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In 2013 ontving de Ombudsman 4 364 vragen tot 
tussenkomst, een stijging met 6% in vergelijking 
met het vorig jaar.

De Ombudsman stelt vast dat bij de klachten tegen 
de verzekeringsondernemingen, de belangrijkste stij-
ging zich situeert in de verzekeringstakken Leven en 
Gezondheidszorgen. Alleen al voor deze beide ver-
zekeringstakken registreerde ze een stijging van 78 
dossiers. Ook de toename van het aantal ontevreden 
verzekerden over de producten Reisbijstand, Annu-
latieverzekeringen en vooral de GSM-verzekeringen 
blijft verontrustend.

Het aantal vragen met betrekking tot de handels- 
wijze van verzekeringstussenpersonen is hoofdzakelijk 
gestegen in de verzekeringstakken Auto, Brand en 
Rechtsbijstand. De consument wil immers niet alleen 
advies bij het afsluiten van de verzekeringsovereen-
komst, maar rekent ook op zijn verzekeringstussen-
persoon bij de afwikkeling van een schadegeval.

Over het algemeen handelen steeds meer ingediende 
dossiers, zowel tegen de verzekeringsonderneming 
als tegen de verzekeringstussenpersoon, over de 
opzeg van het verzekeringscontract (ongeveer 10%). 
Bij de zoektocht naar het meest voordelige contract 
op de markt wenst de consument sneller van verze-
keringsonderneming te veranderen. Daarbij stuit hij 
op moeilijkheden om het contract met zijn vroegere 
verzekeraar op te zeggen. De verzekeringsonder-
nemingen zijn bovendien strenger geworden in hun 
aanvaardingspolitiek. Hierbij houden ze nauw toe-
zicht op de contracten in hun portefeuille en aarzelen 

niet om het contract op te zeggen bij een te grote 
schade frequentie of bij invorderingsproblemen van de 
premie. 

De spanningen rond de opzeg van het contract vin-
den we ook terug bij de klachten ingediend over het 
RSR-bestand van Datassur. Na een periode van sta-
biliteit, stegen deze in 2013.

In de Brandverzekering blijft de algemene tendens 
over het aantal klachten stabiel. Dit geldt ook in de 
waarborg Diefstal en dit ondanks een verhoging van 
het aantal diefstallen. In elk verzekeringscontract 
worden de voorwaarden vastgelegd waaronder dief-
stal gedekt is. Dikwijls is het pas bij een schadege-
val dat de consument beseft wat precies verzekerd 
is. Hij is dan ook ontgoocheld over de weigering tot 
tussenkomst van de verzekeraar en betwist ze. Zo 
weigert de verzekeraar tussen te komen omdat de 
woning onregelmatig bewoond werd of omdat ze niet 
“afgesloten” was, … In verscheidene gevallen ging 
de discussie over het laten open staan van draai- 
kiepramen. Om dergelijke betwistingen in de toe-
komst te vermijden beveelt de Ombudsman aan om 
de dekking van een dergelijke diefstal in de contracts-
voorwaarden te verduidelijken.

In de Levensverzekering en meer specifiek voor de 
Uitvaartverzekeringen formuleert de Ombudsman 
een tweede aanbeveling omwille van de moeilijkhe-
den die de consument ondervindt als een begrafe-
nisonderneming in de verzekeringsovereenkomst als 
begunstigde aangewezen is.

Voorwoord

De verklaring van de begrippen in bold vindt u terug in het lexicon achteraan.
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In 2011 bereikte het aantal ingediende dossiers bij 
de Ombudsman van Verzekeringen de kaap van 
4 000. Bij het afsluiten van het jaar 2012 noteerde de 
Ombudsman 4 119 verzoeken. 

In 2013 sluit de Ombudsman het jaar af met 4 364 
klachten. Aan dat aantal moeten nog de verzoeken 
van de ontevreden consument worden toegevoegd 
die de Ombudsman in eerste instantie heeft doorver-
wezen naar de interne klachtendienst van de verze-
keraar (eerste lijn) 1.

Naast de stijging van het aantal dossiers is ook de 
briefwisseling met meer dan 8% of 1 264 berichten 
gestegen, namelijk meer brieven, mails en faxen 
waarop de Ombudsman moet antwoorden. Dit hoge 
aantal getuigt van een steeds meer complexer dos-
sierbeheer. De verzekeringsondernemingen treden 
strikter en strenger op in hun beslissingen terwijl de 
consumenten hogere verwachtingen hebben.

Niet alle ontvangen vragen leiden echter tot een ver-
der onderzoek. Er zijn immers dossiers die buiten de 
bevoegdheid van de Ombudsman vallen (5%), vragen 
om inlichtingen (13%) en vragen die naar een andere 
instantie werden doorverwezen (6%). Afgezien van 
deze 1 068 verzoeken bedraagt het aantal dossiers, 
dat het voorwerp was van verder onderzoek en on-
derhandelingen, 3 296 2.

Naast schriftelijke aanvragen kregen de Ombudsman 
en haar team ook heel wat telefonische vragen. Bij 
dit eerste contact kon de klager dankzij objectieve in-
formatie gerustgesteld worden of naar de bevoegde 
instantie, vaak bij de betrokken verzekeringsonder-
neming zelf, doorverwezen worden. Soms kan aan-
dachtig luisteren de consument helpen zijn probleem 
beter te begrijpen en de reden van zijn ontevreden-
heid nauwkeuriger te omschrijven.

Aantal dossiers

1 - Zie infra p. 11.
2 - Zie infra p. 9.

Spreiding
De meeste vragen om tussenkomst hebben nog 
steeds betrekking op de verzekeringsonder- 
nemingen. In 2012 had de Ombudsman hier een 
lichte daling genoteerd. In 2013 is er een stijging van 
5%. Bij nader onderzoek stelt de Ombudsman vast 
dat er zich wel verschillen voordoen in de diverse ver-
zekeringstakken.

Het aantal vragen om tussenkomst bij de tussen-
personen is eveneens met 10% toegenomen. Deze 
categorie blijft sowieso laag ten opzichte van het to-
taal aantal ingediende dossiers. Zij vertegenwoordigt 
slechts 12%. Dit lage aantal kan verklaard worden 
door de vertrouwensrelatie tussen de verzekerde en 
zijn verzekeringsadviseur, waardoor een geschil snel 
kan opgelost worden.

Stijging van 6% in 2013

2011 2012 2013

4 096 4 119 4 364
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De Ombudsman ontving 61 vragen tot tussenkomst 
met betrekking tot het RSR-bestand van Datassur. 
Dit geringe aantal kan verklaard worden door de  
efficiënte organisatie van de eerstelijnsopvang van 
de klachten bij Datassur zelf. De Ombudsman treedt 
enkel als beroepsinstantie op. Zo noteerde Datassur 
82 483 nieuwe registraties in 2013 in het RSR-be-
stand, 5 586 meer dan in 2012, terwijl het aantal 

klachten bij de Ombudsman slechts steeg met 16. 
De meeste vragen hebben nog steeds betrekking op 
de Autoverzekering. Van de ontvangen aanvragen 
verwees de Ombudsman, in meer dan 75% van de 
gevallen, de klager eerst door naar de beheerder van 
het Datassur-bestand. In principe zou iedere persoon 
die is opgenomen in het bestand een informatie brief 
hierover moeten ontvangen en dit in overeenstem-
ming met het advies van de Commisie van het pri-
vé-leven 3. In de praktijk stelt de Ombudsman vast 
dat niet elke geregistreerde persoon deze ontvangen 
heeft. 

De aanvragen tot verder onderzoek bij de 
Ombudsman handelen over een registratie ingevolge 
een opzeg wegens niet-betaling van de premie of een 
registratie ingevolge een opzeg na een schadegeval 
of een registratie ingevolge fraude.

In 15 dossiers kon de Ombudsman optreden als be-
roepsinstantie. Hiervan werden zeven registraties ver-
beterd of geannuleerd.

Het aantal geregistreerde dossiers over Datassur 
geeft echter geen volledig beeld van de klachten 
waarin de opnamen in het RSR-bestand aan bod 
komt. De consument richt zich inderdaad ook tot 
de Ombudsman voor een geschil waarvan de re-
den aanleiding kan geven tot opname in het RSR- 
bestand van Datassur. Het gaat bijvoorbeeld over de 
opzeg van de overeenkomst of over premiegeschil-
len. Aangezien de achterliggende problematiek on-
dervraagt de Ombudsman in deze gevallen eerst de 
verzekeringsonderneming over de grond van de zaak 
om dit aspect uit te klaren.

3 -  Advies uit eigen beweging nr. 21/2000 van 28 juni 2000 betreffende het RSR-bestand (bestand dat tot doel heeft tussen verzekeringsmaatschappijen 
de speciale risico’s inzake verzekeringen voor brand, ongevallen en diverse risico’s te signaleren) beheerd door het economisch samenwerkingsverband 
“Datassur”, www.privacycommission.be/

20132012
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De meeste aanvragen tot tussenkomst (82%) wor-
den nog steeds ingediend door de verzekerden, de 
rechthebbenden of de slachtoffers, dus door de klan-
ten van de verzekeringsondernemingen en -tussen-
personen. 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 
(2%).

In 47 gevallen wordt een dossier overgemaakt door 
een collega Ombudsman. Er bestaat een samen-
werkingsprotocol tussen de Ombudsmannen (op 

Belgisch en op Europees vlak) waarin bepaald wordt 
dat als een klager zich van aanspreekpunt vergist, 
zijn vraag doorgestuurd wordt aan de bevoegde in-
stantie. Opdat de klager de gezochte bemiddelings-
instantie snel zou vinden, werden er twee websites 
gecreëerd met de contactgegevens van de diverse 
Ombudsmannen 4. De daling van de klachten die 
worden overgemaakt tussen de Ombudsmannen 
toont aan dat de consument beter op de hoogte is 
van welke bevoegde instantie hem kan helpen.

Tenslotte en met het oog op de omzetting van de 
Europese richtlijn over buitengerechtelijke geschillen-
beslechting in Belgisch recht, heeft de regering een 
Consumentenombudsdienst opgericht 5: één uniek 
loket waar de consument terecht kan voor een min-
nelijke behandeling van elk geschil over een consu-
mentenmaterie. Hij zal zich kunnen richten naar deze 
dienst, die hem zal op weg helpen om de correcte 
Ombudsdienst te contacteren.

4 - www.ombudsman.be/; http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm/
5 - Zie infra p. 32.

Oorsprong
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Oplossing

Zoals in de voorgaande jaren hebben de meeste vra-
gen betrekking op de Autoverzekering (24%) en meer 
bepaald de verzekering BA Auto. In deze tak noteert 
de Ombudsman een stijging van 5% in aansluiting 
met de algemene trend.

In de Brandverzekering is het aantal dossiers slechts 
licht gestegen, hoofdzakelijk in de waarborg Brand.

Beide verzekeringstakken samen vertegenwoordigen 
meer dan 45% van de ingediende dossiers. 

De Ombudsman registreerde hiernaast een stijging 
van het aantal vragen in de Gezondheidszorgen- en 

de Levensverzekering, terwijl ze in 2012 nog een da-
ling in deze twee verzekeringstakken had genoteerd. 
Deze stijging is zowel terug te vinden in de dossiers 
die zijn ingediend tegen de verzekeringsondernemin-
gen als tegen de –tussenpersonen.

Tenslotte is er ook een stijging van de dossiers in  
Arbeidsongevallen. De meerderheid (61%) handelt 
over schade en werd bijgevolg overgemaakt naar de 
bevoegde instantie, het Fonds voor Arbeidsongeval-
len. De klachten over het beheer van het contract 
handelen voornamelijk over de berekening van de 
premie en het respecteren van de opzegtermijnen.

Uitsplitsing per verzekeringstak

Van de 4 364 ingediende dossiers heeft de Ombuds-
man er 3 109 effectief in behandeling genomen. Voor 
1 068 aanvragen werd er geen verder onderzoek in-
gesteld. Hierbij hadden 584 verzoeken, dit is meer 
dan 13% van het totale aantal, betrekking op vragen 
om inlichtingen. 

Sinds verscheidene jaren stelt de Ombudsman van 
de Verzekeringen, net zoals de andere Ombudsman-
nen, een toename van het aantal vragen om inlich-
tingen vast. Ondanks de inspanningen van de verze-
keringsondernemingen, ondermeer door een betere 
organisatie van het klachtenbeheer in eerste lijn, richt 
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de consument zich nog steeds spontaan tot de Om-
budsman als neutrale, onafhankelijke instantie om 
objectieve inlichtingen in te winnen.

De consument is wantrouwig, ongerust en twijfelt aan 
de ontvangen informatie. Bijgevolg richt hij zich tot de 
Ombudsman om bevestiging te krijgen van de inge-
wonnen inlichtingen. Naast deze schriftelijke vragen 
om inlichtingen ontvangt de Ombudsman ook vele 
telefonische oproepen. Bovendien wordt de website 
van de Ombudsman en meer bepaald het luik “veel-
gestelde vragen” (FAQ) regelmatig geraadpleegd. In 
2013 werden meer dan 33 000 raadplegingen van de 
website geteld.

Eind januari 2014 heeft het team van de Ombuds-
man 3 109 dossiers behandeld. Van de onderzoch-
te en afgehandelde dossiers kreeg de consument in 
50% van de gevallen voldoening. Dit percentage ligt 
gevoelig hoger dan vorig jaar toen het 44% bedroeg.

Bij een ongegrond dossier krijgt de verzekerde, dank-
zij de tussenkomst van de Ombudsman, toch de 
nodige objectieve 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 dankbetui-
gingen. Dankzij haar tussenkomst worden bij de kla-
ger twijfels, frustraties en vragen weggenomen.

Uit de analyse van de onderhandelde dossiers tegen 
de verzekeringsondernemingen blijkt dat in 50% van 
de gevallen een positieve oplossing gevonden werd 
voor de klager. De aanvragen tegen de tussenper-
sonen zijn in 51% van de gevallen gegrond geble-
ken. Wat de klachten over Datassur betreft, werd 
meer dan 75% van de gevallen doorverwezen naar 
Datassur zelf. In de dossiers, die nader onderzocht 
werden door de Ombudsman, werd de registratie in 
7 gevallen, zijnde 50%, geschrapt.

6 - Te onderscheiden van gewone e-mails, zie infra p. 11.
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Aantal dossiers

Opnieuw een stijging: + 5%

In 2013 ontving de Ombudsman 3 767 dossiers te-
gen verzekeringsondernemingen, zijnde een stijging 
van 5%.

Zoals de voorgaande jaren raadt de Ombudsman 
bepaalde klagers, die haar via e-mail aanschrijven, 
aan zich eerst rechtstreeks tot de verzekerings-
onderneming 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 ver-
zekeringsondernemingen intern opgericht hebben. In 
2012 werden op die manier 403 consumenten naar 
de verzekeringsondernemingen doorverwezen. In 
2013 gaat het over 453 aanvragen, een toename van 
12% 7. Als deze vragen worden toegevoegd aan de 
eigenlijke dossiers, komt de toename van de ontevre-

denheidsgraad over de verzekeringsondernemingen 
overeen met een stijging van bijna 6%, namelijk tot 
4 220 dossiers.

Er bestaan wel verschillen tussen de diverse verzeke-
ringstakken en tussen de motieven van ontevreden-
heid. 

In de rubriek Diversen (Annulatie, Bijstand, Alle Risi-
co’s GSM,…) is de stijging van het aantal dossiers het 
sterkst, met 63 dossiers meer (+ 17%) ten opzichte 
van 2012. De beperkte voorwaarden van sommige 
verzekeringscontracten, die een GSM dekken, wordt 
dikwijls in vraag gesteld bij het verlies of een diefstal 
van de GSM. 

De verzekeringstak Gezondheidszorgen volgt met 
een stijging van 10%. 

In de Levensverzekering is er eveneens een stijging 
met 43 klachten (+ 8%).

Daarentegen noteert de Ombudsman een lichte da-
ling van het aantal dossiers in de Brandverzekering.

In het algemeen bekwam de consument in 50% van 
de onderzochte aanvragen een gunstige oplossing.

7 - Zie supra p. 9.

Verzekeringstak 2011 2012 2013

Auto 879 838 852

Brand 767 836 824

Leven 540 521 564

Rechtsbijstand 434 452 468

Diversen (Annulatie, Bijstand, Alle Risico’s GSM,…) 373 362 425

Gezondheidszorgen 388 365 400

BA divers 174 171 173

Arbeidsongevallen 54 41 61

Totaal 3 609 3 586 3 767

2011 2012 2013

3 609 3 586 3 767
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De Autoverzekering en meer bepaald de waarborg 
verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid (80%) blijft 
de verzekeringstak waarvoor de Ombudsman de 
meeste aanvragen tot tussenkomst ontvangt. Deze 
verzekeringstak vertegenwoordigt 23% van de dos-
siers tegen de verzekeringsondernemingen. Dit is 
een lichte stijging met 2% ten opzichte van 2012. 
Net zoals de voorgaande jaren zijn de klachten over 
het contractsbeheer talrijker dan de klachten over het 
schadegevallenbeheer. De eerste categorie vertegen-
woordigt 61% van de dossiers.

Van de 608 dossiers waarover in 2013 onderhandeld 
werd, kon de Ombudsman in 53% van de geval-
len een oplossing voor de consument vinden. Twee 
soorten aanvragen wijken gevoelig van dit gemiddel-
de af. Enerzijds zijn de aanvragen met betrekking tot 
het schadeattest in 77% van de gevallen gegrond. 
Het attest bevat in deze dossiers een fout of wordt 
niet tijdig opgestuurd. Anderzijds zijn de klachten over 
de trage afhandeling van een schadegeval in 66% 
van de gevallen gegrond.

In cijfers

In de kijker

30% van de vragen over het 
contractsbeheer handelt over de 
opzeg van de overeenkomsten
De opzeg van de overeenkomst, of die nu uitgaat van 
de verzekeringsonderneming dan wel van de verze-
keringsnemer, blijft een bron van spanningen.

In 2013 zijn er beduidend meer dossiers over de 
moeilijkheden die de consumenten ondervinden om 
hun verzekeringsovereenkomst op te zeggen. De be-
twistingen hebben betrekking op het moment van de 
einddatum van de overeenkomst en de betaling van 
de premie. 

Zo zegt de verzekeringsnemer zijn verzekerings-
overeenkomst met onmiddellijke ingang op na een 

premieverhoging. De verzekeringsonderneming 
registreert echter de opzeg enkel tegen de volgende 
hoofdvervaldag, zonder de bijzondere termijnen na te 
leven die van toepassing zijn bij een tariefverhoging. 

In andere gevallen vraagt de consument de overeen-
komst op te zeggen omdat hij niet langer het verze-
kerde voertuig bezit. De verzekeraar eist in dit geval 
een bewijs van de schrapping van de nummerplaat. 
De wet voorziet immers in een getrouwheidsplicht ten 
laste van de verzekeringsnemer die van voertuig ver-
andert 8. De consument is niet altijd op de hoogte van 
deze verplichting of laat zich door een nieuwe tus-
senpersoon overtuigen om van verzekeringsonderne-
ming te veranderen en te kiezen voor een verzekeraar 
die betere voorwaarden aanbiedt. 

8 - Zie Tips 2013 Ombudsman van de Verzekeringen, nr. 1.

Auto

Uitsplitsing Autoverzekering 2011 2012 2013

BA Auto 680 677 686

Omnium 178 130 141

Diefstal 21 31 25

Totaal 879 838 852
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Tenslotte stelt de consument ook vast dat de verze-
keringsonderneming, ondanks het feit dat hij het con-
tract opgezegd heeft, nog steeds via domiciliëring 
premies int of hem nog steeds vervaldagberichten 
toestuurt, terwijl hij al een premie aan zijn nieuwe 
verze keraar betaald heeft.

Van deze voorgelegde vragen kon de Ombudsman in 
66% van de gevallen een positieve oplossing vinden.

Wanneer de verzekeringsonderneming de overeen-
komst opzegt, is dit voornamelijk ingegeven door 
de niet-betaling van de premie en door de schade-
frequentie. Soms zegt zij ook op tegen de hoofd-
vervaldag. In dat geval wenst de verzekeringsnemer 
alle details en redenen te kennen, zelfs al is de ver-
zekeringsonderneming wettelijk niet verplicht haar 
beslissing te motiveren. Bij gebrek aan uitleg richt de 
consument zich tot de Ombudsman om meer infor-
matie in te winnen, zijn rechten te kennen en soms 
naar een andere verzekeraar begeleid te worden. 
Wanneer de consument er geen vindt, zal de Om-
budsman verwijzen naar het Tariferingsbureau. Deze 
categorie van klachten is slechts in 32% van de ge-
vallen gegrond.

28% van de vragen over de 
afhandeling van schadegevallen 
gaat over het bedrag van  
de vergoeding
Bij klachten over het beheer van de schadegevallen, 
gaat de betwisting veelal over het bedrag van de ver-
goeding. De eigenaar van de beschadigde wagen wil 
inderdaad zo volledig mogelijk vergoed worden. Hij 
is het niet eens met het bedrag dat de deskundige 
vastgesteld heeft voor de herstelkosten, of gaat niet 
akkoord met de aftrek van de kosten van een vorig 
schadegeval. Hiervoor kan hij een tegenexpertise 
aanvragen waarvan de kosten eventueel ten laste ge-
nomen worden door een Rechtsbijstandsverzekeraar. 
Dikwijls wenst de verzekerde ook de terugbetaling 
van de kosten van een vervangwagen, van de stalling 
of van de gebruiksderving van zijn wagen. 

De betwistingen over het bedrag van de vergoeding 
krijgen in de meeste gevallen (64%) een gunstige 
oplossing.

Bij de waarborg Omnium richt de verzekerde, die 
ontevreden is over de vergoeding, zich tot de Om-
budsman omdat hij geen vergoeding wil in totaal 
verlies, maar een vergoeding voor de herstelkost. 
In andere gevallen weigert de verzekeraar bepaalde 
kosten terug te betalen omdat de verzekerde door 
zijn handels wijze op het moment van het schadege-
val de schade verergerde. Tenslotte betwist de con-
sument dat de BTW niet terugbetaald wordt of dat de 
expert van mening is dat het niet om één enkel maar 
om verscheidene schadegevallen gaat, wat de toe-
passing van meerdere vrijstellingen tot gevolg heeft. 
Deze aanvragen zijn slechts in 37% van de gevallen 
gegrond.

De verzekerde richt zich vaker tot 
de Ombudsman om een verhaal 
van de verzekeringsonderneming 
te betwisten
Naar aanleiding van een schadegeval ontdekt de 
verzekeraar soms een element waarop hij zich kan 
baseren om van de aansprakelijke bestuurder de 
terugbetaling te eisen van de vergoeding, dat reeds 
werd uitgekeerd aan derden. Hij stelt vast dat de ge-
bruikelijke bestuurder, vaak een jongere, niet als dus-
danig in de overeenkomst vermeld werd 9, of dat de 
bestuurder dronken was of nog dat hij niet in het bezit 
van een geldig rijbewijs was. In sommige gevallen kan 
de beroepsaansprakelijkheid van de tussenpersoon 
in het geding zijn omdat hij, hoewel hij over alle ge-
gevens beschikte, zijn klant verkeerd advies gaf en 
aanvaardde (en soms zelfs voorstelde) dat deze een 
contract op zijn naam afsloot, zonder de jongere als 
gebruikelijke bestuurder op te geven. Soms oefent de 
verzekeraar zijn verhaalsrecht ook uit omdat de waar-
borgen van de overeenkomst geschorst werden we-
gens niet-betaling van de premie. Over het algemeen 
zijn de klachten over het verhaal van de verzekeraar 
ongegrond.

9 - Zie Tips 2013 Ombudsman van de Verzekeringen, nr. 3.
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In cijfers

In de kijker
In de Brandverzekering gaat 38% van de klachten 
over de productie van de polis.

In de waarborg Brand zorgen de 
geschillen over de opzeg van de 
polis voor een stijging van 6%
In de waarborg Brand gaat een aanzienlijk aantal 
klachten in polisbeheer, namelijk 41%, over de op-
zeg van de Brandverzekering. Net zoals in de andere 
takken voeren de verzekeringsondernemingen een 

actieve toezichtpolitiek op de risico’s die zij in hun 
portefeuille hebben. Zo zal de verzekeraar naar aan-
leiding van een schadeaangifte, het contract beoor-
delen op het aantal schadegevallen of op de aard van 
de gemelde schade. Na dit onderzoek kan hij verza-
ken aan een verdere dekking en het contract gewoon 
opzeggen. Hij kan ook voorstellen om een waarborg 
te schrappen (gewoonlijk gaat het dan over de waar-
borg Waterschade) of om een hogere vrijstelling in te 
voeren.

Hoewel de algemene tendens een stijging vertoont, 
noteert de Ombudsman in 2013 een lichting daling 
van de verzoeken in de Brandverzekering. Deze da-
ling is te verklaren door een beperkt aantal klachten 
over de schadeafhandeling in de waarborgen Water-
schade (-12%) en Storm (-11%). Dit is een onrecht-
reeks gevolg van de zachtere weersomstandigheden. 
De stormen van 2013 hebben immers minder schade 
aangericht zodat er minder schadegevallen zijn ge-
meld.

In 2013 heeft de Ombudsman in de Brandverzeke-
ring 650 verzoeken verder onderzocht en afgehan-
deld. In vergelijking met 2012, waarbij 43% van de 
dossiers met een positief resultaat kon afgesloten 
worden, heeft de Ombudsman in 2013 voor 49% van 
de aanvragen een positieve regeling uitgewerkt voor 
de consument. Dit percentage ligt iets lager dan de 
algemene tendens omdat de klachten in de waarbor-
gen Diefstal en Waterschade slechts voor respectie-
velijk 47% en 44% gegrond zijn. Vooral wanneer de 
consument de weigering van tussenkomst in vraag 
stelt, is zijn klacht niet gegrond.

Brand

Uitsplitsing Brandverzekering 2011 2012 2013

Brand 289 346 368

Waterschade 272 289 253

Diefstal 82 114 111

Storm 50 37 33

BA Gebouw 9 9 18

Glasbreuk 20 7 16

Natuurrampen 25 18 15

Elektriciteitsrisico 20 16 10

Totaal 767 836 824
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Op juridisch vlak gaat het over contractuele wijzigin-
gen die de verzekeringsnemer kan aanvaarden of 
weigeren. Een weigering impliceert meestal dat de 
verzekeraar de polis tegen de eerstvolgende jaarlijkse 
vervaldag opzegt. In dit geval kan de consument, die 
een nieuwe verzekeraar zoekt, moeilijkheden onder-
vinden om zich opnieuw te verzekeren of om opnieuw 
een dekking te krijgen tegen een voor hem aanvaard-
bare premie. De nieuwe verzekeraar vraagt namelijk 
meestal of (en om welke reden) zijn vorig contract is 
opgezegd. De vragen over de opzeg door de verze-
keraar zijn meestal niet gegrond.

Ook de verzekeringsnemer kan moeilijkheden on-
dervinden bij de opzeg van zijn polis. Zo weigert de 
verzekeraar de onmiddellijke registratie van de opzeg 
na een tariefverhoging omdat de verzekeringsnemer 
niet naar de tariefverhoging verwezen heeft in zijn op-
zegbrief. In andere gevallen wordt de opzeg pas van 
kracht na de vervaldag. De verzekeraar int soms de 
nog verschuldigde pro rata premie aan het nieuwe ta-
rief terwijl het oude tarief van toepassing moet blijven. 
Voor de klachten over de opzeg door de verzeke-
ringsnemer is in 65% van de gevallen een oplossing 
uitgewerkt. 

In 2013 heeft de Ombudsman meer klachten ont-
vangen over problemen in verband met de inning 
van de premie. De betwistingen kunnen gaan over 
het bedrag van de premie of over administratieve  
vergissingen bij een adreswijziging of een bankdomi-
ciliëring. Soms ontvangt de consument een betaal- 
bericht voor een premie terwijl hij enkel een offerte 
heeft opgevraagd. In 58% van die gevallen is een  
positieve regeling overeengekomen.

De meerderheid van de klachten 
over een schadegeval handelt over 
de weigering tot tussenkomst
Zowel in de waarborg Waterschade als in de waarborg 
Diefstal gaat 52% van de klachten over de weige- 
ring tot tussenkomst.

De verzekerde die de tussenkomst van zijn verzeke-
ringsonderneming vraagt, moet eerst aantonen dat 
de oorzaak van de schade onder de verzekerings-
dekking valt, voor zover de polis niet een “Alles be-

halve” polis betreft. In sommige gevallen, en meer 
bepaald voor waterschade, moet de consument de 
oorzaak van de schade opsporen, waarbij hij soms 
zelf beroep moet doen op een gespecialiseerde firma. 
Deze opzoekingskosten en de kosten voor het her-
stel in de oorspronkelijke staat worden slechts onder 
bepaalde voorwaarden door de verzekeraar terug-
betaald. Meestal is dit verduidelijkt in de algemene 
polisvoorwaarden. Sommige contracten voorzien 
slechts de terugbetaling van de opsporingskosten 

voor zover het schadegeval zelf gedekt is. De werke- 
lijke oorzaak komt meestal slechts aan het licht op 
het einde van deze opzoekwerken. Het is dus slechts 
op dat ogenblik dat de verzekerde uitsluitsel krijgt 
of de dekking al dan niet verworven is. De consu-
ment heeft het dan ook moeilijk om te aanvaarden 
dat hem de terugbetaling van deze onvermijdelijke 
kosten om de oorzaak van de schade op te zoeken 
geweigerd wordt. Deze kosten kunnen immers veel 
hoger uitvallen dan de eigenlijke gevolgschade. An-
dere contracten dekken deze opzoekingskosten van 
zodra er zichtbare schade is (vochtvlekken, aanwij-
zingen van abnormaal waterverbruik, …). Andere 
verzekeringspolissen voorzien in een terugbetaling 
van deze kosten naargelang de aard van de getroffen 
leiding (water- of afvoerleiding).
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In het kader van de waarborg Waterschade ontving 
de Ombudsman in 2013 ook verschillende dossiers 
over huiszwam. Dikwijls neemt de verzekeraar de 
kosten voor het bestrijden van de huiszwam aan 
voor zover deze een direct gevolg is van een gedekte 
waterschade. Vooraleer dit toe te kennen, zullen er 
verschillende vragen onderzocht worden: wanneer is 
de huiszwam ontstaan? Hoe is zij verder ontwikkeld? 
Wat is de oorzaak? Is deze oorzaak gedekt door het 
contract? Huiszwam wordt meestal ontdekt tijdens 
de eerste renovatiewerken na de aankoop van een 
onroerend goed. De besprekingen worden in dat 
geval nog ingewikkelder om na te gaan welke verze-
keraar, van de koper dan wel van de verkoper, moge-
lijk moet tussenkomen.

In de waarborg Waterschade is slechts 37% van de 
dossiers over de weigering van tussenkomst ge-
grond.

In de waarborg Diefstal vereisen de polisvoorwaarden, 
om gedekt te zijn tegen diefstal, een regelmatige be-
woning. De polisvoorwaarden definiëren het begrip 
“regelmatige bewoning” door het aantal dagen van 
opeenvolgende niet-bewoning te beperken en door 
een jaarlijkse maximumlimiet van niet-bewoning op te 
leggen. Deze verplichting kan in het dagelijks leven 
soms problemen geven voor een tweede verblijf of 
voor een vakantieverblijf, waarbij de verzekerde toch 
niet zoveel ter plaatse is blijven overnachten als hij 
aanvankelijk had gepland. Bij een eventueel schade-
geval is de sanctie echter zwaar. Dergelijk probleem 
doet zich ook voor wanneer de woning leeg is komen 
te staan na een overlijden. De erfgenamen nemen het 
verzekeringscontract over, maar kijken de voorwaar-
den voor de dekking Diefstal niet na.

In andere gevallen weigert de verzekeringsonder- 
neming om tussen te komen omdat de contractueel 
opgelegde preventiemaatregelen niet zijn nageleefd 10.

Op juridisch vlak is het van belang om te weten of het 
gaat om een vervalclausule. In dat geval is de weige-
ring van tussenkomst gestoeld op de nalatigheid van 
de verzekerde. Het is evenwel de verzekeraar die 
hiervan de bewijslast heeft. Wanneer echter de niet 
naleving van een preventiemaatregel, zoals het afslui-
ten van alle toegangen tot het gebouw, is voorzien als 

een uitsluitingsclausule, moet de verzekeringsnemer 
aantonen dat zijn woning wel degelijk was afgesloten. 
De vraag of de woning voldoende afgesloten is, stelt 
zich meer bepaald met de vensterramen die op kiep-
stand stonden.

In de waarborg Diefstal is slechts 38% van de dos-
siers over de weigering van tussenkomst gegrond. 

10 - Zie Tips 2013 Ombudsman van de Verzekeringen, nr. 8. 

Brand
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Het aantal diefstallen is gevoelig gestegen. De verzekeringsondernemingen dekken dit risico onder 

bepaalde voorwaarden en voor zover bepaalde preventiemaatregelen worden nageleefd. Deze vereisten 

zijn ondermeer het slotvast dicht doen van de deuren, het sluiten van de vensterramen, het plaatsen en het 

aanzetten van een alarmsysteem,… Om te weten welke voorwaarden voor een bepaald gebouw opgelegd 

zijn, moet men de algemene en bijzondere polisvoorwaarden nakijken. Vaak is de formulering van deze 

voorwaarden te algemeen en is zij vatbaar voor verschillende interpretaties. 

De Ombudsman is verschillende keren aangesproken om te bemiddelen omdat de verzekeringsonder

neming weigerde tussen te komen bij een woningdiefstal waarbij de bewoners afwezig waren en een 

vensterraam op kiepstand open is blijven staan. Aan de hand van deze klachten, stelt zij vast dat deze situ

atie niet expliciet is voorzien en dat de algemene voorwaarden en de omstandigheden waarin de diefstal 

is gepleegd door elke verzekeraar verschillend geïnterpreteerd worden. Wanneer een vensterraam op de 

eerste verdieping op kiepstand stond en er braaksporen zijn, weigeren sommige verzekeraars toch met het 

argument dat de woning niet volledig dicht was, terwijl andere verzekeraars oordelen dat de braaksporen 

voldoende aantonen dat de dieven sowieso de woning wilden binnentreden. Sommige verzekeraars roepen 

in dat de verzekerde niet als een goede en voorzichtige huisvader heeft gehandeld omdat hij de dieven 

de toegang tot de woning zou hebben vergemakkelijkt terwijl de dieven niet langs het ventsterraam op 

kiepstand de woning zijn binnengedrongen… Een interessante rechtspraak heeft trouwens recent bevestigd 

dat een raam op kiepstand niet kan worden beschouwd als een toegang tot het gebouw 11.

Advies van de Ombudsman

Op basis van deze vaststellingen beveelt de Ombudsman aan om de polisvoorwaarden in verband met de 

waarborg Diefstal transparanter te maken. De verzekeringsondernemingen zouden het begrip “afgesloten 

gebouw” en “afgesloten vensters” beter moeten omschrijven. Hierbij moet er bijzonder aandacht worden 

verleend aan de draaikiepramen zodat de verzekerde voldoende geïnformeerd is over de tussenkomst

voorwaarden Diefstal.

Aanbeveling Diefstalverzekering

11 - Rb. Dinant, 23 mei 2013, R.G.A.R., 2013, p. 15015; D. Gouzée, “Assurance vol : Un oscillo-battant est une fenêtre fermée”, Principium, 2014, nr. 2, p. 8.
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In 2013 ontving de Ombudsman 468 klachten over 
de Rechtsbijstandsverzekering. In vergelijking met de 
vorige jaren is er een lichte stijging.

De verdeling tussen de verschillende soorten Rechts-
bijstand blijft gelijk. Rechtsbijstand auto vertegen-
woordigt 44%. 

Eind januari 2014 was het onderzoek van 377 klach-
ten afgerond. De Ombudsman kon in 50% van deze 
gevallen een oplossing bekomen. In Rechtsbijstand 
auto was 58% van de klachten gegrond. De positieve 
resultaten in de andere categorieën vertegenwoordig-
den daarentegen slechts 44%.

In cijfers

In de kijker

12 - Zakboekje 2009 Ombudsman van de Verzekeringen, p. 23 en Cijfers en Analyse 2011 Ombudsman van de verzekeringen, p. 25.

In 52% van de dossiers maakt de 
verzekerde zich ongerust over  
de trage schadeafhandeling

In de Rechtsbijstandsverzekering heeft 91% van 
de dossiers betrekking op de afhandeling van de 
schade. Wat de contracten Rechtsbijstand auto be-
treft, vertegenwoordigen de klachten over de trage 
schadeafhandeling meer dan 50%. De verzekerde uit 
zijn ongenoegen omdat hij niet akkoord gaat met de 
regelingstermijn van zijn schadegeval of hij voelt zich 
niet ondersteund door zijn verzekeraar. Vaak stelt de 
Ombudsman vast dat de reden van de trage regeling 
gelegen is in de vertraging tot het bekomen van het 
strafdossier. Zoals al eerder aangehaald, verzoekt de 
Ombudsman de bevoegde instanties de noodzake-
lijke maatregelen te treffen om de procedure tot de 

toegang van het strafdossier te vereenvoudigen en 
te versnellen 12.

Het beheer van het schadedossier kan ook bemoei-
lijkt worden door de verwikkelingen voor een ongeval 
dat zich in het buitenland voordeed. Het tijdsverloop in 
deze dossiers is vaak nog langer wanneer de tegen- 
partij niet verzekerd of moeilijk identificeerbaar is. 
Het schadegeval moet geregeld worden volgens de 
wettelijke bepalingen van het land waar het ongeval 
gebeurd is en dit zowel op het vlak van de aanspra-
kelijkheden als op het vlak van de schadevergoeding. 
Veelal zijn deze regels voor de slachtoffers minder 
gunstig dan deze in België.

In 55% van de gevallen werd het beheer, dankzij de 
tussenkomst van de Ombudsman, gereactiveerd.

Rechtsbijstand

Uitsplitsing Rechtsbijstandsverzekering 2011 2012 2013

Rechtsbijstand auto 165 190 206

Rechtsbijstand basis niet-auto 160 165 157

Rechtsbijstand uitgebreide dekking 109 97 105

Totaal 434 452 468
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Het verhaal in Rechtsbijstand  
is slechts verzekerd voor  
bepaalde schade
Bij contracten die gekoppeld zijn aan een BA polis 
niet-auto of deze die uitgebreide dekkingen voorzien, 
is de weigering tot tussenkomst het meest ingeroe-
pen motief.

In een aantal gevallen was er discussie rond de afba-
kening van het begrip materiële schade. De contracts-
voorwaarden bepalen welke verdedigingskosten de 
verzekeraar ten laste neemt. Soms is de tenlastene-
ming afhankelijk van de aard van de geleden scha-
de. De consument ondervraagt de Ombudsman 
omdat hij niet begrijpt waarom de verzekeraar de 
verdedigingskosten niet ten laste neemt ingeval van 
geluidshinder, immateriële schade door burenhin-
der of wanneer hij een verhaal wenst uit te oefenen 
om een morele of esthetische schadevergoeding  
te bekomen. Het merendeel van deze klachten is 
ongegrond.

Er wordt vaker beroep gedaan  
op de waarborg Insolvabiliteit  
van derden
De Rechtsbijstandscontracten bevatten meestal 
de waarborg Insolvabiliteit van derden. Wanneer de 
aansprakelijke tegenpartij onvermogend is, stelt de 
verzekeraar zich in het kader van deze waarborg 
in de plaats van de aansprakelijke en betaalt hij de 
vergoeding die aan zijn verzekerde toekomt tot aan 
een bepaald plafond. De tussenkomst als gevolg van 
het onvermogen van de derde wordt nader omschre-
ven in de algemene contractsvoorwaarden. Deze 
kunnen echter van maatschappij tot maatschappij 
verschillen.

Zo is soms dekking voorzien wanneer het een 
vergoeding betreft in het kader van een verkeerson-
geval, een schadegeval dat betrekking heeft op de 
waarborg “burgerlijk verhaal”, een schadegeval waar-
bij er materiële schade aan de woonst van de verze-
kerde is,… 

Maar zal de verzekeraar tussenkomen wanneer de 
aansprakelijke derde gekend, doch niet meer vind-
baar is? De rechtspraak is tegenstrijdig. 

Volgens sommigen is het duidelijk dat de derde, door 
zijn onvindbaarheid, zijn insolvabiliteit organiseert. 
Voor anderen kan men uit de loutere onmogelijkheid 
tot uitvoering van het verhaal de insolvabiliteit van de 
tegenpartij niet afleiden. De Ombudsman hanteert in 
dergelijke dossiers een casuïstische bemiddeling, re-
kening houdend met de concrete elementen van het 
dossier en de goede trouw van de partijen. Op deze 
manier heeft zij in meerdere gevallen een minnelijke 
oplossing kunnen aanreiken.
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Stijging van 19% in  
nietberoepsgebonden 
Ziekteverzekering
In 2013 noteert de Ombudsman 400 vragen tot tussen- 
komst in Gezondheidszorgenverzekering, namelijk 
een stijging met 10%. Deze toename is voornamelijk 
terug te vinden in de niet-beroepsgebonden Ziek-
teverzekering (+ 19%), waar er opnieuw een stijging 
van de klachten wegens premieverhoging opgete-
kend werd. 

Daarnaast is er een groter aantal dossiers ingediend 
over de verzekeringsproducten die kunnen onder-
schreven worden via de mutualiteiten. Sinds 2012 is 
de bevoegdheid van de Ombudsman uitgebreid tot 
deze verzekeringsMOB’s. Meer en meer consumen-
ten vinden voor deze verzekeraars hun weg naar de 
Ombudsman. Hierbij contacteren zij soms ook de 
Ombudsman voor een probleem met de mutualiteit 
zelf. Deze dossiers worden steeds doorverwezen 
naar de interne klachtendienst of naar de Controle-

dienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van 
ziekenfondsen.

De klachten over de beroepsgebonden Ziekte- 
verzekering kenden daarentegen een daling (- 25%) 
in 2013. Bij nader onderzoek blijkt dat de Ombuds-
man inderdaad heel wat minder klachten dan in 2012 
ontving over de individuele verderzetting van een be-
roepsgebonden Ziekteverzekering. Dit toont aan dat 
de werkgever voortaan inspanningen levert om zijn 
werknemer beter te informeren, zodat de beroepsge-
bonden Ziekteverzekering probleemloos individueel 
kan verdergezet worden 13.

Van de 287 onderzochte en afgesloten dossiers bij 
de Ombudsman kon in 49% van de dossiers een 
gunstige oplossing voor de consument bekomen 
worden. Dit resultaat werd beïnvloed door de cijfers 
van de beroepsgebonden verzekering, waar 47% 
van de dossiers opgelost kon worden. Hierin stelt de 
Ombudsman vast dat de klachten over het bedrag 
van de vergoeding voornamelijk niet gegrond zijn. 

In cijfers

13 - Art. 138bis-8 W.L.V.O.

Gezondheidszorgen

Uitsplitsing Gezondheidszorgenverzekering 2011 2012 2013

Niet-beroepsgebonden Ziekteverzekering 250 227 269

Beroepsgebonden Ziekteverzekering 80 93 70

Gewaarborgd Inkomen 56 44 58

Wachtverzekering 2 1 3

Totaal 388 365 400
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Tariefverhoging in de 
Hospitalisatieverzekering is enkel 
mogelijk binnen het wettelijk kader
Nieuwe tariefverhogingen gaven opnieuw aanleiding 
tot ontevreden consumenten. Sommige stellen de 
wettelijkheid ervan in vraag en komen aankloppen bij 
de Ombudsman. Er bestaat een wettelijk kader waar-
binnen een tariefverhoging van een niet-beroeps- 
gebonden Hospitalisatieverzekering is toegela-
ten 14. In 2013 voerde een verzekeringsonderneming 
een premieverhoging door die de toegelaten index- 
aanpassing overschreed. Deze werd echter goed-
gekeurd, na positief advies van de FSMA, door de 
Nationale Bank. Bijgevolg kon deze premieverhoging 
niet betwist worden en waren de klachten hierover 
eerder niet gegrond. In een aantal gevallen heeft de 
Ombudsman wel een uitweg voor de hogere premie 
kunnen aanreiken door te verwijzen naar de mogelijk-
heid van een minder uitgebreide dekking.

Wanneer treedt een opzeg in 
werking?
Daarnaast ontving de Ombudsman nog heel wat 
klachten over de opzeg van een Gezondheidszor-
genverzekering. Deze handelen voornamelijk over de 
opzeg van een individuele Hospitalisatieverzekering, 
die de consument zo vlug mogelijk wil laten ingaan 
wanneer hij kan genieten van een Hospitalisatie- 
verzekering via zijn werkgever. Op juridisch vlak gaat 
het echter om twee verschillende contracten. De op-
zeg is bijgevolg in principe maar mogelijk tegen de 
jaarlijkse vervaldag. Aangezien het evenwel dikwijls 
gaat om een dubbele dekking, voor minstens een 
aantal waarborgen, en een verplichte aansluiting, 
pleit de Ombudsman ervoor dat de opzeg toch on-
middellijk ingang neemt 15. Zo kon er in 50% van de 
ingediende dossiers een oplossing bekomen worden.

De Ombudsman ontving ook enkele klachten 
naar aanleiding van de opzeg van een verzekering 
Gewaarborgd Inkomen. Soms zegt een verzekerde 
dit contract op terwijl hij een uitkering ontvangt van de 
verzekeraar wegens werkonbekwaamheid. Bij opzeg 
van dergelijk contract, verliest hij echter uit het oog 
dat de uitkering ook zal stoppen 16.

In de kijker

14 - Art. 138bis-4 §4 W.L.V.O.
15 - Zie Tips 2013 Ombudsman van de Verzekeringen, nr. 11.
16 - Zie Tips 2013 Ombudsman van de Verzekeringen, nr. 12.
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De weigering tot tussenkomst in 
een schadegeval vertegenwoordigt 
32% van de klachten
Bij een weigering tot tussenkomst van de verzekeraar 
voor een hospitalisatie handelt de betwisting veelal 
over de medische noodzakelijkheid van de ingreep. 
In dergelijke dossiers is het dikwijls moeilijk de grens 
te bepalen tussen een zuivere esthetische behande-

ling en een curatieve ingreep. Dit wordt voorname-
lijk vastgesteld bij de behandeling van obesitas (by-
pass,…), ooglidcorrectie, buikwandoperatie,… De 
Ombudsman raadt in deze dossiers aan om vooraf-
gaandelijk navraag te doen bij de verzekeraar of het 
schadegeval gedekt is of, in voorkomend geval, om 
bijkomende medische motivering door te sturen naar 

de raadsdokter van de verzekeraar 17. In dergelijke 
aanvraag komt het ook regelmatig voor dat de ver-
zekeraar meent dat het gaat om een (niet-gemelde) 
voorafbestaande toestand. 

Daarnaast stelt de Ombudsman vast dat de verzeke-
raar soms haar tussenkomst weigert voor nieuwere 
behandelingen, die nog niet erkend zijn door het RI-
ZIV. De verzekeringsonderneming is hierbij van me-
ning dat het gebrek aan de RIZIV-code aantoont dat 
het gaat om een experimentele behandeling, hetgeen 
in vele verzekeringscontracten niet gedekt is. Het 
(nog) niet toekennen van een RIZIV-code kan echter 
ook andere oorzaken hebben. In die dossiers dringt 
de Ombudsman dan ook aan op een overleg tussen 
dokters om na te gaan of het effectief om een experi-
mentele behandeling gaat of niet.

Dankzij een nieuwe expertise of nieuwe onderhande-
lingen bekomt de consument in 52% van deze dos-
siers een oplossing.

17 - Zie ook Jaarverslag 2002 Ombudsman van de Verzekeringen, p. 41 en Tips 2012 Ombudsman van de Verzekeringen, nr. 10.

Gezondheidszorgen
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De vragen om tussenkomst in de tak Leven vertonen 
een iets sterkere toename dan de algemene trend. 
Ze stijgen met 8%. Deze is vooral toe te wijzen aan 
de Schuldsaldoverzekeringen (+23%) en de Groeps- 
verzekeringen (+ 42%). 

Daarentegen is er een daling van het aantal dossiers 
in de Tak 23-polissen uitgegeven door Belgische ver-
zekeraars. Globaal heeft 54% van de dossiers in Tak 
23 betrekking op een buitenlandse verzekeringson-
derneming.

In aansluiting met de voorgaande jaren wordt de 
Ombudsman het meest aangesproken met vragen 
over het bedrag van de verworven reserve (41%). Zo-
wel op de einddatum als tijdens de looptijd worden  
er vragen gesteld over de evolutie van de reserve, 
de toepasselijke intrestvoet en de invloed van de 
afkoopkosten. 

Daarnaast registreert de Ombudsman de laatste jaren 
een stijging van de klachten over de doorlooptijden. 

Wordt er gereageerd op de vragen van de verzekerde 
of binnen een redelijke termijn overgegaan tot uitke-
ring wanneer een contract op de einddatum komt? 
Deze groep vertegenwoordigt 19% van de geschillen. 

In 2013 is 14% van de ingediende dossiers een vraag 
om informatie. Wanneer er meerdere jaren verlopen 
tussen de laatste premiebetaling en de einddatum 
van het contract, is het voor de verzekerde niet altijd 
duidelijk tot welke verzekeraar hij zich moet richten. 
Ingevolge de fusies en overnames zijn een aantal por-
tefeuilles verschoven. De begunstigde richt zich dan 
tot de Ombudsman om duidelijkheid te krijgen over 
de verzekeraar die op de einddatum zijn contract be-
heert. 

Van de 365 dossiers die aanleiding gaven tot een 
onderzoek, kon in 47% van de gevallen een positief 
antwoord aan de consument bezorgd worden. In 
2012 was dit 42%. 

In cijfers

Leven

Uitsplitsing Levensverzekering 2011 2012 2013

Tak 21 344 350 370

 • Klassiek / Universal Life 230 232 233

 • Schuldsaldoverzekering 88 90 111

 • Uitvaartverzekering 26 28 26

Groepsverzekering 68 55 78

Tak 23 77 81 69

Aanvullende waarborgen 31 22 27

Hypothecaire lening 20 13 20

Totaal 540 521 564
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Het aantal dossiers over 
Schuldsaldoverzekeringen is 
over een periode van 5 jaar bijna 
verdubbeld
Een deel van de vragen over een Schuldsaldover-
zekering heeft betrekking op de toegang tot de 
verzekering voor de consument met een verhoogd 
gezondheidsrisico. De consument voelt zich gediscri-
mineerd. In 2013 is deze trend nog versterkt. Diverse 
malen kwam in de pers aan bod dat er voor de wet 
op toegang tot de Schuldsaldoverzekeringen uitvoe-
ringsbesluiten vereist zijn 18. Assuralia anticipeerde 
door de uitgave van een gedragscode 19.

Geconfronteerd met al deze informatie, richt de con-
sument zich tot de Ombudsman. Hij stelt zich vragen 
over de toepassing van de nieuwe wet en de mate 

waarin hij een dekking zou kunnen bekomen. Som-
mige klachten slaan op de omvang van de bijpremie. 
Momenteel beperkt de gedragscode de bijpremie tot 
200%. In praktijk stelt de Ombudsman echter vast 
dat deze beperking nog onvoldoende gekend is bij 
de consument en soms zelfs bij de beheerders van 
de verzekeringsondernemingen. Bovendien is het 
niet altijd duidelijk hoe dit moet berekend worden 
wanneer de bijpremie enkel in de beginjaren van de 
Schuldsaldoverzekering verschuldigd is. Daarnaast 
blijft de motivering van de bijpremie voor onbegrip 
zorgen. De aangehaalde medische studies zijn soms 
verouderd en niet meer aangepast aan nieuwe evo-
luties. De verzekerde begrijpt niet dat hij als een ver-
zwaard risico wordt aanzien. De consument klaagt 
tevens over de tijd die de verzekeraar nodig heeft om 
zijn standpunt in te nemen en te communiceren. Als 
de consument pas korte tijd voor het verlijden van de 
authentieke akte kennis krijgt van een verhoogde pre-
mie voor zijn Schuldsaldoverzekering wordt hij voor 
een voldongen feit geplaatst. Hij beschikt niet meer 
over de tijd om een alternatieve oplossing te zoeken.

In 45% van de gevallen waarin de consument zich tot 
de Ombudsman richtte voor het discriminatieaspect 
kon een positieve oplossing worden voorgesteld aan 
de kandidaat-verzekerde. 

De Ombudsman wordt eveneens aangeschreven 
over problemen die opduiken wanneer de consu-
ment vervroegd zijn krediet terugbetaalt. Sommige 
contracten lopen automatisch ten einde bij de terug-
betaling van het krediet. Andere blijven doorlopen. 
In dit laatste geval verlopen er soms meerdere jaren 
vooraleer de consument vaststelt dat er nog een 
Schuldsaldoverzekering loopt. Hij vraagt dan een re-
troactieve stopzetting van de polis met de bijhorende 
premieteruggave 20. 

In de kijker

18 -  Hoofdstuk V ingevoegd in de wet op de landverzekeringsovereenkomst door de wet van 21 januari 2010 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op  
de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft, B.S., 3 februari 2010.

19 -  Gedragscode ter verbetering van de toegang tot de Schuldsaldoverzekering voor kandidaat-verzekerden met een verhoogd gezondheidsrisico,  
niet gepubliceerd.

Leven
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Maar in tegengestelde zin zijn er andere gevallen 
waarin de consument zich verzet tegen de automati-
sche stopzetting van zijn polis. Hij wenst de dekking 
te behouden omdat er intussen gezondheidsproble-
men zijn opgedoken of gewoon omdat hij ouder is en 
het onderschrijven van een nieuwe dekking duurder 
uitvalt door het hogere risico op overlijden 21. Deze 
discussies zouden gemakkelijk vermeden kunnen 
worden indien de kredietverstrekker de verzeke-
ringsonderneming automatisch zou moeten verwitti-
gen wanneer een contract kan vrijgegeven worden, 
waarbij de verzekeringsnemer dan de keuze krijgt tot 
stopzetting of behoud van de overeenkomst. 

Bij de afkoop van een Schuldsaldoverzekering wordt 
de Ombudsman om diverse redenen aangesproken. 

Sommige consumenten vragen een tussenkomst van 
de Ombudsman omdat de verzekeringsonderneming 
niet ingaat op een vraag tot afkoop. Na de analyse 
van deze klachten moet de Ombudsman vaak be-
sluiten dat de consument zich niet bewust is van de 
wettelijke bepalingen. Deze laten toe om de afkoop 
van een Schuldsaldoverzekering te weigeren wan-
neer er gedurende meer dan de helft van de looptijd 
een vaste premie verschuldigd is 22. 

Bij de afkoop van een Schuldsaldoverzekering wordt 
ook de achterliggende kostenstructuur duidelijk. Ze-
ker bij de polissen die gekoppeld zijn aan kortlopende 
kredieten, stelt de Ombudsman vast dat er soms een 
hoge instapkost wordt toegepast ondermeer om het 
commissieloon van de tussenpersoon te vergoeden. 
Hiervan kan de consument zich, behoudens diep-
gaand onderzoek 23, niet vergewissen. In tegenstelling 
tot de meeste andere Levensverzekeringen worden 
er voor de polissen met een zuivere overlijdensdek-
king geen financiële informatiefiches opgesteld. 

De consument spreekt de Ombudsman eveneens 
aan voor vertragingen bij de uitkering van het over-
lijdenskapitaal 24. 

Bij Schuldsaldoverzekeringen is, in afwijking van 
de globale trend, slechts 40% van de klachten ge-
grond. Specifiek voor de geschillen in verband met 
een afkoop kon de Ombudsman in 53% van de 
onderzochte geschillen een oplossing aanreiken.

Groepsverzekering: een toename 
met 42%
In 2012 nam de regering een geheel van maatregelen 
tot wijziging van het pensioenstelsel. Deze hebben 
ook hun weerslag op de aanvullende pensioenen, 
ook wel “tweede pijler” genoemd, die worden aan-
geboden als verzekeringscontract. Eén van de 

20 - Zie Tips 2011 Ombudsman van de Verzekeringen, nr. 12.
21 - Zie Tips 2013 Ombudsman van de Verzekeringen, nr. 13.
22 - Art. 17 §1 K.B. Leven.
23 - Art. 23 K.B. Leven dat de toegang tot deze informatie herneemt. 
24 - Zie ook Cijfers en Analyse 2011 Ombudsman van de Verzekeringen, p. 46.
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25 - Art. 171 3°bis Wetboek van de Inkomstenbelasting.
26 - Art. 192 K.B. van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen, B.S., 6 februari 2001.

belangrijkste maatregelen is gericht op het optrekken 
van de vervroegde pensioenleeftijd tot 62 jaar. Op de 
markt zijn er echter nog tal van Groepsverzekeringen 
die voorzien in een uitkering op 60 jaar. De vraag stelt 
zich in welke mate deze plannen nog compatibel zijn 
met de nieuwe wettelijke verplichtingen. Moeten ze 
niet aangepast worden, nu de uitkering van het kapi-
taal vóór de leeftijd van 62 jaar fiscaal wordt beboet 

(de belastingvoet bedraagt dan 20% in plaats van 
16,5%)? 25 Deze situatie gaf aanleiding tot heel wat 
vragen van aangeslotenen bij een Groepsverzekering.

De gewijzigde belastingtarieven zijn vanaf 1 juli 2013 
van toepassing en hebben aanleiding gegeven tot 
nog andere vragen. Wat indien de werknemer 60 jaar 
wordt voor 1 juli 2013, maar het verzekerde kapitaal 
pas krijgt uitgekeerd na 1 juli 2013? Volgens de be-
lastingadministratie is het tijdstip van de effectieve be-
taling bepalend. Bij klachten over de vertraging van 

de uitkering zal de Ombudsman het betalingsproces 
evalueren, teneinde na te gaan of er geen onregelma-
tigheden zijn. 

De belasting is afhankelijk van de leeftijd tot waarop 
men actief is. Het is niet duidelijk hoe dit moet wor-
den toegepast in situaties die worden gelijkgesteld 
met werk. Wat gebeurt er in geval van werkloosheid 
of arbeidsongeschiktheid? 

Onder de Groepsverzekeringen worden ook de 
klachten geboekt die zelfstandigen hebben over hun 
aanvullend pensioen. De Ombudsman wordt hierbij 
aangesproken door vroegere bedrijfsleiders. Hun ven-
nootschap is al een tijdje vereffend, maar ze wensen 
de uitkering te bekomen van hun vroegere Bedrijfs-
leidersverzekering. Wanneer een dergelijke polis op 
de einddatum komt, dan moet de verzekeringsonder-
neming uitkeren aan de aangeduide begunstigde. Dit 
is in principe de vroegere firma. Deze rechtspersoon 
is inmiddels verdwenen zodat de verzekeringsonder-
neming niet kan uitbetalen. De gelden werden over-
gemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas 26. De 
vroegere bedrijfsleider zal zich dan tot deze kas moe-
ten richten om te staven dat hij aanspraak kan maken 
op de uitkering die toekwam aan de reeds vereffende 
vennootschap. 

Bij geschillen over de Groepsverzekeringen kon er 
in 60% van de onderzochte dossiers een oplossing 
worden aangereikt. Dit is ondermeer het geval wan-
neer de klacht betrekking heeft op de regelingster-
mijn, een overdracht van de reserves of een indexatie. 

Leven
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27 - Art. 114 W.L.V.O.
28 - Zie Tips 2013 Ombudsman van de Verzekeringen, nr. 15.

De Uitvaartverzekering is een soort Overlijdensverzekering. De consument onderschrijft een polis die voor
ziet in de uitbetaling van een kapitaal bij zijn overlijden. Dit kapitaal dient om de begrafeniskosten te 
betalen. Op die manier wenst de consument zijn familie te beschermen zodat zij niet voor die kosten zal 
moeten instaan. In bepaalde gevallen kiest hij zelfs hoe het gebeuren georganiseerd moet worden. In deze 
verzekeringsovereenkomsten wordt steeds vaker als begunstigde een begrafenisonderneming aangewe
zen, die belast wordt met de organisatie van de begrafenis. De begrafenisondernemer aanvaardt deze 
begunstiging van de overeenkomst. Krachtens de wetgeving kan de verzekeringsnemer echter later geen 
wijzigingen meer in de overeenkomst aanbrengen zonder de toestemming van de begrafenisonderneming 
die beschouwd wordt als aanvaardende begunstigde 27.

Nochtans kan het gebeuren dat de consument in de loop van de overeenkomst van mening verandert: hij 
wil het contract afkopen, of veranderen van begrafenisonderneming,… Hij kan dit echter niet zomaar in 
alle vrijheid doen, omdat hij hiervoor de toestemming van de aangewezen begrafenisonderneming moet 
hebben 28. 

In de praktijk is de verzekeringsnemer onvoldoende op de hoogte van de gevolgen van de verbintenissen 
die hij aangaat. Er bestaat immers geen informatiefiche over het product en het begrip “aanvaardende 
begunstigde” en de gevolgen ervan blijven veelal ongekend of onbegrepen.

Hiernaast komt het ook voor dat de begrafenisondernemer het verzekeringscontract zelf onderschrijft. Hij 
laat in dat geval de premie betalen door de verzekerde persoon, waarop het risico loopt. Aangezien de 
begrafenisondernemer optreedt als verzekeringsnemer, wordt elk recht op het contract ontzegd aan de 
verzekerde persoon.

Bovendien is de familie op het ogenblik van het overlijden niet altijd op de hoogte van het bestaan van 
een dergelijke overeenkomst. Op dat moment moet zij snel een aantal maatregelen treffen, waaronder de 
organisatie van de begrafenis. Als zij de keuze van de overledene niet kent, kiest zij een begrafenisonder
nemer voor de organisatie van de begrafenis waarvan zij de kosten op zich neemt. In dat geval kan het 
dat de begunstigde begrafenisondernemer van de Overlijdensverzekering het kapitaal int zonder dat hij de 
minste prestatie moet leveren. 

Situaties dus waarbij een begrafenisonderneming een buitensporige macht bezit.

Advies van de Ombudsman

Voor dit bijzonder contract dat de Uitvaartverzekering toch is, moet gezocht worden naar een gepaste, 
billijke oplossing. 

In principe gelden hier de gewone regels en technieken van de Levensverzekering, maar ze zouden aan
gepast moeten worden aan de specifieke situatie. Op zijn minst zouden de verzekeringsonderneming en 
het distributienet bij het sluiten van de overeenkomst duidelijke informatie moeten verstrekken over de 
gevolgen en het onherroepelijke karakter van de gekozen formule. Bovendien moet de verzekeringsnemer 
ertoe aangespoord worden zijn familieleden op de hoogte te brengen.

Wanneer de aangeduide begunstigde in het verzekeringscontract een begrafenisondernemer is, zou het 
contract moeten preciseren dat het verzekerd kapitaal slechts gestort wordt aan deze begrafenisonder
nemer voor zover hij de begrafenis zelf heeft uitgevoerd. Bij gebrek hieraan zou de vergoeding beperkt 
moeten blijven tot zijn kosten.

Moet niet bij voorkeur de begunstiging worden toegekend aan degene die de begrafeniskosten werkelijk 
draagt? In dat geval kan een bijkomende contractsclausule bepalen aan wie het eventueel positief saldo 
kan worden uitgekeerd.

Aanbeveling Uitvaartverzekering
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In cijfers
In 2013 ontving de Ombudsman 536 aanvragen tot 
tussenkomst tegen de tussenpersonen, wat een stij-
ging inhoudt van 10% ten opzichte van 2012. 

Het is vooral in de verzekeringstakken Brand, Auto 
en Rechtsbijstand dat de Ombudsman een toename 
van het aantal dossiers geregistreerd heeft. In de eer-
ste twee verzekeringstakken is de stijging hoofdzake-
lijk te verklaren door de vele vragen over de opzeg en 
de inning van premies. 

In de Rechtsbijstandsverzekering is de stijging echter 
voornamelijk te wijten aan de traagheid van het schade- 
gevallenbeheer. De verzekerde, die ontevreden is 
over de termijn waarop een dossier afgehandeld 
wordt, richt zich tot de tussenpersoon en begrijpt niet 
waarom hij niet kan optreden om het beheer ervan 
te activeren. Jammer genoeg is de trage afhandeling 

vaak het gevolg van externe elementen, zoals het 
aanslepen van het strafdossier, het gebrek aan mede- 
werking van de aansprakelijke tegenpartij. Soms 
is er een vertraging in het beheer door de verzeke-
ringsonderneming, waarop de tussenpersoon geen 
of slechts beperkt vat heeft. 

De opvallende daling in de tak GSM-verzekeringen 
(-60%) is te verklaren door de eenmalige situatie in 
2012, toen de Ombudsman een dertigtal klach-
ten had ontvangen ingevolge het faillissement van 
Pro-Assist 29.

Van de 536 verzoeken ingediend bij de Ombudsman, 
waren 10% vragen om inlichtingen. Van de 421 dos-
siers die onderzocht werden, kende 51% een gunsti-
ge afloop voor de consument. 

De Ombudsman merkt echter een aantal specifieke 
afwijkingen op. De klachten over de Diefstalverzeke-
ring zijn slechts in 23% van de gevallen gegrond. De 
verkoop van Levensverzekeringen, uitgegeven door 
buitenlandse ondernemingen, zijn daarentegen voor 
64% gegrond.

29 - Cijfers en analyse 2012 Ombudsman van de verzekeringen, p. 50.

2011 2012 2013

442 488 536

Uitsplitsing per verzekeringstak 2011 2012 2013

Auto 101 108 127

Leven 123 109 115

Brand 64 88 108

Diversen (Annulatie, Bijstand, Alle risico’s GSM,…) 70 93 66

Gezondheidszorgen 41 40 49

Rechtsbijstand 26 25 40

BA divers 12 16 22

Individuele ongevallen 4 8 8

Arbeidsongevallen 1 1 1

Totaal 442 488 536
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In de kijker

10% van de dossiers handelt over 
de opzeg van het contract
De vragen om tussenkomst met betrekking tot de 
opzeg van een contract vertegenwoordigt ongeveer 
10% van het aantal klachten tegen de verzekerings-
tussenpersoon. Het kan gaan om de opzeg die de 
verzekeringsnemer richt tot de tussenpersoon of om 
de opzeg die de tussenpersoon zelf indient bij de 
verzekeringsonderneming. Kortom de consument is 
ontgoocheld dat de opzeg van zijn contract niet ge-
registreerd wordt.

In werkelijkheid richtte de verzekerde zijn opzeg tot 
de tussenpersoon of vroeg hij hem, mondeling, om 
het contract op te zeggen. De verzekeringsadviseur 
heeft zijn klant dan weer niet geïnformeerd de na te 
leven termijn of formaliteiten (het versturen van een 
aangetekende brief aan de verzekeringsonderne-
ming) zodat de opzeg geldig zou worden opgetekend 
door de verzekeraar.

In een aantal gevallen raadde de tussenpersoon de 
consument aan om van verzekeringsonderneming te 
veranderen, maar vergat zelf de opzeg naar de vo-
rige verzekeraar te versturen. Soms neemt de ver-
zekeringsadviseur zelf het initiatief om het contract 
op te zeggen, zonder de klant hiervan op de hoogte 
te brengen. Dit is veelal het geval wanneer de tus-
senpersoon zijn verzekeringsportefeuille verplaatst, 
eventueel op vraag van de verzekeringsonderneming. 
Hij zegt hierom het contract op om het risico bij een 
andere verzekeraar te plaatsen.

In deze klachten bekwam de consument in meer dan 
50% van de gevallen een positieve oplossing. 

14% van de aanvragen in  
BA Auto handelt over de inning  
van de premie
Ingevolge de economische crisis ondervinden steeds 
meer consumenten moeilijkheden om het globale be-

drag van een jaarpremie te betalen. Zo heeft 14% van 
de klachten in BA Auto betrekking op problemen in 
verband met de betaling van de premie. De analyse 
toont aan dat de betwistingen vooral gaan over de 
gevolgen van de betalingsfaciliteiten, toegekend door 
de tussenpersoon. Deze staat mondeling een sprei-
ding van de betaling van de premie toe, maar annu-
leert dit voordeel achteraf. In andere gevallen houdt 
de klant zich niet aan het afbetalingsplan en betwist 
hij de afrekening van de betalingen. 

De problemen met de inning van de premie zijn veel-
al gelinkt aan het onderschrijven van het contract of 
aan de opzeg ervan. De tussenpersoon beschouwde 
een loutere vraag om inlichtingen soms als een vraag 
om een nieuw contract te onderschrijven. Zoals hier-
boven aangehaald eist de verzekeringsonderneming 
ook dat de premie betaald wordt omdat de opzeg 
niet werd geregistreerd. 
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De consument kreeg ook in deze dossiers in 50% van 
de gevallen voldoening. 

Hoe ver reikt de adviesplicht?
De tussenpersoon heeft een adviesplicht tegenover 
zijn klant in alle verzekeringstakken. Een verkeerd ad-
vies komt meestal pas tot uiting bij een schadegeval 
of na een negatieve evolutie van het rendement van 
een Levensverzekering. 

Dergelijke klachten moeten geval per geval worden 
beoordeeld rekening houdend met de verschillende 
elementen van het dossier. Het is echter niet een-
voudig om de inhoud van een gesprek tussen de 
verzekeringsadviseur en de kandidaat-verzekerde 
te reconstrueren. Op het moment dat het contract 
wordt afgesloten, zijn er vragen gesteld, maar werden 
die goed begrepen? Was het antwoord passend? De 
consument heeft een keuze gemaakt, maar kan die 
herevalueren na een schadegeval of een beurscor-
rectie. Hierbij is hij van mening dat de tussenpersoon 
geen correcte informatie heeft gegeven over de waar-
de van de woning, de draagwijdte van de waarbor-
gen, de kapitaalbescherming, ... 30

In de Levensverzekering ontving de Ombudsman een 
aantal klachten van consumenten die hun Levens- 
verzekeringscontract hebben afgekocht en teleurge-
steld zijn over het ontvangen bedrag. Zij vinden dat de 
tussenpersoon een product heeft geadviseerd, dat 
niet voldoet aan zijn behoeften. De Ombudsman stelt 
vast dat voor sommige contracten de minwaarde niet 
te wijten is aan een daling van de waarde van de een-
heden, maar aan de diverse beheerskosten. Bij een 

vervroegde afkoop vergeet de verzekeringsnemer dat 
er de eerste jaren verschillende kosten worden inge-
houden op het contract. Pas na deze periode kan het 
rendement van het contract positief worden.

De meerderheid van de dossiers inzake de informatie- 
plicht van de verzekeringstussenpersonen had be-
trekking op Levensverzekeringen. Meer dan de helft 
van deze dossiers was gegrond. 

In 2006 heeft de Belgische wetgever, naar aanleiding 
van de omzetting van een Europese richtlijn, de in-
formatieplicht opgenomen in de wet betreffende de 
verzekeringsbemiddeling. Hierbij wordt de dialoog 
tussen de consument en zijn adviseur, vóór het on-
derschrijven van het contract, beter omkaderd, 
waarbij er stukken moeten bewaard worden over dit 
gesprek 31. Recent werden de MiFID gedragsregels 
naar de verzekeraars en verzekeringstussenperso-
nen uitgebreid door de wet van 30  juli 2013, die in 
werking treedt op 30 april 2014 32. Eind januari 2014 
waren de uitvoeringsbesluiten van de wet nog niet 
gepubliceerd, enkel de grote tendensen zijn reeds 
bekend. Hieruit blijkt dat de informatie voor de con-
sument zal uitgebreid worden, en de verkoop van 
spaar- en investeringsproducten nog beter zal om-
kaderd worden 33.

30 - Zie Tips 2013 Ombudsman van de Verzekeringen, n° 16.
31 -  Wet van 22 februari 2006 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 27 maart 1995 betreffende  

de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, B.S., 15 maart 2006.
32 -  Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van  

de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen, B.S., 30 augustus 2013, ook wet “Twin Peaks II” genoemd.
33 -  V. Schreurs, “Race tegen de MiFID-klok”, Assurinfo, 16 januari 2014; G. Vessière, “Une réforme pour mieux conseiller l’épargnant”, Le Soir,  

25-26 januari 2014, p. 27.
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De omzetting in het Belgisch recht van de Europe-
se richtlijn betreffende de buitengerechtelijke be-
slechting van consumentengeschillen 34 noopte de 
voogdijminister, bevoegd voor consumentenzaken, 
ertoe de organisatie van het klachtenbeheer voor alle 
activiteitssectoren globaal te herzien. 

Twee ideeën liggen aan de grondslag van de voor-
gestelde maatregelen: een kosteloze en gemakke-
lijke toegang van de ontevreden consument tot een 
neutrale, objectieve instantie, en de verplichting voor 
de ondernemingen om intern te zorgen voor een 
klachtenonthaal van een ontevreden consument. Zo 

lanceerde minister J. Vande Lanotte de oprichting 
van een uniek loket waartoe de consument met zijn 
klachten zich kan richten, namelijk de Consumenten- 
ombudsdienst 35. 

Bovendien zal de FSMA op grond van de specifiek 
voor de financiële sector voorziene Europese richt-
snoeren 36 de principes van het klachtenbeheer in de 
verzekeringsondernemingen herzien. Hierbij zal zij de 
principes in verband met het onthaal van ontevreden 
klanten vastleggen, en bovendien een schema op-
stellen dat als basis moet dienen voor de opmaak en 
de opvolging van de statistieken.

34 -  Europese richtlijn 2013/11/EU van 21 mei 2013 betreffende de alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG)  
nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG, Pb.L, 18 juni 2013, L165/63, www.eur-lex.europa.eu/

35 - De Consumentenombudsdienst, persconferentie FOD Economie, 18 februari 2014.
36 - The proposal for Guidelines on Complaints-Handling by Insurance Intermediaries, www.eiopa.europa.eu/
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een nieuwe wending  
voor het beheer van  
de consumentenklachten.

De Ombudsman van de Verzekeringen werkt actief 
mee aan beide initiatieven. Als bevoegde entiteit en 
lid van de directieraad van die nieuwe overheids-
dienst maakt zij inderdaad deel uit van het uniek lo-
ket. Sinds 2012 werkt zij ook mee aan het federaal 
platform ODR voor de online behandeling van klach-
ten (BELMED). Bovendien werkt zij op grond van een 
protocolakkoord nauw samen met de FSMA, evenals 
met de verzekeringsondernemingen via het corres-
pondentennetwerk dat intern instaat voor het onthaal 
van de ontevreden klanten.

De wetgevende initiatieven zijn opgestart, nieuwe 
ideeën worden gelanceerd, uitvoeringsplannen zien 
het daglicht… 2014 wordt het jaar van de concrete 
uitwerking en de coördinatie van de diverse luiken in 
het evoluerende landschap van het klachtenbeheer. 
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België: 

POOL (Permanent overleg Ombudsmannen) 
www.ombudsman.be

Europa: 

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

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

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, Krediet en Beleggingen:

Ombudsfin

Belliardstraat, 15-17

1040 Brussel

Tel.: 02/545 77 70

Fax: 02/545 77 79

ombudsman@ombudsfin.be

www.ombudsfin.be

Netwerken

België: 

POOL (Permanent overleg Ombudsmannen) 
www.ombudsman.be

Europa: 

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

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

De Belgische vertegenwoordigers zijn:

mailto:info@ombudsman.as
http://www.ombudsman.as
mailto:ombudsman@ombudsfin.be
http://www.ombudsfin.be
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Ombudsman:

Josette Van Elderen

Adviseurs:

Magali André Tel.: 02/547 57 80

Hans Claes Tel.: 02/547 58 73

Siemon Crosiers Tel.: 02/547 58 69

Patricia De Jaegher Tel.: 02/547 58 72

Nathalie Peetroons Tel.: 02/547 58 74

Sylvie Scheerlinck Tel.: 02/547 58 76

Guido Schmitz Tel.: 02/547 58 68

Roselinde Sneyers Tel.: 02/547 58 75

Vincent Théate Tel.: 02/547 58 79

Marie Vermeiren Tel.: 02/547 57 79

Secretariaat: 

Valérie Saussez Tel.: 02/547 58 71

Françoise Vanhee Tel.: 02/547 58 77

Het Team van de Ombudsman

Josette Van Elderen

Françoise
Vanhee

Valérie
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Marie
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Peetroons
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Patricia
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•	 ADR:
  Alternative Dispute Resolution of alternatieve geschillenbeslechting, zijnde mogelijkheid tot 

geschillenbeslechting buiten het gerechtelijk systeem om.

•	 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 Familiale verzekering genoemd.

•	 Beroepsgebonden	Ziekteverzekeringsovereenkomst:
 Verzekering afgesloten door een werkgever in het voordeel van één of meerdere categorieën werknemers.

•	 Datassur:
  Economisch samenwerkingsverband dat ondermeer gegevensbanken beheert. Datassur registreert de 

gegevens die de verzekeringsondernemingen bezorgen ingevolge de opzeg van een contract op basis 
van objectieve criteria 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 worden opgenomen 
in het “Speciale Risico’s”-bestand of RSR-bestand, beheerd door Datassur.

•	 FOD	Economie:
 Federale Overheidsdienst Economie. 

•	 FSMA:	
  De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, vroeger 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 levensverzekeringsactiviteit, B.S., 14 november 2003.

•	 MiFID:
  Markets in Financial Instruments Directive, K.B. van 27 april 2007 tot omzetting van de Europese richtlijn 

betreffende de markten voor financiële instrumenten, B.S., 31 mei 2007.

Lexicon
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•	 Modelovereenkomst:
  De minimale verzekeringsvoorwaarden voor de verplichte BA Autoverzekering die opgenomen zijn in 

de bijlage van het K.B. van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, B.S., 3 februari 1993.

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

•	 ODR:	
 Online Dispute Resolution

•	 Omnium:
 Verzekering die de materiële schade dekt van een voertuig los van de vraag van aansprakelijkheid. 

•	 Rechtsbijstand	basis	niet-auto:	
  Rechtsbijstandsverzekering die vervat zit in een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering  

(zoals BA Privéleven, Brandverzekering, BA Uitbating).

•	 RIZIV:
 Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, www.riziv.be.

•	 RSR-bestand:
 Risques Spéciaux/Speciale Risico’s-bestand.

•	 Tak	21:
  Levensverzekering die een gewaarborgd kapitaal of rendement 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 premie 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 beroepsgebonden Ziekteverzekering 
individueel verderzet.

•	 W.L.V.O.:
 Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, B.S., 20 augustus 1992.
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Dit verslag 2013 is ook beschikbaar in PDF-formaat op www.ombudsman.as.
Une version française imprimée est disponible sur simple demande.
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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/

Concept & realisatie : 
PIXALYS Communication bvba

Tel. : +32 (0)2 478 64 99
info@pixalys.be

De Meeûssquare, 35

B – 1000 Brussel

Tel.: 02/547 58 71

Fax: 02/547 59 75

info@ombudsman.as

www.ombudsman.as

http://www.ombudsman.as
http://economie.fgov.be/nl/geschillen/Consumentengeschillen/Belmed/
mailto:info@ombudsman.as
http://www.ombudsman.as
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