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als schakel tussen de consumenten, de verzekerden, de 
slachtoffers en de verzekeringswereld kan de Ombuds-
man niet voorbijgaan aan de verjaardag van deze wet 
die een belangrijke mijlpaal was in het verzekeringsrecht. 
dit nieuw wettelijk kader was het startsein voor een reeks 
wijzigingen die het belgische verzekeringsrecht funda-
menteel veranderd hebben in het voordeel van de con-
sument. met het oog op het behoud van het evenwicht 
tussen de partijen beoogt deze wet de bescherming van 
de personen die van de verzekeringsprestaties kunnen ge-
nieten. Tegelijkertijd worden in zekere mate de belangen 
van de verzekeringsondernemingen tegen bepaalde ge-
dragingen van verzekerden gevrijwaard.

Hieronder vallen de uitgebreide regeling om een gebrek 
in de mededelingsplicht van de verzekeringsnemer te 
sanctioneren (art. 5 tot 7), de vernieuwde regels voor het 
betalen van de premie (art. 13 tot 17), de draagwijdte 
en de sancties bij het niet-nakomen van de verplichtingen 
door de verzekerde bij een schadegeval (art. 20 en 21), 
de verkorting van de looptijd van de verzekeringsover-
eenkomsten tot één jaar (art. 30) en de veralgemening, in 
aansprakelijkheidsverzekeringen, van het eigen recht van 
de benadeelde (art. 86). 

2012:  
20 jaar wet op de  
landverzekerings- 
overeenkomst!
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verhoogd gezondheidsrisico. Jammer genoeg werden de 
uitvoeringsbesluiten hiervoor nog steeds niet gepubliceerd.

Verdere actualisering blijft nodig maar met aandacht 
voor de structuur en de nauwkeurigheid van de 

huidige tekst

Hoewel men zich over deze vooruitgang voor de consu-
ment uiteraard kan verheugen, blijkt uit de vele verzoeken 
bij de Ombudsman dat de wet op de landverzekerings-
overeenkomst ondanks de verschillende aanpassingen, in 
een aantal situaties de belangen van de verzekeringscon-
sument nog steeds onvoldoende beschermt.

zo leidt een wijziging van het tarief of de contractuele 
bepalingen nog steeds tot moeilijke discussies. is er een 
bewijs dat de verzekeringsnemer heeft ingestemd met de 
wijzigingen, die de verzekeringsonderneming tijdens de 
looptijd doorvoert? Ondanks de aanslepende werkzaam-
heden in de Commissie voor verzekeringen is er nog 
steeds geen compromis gevonden.
bovendien blijven er talrijke theoretische en praktische 
controverses over de definitie van het risico, het verval en 
de uitsluiting van dekking en de bewijslast hieromtrent.

bij de persoonsverzekeringen en in het bijzonder bij de 
Levensverzekeringen wilde de wetgever dan weer duide-
lijk de bescherming van de verzekerde verbeteren door 
de invoering van voorschriften op het vlak van de medi-
sche informatie (art. 95), het verbod om genetische ge-
gevens mee te delen (art. 5) evenals de verduidelijkingen 
rond een regeling bij zelfmoord (art. 101). 

verder beïnvloedt de maatschappelijke rol van de verze-
keringssector de ontwikkeling van het wettelijk kader1. 
dat is ondermeer het geval met de bepalingen van de wet 
verwilghen (art. 138bis-1 tot 11) betreffende de veralge-
meende toegang tot de gezondheidszorgenverzekering, 
die opgenomen werden in de wet van 25 juni 1992. Het 
gaat hier meer bepaald over de toegang tot de verze-
kering voor personen met een chronische ziekte of een 
handicap, het kader waarin een collectieve overeenkomst 
individueel verdergezet kan worden, de grenzen waar-
binnen de verzekeringsonderneming de voorafbestaande 
toestand kan inroepen en de regelgeving waarbinnen 
premieverhoging mogelijk is. 

Hetzelfde geldt voor de wetsbepalingen betreffende de toe-
gang tot de schuldsaldoverzekering voor personen met een 

1 X, “50 jaar verzekeringen”, De Verzekeringswereld, december 2012, p. 20.
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de jongste jaren werd de wet herhaaldelijk gewijzigd. 
nieuwe aanpassingen en zelfs herzieningen worden in 
het vooruitzicht gesteld. de technologische evolutie, de 
europese plannen tot harmonisering van het verzekerings-
recht, de hoop op een doorbraak op de aanslepende 
discussies over het formalisme zullen ongetwijfeld tot een 
verdere hervorming van de wet leiden. Toch is het van 
belang dat deze wijzigingen de structuur en bondigheid, 
die aan de oorsprong liggen van en kenmerkend zijn 
voor deze wetgeving, niet gewijzigd worden. Hiervan af-
wijken zou één van de belangrijkste doelstellingen van de 
wet aantasten: de bescherming van de consument.



1
algemeen 
overzicht 
2012
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1. AAntAL dossieRs

bij het afsluiten van het jaar 2012 noteerde de Ombuds-
man 4 119 verzoeken. een stabiel cijfer in vergelijking 
met 2011, toen 4 096 dossiers werden ingediend.

4 119 verzoeken waarvan 3 106 dossiers  
verder onderzocht werden

Onder die verzoeken zijn er dossiers die buiten de 
bevoegdheid van de Ombudsman vallen (4%), vragen 
die naar de interne klachtendienst van de verzekeraar  
(eerste lijn) worden doorverwezen (3%) en de vragen om 
inlichtingen (15%). afgezien van deze 1 013 verzoeken 
bedraagt het aantal dossiers, dat het voorwerp was van 
verder onderzoek en onderhandelingen, 3 1062.

naast schriftelijke aanvragen kregen de Ombudsman en 
haar team ook heel wat telefonische vragen. bij dit eerste 
contact kon de klager dankzij objectieve informatie ge-

2 zie infra p. 15.

rustgesteld worden of naar de bevoegde instantie, vaak 
bij de betrokken verzekeringsonderneming zelf, doorver-
wezen worden. soms kan aandachtig luisteren de consu-
ment helpen zijn probleem beter te begrijpen en de reden 
van zijn ontevredenheid nauwkeuriger te omschrijven.

2010 2011 2012
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Hoewel het aantal dossiers stabiel is gebleven, is de brief-
wisseling met meer dan 4% gestegen tot 21 000 brieven, 
mails en faxen waarop de Ombudsman moet antwoor-
den. dit hoge aantal getuigt van een steeds meer com-
plexer dossierbeheer. de verzekeringsondernemingen tre-
den strikter en strenger op in hun beslissingen, terwijl de 
consumenten hogere verwachtingen hebben.

2. VeRdeLinG

de meeste vragen om tussenkomst hebben nog steeds 
betrekking op de verzekeringsondernemingen, hoewel 
de Ombudsman in 2012 toch een lichte daling noteert. 
bij nader onderzoek stelt de Ombudsman vast dat er 
zich wel verschillen voordoen in de diverse verzeke-
ringstakken.

87% van de ingediende vragen hebben betrekking op 
de verzekeringsondernemingen

daarentegen is het aantal vragen om tussenkomst bij de 
tussenpersonen met 10% toegenomen. indien geen reke-
ning wordt gehouden met het faillissement van Proassist3, 
bedraagt de stijging slechts 4%. deze categorie blijft so-
wieso laag ten opzichte van het totaal aantal ingediende 

Datassur
Verzekeringstussenpersonen
Verzekeringsondernemingen
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3 zie infra p. 50.
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dossiers. zij vertegenwoordigt slechts 12%. dit lage 
aantal kan verklaard worden door de vertrouwensrelatie 
tussen de verzekerde en zijn verzekeringsadviseur, waar-
door een geschil snel kan opgelost worden.

de Ombudsman ontving 45 vragen tot tussenkomst met 
betrekking tot het rsr-bestand van Datassur. 
dit geringe aantal vloeit voort uit de efficiënte organisa-
tie van de eerstelijnsopvang van de klachten bij datassur 
zelf. de Ombudsman treedt enkel als beroepsinstantie op. 
zo noteerde datassur 76 897 nieuwe registraties in 2012 
in het rsr-bestand, 13 147 meer dan in 2011, terwijl het 
aantal dossiers bij de Ombudsman gelijk gebleven is. On-
danks een lichte toename in de brandverzekering, had-
den de meeste vragen betrekking op de autoverzekering. 
van de ontvangen aanvragen verwees de Ombudsman, 
trouwens in meer dan 80% van de gevallen, de klager 
eerst door naar de beheerder van het datassur-bestand. 
Over slechts 9 dossiers werd er verder onderhandeld. 
Hiervan werden 4 registraties verbeterd of geannuleerd.

de aanvragen handelen over twee motieven: registratie 
ingevolge opzeg wegens niet-betaling van de premie of 
registratie ingevolge opzeg na een schadegeval.

Het aantal geregistreerde dossiers over datassur geeft 
echter geen volledig beeld van de gevallen van ontevre-
denheid in verband met de opname in het rsr-bestand. 
de consument richt zich inderdaad ook tot de Ombuds-
man voor een geschil waarvan de reden aanleiding kan 
geven tot opname in het rsr-bestand van datassur. Het 
gaat bijvoorbeeld over opzeg van de overeenkomst of 
over premiegeschillen. aangezien de opname op initi-
atief van de verzekeringsonderneming gebeurt, onder-
vraagt de Ombudsman in deze gevallen eerst de verze-
keringsonderneming over de grond van de zaak om dit 
aspect uit te klaren.
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3. ooRspRonG

de meeste aanvragen tot tussenkomst (85%) 
worden nog steeds ingediend door de ver-
zekerden, de rechthebbenden of de slacht-
offers, dus door de klanten van de verze-
keringsondernemingen en -tussenpersonen. 
van hun kant richten de tussenpersonen 
zich ook tot de Ombudsman (8%) om hun 
klanten te helpen. dit is eveneens het geval 
voor de advocaten (3%).

85% van de aanvragen worden door de 
verzekerden ingediend

in 75 gevallen wordt een dossier overge-
maakt door een collega Ombudsman. er 
bestaat een samenwerkingsprotocol tussen 
de Ombudsmannen (op belgisch en op eu-
ropees vlak) waarin bepaald wordt dat als 
een klager zich van aanspreekpunt vergist, 
zijn vraag doorgestuurd wordt aan de be-
voegde instantie. Opdat de klager de ge-
zochte bemiddelingsinstantie snel zou vin-
den, werden er twee websites gecreëerd 
met de contactgegevens van de diverse 
Ombudsmannen4.

2011, totaal: 4 096 2012, totaal: 4 119
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4 www.ombudsman.be/; http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm/

http://www.ombudsman.be
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm
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2011, totaal: 4 096 2012, totaal: 4 119
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4. UitspLitsinG peR 
VeRzekeRinGstAk

zoals in de voorgaande jaren hebben 
de meeste vragen betrekking op de 
Autoverzekering (24%) en meer be-
paald de verzekering ba auto. in deze 
tak noteert de Ombudsman een lichte 
daling van 4%.

Stijging van 12% in de 
Brandverzekering

in de Brandverzekering daarentegen 
is het aantal dossiers met 12% geste-
gen, hoofdzakelijk in de waarborgen 
brand en diefstal.

De aanvragen in de Auto- 
en Brandverzekering 

vertegenwoordigen 46%
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de Ombudsman tekende hiernaast een daling van het 
aantal vragen op in de Gezondheidszorgen- (- 6%) en de 
Levensverzekering (- 5%).

de dossiers in de restcategorie kenden een toename van 
bijna 7%, hoofdzakelijk door de waarborg Alle Risico’s 
GSM. deze toename vloeit voort uit de stijging van de ver-
koop van smartphones. de consument wil voor zijn duur-
dere aankoop een bescherming tegen diefstal of tegen 
beschadiging van het toestel. in deze categorie moet het 
aantal vragen echter gerelativeerd worden in het licht van 
de dossiers die de Ombudsman ontving naar aanleiding 
van het faillissement van de bemiddelaar Proassist5.
in deze categorie handelen de ingediende dossiers voor-
namelijk over een weigering van tussenkomst van de ver-
zekeraar wegens een niet-gedekte oorzaak van de ver-
dwijning van de gsm. soms klaagt de consument ook 
over de wachttijd om een defect toestel te vervangen.

5 zie infra p. 50.

5. opLossinG
 
van de 4 119 ingediende dossiers heeft de Ombudsman 
er 3 106 effectief in behandeling genomen. voor 1 013 
aanvragen werd er geen verder onderzoek ingesteld. 
Hierbij hadden 639 verzoeken, dit is meer dan 15% van 
het totale aantal, betrekking op vragen om inlichtingen.

Meer dan 15% van de dossiers heeft betrekking op 
vragen om inlichtingen

sinds verscheidene jaren stelt de Ombudsman van de 
verzekeringen, net zoals de andere Ombudsmannen, 
een toename van het aantal vragen om inlichtingen vast. 
Ondanks de inspanningen van de verzekeringsonderne-
mingen, ondermeer door een betere organisatie van het 
klachtenbeheer in eerste lijn, richt de consument zich nog 
steeds spontaan tot de Ombudsman als neutrale, onafhan-
kelijke instantie, om objectieve inlichtingen in te winnen.

zo vertegenwoordigt het aantal vragen om inlichtingen 
sinds twee jaar 15%, terwijl dit vijf jaar geleden slechts 
12% betrof. de consument is wantrouwig, ongerust en 
twijfelt aan de ontvangen informatie. bijgevolg richt hij 
zich tot de Ombudsman om bevestiging te krijgen van de 
ingewonnen inlichtingen. naast deze schriftelijke vragen 
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om inlichtingen ontvangt de Ombudsman ook vele tele-
fonische oproepen. bovendien wordt de website van de 
Ombudsman en meer bepaald het luik “veelgestelde vra-
gen” (FaQ) regelmatig geraadpleegd. in 2012 werden 
meer dan 12 500 hits geteld.

Voor meer dan 75% van de vragen werd een 
onderzoek ingesteld

eind januari 2013 heeft het team van de Ombudsman 
2 855 dossiers behandeld. van de onderzochte en afge-
handelde dossiers kreeg de consument in 44% van de 
gevallen voldoening. dit percentage ligt lager dan vorig 
jaar toen het 49% bedroeg.

In 44% van de onderzochte vragen krijgt de 
consument voldoening

bij een ongegrond dossier krijgt de verzekerde, dankzij 
de tussenkomst van de Ombudsman, toch de nodige ob-
jectieve uitleg en verantwoording over de gegrondheid 
van het standpunt van de betrokken instantie. zo vangt de 
Ombudsman het gebrek aan communicatie op en krijgt 
zij regelmatig dankbetuigingen. dankzij haar tussenkomst 
worden bij de klager twijfels, frustraties en vragen weg-
genomen.

uit de analyse van de onderhandelde dossiers tegen de 
verzekeringsondernemingen blijkt dat in 43% van de ge-
vallen een positieve oplossing gevonden werd voor de 
klager. de aanvragen tegen de tussenpersonen zijn in 
51% van de gevallen gegrond gebleken. wat de klach-
ten over datassur betreft, werd de registratie in 44% van 
de gevallen geschrapt. meer bepaald werden nagenoeg 
alle aanvragen over een registratie wegens niet-betaling 
van de premie geregeld
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Opgelost
1 263

Nog in onderhandeling 
op 31/01/2013
251

Niet gegrond
1 592

Dossiers eerste lijn6

124

Vragen om inlichtingen
639

Doorverwijzing naar andere Ombudsmannen
78

Buiten bevoegdheid
172

6

6 Te onderscheiden van gewone e-mails, zie infra p. 20.

oplossingen van de dossiers



de verzekerings-
ondernemingen 
in 2012 

2





20

de verzekerings-
ondernemingen
in 2012

2

AAntAL dossieRs

in 2012 ontving de Ombudsman 3 586 dossiers tegen 
verzekeringsondernemingen, 23 minder dan in 2011.

Het aantal dossiers tegen verzekeringsondernemingen 
blijft relatief stabiel

zoals de voorgaande jaren raadt de Ombudsman aan 
bepaalde klagers, die haar via e-mail aanschrijven, aan 
zich eerst rechtstreeks tot de verzekeringsonderneming te 
richten en haar pas opnieuw te contacteren wanneer het 
antwoord niet zou voldoen aan hun verwachtingen. ze 
stuurt hen door naar de diensten voor klachtenopvang en 
–beheer die de verzekeringsondernemingen intern opge-
richt hebben. in 2011 werden op die manier 329 consu-
menten naar de verzekeringsondernemingen doorverwe-
zen. in 2012 gaat het over 403 aanvragen, een toename 
van 22%7. als deze vragen worden toegevoegd aan de 

eigenlijke dossiers, komt de toename van de ontevreden-
heidsgraad over de verzekeringsondernemingen overeen 
met een lichte stijging van 1%, namelijk 3 989 dossiers.

er bestaan wel verschillen tussen de diverse verzeke-
ringstakken en tussen de motieven van ontevredenheid. 

2008 2009 2010 2011

4 000
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3 586 

7 aan te vullen met het aantal genoteerde eerstelijndossiers, zie supra p. 17.

Ombudsman van de verzekeringen • 2012 • verzekeringsOndernemingen



21

in de brandverzekering is de stijging van het aantal dos-
siers het sterkst, met 69 dossiers meer (+ 9%) ten opzichte 
van 2011. in de rechtsbijstandsverzekering is er een lich-
te stijging met 18 dossiers (+ 4%).

daarentegen noteert de Ombudsman een daling van het 
aantal dossiers in de gezondheidszorgenverzekering 
(- 6%). daarna volgt de autoverzekering met een daling 

Verzekeringstak 2010 2011 2012

auto 755 879 838
brand 614 767 836
Leven 562 540 521
rechtsbijstand 430 434 452
gezondheidszorgen 457 388 365
divers (annulatie, bijstand, alle risico’s gsm,…) 283 373 336
ba diversen 202 174 171
arbeidsongevallen 49 54 41
Totaal 3 352 3 609 3 586

(- 5%). Ook in de Levensverzekering daalt het aantal ver-
zoeken lichtjes (- 4%).

in de arbeidsongevallenverzekering vallen de meeste dossiers 
(57%) onder de bevoegdheid van het Fonds voor arbeidson-
gevallen (F.a.O.). Op basis van het samenwerkingsprotocol 
verwees de Ombudsman 24 dossiers door naar het F.a.O. 
die betrekking hadden op de regeling van schadegevallen.

verzekeringsOndernemingen • 2012 • Ombudsman van de verzekeringen 
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AUtoVeRzekeRinG 

1.  in cijfers

Waarborg 2010 2011 2012

ba auto 580 680 677
Omnium 154 178 130
diefstal 21 21 31
Totaal 755 879 838

in 2012 ontving de Ombudsman 838 aanvragen over de 
autoverzekering. zoals de voorgaande jaren heeft 81% 
hiervan betrekking op de verplichte ba autoverzekering. 

81% van de ingediende dossiers handelt over de 
verplichte verzekering BA Auto

na twee jaren van grote stijging is er in 2012 een lichte 
daling van het aantal ingediende dossiers.

2.  Analyse

in de autoverzekering zijn er meer ingediende dossiers 
over de productie (56%) dan over het schadebeheer. in 
de ba autoverzekering vertegenwoordigen deze dossiers 
65% van de vragen. 

de consument richt zich tot de Ombudsman omwille van 
moeilijkheden bij de opzeg van de overeenkomst (33%), 

zowel door de verzekeringsnemer als door de verzeke-
ringsonderneming. 
de discussie gaat vaak over de premieverhoging. als de 
consument de premieverhoging op zich niet betwist, maar 
enkel de overeenkomst wil opzeggen, zal de Ombuds-
man slechts dit aspect onderzoeken.

Een derde van de dossiers in productie  
gaat over de opzeg van de overeenkomst

wanneer de verzekeringsnemer van de premieverhoging 
op de hoogte gebracht wordt via het vervaldagbericht, 
dat enkel de vermelding bevat dat hij het recht heeft de 
overeenkomst binnen een termijn van drie maanden op 
te zeggen, zal hij de premie vaak betalen om problemen 
te vermijden. Tegelijkertijd informeert hij echter naar ver-
zekeringsmogelijkheden bij de concurrentie. als hij dan 
binnen die termijn een voordeliger premie vindt en de 
overeenkomst wil opzeggen, roept de verzekeringsonder-
neming soms in dat hij al betaald heeft en weigert de 
onmiddellijke opzeg. aangezien noch de wet noch het 
vervaldagbericht de consument inlicht over de gevolgen 
van de betaling, vraagt de Ombudsman aan de verzeke-
ringsonderneming om toch de onmiddellijke opzeg van 
het contract te acteren. 
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de opzeg van het verzekeringscontract door de verze-
keringsonderneming vloeit doorgaans voort uit de scha-
defrequentie of de niet-betaling van de premie. soms 
heeft de verzekerde de premie niet betaald omdat hij ver-
geten is zijn adresverandering door te geven, zodat hij de 
vervaldagberichten niet ontvangen heeft. 
vervolgens, en in zijn zoektocht naar een nieuwe verzeke-
ringsdekking, richt de consument zich ook tot de Ombuds-
man omwille van de moeilijkheden die hij ondervindt om 
zich te verzekeren of althans een verzekering tegen een 
redelijke premie af te sluiten.

de Ombudsman ontving eveneens vragen over het schade-
attest. deze hebben betrekking op de informatie op dit attest, 
waarbij ofwel de verzekerde zijn aansprakelijkheid van een 
ongeval betwist ofwel het attest een schadegeval vermeldt 
van een andere waarborg dan de ba autoverzekering. 
Overigens kan het dat een verzekeringsonderneming, 
na opmaak van een contract op basis van de door de 
consument verstrekte inlichtingen, een schadeattest met 
andere gegevens ontvangt. bij het afsluiten van de over-
eenkomst heeft de verzekeringsnemer echter de plicht 
om het risico correct aan te geven. als de oorspronke-
lijke aangifte van het risico onjuist is, zal de verzeke-

ringsonderneming, op basis van de wet, het contract 
aanpassen of annuleren8. 

als een klager zich tot de Ombudsman wendt in kader 
van het beheer van een schadegeval, roept hij hoofd-
zakelijk vier redenen in bij de BA Autoverzekering: de 
trage regeling (23%), de gebrekkige informatie (21%), de 
weigering van tussenkomst (21%) en het bedrag van de 
vergoeding (20%).
 

23% van de vragen over schade in BA Auto  
gaat over de trage regeling

de trage regeling van een dossier is een aspect dat bij de 
verzekerden en de slachtoffers bijzonder gevoelig ligt. de 
sector heeft dan ook maatregelen genomen om de behan-
delingstermijnen zo veel mogelijk te beperken. zo hebben 
de verzekeringsondernemingen ba auto een conventie af-
gesloten, de rdr-overeenkomst, die 40 jaar bestond in 
2012. Ongetwijfeld heeft deze overeenkomst bijgedra-
gen tot een snelle regeling van vele schadegevallen. Op 
europees vlak legt een richtlijn vergoedingstermijnen op, 
die trouwens sancties voorziet bij het niet-respecteren van 
deze termijnen9. deze regelgeving werd ook in de bel-

8 art. 5 tot 7 w.L.v.O.
9 richtlijn 2000/26/eg van het europees Parlement en de raad van 16 mei 2000 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering tegen de 

wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en houdende wijziging van de richtlijnen 73/239/eeg en 88/357/eeg van de 
raad (vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering) Pb. L 20 juli 2000, afl. 181.
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gische wetgeving omgezet10. Jammer genoeg wordt ze 
nog niet altijd nageleefd door de verzekeringsonderne-
mingen. 
soms kan de langere regelingstermijn echter niet verme-
den worden. er blijven immers gevallen bestaan waarbij 
de aansprakelijkheid betwist wordt en het noodzakelijk 
is om het strafdossier te raadplegen. soms wordt ook het 
bedrag van de vergoeding betwist en moet een beroep 
worden gedaan op een tegenexpertise. Tenslotte zijn er 
ook schadegevallen met een buitenlandse tegenpartij, wat 
een vlotte vergoeding van de schade dikwijls bemoeilijkt.

de verzoeken ingediend wegens gebrekkige informa-
tie handelen dikwijls over aansprakelijkheidsdiscussies, 
waarbij de verzekeringsonderneming en de verzekerde 
niet akkoord zijn als de verzekeraar nog geen uitspraak 
kan doen wegens onvoldoende elementen (geen getui-
gen, geen schets van de plaats van het ongeval). in ande-
re dossiers verwacht de verzekerde meer informatie over 
de vergoeding waarop hij aanspraak kan maken, zoals 
de derving, de huur van een vervangwagen,… Tenslotte 
stelt de Ombudsman vast dat de verzekerde soms ontevre-
den is omdat hij gewoonweg geen reactie krijgt op zijn 
brieven en/of argumenten.

bij de waarborgen Omnium en Diefstal hebben de aan-
vragen hoofdzakelijk betrekking op het beheer van de 
schadegevallen (78%). Hierbij bestaat de betwisting voor-
al over de weigering van tussenkomst en over het bedrag 
van de vergoeding. zo wordt de tussenkomst geweigerd 
door de verzekeringsonderneming omdat het risico bij het 
afsluiten van het contract verkeerd werd meegedeeld, om-
dat de aangegeven schade niet overeenstemt met de ver-
klaarde omstandigheden of omdat het schadegeval niet 
onder de contractvoorwaarden valt.

wanneer de betwisting over de vergoeding gaat, heeft 
zij betrekking op de waarde van het beschadigde voer-
tuig, de bTw, de terugbetaling van de opties, de toepas-
sing van de contractueel voorziene afschrijvingsregel,…

3.  oplossing

in de autoverzekering had 17% van de ingediende dos-
siers betrekking op vragen om inlichtingen. de consument 
schrijft naar de Ombudsman om vragen te stellen over 
zijn zoektocht naar een verzekeringsdekking, over de mo-
gelijkheden om het contract op te zeggen, de rechtsgel-
digheid van de regelingstermijnen of over de berekening 

10 wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, Hoofdstuk iv, B.S., 8 december 1989, gewijzigd door de wet van 22 augustus 
2002 houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, B.S., 17 september 2002.
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van de vergoeding na een schadegeval. Omdat sommige 
van die vragen tot een geschil kunnen leiden, antwoordt 
de Ombudsman om een escalatie te voorkomen. 

eind januari 2013 had de Ombudsman 579 dossiers af-
gehandeld, waarvan 44% in positieve zin voor de klager 
opgelost werden.

wanneer de consument zich tot de Ombudsman richt in 
kader van de ba autoverzekering, gaat zijn verzoek door-
gaans over het beheer van het contract. Hij krijgt gelijk in 
57% van de dossiers over de opzeg van het contract en in 
66% van de gevallen met betrekking tot het schadeattest.

Bij betwistingen over de opzeg van de overeenkomst 
wordt in 57% van de gevallen een oplossing gevonden

in schade kon er in 45% van de gevallen een oplossing 
gevonden wanneer deze betrekking had op de regelings-
termijnen. klachten over het bedrag van de vergoeding 
zijn gegrond in 38% van de gevallen. vragen over het 
ontbreken van informatie (gebrekkige informatie over de 
afrekening, geen antwoord of verantwoording bij betwis-
ting over de aansprakelijkheid,…), zijn slechts in 30% 
van de gevallen gegrond.

in kader van de waarborgen Omnium en diefstal zijn 
de dossiers over een weigering van tussenkomst van de 
verzekeringsonderneming in 83% van de gevallen on-
gegrond. dit vloeit voort uit het feit dat de verzekerde 
zijn voertuig niet afgesloten had, het vereiste alarmsys-
teem niet geïnstalleerd had of de omstandigheden van 
het schadegeval verdacht zijn. als het geschil over het 
bedrag van de vergoeding gaat, krijgt de consument in 
30% van de gevallen gelijk. 
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BRAndVeRzekeRinG 

1.  in cijfers

de verzoeken in de brandverzekering vertegenwoordigen 
23% van het totale aantal dossiers tegen de verzekerings-
ondernemingen. 

Stijging van 9%

in 2012 heeft de Ombudsman in deze verzekeringstak 
836 dossiers ontvangen, hetzij 9% meer dan in 2011. de 
stijging is vooral opgetekend in de waarborgen brand en 
diefstal. in de waarborgen natuurrampen en storm zijn 
er daarentegen minder dossiers ontvangen. deze daling 
is te verklaren doordat er minder schadegevallen in deze 
waarborgen zijn gemeld. de weersomstandigheden wa-
ren de laatste jaren immers minder extreem.

Waarborg 2010 2011 2012

brand 235 289 346
waterschade 192 272 289
diefstal 86 82 114
storm 50 50 37
natuurrampen 18 25 18
elektriciteitsrisico 10 20 16
ba gebouw 8 9 9
glasbreuk 15 20 7
Totaal 614 767 836

2.  Analyse

in verband met het beheer van het contract (26%), gaat 
de discussie vooral over twee verrichtingen: de opzeg van 
het contract (38%) en het bedrag van de premie (14%).

een opzeg na schade door de verzekeringsonderneming 
gebeurt voornamelijk om twee redenen: omdat zij te vaak 
moet tussenkomen of omdat zij naar aanleiding van de 
afhandeling van een schadedossier de werkelijke staat 
van het pand heeft vastgesteld. de verzekerde die in deze 
gevallen moeilijkheden ondervindt om een nieuwe verze-
keringsdekking te krijgen of om een contract tegen een re-
delijke premie af te sluiten, richt zich tot de Ombudsman.

de opzeg door de verzekerde daarentegen is dikwijls 
ingegeven doordat hij concurrentie laat spelen. in de hui-
dige moeilijke economische context zoekt de consument 
naar de meest voordelige premie. Om van verzekerings-
onderneming te kunnen veranderen moet hij niettemin en-
kele regels naleven11. soms vergeet hij deze regels of laat 
hij de zorg van de opzeg over aan zijn tussenpersoon in 
verzekeringen, die deze nalatig uitvoert. de verzekerde 
is dan door twee verzekeringspolissen gedekt. dergelijke 
samenloop van contracten ontstaat soms ook door een 
verhuis naar ander verzekerd pand of door het feit dat 
de huurder voor de gehuurde woning een verzekering 

11 art. 29 w.L.v.O.
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heeft onderschreven terwijl in de polis van de eigenaar 
een clausule van afstand van verhaal ten voordele van de 
huurder is opgenomen. 

daarnaast zorgt het bedrag van de premie voor heel wat 
betwistingen. dit kan voortvloeien uit een loutere tarief-
verhoging. de Ombudsman gaat in dat geval na of de 
verzekeringsonderneming alle formaliteiten heeft nage-
leefd. Het uitwerken van een minnelijke oplossing wordt 
in dergelijke dossiers dikwijls bemoeilijkt wanneer de ver-
zekerde, uit voorzichtigheid, de nieuwe premie heeft be-
taald. soms is de verzekeringsonderneming immers van 
mening dat de verzekerde, door deze betaling, instemt 
met de verhoogde premie, zelfs wanneer de wettelijke 
opzegtermijn nog niet verstreken is12.

Het meest ingeroepen motief is de weigering van 
tussenkomst door de verzekeringsonderneming

de meerderheid van de ingediende aanvragen gaat over 
het beheer van de schadedossiers (74%), waarbij voor-
namelijk de weigering van tussenkomst (49%) door de 
verzekeringsonderneming wordt ingeroepen.

meer dan de helft hiervan zijn geregistreerd in de waar-

borg Waterschade. door de uitzonderlijke koude weers-
omstandigheden van de laatste jaren was er een stijging 
van de schadegevallen door de vorst. Heel wat waterlei-
dingen bleken hiertegen niet bestand te zijn. de verzeke-
ringsonderneming moet echter alleen tussenkomen als de 
verzekerde alle contractueel opgelegde voorzorgsmaatre-
gelen heeft genomen (minimale verwarming, geïsoleerde 
buizen, toezicht op een onregelmatig bewoond pand,…).
andere schadegevallen die zich voordoen tijdens deze 
winterperiodes vallen onder de waarborg Ijs- en sneeuw-
druk. de draagwijdte van deze waarborg is soms het 
onderwerp van discussie. dit is bijvoorbeeld het geval 
waarbij het water bevriest en het hierdoor groter beko-
men volume de voegen van een buitenvloer doet barsten. 
vragen rijzen ook wanneer een afdak instort omwille van 
een dikke laag sneeuw: is deze instorting het gevolg van 
een uitzonderlijke hoeveelheid sneeuw? Of is de oorzaak 
eerder de slechte staat of de constructie van het dak ? dit 
laatste kan leiden tot een beperktere tussenkomst door de 
verzekeringsonderneming.

bij een weigering van tussenkomst in de waarborg Dief-
stal, beroept de verzekeringsonderneming zich vaak op 
het feit dat de contractueel opgelegde veiligheidsmaatre-
gelen om het goed te beschermen niet zijn nageleefd. er 

12 zie ook supra p. 22.
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moet een onderscheid gemaakt worden tussen de gevallen 
waarin de verzekeringsonderneming de na te leven veilig-
heidsmaatregelen heeft gepreciseerd in het contract en de 
gevallen waarin de verzekeringsonderneming slechts een 
algemene voorzorgsmaatregel heeft opgelegd. zo kan zij 
de verplichting vermelden om een bepaald type slot te ge-
bruiken of om de ramen en deuren volledig te sluiten. als 
de specifiek opgelegde maatregelen niet zijn nageleefd, 
zal de Ombudsman de weigeringsbeslissing niet kunnen 
betwisten.

de lange regelingstermijnen bij de afhandeling van een 
schadegeval (24%) blijven een vaak ingeroepen motief 
van de ingediende dossiers bij de Ombudsman. voor de 
schaderegeling brand eenvoudige risico’s legt de wet op 
de landverzekeringsovereenkomst nochtans termijnen op 
voor de uitbetaling en de beëindiging van de expertise13. 
een betaling moet in principe binnen de 30 dagen na 
de afsluiting van de expertise uitgevoerd worden. de 
expertise op zich moet afgerond zijn binnen 90 dagen 
nadat de verzekeringsonderneming op de hoogte is ge-
bracht van de aanstelling van een tegenexpert. bij het 
niet-respecteren van deze termijnen moet de verzekerings-
onderneming, volgens de wet op, de redenen van deze 
vertraging motiveren. de Ombudsman stelt vast dat zij 

deze verplichting vaak in herinnering moet brengen bij de 
verzekeringsondernemingen. in sommige gevallen moet 
de Ombudsman zelfs aan de klagers toelichten welke 
stappen een vertraging in het beheer hebben veroor-
zaakt. meer en meer verzekerden eisen omwille van deze 
vertraging de uitbetaling van intresten of de toepassing 
van de wettelijk voorziene sancties.

verschillende oorzaken kunnen de afhandeling van een 
schadedossier vertragen. dit kan te wijten zijn aan de 
complexiteit van een dossier zoals wanneer de fout van 
één of meerdere tegenpartijen aan de oorsprong van de 
schade ligt. als de aansprakelijkheid van verschillende 
partijen betrokken kan zijn, moet er een expertise in ge-
zamenlijk overleg gebeuren om de aansprakelijkheden 
tegensprekelijk te kunnen vastleggen. deze uitwisselingen 
zijn veelal lang en moeizaam. 
de afhandelingstermijn wordt ook beïnvloed door forma-
liteiten die nageleefd moeten worden. dit is bijvoorbeeld 
het geval wanneer op het beschadigde goed een hypo-
theek rust en de verzekeringsonderneming eerst de toela-
ting van de hypothecaire schuldeiser moet ontvangen14.

een groot aantal aanvragen handelt over het bedrag 
van de vergoeding (22%). de brandverzekering is een 

13 art. 67 w.L.v.O.
14 art. 66 w.L.v.O.
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schadeverzekering, die geen bron van verrijking mag zijn 
voor de verzekerde. in principe vergoedt de brandver-
zekering in nieuwwaarde. de wet voorziet wel dat de 
verzekeringsonderneming hiervan kan afwijken wanneer 
het sleetpercentage meer dan 30% bedraagt15. Over dit 
sleetpercentage treden er soms betwistingen op. deze 
discussies zijn technisch en, behoudens evidente gevallen 
(zoals bij het voorhanden zijn van foto’s), beveelt de Om-
budsman een tegenexpertise aan. deze tegenexpertise 
laat een dialoog tussen ervaren technici toe.

3.  oplossing

in 2012 werden 836 dossiers ingediend. Hiervan be-
dragen 11% vragen om inlichtingen. de consument richt 
zich tot de Ombudsman met uiteenlopende vragen, zoals 
over de draagwijdte van een waarborg, over het verdere 
verloop van een schadedossier, over de formaliteiten om 
een contract te kunnen beëindigen, over de toegang tot 
verzekeringen, over de aanpassingen van de premie,…

In 56% van de dossiers ingediend over de trage 
afhandeling of over het gebrek aan informatie, 

bekomt de klager een oplossing 

15 art. 67 § 4 w.L.v.O.

eind januari 2013 hebben de Ombudsman en haar team 
647 dossiers afgehandeld. voor 43% van de dossiers kon 
voor de consument een positieve regeling uitgewerkt worden.
in de waarborg brand kon de Ombudsman aan de helft 
van de verzoeken een positieve wending geven. de ver-
zoeken over de weigering van tussenkomst bij een water-
schade zijn daarentegen voor 36% en bij diefstal slechts 
voor 29% gegrond. als de verzekerde de Ombudsman 
aanschrijft om zich te beklagen over een traag beheer of 
over een gebrek aan informatie bij de afhandeling van 
een schadedossier, heeft hij in 56% een positieve oplos-
sing kunnen krijgen. 
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RechtsBijstAndsVeRzekeRinG

1.  in cijfers

Waarborg 2010 2011 2012

r.b. auto 190 165 190
r.b. basis niet-auto 136 160 165
r.b. uitgebreide dekking 104 109 97
Totaal 430 434 452

in de rechtsbijstandsverzekering is het aantal ingediende 
dossiers (452) met 4% gestegen. die toename doet zich 
hoofdzakelijk voor in rechtsbijstand auto. de Ombuds-
man noteerde in deze categorie 190 dossiers of een stij-
ging met 15%. 

Stijging van 15% in Rechtsbijstand auto

in de contracten met een uitgebreide dekking is het aantal 
aanvragen echter gedaald met 11%.

2.  Analyse

Het aantal verzoeken over de productie is in de rechtsbij-
standsverzekering laag. de ingediende dossiers hebben 
voornamelijk betrekking op de opzeg van de overeen-
komst door de verzekeringsonderneming.

Het overgrote merendeel van de ingediende dossiers han-
delt over het beheer van de schadegevallen (94%). de 
redenen variëren naargelang de aard van de dekking. 

94% van de dossiers heeft betrekking  
op schadegevallen

in Rechtsbijstand auto gaat het voornamelijk over passief 
beheer (45%). bij de analyse stelt de Ombudsman vast 
dat, zoals in voorgaande jaren, de termijn om een kopie 
te bekomen van het strafdossier dikwijls de oorzaak is 
van de vertraging in de dossierafhandeling. de Ombuds-
man heeft de bevoegde overheid al meermaals gewezen 
op de noodzaak om maatregelen te nemen om de toe-
gangsprocedure tot dit strafdossier te vereenvoudigen en 
te versnellen16.
de verzekerde klaagt ook over de traagheid en de moei-
lijkheden die hij ondervindt om met de diverse experten 
tot een akkoord te komen over het herstelbedrag of de 
waarde bij een totaal verlies. 
bij lichamelijke schade richt de consument zich tot de Om-
budsman omdat hij nog geen voorschot ontving voor de 
kosten van zijn diverse medische en therapeutische be-
handelingen. 

16 Zakboekje 2009 Ombudsman van de Verzekeringen, p. 23; Cijfers en Analyse 2010 Ombudsman van de Verzekeringen, p. 26 en Cijfers en Analyse 2011 Ombudsman van de Verzekerin-
gen, p. 34.
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in de waarborgen Rechtsbijstand basis niet-auto en Rechts-
bijstand met uitgebreide dekking handelt het belangrijkste 
motief over de weigering van tussenkomst van de verze-
keringsonderneming (48%). 

In Rechtsbijstand basis niet-auto handelt 48%  
van de dossiers over een weigering van tussenkomst

de betwisting ontstaat soms al bij het bepalen van de 
toepasselijke algemene voorwaarden. 
Tijdens de looptijd van de overeenkomst kunnen immers 
de voorwaarden aangepast, gewijzigd, verruimd maar 
ook beperkt worden. bijgevolg moet men de contractuele 
basis, waarover de partijen het eens geworden zijn om 
de tussenkomst van de verzekeringsonderneming te bepa-
len, kunnen vastleggen. bij een wijziging van de contract-
voorwaarden worden de door de wet voorgeschreven for-
maliteiten in de praktijk niet strikt nageleefd. Hierdoor kan 
er discussie ontstaan over de toepasselijke voorwaarden.

wanneer het geschil betrekking heeft op de reden van 
de weigering van tussenkomst, roept de verzekerde soms 
- onterecht - de objectiviteitsclausule in. die clausule kan 

echter enkel worden toegepast bij het geschil over het 
beheer van een gedekt schadegeval. 

in andere gevallen richt de verzekerde zich tot de Om-
budsman omdat de verzekeringsonderneming weigert de 
insolvabele tegenpartij verder te vervolgen. als de insol-
vabiliteit van de aansprakelijke derde vaststaat, voorzien 
de algemene voorwaarden van de meeste rechtsbij-
standsverzekeraars dat de tussenkomst wordt stopgezet. 
Om alsnog vergoed te worden, kan de verzekerde dan 
veelal beroep doen op de waarborg “insolvabiliteit”.
wanneer de rechtsbijstandsverzekering gelinkt is aan 
een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, begrijpt 
de verzekerde niet altijd waarom de verzekeringsonder-
neming de kosten weigert te dragen van de advocaat 
die hij voor zijn burgerlijke verdediging wil aanstellen. 
zolang er geen belangenconflict is, neemt de ba-verzeke-
raar, die de leiding van het geschil heeft, enkel de verde-
digingskosten ten laste van een advocaat die hijzelf heeft 
aangesteld17. Het principe van vrije keuze van advocaat 
bestaat immers enkel in rechtsbijstand en niet in de ba-
verzekering. in de praktijk begrijpt de consument niet al-
tijd het verschil tussen beide waarborgen.

17 art. 79 § 2 en 90 § 2 w.L.v.O. 
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in de rechtsbijstandverzekering met uitgebreide dekkin-
gen zijn de ingediende dossiers dikwijls gelinkt aan de 
definitie van het schadegeval en bijgevolg ook aan de 
toepassing van het maximumplafond van tussenkomst. 
dit is bijvoorbeeld het geval bij een ontslag, waarbij 
verschillende procedures (tegen de werkgever, tegen de 
fiscus,…) kunnen ingezet worden. de verzekeringsonder-
neming is dan soms van oordeel dat het schadegeval het 
ontslag is en dat er dus slechts één geschil is dat aan de 
oorsprong ligt van de verschillende procedures. er zijn 
echter verschillende rechtbanken bevoegd, de partijen 
zijn niet dezelfde en verschillende wetgevingen zijn van 
toepassing. in dergelijke dossiers zal de Ombudsman ge-
val per geval telkens de omstandigheden en de formu-
lering van de contractvoorwaarden nauwkeurig nakijken 
om haar advies te formuleren.

in alle waarborgen rechtsbijstand gaan 7% van de inge-
diende dossiers over het inschakelen van een advocaat. 
de Ombudsman stelt vast dat de consument soms het ad-
vies vraagt aan een advocaat zonder zijn rechtsbijstands-
verzekeraar hiervan op de hoogte te brengen. die laatste 
beroept zich op zijn contractueel recht om het dossier min-
nelijk te regelen en weigert bijgevolg de voorbarige tus-
senkomst van de advocaat ten laste te nemen. wanneer 

de advocaat reeds stappen heeft gezet ten aanzien van 
de verzekeraar van de tegenpartij, wordt de zaak nog 
ingewikkelder. in kader van de deontologische principes 
van de advocatuur zal de verzekeringsonderneming dan 
rechtstreeks met die advocaat communiceren. door dit 
contact wordt de rechtsbijstandsverzekeraar vaak voor 
een voldongen feit geplaatst.
doorgaans geeft de Ombudsman de consument de raad 
om voorafgaandelijk de toestemming van de rechtsbij-
standsverzekeraar te vragen alvorens een advocaat in te 
schakelen. 

3.  oplossing

in de rechtsbijstandsverzekering onderhandelde de Om-
budsman in 365 dossiers. de andere verzoeken (16%) 
gaan voornamelijk over vragen om inlichtingen. Hierbij 
wil de consument ondermeer weten of hij een advocaat 
mag raadplegen, van advocaat mag veranderen, steun 
kan vinden in zijn pogingen om een vergoeding te krij-
gen, wat de gevolgen zijn van de ondertekening van een 
dading,…

eind januari 2013 waren 323 van de onderhandelde 
dossiers afgesloten. Hiervan kwam er in 42% van de ge-
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vallen tegemoet aan de vraag van de verzekerde. in het 
bijzonder voor de rechtsbijstand auto zijn de aanvragen 
voor 48% van de gevallen gegrond, tegenover 45% voor 
de rechtbijstand basis niet-auto en 28% voor de rechtsbij-
stand met uitgebreide dekkingen.

in rechtsbijstand auto heeft nagenoeg de helft van de 
ingediende dossiers betrekking op het passief beheer. 
in deze dossiers werd het beheer opnieuw geactiveerd 
dankzij de tussenkomst van de Ombudsman.

In Rechtsbijstand auto kreeg de verzekerde in 48% 
van de gevallen een positieve oplossing aangeboden

in rechtsbijstand basis niet-auto stelt de Ombudsman vast 
dat de consument zijn rechtsbijstandsverzekering, die 
gekoppeld is aan zijn Familiale verzekering, wenst te 
gebruiken voor allerlei geschillen. veelal moet zij echter 
bevestigen dat de dekking enkel geldt voor een buitencon-
tractueel geschil in het privé-leven. zo geldt de dekking 
niet voor burenhinder, een geschil met de schade veroor-
zaakt door een poetsvrouw, …
 
in de rechtsbijstandsverzekering met uitgebreide dekkin-
gen werd slechts in 28% van de behandelde dossiers een 

positieve oplossing bekomen. Ook hier handelen de ver-
zoeken voornamelijk over de weigering van tussenkomst. 
in deze dossiers stelt de Ombudsman veelal vast dat het 
dossier wordt geweigerd wegens het reeds bestaan van 
het schadegeval op het moment dat het verzekeringscon-
tract werd afgesloten. in dat geval kan de Ombudsman 
de weigering van tussenkomst niet betwisten.
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GezondheidszoRGenVeRzekeRinG 

1.  in cijfers

de dalende trend voor de ingediende dossiers in de ge-
zondheidszorgenverzekering zet zich in 2012 verder met 
een daling van 6%. de Ombudsman registreerde 365 
dossiers in 2012, een aantal dat overeenkomt met het 
aantal in 2006, het jaar waarin de vzw Ombudsman 
werd opgericht. gedurende de laatste jaren werd het 
aantal verzoeken in gezondheidszorgen beïnvloed door 
de vragen tot bemiddeling over de belangrijke en opeen-
volgende premieverhogingen, die door de verzekerings-
ondernemingen werden toegepast. 
 

Daling van 6% 

indien er abstractie wordt gemaakt van de ingediende 
dossiers, die de Ombudsman in 2012 in behande-

ling heeft genomen over de Hospitalisatieverzekerin-
gen van de maatschappijen van onderlinge bijstand 
(verzekeringsmOb)18, bedraagt de daling van het aan-
tal dossiers in de gezondheidszorgenverzekering 15%. 
sinds 1 januari 2012 vallen de Hospitalisatieverzeke-
ringen van een mOb onder de verzekeringsreglemente-
ring19. in 2012 ontving de Ombudsman hierover 35 aan-
vragen. 

in de beroepsgebonden ziekteverzekering, stelde de Om-
budsman een lichte stijging vast tegenover 2011 (+16%). 
deze vloeit voort uit de ontevredenheid over het bedrag 
van de vergoeding, dat wordt uitgekeerd bij een hospi-
talisatie.

Waarborg 2010 2011 2012

niet-beroepsgebonden ziekteverzekering 275 250 227
beroepsgebonden ziekteverzekering 126 80 93
gewaarborgd inkomen 52 56 44
wachtverzekering 4 2 1
Totaal 457 388 365

18 deze ondernemingen werden opgericht aangezien de aanvullende Hospitalisatieverzekeringen enkel nog kunnen aangeboden worden door een verzekeraar. de ziekenfondsen kunnen slechts 
nog optreden als verzekeringstussenpersoon voor een mOb.

19 wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering, B.S., 28 mei 2010. de overgangsperiode voor de toepassing van deze 
wet liep af op 1 januari 2012.
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2.  Analyse

Het is de daling van het aantal dossiers in productie (39%) 
die zorgt voor de sterke daling in gezondheidszorgen.

dit vloeit voort uit het feit dat de verzoeken over de premie- 
verhoging in Hospitalisatieverzekeringen enorm gedaald 
zijn. in 2012 ontving de Ombudsman hierover nog slechts 
15 aanvragen. 
sinds 2007 hebben de meeste verzekeringsondernemin-
gen herhaaldelijk hun tarief voor Hospitalisatieverzeke-
ringen verhoogd. deze belangrijke premieverhogingen 
hebben gedurende verschillende jaren geleid tot heel wat 
ontevredenheid. in kader van hun zoektocht naar renda-
biliteit waren deze premieverhogingen echter onafwend-
baar. ze vloeiden immers voort uit de evolutie van de 
kosten van de gezondheidszorgen. de ziekenhuiskosten 
zijn in 2011, voor de eerste keer, stabiel gebleven20. 
sinds de inwerkingtreding van de wet verwilghen in 
2009 zijn er ook heel wat onduidelijkheden over de mo-
gelijkheid om een premieverhoging door te voeren. begin 
maart 2013, heeft het europees Hof van Justitie zich over 
een prejudiciële vraag hierover uitgesproken. zij heeft 
bevestigd dat de beperking van de premiestijging voor 
een Hospitalisatieverzekering (door de invoering van een 
medische index) in overeenstemming is met de het euro-
pees principe van tariefvrijheid en niet in strijd zou kun-

nen zijn met vrijheid van vestiging en vrije dienstverlening 
indien bepaalde voorwaarden worden gerespecteerd. de 
grondrechter moet dit geschil nu verder beslechten21. 

daarnaast gaan heel wat ingediende dossiers in produc-
tie over de opzeg van een gezondheidszorgenverzeke-
ring. bij een verhuis naar het buitenland, waardoor de 
verzekerde zijn contract opzegt, ondervindt de consu-
ment dikwijls problemen rond de datum van de inwer-
kingtreding van deze opzeg. bij een verhuis in belgië 
stelt de Ombudsman vaak vast dat de consument vergeet 
de adreswijziging door te geven. Hij ontvangt dan geen 
uitnodiging tot premiebetaling, wat, na toepassing van 
de inningsprocedure, kan leiden tot opzeg wegens niet-
betaling van de premie. 

Over de toegang tot een Gezondheidszorgenverzeke-
ring ontving de Ombudsman in 2012 nog drie dossiers. 
deze handelen meestal over de mogelijkheid tot het for-
muleren van een uitsluiting voor een bepaalde aandoe-
ning. betwistingen hieromtrent kunnen trouwens worden 
voorgelegd aan de bemiddelingscommissie ziektekosten-
verzekering. de Ombudsman van de verzekeringen staat 
in voor de logistieke ondersteuning van deze Commissie. 
in 2012 werd er 1 dossier ingediend bij deze Commissie.

20 m. Thirion, “kost hospitalisatie voor patiënt gemiddeld stabiel gebleven in 2011”, Assurinfo, 22 november 2012.
21 HvJ, 7 maart 2013, nr. C-577/11, www.curia.europa.eu/

www.curia.europa.eu
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de meerderheid van de verzoeken in de gezondheidszor-
genverzekering gaat over schade (61%).
meer dan de helft van deze dossiers hebben betrekking 
op de weigering van tussenkomst.
dit wordt regelmatig ingeroepen door de verzekerings-
onderneming bij de aanwezigheid van een voorafbe-
staande aandoening of bij een onjuiste verklaring van 
de gezondheidstoestand bij het onderschrijven van het 
contract. er hoeft hierbij geen verband te zijn tussen de 
onjuiste verklaring en de huidige vraag tot tussenkomst. 
Ondanks de veelvuldige bevestiging van de rechtspraak 
van dit principe, begrijpt de consument dit niet altijd22.

Meer dan de helft van de verzoeken in schade  
gaan over een weigering van tussenkomst

Ongeveer een derde van de ingediende dossiers over 
schade hebben betrekking op het bedrag van de vergoe-
ding (32%). 

in heel wat dossiers gaat de discussie over eerder kleine 
bedragen. Hierbij komt de vraag veelal neer op de medi-
sche noodzakelijkheid van bepaalde medische kosten zo-
als het nemen van bepaalde medicatie of het ondergaan 

van bepaalde (preventie)onderzoeken. in dergelijke me-
dische discussies, kan de Ombudsman als niet-arts geen 
standpunt innemen. Het debat kan dan besloten worden 
in een minnelijke medische expertise. de bedragen in het 
geding verantwoorden echter soms niet de kosten van een 
dergelijke expertise. in dat geval stuurt de Ombudsman 
aan op een overleg, waarbij de verzekerde betrokken is, 
tussen de verschillende geneesheren.

66% van de verzoeken tegen de MOB’s  
handelen over schade

daarnaast ontving de Ombudsman in 2012 opnieuw ver-
scheidene dossiers over het bedrag van de terugbetaling 
van een borstreconstructie na borstkanker. de hospitalisa-
tieverzekeraar verleent in principe tussenkomst voor deze 
ingreep. veelal vermeldt de ziekenhuisfactuur echter een 
extra ereloon dat buiten het riziv-tarief valt en dat wordt 
aangerekend op basis van een bijzondere overeenkomst 
tussen de dokter en de patiënt. deze bijkomende erelo-
nen, waarvan de wettelijkheid in vraag wordt gesteld, 
worden niet altijd ten laste genomen door de Hospitalisa-
tieverzekeraar23.

22 Luik, 29 maart 2011, T. Verz. 2011, afl. 4, 442.
23 T. Le bacq en m. eckert, “een ‘mooie’ borstreconstructie? dat kost u 2.000 euro extra”, Het Nieuwsblad, 8 augustus 2012.
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36% van deze dossiers kon er een oplossing gevonden 
worden. de verzekeringsonderneming kan meestal verant-
woorden dat het gaat om een niet medisch noodzakelijke 
behandeling of om een voorafbestaande toestand. verder 
verleent de verzekeringsonderneming ook geen tussen-
komst voor de behandeling van een ziekte die is uitgeslo-
ten in de polis, zoals bijvoorbeeld een opname voor een 
ziektebeeld dat het gevolg is van een (alcohol)verslaving 
of een opname in een psychiatrische instelling.

Tenslotte, handelt 66% van de verzoeken tegen de mOb’s 
over schade. in deze dossiers stelt de Ombudsman vast 
dat de consument niet altijd het onderscheid tussen zijn 
Hospitalisatieverzekering en de overige waarborgen bij 
de mutualiteit heeft begrepen. zo contacteerde hij de Om-
budsman meermaals over de basisdienstverlening van de 
mutualiteit. de Ombudsman heeft deze dossiers doorver-
wezen naar de bevoegde interne klachtendienst of naar 
de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbon-
den van ziekenfondsen.

3.  oplossing

in gezondheidszorgen heeft slechts 12% van de dossiers 
betrekking op vragen om inlichtingen.

Op 31 januari 2013 waren er reeds 276 aanvragen 
afgesloten. in 41% van de gevallen wordt er tegemoet 
gekomen aan de vraag van de verzekerde.

36% van de vragen over de weigering van 
tussenkomst zijn gegrond

de niet-gegronde dossiers vindt de Ombudsman voorna-
melijk terug bij de weigering van tussenkomst. slechts in 
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LeVensVeRzekeRinG 

1.  in cijfers

de dalende trend, die ook in 2011 werd vastgesteld, 
wordt in 2012 bekrachtigd. er zijn 521 dossiers geregis-
treerd of een daling met 4%. 

Bevestiging van de dalende trend

de daling is voornamelijk terug te vinden bij de groeps-
verzekeringen, aanvullende waarborgen bij invaliditeit 
of ongeval en de Hypothecaire leningen. bij Levensver-
zekeringspolissen, die de consument ten individuele titel 
onderschrijft, blijven de verzoeken om tussenkomst de 
laatste drie jaar nagenoeg stabiel. 

2.  Analyse

1. individuele polissen 
wanneer de consument zich vragen stelt over de opge-
bouwde reserve of het rendement van zijn investering, 
richt hij zich tot de Ombudsman. deze uiting van onge-
noegen komt op diverse ogenblikken naar boven: wan-
neer er tussentijdse informatie wordt verstrekt over de op-
gebouwde reserve, bij een afkoop alsook bij de uitkering 
op de einddatum van de polis. 

er zijn verschillende redenen waarom de verwachtingen 

Waarborg 2010 2011 2012

Tak 21 348 344 350
- klassiek / universal Life 236 230 232
- schuldsaldoverzekering 86 88 90
- uitvaartverzekering 26 26 28
Tak 23 103 77 81
groepsverzekering 67 68 55
aanvullende waarborgen 26 31 22
Hypothecaire lening 17 20 13
Tak 26 1 - -
Totaal 562 540 521
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van de consument niet beantwoorden aan het definitief 
verworven bedrag. 

in Tak 21 vloeit een belangrijk deel van de ingediende 
bezwaren voort uit de toepassing van de fiscale bepalin-
gen. in december 2011 besliste de regering om, binnen 
het kader van de budgettaire maatregelen, de roerende 
voorheffing op te trekken van 15% naar 21%24 of 25%25. 
de weerslag van deze maatregel werd blijkbaar onvol-
doende bekend gemaakt bij het grote publiek. Heel wat 
vragen werden dan ook gesteld over de toepassing van 
deze belasting bij de (gedeeltelijke) afkoop, uitgevoerd 
tijdens de eerste acht jaar looptijd van het contract. de 
consument is hierbij ook verwonderd dat deze belasting 
wordt toegepast op alle verworven intresten sinds de aan-
vang van het contract en niet beperkt is tot de intresten die 
in 2012 verworven zijn. bovendien wordt de verhoogde 
belasting berekend op een fictief rendement van 4,75% 
hoewel de huidige gewaarborgde intrestvoeten heel wat 
lager uitvallen26. de nationale bank pleit trouwens om de 
gewaarborgde intrestvoet te beperken tot 2%27. reeds in 
2010 heeft ook de Ombudsman, op basis van de inge-

diende dossiers, aanbevolen om deze oude fiscale bepa-
ling aan te passen28. 

de wijziging van de belastingvoet van 15% werd pas 
eind 2011 aangekondigd. deze korte termijn gaf aanlei-
ding tot administratieve problemen bij sommige verzeke-
ringsondernemingen. zo heeft een onderneming contrac-
ten vereffend, waarbij in eerste instantie de belastingvoet 
van 15% werd toegepast. nadien werd een regularisatie 
doorgevoerd met toepassing van de nieuwe belasting-
voet van 21%. Overigens werd de zogenaamde rijken-
taks (25%), waarbij een opname in de belastingaangifte 
kan worden vermeden, pas in een wet vertaald in maart 
201229. 

De toepassing van nieuwe fiscale bepalingen leidt tot 
heel wat ongenoegen

daarnaast vloeit de ontevredenheid voort uit de gedeel-
telijke afkoop van de universal Life polissen. de aanpak 
van de verzekeringsondernemingen is hierbij niet gelijk-
lopend. deze Tak 21-polissen geven de verzekerde de 

24 art. 25 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S., 30 december 2011.
25 art. 145 van de programmawet (i) van 29 maart 2012, B.S., 6 april 2012.
26 art. 19 § 4 wetboek van de inkomstenbelasting.
27 s. bogaert, “geen verlaging van maximaal gegarandeerde intrestvoet levensverzekeringen”, Assurinfo ,15 november 2012.
28 Cijfers en analyse 2010 Ombudsman van de Verzekeringen, p. 36.
29 art. 145 van de programmawet (i) van 29 maart 2012, B.S., 6 april 2012.
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mogelijkheid om op ieder ogenblik vrij te beslissen over 
aanvullende stortingen. voor iedere storting wordt de 
gewaarborgde intrestvoet vastgelegd. deze waarborg 
geldt meestal voor acht jaar of tot de einddatum van de 
polis. afhankelijk van de datum van storting kan de in-
trestvoet dus variëren. de laatste jaren is deze trouwens 
sterk gedaald. wanneer er na de gewaarborgde termijn 
wordt overgegaan tot een herziening van de intrestvoet 
zal de consument soms beslissen om zijn belegging ge-
deeltelijk op te vragen. in dat geval stelt zich de vraag 
hoe de afkoop moet toegepast worden op de aanwezige 
reserve. bij gebrek aan wettelijke bepalingen, moeten de 
contractuele bepalingen en/of het technisch dossier, dat 
de verzekeringsonderneming heeft neergelegd bij de con-
trole-autoriteiten, worden nagekeken. Hoe moet dit ech-
ter worden toegepast indien er hierin geen voorschriften 
zijn opgenomen? moet er dan bij een gedeeltelijk afkoop 
worden overgegaan tot het systeem FiFO (First in, First 
Out), LiFO (Last in, Last Out) of moet er een pondsgewijze 
onttrekking worden uitgevoerd van de diverse schijven 
waaruit het contract is opgebouwd? Het zou alleszins de 
transparantie ten goede komen indien de verzekerings-
ondernemingen voor dit aspect ook de nodige meldingen 
voorzien in de financiële informatiefiches. 

de Ombudsman werd eveneens aangesproken over een 
verzekeringsonderneming die overging tot een aanpas-
sing van de toepasselijke gewaarborgde intrestvoet van 
een oude universal Life-polis, waarbij het contract voor-
zag dat de interestvoet niet lager kon zijn dan 4,75%. 
deze beslissing, die kan gerechtvaardigd worden op eco-
nomisch en financieel vlak, stelt problemen op juridisch 
vlak.

in Tak 23 is er een quasi gelijke verdeling van de inge-
diende dossiers ten aanzien van de polissen onderschre-
ven bij de belgische en bij de buitenlandse verzekerings-
ondernemingen. ze handelen meestal over het bedrag 
van de uitkeringen bij een afkoop van de polis of op de 
einddatum. zoals reeds werd aangekaart, stelt de Om-
budsman zich vragen over de berekening van de afkoop-
waarde van de buitenlandse producten30.
bij deze buitenlandse producten handelt de vraag trou-
wens ook vaak over het bedrag van de verworven re-
serve. Om deze volledig te kunnen onderzoeken moet de 
Ombudsman zich ook tot de tussenpersoon richten om 
zich een correct beeld te kunnen vormen over de verkoop 
van het product in kwestie31.

30 Cijfers en Analyse 2010 Ombudsman van de Verzekeringen, p. 38-39 en Cijfers en Analyse 2011 Ombudsman van de Verzekeringen, p. 44-45.
31 zie infra p. 48.
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Tenslotte, en dit voor alle types van individuele levensverze-
keringen, vraagt de consument ook een tussenkomst van de 
Ombudsman omdat hij ontevreden is over de termijn waar-
binnen de kapitalen worden uitgekeerd. Omdat er op dit 
vlak niets is voorzien in de wet, gaat de Ombudsman na of 
er, op basis van het billijkheidsprincipe, binnen een rede-
lijke termijn werd uitgekeerd. stelt ze vast dat deze termijn 
uitzonderlijk lang is, zal ze nagaan of de verzekerings-
onderneming bereid is een bijkomende tegemoetkoming 
te doen, vaak in de vorm van nalatigheidsintresten. Om 
dergelijke discussie te vermijden, zou het aangewezen zijn 
dat de verzekeringsondernemingen richtlijnen voorzien 
(via een gedragscode en interne organisatie). 

De consument wenst een snellere uitkering  
van de kapitalen

de problematiek rond de betalingstermijnen ligt bijzonder 
gevoelig bij Schuldsaldoverzekeringen. Om over te gaan 
tot uitkering van het verzekerde kapitaal bij overlijden 
moet de verzekeringsonderneming in het bezit zijn van 
een aantal documenten. zo moet ze ondermeer beschik-
ken over een medisch attest met vermelding van de oor-
zaak van overlijden. in een aantal gevallen, bijvoorbeeld 

bij een verdacht overlijden of een overlijden in het bui-
tenland, verloopt er enige tijd alvorens de nabestaanden 
in het bezit zijn van het gevraagde attest. wanneer de 
nabestaande nalaten om de aflossingen van het kapitaal 
te betalen, blijven ondertussen de intresten van het hy-
pothecair krediet verder lopen. Op het moment dat de 
verzekeringsonderneming dan overgaat tot betaling van 
het verzekerde kapitaal, kan de uitgekeerde som onvol-
doende zijn om het openstaande bedrag van de lening te 
dekken. de verzekeringsonderneming is niet verantwoor-
delijk voor de termijn die verlopen is om het attest met de 
overlijdensoorzaak te bekomen, zodat ze voor de verstre-
ken tijd in principe geen interest verschuldigd is. 
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Overigens is er nog geen definitieve oplossing voor de 
problematiek van de toegang tot de schuldsaldoverze-
kering32. de Ombudsman streeft momenteel nog steeds, 
geval per geval, een oplossing na. 

2. Groepsverzekeringen 
de Ombudsman werd nog verschillende keren aange-
sproken door verzekerden die wensen over te gaan tot 
een afkoop van hun groepspolis alvorens ze de leeftijd 
van 60 jaar bereiken. dit is sinds 1 januari 2010 niet 
meer mogelijk33. blijkbaar zijn heel wat consumenten nog 
niet op de hoogte van deze wettelijke beperking. 

Hiernaast ontving de Ombudsman in 2012 nog vragen 
over het faillissement van de onderneming Apra Leven. 
de verzekerden zijn hierbij verwonderd dat het bijzonder 
beschermingsfonds niet tussenkomt voor de groepsverze-
keringen34. de werkgevers van hun kant stellen zich vra-
gen over de financiële gevolgen van de rendementen en 
de kapitalen die ze moeten waarborgen. de werknemers 
wijzen dan weer op de soms beperkte bescherming die 
ze genieten vanuit de werkgever. wat gebeurt er trou-
wens indien deze ondertussen failliet is gegaan? 

32 zie supra p. 6.
33 art. 27 § 1 et 61 § 2 w.a.P.
34 www.bijzonderbeschermingsfonds.be/

3. oplossing

de Ombudsman werd in 521 gevallen aangesproken 
over Levensverzekeringen. in 17% van deze verzoeken 
handelde het om vragen om inlichtingen. er worden voor-
namelijk vragen gesteld over lopende polissen en meer in 
het bijzonder over de wettelijke waarborgen en de moge-
lijkheden tot afkoop. 

eind januari 2013 was het onderzoek van 342 dossiers 
afgerond. in 42% van de gevallen kon er een positief ge-
volg verleend worden aan de vragen van de consument 
tegenover 47% het jaar voordien. dit sluit aan bij de glo-
bale trend, alsook bij het resultaat, dat werd opgetekend 
in 2010. 

De vragen om inlichtingen worden voornamelijk 
tijdens de looptijd van de polissen gesteld

bij de analyse van de ingediende dossiers stelt de Om-
budsman vast dat deze over de puur verzekeringstech-
nische transacties (zoals een afkoop, een reductie, de 
toepassing van de gewaarborgde intrestvoet,…) meestal 
niet gegrond zijn. de grootste groep van de gegronde 
verzoeken handelt over de gebrekkige communicatie en 
de uitkeringstermijnen. 

http://www.bijzonderbeschermingsfonds.be
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3 de verzekerings-
tussenpersonen
in 2012

1.  in cijfers

in 2012 noteert de Ombudsman een toename (+10%) 
van het aantal aanvragen tegenover tussenpersonen. 
deze stijging uit zich voornamelijk in de verzekeringstak-
ken brand en alle risico’s gsm, maar moet gerelativeerd 
worden. 

458 aanvragen buiten het faillissement  
van ProAssist

ze is immers grotendeels het gevolg van de verzoeken die 
werden ingediend na het faillissement van de tussenper-
soon Proassist, die schadegevallen van alle risicopolis-
sen gsm beheerde35. als men geen rekening houdt met 
deze dossiers, is er slechts een stijging van 10 dossiers.

35 zie infra p. 50.
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2.  Analyse

de meeste verzoeken (62%) ten opzichte van de tussen-
personen in verzekeringen werden opgetekend in Levens-, 
auto- en brandverzekering.

ze hebben evenveel betrekking op de productie als op 
schade.

bij de Levensverzekeringen werd 35% van de aanvra-
gen ingediend in Tak 23. de verzekerde is van oordeel 
dat het advies dat hij kreeg bij de keuze van het product 
geen of onvoldoende rekening houdt met zijn behoeften. 
Het contract, dat hij heeft gesloten, biedt geen waarborg 
of in elk geval niet voldoende voor de bescherming van 
het geïnvesteerde kapitaal. wanneer de consument een 
overzicht van zijn investeringen ontvangt, merkt hij dat 
door de economische crisis niet alleen het rendement is 
gedaald, maar dat hij soms ook een gedeelte van het 
geïnvesteerde kapitaal verliest. vervolgens betwist hij het 

Tak 23-product dat aan hem werd verkocht, waarbij hij 
aangeeft dat hij bescherming van het gestorte kapitaal of  
een contract uit een “lage” risicoklasse wilde.

De informatie en adviesplicht moeten geval  
per geval worden geanalyseerd

Het is niet eenvoudig om de juiste toepassing van de 
informatie- en adviesplicht te beoordelen. dit moet in 
elk dossier afzonderlijk grondig onderzocht worden. 
de Ombudsman gaat eerst na of de tussenpersoon de 
technische informatiefiche van de verzekeringsonder-
neming over het betrokken product heeft overhandigd. 
vervolgens probeert zij alle elementen te verzamelen 
die tot het afsluiten van het contract hebben geleid. 
zij mag zich hierin niet uitsluitend steunen op de ver-
bale en meestal tegenstrijdige verklaringen van beide  
partijen. 

Verzekeringstak 2010 2011 2012

Leven 101 123 109
auto 84 101 108
divers (annulatie, bijstand, alle risico’s gsm,…) 69 70 93
brand 62 64 88
gezondheidszorgen 32 41 40
rechtsbijstand 24 26 25
ba diversen 21 12 16
individuele ongevallen 4 4 8
arbeidsongevallen 3 1 1
Totaal 400 442 488
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sinds 2006 moet een tussenpersoon in verzekeringen 
vóór er een verzekeringscontract wordt afgesloten en, 
indien nodig, ook bij de wijziging of hernieuwing er-
van, aan de klant een aantal wettelijke voorziene admi-
nistratieve inlichtingen bezorgen36. bij het afsluiten van 
een contract moet hij de wensen en behoeften van de 
klant bepalen rekening houdend met het klantenprofiel. 
de ervaring en deskundigheid van de consument bepalen 
immers het gewenste adviesniveau in verhouding tot de 
complexiteit van het voorgestelde verzekeringscontract. 
de tussenpersoon moet hierbij ook de motivatie opgeven 
van elk advies dat hij over een bepaald verzekeringspro-
duct geeft. al deze gegevens moeten trouwens op een 
duurzame drager worden bewaard37. een nalatigheid in 
deze verplichtingen leidt echter niet onmiddellijk tot een 
volledige aansprakelijkheid van de tussenpersoon. de 
consument moet zelf ook actief en aandachtig zijn.

bij buitenlandse producten stelt de Ombudsman soms vast 
dat zowel de consument als de tussenpersoon het risico 
slecht of helemaal niet begrijpen. dit zijn vaak complex 
gestructureerde producten. meer dan eens legt de tus-
senpersoon het product voor met de hoogste rendements-
prognoses. andere elementen zoals de kapitaalbescher-

ming worden hierbij soms uit het oog verloren.
de tussenpersoon is in sommige gevallen zelf onvoldoen-
de ingelicht door een in belgië toegelaten “verdeler” die 
aantrekkelijke, maar onvolledige of foute informatiefiches 
opstelt. Hierop is er jammer genoeg geen controle.

in de Autoverzekering is het aantal ingediende dossiers 
vrijwel identiek aan 2011. de aanvragen gaan hoofd-
zakelijk over het onderschrijven en beheren van de po-
lis. de verzekerde meent dat hij bij het opstellen van het 
verzekeringscontract slecht werd begeleid. Hij betwist 
bijvoorbeeld de verzekerde waarde van de Omnium-
waarborg, de vermelding van eerdere schadegevallen bij 
het afsluiten van het contract of de omschrijving van de 
identiteit van de gebruikelijke bestuurder. de betwisting 
ontstaat veelal pas als er zich een schadegeval voordoet. 
eventuele verkeerde verklaringen worden op dat moment 
zwaar gesanctioneerd. de verzekeringsonderneming kan 
het contract immers annuleren zonder terugbetaling van 
de gestorte premies.
in dergelijke dossiers herinnert de Ombudsman de klager 
eraan dat hij bij het ondertekenen van het voorstel de 
inhoud ervan goedkeurt en op basis van deze inhoud een 
contractuele verbintenis met de verzekeringsonderneming 

36 art. 12bis van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, B.S., 14 juni 1995.
37 art. 12quater van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, B.S., 14 juni 1995.
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aangaat, ook al werd het verzekeringsvoorstel door de 
tussenpersoon in verzekeringen ingevuld.

in de Brandverzekering is één van de terugkerende motie-
ven voor het indienen van een dossier bij de Ombudsman 
de dubbele verzekeringsdekking van de woning, in bepaal-
de gevallen zelfs bij dezelfde verzekeringsonderneming. 
dit kan voortvloeien uit verschillende omstandigheden: de 
consument die geen informatie over bestaande contracten 
geeft bij een wijziging van tussenpersoon, slordigheid van 
de tussenpersoon bij het uitvoeren van de opzeg,…
de Ombudsman analyseert de situatie geval per geval 
en wendt zich eventueel tot de verzekeringsonderneming 
om de afschaffing van de samenloop van verzekeringen 
te verkrijgen en één van de dubbel betaalde premies te 
laten terugbetalen.

aanvragen die worden ingediend over het beheer van 
een schadegeval handelen voornamelijk over de behan-
delingstermijn of het uitkeren van de vergoeding.

wanneer de Ombudsman een aanvraag ontvangt, wint 
zij eerst inlichtingen in over de bevoegdheden en de rol 
van de tussenpersoon bij het beheer van het schadegeval. 
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deze staat zijn klant bij als adviseur en dringt er bij de 
verzekeringsonderneming op aan om op korte termijn alle 
maatregelen inzake expertise en uitbetaling te nemen. in 
principe neemt hij die beslissingen niet zelf. als de ver-
goeding via de verzekeringsadviseur wordt uitbetaald, kan 
het gebeuren dat het bedrag laattijdig wordt overgemaakt, 
dat de tussenpersoon beheerkosten afhoudt of dat hij een 
compensatie met andere verschuldigde bedragen door-
voert,… bij terughoudendheid van de tussenpersoon richt 
de Ombudsman zich tot de verzekeringsonderneming met 
de vraag om, op basis van de wet, de vergoeding opnieuw 
rechtstreeks aan de klager te betalen38. alleen de daadwer-
kelijke ontvangst van het bedrag door de klant is immers 
bevrijdend voor de verzekeringsonderneming.
soms verleent de verzekeringsonderneming aan de tussen-
persoon meer bevoegdheden inzake beheer. in dat geval 
treedt hij op als beheerder van de verzekeringsonderne-
ming. Om na te gaan of de klacht gegrond is, beperkt de 
Ombudsman haar onderzoek dan niet tot de informatie- 
en bijstandsplicht, maar analyseert ook alle daden die met 
de uitbetaling te maken hebben, zoals het verloop van de 
expertise en de afrekening van de vergoeding.

38 art. 13 w.L.v.O.

in 2012 werd het aantal dossiers over tussenpersonen 
met betrekking tot schadegevallen eenmalig beïnvloed 
door de 30 aanvragen die werden genoteerd in kader 
van verzekeringstak alle risico’s gsm ten gevolge van 
het faillissement van Proassist. dit in belgië gevestigde 
verzekeringskantoor beheerde de contracten uit de porte-
feuille van een verzekeringsonderneming uit malta.

30 aanvragen ten gevolge van het faillissement  
van ProAssist

bij het faillissement van dit kantoor hebben talrijke ra-
deloze consumenten zowel telefonisch als schriftelijk 
een beroep gedaan op de Ombudsman om te vragen 
hoe hun contract in de praktijk verder werd opgevolgd. 
dankzij de steun van het europees netwerk Fin-neT had 
de Ombudsman een contact met de in malta gevestigde 
verzekeringsonderneming. dit stelde haar in staat om de 
consumenten, afhankelijk van hun telefoonoperator, door 
te verwijzen naar een onderneming in belgië of in ne-
derland die het dossierbeheer overnam. de Ombudsman 
heeft in een aantal gevallen soms rechtstreeks met deze 
opvolgers verder onderhandeld.
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3.  oplossing

in 2012 heeft de Ombudsman tegen de tussenpersonen in 
verzekeringen 488 dossiers ontvangen, waarvan 4% bui-
ten haar bevoegdheid viel. deze handelen voornamelijk 
over een niet-verzekeringsproduct.

van de 370 reeds onderzochte aanvragen op 31 januari 
2013 kende 51% een gunstige afloop. in 2011 was dit 
56%.

in de Levensverzekeringen is 40% van de dossiers ge-
grond in Tak 21 en 60% van de dossiers over buitenland-
se producten in Tak 23. Het gaat hierbij om een gebrek 
aan informatie of een slecht advies door de tussenper-
soon. bij buitenlandse producten is er ook kritiek op het 
misleidend karakter van de publiciteit.

in de autoverzekeringen handelen de gegronde klachten 
(58%) ondermeer over het niet-doorgeven van informatie 
aan de verzekeringsonderneming en over de afrekening 
van het bedrag van de premie, die de tussenpersoon ver-
stuurt.

in kader van de verzekering alle risico’s gsm werd in 
80% van de gevallen zijn beslissing herzien. deze dos-
siers hebben voornamelijk betrekking op het faillissement 
van Proassist, de beheertermijn, het uitblijven van een 
antwoord op bepaalde vragen en de weigering van uit-
betaling na een schadegeval.



aanbeveling

4





Ombudsman van de verzekeringen • 2012 • aanbeveLing54

aanbeveling4

Het jaarverslag is een terugblik op het verleden. dankzij 
de analyse van de behandelde dossiers bij de Ombuds-
man kunnen een aantal lessen getrokken worden. Het is 
tevens een inspiratiebron voor de toekomst. sinds 1998 
formuleert de Ombudsman aanbevelingen op basis van 
steeds weerkerende klachten. deze aanbevelingen ka-
deren in het door de sector ontwikkelde preventiebeleid. 
net zoals schadegevallen voorkomen moeten worden, 
moeten ook misverstanden en ontevreden consumenten 
vermeden worden.

in BRAndVeRzekeRinG zoUden de kosten 
inGeVoLGe de toepAssinG VAn de WetteLijke 
VeiLiGheidsmAAtReGeLen Bij een heRopBoUW 
moeten WoRden teRUGBetAALd.

bij de Ombudsman worden geschillen van uiteenlopende 

aard aanhangig gemaakt over het bedrag van de schade-
vergoeding bij het gedeeltelijk of volledig heropbouwen 
van een vastgoed. deze geschillen hebben te maken met 
de terugbetaling van bijkomende kosten veroorzaakt door 
nieuwe wettelijke voorschriften. de regelgeving legt de 
bouwheer immers nieuwe bouw- en milieuverplichtingen 
op. een verzekerde die het slachtoffer van een schade-ge-
val was, is verplicht om hiermee rekening te houden als hij 
zijn goed heropbouwt. Het kan gaan om sterk isolerende 
beglazing, CO-detectoren, brandwerende wanden,… 
deze nieuwe verplichtingen hebben financiële gevolgen, 
maar ze worden niet opgenomen in het verzekerings- 
contract. bepaalde verzekeringsondernemingen aanvaar-
den de financiële gevolgen van deze voorschriften, maar 
andere verwerpen de kosten ervan wegens een zoge-
zegde verrijking. de Ombudsman onderzoekt de dossiers 
geval per geval. als het gaat om kosten die te maken  
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hebben met de naleving van de nieuwe veiligheidsnormen, 
slaagt zij er meestal in om de verzekeringsonderneming 
ervan te overtuigen dat de gemaakte kosten gerechtvaar-
digd zijn. zij kan daarentegen de verzekerde niet bijtre-
den, die de terugbetaling wenst van een heropbouw die 
met een hogere comfort- of luxegraad wordt uitgevoerd.

AAnBeVeLinG

de terugbetaling van kosten die voortvloeien uit wettelijke 
verplichtingen, waaraan de consument zich niet kan ont-
trekken bij de heropbouw, zou moeten worden opgeno-
men in de voorwaarden van de brandverzekeringscon-
tracten, eventueel rekening houdend met fiscale stimuli. 
de verzekeringsondernemingen zouden dit ook moeten 
opnemen in de opdracht tot schade-evaluatie die zij toe-
vertrouwen aan zelfstandige experten.
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Besluit
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de Ombudsman van de verzekeringen heeft in 2012 
meer dan 650 vragen om inlichtingen ontvangen, terwijl 
de FaQ (Frequently asked Questions) op de website van 
de dienst meer dan 12 500 keer werden geraadpleegd. 
dit hoge aantal bewijst dat de consument geïnformeerd 
wenst te worden. Hij zoekt inlichtingen over alle verzeke-
ringstakken. Hij wenst neutrale en objectieve informatie, 
enerzijds om deze als leidraad voor verdere actie te ge-
bruiken, maar anderzijds ook om gerustgesteld te wor-
den.

de informatiebehoeften inzake verzekeringen zijn zeer 
divers. de consument zoekt zowel informatie over in-
vesteringsproducten (Levensverzekering), als over verze-
keringen in verband met de aankoop van een vastgoed 
(schuldsaldoverzekering), verplichte verzekeringen (ba 
autoverzekering) of dekkingen waarmee hij zijn patrimo-
nium kan beschermen tegen gevaren die het rechtstreeks 
of onrechtstreeks kunnen bedreigen (verzekering brand, 
gezondheidszorgen, ba Privéleven,…).
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als de Ombudsman de evolutie van de aard van de inge-
diende dossiers analyseert, stelt zij vast dat de consument 
steeds hogere eisen stelt, zelfs achterdochtiger wordt en 
in elk geval wil dat zijn rechten worden nageleefd. in 
dit verband beantwoorden de inspanningen van de toe-
zichthoudende overheden en de sector voor de financiële 
vorming van de consument aan een reële noodzaak. de 
inhoud van deze vorming moet in die zin opgevat worden 
dat bij de consument de reflex “verzekeringen” ontstaat. 
men kan echter niet verwachten dat men de consument 
op deze manier de technische aspecten van alle takken 
en producten kan bijbrengen. de informatie moet hem 
wel toelaten de juiste vragen te stellen zodat hij in functie 
hiervan zijn verzekeringsbehoeften correct kan inschat-
ten. Hij moet hierbij in staat zijn de betrouwbare infor-
matie terug te vinden. de onlangs gecreëerde website  
www.wikifin.be, die voor iedereen toegankelijk is, vult 
deze nood in. de burger verneemt op dit platform hoe hij 
zijn geld kan beheren, een belegging kan doen of een 
verzekering kan afsluiten. deze interactieve website is het 
vertrekpunt, maar de toezichthoudende overheid (Fsma) 

wil samen met de sector verdere inspanningen voor con-
sumentenvorming leveren.

er is voor de Fsma een cruciale rol weggelegd bij het 
garanderen van de kwaliteit van de verstrekte informatie. 
daarbij gaat het niet alleen over de kwaliteit van de in-
formatie die in gedrukte vorm of op het internet wordt ver-
spreid. Tevens moet het professionalisme van de tussen-
personen gewaarborgd worden39. Heel vaak zijn zij de 
belangrijkste informatie- en adviesbron van hun klanten.

Financiële vorming voor iedereen door middel 
van kwaliteitsvolle informatie over alle 

verzekeringstakken is essentieel

Consumenten opleiden en informeren zou ook in de 
schoolprogramma’s moeten worden opgenomen. Toch 
mag men ook de andere generaties niet uit het oog ver-
liezen, want ook zij kampen vaak met een gebrek aan 
kennis. Onder andere bij kwetsbare bevolkingsgroepen 
of bij personen die zich wegens een scheiding in een 

39 “Twin Peaks ii”-maatregelen, zie benoît July, “L’assuré bientôt mieux protégé”, Le Soir, 15 februari 2013.

http://www.wikifin.be
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moeilijke economische situatie bevinden, stelt men vast 
dat nuttige financiële kennis ontbreekt. door hun situatie 
hebben zij nochtans rechtstreeks te maken met financiële 
en verzekeringsproblemen. de personen die hen bijstaan, 
moeten bijgevolg zeker over voldoende financiële kennis 
beschikken. de opleidingsprogramma’s van deze hulpver-
leners zouden hieraan meer aandacht moeten besteden.

bovendien moet men komaf maken met de nog al te vaak 
aanwezige clichés die de ontwikkeling van de financiële 
vorming in de weg staan. zo hoort men bijvoorbeeld nog 
te veel dat financiële kwesties vooral een mannenzaak 
zijn! iedereen moet echter over de middelen kunnen be-
schikken om te voorzien in zijn informatiebehoeften en 
financiële zelfstandigheid.

de Ombudsman kan de initiatieven voor een financiële 
vorming voor iedereen, die begin 2013 werden bekend-
gemaakt, dan ook alleen maar toejuichen40!

40 i. de Laminne, “La Fsma éduque”, La Libre Belgique, 9 februari 2013; www.wikifin.be/

http://www.wikifin.be
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netwerken
de Ombudsman is lid van een nationaal en een europees 
netwerk van buitengerechtelijke geschillenregeling.

BeLGie: 
POOL 
Permanent overleg Ombudsmannen
www.ombudsman.be

eURopA: 
FIN-NET 
www.ec.europa.eu/fin-net

de partijen die het 
memorandum van 
overeenstemming 
betreffende het netwerk 
Fin-net hebben ondertekend, 
zijn werkzaam in 
de volgende landen:

 

http://www.ombudsman.be
http://www.ec.europa.eu/fin-net
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Magali André
02/547.57.80
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02/547.58.68
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02/547.58.75
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02/547.58.69

Vincent Théate 
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Marie Vermeiren
02/547.57.79
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02/547.58.74
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02/547.58.71

Sylvie Scheerlinck
02/547.58.76

Françoise Vanhee
02/547.58.77

ombudsman: 

Adviseurs:

secretariaat:

Josette Van Elderen

Het team  
van de  
Ombudsman
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lexicon
Assuralia: 
beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, 
vroeger bvvO.

BA Autoverzekering: 
verzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van 
een voertuig.

BA Privéleven:  
verzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt bij 
een buitencontractueel geschil in het privéleven, ook Fa-
miliale verzekering genoemd.

Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering:
instantie dat bevoegd is bij betwistingen omtrent de uitslui-
ting, die werd opgenomen in de bijzondere voorwaarden 
van een Hospitalisatieverzekering. deze commissie, die 
paritair is samengesteld door vertegenwoordigers van 
consumenten en verzekeringsondernemingen streeft er 
naar een minnelijke oplossing te bereiken. zij zal trachten 
een voorstel te formuleren om de consument en de verze-
keringsonderneming te verzoenen.

Beroepsgebonden Ziekteverzekeringsovereenkomst:
verzekering afgesloten door een werkgever in het voor-
deel van één of meerdere categorieën werknemers.

Commissie voor Verzekeringen:
de Commissie voor verzekeringen is de adviescommissie 
die door de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle 
der verzekeringsondernemingen is ingesteld, met opdracht 
overleg te plegen omtrent alle vragen die haar door de be-
voegde minister of door de Fsma worden voorgelegd. de 
Commissie kan uit eigen beweging adviezen geven over 

alle problemen betreffende de verzekeringsverrichtingen. de 
Ombudsman van de verzekeringen is lid van de Commissie.

Datassur: 
economisch samenwerkingsverband dat ondermeer ge-
gevensbanken beheert. datassur registreert de gegevens 
die de verzekeringsondernemingen bezorgen ingevolge 
de opzeg van een contract op basis van objectieve cri-
teria zoals de niet-betaling van de premie, de schadelast 
en de bewezen fraude. de Ombudsman komt tussen als 
beroepsinstantie bij klachten over de gegevens die wor-
den opgenomen in het “speciale risico’s”-bestand of rsr-
bestand, beheerd door datassur.

Eenvoudige risico’s: 
in principe beschouwt men “eenvoudige risico’s” als 
elk onroerend goed waarvan de verzekerde waarde  
743 680,57 euro niet overschrijdt (index 1988). een pre-
cieze definitie kan teruggevonden worden in artikel 5 van 
het k.b. van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet 
van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 
B.S., 31 december 1992.

FOD Economie: 
Federale overheidsdienst economie. 

FSMA:  
de autoriteit voor Financiële diensten en markten, vroe-
ger CbFa. deze belgische overheidsdienst is ondermeer 
belast met toezicht op integere financiële markten en een 
behoorlijke behandeling van de financiële consument.

K.B. Leven: 
k.b. van 14 november 2003 betreffende de levensverze-
keringsactiviteit, B.S., 14 november 2003.
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Modelovereenkomst: 
verplichte autoverzekering die opgenomen is in de bij-
lage van het k.b. van 14 december 1992 betreffende 
de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, B.S., 3 februari 
1993.

Niet-beroepsgebonden Ziekteverzekeringsovereenkomst:
deze Hospitalisatieverzekering is afgesloten door een 
persoon voor zichzelf en/of zijn familie.

Objectiviteitsclausule: 
deze techniek laat toe dat de verzekerde een advies kan 
vragen aan de advocaat van zijn keuze wanneer hij van 
mening verschilt met zijn rechtsbijstandsverzekeringson-
derneming over de te volgen gedragslijn voor de regeling 
van een schadegeval. 

Omnium:
verzekering die de materiële schade dekt van een voer-
tuig los van de vraag van aansprakelijkheid. 

Rechtsbijstand basis niet-auto: 
rechtsbijstandsverzekering die vervat zit in een burger-
lijke aansprakelijkheidsverzekering (zoals ba Privéleven, 
ba brand, ba uitbating).

RDR:
Conventie règlement direct/directe regeling die een 
versnelde regeling voorziet voor de materiële schade die 
voortvloeit uit een auto-ongeval.

RSR-bestand:
risques spéciaux/speciale risico’s-bestand.

Tak 21: 
Levensverzekering die een gewaarborgd kapitaal of ren-
dement voorziet bij overlijden of op de einddatum van 
het contract.

Tak 23: 
Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds 
zonder waarborg van het geïnvesteerde kapitaal.

Wachtverzekering: 
ziekteverzekering die het mogelijk maakt, door middel 
van de betaling van een bijkomende premie, om de pre-
mie te beperken (door een korting toe te kennen of door 
de premie te berekenen op de leeftijd van de afsluiting van 
de wachtverzekering) op het ogenblik dat men een be-
roepsgebonden ziekteverzekering individueel verderzet.

W.A.P.: 
wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pen-
sioenen en het belastingsstelsel van die pensioenen en 
van sommige aanvullende voordelen inzake sociale ze-
kerheid, B.S., 15 mei 2003.

Wet Verwilghen:
wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziek-
teverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, B.S., 10 
augustus 2007. deze wet werd vervolledigd door de “re-
paratiewet” van 17 juni 2009, (B.S., 8 juli 2009).

W.L.V.O.:
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-
komst, B.S., 20 augustus 1992.



Hoe een aanvraag indienen?

de procedure om een dossier in te dienen is schriftelijk. u kan dit bezorgen op twee manieren:

• rechtstreeks via: 
 • invulformulier op de website www.ombudsman.as 
 • e-mail: info@ombudsman.as 
 • brief: Ombudsman van de verzekeringen, de meeûssquare 35, 1000 brussel 
 • fax: 02/547.59.75 

• via Belmed, het uniek loket van de FOd economie:
http://economie.fgov.be/nl/geschillen/Consumentengeschillen/belmed

dit verslag 2012 is ook beschikbaar in PdF-formaat op www.ombudsman.as.

une version française imprimée est disponible sur simple demande.
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Ombudsman van de Verzekeringen

de meeûssquare 35
b - 1000 brussel

Tel. +32 (0)2 547 58 71
Fax +32 (0)2 547 59 75
info@ombudsman.as
www.ombudsman.as
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