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De behandeling van
de klachten is een
informatiebron voor de
verzekeringssector en
de overheid. Zij toont
echter ook de herhaalde
moeilijkheden aan die
een consument kan
ondervinden wanneer
hij in contact komt met
verzekeringen.
U vindt in dit gedeelte
dan ook een reeks tips,
die worden toegelicht aan
de hand van een reëel
praktijkgeval.
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Auto

Kijk uw schadeattest na!
Bij het verlaten van zijn garage is Paul verstrooid. Hij rijdt tegen de muur. Zijn
Omniumverzekeraar vergoedt de schade. Later vindt Paul een voordeliger tarief
bij een andere verzekeraar en hij beslist om zijn contract op te zeggen. Zijn
nieuwe verzekeraar vraagt hem naar het schadeattest. Paul vraagt dit op bij zijn
vorige verzekeringsonderneming. Hij stelt vast dat het ongeval vermeld is op
het schadeattest, hoewel geen enkel slachtoffer vergoed moest worden.
Verwonderd richt Paul zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman wint inlichtingen in bij de verzekeringsonderneming en
wijst haar op de principes die in de wettelijke en reglementaire teksten
opgenomen zijn.
Het koninklijk besluit betreffende de modelovereenkomst voor autoverzekeringen bepaalt wat in het schadeattest vermeld moet worden en
heeft enkel betrekking op de verplichte BA 1. Bovendien wordt in een circulaire
van de CBFA gesteld dat de in het schadeattest vermelde schadegevallen enkel
betrekking mogen hebben op de waarborg BA 2.
Op grond van deze elementen verbetert de verzekeringsonderneming het
schadeattest van Paul.

1

2

Art. 1bis van het K.B. van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, B.S., 3 februari 1993.
www.cbfa.be/
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Auto

Kijk na of de premieverhoging overeenkomt met
een daadwerkelijke tariefverhoging vooraleer u uw
contract op basis van premieverhoging opzegt!
Pieter ontvangt van de verzekeringsonderneming Alpha een bericht voor de
jaarlijkse betaling van de premie van zijn Autoverzekering. Hij stelt vast dat zijn
premie met 150 euro gestegen is. Hij wint inlichtingen in en vindt bij Omega,
een andere verzekeraar, een offerte voor een lagere premie. Hij onderschrijft
een nieuw contract bij deze verzekeraar en zegt zijn oud contract op.
Alpha neemt akte van de opzeg, maar wel voor het volgende jaar. De verzekeraar
blijft de betaling van de premie eisen. Pieter weigert te betalen want hij is van
oordeel dat als gevolg van de premieverhoging, zijn opzeg volkomen geldig
is 3. Bovendien heeft hij al aan Omega de premie voor dezelfde periode betaald.
Aangezien Alpha haar standpunt handhaaft, richt een ontevreden Pieter zich
tot de Ombudsman.

De Ombudsman wint inlichtingen in bij Alpha die uitlegt dat de premie niet
opgetrokken werd als gevolg van een tariefverhoging. Eigenlijk is de aanpassing
het gevolg van de aankoop van een nieuwe, krachtigere wagen.
De Ombudsman legt aan Pieter uit dat door de verandering van een voertuig
hij zijn contract niet mag opzeggen vóór de volgende jaarlijkse vervaldag.
Aangezien er echter dubbel gebruik was van twee verzekeringen, kon de
Ombudsman wel de terugbetaling van de premie bij Omega verkrijgen.

3

Art. 15 modelpolis autoverzekering als bijlage bij het K.B. van 14 december 1992 betreffende de
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, B.S.,
3 februari 1993.
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Auto

Onderschrijf een Autoverzekering voor een
aanhangwagen met MTM van meer dan 500 kg!
Paul wil zijn aanhangwagen verplaatsen en duwt deze voort met zijn handen.
Hij verliest echter de controle en de aanhangwagen botst tegen de bestelwagen van zijn buurman.
Paul geeft het ongeval aan. Zijn verzekeraar BA-privéleven (Familiale verzekering) weigert echter tussen te komen. De verzekeringsonderneming is in de
veronderstelling dat de maximaal toegelaten massa van de aanhangwagen
750 kg bedraagt. Krachtens de wettelijke bepalingen moeten dergelijke aanhangwagens als motorvoertuigen verzekerd worden.
Paul is het daarmee niet eens en wendt zich tot de Ombudsman die de
verzekeraar ondervraagt.

Het contract BA-privéleven van Paul vermeldt dat schade die voortvloeit uit de
burgerlijke aansprakelijkheid voor het gebruik van een voertuig, niet gedekt is.
De wet op de autoverzekering bepaalt immers dat aanhangwagens waarvan
de maximum toegelaten massa meer dan 500 kg bedraagt, onderworpen zijn
aan de verplichte verzekering omdat zij met een motorvoertuig gelijkgesteld
worden 4.
De Ombudsman brengt Paul hiervan op de hoogte, die onmiddellijk reageert.
Hij bezorgt een attest waarin vermeld wordt dat de maximum toegelaten
massa van zijn aanhangwagen 499 kg bedraagt. Op basis van dit document kan
de Ombudsman de verzekeraar BA-privéleven ervan overtuigen toch tussen te
komen voor de schade aan de bestelwagen.

4

K.B. van 19 oktober 1995 houdende de uitvoering van artikel 1 van de wet van 21 november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, B.S., 23 november 1995.
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Auto - Diefstal

Teneinde vergoed te worden voor diefstal, installeer
het vereiste alarmsysteem!
Terwijl Anne in de stad gaat winkelen, wordt haar Porsche gestolen. Ze doet
aangifte van de diefstal bij de politie en vraagt haar verzekeringsonderneming
om de schade volgens haar contract te vergoeden.
Na onderzoek van de ontvangen gegevens weigert de verzekeraar tussen
te komen. De wagen van Anne was immers niet uitgerust met het vereiste
alarmsysteem, zoals opgelegd in de bijzondere voorwaarden van het contract.
Aangezien Anne sinds vier jaar premies betaalt, kan ze hier niet mee instemmen.
Ze richt zich dus tot de Ombudsman met de vraag tussenbeide te komen.

De Ombudsman neemt kennis van de voorwaarden van de polis die Anne
onderschreven heeft. Zij stelt daarbij vast dat in de bijzondere voorwaarden
duidelijk vereist wordt dat er, gezien de waarde van het voertuig, een extra
alarmsysteem geïnstalleerd moet worden.
De verzekeraar roept ook in dat het voertuig tot stilstand gebracht zou zijn door
het vereiste alarmsysteem. Zelfs al had de dief de autosleutels, dan had hij toch
niet kunnen wegrijden met de Porsche.
Anne heeft deze bijzondere voorwaarden ondertekend en ze heeft er dus
kennis van kunnen nemen. Ze had bijgevolg de nodige maatregelen moeten
treffen. De Ombudsman heeft dan ook geen argumenten om de beslissing
van de maatschappij te betwisten. Het is echter wel zo dat Anne een premie
betaald heeft voor een onbestaande dekking. De Ombudsman wijst de
verzekeringsonderneming hierop. Deze besluit, ten uitzonderlijke titel, de
premies, die met de waarborg Diefstal overeenkomen, toch terug te betalen.
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Brand

Meld de verbouwingen van uw woning aan
uw verzekeraar!
De woning van Karel wordt zwaar beschadigd door een brand. Hij doet aangifte
van het ongeval bij zijn Brandverzekeraar, die een expert aanstelt om ter plaatse
de schade te evalueren. De expert toetst de situatie aan de polis en stelt vast dat
Karel belangrijke verbouwingswerken in zijn huis heeft doorgevoerd. Hij liet een
veranda en een badkamer plaatsen en bovendien werd zijn garage uitgebreid.
Karel heeft de verzekeringsonderneming van deze verbouwingswerken niet op
de hoogte gebracht. Hierdoor is zijn woning wel in waarde gestegen. De expert
past dan ook de evenredigheidsregel toe.
Karel begrijpt niet waarom deze regel toegepast wordt, want bij de schatting
van de waarde van de woning houdt de expert ook rekening met de waarde
van de vertrekken die bij de brand niet beschadigd werden. Ontevreden richt
hij zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman neemt kennis van het expertiseverslag waarin de
verbouwingswerken aan de woning beschreven worden. Zij stelt vast dat
de woning onderverzekerd is en dat de verzekeringsonderneming haar
vergoeding kan verlagen door zich te baseren op de verhouding tussen de
verzekerde bedragen en de bedragen die verzekerd hadden moeten worden.
De Ombudsman legt aan Karel uit dat, om de te verzekeren waarde te bepalen,
er rekening gehouden moet worden met de woning in haar geheel en niet
enkel met de waarde van de beschadigde vertrekken. De maatschappij mag
dus de evenredigheidsregel toepassen.
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Brand

Wees aanwezig bij de expertise van de schade in
uw appartement!
Olivier is eigenaar van een appartement dat hij verhuurt. Door een breuk in
een leiding werden de keukenmuren beschadigd. Hij brengt de syndicus
op de hoogte. Deze doet aangifte van het schadegeval bij de verzekeringsonderneming van de mede-eigendom. Een expert komt ter plaatse, maar
Olivier is niet aanwezig. Vijf maanden later en na verscheidene herinneringsbrieven aan de syndicus, is Olivier nog steeds niet vergoed.
Ongeduldig wendt hij zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman neemt contact op met de verzekeringsonderneming van de
mede-eigendom. Deze laatste antwoordt dat de expert, toen hij langskwam,
bestekken vroeg om de schade te kunnen begroten. De syndicus, die aanwezig
was bij de expertise, vroeg aan de getroffen eigenaars een overzicht van de
geleden schade. Aangezien sommige eigenaars niet reageerden, wacht de
syndicus nog steeds af.
De Ombudsman neemt ook kennis van de algemene polisvoorwaarden en
stelt daarbij vast dat de mede-eigenaars beschouwd worden als afzonderlijke
verzekerden voor de privatieve delen. Er moet dus niet gewacht worden op
de bestekken van de mede-eigenaars om elke eigenaar afzonderlijk te kunnen
vergoeden. Aangezien Olivier aan de syndicus een bestek bezorgd heeft voor
de herstellingen in de keuken, beschikt de verzekeraar, via de syndicus, over alle
elementen om hem te vergoeden.
Op die gronden kan de Ombudsman de verzekeringsonderneming ervan
overtuigen zijn expert opnieuw ter plaatse te sturen. Zij raadt Olivier aan om
aanwezig te zijn bij het nieuwe bezoek van de expert.
Op die manier wordt Olivier snel vergoed.
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Brand

Gooi uw beschadigde toestellen niet weg!
Op een maandagavond, terwijl de storm in alle hevigheid woedt, ontploft het
tv-toestel van Erwin. De volgende dag brengt hij het toestel naar de hersteller
die meent dat het toestel niet meer kan gemaakt worden. Erwin doet aangifte
van dit schadegeval bij zijn Brandverzekeraar die een expert stuurt. Deze wil
het toestel onderzoeken en gaat naar de hersteller. Die verklaart dat hij het
toestel, gezien zijn staat, weggegooid heeft. Aangezien de expert geen enkele
vaststelling kon doen, weigert de verzekeringsonderneming tussen te komen.
Erwin vindt dat de verklaring van de hersteller volstaat en richt zich tot de
Ombudsman.
De Ombudsman verzamelt de gegevens van het dossier en stelt vast dat elk
element over de schade aan het toestel ontbreekt. De hersteller verklaart
gewoon dat het tv-toestel onherstelbaar was. Waarom was het toestel ontploft?
Erwin moet, conform de wet 5, het bewijs leveren dat de oorzaak van de schade
onder de waarborgen van het contract valt.
Deze bewijsvoering is niet meer mogelijk, zodat de Ombudsman de maatschappij alleen maar gelijk kan geven.

5

Art. 1315 B.W., zie ook art. 56 W.L.V.O.
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Kijk na in welke mate het ereloon van de
tegenexpert gedekt is vooraleer u deze aanstelt!
De woning van Karel is afgebrand. Hoewel de brandweer de brand kon
bedwingen, is de schade enorm. Zijn Brandverzekeraar stelt een expert aan.
Op aanraden van zijn makelaar roept Karel zelf ook de hulp van een expert in.
Deze stelt hem gerust: zijn ereloon zal ten laste zijn van de verzekeraar. Karel
tekent een ereloonoverdracht waardoor de verzekeringsonderneming zijn
expert rechtstreeks zal betalen.
Bij het uitkeren van de vergoeding neemt de verzekeraar contractueel slechts
een deel van het ereloon van de expert ten laste.
Karel begrijpt dit niet en wendt zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman stelt vast dat Karel een expertiseverslag getekend heeft waarin
vermeld staat dat de verzekeraar de erelonen van zijn expert ten laste zal nemen op grond van de algemene voorwaarden van het contract. Deze beperken
de tussenkomst tot een maximumbedrag.
Bovendien staat in de ereloonoverdracht dat wanneer de algemene voorwaarden niet voorzien in de volledige betaling van de erelonen, ze betaald
zullen worden onder aftrek van de verschuldigde vergoeding. De verzekeringsonderneming heeft bijgevolg de volledige erelonen aan de expert betaald en
vervolgens het bedrag, dat zij op grond van het contract niet ten laste moest
nemen, afgetrokken van de vergoeding van Karel.
De Ombudsman bevestigt dat de verzekeringsonderneming gehandeld
heeft volgens het contract. Zij wijst Karel er toch op dat een Rechtsbijstandsverzekeraar mogelijk een waarborg kan bevaten die het saldo van de erelonen
van zijn expert dekt.
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Brand - Diefstal woning

Geef bij diefstal nauwkeurig aan de politie aan
welke voorwerpen verdwenen zijn!
Bij hun thuiskomst na een avondje uit bij vrienden stellen Jan en Anne vast dat
er ingebroken is. Ze verwittigen onmiddellijk de politie. Nog onder de indruk
wijzen ze summier aan welke goederen op het eerste zicht gestolen zijn. De
volgende dag stellen ze een gedetailleerde lijst op van de verdwenen voorwerpen. Ze versturen die lijst rechtstreeks naar de verzekeringsonderneming
Diefstal woning en voegen er een reeks bewijsstukken bij.
De verzekeraar stuurt een inspecteur ter plaatse die een inspectieverslag
op basis van de lijst opmaakt. Ondanks dit verslag weigert de verzekeraar
tussenkomst voor de gestolen voorwerpen, die niet in het proces-verbaal van
de politie opgenomen werden.
Verbaasd vragen Jan en Anne de Ombudsman om raad.

De Ombudsman neemt kennis van de diverse elementen van het dossier. Zij stelt
vast de inspecteur de lijst van de gestolen voorwerpen niet betwist. Hij heeft
trouwens de waarde ervan geschat op grond van de bewijsstukken. Bovendien
sluiten deze voorwerpen aan bij de financiële en materiële situatie van Jan en
Anne. In zijn verslag maakt de inspecteur niet het minste voorbehoud.
Volgens de Ombudsman is het feit dat men niet de volledige lijst aan de politie
doorgegeven heeft, geen reden om aan de waarachtigheid ervan te twijfelen. Op
grond van de verschillende elementen uit het dossier vat zij onderhandelingen
aan en kan zij, na een aantal contacten, de verzekeringsonderneming ervan
overtuigen Anne en Jan volledig te vergoeden.
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Brand - Diefstal woning

Sluit alle deuren goed af als u uw woning verlaat!
Na haar werkdag komt Julie thuis en ontdekt dat er bij haar ingebroken is.
Aangezien het 's morgens warm was, had zij de deur van de veranda op een kier
gelaten zodat haar poezen vrij konden rondlopen. De dieven maakten hiervan
gebruik om de woning binnen te dringen.
Julie doet aangifte van de diefstal bij haar verzekeraar. Deze weigert tussenkomst te verlenen omdat de deur van de veranda niet op slot was. Julie
antwoordt dat de dieven, om de woning binnen te dringen, een venster tussen
de veranda en het overige deel van de woning hebben moeten forceren en dat
er dus wel degelijk sprake is van inbraak zoals vereist in de verzekeringspolis.
Omdat de verzekeringsonderneming blijft weigeren, roept Julie de hulp van de
Ombudsman in.

De Ombudsman neemt kennis van alle elementen uit het dossier en stelt vast
dat de algemene voorwaarden bepalen dat alle toegangen tot de woning
op slot moeten zijn met gebruik van alle vergrendelsystemen waarmee ze
uitgerust zijn.
De aangestelde expert heeft de omstandigheden van de diefstal beschreven:
de dieven zijn, na de deur te hebben geopend van de veranda, via het
venster van het toilet, dat op de veranda uitgeeft, in de andere vertrekken
binnengedrongen. Het venster van het toilet was met een gewone grendel
afgesloten.
Volgens dit verslag heeft het feit dat de veranda niet op slot was, bijgedragen
tot de diefstal. De Ombudsman moet dan ook besluiten dat Julie onvoorzichtig
geweest is en niet alle in het contract bepaalde maatregelen getroffen heeft
om de diefstal te voorkomen 6.

6

Zie ook art. 20 W.L.V.O.
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Rechtsbijstand

Indien u het niet eens bent met het standpunt
dat uw Rechtsbijstandsverzekeraar inneemt over
een verzekerd schadegeval, vraag dan advies aan
een advocaat!
Jan heeft een verkeersongeval met zijn auto. Hij is ervan overtuigd dat de
tegenpartij in fout is. Nochtans vindt de verzekeraar van de tegenpartij dat het
moeilijk is om de aansprakelijkheid vast te stellen. Hij stelt dan ook een rug-aanrug regeling voor. Hierbij draagt iedere partij haar eigen uitgaven. Jan vraagt
de tussenkomst van zijn Rechtsbijstandsverzekeraar die tot zijn grote verbazing
het standpunt van de verzekeraar van de tegenpartij bevestigt en het dossier
afsluit.
Jan vindt dit onaanvaardbaar, voelt zich slecht verdedigd en schakelt de
Ombudsman in.

De Ombudsman spreekt zich niet uit over de aansprakelijkheid van de
betrokken partijen. Zij wijst de Rechtsbijstandsverzekeraar wel op de algemene
voorwaarden van het contract en op de wettelijke bepalingen die voorzien in
een objectiviteitsclausule 7.
Op grond van die bepalingen kan de verzekerde in geval van betwisting een
beroep doen op een advocaat. Zijn erelonen zijn ten laste van de verzekeraar
als het advies gunstig uitvalt voor de verzekerde. Als het advies van de advocaat
ongunstig is, zal Jan de helft van de erelonen voor het advies moeten betalen.

7

Art. 93 W.L.V.O. en art. 8 K.B. van 12 oktober 1990 betreffende de rechtsbijstandsverzekering, B.S.,
8 november 1990.
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Reis

Hou uw bagage in het oog!
Paul en Louise keren terug van een rondreis in Azië. Ze landen in Amsterdam en
nemen de Thalys naar Brussel. Ze gaan zitten in het rijtuig en zetten hun koffers,
die te groot zijn voor de bagagerekken, naast zich in het gangpad. Omdat de
bagage de doorgang verhindert, vraagt de treinbegeleider deze te verplaatsen
naar het platform bij de ingang van het rijtuig. Paul en Louise doen dit en gaan,
vermoeid van hun reis, naar hun zitplaats terug.
Aangekomen in Brussel, stellen ze vast dat één van de twee reiskoffers verdwenen is. Onmiddellijk doen ze aangifte van de diefstal aan het loket van het station en brengen hun verzekeraar, die de diefstal van bagage dekt, op de hoogte.
De NMBS weigert elke tussenkomst. Zij vindt dat de vraag van het treinpersoneel gewettigd was, maar dit ontslaat Paul en Louise niet van hun verplichting
om hun bagage gade te slaan.
Ook de Reisverzekeraar weigert de terugbetaling omdat Paul en Louise, in strijd
met de contractsvoorwaarden, hun bagage onvoldoende in het oog gehouden
hebben. Gezien de bijzondere omstandigheden is hij vanuit commercieel oogpunt wel bereid de helft te vergoeden.
Paul en Louise vinden dit niet voldoende en wenden zich tot de Ombudsman
van de NMBS en tot de Ombudsman van de Verzekeringen.

De Ombudsman van de Verzekeringen vraagt de algemene voorwaarden van
het contract op en stelt vast dat diefstal van onbewaakte bagage uitdrukkelijk
uitgesloten is. Zij moet dan ook Paul en Louise meedelen dat hun verzekeraar
vanuit juridisch standpunt eigenlijk niet moest tussenkomen en dat het
commercieel gebaar een gunstig voorstel is!
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Bijstand

Contacteer uw verzekeraar vooraleer stappen te
ondernemen!
Op weg naar hun vakantiebestemming in Zuid-Frankrijk hebben Paul en Sofie
autopech. Ze laten hun auto wegtakelen. De garagehouder raamt de kosten op
ongeveer 1000 euro. Aangezien hun Lada ouder dan tien jaar is, besluiten Paul
en Sofie hun wagen niet te laten herstellen en met de trein naar België terug
te keren. Ze moeten wel wachten tot de volgende dag en overnachten in een
hotel.
Onmiddellijk na hun thuiskomst vragen ze, nog onder de indruk van hun
tegenslag, de tussenkomst van hun Bijstandsverzekeraar met de bedoeling
een vergoeding voor de misgelopen vakantie te verkrijgen. Deze verzekeraar
weigert echter tussen te komen omdat Paul en Sofie, volgens de algemene
voorwaarden, in geval van autopech de verzekeraar moesten contacteren. Dit
hebben ze niet gedaan.
Verbaasd over deze reactie wenden Paul en Sofie zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman richt zich tot hun verzekeraar en neemt kennis van de
voorwaarden van het contract waarin de tussenkomst van de verzekeraar
beschreven wordt. Zoals doorgaans bepaald, moesten Paul en Sofie contact
opnemen met de verzekeraar op het moment van de autopech, zodat deze,
afhankelijk van de omstandigheden en de contractsbepalingen, kon nagaan
welke hulp er moest geboden worden. In casu moest de verzekeraar hen op
zijn minst een vervangwagen ter beschikking stellen voor de nog resterende
vakantiedagen.
De Ombudsman start haar onderhandelingen op met het oog op een minnelijke
schikking. De verzekeringsonderneming zou in elk geval kosten gehad hebben
(huurwagen). Zo verkrijgt de Ombudsman in alle billijkheid de terugbetaling
van de kosten voor de treinreis en de overnachting in het hotel.

Tips 2010 - Ombudsman van de Verzekeringen

Tip

14

Gezondheidszorgen

Let op de einddatum van uw verzekering
Gewaarborgd Inkomen!
In maart 2009 stelt de arts bij Elise reumatoïde polyartritis vast. Elise is schoonheidsspecialiste en kan haar beroep niet langer uitoefenen. Ze doet aangifte
van haar arbeidsongeschiktheid bij haar verzekeraar Gewaarborgd Inkomen.
Elise is 50 jaar en maakt zich grote zorgen. Haar contract loopt ten einde op
de leeftijd van 60 jaar. Sinds 2007 bepaalt de Wet Verwilghen echter dat de
verzekeringsonderneming haar een nieuw contract moet voorstellen tot de
leeftijd waarop de beroepsactiviteit normaal stopgezet wordt. In haar geval
is dat 65 jaar. Elise vraagt dan ook aan de verzekeringsonderneming om de
verzekering te verlengen. De verzekeraar weigert hierop in te gaan omdat ze
ziek is.
Verwonderd richt Elise zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman wendt zich tot de verzekeringsonderneming en wijst haar op
de verplichting die in 2007 door de Wet Verwilghen ingevoerd is. Krachtens
die wetgeving loopt een verzekering Gewaarborgd Inkomen tot de leeftijd van
65 jaar, tenzij de verzekeringsnemer voor een kortere looptijd kiest omdat hij
daar belang bij heeft 8. De verzekeringsondernemingen beschikten over een
termijn van twee jaar om de verzekerden een nieuw contract tot de leeftijd van
65 jaar voor te stellen. Alle contracten moesten tegen 1 juli 2009 aangepast zijn.
Als verantwoording voor haar weigering roept de verzekeringsonderneming
in dat de ziekte van Elise gekend is. Bijgevolg kon zij Elise geen nieuw contract
voorstellen dat de ziekte tot de leeftijd van 65 jaar dekt, omdat het risico al
verwezenlijkt is 9.
Als minnelijke schikking stelt de Ombudsman de verzekeringsonderneming
voor een nieuw contract tot de leeftijd van 65 jaar op te stellen, maar met
uitsluiting van de bestaande pathologie. Jammer genoeg is de ziekte van Elise
niet te genezen en progressief. Een dergelijk contract voorstellen komt eigenlijk
neer op het aanbieden van een "lege doos". Op grond van het principe dat het
verzekeringscontract een onzeker risico dekt, geeft de Ombudsman toe dat de
verzekeraar niet verplicht is een risico te waarborgen dat al verwezenlijkt is. Het
is jammer dat de Wet Verwilghen deze bijzondere situatie niet voorzien heeft.
De Ombudsman moet dan ook aan Elise meedelen dat er voor haar momenteel
geen enkele wettelijke oplossing bestaat.

8
9

Art. 138bis-3 W.L.V.O.
Art. 24 W.L.V.O.
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Gezondheidszorgen

Zelfs al heeft u de toestemming van het ziekenfonds,
informeer u toch bij uw Hospitalisatieverzekeraar!
Sofie heeft steeds meer last van rugpijn. Volgens haar behandelende geneesheer kan een borstverkleining die pijn verhelpen. Een dergelijke heelkundige
ingreep is echter vrij duur. Ongerust vraagt Sofie de toestemming van haar
ziekenfonds. De adviserende geneesheer gaat akkoord om de kosten van de
ingreep ten laste te nemen.
Na haar hospitalisatie bezorgt Sofie het dossier aan haar Hospitalisatieverzekeraar met de vraag de bijkomende kosten terug te betalen. Met verbazing
stelt ze vast dat de verzekeraar weigert omdat hij vindt dat de ingreep niet het
gevolg is van een gezondheidsprobleem.
Sofie staat perplex! Haar ziekenfonds was akkoord terwijl de verzekeraar weigert tussen te komen. Ze beslist dan ook zich tot de Ombudsman te wenden.
De Ombudsman neemt kennis van de algemene voorwaarden van het contract
dat Sofie ondertekend heeft. Op die gronden is het akkoord van het ziekenfonds
noodzakelijk, maar dit volstaat niet. Opdat de verzekeringsonderneming
zou tussenkomen, moet de ingreep van plastische chirurgie dienen om een
gezondheidsprobleem te behandelen.
Volgens de raadsgeneesheer van de verzekeringsonderneming is het gewicht
van de weggenomen massa te weinig om aan te tonen dat de ingreep
noodzakelijk was om het gezondheidsprobleem van Sofie te verhelpen. Het
medisch verslag vermeldt trouwens dat Sofie vóór de ingreep eveneens last
had van een negatief zelfbeeld.
Aangezien het om een medische discussie gaat, stelt de Ombudsman een
minnelijke medische expertise voor, waarbij iedere partij haar kosten ten
laste neemt. Hiervoor kan Sofie zich laten bijstaan en verdedigen door een
geneesheer naar keuze.
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Gezondheidszorgen

Controleer of de erelonen wel terugbetaald worden
vooraleer een bijkomende overeenkomst met uw
arts te tekenen!
Sabrina moet een heelkundige ingreep ondergaan voor het plaatsen van een
maagring. De arts van het ziekenfonds heeft haar onderzocht en met de noodzaak van de ingreep ingestemd. Bij het verlaten van het ziekenhuis betaalt zij
de factuur. Naast de barema's van het RIZIV bevat de factuur ook nog ereloonsupplementen van de chirurg en de anesthesist.
Sabrina vraagt de terugbetaling van die kosten aan haar Hospitalisatieverzekeraar. Die weigert een deel terug te betalen. Hij beroept zich daarbij op
het interne reglement van het ziekenhuis dat dergelijke supplementen verbiedt.
Verbaasd roept Sabrina de hulp van de Ombudsman in.

De Ombudsman wendt zich tot de verzekeringsonderneming met de vraag
haar weigering duidelijker te motiveren. De verzekeringsonderneming
antwoordt dat het ziekenhuisreglement de ereloonsupplementen beperkt. De
artsen hebben Sabrina echter een overeenkomst laten tekenen waarbij zij zich
verbindt tot het betalen van een ereloonsupplement bovenop de toegelaten
erelonen van 100%, voorzien in het ziekenhuisreglement. De supplementen
bedroegen 200% en waren opgenomen onder een fictieve RIZIV-code met
repertoriumnummer 960.
De verzekeringsonderneming onderstreept dat de algemene voorwaarden van
de overeenkomst voorzien dat het akkoord tussen een verzekerde en zijn arts
pas tegenstelbaar is vanaf het ogenblik dat zij ermee ingestemd heeft.
Deze bepaling maakt deel uit van de algemene inhoud van het contract. Het
doel van de verzekeringsonderneming is de erelonen te beperken tot wat in
het intern reglement van het ziekenhuis bepaald is. Als de verzekeraars de
kosten zonder RIZIV-code ten laste zouden nemen, zou de schadelast
dermate verhogen, zodat het evenwicht tussen de premies en de uitgaven in het
gedrang zou komen. Dit zou kunnen leiden tot premieverhogingen.
Aangezien het ziekenhuisreglement een verhoging van 100% toestaat, vraagt
de Ombudsman om billijkheidsredenen dat de verzekeraar voor dat deel zou
tussenkomen. De verzekeringsonderneming stemt hiermee in en betaalt dit
deel aan Sabrina terug.
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Leven

Bestudeer aandachtig de bijzonderheden van een
buitenlands verzekeringsproduct!
In 2006 zoekt Louis de meest voordelige oplossing om zijn spaarcenten te
beleggen. Op aanraden van een Luxemburgse verzekeringstussenpersoon
onderschrijft hij een Levensverzekering op lange termijn (Tak 23) bij een Ierse
verzekeringsonderneming.
Enkele jaren later gaat zijn verzekeringsadviseur failliet. Louis beslist dit contract
te beëindigen en wint inlichtingen in bij de Ierse verzekeringsonderneming.
Daar verneemt hij dat hij zijn geld niet kan opvragen omdat de notering van
het fonds, waarin hij belegd heeft, geschorst is. De Ierse maatschappij blijft
echter wel beheerskosten aanrekenen.
Louis is verontwaardigd en begrijpt dit niet, want sinds 2006 ontving hij geen
enkel overzicht van zijn contract, dat ondermeer deze kosten herneemt.
Misnoegd, wendt hij zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman vraagt de elementen van het dossier op bij de Ierse
verzekeringsonderneming.
Ze stelt vast dat de verzekeringsonderneming, conform de wet, jaarlijks een
overzicht van het contract opgemaakt heeft. Die documenten werden naar
de tussenpersoon gestuurd. Louis had namelijk een document ondertekend
waarin hij zijn Luxemburgse tussenpersoon als zijn financiële adviseur aanwees en aan wie alle documenten betreffende zijn contract gestuurd moesten
worden. Het was dan ook normaal dat de Ierse verzekeringsonderneming hem
geen enkele briefwisseling toestuurde. Op verzoek van de Ombudsman zullen
die gegevens voortaan rechtstreeks aan Louis gestuurd worden.
Wat de aanrekening van deze kosten betreft, voorziet het contract van Louis in
de mogelijkheid om in te tekenen op fondsen van de verzekeraar zelf of op andere externe fondsen. Het enige fonds waarop Louis ingetekend heeft, is een
extern fonds van buiten de Europese Unie. De notering van dit fonds is sinds
2009 geschorst en bovendien loopt er een gerechtelijke procedure. Het fonds
kan pas opnieuw vrijgegeven worden na een beslissing van de rechtbank 10.
Hoewel hij ervoor gekozen had om maar in één fonds te beleggen, moet hij
evenwel contractueel de kosten voor het beheer van zijn verzekering betalen.
Louis kan dus de blokkering van het fonds niet inroepen om deze kosten niet
meer te moeten betalen. Op grond van al die elementen kan de Ombudsman
de aan Louis aangerekende beheerskosten niet betwisten.
10

Art. 66 K.B. Leven
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Leven

Vergeet niet dat een Levensverzekering en een
spaarrekening verschillend beheerd worden!
Nadine heeft wat spaarcenten. Maar waar dat geld beleggen? De intresten op
een spaarrekening zijn alles behalve aantrekkelijk. Haar verzekeringstussenpersoon raadt haar aan het bedrag te beleggen in een Levensverzekeringsproduct met gewaarborgd kapitaal en gewaarborgde rente. Bovendien kan ze
een kapitaal bij overlijden genieten. Aangezien de rentevoet hoger is dan bij
een spaarboekje, kiest Nadine voor die formule.
Enkele maanden later heeft Nadine geld nodig. Ze neemt een bedrag op van de
reserve van haar Levensverzekering. Later op het jaar neemt ze nog eens geld
op om een onverwachte factuur te kunnen betalen.
Bij het lezen van het document met de geldopname stelt ze vast dat kosten
aangerekend worden. Nadine wist niets af van deze praktijk en betwist ze. Aangezien de verzekeringsonderneming bij haar standpunt blijft, wendt Nadine
zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman richt zich tot de verzekeringsonderneming en neemt kennis
van de bijzondere contractsvoorwaarden. Zij stelt vast dat een artikel bepaalt
dat, vanaf de tweede geldopname in de loop van hetzelfde jaar, de kosten
3% bedragen. Op die gronden legt de Ombudsman aan Nadine uit dat haar
contract wel degelijk melding maakt van die kosten en dat er dus geen enkele
juridische grond bestaat om die te betwisten. De wetgeving staat inderdaad
het aanrekenen van kosten tot 5% toe 11.

11

Art. 30 K.B. Leven.
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Leven

Vervul zo vlug mogelijk alle formaliteiten!
Luc en Julie kopen een woning. Ze gaan een hypothecaire lening aan en
onderschrijven op het hoofd van elk een Schuldsaldoverzekering voor het
volledig geleende bedrag.
Twee jaar later sterft Julie jammer genoeg in een verkeersongeval. Nog onder
de schok richt Luc zich tien dagen later tot de verzekeraar, maar hij bezorgt de
nodige documenten voor de vereffening van de polis pas twee maanden later.
De verzekeringsonderneming gaat over tot de uitbetaling van het contract,
maar de bankinstelling houdt nog twee maal de maandelijkse afbetaling van
de lening in.
Luc was ervan overtuigd dat zij alle schikkingen getroffen hadden om niets
meer te moeten betalen als één van beide overleed. Ontdaan wendt hij zich
tot de Ombudsman.

De Ombudsman vraagt meer gegevens op bij de verzekeraar. Deze laatste deelt
haar mee dat Julie overleden is op 15 juni en dat Luc hem daarvan op 25 juni
op de hoogte bracht. Op dat ogenblik vroeg de verzekeringsonderneming
alle nodige documenten te bezorgen om het contract te kunnen vereffenen,
zoals bepaald in de algemene voorwaarden. Luc bezorgde die echter pas op
6 augustus, zodat het dossier pas enkele dagen later afgesloten kon worden.
Ondertussen bleef de bank de intresten aanrekenen van de dag van het
overlijden tot de dag waarop het kapitaal van de Schuldsaldoverzekering
ontvangen werd.
De Ombudsman van de Verzekeringen legt Luc uit dat de verzekeringsonderneming volkomen regelmatig het dossier afgehandeld heeft. Zij stuurt
hem door naar de Ombudsman van de Bank om de eventuele intresten, aangerekend door de bank, na te kijken.
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Tussenpersonen

Bezorg uw makelaar alle informatie om een correct
advies te bekomen!
Xavier, zoon van Paul, is 22 jaar. Na een feestje rijdt hij 's avonds naar huis, begint
te slippen en veroorzaakt een ongeval.
Paul doet aangifte van het ongeval bij zijn verzekeraar. De verzekeringsonderneming stelt een onderzoek in, waaruit blijkt dat Xavier de gebruikelijke
bestuurder van het voertuig is. Dit is echter niet zo opgenomen in het contract.
Omwille van de leeftijd van Xavier zou de verzekeringsonderneming het
voertuig toch willen verzekerd hebben, maar onder strengere voorwaarden.
Zij is van mening dat Paul opzettelijk verzuimd heeft Xavier als gebruikelijke
bestuurder op te geven 12.
Paul is niet tevreden. Hij beweert dat hij zijn makelaar hiervan op de hoogte
gebracht heeft, maar dat de makelaar deze inlichting genegeerd heeft. Hij doet
een beroep op de Ombudsman.

De Ombudsman wendt zich tot de makelaar van Paul en ondervraagt hem.
Volgens de makelaar kwam Paul alleen, zonder zijn zoon, naar zijn kantoor om
een verzekering op zijn naam af te sluiten. Tevens verklaart hij dat Paul nooit
gezegd heeft dat zijn zoon eveneens met het voertuig ging rijden.
Overigens heeft Paul het verzekeringsvoorstel ondertekend en daarin wordt
hij als enige bestuurder van het voertuig vermeld. Door het document te
ondertekenen stemt Paul in rechte in met de erin vermelde elementen.
Bovendien heeft Paul het voertuig op zijn naam laten inschrijven, terwijl Xavier
er de eigenaar van is.
Op grond van al die elementen besluit de Ombudsman dat niets bewijst dat de
makelaar op de hoogte was dat Xavier de gebruikelijke bestuurder was. Zij kan
dan ook geen fout ten laste leggen van de tussenpersoon.

12

Art. 5 en 6 W.L.V.O.
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