
1.  30 jarig bestaan, de kaap van 6 000 vragen tot tussenkomst is bereikt 

In 2017 heeft de Ombudsman 6 120 vragen tot tussenkomst ontvangen waarvan er 4 738 werden 
behandeld. Ten opzichte van 2016 is er een stijging van 9%.

2.  De meerderheid van de vragen zijn gericht tegen de verzekeringsondernemingen 
(87%)

De vragen ten aanzien van de verzekeringstussenpersonen vertegenwoordigen 12% en deze ten aanzien 
van Datassur slechts 1%.

3.  In 51% van de onderzochte klachten ontving de consument een positieve oplossing 

In het kader van haar preventierol heeft de Ombudsman bovendien een objectief antwoord kunnen geven 
op vragen van informatie (12% van de dossiers) en op die manier potentiële geschillen kunnen voorkomen. 

4.  Bijna 1/4 van de vragen gaat over de afhandelingstermijn van de verzekerings
ondernemingen

Bij een schadegeval voldoet de termijn waarbinnen de verzekeringsonderneming antwoordt niet altijd aan 
de verwachtingen van de consument. Hierbij worden ook vaak de call centers, die zijn aangesteld om de 
telefonische oproepen te behandelen, geviseerd. De consument betreurt zowel het onpersoonlijk karakter 
van dit contact als de meegedeelde informatie, die vaak ontoereikend is.

5. 13% van de vragen heeft betrekking op de opzeg van een verzekeringscontract

Terwijl de consument naar de laagste premie zoekt, zijn ook de verzekeringsondernemingen  bezorgd 
over hun rendabiliteit en wensen zij bijgevolg de goede risico’s aan te trekken en te behouden. Deze 
twee doelstellingen zorgen voor een conflictsituatie. Dit toont zich vooral in de autoverzekering waar de 
geschillen over opzeg stijgen met 32%.

6.  Het is pas na een schadegeval dat de consument zich vragen stelt over het advies 
gegeven door een nietprofessionele verkoper van verzekeringen

De annulatieverzekering registreert een stijging van 31%. Pas bij een betwisting over de regeling van 
het schadegeval, zoals een annulatie van een reis of een probleem met een GSM, staat de consument 
stil bij de gebrekkige informatie van de verkoper. Deze laatste verkoopt de verzekering slechts als een 
aanvullend product. Op het moment dat hij de tussenkomst van de verzekeraar vraagt, ontdekt de 
consument dat de dekking niet aansluit bij de beloften die de verkoper deed. 

7. De expertise, het cruciale moment bij een schadegeval

Na een schadegeval komt de expert ter plaatse om de oorzaak en de omvang van schade vast te stellen. 
Hierbij is het belangrijk dat hij aan de verzekerde duidelijk zijn rol toelicht, alsook wat de gevolgen zijn van 
de ondertekening van het proces-verbaal van de schadevaststelling. 
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8.  De vragen over levensverzekeringen verkocht als een huurwaarborg nemen toe

Om de huurwaarborg te onderschrijven, zoals voorzien in het huurcontract, stellen vastgoedagenten 
een levensverzekering voor. Deze contracten beantwoorden echter niet altijd aan de behoeften van 
de huurders, die bij de uitstap verwonderd zijn dat het (terug) vrijgegeven bedrag lager is dan het 
oorspronkelijk ingelegde kapitaal. 

9.  In een medisch centrum zijn de kosten van een daghospitalisatie niet terugbetaald

Om wachttijden te vermijden wenden steeds meer patiënten zich tot een medisch centrum. Deze zijn 
echter niet officieel erkend als ziekenhuis zodat de kosten naar aanleiding van een daghospitalisatie niet 
worden terugbetaald door de hospitalisatieverzekeraar. Gezien deze nieuwe tendens zou het RIZIV haar 
terugbetalingscodes opnieuw moeten evalueren.

10.  Een aanbeveling in de schuldsaldoverzekering: uitbreiden van de bevoegdheid van 
het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering

Het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering is bevoegd voor een weigering van 
dekking of een bijpremie die hoger is dan 75%. De Ombudsman beveelt aan dat deze drempel van 75% 
zou worden verlaagd. Zo kunnen ook vragen over een bijpremie lager dan of gelijk aan 75%, het voorwerp 
uitmaken van een tegensprekelijke medische discussie tussen specialisten.

 
Meer informatie op 

 www.ombudsman-insurance-annualreport.be

en op onze vernieuwde website   

www.ombudsman.as

Jaarverslag 2017 • Ombudsman van de Verzekeringen

J. Van Elderen
Ombudsman van de Verzekeringen
Tel. : 02 547 58 71

http://www.ombudsman-insurance-annualreport.be/2017-ombudsman-verzekeringen-jaarverslag/#lien8
http://www.ombudsman-insurance-annualreport.be/2017-ombudsman-verzekeringen-jaarverslag/#lien9
http://www.ombudsman-insurance-annualreport.be/2017-ombudsman-verzekeringen-jaarverslag/#recommandation

	Lien_2_nl: 
	Lien_3_nl: 
	Lien_4_nl: 
	Lien_5_nl: 
	Lien_6_nl: 
	Lien_7_nl: 
	Lien_1_nl: 
	Lien_8_nl: 
	Lien_9_nl: 
	Lien_10_nl: 


