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1Inleiding

Sommige journalisten hebben de aanvang van het jaar 2000 beschreven als
“een storm in een glas champagne”!

Dat jaar begon immers in het teken van de millenniumbug, die uiteindelijk
niet heeft toegeslagen. Men vreesde het ergste, maar net als de andere secto-
ren hadden de verzekeraars alles in het werk gesteld om die overgang
probleemloos te laten verlopen.

Ze hebben daartoe interne organisatorische regelingen getroffen, maar ook
verschillende preventiemaatregelen genomen. In het kader van de waarbor-
gen die zij boden, waren de verzekeraars bereid om uitsluitend de residuele
risico’s te dekken en dus niet de gevolgen van nalatighei. Om de dialoog op
gang te trekken, hebben zij tijdig sensibiliserende acties opgezet, zowel op
collectief als op individueel niveau. Zo konden de verzekerden de situatie
analyseren en de problemen systematisch opsporen en voorkomen. 

De millenniumbug was dus een geslaagde operatie en de Ombudsman heeft
daarover geen enkele klacht ontvangen !

Het jaar 2000 wordt wel gekenmerkt door tal van gebeurtenissen. Gelukkig
ging het niet altijd om rampen, maar vooral om voorvallen die een ver-
schuiving van de verzekeringscultuur weerspiegelen.

Na de persconferentie van verleden jaar had een journalist het over de “roep
van de Ombudsman om een betere communicatie”.  
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Die oproep die niet alleen de Ombudsman, maar ook alle vertegenwoordigers
van de verbruikers al verschillende jaren herhalen, heeft eindelijk een concre-
te reactie opgeleverd. Hoewel de verzekeraars vroeger altijd verklaard hebben
zich van dit gebrek aan communicatie bewust te zijn, hebben zij nooit vol-
doende maatregelen genomen om daar echt iets aan te doen. 

In 2000 heeft de sector echter verschillende beslissingen genomen die getuigen
van de openheid van de sector ten aanzien van het grote publiek (zie punt 
2.2 – “Acties in samenwerking met de verschillende actoren van de sector”).

Sommige van die beslissingen zijn vanzelfsprekend het resultaat van vele jaren
denkwerk en onderhandelingen. 

De verbruiker beschouwt zijn verzekeringen als één geheel. De verschillende
verzekeringsprofessionals hebben dit begrepen en plegen onderling overleg
om hun uiteindelijke cliënt zo goed mogelijk te dienen.

Zo vloeien een aantal beslissingen voort uit de samenwerking tussen de ver-
schillende actoren (verzekeringsondernemingen, tussenpersonen, agenten…).
Hoewel iedereen een eigen rol te vervullen heeft, moeten hun acties toch wor-
den gecoördineerd.  
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Gebeurtenissen van 2000

Bepaalde gebeurtenissen hebben zwaar gewogen op de verzekeringssector in
België. Wat zijn de gevolgen ervan?

2.1 E E N T R A G I S C H E G E B E U R T E N I S :
D E T R E I N R A M P I N A I S E A U -P R E S L E S

Tijdens de paasvakantie spelen drie kinderen onder de 14 jaar van twee ver-
schillende gezinnen langs een spoorweg. Ze komen op het dwaze idee om de
wissels met obstakels te blokkeren en zo een trein te laten ontsporen. 

De gevolgen zijn niet min : één dode, verschillende zwaargewonden, voor zo’n
honderd miljoen frank aan materiële schade…

De journalisten die over de gebeurtenis verslag uitbrachten, vertolkten
meteen de bezorgdheid van de hele bevolking: en wat als één van mijn kinde-
ren een dergelijke stommiteit begaat? 

In de pers rezen dan ook tal van vragen in de aard van:

Moet de bovengrens van de in het koninklijk besluit vastgestelde minimum-
bedragen (36 miljoen frank) voor materiële schade niet worden verhoogd? 

Moet de gezinsverzekering verplicht worden? Wanneer spreken we van een
opzettelijke daad? 

Maar de pers kwam vooral terug op de gevoelige kwestie van de uitsluiting van
opzettelijke daden die door minderjarigen onder de 16 jaar worden gepleegd.
In principe zijn die daden uitgesloten. Maar als ze gepleegd worden door jon-
geren onder de 16 jaar, varieert de beoordeling van geval tot geval. Zo moet niet
alleen worden nagegaan of het kind de schadeverwekkende daad met opzet
wilde begaan, maar ook of het zich bewust was van de gevolgen ervan. 

Die situatie brengt heel wat onzekerheden met zich mee.

Sommige verzekeraars hebben beslist om de opzettelijke daden van minder-
jarigen onder de 16 jaar te dekken. Op juridisch vlak bestaat er echter een
controverse over de wettelijkheid van die dekking, aangezien de wet op de
landverzekeringsovereenkomst 1 bepaalt dat de verzekeraar niet verplicht kan

1 Artikel 8 § 1 van de wet van 25/06/1992
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worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft ver-
oorzaakt.

Het uitvoerend bureau van de afdeling Ongevallen Gemeen Recht van de
Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (BVVO) heeft op 16
november 2000 gesteld dat de opzettelijke fout van minderjarigen onder de 14
jaar verzekerbaar is. Bijgevolg heeft het voor de verzekering BA familiale geko-
zen voor de leeftijd van 14 jaar naar het voorbeeld van de wetgeving op de
bescherming van de zwakke weggebruikers.2

Het pleit voor een aanpassing van het hoofdstuk over de aansprakelijk-
heidsverzekering van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 1992
dat artikel 8 minder strikt toepast.

2.2 A C T I E S I N S A M E N W E R K I N G M E T

D E V E R S C H I L L E N D E A C T O R E N VA N D E S E C T O R

De verzekeringsondernemingen en de beroepsverenigingen van de tussen-
personen hebben in  2000 verschillende projecten afgerond. 

Die beslissingen weerspiegelen de wil om de activiteiten van de sector trans-
paranter te maken door de acties van de verschillende betrokkenen te coör-
dineren.

A) D e  g e d r a g s c o d e  v a n  d e  t u s s e n p e r s o n e n

De beroepsverenigingen van de tussenpersonen hebben, naar het voorbeeld
van de verzekeringsondernemingen, een gedragscode uitgewerkt en gepu-
bliceerd. 

Die code bevat regels die de tussenpersonen in acht moeten nemen ten aan-
zien van de verzekerden en de schadelijders.

Het initiatief vloeit voort uit het grondige denkwerk dat de tussenpersonen en
de verzekeringsondernemingen samen gevoerd hebben. Het sluit aan bij de
code die de verzekeringsondernemingen in februari 1999 hebben gepubliceerd. 

Beide codes vormen samen de gedragsregels van de verzekeringssector. 

Om ze beter bekend te maken bij de verbruiker hebben de verschillende
auteurs (verzekeraars en tussenpersonen) een folder uitgewerkt met de nor-
men die rechtstreeks betrekking hebben op de verzekerden.

2 Artikel 29 bis van de wet van 30/03/1994
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B) D e  b e r o e p s r a a d

In 1998 heeft de BVVO een campagne over fraudebestrijding opgezet, waarbij
het publiek werd ingelicht over de genomen maatregelen en over de redenen
van die acties. 

Aansluitend hierop heeft zij samen met de makelaarsverenigingen een
beroepsraad opgericht. Deze moet de gevallen onderzoeken waar een tussen-
persoon bij een fraudedossier betrokken zou zijn. 

Dat initiatief bevestigt het belang dat de verzekeraars aan die problematiek
hechten.  Fraude heeft immers almaar grotere gevolgen op financieel vlak en
bezoedelt bovendien het imago van de sector. 

De oprichting van dat toezichtsorgaan toont aan dat de sector het zelf-
reguleringsproces in een stroomversnelling wil brengen. 

Die raad heeft voornamelijk een preventieve rol. Hij zal immers de grote ten-
densen moeten uittekenen om zo een einde aan bepaalde praktijken te
maken.

Fraude moet worden bestreden. Het begrip “fraude” wordt gedefinieerd als
“het onrechtmatig gebruik van de verzekering, waarbij bedrieglijk opzet wordt
aangetoond aan de hand van alle wettelijke bewijzen”.3

Die misbruiken hebben een economische weerslag. Ze verzwaren namelijk de
schadelast en leiden bijgevolg tot een stijging van de premies. Bovendien
doen ze onrechtstreeks afbreuk aan het solidariteitsbeginsel. Het is evenwel
precies op basis van dat beginsel dat de verzekeringsondernemingen de ver-
bruikers een verzekeringsdekking tegen een redelijke prijs kunnen aanbieden. 

C )  D e  o p r i c h t i n g  v a n  P o r t i m a

Portima is een gezamenlijk project van de makelaars en de verzekeringsonder-
nemingen. Het is een informaticaplatform waarbinnen zij zich samen zullen
inspannen om de administratieve communicatie tussen makelaars en verzeke-
raars te verbeteren, teneinde die eenvoudiger en doeltreffender te maken. 

Die beslissing heeft ook gevolgen voor de uiteindelijke cliënt. Naast het com-
municatie-aspect is er ook een niet te verwaarlozen financieel aspect. 

Volgens de vakpers kan Portima, wanneer het volop rendeert, jaarlijks zeven mil-
jard frank besparingen opleveren, die “vooral de klant ten goede zullen komen” 4.

7
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4 Assurinfo 30/11/2000, blz. 5
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2.3 A C T I E S VA N D E V E R Z E K E R I N G S O N D E R N E M I N G E N

A) I m a g o s t u d i e

In 1986 heeft de BVVO een eerste studie uitgevoerd naar het imago van de
sector bij het grote publiek. 

Uit de resultaten van de enquête was met name gebleken dat er een grote
behoefte was aan een permanente structuur om klachten te behandelen. Uit
die vaststelling is de ombudsfunctie ontstaan. 

In 2000 is de studie over het imago van de verzekering bij het grote publiek
opnieuw gelanceerd. 

De eerste conclusies werden op het einde van het jaar openbaar gemaakt 
(zie persconferentie van de BVVO in februari 2001). 

B) D e  p u b l i c a t i e  v a n  e e n  j u r i d i s c h  l e x i c o n

Al jarenlang benadrukt de Ombudsman dat de communicatie het pijnpunt
blijft in de relatie tussen de sector en het grote publiek. 

Een van de moeilijkheden is het technische jargon van de verzekeraars. 

Om die taal te verhelderen, heeft de BVVO een juridisch lexicon over de scha-
deverzekeringen gepubliceerd, dat voorlopig enkel in het Frans bestaat.5

C) I n t e r n a t i o n a a l  c o n g r e s  v a n  r e c h t s b i j s t a n d s v e r z e k e r a a r s

De Internationale Vereniging van de Rechtsbijstandsverzekeraars heeft, onder
leiding van haar Belgische voorzitter, een congres gewijd aan het thema “com-
municatie”. 

Twee dagen lang hebben specialisten van de tak zich gebogen over de juridi-
sche en technische middelen die gebruikt en ontwikkeld moeten worden om
de nog te grote kloof tussen hen en de verbruiker te dichten. 

Het feit dat over dit thema een internationaal congres wordt gehouden,
bewijst dat de verzekeraars zich bewust zijn van het belang van goede com-
municatie voor hun verdere ontwikkeling.

D) P r o t o c o l a k k o o r d  v a n  d e  r e c h t s b i j s t a n d s v e r z e k e r a a r s
o v e r  h e t  b e g r i p  “ s c h a d e g e v a l ”

In haar jaarverslag van 1999 stelde de Ombudsman vast dat de klachten in de
tak rechtsbijstand gingen over het feit dat de verzekeraar weigerde om tussen

5 Paul Bruyère “Lexique juridique” BVVO 2000
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te komen in geschillen die geen betrekking hadden op een toevallige gebeur-
tenis en waarvan de oorsprong buiten de dekkingsperiode valt.

Wanneer een verzekeringsnemer van verzekeraar veranderde, maar voor het
geschil in kwestie ononderbroken verzekerd was gebleven, kon hij in een situ-
atie verkeren dat beide verzekeraars weigerden dekking te verlenen. Een en
ander had te maken met het feit dat de verzekeraars verschillende definities
van het begrip “schadegeval” hanteerden. Die weigeringen waren juridisch
gezien dan ook gegrond. 

Om een einde te maken aan die onbillijke situatie hebben de in die tak gespe-
cialiseerde verzekeraars binnen de BVVO een overeenkomst gesloten. Zij heb-
ben afgesproken dat de huidige rechtsbijstandsverzekeraar het schadegeval
ten laste neemt, op voorwaarde dat de verzekerde daar geen kennis van had
op het ogenblik van de contractsluiting.6

De betwiste gevallen zullen worden besproken in de commissie Rechts-
bijstand van de BVVO (zie praktijkgeval nr. 1).

2.4 E E N W E T G E V E N D I N I T I AT I E F :  
D E V I E R D E R I C H T L I J N BA- M O T O R R I J T U I G E N

Die Europese richtlijn, Rothley genoemd, moet ervoor zorgen dat slachtoffers
van verkeersongevallen in het buitenland vlotter worden vergoed. 

Het belangrijkste punt is de mogelijkheid voor de slachtoffers om, rechtstreeks
in het land waar ze verblijven, hun vergoedingen op te eisen bij de vertegen-
woordiger van de verzekeringsonderneming van de aansprakelijke. 

Daartoe zullen alle BA-autoverzekeraars in alle andere lidstaten een schade-
regelaar moeten aanwijzen die het dossier in de taal van het slachtoffer zal
beheren en hem zal vergoeden. 

Elke lidstaat zal tevens een informatiecentrum moeten opzetten om de slacht-
offers te helpen bij het identificeren van de aansprakelijke verzekeraar. 

Om tegemoet te komen aan de terechte zorg van de slachtoffers om snel ver-
goed te worden, voorziet de richtlijn bovendien, behalve wanneer er betwis-
tingen zijn, in een termijn van drie maanden waarbinnen de verzekeraar een
schriftelijk en gemotiveerd vergoedingsvoorstel moet formuleren, zoniet ris-
keert hij sancties. 

De richtlijn zal uiterlijk in 2003 in het Belgisch recht omgezet moeten zijn.

BVVO-document DOC/ASS/OGR  2000-19
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2.5 DE LANCERING VAN HET EEJ-NET BINNEN DE EG

In mei 2000 heeft het Europese directoraat-generaal voor de bescherming 
van de verbruiker een grensoverschrijdend netwerk opgezet om geschillen bui-
ten het gerecht te regelen. Het zogeheten “European Extra-Judicial network”
(EEJ-net) moet de verbruiker meer vertrouwen geven in de mogelijkheid om
grensoverschrijdende geschillen op te lossen en op die manier bevorderlijk
zijn voor de commerciële verrichtingen over de grenzen heen binnen de inter-
ne markt.

In het verlengde van dat netwerk heeft het directoraat-generaal voor de finan-
ciële diensten Financial Net (FIN-net) 7 gelanceerd, waartoe al 36 organen voor
buitengerechtelijke geschillenregeling aangesloten zijn. 

De Ombudsman van de BVVO neemt deel aan beide netwerken. 

We stellen dus vast dat, ook op Europees niveau, de verzekering ten volle beseft
dat zij toegankelijker moet zijn voor de verbruiker. 

Assurinfo 29/03/2001, blz. 15 (zie bijlage 3)

10



3

O m b u d s m a n  • J a a r v e r s l a g  2 0 0 0

Statistieken en analyse

3.1 I N L E I D I N G &

De statistische analyse van de klachten die de Ombudsman behandelt, ge-
beurt aan de hand van codes die worden bepaald op het ogenblik dat de klacht
geregistreerd wordt.

Die codes worden in vijf categorieën onderverdeeld:

a .  Tak

Hier worden de klachten gerangschikt volgens de tak, de subtak of zelfs de dek-
king (motorrijtuigen, leven, brand, diefstal...) waarop ze betrekking hebben.

b.  Oorsprong

Deze code duidt het profiel aan van de persoon die klacht heeft ingediend
(verzekerde, tussenpersoon, andere, .....).

c .  Mot ie f

Deze code duidt het motief aan dat de persoon ertoe aangezet heeft een
klacht in te dienen. Waarover is hij niet tevreden? Waarom doet hij een
beroep op de Ombudsman?

d.  Soor t  doss ie r

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de klachten over de “productie”,
d.w.z. over de contractsluiting, en de klachten over de “schaderegeling”, d.w.z.
over de schadeloosstelling door de verzekeraar.

e .  Resu l taa t

Deze code onderscheidt klachten die door de Ombudsman onderzocht wor-
den, van klachten die zij niet heeft moeten behandelen. Er wordt vermeld
waarom bepaalde klachten buiten haar bevoegdheid vallen: zaak van de
Controledienst voor de Verzekeringen (CDV), vragen van commerciële aard,
vragen in verband met het beleid inzake de risicoaanvaarding...

Bij de onderzochte klachten wordt voorts nog een onderscheid gemaakt tus-
sen gegronde en ongegronde klachten.

11



3.2 A A N TA L K L A C H T E N &

Het totaal aantal schriftelijke klachten dat de Ombudsman in 2000
heeft ontvangen is lichtjes gestegen in vergelij-
king met het jaar daarvoor. Zij heeft name-
lijk 1.509 klachten geregistreerd, terwijl dat
er in 1999 1.473 waren. Er is dus een klei-
ne stijging met 2,45 %. 

Dat cijfer moet evenwel worden gerelati-
veerd. In 1999 zorgde één enkele televisie-
uitzending 8 immers voor meer dan 120
klachten. Als we dat epifonemeen buiten
beschouwing laten, bedraagt de stijging dus meer dan 10%. 

In werkelijkheid is niet zozeer het aantal klachten van belang. Het cijfer 1.500
kan onbeduidend lijken in verhouding tot de miljoenen transacties die jaarlijks
in de sector worden gerealiseerd. Toch enkele bemerkingen hierbij. Dat cijfer
slaat immers alleen op de schriftelijke klachten. De activiteit van het ombuds-
team wordt echter meer en meer uitgeoefend via de telefoon. Met die oproe-
pen probeert de consument meestal inlichtingen te krijgen, in plaats van een
klacht tegen een verzekeringsonderneming te formuleren. Zo richt hij zich tot
“iemand die neutraal en objectief” is om diens advies of mening te horen over
een voorstel voor een contract of een schadevergoeding of wil hij diens stand-
punt kennen over een beslissing die hem is opgelegd. Deze benadering biedt
de consument het grote voordeel dat hij onmiddellijk een antwoord krijgt op
zijn probleem en zo verlost wordt van een hele papieren rompslomp (schrij-
ven van een brief, fotokopieën, postzegel, ...).

Het telefonisch contact maakt ook een interactieve dialoog mogelijk. Zo kan
men zich beter aanpassen aan zijn gesprekspartner, waarbij het probleem
gemakkelijker in zijn juiste context kan worden geplaatst. Het laat ook toe om
het geval beter af te bakenen, een aangepaste woordenschat te hanteren, toe-
lichtingen met voorbeelden te illustreren, geschillen op te lossen, te herinne-
ren aan de mogelijkheid om zich te wenden tot zijn tussenpersoon of zijn
rechtsbijstandsverzekeraar…

De medewerkers van de ombudsdienst brengen weliswaar meer tijd aan de
telefoon door, maar hun administratief werk wordt erdoor verlicht.

Daarnaast moet men in gedachten houden dat niet alle ontevredenen klagen
en dat er andere mogelijkheden bestaan om zijn ontevredenheid te uiten. 
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8 Controverse op RTL van 24/02/1999



Zo zijn er de verzekeringstussenpersonen, de klantendiensten van de ver-
zekeringsondernemingen, de CDV, die ressorteert onder het ministerie van
Economie, de verbruikersverenigingen, enz. 

De ombudsdienst is tenslotte eigenlijk een soort van beroepsinstantie, die pas
zal optreden wanneer een eerste contact geen resultaat heeft opgeleverd. 

Wat wel belangrijk is, is dat die cijfers tendensen weergeven. De klachten zijn
dus een bron van informatie. En die informatie weerspiegelt de mate van
(on)tevredenheid en vertrouwen of wantrouwen van de consument ten aan-
zien van de sector. 

Klachten die veelvuldig terugkeren, vormen overigens het voorwerp van
aanbevelingen. De Ombudsman heeft immers, naast het beheer van de klach-
ten, ook de opdracht om uit haar ervaring preventieve adviezen uit te brengen.

3.3 O O R S P R O N G VA N D E K L A C H T E N &

De meeste klachten worden door de verzekerden ingediend.

Veelal worden de schriftelijke klachten per brief aan de Ombudsman gericht.
Maar meer en meer klagers gebruiken ook het faxtoestel en e-mail. 

De overheid en de advocaten doen steeds vaker een beroep op de Ombudsman.
Zo is het aantal klachten vanwege advocaten gestegen van slechts ongeveer 
4 % in 1995 tot 6 % in 2000. 
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Oorsprong van de klachten - 2000

Verzekeringsnemers

Makelaars

Rechthebbenden/Derden

Advocaten

Touring-Wegenhulp, Politici,
Media, Consumentenorg.,

Andere... 

60%

16%

10%

6%

8%
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Wat de taal betreft, is er op-
nieuw een evenwicht tussen
de klachten van Franstaligen
(53 %) en die van Nederlands-
taligen (47 %). 

In 1999 hadden Franstaligen
meer klachten ingediend onder
invloed van de media. 

Aantal klachten per tak

’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’2000 ’2000/99

Rechtsbijstand 126 123 177 148 243 246 + 1,2 %

Motorrijtuigen 271 314 283 339 496 507 + 2,2 %

Brand 186 169 179 184 173 197 + 13,8 %

Diefstal 39 32 18 21 21 34 + 62 %

Arbeidsongevallen 39 17 24 36 51 43 - 16 %

Leven/Hypotheken 109 108 106 140 201 170 - 15,5 %

BA buiten motorrijtuigen 72 80 88 99 124 111 - 10,5 %

Gezondheidszorg/
Gewaarborgd Inkomen 74 71 47 73 84 112 + 33,3 %

Individuele Ongevallen 15 12 18 13 16 18 + 12,5 %

Diversen 31 33 46 47 66 71 + 7,5 %

Jaartotaal 1060 1050 1063 1100 1473 1509 + 2,45 %

Taal - 2000

Franstalig

Nederlandstalig

53%

47%
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3.4 V E R D E L I N G P E R TA K &

Net als de voorgaande jaren hebben de meeste klachten betrekking op de
motorrijtuigverzekering en meer bepaald op de verplichte waarborg inzake
burgerlijke aansprakelijkheid. Die klachten maken al enkele jaren 34% uit.

De klachten nemen lichtjes toe in brand (+13,8%), meer bepaald voor de
waarborg waterschade, en ook in gezondheidszorg (+33,3%). 

Er is een status-quo in rechtsbijstand, met een nog altijd vrij hoog percentage
van 17 %, en een daling in
de tak leven (-15,5%). Die
daling moet echter gerelati-
veerd worden, want in 1999
heeft de Ombudsman meer
dan 70 klachten ontvangen
over de verlaging van de
maximum gewaarborgde
rentevoet van 4,75% naar
3,25 %.

De verklaring voor al die
schommelingen heeft voor-
namelijk te maken met de
redenen waarom de consu-
ment een klacht indient (zie
punt 3.5 “Motief van de
klachten”).

3.5 M O T I E F VA N D E K L A C H T E N &

Van de 1.509 ingediende klachten hebben de meeste (1.017) nog altijd betrek-
king op de schaderegeling. De Ombudsman ontvangt wel meer en meer
klachten over de “productie”.

A. In PRODUCTIE hebben de meeste klachten (meer dan 33 %) betrekking op
de tak motorrijtuigen en meer bepaald de verplichte burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheidsverzekering. 

In die tak hebben de klachten evenveel te maken met de productie als met de
schaderegeling, terwijl de klachten in verband met de schaderegeling in totaal
het jaar tevoren toch 67 % uitmaken. 
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Betrokken takken - 2000

Motorrijtuigen

Rechtsbijstand
Diversen

Persoonlijke Ongevallen

34%

1%
5%

17%

13%

2%

3%

11%

7%

7%

Brand

Diefstal

Arbeidsongevallen

Leven-Hypotheken
Burgerlijke Aansprakelijkheid (zonder auto)

Hospitalisatie/Gewaarborgd inkomen
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De verbruiker richt zich tot de Ombudsman omdat hij het niet eens is met de
toepassing van de malus, het bedrag van de premie betwist of zich verzet
tegen de opzegging van zijn polis. 

Vaak doet hij ook een beroep op de Ombudsman omdat hij moeite heeft om
een verzekering te vinden. 

Dat zijn zonder enige twijfel de nadelen van een almaar scherpere premieseg-
mentering en het strikte toezicht op de risico’s in portefeuille. 

De verzekerde die volgens de technische criteria over een “beter profiel”
beschikt, zal van de laagste premie genieten. Maar om hem die te kunnen aan-
bieden, moet de verzekeraar de risico’s vermijden die technisch gezien zwaar-
der zijn… Het solidariteitsbeginsel, dat de basis van de verzekering vormt,
wordt dus op de proef gesteld.

De verzekeringsondernemingen kunnen, als commerciële bedrijven, zelf bepa-
len welke risico’s zij aanvaarden. Als iemand geen verzekeraar vindt, kan hij zich
bijgevolg alleen nog wenden tot de “Pool voor moeilijk te plaatsen risico’s”, dat
op initiatief van de verze-
keraars is opgericht. 

De tariferingen van die pool
zijn echter dermate hoog dat
ze vrijwel onbetaalbaar zijn
voor de meeste kandidaat-
verzekerden.  

De gevolgen....? Een forse
stijging van het aantal onver-
zekerde automobilisten 9 en
een grotere terughoudend-
heid om op het ogenblik van
de contractsluiting informa-
tie te verstrekken, vooral bij
jongere bestuurders.

In dat laatste geval zal de ver-
zekeringsnemer een “oudere persoon” zijn die de gewoonlijke bestuurder zal
verzwijgen. De verleiding is groot, maar die praktijk kan zware gevolgen heb-
ben, aangezien de wet het opzettelijk achterhouden van informatie sanctio-
neert met niet-verzekering. 

In de praktijk zou een jongere, die een ongeval heeft veroorzaakt met een voer-
tuig dat hij gewoonlijk bestuurt zonder dat aan de verzekeraar te hebben meege-
deeld, moeten opdraaien voor de aan de slachtoffers uitgekeerde vergoedingen. 

Aard van de klachten - 2000

Andere
prestaties

Prestaties van de verzekeraar

Einde van het contract

6%

Premie 9%

Voorwaarden
van het contract

6%

Totstandkoming
van het contract

5%

Bemiddelaars/Tussenpersonen 4%

65%

5%

9 Stijging met 35 % in drie jaar (La Dernière Heure van 9/2/2001)
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Een zeer hoge verzekeringspremie kan in sommige gevallen een aanvaardba-
re sanctie zijn (herhaald dronkenschap, ongevallen met ernstige letsels…),
maar dat geldt niet voor alle situaties. Denken we maar aan de jonge “onhan-
dige” bestuurders en aan de verzekerden die hun premies niet regelmatig
betalen. Voor die categorieën moeten er maatregelen worden genomen, opdat

zij een billijke, realistische en gepaste oplossing kunnen vinden.

• De verplichte motorrijtuigverzekering staat op een 
keerpunt.

Onder druk van de Europese autoriteiten zal de
uniforme en verplichte bonus-malus geleidelijk
afgeschaft worden en eind 2003 volledig ver-
dwijnen.

De verzekeraars stellen bovendien vast dat hun
technische resultaten verslechteren: die zijn

met 22,4 % afgenomen .

Daarnaast moeten de verwachte prijsstijging van autoher-
stellingen en de verhoging van de vergoedingen die de rechtbanken

voor lichamelijke letsels toekennen hen ertoe aanmoedigen om maat-
regelen te nemen, aangezien zij hun solvabiliteitsvereiste moeten nakomen.  

Gelet op al die elementen moeten verzekeraars en overheid het probleem in
zijn totaliteit aanpakken. 

Het wetsontwerp betreffende de hervormingen van de verplichte motor-
rijtuigenverzekering voorziet o.a. in een tariferingsbureau waar vertegen-
woordigers van verzekeringsondernemingen samen met vertegenwoordigers
van de verbruikers zitting zouden hebben om in onderling overleg verze-
keringsvoorwaarden vast te leggen. Dit wetsontwerp zou aanleiding moeten
geven tot een breed debat.

In naam van al wie een klacht heeft ingediend, van de verzekeringstussen-
personen en van de verbruikersverenigingen die de Ombudsman bewust heb-
ben gemaakt van de werkelijke, materiële en menselijke moeilijkheden, roept
zij alle verzekeringsondernemingen en de overheid ertoe op om het denkwerk
en de werkzaamheden te bespoedigen. Pas dan kan op korte termijn een
pragmatische en redelijke oplossing worden gevonden voor de personen die
op zoek zijn naar die verplichte dekking. 

Het is een maatschappelijk probleem dat snel en doeltreffend moet worden
opgelost. Vertragingen en ongunstige verrassingen zoals bij het project in ver-
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Jaarverslag BVVO 2000, blz. 49
In discussie in de Kamer (midden april), de Commissie voor Verzekeringen zou voor de zomer 2001 
een advies moeten geven
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band met de dekking van de natuurrampen via de brandpolis moeten koste
wat het kost vermeden worden. 

• In 2000 heeft de Ombudsman ook heel wat klachten ontvangen over de
premieverhogingen die een verzekeringsonderneming heeft doorgevoerd in
het kader van de hospitalisatieverzekeringen.

De premie was meer dan verdubbeld. De verzekerden, meestal ouderen, kon-
den kiezen: ofwel de verhoging aanvaarden, ofwel niet langer verzekerd zijn.
Geen enkele andere verzekeraar zou immers nog aanvaarden om hen tegen
een redelijke premie te dekken of zou op zijn minst alle gevallen uitsluiten die
verband houden met de gezondheidstoestand vóór het sluiten van de nieuwe
polis. 

Wegens de vele reacties heeft de verzekeraar echter de verhoging gemilderd
en vrijstellingen ingevoerd.

Op juridisch en financieel vlak was de beslissing van de verzekerings-
onderneming gegrond. Het tarief was namelijk al meer dan tien jaar niet meer
aangepast!

Om diverse redenen is de kostprijs van de gezondheidszorg over die periode
zo goed als verdubbeld. Zo zijn er nieuwe technologische middelen (scanner,
laser…), nieuwe geneesmiddelen en de stijging van het remgeld.

De financiële resultaten waren negatief en de verzekeraar moest maatregelen
nemen om het evenwicht te herstellen. 

De verzekeringssector biedt een sociale bescherming door het mogelijk te
maken om hospitalisatiekosten te dekken.  

Terwijl de regering verschillende maatregelen neemt om de kosten van de
“sociale zekerheid” te beperken, bieden de verzekeraars aldus de mogelijk-
heid om zich te verzekeren tegen het financiële risico waartoe gezond-
heidsproblemen of een ongeval kunnen leiden. 

Die tak heeft overigens een forse vooruitgang gemaakt (16,3 %)12. Dit bewijst
dat de verzekeraars tegemoetkomen aan een behoefte van de verbruiker. 

Uit de in 2000 uitgevoerde imagostudie blijkt trouwens dat die verzekering bij
het grote publiek een heel goed imago geniet. 

In het kader van de ontwikkeling van die tak willen de verzekeraars de mogelijk-
heid krijgen om het bedrag van de premie te koppelen aan een specifieke index,
waarin de verschillende kostenelementen van een ziekenhuisopname zijn opge-
nomen, zodat brutale premieaanpassingen kunnen worden vermeden. 

Jaarverslag BVVO 2000, blz. 62
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• In de tak leven hebben de klachten grotendeels te maken met de rubriek pro-
ductie. 

Alleen het overlijden wordt immers als een schadegeval beschouwd. Wanneer
geen rekening wordt gehouden met de klachten die in 1999 op de daling van
de nominale gewaarborgde rentevoet van 4,75% naar 3,25% betrekking had-
den, dan bedraagt de stijging van het aantal klachten 30 %. 

Er wordt nog altijd geklaagd over het uitblijven van een antwoord op zowel een
verzoek tot inlichtingen als op vragen over het gedetailleerde overzicht van de
berekening van de afkoopwaarde en de winstdeelnames. Maar er is ook een
nieuw soort klacht verschenen over de aan beleggingsfondsen gekoppelde indi-
viduele levensverzekering, de zogeheten “tak 23”. Die tak kent een fenomenale
groei (85 % van het incasso) . Ze heeft “de consument verleid” , die op het
ogenblik van de contractsluiting de beheerskosten vergeet.

De verzekeraar vermeldt van zijn kant wel het bestaan van die kosten in de
algemene voorwaarden, maar preciseert het percentage niet.  Sommigen geven
een maximumpercentage op en laten zo de distributienetten hun com-
missielonen vrij vaststellen. De verzekerden klagen over het gebrek aan trans-
parantie, waaraan de verzekeraars iets zullen moeten doen willen ze het ver-
trouwen van het grote publiek in dat soort producten winnen (zie aan-
bevelingen 4.2.1. “Tak leven: transparantie in de kosten” en praktijkgeval nr. 2).

Er is ook ontevredenheid over een andere levensverzekering, namelijk de
zogenoemde uitvaartpolis. Dit is een formule waarbij een persoon intekent 
op een kapitaal dat op het ogenblik van zijn overlijden wordt uitbetaald. 

De voorstelling van dat product en de verkoopsargumenten leiden echter tot ver-
warring.  

Dat kapitaal is bedoeld om de begrafeniskosten te dekken. Sommige ver-
zekeraars geven zelfs een beschrijving van de geboden diensten. 

De verzekerden of hun familie moeten soms vaststellen dat de betaalde pre-
mies het bij overlijden uit te keren kapitaal overstijgen. Ze kunnen ook moei-
lijk begrijpen dat wanneer ze stoppen met de premies te betalen, ze geen
enkel bedrag zullen ontvangen. 

Die situaties klagen zij aan. 

Nog aanstootgevender is de situatie waarbij iemand op oudere leeftijd
wordt voorgesteld om een dergelijke verzekering te sluiten. In verhouding
tot het verzekerde kapitaal moet hij dan immers een zeer hoge premie beta-
len, omdat, gezien zijn leeftijd, het overlijdensrisico groter is. Na enkele be-
talingen zal het bedrag van de betaalde premies groter zijn dan dat van het
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kapitaal. Wanneer die persoon geen premies meer zou betalen, zou hij geen kapi-
taal uitgekeerd krijgen (zie praktijkvoorbeeld nr. 3).

B. 67% van de klachten heeft betrekking op de SCHADEGEVALLEN.. Dat blij-
vend fenomeen is eenvoudig te verklaren, want het is pas nadat het schade-
geval is voorgevallen en wanneer het wordt geregeld, dat de verzekerde de
inhoud en de kwaliteit die hij van de diensten van de verzekeraar verwachtte,
kan beoordelen. 

• Wanneer de consument klaagt over de schaderegeling van de verzekeraar,
dan betwist hij ten eerste diens weigering om tussen te komen. Dat motief is
goed voor 30%. Het wordt voornamelijk ingeroepen in de takken rechts-
bijstand (30 %) en reisverzekering (70 %). In de waarborg “waterschade”
heeft 58 % van de klachten te maken met die weigering tot vergoeding. 

In de tak rechtsbijstand weigert de verzekeringsonderneming haar dekking
meestal omdat vroegtijdig een advocaat wordt ingeschakeld. De verzekeraars
behouden zich namelijk wettelijk en contractueel de mogelijkheid voor om het
conflict op minnelijke wijze te trachten op te lossen. Als reeds in die fase van
het dossier een advocaat betrokken is, weigeren zij zijn erelonen ten laste te
nemen. In het kader van die terugkerende polemiek tussen advocaten en ver-
zekeraars hebben sommige balies ermee ingestemd om een gemengde com-
missie op te richten die zich over de interpretatieverschillen moet uitspreken. 

• Vervolgens klaagt de verbruiker de trage regeling aan (12 %). Vooral in de
tak motorrijtuigen wordt dat motief ingeroepen. Vaak blijkt dan dat het
wachten op het strafdos-
sier van het parket meestal
aan de basis van die vertra-
ging ligt. Dat document
kan evenwel noodzakelijk
zijn om de aansprakelijk-
heid van het ongeval vast
te stellen. Het bevat im-
mers gegevens (getuige-
nis, metingen, situering 
van de schade, oorspron-
kelijke verklaringen…) die
ook bepalen welk gevolg
het gerecht aan het dossier
zal geven. Om de medede-
ling ervan te versnellen, is

Prestaties van de verzekeraar - 2000

Gebrek aan
verantwoording

Passief beheer in RB

9%

2%

Te trage uitkering 12%

Lasthebbers o,7%

Weigering tot tussenkomst 3o%

Conventies o,6%

Voorschotten o,3%

Bedrag van de vergoeding 1o,4%
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een project “Trans-PV” in het leven geroepen (zie follow-up van de aanbe-
velingen op blz. 26). 
Een ander motief dat frequent wordt opgegeven, is de lange wachttijd voor het
indienen van de verslagen van gerechtelijke experten (auto, arts, architect…). 

In dit opzicht herinnert de Ombudsman aan de aanbeveling die zij in haar
jaarverslag van 1997 heeft geformuleerd, dat blijkbaar maar weinig gehoor
heeft gekregen bij de betrokken hoofden in de verzekeringsondernemingen
(zie bijlage nr. 4).
• De consument betwist ook het bedrag van de voorgestelde vergoeding. 
Die klachten zijn goed voor 10 %. 

Wanneer de Ombudsman gevraagd wordt of het bedrag van de toegekende
schadevergoeding wel klopt, zal zij echter alleen controleren of de wettelijke
bepalingen en overeenkomsten nageleefd zijn. Zij gaat dan na of de fran-
chises, de afrekening van een kwitantie op basis van een contract “mate-
riële schade” (omnium auto) of op basis van een expertiseverslag in de
brandverzekering, en de fiscale bepalingen correct werden toegepast. 

Zij zal echter niet beginnen te onderhandelen met de verzekeringsonderne-
mingen en zal de verzekerden of slachtoffers geen advies geven over de ver-
goeding van schade waarvoor de rechtbanken variabele bedragen toekennen
(gebruiksderving en financiering van een voertuig, schade als gevolg van tij-
delijke of blijvende ongeschiktheid, morele schade, esthetische schade…). 

Zij zal hen verwijzen naar de verzekeringsadviseurs (tussenpersonen), de
rechtsbijstandsverzekeraars en de advocaten die vooral als taak hebben het
slachtoffer in zijn aanspraken bij te staan.
• De verbruiker ergert zich ook over het feit dat de verzekeringsonderneming
haar beslissingen onvoldoende rechtvaardigt (9 %). Paradoxaal genoeg wordt
dit motief vaak ingeroepen in de rechtsbijstand, waar de verzekerde een goede
juridische ondersteuning verwacht. 

Aan dat aspect “bijstand” wordt veel te weinig aandacht besteed. De rechts-
bijstandsverzekeraars moeten meer servicegericht zijn.  De verzekerden zoe-
ken iemand die hen steunt… En de beheerders moeten hen voldoende infor-
meren over hun rechten, het verloop van een procedure en de objectieve
motieven waarom geen verder verhaal mogelijk is. 

Zou het, in het algemeen, niet nuttig zijn om het schadebeheer in die tak
anders te organiseren, waarbij kan worden uitgegaan van de methodes en
technieken die de in hulpverlening gespecialiseerde verzekeraars hanteren?
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3.6 R E S U LTA AT VA N D E K L A C H T E N &

In 2000 was 45 % van de klachten gegrond, terwijl dat in 1999 47,5 % was. Dat
is alvast een verbetering. Maar om het gegronde karakter van een klacht te
beoordelen, verwijst de Ombudsman naar het motief dat in de klachtenbrief
wordt geformuleerd. 

Vaak is dat motief heel technisch (zie punt 3.5 “Motief van de klachten”).
Maar achter dat klaarblijkelijke motief kunnen andere redenen schuilen die
eveneens een bron van ontevredenheid zijn. Die klachten zijn op technisch
vlak ongegrond, maar weerspiegelen het onbegrip en het gebrek aan vertrou-
wen in de verzekeringsonderneming of de verzekeringsadviseur. 

Het is dan ook belangrijk de acties die de sector voert om de kloof met het grote
publiek te verkleinen op de voorgrond te plaatsen (zie punten 2.2, “Acties in
samenwerking met de verschillende actoren van de sector” en 2.3, “Acties van
de verzekeringsondernemingen”). 

Van de 1.509 klachten die de Ombudsman heeft ontvangen, werden er 358
(24%) niet verder onderzocht.

62 van die laatste klachten werden eveneens bij de CDV ingediend. 

Op grond van een akkoord tussen beide instanties zal de Ombudsman van de
BVVO zich in dergelijke gevallen terugtrekken en de klacht laten behandelen
door deze aan het ministerie van Economie verbonden instelling.

Het aantal verzoeken om informatie en de verzoeken die buiten de bevoegd-
heid van de Ombudsman vallen, maken op zich al meer dan 10 % van alle
schriftelijke klachten uit. De meeste hebben betrekking op de tak BA-motor-
rijtuigen. 

Uit een grondige analyse van de resultaten uit verschillende oogpunten kan
het volgende worden afgeleid:

a) OORSPRONG EN RESULTATEN

De door de advocaten ingediende klachten zijn voor 70 % gegrond.

b) TAKKEN EN RESULTATEN 

1 .  Leven

56% van de klachten is gegrond. De geschillen hebben betrekking op de
verzoeken die zonder gevolg zijn gebleven en op het bedrag van de toege-
kende uitkeringen.
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2 .  Gezondhe idszorg

Slechts 27% van de klachten is gegrond. Het meest aangehaalde motief is
de weigering tot vergoeding

c) MOTIEVEN EN RESULTATEN 

1 .  Weiger ing  to t  vergoed ing

31% van de klachten is gegrond.

2 .  Te  t rage  vergoed ing

53% van de klachten is gegrond.

Ter informatie, in 2000 hebben slechts 7 verschillende verzekeringsonder-
nemingen in evenveel dossiers het advies van de Ombudsman niet gevolgd.
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3 .7 S A M E N VAT T E N D E TA B E L &

2000 1999

aantal % aantal % 

1. Aantal dossiers

2. Oorsprong van de klachten

• Verzekeringsnemers/verzekerden

• Tussenpersonen

• Verbruikersverenigingen
Touring-Wegenhulp

• Rechthebbenden/derden

• Advocaten

• Politici/overheid/
media…

3. Betrokken takken

• Motorrijtuigen %

• Brand %

• Diefstal, behalve Motorrijtuigen

• Arbeidsongevallen

• Leven

• Burgerr. Aansprakelijkheid

• Gezondheidszorg/Gew. Inkomen

• Individuele Ongevallen

• Rechtsbijstand

• Diversen (reis, annulatie,

transport...)
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2000 1999

aantal % aantal % 

4. Motief van de klachten

• Tussenpersonen
(misleidende presentatie, 
gedrag, plaatsingsmandaten...)

• Totstandkoming van het contract
(voorstel, aanvraag, 
overname, geldigheid, bewijs...)

• Polisvoorwaarden
(duur, zonder gevolg gebleven
verzoek, waarborgen...)

• Premie (berekening,
betaling, terugbetaling...)

• Andere prestaties (afkoop,
reductie, winstdeelname...)

• Prestaties van de verzekeraar

- te trage uitkering/ 12% 13%
geen antwoord

- gebrek aan verantwoording 9% 9%

- handelwijze van lasthebbers 0,7% 0,8%
advocaten, experts, artsen)

- betaling van voorschotten 0,3% 0,2%

- toepassing van conventies 0,6% 1%

- weigering tot vergoeding 30% 29%

- passief beheer in Rechtsbijstand 2% 4%

- bedrag van de uitkering 10,4% 11%

• Einde van het contract
(afloop, opzegging,
schorsing, Datassur)

5. Resultaat van de klachten

• Gegrond

• Ongegrond
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4Aanbevelingen

4.1 .F O L L O W - U P VA N D E A A N B E V E L I N G E N

Telkens opnieuw betreurt de Ombudsman dat de aanbevelingen die zij een
jaar eerder heeft geformuleerd maar weinig opgevolgd worden. Ze stelt daar-
entegen wel vast dat, over een langere waarnemingsperiode, al verschillende
acties werden genomen. Die concrete realisaties komen er niet altijd op ini-
tiatief van de verzekeringsondernemingen zelf. Anderzijds worden de initia-
tieven van de verzekeraars soms tegengehouden door de traagheid van de
overheid. Zij dringt er bij de verzekeraars, maar ook bij alle betrokken open-
bare instanties, dan ook op aan om meer aandacht te schenken aan de sig-
nalen van het grote publiek. 

4.1.1 VÓÓR 1999

1. Trage  schaderege l ing

Elk jaar registreert de Ombudsman tal van klachten (± 12 %) over de traag-
heid van de schaderegeling. 

Die vertragingen hebben verschillende oorzaken. Een daarvan is de moeilijk-
heid om het strafdossier te verkrijgen. 

De verzekeraars hebben, in samenwerking met het College van de procureurs-
generaal, een alternatieve communicatieprocedure voorgesteld via het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (project “Trans PV”).

Dat protocolakkoord heeft echter een negatief advies gekregen van de Com-
missie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het project zit
dus vast. 

Alleen een wet zou het nog kunnen uitvoeren. 

In dat geval moet de minister van Justitie het voorleggen aan de wetgevende
instanties. 

2. Hospi ta l i sa t ieverzeker ingen  

1996 had de Ombudsman vragen bij de geldigheid van een clausule die
schadegevallen als gevolg van een vroegere onbekende toestand van de ver-
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zekerde uitsluit. Zij stelde toen voor om te voorzien in een beperking in de tijd
(zie bijlage 5). 

Gedurende de daaropvolgende jaren hebben de verzekeraars de problematiek
onderzocht. 

Verleden jaar heeft de sectie Verzekeringspraktijken en Kwaliteit van de Commis-
sie voor Verzekeringen zich over die vraag gebogen in het kader van haar denk-
werk met betrekking tot de onrechtmatige bedingen. Die besprekingen zijn nog
altijd aan de gang. De verzekerde zal moeten aantonen dat hij geen weet had
van dat gezondheidsprobleem. Maar welke overtuigende bewijselementen kan
hij aanbrengen? Zal men een wachttijd invoeren? De gesprekken gaan verder...

Ondertussen hebben ook de rechtbanken zich moeten uitspreken over een
aantal gevallen waarbij een verzekeraar weigerde om de schade te vergoeden,
gezien de voorafbestaande toestand van de verzekerde. 

Zij hebben daarbij vooral aandacht geschonken aan het feit dat de verzekerde
bij de contractsluiting niet de nodige gegevens meedeelt. Het Hof van Beroep
van Gent heeft een heel interessant arrest uitgesproken: het heeft immers
geoordeeld dat het begrip “verzwijging” niet van toepassing
kan zijn op wat de verzekerde zelf niet wist.

Op juridisch vlak moet, in verband met het probleem van de
voorafbestaande gezondheidstoestand van de verzekerde,
dus een onderscheid worden gemaakt tussen de gesloten
contracten die een specifieke uitsluitingsclausule bevatten
en die welke daar niet in voorzien. 

4.1.2 AANBEVELINGEN VAN 1999

In het algemeen hebben de aanbevelingen van de Ombudsman heel wat aan-
dacht gekregen in de vakpers en meer bepaald in het informatieblad van de
BVVO (zie bijlage 7). 

1. Communicat ie  

Doorgaans richt de verzekerde zich tot zijn verzekeringsadviseur.  Juridisch
gezien moet bepaalde informatie, om geldig te zijn, evenwel aan de zetel van
de verzekeringsonderneming worden meegedeeld. 

Omwille van de transparantie had de Ombudsman de verzekeringsonderne-
mingen ertoe opgeroepen om een aangetekende brief die gestuurd wordt aan
de tussenpersoon, die het contract in portefeuille heeft, als een geldige ver-
zending te erkennen. 
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De directieraad van de BVVO heeft de gemengde commissie voor de Pro-
ductiviteit gevraagd hieraan gevolg te geven. Zij onderzoekt momenteel de
aanbeveling. 

2. Hospi ta l i sa t ieverzeker ingen

Na herhaalde klachten over de weigering om de kosten voor tandheelkundige
ingrepen te vergoeden, moeten de verzekeraars duidelijk omschrijven welke
behandelingen zij dekken. Dat kan door gebruik te maken van de juiste medi-
sche woordenschat voor de verschillende vandaag uitgevoerde ingrepen. 

De Beroepsvereniging der Belgische geneesheren-specialisten in stomato-
logie en maxillo-faciale chirurgie heeft kennis genomen van die aanbeveling
en stelt voor om te verwijzen naar de nomenclatuur van de ziekenfondsen. 

Die interpretatie wordt momenteel onderzocht door het bureau van de afdeling
Ziekte van de BVVO, alsook door de commissie van geneesheren-specialisten. 

3. Levensverzeker ingen

De Ombudsman had vastgesteld dat de verzekeraars soms laattijdig reageren
op een aanvraag voor een aan een hypothecaire lening gekoppelde levensver-
zekering. Zij pleitte ervoor alles in het werk te stellen om binnen een redelijke
termijn te antwoorden, waarbij rekening wordt gehouden met de voorziene
datum voor de notariële akte. 

Het bureau Leven van de BVVO heeft zich op zijn vergadering van 27 juni
2000 gebogen over de elementen van het vorige jaarverslag die op de tak
leven betrekking hadden. Het heeft de daarin vertegenwoordigde bedrijfslei-
ders meer bepaald gewezen op het belang om de kandidaat-lener binnen een
redelijke termijn te antwoorden, zodat deze nog voldoende tijd zou hebben
om de markt opnieuw te ondervragen mocht hij worden geweigerd. 

4.2 A A N B E V E L I N G E N O P G R O N D

VA N D E I N 2000 O N T VA N G E N K L A C H T E N &

4.2.1 TAK LEVEN: TRANSPARANTIE IN DE KOSTEN

De Ombudsman heeft heel wat klachten ontvangen over een nieuwe levens-
verzekeringscategorie, de zogeheten "tak 23" (zie hierboven, blz. 19).

Er wordt vooral geklaagd over de kosten in verband met het beheer. 
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Als ze al worden vermeld, dan zijn die niet duidelijk. Zijn er instapkosten,
beheerskosten? Hoeveel bedragen die? 

Zelden wordt het forfaitaire bedrag of het percentage gepreciseerd. 

A A N B E V E L I N G

Omwille van de transparantie moeten de verzekeraars de aard van de kos-
ten duidelijk vermelden in de algemene voorwaarden van de polis en het
bedrag ervan of op zijn minst de berekeningswijze preciseren.

Daarnaast moeten de kosten ook worden vermeld op het overzicht van de
verwachtingen en op de tussentijdse staten.

Over deze materie zal nog een koninklijk besluit worden genomen, maar de
verzekeraars moeten hierop vooruitlopen.

4.2.2 HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN  
GELEIDELIJKE TARIEFAANPASSING

De particuliere verzekeraars krijgen een grotere rol toebedeeld in de terugbe-
taling van de gezondheidszorg. De geneeskunde, de technische en farmaceu-
tische middelen evolueren, zo ook de kosten ervan. 

Het is dus mogelijk dat de premie die bij de aanvang van de dekking wordt
gevraagd na enkele jaren onvoldoende blijkt. Daardoor moeten de verzeke-
raars, die gebonden zijn aan een rendabiliteitsverplichting, die premie verho-
gen. Die plotselinge aanpassing kan de verzekerden in een moeilijke of zelfs
onmogelijke situatie brengen (zie hierboven, blz. 18).

Om dergelijke situaties te voorkomen, zou moeten worden voorzien in een
geleidelijke aanpassing, die aan objectieve indexen is gekoppeld. 

A A N B E V E L I N G

Om een geleidelijke tariefaanpassing in dat soort van contracten op te
nemen, moeten de verzekeringsondernemingen sneller werk maken van
juridische en technische studies, alsook hun onderhandelingen met de
betrokken autoriteiten opvoeren.

Er moet duidelijk worden vastgelegd vanaf welk ogenblik (termijn) en vol-
gens welke criteria de tarieven evolueren. 

Het is absoluut noodzakelijk dat de bevoegde officiële instanties een dialoog
mogelijk maken om aldus een consensus te vinden, want de huidige situatie
beantwoordt niet aan de behoeften van de consument
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4.2.3 BEDRAG VAN DE VRIJSTELLING:  
NIEUWWAARDE OF WERKELIJKE WAARDE?

Van de klachten over het bedrag van de schadevergoeding hebben er een deel
betrekking op het bedrag van de vrijstelling.

Een van die vragen betreft de toepassing van de vrijstelling wanneer er samen-
loop is van een schadeverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 

Welke vrijstelling moet de aansprakelijke terugbetalen? De schadeverzekeraar
(de brandverzekeraar bijvoorbeeld) vergoedt de schade in nieuwwaarde, ter-
wijl de verzekeraar van de aansprakelijke dat in werkelijke waarde doet. Zal die
laatste de vrijstelling in nieuwwaarde of in werkelijke waarde terugbetalen? 
Zo passen de tot de overeenkomst “aanrijding door voertuigen” toegetreden
verzekeringsondernemingen op de aan de verzekerde terug te betalen vrijstel-
ling het slijtagepercentage toe dat in de vergoedingsregeling tussen de verze-
keringsondernemingen is vastgelegd (artikel 5) .

Die overeenkomst tussen verzekeraars heeft de verdienste dat ze de geschil-
lenregeling vereenvoudigt en versnelt, maar ze mag er in geen geval toe lei-
den dat de belangen van de slachtoffers worden geschaad. 

De rechtspraak maar ook de verzekeringsondernemingen zijn verdeeld.

Het gaat niet om een groot bedrag (± 1.000 frank), maar een unaniem stand-
punt van de sector zou hoe dan ook meer duidelijkheid scheppen. 

A A N B E V E L I N G

De bij de BVVO aangesloten verzekeringsondernemingen zouden het eens
moeten worden over een manier om de schade te regelen ingeval er samen-
loop is van een schadeverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. De
Ombudsman verwijst hierbij naar de motiveringen uit de rechtspraak. Een
vrijstelling is geen vergoeding. Op welke juridische basis kan dan nog een
slijtagepercentage worden toegepast?

Het is aan de toepassingscommissie van die overeenkomst, die moet
nagaan hoe ze deze kan verbeteren, om op die vraag te antwoorden. 
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5Conclusie

Hebben de verzekeraars gehoor gegeven aan de oproep van de verbruikers
om beter te communiceren?

De sector lijkt alvast overtuigd van het nut van een goede communicatie. 

Om de transparantie te bevorderen, trachten de verschillende betrokken par-
tijen hun acties beter op elkaar af te stemmen. Zo is er de oprichting van de
beroepsraad, de uitwerking van de gedragscode voor de tussenpersonen en
de verzekeringsondernemingen… (zie hierboven, blz. 6 en volgende).

Ook de imago-enquête die de BVVO heeft laten uitvoeren, bewijst dat de sec-
tor bereid is om te luisteren naar de uiteindelijke cliënt. De analyse van de
resultaten zal tot concrete acties moeten leiden. Nu al worden denksporen
gelanceerd. In onze alsmaar sneller evoluerende wereld mag met die acties
niet worden getalmd, anders bestaat de kans dat ze niet meer beantwoorden
aan de verwachtingen van de verbruikers. 

De verzekeringsondernemingen zelf lijken er zich eveneens van bewust te zijn
dat hun ontwikkelingsstrategie moet berusten op een grotere toenadering tot
het grote publiek. De reclamecampagnes en marketingoperaties worden men-
selijker. 

Ze verwijzen naar alledaagse feiten, de beelden tonen mensen van alle leeftij-
den en van alle rassen… 

Diezelfde bekommering vindt men ook terug in de verklaringen van de leiders
van verzekeringsondernemingen. Zo verklaarde een van hen dat “in een tijd
van spitstechnologie, de verbruiker meer dan ooit nood heeft aan menselijk
contact”. Een andere onderstreepte dat communicatie eenvoudig moet blij-
ven: “voorbeelden en herkenbare elementen gebruiken, forums organiseren
en maar blijven uitleg geven”. 

Alle teams, op alle niveaus van de onderneming, moeten hiervan overtuigd
zijn en daar in hun dagelijkse taak aandacht aan schenken. 

We moeten voorkomen dat de verzekeringsondernemingen, verblind door
hun commerciële drang en hun ambitie om te groeien, onduidelijke bood-
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schappen gaan verkondigen om de cliënt te verleiden. Deze laatste zal, wan-
trouwig als hij is, zich hier onmiddellijk van afwenden. 

Drie jaar geleden concludeerde de Ombudsman dat de winnende onderne-
mingen die zullen zijn die erin slagen de consument de beste dienstverlening
aan te bieden. 

Die bewering blijft juist, maar ze krijgt een nieuwe dimensie: die verbeterin-
gen en aanpassingen moeten snel gebeuren. 

Charles Darwin schreef: “De soorten die overleven, zijn niet de sterkste of de
intelligentste, maar die welke het snelst reageren op de ontwikkeling”. 

De Ombudsman dankt van harte haar medewerkers, alsook alle correspon-
denten in de verzekeringsondernemingen die het haar, dankzij hun doeltref-
fende steun, mogelijk hebben gemaakt om haar opdracht voor dat jaar tot een
goed einde te brengen.  
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Bijlage 1:
Praktijkgevallen

G E VA L 1 RECHTSBIJSTAND: “DEKKINGSONDERBREKING” VOORKOMEN

WANNEER VAN VERZEKERAAR WORDT VERANDERD

G E VA L 2 LEVENSVERZEKERING: HOEVEEL BEDRAGEN DE BEHEERSKOSTEN?

G E VA L 3 UITVAARTVERZEKERING: TRANSPARANTE FORMULE NOODZAKELIJK

G E VA L 4 DE OMBUDSMAN VERSNELT HET ONDERZOEK

G E VA L 5 INTERPRETATIE VAN DE CONTRACTUELE BEPALINGEN: 
DE OMBUDSMAN SPREEKT ZICH UIT

G E VA L 6 DE VERZEKERAAR MOET DE CONTRACTUELE BEPALINGEN NALEVEN

G E VA L 7 EÉN JAAR WACHTEN OM DE PREMIE TE VERHOGEN!

G E VA L 8 WANNEER DE VERZEKERDE DE SCHADE VAN DE TEGENPARTIJ

BETWIST…

G E VA L 9 HOE WORDT DE VERGOEDING IN “OMNIUM” BEREKEND?

G E VA L 10 WATERSCHADE: OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE SCHADE

EN DE WERKZAAMHEDEN?

G E VA L 11 TIJDENS DE VERBOUWINGEN IS ER GEEN DIEFSTALDEKKING

G E VA L 12 REISBIJSTAND: EEN BILLIJKE OPLOSSING
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G E VA L N R 1 RECHTSBIJSTAND: “DEKKINGSONDERBREKING” 
VOORKOMEN WANNEER VAN VERZEKERAAR WORDT VERANDERD

Een heer heeft in 1992 bij verzekeringsonderneming X een rechtsbijstandsverze-
kering gesloten. In 1999 verandert hij van verzekeraar en kiest voor verzekerings-
onderneming Y. 

Op 10 juli 1998 verneemt hij dat het College van burgemeester en schepenen van
zijn gemeente het verzoek om een bouwvergunning van een firma heeft verwor-
pen. Hij denkt dat de firma het project heeft laten varen. Maar op 28 maart
2000 verneemt hij dat, na een vordering van de firma in kwestie, de bouwver-
gunning uiteindelijk toch wordt toegekend.

De verwezenlijking van dat project zorgt er echter voor dat de waarde van zijn
huis vermindert. Hij richt zich tot verzekeringsonderneming Y om zijn verdedi-
gingskosten ten laste te nemen.  

Zij weigert, omdat volgens zijn contract de datum van het schadegeval overeen-
stemt met de datum van de indiening van de bouwvergunning, namelijk 
27 maart 1998. Het schadegeval dateert dus van vóór 1999, het jaar dat zijn
contract in werking is getreden. 

De man neemt dan contact op met zijn toenmalige rechtsbijstandsverzekeraar,
verzekeringsonderneming X. Zij is daarentegen van mening dat het geschil is
voorgevallen na haar contract, meer bepaald op het ogenblik dat de bouwver-
gunning is toegekend. 

Met de moed der wanhoop richt hij zich tot de Ombudsman. 

Zij stelt vast dat, volgens de definities van het begrip “schadegeval” in de res-
pectieve contracten, de weigering van de verzekeraars om tussen te komen, juri-
disch gezien gegrond is. Maar toch is de verzekeringsnemer zonder onderbre-
king gedekt gebleven voor de waarborg “rechtsbijstand”. De Ombudsman is van
mening dat die situatie onbillijk is en vraagt beide verzekeraars om een prag-
matische oplossing te vinden.

Op grond van die vaststelling hebben de twee verzekeringsondernemingen
aanvaard om elk de helft van de verdedigingskosten van de heer te betalen. 

G E VA L N R 2 L E V E N S V E R Z E K E R I N G :  
H O E V E E L B E D R A G E N D E B E H E E R S K O S T E N ?  

De man sluit bij een verzekeringsadviseur een aan beleggingsfondsen gekoppelde
levensverzekering. De verkoper had verklaard dat hij geen enkele instap-, beheers-
of uitstapkosten zou moeten betalen. Het inschrijvingsformulier maakt evenmin
melding van die kosten. 

Bij ontvangst van de polis stelt de man vast dat er 3 % instapkosten aangerekend
worden.

Ontevreden stapt hij naar de Ombudsman om die kosten te laten annuleren. 
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De Ombudsman onderzoekt het dossier en merkt op dat de algemene voor-
waarden die de klager heeft ontvangen, wel kosten vermelden. 

Bovendien hebben de verzekeringsondernemingen krachtens de artikelen 25
en volgende van het koninklijk besluit tot regeling van de tak leven, het recht
om de gemaakte kosten aan te rekenen. Zij mogen de omvang van die kos-
ten vrij bepalen en opnemen in de bij de CDV ingediende tarieven. Voor dat
type van contract variëren de kosten tussen 1 en 10 %. 

De Ombudsman neemt contact op met de verzekeringsadviseur die ver-
klaart dat de man informatie gevraagd heeft over verschillende producten,
waaronder de bankproducten, waarvoor geen kosten werden aangerekend. 

Er is blijkbaar een communicatieprobleem geweest…

Na hierover te hebben onderhandeld, stemt de verzekeringsonderneming
ermee in om de kosten te beperken tot 2 %, waarvan de tussenpersoon de
helft ten laste neemt. 

De Ombudsman meent dat dit een billijke oplossing is, aangezien de klager
nu het minimum van 1 % kosten geniet. De algemene voorwaarden bepaal-
den immers duidelijk dat er kosten zouden worden aangerekend. 

G E VA L N R 3 U I T VA A R T V E R Z E K E R I N G :  
T R A N S P A R A N T E F O R M U L E N O O D Z A K E L I J K

In sluit een vrouw voor haar echtgenoot een uitvaartpolis tegen een maan-
delijkse premie van frank gedurende jaar, voor een kapitaal van 
frank. Gezien de inflatie stelt de verzekeringsonderneming herhaaldelijk voor om
het kapitaal te verhogen. De verzekerde gaat slechts op enkele van die voorstel-
len in, zodat in , op het einde van de premiebetalingen, het kapitaal 
frank bedraagt.

In 1998 overlijdt haar echtgenoot; zij int het kapitaal, maar protesteert. Met dat
bedrag kan zij immers niet alle in het contract beschreven diensten betalen:
begrafenisdienst met de aanwezigheid van drie personen, lijkwagen, eiken kist,
rouwkapel, 100 overlijdensbrieven, 100 bidprentjes en stenen kruis. Zij wil dat de
verzekeringsonderneming al deze diensten ten laste neemt.

In werkelijkheid is de uitvaartverzekering een levensverzekering die in geval van
overlijden voorziet in de uitkering van een kapitaal. Bij wijze van voorbeeld had
de verzekeringsonderneming een aantal diensten beschreven waarvan de kosten,
op het ogenblik van de contractsluiting, ongeveer overeenstemden met het
kapitaal.

Het bij het overlijden uitgekeerde kapitaal kan dus groter of kleiner zijn dan de
werkelijke uitvaartkosten. Als het verschil positief is, wordt het voordeel aan de
begunstigde uitbetaald.
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De Ombudsman heeft bevestigd dat het standpunt van de verzekeringson-
derneming op juridisch vlak gegrond is, maar betreurt dat de tekst van de
overeenkomst onvoldoende duidelijk was, aangezien de nadruk op de dien-
sten, in plaats van op het kapitaal werd gelegd.

G E VA L N R 4 D E O M B U D S M A N V E R S N E LT H E T O N D E R Z O E K

In januari wordt het stilstaande voertuig van de heer X aangereden door
dat van de heer Y, die vluchtmisdrijf pleegt. 

Tien maand later heeft de heer X nog altijd niets gehoord van zijn verzekeraar.
Hij weet zelfs niet of hij zijn wagen mag laten herstellen. Geïrriteerd door die
situatie neemt hij contact op met de Ombudsman. 

Zij richt zich tot de verzekeringsonderneming van de heer X. Ze stelt vast
dat de versies tegenstrijdig zijn en dat de beheerder wacht op het strafdos-
sier naar aanleiding van de klacht van de heer X. 

Om schot in de zaak te krijgen, stelt de Ombudsman de verzekeringsonder-
neming voor om een onderzoek uit te voeren op basis van de elementen
waarover zij al beschikt. Een inspecteur ondervraagt de heer Y en de getuige
van het ongeval. Deze laatste bevestigt de feiten, maar de heer Y blijft ont-
kennen. Tijdens dat onderzoek blijkt dat deze laatste eveneens klacht heeft
ingediend en dat er een tweede strafdossier is, waarvan de verzekeraar niet
op de hoogte was.

Aangezien de versies tegenstrijdig zijn, moet worden gewacht tot het gerech-
telijk onderzoek wordt afgesloten. Maar op basis van het verslag en de foto’s
van de expert heeft de heer X van de verzekeraar de toestemming verkregen
om zijn voertuig te laten herstellen. 

G E VA L N R 5 I N T E R P R E TAT I E VA N D E C O N T R A C T U E L E B E P A L I N G E N :  
D E O M B U D S M A N S P R E E K T Z I C H U I T

De eigenaar van een appartement heeft schade opgelopen nadat water via het
terras was ingesijpeld. Dat terras overkapt gedeeltelijk een kleine binnenplaats. 

De verzekeringsonderneming weigert de schade te vergoeden omdat alleen insij-
pelend water via daken gedekt is. 

De tussenpersoon van de eigenaar van het appartement aanvaardt die wei-
gering niet en doet een beroep op de Ombudsman. 

De vraag is of een terras als een dak kan worden beschouwd. 

Aangezien het gaat om een toetredingsovereenkomst, m.a.w. een door een
verzekeraar opgesteld contract waartoe een particulier toetreedt, meent de



37O m b u d s m a n  • J a a r v e r s l a g  2 0 0 0

Ombudsman dat wanneer er een interpretatieprobleem is, blijk moet wor-
den gegeven van gezond verstand. 

Volgens een van de definities in het woordenboek is een terras een “plat dak
van een huis, dat soms kan worden ingericht om erop te verblijven…”.

Die beschrijving stemt overeen met het geval dat aan de Ombudsman werd
voorgelegd. De Ombudsman heeft de verzekeraar er dan ook toe kunnen
overtuigen om de schade te vergoeden.  

GE VA L N R 6 DE V E R Z E K E R A A R M O E T D E C O N T R A C T U E L E

B E P A L I N G E N N A L E V E N

Op 9 april 1999 wordt het geparkeerde voertuig van een man ernstig beschadigd
door een ontploffing in een naburig gebouw. 

Hij heeft voor zijn wagen een verzekering “materiële schade” gesloten die beperkt
is tot brand, rook, ontploffing, blikseminslag, kortsluiting in de elektronische
apparatuur en blusschade. 

De verzekeringsonderneming vergoedt de glasbreuk, maar weigert de andere
schade voor haar rekening te nemen. Zij meent immers dat zij enkel de schade aan
het voertuig dekt wanneer de ontploffing in het voertuig zelf heeft plaatsgehad. 

De man is ontevreden en richt zich tot de Ombudsman, die contact opneemt
met de verzekeraar. 

Zij vraagt hem om de tekst van de desbetreffende polis mee te delen. 

Na onderzoek van de bepalingen van het contract stelt zij vast dat die voor-
waarde niet gepreciseerd wordt.  Zij meent dan ook dat wanneer de schade
aan het voertuig door een ontploffing wordt veroorzaakt, deze door de ver-
zekeraar moet worden vergoed.  De man heeft een volledige schadeloosstel-
ling verkregen.

GE VA L N R 7 E É N J A A R W A C H T E N O M D E P R E M I E T E V E R H O G E N !

Een man weerstaat niet aan de verleiding van een zeer interessant tarief en sluit
een verzekeringspolis voor zijn wagen, die in werking treedt op september .
Om technische redenen wordt de eerste hoofdvervaldag vastgelegd op januari. 

Op november ontvangt hij van de verzekeringsonderneming een brief
waarin voor januari een verhoging van de maandelijkse premie wordt
aangekondigd.  

Hij is totaal verrast en richt zich tot de Ombudsman. 

Wat bepaalt het contract?
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De premie kan pas worden verhoogd op de eerstvolgende hoofdvervaldag
en moet minstens drie maanden op voorhand worden aangekondigd. Als de
verzekerde het nieuwe tarief niet aanvaardt, kan hij het contract binnen 30
dagen na de aankondiging opzeggen. 

De vervaldag van 1 januari 2000 was echter de eerste hoofdvervaldag van
het contract van de verzekerde, terwijl de volgende 1 januari 2001 was. 

De premie kon dus alleen worden verhoogd op 1 januari 2001. 

De verzekeringsonderneming aanvaardt het standpunt van de Ombudsman
en behoudt het oorspronkelijke tarief. 

G E VA L N R 8 W A N N E E R D E V E R Z E K E R D E D E S C H A D E

VA N D E T E G E N P A R T I J B E T W I S T …

De heer X is aansprakelijk voor een botsing tussen twee voertuigen en stuurt het
aanrijdingsformulier op naar zijn makelaar. Hij preciseert daarbij dat hij de scha-
de aan het voertuig van de heer Y betwist. 

Op het aanrijdingsformulier heeft de heer Y de omstandigheden van het ongeval
beschreven, zonder enig voorbehoud van de kant van de heer X. Hij vermeldt wel
dat zijn voertuig geen enkele schade heeft opgelopen. 

Op grond van een overeenkomst tussen verzekeringsondernemingen ondergaat
het voertuig van de heer Y een expertise en wordt deze laatste vergoed door zijn
verzekeraar. 

Er is dus geen rekening gehouden met de aanvullende opmerkingen van de heer
X. Wanneer hij het verzoek ontvangt om de jaarlijkse premie te betalen, stelt hij
vast dat de malus werd toegepast.  

Hij betwist dit en richt zich tot de Ombudsman. 

Na onderzoek van het dossier stelt de Ombudsman vast dat de in het expertise-
verslag beschreven schade niet overeenstemt met die in het aanrijdingsformulier.
Zij ondervraagt de expert, maar hij kan geen precieze toelichtingen geven. 

De Ombudsman meent dat geen rekening werd gehouden met de opmer-
kingen van de klager en dat er objectieve elementen zijn die doen vermoeden
dat de vergoede schade niet het gevolg is van de botsing met het voertuig van
de heer X. 

De verzekeringsonderneming heeft aanvaard om de malus te annuleren.

G E VA L N R 9 HOE WORDT DE VERGOEDING IN “OMNIUM” BEREKEND?

Een dame is niet tevreden over de vergoeding die ze van haar omniumverzeke-
raar heeft ontvangen en neemt contact op met de Ombudsman. 
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Zij vindt dat het bedrag van de premie veel te hoog is in verhouding tot wat ze
ontvangt.  

Ze stelt zich verschillende vragen: hoe komt het dat de premie wordt berekend
op basis van de nieuwwaarde, BTW inbegrepen?

Waarom past de verzekeraar een degressie toe? Waarom betaalt hij de BTW niet
terug? 

Om na te gaan of haar klacht gegrond is, onderzoekt de Ombudsman de
voorwaarden van de overeenkomst. Daarin worden immers de verplichtin-
gen van de verzekeraar beschreven. 

De polis vermeldt dat de waarde van het te verzekeren voertuig gelijk is aan
de cataloguswaarde van het merk en het model van het door de verzeke-
ringsnemer beschreven voertuig. 

In het geval van de dame bedroeg de cataloguswaarde van het voertuig
935.330 frank (BTW inbegrepen). 

De bepalingen preciseren daarnaast ook de vergoedingswijze. 

De formule “aangenomen waarde” die de verzekerde heeft gekozen, voor-
ziet dat vanaf de zevende maand na de inverkeerstelling een forfaitair per-
centage van 1% per maand wordt afgetrokken. 

Ten slotte wordt de terugbetaling van de BTW beperkt tot het BTW-bedrag
dat werkelijk is betaald bij de aankoop van het beschadigde voertuig.

Het contract is ondertekend door de dame, die de premie heeft betaald.
Daarmee geeft zij te kennen die voorwaarden te aanvaarden. 

Bij de berekening van de voorgestelde vergoeding heeft de verzekeraar de
contractuele bepalingen correct toegepast. 

De Ombudsman heeft dit aan de klaagster bevestigd en haar beslissing
objectief gerechtvaardigd. 

G E VA L N R 10 W AT E R S C H A D E :  O O R Z A K E L I J K V E R B A N D T U S S E N

D E S C H A D E E N D E W E R K Z A A M H E D E N ?

De beheerder van een appartementsgebouw wendt zich tot de Ombudsman
omdat de verzekeringsonderneming verschillende gevallen van waterschade wei-
gert te vergoeden. 

Volgens de verzekeraar zijn de lekken ontstaan naar aanleiding van leidingwer-
ken die door de loodgieter werden uitgevoerd. 

De algemene voorwaarden van de polis sluiten de schade die tijdens aanpas-
singswerken ontstaat, uitdrukkelijk uit van de dekking, tenzij er geen oorzakelijk
verband bestaat tussen de werken en het schadegeval. 
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Na onderzoek van het dossier stelt de Ombudsman vast dat de lekken gesi-
tueerd zijn op enkele meters van de plaats waar de leidingwerken werden
uitgevoerd. 

Op grond hiervan vraagt zij zich af of er wel degelijk een oorzakelijk verband
is en of de verzekeraar de vergoeding mag blijven weigeren. 

In werkelijkheid bestaat twijfel over dat oorzakelijk verband. De Ombudsman
heeft kunnen verkrijgen dat de voorwaarden van het contract in het voordeel
van de klager werden geïnterpreteerd, zodat hij kon worden vergoed.

G E VA L N R 11 TIJDENS VERBOUWINGEN IS ER GEEN DIEFSTALDEKKING

Een man doet bij zijn verzekeraar aangifte van een diefstal in zijn woning. 

Wanneer de expert ter plaatse komt, stelt hij vast dat in het gebouw van de man
verbouwingswerken aan de gang zijn. Op een verdieping wordt immers een bij-
gebouw geplaatst over de hele lengte van de achtergevel. 

De verzekeringsonderneming weigert de diefstal te vergoeden, omdat de alge-
mene voorwaarden diefstal uitsluiten wanneer het verzekerde gebouw in op-
bouw, verbouwing of herstelling is. 

De man ondervraagt de Ombudsman over het begrip “verbouwing”. 

Het woordenboek definieert “verbouwing” als het anders bouwen of het
anders van bouw maken. 

Op basis van de foto’s van de expert stelt de Ombudsman vast dat de werken
in het huis van verzekerde wel degelijk een verbouwing van de woning inhou-
den. Bovendien was de woning tijdens de werkzaamheden gemakkelijker toe-
gankelijk, waardoor de kans op diefstal groter was. Zodra de werken voltooid
zijn, zal zijn contract overigens moeten worden aangepast, want het verzeker-
de risico is gewijzigd. 

De Ombudsman bevestigt dus aan de man dat het standpunt van de verzeke-
ringsonderneming gegrond is. 

G E VA L N R 12  R E I S B I J S TA N D :  E E N B I L L I J K E O P L O S S I N G

De Ombudsman ontvangt een klacht van een koppel dat ontevreden is over de
dienstverlening in het kader van hun reisbijstandsverzekeraar. 

Wat is er gebeurd ?

Tijdens hun vakantie in Oostenrijk heeft het koppel autopech. De herstellingen
moeten ter plaatse gebeuren. De man gebruikt zijn GSM om zijn reisbijstands-
verzekeraar in België op te bellen. Deze laatste regelt de repatriëring van het
gezin met de trein. 
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De correspondent ter plaatse belooft slaapplaatsen in eerste klas. 

Maar in werkelijkheid moet het koppel en hun twee kinderen de nachtelijke
treinrit rechtstaand doorbrengen, aangezien geen enkele plaats gereserveerd
blijkt. 

Tijdens de nacht gaan ze op zoek naar vrij gebleven zitplaatsen, waardoor ze
in verschillende compartimenten terechtkomen. Voor de ouders wordt het
fysiek en psychologisch een zware taak in dergelijke omstandigheden op de
kinderen toe te zien. 

De verzekeraar weigert een compenserende vergoeding te betalen, omdat het
feit dat er geen zit- of slaapplaatsen waren gereserveerd, te wijten was aan
een overboeking door de reservatiedienst van de Oostenrijkse spoorwegen. 

De zaak wordt voorgelegd aan de Ombudsman, die contact opneemt met de
verzekeraar om er bij hem op aan te dringen die moeizaam verlopen treinreis
te compenseren. De verzekeraar beslist om het prijsverschil tussen eerste en
tweede klas te betalen.

Hij betaalt ook de extra kosten terug van de GSM-oproep. 

41
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Bijlage 2:
Uittreksel Assurinfo 18/05/00

Beroepsraad tegen fraude:
De BVVO ondertekent een overeenkomst
met de tussenpersonen

In het kader van het actieplan tegen verzekeringsfraude, dat de BVVO in juni 1997
gelanceerd heeft, heeft zij in samenwerking met de Beroepsverenigingen van ver-
zekeringstussenpersonen (BVVM, De Federatie en Feprabel), een Beroepsraad
opgericht die de gevallen zal moeten onderzoeken waarin een verzekeraar of een
tussenpersoon betrokken zou zijn bij een fraudezaak. De bij de BVVO aangeslo-
ten ondernemingen werden al in februari dit jaar verzocht om tot de overeen-
komst tot oprichting van die Beroepsraad toe te treden (zie Assurinfo nr. 6 van
17 februari 2000). 

Op 10 mei jl. hebben, in het Huis der Verzekering, de voorzitters van de make-
laarsverenigingen en Michel Baecker, gedelegeerd bestuurder van de BVVO, die
overeenkomst officieel ondertekend, in aanwezigheid van de voorzitter van de
commissie Fraude van de BVVO, de heer Vincent Lambert, en van de vakpers.
De heer Baecker heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om die overeenkomst
in haar context te situeren en er de draagwijdte van toe te lichten. Hij onder-
streepte dat deze fraudeovereenkomst tussen verzekeraars en tussenpersonen
een primeur is; de gevolgen op financieel vlak zijn immers te groot geworden en
het imago van de hele sector staat op het spel.  

E E N D E F I N I T I E VA N H E T B E G R I P “ F R A U D E ”  D I E D E N O D I G E

A A N D A C H T V E R G T …

Die Beroepsraad, zo benadrukte hij, is een overlegorgaan waar zal kunnen wor-
den nagedacht over het frauduleuze karakter van de voorgelegde gevallen. Alleen
al door zijn bestaan en zijn psychologische impact zou de Beroepsraad zo bij uit-
stek een preventieve rol kunnen hebben. Michel Baecker was getroffen door de
opmerkelijke definitie van het begrip “fraude”, die het resultaat is van urenlang
denkwerk tussen de ondertekenende partijen. Hij verzocht de sector die defini-
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tie zo vaak mogelijk te lezen om ze nooit meer te vergeten. Ze luidt als volgt:
“Verzekeringsfraude is het onrechtmatig gebruik van de verzekering, waarbij
bedrieglijk opzet wordt aangetoond aan de hand van alle wettelijke bewijzen.  

Ze kan worden vastgesteld bij de verzekeringsnemer, de verzekeringsonderne-
ming, haar aangestelden en/of vertegenwoordigers, de verzekerde, de be-
gunstigde of de tussenpersoon die zich schuldig maakt aan opzettelijke ver-
zwijging, het afleggen van een valse verklaring of de vervalsing van een docu-
ment. Het onrechtmatig gebruik van de verzekering heeft tot doel ofwel een
betaling te voorkomen of te beperken, ofwel een uitkering of prestatie te ver-
krijgen waarop men geen recht heeft, ofwel een verzekering te sluiten die
anders geweigerd of tegen een hogere premie aangeboden zou worden.” 

E E N M O E D I G E M A A R N O G T E B E V E S T I G E N O P E R AT I E

“We hebben het aangedurfd om een sectoraal fraudebestrijdingsprogramma op
te zetten, dat verschillende bewustmakingsacties omvat, zoals de publicatie van
een verzekeringscahier over dit onderwerp, maar ook, op operationeel vlak, de
oprichting van een netwerk van contactpersonen bij de politie en de rijkswacht”,
vervolgde de heer Baecker. “Een moedige operatie die evenwel nog moet wor-
den bevestigd”. Hij bracht hulde aan de pioniers ervan, onder wie de voorgan-
ger van Vincent Lambert als voorzitter van de commissie Fraude, Eric Kleijnen.  

De gedelegeerd bestuurder heeft toegegeven dat sommige verzekeraars verder
wilden gaan, in de strafrechtelijke richting. De Beroepsraad zal echter geen
rechtbank zijn, noch een arbitragehof en zal zich bijgevolg niet bezighouden
met dossiers inzake beroepsfouten. Het feit dat op 3 mei jl. al 26 leden van de
BVVO waren toegetreden en 11 vertegenwoordigers in de Beroepsraad hebben
aangewezen, bewijst de “politieke” wil van de sector. Hij hoopt dan ook nog
alleen dat de Raad van Toezicht die tegelijkertijd is opgericht om de werk-
zaamheden van de Beroepsraad minstens twee maal per jaar te evalueren, bij
zijn eerste periodieke balans zal kunnen bevestigen dat het experiment
gerechtvaardigd is.  

In een ruimere context past dit initiatief in de bewustwording van de verzeke-
ringssector dat in de toekomst meer aan zelfregulering zal moeten worden
gedaan. In diezelfde geest wordt momenteel nagedacht over de opdracht van de
Ombudsman, die misschien verder zou moeten reiken dan het ledenbestand van
de beroepsvereniging en worden uitgebreid tot de hele Belgische verzekering.  

De voorzitters van de makelaarsverenigingen hebben op de uiteenzetting van
Michel Baecker ingepikt om duidelijk te maken dat zij er dezelfde zienswijze op
na houden.  

O m b u d s m a n  • J a a r v e r s l a g  2 0 0 0
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Réginald Van Ingelgem (Feprabel) verheugt zich over de gevoerde dialoog en
over de discussie over de definitie van het begrip “fraude” teneinde een alle-
gaartje op dat gebied te vermijden. Ook hij onderstreepte het “educatieve”
aspect van de “rechtspraak” van de Beroepsraad en van de uitwisseling van
ervaringen die daaruit zal voortvloeien.  

André Van Varenbergh (BVVM) herinnerde eraan dat verzekeraars en tussenper-
sonen in fraudezaken zowel “slachtoffer als medeplichtige” kunnen zijn en dat de
werking van een Beroepsraad een win-winsituatie meebrengt om “een van de pla-
gen in onze sector te bestrijden, waar ook de verbruiker belang bij heeft”. 

Voor Julien Van Molle (De Federatie) kan de Beroepsraad drempelverlagend
werken voor al wie geconfronteerd wordt met een dossier waar sprake van frau-
de kan zijn en waarover zij uitsluitsel willen zonder een zware en risicovolle
procedure bij de Controledienst voor de Verzekeringen of het parket in te stel-
len. Door de nodige ruchtbaarheid te geven aan zijn adviezen zal de
Beroepsraad de verzekeraars en tussenpersonen in staat stellen om te weten
waar ze zich op het gebied van fraude aan moeten houden. 

Vincent Lambert, voorzitter van de commissie Fraude van de BVVO, heeft
bevestigd dat het doel van de Beroepsraad preventief is: hij zal de grote ten-
densen moeten uittekenen, om een einde te maken aan bepaalde praktijken.
De verzekeringsondernemingen zullen zijn adviezen moeten opvolgen. De
ervaring zal uitwijzen of aan de hand daarvan fraude in verschillende graden
van ernst kan worden ingedeeld.  

E E N M O D E L D O S S I E R V O O R G R O N D I G W E R K

De vakpers heeft tijdens deze voorstelling verwezen naar het “verklikkingssys-
teem” in Groot-Brittannië om fraudegevallen, ook op een anonieme manier,
aan te geven. Deze reactie vormde de gelegenheid om te preciseren dat de
Beroepsraad niet tussenkomt in de relaties met de verbruiker (wiens fraudu-
leuze daden strengt bestraft worden door de wet op de landverzekeringsover-
eenkomst) enerzijds, en dat hij in geen geval onderzoeksdaden zal stellen. De
Beroepsraad zal zich enkel uitdrukken over “volledige” dossiers, die m.a.w.
stoelen op tastbare en goed gedocumenteerde elementen, maar die hij ano-
niem heeft gemaakt. Om die reden is een modeldossier opgesteld, dat alle
voor het onderzoek van het dossier noodzakelijke elementen op een gestruc-
tureerde manier bevat. De op 10 mei jl. gesloten overeenkomst bepaalt uit-
drukkelijk dat indiening van een adviesaanvraag over de medewerking van een
verzekeringsonderneming of een tussenpersoon aan fraude of een poging
daartoe alleen mogelijk is door verzekeringsondernemingen en tussenperso-
nen of hun beroepsverenigingen. 

O m b u d s m a n  • J a a r v e r s l a g  2 0 0 0
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Bijlage 3:
Uittreksel Assurinfo 29/03/01

FIN-NET: Nieuw Europees verhaalsnetwerk
voor geschillen over financiële diensten

De Europese Commissie is op 1 februari jl. van start gegaan met FIN-NET
(Financial Services Complaints Network). Indien een consument een geschil
heeft met een dienstverlener uit een andere lidstaat, moet dat netwerk de bui-
tengerechtelijke beslechting van geschillen vergemakkelijken.

De consument komt hoe langer hoe meer in aanraking met grensoverschrij-
dende transacties. Snelle, goedkope, eenvoudige en doeltreffende alternatieve
procedures moeten hem daarbij meer vertrouwen inboezemen. Vandaar dus
dit initiatief.

In het kader van dat nieuwe netwerk hebben tal van belangrijke bemiddelings-
diensten uit verschillende lidstaten, onder meer de Ombudsman van onze sec-
tor, een memorandum van overeenstemming getekend. Het memorandum is
een intentieverklaring voor grensoverschrijdende samenwerking en vermeldt
de voorwaarden waaronder de verschillende partijen dat zullen doen, zonder
zich echter juridisch te binden.

Dit nieuwe netwerk sluit aan bij het Europees buitengerechtelijk netwerk (EJE)
dat in mei 2000 van start is gegaan (zie Assurinfo nr. 16 van 4 mei 2000). Dat
netwerk bestaat uit verschillende instrumenten van alternatieve geschillenre-
geling (ADR of alternative dispute resolution) waarvan de lidstaten de Euro-
pese Commissie in kennis hebben gesteld.  Zij stoelen op de basisprincipes die
vermeld staan in aanbeveling 98/257/EG van de Commissie. Die principes
moeten een onpartijdige en doeltreffende regeling waarborgen. Het EJE-net-
werk is erop gericht bijstand te verlenen en informatie te verstrekken, via een
contactpunt in elke lidstaat.

Meer informatie vindt u op 
www.europa.eu.int/comm/internal_market/fr/finances/consumer/adr.htm.

O m b u d s m a n  • J a a r v e r s l a g  2 0 0 0
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Bijlage 4: Uittreksel 
uit het jaarverslag van 1997

De trage afhandeling van schadegevallen

De Ombudsman ontvangt veel klachten over de trage afhandeling van het
schadegeval. Zoals al gezegd, is dat echter niet altijd de schuld van de verze-
keraar. Door het lakse optreden van lasthebbers bijvoorbeeld kan er heel wat
vertraging ontstaan.

De Ombudsman roept de verzekeraars op haar juridische adviseurs te vra-
gen om artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek strikt toe te passen. Dit arti-
kel bepaalt dat de voorschotten aan de griffie in consignatie worden gege-
ven. Die aanbeveling is ook aan de gerechtelijke kringen gedaan en opgeno-
men in het Journal des Tribunaux van 1/3/1997.
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Bijlage 5: Uittreksel 
uit het jaarverslag van 1996

De hospitalisatieverzekeringen

Inzake gezondheidszorg handelen de klachten over problemen waarop bepaal-
de categorieën van personen stuiten, wanneer ze een contract willen afsluiten
onder “redelijke” voorwaarden. Met name in het kader van collectieve groeps-
verzekeringen kan een werknemer op pensioenleeftijd zich op de markt niet
meer laten verzekeren tegen een redelijke prijs.

Niettemin is het mogelijk bij het afsluiten van collectieve verzekeringen, aan de
hand van conventionele bepalingen, de voorwaarden vast te stellen waaronder
een werknemer die het bedrijf verlaat, van een overname van het contract kan
genieten. Is het dan ook niet noodzakelijk dat verzekeraars en werkgevers sys-
tematisch deze kwestie bespreken op het ogenblik dat een dergelijke polis afge-
sloten wordt?

Talrijke discussies gaan op dit vlak ook over de weigering om de gevolgen te
dekken van een voorafbestaande toestand van de verzekerde. Dat principe
komt overeen met het begrip “verzekering” zelf. De wet op de landverzeke-
ringsovereenkomst (artikel 5) bepaalt uitdrukkelijk dat de verzekerde verplicht
is alle feiten mee te delen waarvan hij op de hoogte is en welke een invloed kun-
nen uitoefenen op het inschatten van het risico door de verzekeraar.

Maar in hoeverre is de clausule geldig, die schade uitsluit ten gevolge van een
vroegere onbekende toestand van de verzekerde? Zou de draagwijdte in de tijd
daarvan niet beperkt kunnen worden?
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Bijlage 6: Uittreksel 
Verzekeringsnieuws 5/01/01

Verzwijging kan niet slaan 
op wat verzekerde zeIf niet weet

Uit de omstandigheid dat de verzekerde kort na het sluiten van de polis een beroep
doet op de dekking, kan geen vermoeden van kwaad opzet worden afgeleid. Dat
zegt het Hof van Beroep van Gent. Het ging om een werknemer die, enkele weken
nadat hij een invaliditeitsverzekering had gesloten, een jaar werkonbekwaam werd
door een huidziekte. De eerste symptomen van de ziekte hadden zich reeds voor-
gedaan vóór het sluiten van de polis, maar de huisdokter meende dat het ging om
een voedselallergie.

In werkelijkheid leed de betrokkene aan een ernstige vorm van urticaria (netel-
roos), maar dat kwam pas veel later aan het licht. Aanvankelijk waren de klach-
ten van de patiënt zeer vaag, maar na verloop van tijd ging de huidziekte
gepaard met hevige jeuk, gewrichtspijn en koorts, wat uiteindelijk leidde tot zijn
algehele werkonbekwaamheid gedurende bijna een jaar.

De verzekeraar wees het schadegeval van de hand omdat de verzekerde bij het
sluiten van de polis zou hebben verzwegen dat hij aan genoemde ziekte leed.
Voor de Rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk kreeg de maatschappij gelijk,
maar de verzekerde tekende beroep aan. In graad van hoger beroep stelde de
verzekeringsmaatschappij een tegenvordering tot nietigverklaring van de verze-
keringsovereenkomst in, evenals een tegeneis wegens tergend en roekeloos
hoger beroep.

Voor een goed begrip plaatsen we de voornaamste elementen van het dossier in
chronologische volgorde:

• 14 mei 1994: de werknemer bezoekt zijn huisarts omdat hij last heeft van
huiduitslag en jeuk. De huisarts stelt de (verkeerde) diagnose van een voed-
selallergie;

• 17 juni 1994: de werknemer sluit een invaliditeitsverzekering. Hij maakt geen
melding van zijn huiduitslag, die op dat ogenblik nog steeds niet is verdwenen;
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• najaar 1994: de verzekerde wordt uitgebreid onderzocht in de academische
ziekenhuizen van Leuven en Gent. Na een huidbiopsie wordt de juiste diag-
nose gesteld: urticaria (netelroos). De artsenprofessoren vermelden in hun
rapport dat de ziekte pas in juli 1994 had kunnen worden gediagnosticeerd.

Dit betekent dat de betrokkene noch zijn huisarts op het ogenblik van het slui-
ten van de verzekeringspolis kon weten dat hij aan de genoemde kwaal leed. Het
Hof van Beroep van Gent besluit dan ook dat er geen sprake is van verzwijging:
“Vooreerst moet worden vastgesteld dat de aangifte van volledige werkonbe-
kwaamheid dateert van meer dan een half jaar na het sluiten van de overeen-
komst en bovendien komt het niet bewezen voor dat de verzekeraar bij het slui-
ten van de verzekeringsovereenkomst door een opzettelijk verzwijgen of het
opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico werd rnisleid bij de
beoordeling van dit risico (...). De mededelingsplicht van de verzekerde slaat op
alle hem bekende omstandigheden die hij redelijkerwijs moet beschouwen als
gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de
verzekeraar.”

De Gentse raadsheren vinden dat de banale klachten waarvoor de betrokkene
zijn huisarts op 14 mei 1994 consulteerde, niet als dergelijke omstandigheden
kunnen worden beschouwd. Dat geldt des te meer nu de universiteitsprofes-
soren bevestigen dat de ziekte nog niet kon worden gediagnosticeerd op dat
ogenblik, voert het Hof aan.

Het Hof is dus de mening toegedaan dat het begrip verzwijging niet kan slaan
op wat de verzekerde zelf niet weet. Dat lijkt logisch, al zou men kunnen opwer-
pen dat de door de verzekeraar ingeroepen verzwijging niet sloeg op de diag-
nose van de ziekte, maar op de symptomen ervan. Inderdaad, men zou kunnen
stellen dat de verzekerde op het ogenblik van het sluiten van het contract wel
doorhad dat er iets niet pluis was, al wist hij nog niet precies wat. De huiduit-
slag en de jeuk waren immers niet verdwenen maar erger geworden, spijts de
medicatie voorgeschreven door de huisarts. In die optiek zou de verzekerings-
maatschappij, indien zij correct was geïnformeerd over de symptomen, een
voorafgaand medisch onderzoek hebben bevolen en het contract niet of aan
andere voorwaarden hebben gesloten.

Het Hof van Beroep van Gent verbreekt het vonnis van de Rechtbank van eerste
aanleg van Kortrijk. De verzekeraar moet het schadegeval dus ten laste nemen,
al dient het juiste bedrag van de uitkering nog te worden bepaald (de verzeker-
de eiste 905.849 frank).

Het Hof besluit dat zowel de tegenvordering van de verzekeraar tot nietigver-
klaring van de verzekeringspolis als de tegenvordering wegens tergend en roe-
keloos hoger beroep ongegrond zijn.

(Gent, 18 maart 1999, A.J.T., 2000-01, 374-375)
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Bijlage 7:
Uittreksel Assurinfo 15/06/00

Ombudsman geeft de sector 
een voldoende inzake techniek
maar de communicatie kan beter

Op respectievelijk 6 en 15 juni jl. heeft de Ombudsman van de BVVO, Josette Van
Elderen, haar jaarverslag voorgesteld aan haar correspondenten in de verzeke-
ringsondernemingen en aan de pers. Uit het verslag blijkt dat zij in 1999 1.473
klachten heeft opgetekend, tegen 1.100 in 1998. Die stijging met 34 % is voorna-
melijk toe te schrijven aan de media-aandacht voor haar functie, voornamelijk
van Franstalige zijde. Zo was de Ombudsman op zondag 24 februari 1999 aan-
wezig in het RTL-televisieprogramma “Controverse”, dat op de ombudsfunctie
was gericht; de invloed van dat debat wordt op een 120-tal klachten geschat.
Daarnaast heeft de beslissing van eind 1998 om de gewaarborgde rentevoet van
4,75 % in de levensverzekering te verlagen tot een 70-tal klachten geleid.

De meeste klachten (58 %) worden nog altijd door de verzekerden ingediend.
Dat percentage ligt even hoog als in 1998. De stijging van het aantal klachten
komt voornamelijk voor rekening van de media en de politici, goed voor zo'n
6 % in 1998 en 10 % in 1999, alsook van derden (tegenpartijen), goed voor 
11 % van de klachten in 1999, tegenover 8 % het jaar daarvoor.

Het absolute aantal klachten van makelaars en advocaten is gelijk gebleven. 

De Ombudsman stelt vast dat de bedrijfsleiders er zich van bewust zijn dat
naar de behoeften van de cliënt moet worden geluisterd en de kwaliteit van de
dienstverlening verbeterd, maar blijkbaar worden nog niet alle actoren van de
sector daartoe gesensibiliseerd.

Al verschillende jaren blijken de klachten in verband met communicatie, met
andere woorden over het feit dat de verzekeringsonderneming niet of slechts
onvolledig antwoordt, laattijdig reageert of geen toelichtingen geeft… door-
gaans gegrond. Wanneer de klachten daarentegen betrekking hebben op tech-
nische aspecten van het beheer van de verzekeraar, zijn die meestal ongegrond.
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Die tendens toont aan dat de beheerders van de verzekeringsondernemingen
de verzekeringstechniek goed onder de knie hebben, maar minder snel klant-
gericht zijn.

In de komende maanden zal de sector een aantal grote stappen zetten, namelijk
de invoering van de eenheidsmunt, maar ook de geplande grondige wijzigingen in
de tarifering van de verplichte BA-autoverzekering, de voorgestelde afschaffing
van de franchises in de brandverzekeringen en de BA-privé-leven, de invoering van
de dekking van de natuurrampen, de ontwikkeling van nieuwe producten in de tak
leven. Alle actoren van de sector (verzekeringsondernemingen, tussenpersonen
en lasthebbers) moeten volgens de Ombudsman deze uitdagingen aangrijpen
om de dialoog met de cliënt te verbeteren. 

Op blz. 18 tot 20 volgt een uitgebreide analyse van de activiteit van de
Ombudsman gedurende het afgelopen jaar.
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Bijlage 8:
Lijst van de BVVO-leden

B

A

F

E

D

C0930 AACHENER UND MUNCHENER 
VERSICHERUNG

0600 ACE INSURANCE

1525 ACTEL DIRECT

0097 AGF BELGIUM INSURANCE

0976 AIG EUROPE

0951 ALBINGIA

0126 ALGEMENE MUTUALITEIT VOOR 
MEDISCHE ASSURANTIES 
(A.M.M.A.)

0963 ALLIANZ VERSICHERUNGS A.G.

0318 ALPINA

0320 AMFB

0390 APRA GEMEENSCHAPPELIJKE 
VERZEKERINGSKAS

0980 APRA LEVEN

0164 APRA ONGEVALLEN

0445 ARAG

0129 ARDENNE PREVOYANTE (L’)

0331 ARFIN

0906 ASSAR (BELGISCHE ASSURANTIE
MAATSCHAPPIJ)

0134 ASSOCIATION DE PREVOYANCE 
ET D’ASSURANCES (A.P.A.)

0339 ASSUBEL ARBEIDSONGEVALLEN

0499 AXA INSURANCE PLC

0039 AXA ROYALE BELGE

0999 BBL LIFE

0171 BELGISCHE LEEUW (DE)

0361 BELGISCHE MAATSCHAPPIJ  VOOR
LUCHTVAARTVERZEKERINGEN

(AVIABEL)

0971 BELSTAR VERZEKERINGEN

0402 CDA
0472 CHUBB INSURANCE COMPANY 

OF EUROPE
0956 CITILIFE
0059 CGU
0435 CORONA

0687 DAS
0033 DELPHI
0037 DEXIA INSURANCE
0739 DKV INTERNATIONAL
0130 DVV-VERZEKERINGEN

0716 ELVIA REISVERZEKERINGEN
1401 EUROP ASSISTANCE BELGIUM
1025 EUROPAEA
0420 EUROPESE GOEDEREN 

EN REISBAGAGE 
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

0463 EUROPESE MAATSCHAPPIJ 
VOOR SCHADEREGELING &
EXPERTISES (EUROMEX)

0345 FEDERALE VERZEKERINGEN 
ARBEIDSONGEVALLEN (DE )

0346 FEDERALE VERZEKERINGEN 
LEVEN (DE)

0087 FEDERALE VERZEKERINGEN 
ONGEVALLEN EN BRAND (DE)

0033 FIDEA
1030 FINA LIFE
0079 FORTIS AG
0745 FORTIS CORPORATE INSURANCE
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R

S

P

O

N

M

H
I
J
K

V

T
U

W

Z

G1055 GARANTIEFONDS REIZEN
0145 GENERALI BELGIUM
0342 GERLING NAMUR - KREDIET

VERZEKERINGEN

0315 HAGELUNIE
0735 HAMBURG MANNHEIMER

0487 INTER PARTNER ASSISTANCE

0893 JURIS / GB LEX

0014 KBC VERZEKERINGEN

0196 MAURETUS
0096 MERCATOR & NOORDSTAR
0915 MITSUI MARINE AND FIRE 

INSURANCE COMPANY
0947 MONDIAL ASSISTANCE

0124 NATIONALE SUISSE 
VERZEKERINGEN

0573 NAVIGA
0591 NORDSTERN
0593 NORWICH UNION LIFE AND 

PENSIONS LTD

0099 OHRA BELGIUM
0165 OMOB (ONDERLINGE 

MAATSCHAPPIJ DER 
OPENBARE BESTUREN)

0618 P&V GEMEENSCHAPPELIJKE 
VERZEKERINGSKAS

0058 P&V VERZEKERINGEN
0964 PARTNERS VERZEKERINGEN
1037 PIETTE & PARTNERS 

VERZEKERINGEN (PNP)
1019 PROVIDIS

1093 ROYAL & SUN ALLIANCE 
INSURANCE

0192 RVS VERZEKERINGEN

0900 SAFE INSURANCE
0850 SATREX
0651 SECURA
0805 SECUREX
0944 SECUREX LEVEN (ONDERLING 

INTERPROFESSIONEEL
LEVENSVERZEKERINGSFONDS)

0519 SECUREX VERZEKERINGSKAS 
ARBEIDSONGEVALLEN

0772 SIRIUS BELGIUM
0664 SWISS LIFE BELGIUM

1455 TOURING VERZEKERINGEN
0998 TVM BELGIE

0034 UAB

0051 VADERLANDSCHE (DE)
0356 VERENIGDE VERZEKERDEN 

(DE)
1396 VERZEKERING VAN DE POST
1395 VERZEKERING VAN 

DE POST LEVEN

0067 WINTERTHUR-EUROPA 
VERZEKERINGEN

1012 Z.A. VERZEKERINGEN
0167 ZELIA
0072 ZURICH
1010 ZURICH INTERNATIONAL
0703 ZURICH LEVENS-

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
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Bijlage 9: Procedure voor 
het indienen van een klacht 
bij de Ombudsman

W E L K E K L A C H T E N K U N N E N W O R D E N I N G E D I E N D ?

De Ombudsman is  bevoegd voor  k lachten  d ie  be t rekk ing  hebben  
op  rechtmat ige  e isen  van  verzekerden  o f  hun rechthebbenden:

• over de naleving van wetten en contractuele bepalingen;

• over de naleving van redelijke termijnen;

• over het recht op correcte informatieverstrekking.

H O E C O N TA C T O P N E M E N ?

De Ombudsman is  gemakke l i j k  en  gra t i s  te  bere iken .

A l leen  moet  aan  de  vo lgende  voorwaarden  z i jn  vo ldaan :

• de betrokken verzekeringsonderneming moet lid zijn van de BVVO;

• het geschil moet betrekking hebben op een bestaand contract;

• de klacht moet bondig worden samengevat in een brief, waarin de naam
en de referenties van de betrokken verzekeringsonderneming vermeld
moeten worden.



BVVO

BEROEPSVERENIGING 
DER VERZEKERINGS-
ONDERNEMINGEN

Huis der Verzekering
de Meeûsplantsoen 29
B-1000 Brussel

Tel.: 02/547.56.11

Fax Ombudsman: 02/547.59.75

E-mail: ombudsman@bvvo.be

Vervo lgens  moet  de  br ie f  ger icht  worden aan :

J O S E T T E VA N E L D E R E N

O M B U D S M A N
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