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De ramp in Ghislenghien

Het jaar 2001 is onlosmakelijk verbonden met de aan-
slagen van 11 september en de neerstortende “twin
towers” van het World Trade Center in New York. 

Het jaar 2004 zal voor België jammer genoeg de
geschiedenis ingaan als het jaar van de ramp in Ghislen-
ghien.

Terwijl het volop zomert, ontploft er een gasleiding.
Deze explosie richt heel wat schade aan en maakt talrij-
ke slachtoffers. Het leven van heel wat gezinnen veran-
dert plots drastisch door het verlies van een naaste of
door de gevolgen van de verwondingen die een of meer
gezinsleden oplopen.

Het ongeluk beroert het hele land. Niemand kan bij een
dergelijk drama onverschillig blijven…! Van overal wordt
aan de familieleden hulp en steun geboden.

De verzekeringsondernemingen en in de eerste plaats de
arbeidsongevallenverzekeraars hebben maatregelen
getroffen, niet alleen om hun contractuele verplichtingen
na te komen, maar ook om de betrokken personen bij-
stand te bieden. Niettemin valt het te betreuren dat ze er
het brede publiek niet beter over hebben ingelicht en dat
ze hun inspanningen niet gecentraliseerd hebben.

Een centraal aanspreekpunt had de slachtoffers heel
wat administratieve en financiële kopzorgen kunnen
besparen. 

Dit is meteen het zwakke punt van de sector: communi-
catie. 

De sector draagt immers veel bij aan de maatschappij
en zou haar maatschappelijke rol gerust meer onder de
aandacht mogen brengen. 

Heeft de politieke wereld niet ingespeeld op dit gebrek
aan informatie en communicatie opdat de verzekerings-
ondernemingen zich verplicht voelden om een gift te
doen aan de niet-verzekerden? Ik betwijfel het. Het is
duidelijk dat een afwachtende houding in de burger-
rechtelijke aansprakelijkheidsverzekering niet beant-
woordt aan de behoeften van de maatschappij. Om
reden van een tekortschietend wettelijk kader of onaan-
gepast aanbod haalt de emotie het van de rede.

Hoe verheugend die gift ook is voor de slachtoffers voor
wie ze bestemd is, het lot van de andere slachtoffers
mag niemand onverschillig laten. Sommige gewonden
zijn immers wel verzekerd, maar slechts binnen bepaal-
de grenzen. 

Ruimer bekeken zijn er andere, geïsoleerde slachtoffers
die gelijkaardige problemen ondervinden als gevolg van
al even dramatische en ongewilde omstandigheden en
die niet de minste hulp krijgen…  

Jean-Marie De Smet, docent aan de Vlekho, verwoordde
het zo: “de slachtoffers van Ghislinghien hebben in zeke-
re zin geluk gehad met de mediabelangstelling, in
tegenstelling tot vele anderen die op heel wat minder
aandacht kunnen rekenen” (1).

▼ INLEIDING I
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Helaas valt de wereld niet te behoeden voor nieuwe ram-
pen. Wederzijdse hulp is dan ook een noodzaak. De sec-
tor is echter duidelijk, en de pers heeft er trouwens ruim-
schoots gewag van gemaakt: “dat nooit meer!”.
Uiteraard, want de bescherming van slachtoffers moet
door de regering worden georganiseerd in samenwerking
met de verzekeringssector. Ze moeten passende maatre-
gelen treffen om een maatschappelijke solidariteit
tot stand te brengen, maar de burger ook informeren
over de risico’s van de samenleving en hem op zijn ver-
antwoordelijkheid wijzen en ertoe aanmoedigen uit te
kijken naar oplossingen, preventieve maatregelen en ver-
zekeringsproducten die de gevolgen ervan beperken.

Niettemin moeten de verzekeringsondernemingen, die
er zich toe verbinden hun verplichtingen na te leven, bij
een dergelijke gebeurtenis meer overleg plegen om de
opvang, de steun en bijstand van slachtoffers beter te
organiseren. Zo zouden zij moeten bekijken op welke
concrete manier er via een onmiddellijke synergie tussen
de verschillende actoren van de sector een dialoog tot
stand kan worden gebracht en de opvang van de slacht-
offers en hun familieleden kan worden geregeld, zodat
deze zich gesteund voelen. Beschikken zij daarvoor ove-
rigens niet over specialisten die hen bij dergelijke
demarches zouden kunnen helpen?

De Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen,
Assuralia, heeft dat goed begrepen. 

Zo heeft de woordvoerder van de verzekeraars de vragen
beantwoord die rezen tijdens de vergadering die de
Coördinatiecel voor Informatie en Slachtofferonthaal op
27 november 2004 organiseerde (2).

De Stichting Ghislenghien heeft voor de slachtoffers een
beroep gedaan op de diensten van de rechtsbijstandver-
zekeraars.

Meer in het algemeen hebben haar leden een prioriteit
gemaakt van de acties van de commissie Communicatie
en Informatie en deze gevraagd een communicatiebe-
leid in geval van catastrofale schadegevallen uit
te stippelen (3). 

De ramp in Ghislenghien zal altijd een schokkende herin-
nering blijven, maar hij heeft de sector, de overheid en de
bevolking bewust gemaakt van de zwakke punten van
het huidige vergoedingsstelsel bij dergelijke tragedies.

(2) Assurinfo nr. 40 – 9 december 2004
(3) Assurinfo nr. 37 – 18 november 2004
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▼ WETGEVENDE CONTEXT
EN REGLEMENTERING
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Het koninklijk besluit “Leven” 
van 14 november 2003

Op 1 januari 2004 is het nieuwe koninklijke besluit dat
de tak Leven regelt, in werking getreden. Het heeft nog
tot januari 2005 geduurd voordat alle bepalingen van
toepassing werden. 

Die nieuwe wettelijke regeling heeft tot doel de consu-
ment te beschermen door de nadruk te leggen op een
transparante informatieverstrekking.

In 2004 is het effect daarvan op de klachten over de
individuele levensverzekering nog niet merkbaar, aange-
zien de regeling hoofdzakelijk betrekking heeft op de
informatie die bij de contractsluiting verstrekt moet wor-
den. De consument maakt zich echter pas over het ren-
dement van zijn belegging zorgen wanneer hij de eerste
informatie daarover ontvangt. Soms kijkt hij er zelfs pas
naar op het ogenblik dat zijn levensverzekering ver-
effend wordt.

De invloed van dit koninklijk besluit op de aard van de
klachten zal dus pas over enkele jaren kunnen worden
beoordeeld. Het heeft wel de verdienste dat het de
marketingafdelingen en de productontwikkelaars binnen
de verzekeringsondernemingen alvast bewust maakt van
de noodzaak om brieven, documenten en algemene voor-
waarden in een duidelijke taal op te stellen.

De afschaffing van de verplichte vrijstel-
lingen in de brand- en de familiale BA-
verzekering en de vergoedingstermijnen
in de brandverzekering zoals bepaald in
de wet van 9 juli (4).

Deze wetgevende bepaling heft het verplichte karakter
van de vrijstelling op, zonder deze echter te verbieden.

Met deze maatregel komt de regering tegemoet aan het
principe van de contractuele vrijheid en de vrije mede-
dinging. Verzekeringsondernemingen en verzekerings-
nemers kunnen voortaan zelf bepalen of ze een brand-
verzekering of familiale verzekering sluiten met of
zonder vrijstelling. Kiest de verzekeringsnemer voor vrij-
stelling, dan leggen de partijen het bedrag ervan in
onderling overleg vast.  

De wet voorziet ook in de uitvoering van artikel 2 van de
programmawet van 21 maart 2003 betreffende de over-
stromingen (5). Met ingang van 1 juli 2004 past ze arti-
kel 67 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst
aan door er nieuwe vergoedingstermijnen in op te
nemen, met vermelding van de sancties bij niet-naleving
en de gevallen waarin de termijnen niet hoeven te wor-
den nageleefd.

Gelet op de aard van de klachten is het belangrijk te onder-
strepen dat die nieuwe wettelijke bepaling voorziet in een
termijn waarbinnen expertises in principe afgehandeld moe-
ten worden (binnen 90 dagen na de schadeaangifte).

De wetgever heeft het verplichte karakter van die bepa-
lingen versterkt door te voorzien in sancties in geval van
niet-naleving.(4) Staatsblad van 22 juli 2004

(5) Staatsblad van 15 juli 2003 
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De verschillende wetsontwerpen over de
aanvullende gezondheidszorgverzekeringen

Tijdens de buitengewone ministerraad in Raversijde in
2004 hebben de ministers vier beleidslijnen uitgewerkt
voor de aanvullende gezondheidszorgverzekering: 

▼ De eerste is een levenslange dekking te waarborgen
voor alle ziekteverzekeringen in ruime zin (ziekenhuis-
opname-, arbeidsongeschiktheids-, gewaarborgd-
inkomen-, zorgverzekering, …).

▼ De tweede is het zoeken naar een oplossing voor het
probleem van de dekking van de voorafbestaande
gezondheidstoestand.  De Ministerraad heeft beslist
dat de verzekeraar zich nog gedurende maximaal
twee jaar op de voorafbestaande toestand mag
beroepen om zijn dekking te weigeren. 

▼ De derde betreft het recht om een collectieve gezond-
heidszorgverzekering op individuele basis voort te zet-
ten. 

▼ Het laatste luik betreft de toegang van mensen met
een chronische ziekte of een handicap tot de verzeke-
ringen. Het ontwerp beoogt eveneens de levensver-
zekeringen van het type schuldsaldo. 

Er is een werkgroep opgericht die onder leiding van de
minister van Economie concrete oplossingen in wet-
teksten zal omzetten. 

De Europese richtlijn over de gelijke
behandeling van vrouwen en mannen (6).

De richtlijn over de gelijke behandeling van vrouwen en
mannen bij de toegang tot goederen en diensten is offi-
cieel door de Europese Raad aangenomen.

Het toepassingsgebied van de richtlijn beslaat ook de
verzekering en aanverwante financiële diensten.

De richtlijn verbiedt elke behandeling waarbij mannen
of vrouwen benadeeld worden, tenzij dat verschil in
behandeling stoelt op een objectieve grond, die
gestaafd wordt door de vereiste statistische gegevens.

De lidstaten hebben tot drie jaar na de bekendmaking
van de richtlijn (tot in 2007) de tijd om deze in hun
nationaal recht om te zetten. Verschillen in behandeling
die te maken hebben met zwangerschap en moeder-
schap moeten echter al binnen twee jaar verdwijnen.
Assuralia pleit ervoor dat de Belgische wetgever kiest
voor het stelsel waarbij afwijkingen mogelijk zijn. De
voogdijminister deelt dat standpunt.

De Commissie voor Verzekeringen heeft een advies uit-
gebracht over de uitvoering van het beginsel dat de
richtlijn vastlegt.

(6) Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 
21 december 2004
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Tariefvrijheid en fundamentele rechten: een vergelijking
met verschillende onbekenden…

Het onverwachte raakvlak tussen verzekering en mensenrechten
schept een nieuw gebied waar het recht de economische en com-
merciële strategieën van de verzekeringsondernemingen lijkt in te
halen. 

Er lijkt vandaag geen twijfel over te bestaan dat de principes van niet-discriminatie en
gelijke behandeling een beperking of aanpassing noodzaken van de vrijheid waarover
de verzekeraar in principe beschikt om zijn criteria voor het selecteren van de kandidaat-
verzekerden te bepalen en de premie te berekenen. De recente rechtszaak tussen Test-
Aankoop en verzekeringsonderneming DKV toont dat overduidelijk aan.

Het recht komt dus kijken bij wat de kern van de verzekeringsactiviteit is: de selectie en
de tarifering van risico’s.

Die evolutie kan uiteraard niet worden losgezien van de sociaal-economische context
waarin de particuliere verzekering inmiddels uitgeoefend wordt. De verzekering krijgt
gaandeweg een grotere maatschappelijke rol te vervullen naarmate de overheid haar
verbintenissen op het vlak van de sociale zekerheid beperkt. In die omstandigheden
kunnen het weigeren van een verzekering, het verhogen van de premie of het opzeggen
van de overeenkomst een grond voor sociale uitsluiting worden.

Hoewel het normaal lijkt dat tegenover de beperking van de rol van de verzorgingstaat
een stijgende vraag naar particuliere verzekeringen staat, is het niet zeker dat deze op
alle vlakken kunnen beantwoorden aan de immer hogere eisen zonder afbraak te doen
aan hun eigenheid. 

Twee logica’s staan tegenover elkaar: de verzekeringslogica, waarbij de verzekeraar risi-
co’s in homogene categorieën onderbrengt zodat hij er een adequate prijs aan kan ver-
binden, en de zekerheidslogica, waarbij ernaar gestreefd wordt dat alle burgers tegen
een redelijke kostprijs toegang hebben tot de verzekering.

Wanneer de marktlogica en de concurrentie leiden tot een steeds strengere risicoselec-
tie, die niet meer door zelfregulering in goede banen geleid kan worden, kan alleen de
wetgever ontsporingen voorkomen door te trachten een minimale solidariteit tussen
goede en slechte risico’s in stand te houden. Uiteraard mag dat er niet toe leiden dat
verzekeringsondernemingen onder de rentabiliteitsdrempel duiken, omdat het verzeke-
ringsaanbod dan dreigt weg te kwijnen.  

De wet-Mahoux van 25 februari 2003 en de Europese richtlijn over de gelijke behande-
ling inzake de toegang tot goederen en diensten zijn twee instrumenten die het moge-
lijk maken controle uit te oefenen op onderscheid dat de verzekeraar bij de aanvang of

Bernard Dubuisson
Voorzitter 

van de Commissie 
voor Verzekeringen
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tijdens de duur van de overeenkomst hanteert. Indien hij voor het maken van dat
onderscheid een criterium hanteert dat leidt tot rechtstreekse of onrechtstreekse discri-
minatie, is dat criterium verwerpelijk. 

In de context van de wet Mahoux wordt die controle bereikt door te bepalen dat een
verschil in behandeling tegelijkertijd aan verschillende criteria moet voldoen:

• het verschil in behandeling moet een rechtmatig doel nastreven;
• het onderscheid moet berusten op een objectief criterium;
• het verschil in behandeling moet relevant zijn ten aanzien van dat doel;
• het verschil in behandeling moet noodzakelijk zijn;
• het onderscheid moet evenredig zijn.

Een dergelijke zuiver functionele controle biedt de rechter uiteraard een aanzienlijke
beoordelingsvrijheid. Het is ook riskant om algemene conclusies te trekken uit een
gerechtelijke beslissing die genomen werd in één bepaalde zaak. Het staat echter vast
dat de verzekeraar, door aan te tonen dat het gekozen onderscheidingscriterium de
schadestatistieken beïnvloedt, misschien wel de relevantie van het criterium in kwestie
kan bewijzen, maar daarom nog niet de rechtmatigheid of de evenredigheid ervan.

De debatten die op dit ogenblik gevoerd worden over de afschaffing van het criterium
van het geslacht in de levensverzekering laten daar geen twijfel over bestaan. 

Het komt er echter op aan bijzonder waakzaam te zijn wanneer men het hanteren van
een of ander criterium voor de tariefberekening veroordeelt. Elk actuarieel criterium
houdt, door zijn aard, een benadering in en wanneer een bepaald criterium verboden
wordt, moet het worden vervangen door een ander criterium, dat minstens even
betrouwbaar en doeltreffend is.

Overigens kan een dergelijk verbod niet worden uitgesproken zonder een grondig onder-
zoek van de economische en sociale gevolgen die het zal meebrengen. Het is niet zeker
dat die gevolgen altijd gunstig zullen zijn voor de personen die men tegen discrimina-
tie wil beschermen.  Elke improvisatie op dit gebied is dus uit den boze.

Om te vermijden dat dergelijke fundamentele materies de wisselvalligheid van de recht-
spraak moeten ondergaan, lijkt het noodzakelijk dat de wetgever tussenbeide komt,
meer bepaald op het gebied van de aanvullende ziekteverzekering.

De onbestendige toepassing van het beginsel van niet-discriminatie mag er immers
niet toe leiden dat de aanvullende dekkingen in de gezondheidszorg verdwijnen.
Daartegenover staat dat de ondernemingen die dergelijke verzekeringen aanbieden,
moeten begrijpen dat het maatschappelijke belang van de aanvullende verzekering
beschermende maatregelen rechtvaardigt, zodat de toegang tot de verzekering aan zo
veel mogelijk mensen tegen een redelijke kostprijs gewaarborgd kan worden.  De aan-
vullende gezondheidszorgverzekering kan haar rol alleen vervullen wanneer de conti-
nuïteit van de dekkingen verzekerd is en de verzekerde ongeacht zijn leeftijd of gezond-
heidstoestand beschermd wordt tegen een misplaatste opzegging van een contract of
een brutale premieverhoging. Louvain-la-Neuve, 23 maart 2005
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▼ STATISTIEKEN EN 
ANALYSE III

Glossarium

Sinds 2002 is de Ombudsman van de verzekerin-
gen ook bevoegd voor klachten over tussenperso-
nen en Datassur. De analyse van de klachten is dus
uitgesplitst in drie grote hoofdstukken, afhanke-
lijk van de instantie tegen wie ze gericht zijn.
Klachten over respectievelijk verzekeringsonder-
nemingen, tussenpersonen en Datassur worden
besproken in een apart hoofdstuk. Voor de verze-
keringsondernemingen beslaat het onderzoek een
periode van drie jaar, maar voor de twee andere
groepen is die periode tot twee jaar beperkt.

De nadere analyse van de klachten gebeurt aan
de hand van codes die worden bepaald op het
ogenblik dat de Ombudsman de klacht ontvangt.

Die codes worden in vijf categorieën onderverdeeld:

▲ Tak

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

▲ Oorsprong

Deze code duidt het profiel aan van de persoon die
een klacht heeft ingediend (verzekerde, tussenper-
soon, andere, Ombudsman, media, …). 

▲ Motief

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? Wanneer er verschillende motieven wor-
den aangevoerd, wordt het meest relevante in aanmer-
king genomen.

▲ Soort dossier

Er wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over de
“productie” en die over de “schade”. Onder “productie”
worden de verrichtingen verstaan die verband houden
met de contractsluiting alsook de klachten betreffende
de tak Leven, behalve de gevallen die te maken heb-
ben met overlijden of de uitvoering van de prestaties
bij de afloop van de overeenkomst. Klachten over scha-
de hebben betrekking op het ogenblik waarop de ver-
zekeraar de prestaties uitvoert waar hij zich contrac-
tueel toe verbonden heeft.

▲ Resultaat

Deze code onderscheidt klachten die door de
Ombudsman onderzocht worden, van klachten die zij
niet heeft moeten behandelen. Zij vermeldt waarom
bepaalde klachten buiten haar bevoegdheid vallen:
zaak van de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen (CBFA), vragen van commerciële
aard, vragen in verband met het beleid inzake de
risicoaanvaarding...

Bij de onderzochte klachten maakt dit verslag onder-
scheid tussen de klachten waarvoor de klager gelijk
heeft gekregen en die waarvoor de beslissing niet her-
zien is.
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OVERZICHT VAN DE KLACHTEN
2000 - 2004

In 2004 heeft het aantal klachten zich gestabiliseerd.

De stijging bedraagt immers slechts 2,4%. Anders dan
in 2003 is die lichte stijging hoofdzakelijk toe te schrij-
ven aan de klachten over verzekeringsondernemingen
(+3,8%), terwijl de Ombudsman een daling vaststelt
van het aantal klachten over tussenpersonen (-6%) en
Datassur  (-8%).

Over vijf jaar tijd stellen we een stijging met 50% vast,
waarvan alleen al 24% in 2002. 

Deze laatste resulteerde hoofdzakelijk uit de ontevre-
denheid bij de verzekerden als gevolg van de maatrege-
len die de meeste ondernemingen genomen hadden om
hun portefeuille schadeverzekeringen te saneren.

De stijging van het aantal klachten is in de eerste
plaats een gevolg van de grotere bekendheid van de
ombudsfunctie in het algemeen en van de Ombudsman
van de verzekeringssector in het bijzonder. Het zijn voor-
al de media die geregeld haar bestaan in herinnering
brengen.

Naast de schriftelijke klachten, die de basis vormen van
de statistieken, ontvangt de Ombudsman talrijke telefo-
nische oproepen. De Ombudsman moet gemakkelijk
bereikbaar zijn. Ze wil snel, efficiënt en pragmatisch
optreden. Door aandachtig te luisteren en doelgericht
te antwoorden krijgt de consument meteen antwoord
op zijn probleem, zorg of ongerustheid. Door die filter
stabiliseert het aantal schriftelijke klachten zich, maar
de aard van de beheerde klachten wordt wel beïnvloed.

De ingediende klachten worden steeds complexer en
vergen dan ook meer specifieke competenties en een
frequentere en meer gedetailleerde bestudering van de
rechtsleer en de rechtspraak.  Ook de onderhandelingen
over een klacht verlopen moeizamer. De creativiteit
waarmee naar alternatieve oplossingen wordt gezocht,
dient te worden onderstreept. 

De Ombudsman stelt ook vast dat er, naast de nieuwe
klachten die in 2004 ingediend zijn, steeds meer kla-
gers zijn die opnieuw met haar contact opnemen voor
een bestaand dossier omdat ze op een nieuwe moeilijk-
heid stuiten.

Het is immers de taak van de Ombudsman om de dia-
loog opnieuw aan te knopen en situaties weer vlot te
trekken zonder in de plaats te treden van de andere
eventueel betrokken actoren, zoals verzekeringsadvi-
seurs, rechtsbijstandverzekeraars en advocaten.

Door haar optreden kan de Ombudsman bijvoorbeeld
een tegenexpertise, een minnelijke medische expertise
of de betaling van een voorschot bekomen. Op dat
ogenblik is het dossier voor haar gesloten, ook al is de
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zaak nog niet helemaal geregeld. Duiken er vervolgens
opnieuw moeilijkheden op, dan richt de klager zich
opnieuw tot de Ombudsman met het verzoek het dossier
te heropenen.

VERDELING PER GROEP

ONTWIKKELING VAN HET AANTAL
KLACHTEN PER GROEP

De meeste klachten hebben betrekking op verzekerings-
ondernemingen (91,7%).

Sinds 2002 is de Ombudsman ook bevoegd voor klachten
over tussenpersonen en Datassur.

Het aantal klachten daarover blijft vrij beperkt ten
opzichte van het totaal.

In 2004 is hun aantal zelfs gedaald tegenover 2003.

Het gaat slechts om respectievelijk 6,6 en 1,7% van de
klachten.

Het geringe aantal klachten tegen de tussenpersonen
wordt verklaard door de vertrouwensrelatie die tussen
de verzekerde en zijn verzekeringsadviseur bestaat, als-
ook door het nabije contact waardoor conflicten sneller
kunnen worden opgelost.

Het geringe aantal klachten tegen Datassur is toe te
schrijven aan de doeltreffende organisatie van de
eerstelijnsklachtenopvang: de Ombudsman treedt
hier pas in tweede instantie op.

VERDELING VOLGENS TAAL

Jarenlang waren er, zoals in 2002, beduidend meer
klachten in het Frans dan in het Nederlands (ca. 55%).

In 2004 keert de trend en noteert de Ombudsman iets
meer klachten in het Nederlands. Globaal bekeken zijn
er minder klachten in het Frans en vloeit de stijging
voort uit de klachten in het Nederlands (+8%). Vooral in
sommige takken valt de stijging van klachten in het
Nederlands op. In de gezondheidszorgverzekering
betreft het 70% van de klachten, in de levensverzeke-
ring 57% en in de rechtsbijstandsverzekering 53%.
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WIE DIENT ER EEN KLACHT IN?  

De meeste klachten (73%) zijn nog altijd afkomstig van
de verzekerden, de klanten zelf dus van de verzekerings-
ondernemingen en de tussenpersonen.

In 2004 waren er minder klachten van tussenpersonen
en advocaten.

Het aantal klachten vanwege rechthebbenden stijgt
dan weer fors: van 2,6 % in 2003 tot 5,6 % in 2004 (zie
toelichting op p. 22).

Overigens werd 8% van de klachten ingediend via het
formulier op de website.
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OVER WELKE VERZEKERING KLAAGT
DE CONSUMENT?  

Over het geheel genomen noteert de Ombudsman vooral
een toename van het aantal klachten in de takken Leven
(+37%), Brand (+5%) en Gezondheidszorg (+19%).

Het aantal klachten daalt dan weer met 9% in de tak
Auto en met 10% in de tak Rechtsbijstand.

Klachten vanwege de consument over een verzekerings-
adviseur hebben vooral betrekking op de takken Auto,
Brand en Leven (waarvan 30% voor tak 23).

De klachten over registratie in de bestanden van
Datassur hebben voor 70% betrekking op de burgerrech-
telijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen.
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WAAROVER EN WAAROM KLAAGT
DE CONSUMENT?

Uit een analyse van de redenen achter de klachten over
verzekeringsondernemingen blijkt dat de stijging voort-
vloeit uit de klachten over alle verrichtingen die gepaard
gaan met de productie van verzekeringsovereenkomsten
(+5%). De consument betwist de voorwaarden waar-
onder de verzekeringsonderneming het risico wil dekken,
hij stelt zich vragen over de premie die hij zou moeten
betalen, zowel over een eventuele premieverhoging als
over de berekeningswijze of gewoon over het bedrag zelf.

Dergelijke klachten betreffen in 3% van de gevallen het
schadeattest dat bij de sluiting van een BA-motorrijtuig-
verzekering moet worden voorgelegd.

In verband met de schadegevallen daalt het aantal
klachten over de trage dossierbehandeling (-29% in 2
jaar) en het passieve beheer in de rechtsbijstandsverze-
kering (-40% in 2 jaar), maar de klachten over een
gebrek aan rechtvaardiging of informatie stijgen fors
(+37% in 2 jaar). 

De klachten over tussenpersonen in verband met de
betalingen zijn dan weer verdubbeld.

Met betrekking tot Datassur gaan de meeste klachten
nog altijd over de registraties wegens wanbetaling.
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RESULTATEN

Van de 2.273 klachten die de Ombudsman heeft ontvan-
gen, hebben 532 klachten (23%) geen aanleiding tot ver-
dere onderhandelingen.

Van die klachten werden er 50 ook ingediend bij de CBFA
(Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen).

Op grond van een akkoord tussen beide instanties dat in
2004 nog van kracht was, zal de Ombudsman van de verze-
keringen zich in dergelijke gevallen terugtrekken en de
klacht door de CBFA laten behandelen. 

Het aantal schriftelijke informatieaanvragen is in
2004 verder gestegen (+20%) en maakt nu 13% uit van
het aantal schriftelijke klachten.

De consument is steeds meer op zoek naar informatie of
wenst dat een neutrale en objectieve instantie de informatie
in zijn bezit bevestigt. 

Alle Ombudsmannen en bemiddelingsdiensten, zowel open-
baar als privé, stellen die toenemende informatiebehoefte
bij de consument vast. 

Naast die schriftelijke informatieaanvragen ontvangt de
Ombudsman ook telefonische oproepen. Bovendien blijkt
haar website, meer bepaald de vragenrubriek, regelmatig
bezocht te worden.

Er werden ongeveer 30.000 consultaties geteld, waarvan
een derde vragen had over de autoverzekering, meer
bepaald over de bonusmalus en de vergoeding bij econo-
misch totaal verlies. 

Hiernaast heeft de consument ook belangstelling voor de
arbeidsongevallenverzekering. 

In de tak leven werd de vraag over de kenmerken van en de
verschillen tussen de levensverzekeringsproducten meer dan
500 keer geraadpleegd.
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Andere Ombudsmannen

CBFA (CDV)

Onderneming buiten charter

Niet bevoegd

Informatieaanvragen

50

292

103

47

40

Consultaties rubriek FAQ
Tak
Auto 10.187
Leven 5.174
Arbeidsongevallen (sinds 04/06) 4.081
Brand 2.341
Ziekenhuisopname 1.672
Datassur 1.443
Familiale 1.421
Algemeen 1.145
Motorwaarborgfonds 1.053
Rechtsbijstand 927
Gewaarborgd Inkomen 177
Totaal 29.621
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De andere klachten vallen buiten de bevoegdheid van de
Ombudsman van de verzekeringen, ofwel omdat ze gefor-
muleerd zijn tegen een verzekeringsonderneming die het
charter van de Ombudsman niet ondertekend heeft (47),
ofwel omdat ze behoren tot domeinen waarvoor de
Ombudsman niet bevoegd is, zoals het commerciële beleid,
de betrekkingen tussen tussenpersonen en verzekeraars, de
geschillen tussen verzekeringsondernemingen, ofwel omdat
ze onder de bevoegdheid van een andere Ombudsman val-
len (40).  

Van de 2.273 klachten gaven 1.673 aanleiding tot
onderhandelingen. Hiervan bleek 53% ongegrond te
zijn. Het resultaat is minder gunstig dan in 2003, toen 55%
van de klachten ongegrond was.

Globaal genomen is het resultaat positief, ook al bevindt de
balans zich in 2004 op hetzelfde niveau als in 2002.

Toch zal de verzekerde die niet in het gelijk wordt gesteld,
dankzij het optreden van de Ombudsman een objectieve en
verantwoorde uitleg over de gegrondheid van het standpunt
van de verzekeringsonderneming krijgen. De Ombudsman
compenseert als het ware de gebrekkige communicatie.
Overigens ontvangt zij dankbetuigingen omdat zij bij de kla-
ger twijfels, frustraties en onduidelijkheden wegneemt. 

In 47% van de gevallen heeft de Ombudsman de klager
echter volledige genoegdoening kunnen schenken. 

Op 28 februari 2005 waren er nog 104 dossiers open-
staand.

53

47

55 47

887786
Gegrond

Niet gegrond

Resultaten 2002 2003 2004
Gegrond 47% 45% 47%
Ongegrond 53% 55% 53%
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Klachten  over  verzeker ings -
ondernemingen

AANTAL KLACHTEN

In 2004 steeg het aantal klachten met 3,8% tot 2085.

Dat aantal blijft vrij stabiel sinds 2002, toen veel verze-
keringsondernemingen hun beleid inzake nieuwe en
bestaande risico’s drastisch gewijzigd hebben. 

Sindsdien volgen de ondernemingen de contracten
nauwgezet op om het evenwicht van hun technische
resultaten (verhouding tussen de schadelast en het
premie-inkomen) in stand te houden. Sinds 2002 bedraagt
het aantal klachten over de productie dan ook ongeveer
37%, terwijl het vroeger om minder dan 30% ging. 

Aan het rijtje verzekeringsondernemingen heeft de
Ombudsman een nieuwe instantie toegevoegd: het
Tariferingsbureau. Dat werd in november 2003 opge-
richt om, met toepassing van de wet op de verplichte
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
inzake motorrijtuigen, een oplossing te bieden voor de
“moeilijke risico’s”.  Tijdens het eerste kwartaal van het
jaar heeft de Ombudsman 19 klachten ontvangen,
waarvan er 17 vooral te maken hadden met vertraging
bij het toekennen van de dekking en het gebrek aan
informatie.

Zodra de interne administratieproblemen van het
Tariferingsbureau van de baan waren, doofden deze
klachten ook uit bij de Ombudsman (7).

(7) “Het Tariferingsbureau heeft zijn achterstand ingelopen”
De Verzekeringswereld, mei 2004, nr. 9, p.10
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WIE DIENT ER EEN KLACHT IN?

Om uit te maken waar een klacht vandaan komt,
baseert de Ombudsman zich op de klachtenbrief.
Sommige verzekerden of slachtoffers richten zich ook tot
haar onder invloed van de media, op advies van een ver-
zekeringstussenpersoon, een consumentenvereniging,
een hulpvereniging... maar vermelden dat niet altijd.

Uit een analyse van de brieven blijkt dat de meeste
klachten afkomstig zijn van verzekerden (72%) en recht-
hebbenden (6%), terwijl beide categorieën vorig jaar
nog samen goed waren voor 73%.

De rechthebbenden zijn de begunstigden of de slacht-
offers die de prestatie van een verzekeringsonderne-
ming genieten op grond van een overeenkomst die door
een andere persoon of een bedrijf gesloten werd. Dat is
vooral het geval bij de burgerrechtelijke aansprakelijk-
heidsverzekeringen, waar het slachtoffer de mogelijk-
heid van een rechtstreekse vordering heeft.  Meer
bepaald de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid inzake motorrijtuigen (43%), de aansprakelijkheid
BA-privé-leven, ook familiale genoemd (19%), en de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen
(20%). Ze klagen vooral over de geweigerde vergoeding,
en het gebrek aan informatie en rechtvaardiging (59%
van de klachten). 12% van de klachten gaat over het
bedrag van de vergoeding.

De verzekeringstussenpersonen hebben minder vaak
contact opgenomen met de Ombudsman. Het aantal
klachten vanwege tussenpersonen daalt met 15% en
bedroeg 14% in 2003 en 11% in 2004.
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OVER WELKE VERZEKERING KLAAGT
DE CONSUMENT?

Zoals de voorgaande jaren hebben de meeste klachten
betrekking op de tak Auto, meer bepaald de BA-auto-
verzekering. In 2003 ging het om 32%. In 2004 gaat
het voor de hele tak om slechts 27,5% en voor de BA-
autoverzekering om slechts 22%. In die tak noteert de
Ombudsman een opvallende daling van 14%.

Het aantal klachten over de Rechtsbijstandsverzeke-
ring daalt ook: -9%.

Het betreft hier de niet-gespecialiseerde rechtsbij-
standsverzekeraars. Het aantal klachten over de gespe-
cialiseerde ondernemingen blijft vrijwel identiek.

In de tak Leven stijgt het aantal klachten dan weer fors
(+38%). 

Ook is er een stijging voor de takken Burgerrechtelijke
aansprakelijkheid Uitbating en Beroepsaansprakelijkheid
(+32%). Over Gezondheidszorgverzekeringen zijn er 23%
meer klachten: in twee jaar tijd is hun aantal gestegen
van 122 tot 196.

De verklaring voor al die schommelingen vinden we voor-
namelijk bij de redenen waarom de consument een
klacht indient: waarover en waarom klaagt hij?

Voor de redenen voor de klachten moet er een onder-
scheid worden gemaakt naargelang ze betrekking heb-
ben op een van de takken Niet-leven of de tak Leven. In
de loop der jaren heeft de Ombudsman steeds meer
klachten ontvangen over deze laatste tak. In vijf jaar tijd
is het aantal klachten verdubbeld.

De tak Leven vertegenwoordigt momenteel 16%.
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Rechtsbijstand 2002 2003 2004
Multitak-ondernemingen 180 186 158
Gespecialiseerde ondernemingen 137 131 132

Leven 2003 2004
Niet-leven 1765 1748
Leven 243 337
Totaal 2008 2085
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WAAROVER EN WAAROM KLAAGT
DE CONSUMENT IN VERBAND MET
DE TAKKEN NIET-LEVEN?

De meeste klachten (61%) gaan over de afhandeling
van het schadegeval.

Het betreft een blijvend fenomeen, dat te verklaren valt
door het feit dat de verzekerde pas nadat het schadege-
val is voorgevallen en wanneer het wordt geregeld, de
omvang, de inhoud en de kwaliteit die hij van de dien-
sten van zijn verzekeraar verwachtte, kan beoordelen.

Niettemin registreert de Ombudsman sinds drie jaar
steeds meer klachten over verrichtingen die met de pro-
ductie van contracten gepaard gaan. In 2001 waren dat
er 435.  In 2004 stijgt dat aantal met 36% tot 590. De
stijging in 2004 is overigens hoofdzakelijk toe te schrij-
ven aan de klachten over de productie. Het aantal
klachten over de schadegevallen blijft immers gelijk. 

▼ Welke klachten zijn er over de productie?

De klachten die de Ombudsman noteert over nieuwe en
bestaande contracten, zijn grotendeels het gevolg van de
wijzigingen in het portefeuillebeleid van de verzekerings-
ondernemingen. Zij weren de moeilijkste risico’s en gaan
selectiever te werk bij de sluiting van nieuwe contracten.

Vreemd genoeg ontvangt de Ombudsman in 2004
steeds meer klachten van verzekerden die ontevreden
zijn omdat de verzekeringsonderneming de haar toege-
stuurde opzegging weigert. Het gaat om verzekerden die
het contract opzeggen na een premieverhoging, een aan-
passing van de voorwaarden of gewoon omdat ze van
verzekeraar willen veranderen.  

De verzekeringsondernemingen die hun portefeuilles gron-
dig gesaneerd hebben, willen de overblijvende risico’s
behouden. Het ontgaat de pers niet: verzekeraars openen
de jacht op goede bestuurders (8). Sommige houden dan
ook halsstarrig vast aan de wettelijke vormvereisten.

Ze interpreteren de bepalingen in verband met het ver-
sturen van de opzeggingsbrief heel strikt.  Maar er kan
vlug een vergissing of weglating in een brief sluipen. Zo
weigert de verzekeraar soms de opzegging te aanvaar-
den omdat er referenties of polisnummers ontbreken, de
naam van de maatschappij na een fusie verkeerd ver-
meld is, de toepasselijke termijn na een tariefverhoging
niet nageleefd werd, of de aangetekende brief aan de
tussenpersoon werd gericht.

Een enigszins paradoxale houding als je er rekening
mee houdt dat verzekeringsondernemingen om prakti-
sche en financiële redenen afstand trachten te nemen
van de dwingende wettelijke voorschriften. Welke oplos-
singen zijn hier dan mogelijk? In dat verband hebben de
actoren van de sector suggesties gedaan, die echter 
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(8) La Dernière Heure van 20 januari 2005, p. 1/4
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Praktijkgeval
Welke waarde heeft een opzegging waarbij niet
alle vormvereisten zijn nageleefd? 

Meer dan 3 maanden voor de vervaldag van haar
brandverzekeringspolis stuurt mevrouw X via haar
makelaar per fax de opzegging van de overeenkomst.

Enkele weken later ontvangt mevrouw een verzoek
om de premie te betalen voor de vervaldag.
Verbaasd neemt ze contact op met de verzekerings-
onderneming. Deze laatste verklaart dat de opzeg-
ging ongeldig is. 

Mevrouw X verstuurt een nieuwe opzeggingsbrief,
die aan alle vormvereisten voldoet, maar minder
dan 3 maanden voor de vervaldag.

Om de formaliteiten te vereenvoudigen bestaat er bin-
nen de sector een overeenkomst die opzeggingen per
fax mogelijk maakt. Wel moeten bepaalde gegevens
in de fax vermeld worden.  De makelaar moet bijvoor-
beeld de naam vermelden van de verzekeraar die de
overeenkomst overneemt. Dat was hier niet het geval.

In eerste instantie bevestigt de verzekeraar zijn
standpunt en acht hij de makelaar verantwoorde-
lijk, aangezien deze nagelaten heeft bepaalde gege-
vens te vermelden.

Maar nadat haar het contract bij de andere verzeke-
raar voorgelegd werd, heeft de verzekeringsonderne-
ming de opzegging met onmiddellijke ingang aan-
vaard. Zij besefte dat er van een vertrouwensrelatie
met de klant geen sprake meer was.

geen bijval geoogst hebben bij de vertegenwoordigers
van de consumenten (9).

In principe bepalen de verzekeringsondernemingen als
handelsvennootschappen zelf welke risico’s zij in hun
portefeuille wensen. 

Een recente wet beperkt die vrijwel absolute macht: de
antidiscriminatiewet (10).

De toepassing van die wet met een algemene draagwijd-
te in de verzekeringssector stelt grenzen aan de vrijheid
waarover de verzekeringsondernemingen beschikken om
de risico’s te kiezen die ze willen dekken. De wet voorziet
immers in een niet-exhaustieve lijst van criteria die alleen
in aanmerking mogen worden genomen wanneer er een
objectieve en redelijke rechtvaardiging voor bestaat,
omdat er anders een verschil in behandeling zou ont-
staan. Dergelijke criteria zijn bijvoorbeeld de leeftijd, het
geslacht, de huidige of toekomstige gezondheidstoe-
stand, een handicap of een fysieke eigenschap… 

Het Arbitragehof heeft die criteria onlangs echter
geschrapt omdat de wet zelf een discriminatie invoert
door die criteria te vermelden. 

De antidiscriminatiewet zorgt voor meer transparantie
bij de tariefverschillen. Nu die wet bij het brede publiek
bekend geraakt, wordt de Ombudsman geconfronteerd
met een nieuw type van klacht. Een consument die
moeilijk aan een verzekering geraakt, maakt zich zorgen
en wil weten waarom hij in een dergelijke situatie ver-
zeild geraakt.

Als het om de leeftijd gaat, blijken de klachten vooral
betrekking te hebben op de takken Auto en Gezond-
heidszorg.

Vloeien de verzekeringsproblemen voort uit de gezond-
heidstoestand (handicap, chronische ziekte, zware ziek-
te, …), dan hebben de klachten meestal betrekking op
de tak Leven. 

De Ombudsman onderzoekt die klachten geval voor
geval. In de loop van het jaar heeft ze vastgesteld dat
klagers alternatieve oplossingen hebben gezocht via

(9) Over het probleem van de vormvereisten bij de informatie-uit-
wisseling tussen maatschappijen en verzekerden, zie de opinie
van B. Dubuisson, voorzitter van de Commissie voor
Verzekeringen, op blz. 60

(10) Wet van 25 februari 2003 (Staatsblad van 17 maart 2003)
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bepaalde maatregelen die op initiatief van de verzeke-
ringsondernemingen zijn genomen. In de Autoverzeke-
ring is er dankzij het gentlemen’s agreement dat
Assuralia en minister Moerman eind 2003 sloten, een
oplossing gevonden voor de jongeren met de 29/29-
starterspolis, terwijl ouderen niet langer automatisch
worden geweerd wegens hun leeftijd. 

In de Gezondheidszorgverzekering wacht de verzeke-
ringssector dan weer de afloop af van het proces (11) dat
Test-Aankoop aangespannen heeft tegen een verzeke-
ringsonderneming die de premie van haar ziekenhuisop-
namepolissen verhoogd heeft met een bedrag dat
afhankelijk is van de leeftijd van de verzekerde.

Wanneer de toegang tot de verzekering bemoeilijkt wordt
door de gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekerde,
is de situatie ingewikkelder, aangezien bij de risicoaccepta-
tie ook andere actoren meespelen: de herverzekeraars en de
artsen-deskundigen. De verzekeringsondernemingen op de
Belgische markt beschikken immers niet over een totale vrij-
heid van handelen. Ze zijn gebonden aan de richtlijnen die
de herverzekeraars hun opleggen. De herverzekeraars ope-
reren wereldwijd, beschikken over uitgebreidere statistie-
ken, die ze vaak slechts gedeeltelijk meedelen aan de
Belgische verzekeraars. Die ervaren dan ook dat ze niet over
alle middelen beschikken om de weigering van het risico of
de premietoeslag te kunnen rechtvaardigen. 

Wanneer de Ombudsman vervolgens de verzekeringson-
dernemingen ondervraagt, krijgt ook zij slechts gedeelte-
lijke en weinig duidelijke informatie, die haar niet in staat
stelt om de vragen van de consument te beantwoorden.

Aangezien het om medische gegevens gaat, stuit de
Ombudsman op de adviserende artsen van de verzeke-
ringsondernemingen, die zich op de wet op de rechten
van de patiënt beroepen om elke informatie-uitwisseling
te weigeren.

Om dat te verhelpen, heeft Assuralia een ontmoeting
belegd met de vertegenwoordigers van de herverzeke-

raars en de adviserende artsen, met de bedoeling een
dialoog op gang te krijgen en hen van deze delicate
situatie bewust te maken.

Tijdens dat overleg hebben de deelnemers trachten te
begrijpen welke moeilijkheden de beheerders in hun
dagelijks werk ondervinden. Ze werden attent gemaakt
op het belang van de communicatie met de kandidaat-
verzekerde. Die eerste ontmoeting moet de basis vormen
voor verdere uitwisselingen, teneinde de gestelde vragen
concreet te kunnen beantwoorden.

De Ombudsman blijft als objectieve gesprekspartner een
schakel waartoe de onbegrepen consument zich gemak-
kelijk richt. Ze tracht de voorgelegde dossiers altijd indivi-
dueel te behandelen, ook al begrijpt ze dat de verzeke-
raars de acceptatiecriteria baseren op statistische
gegevens, op vroegere ervaringen met de gevolgen van
een aandoening of een handicap en op een veralgeme-
ning van de problematiek.  Voor haar schuilt achter elke
kandidaat-verzekerde echter een persoon met specifieke
eigenschappen, die tijdens de selectieprocedure geanaly-
seerd moeten worden om een beslissing te nemen die zo
dicht mogelijk bij de werkelijkheid aansluit.

Het Vlaams Patiëntenforum heeft de overheid attent
gemaakt op deze problematiek.   De buitengewone minis-
terraad in Raversijde heeft aan het onderwerp aandacht
besteed en in zijn conclusies de krachtlijnen van een wets-
ontwerp opgenomen. In dat opzicht heeft de minister van
Economie een gemengde werkgroep opgericht (vertegen-
woordigers van patiëntenverenigingen, ziekenfondsen,
CBFA en verzekeraars) die de conclusies van de minister-
raad concreet moet uitwerken en een vlottere toegang tot
de verzekering mogelijk moet maken.

Soortgelijke klachten worden ingediend bij het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.
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(11) Door zijn uitspraak van 7 maart 2005 heeft de Rechtbank van
Koophandel van Brussel de staking van de tariefverhoging bevo-
len. De verzekeringsonderneming heeft beroep aangetekend.
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De dienst Niet-raciale discriminaties van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
voor Racismebestrijding, hierna het Centrum genoemd, opent veel dossiers in ver-
band met verzekeringen. Daarbij gaat het vooral om de hospitalisatie- en de schuld-
saldoverzekering (in 2003 en 2004).

De klagers zijn zieken, of mensen die genezen zijn, maar nog met nawerkingen zitten.

In de meeste dossiers gaat het gewoonweg om het feit dat de verzekeraar het risico
weigert. In de andere gevallen gaat het om de aangerekende bijpremie.

Inzake verzekeringen werkt het Centrum niet alleen op basis van de antidiscrimina-
tiewet. In zijn adviezen aan de personen die contact opnemen, houdt het Centrum
ook rekening met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de wet
op de verzekeringen, de wet op de rechten van de patiënt, de algemene beginselen
inzake verzekeringen en contracten en de recente rechtspraak op verzekeringsgebied.

Wat is de impact van de antidiscriminatiewet op verzekeringsgebied…?

1) … ten aanzien van de criteria die de verzekeraars hanteren

De verzekering mag verschillen in behandeling op basis van de criteria van de
antidiscriminatiewet toepassen voor zover die verschillen op objectieve en rede-
lijke wijze gerechtvaardigd worden.

Het doel moet met andere woorden rechtmatig zijn, en het criterium noodzake-
lijk, toereikend en evenredig ten opzichte van de persoonlijke situatie van de ver-
zekerde, het soort van verzekering en de objectieve wetenschappelijke gegevens.

Voorbeeld

Het belang van het criterium van de huidige gezondheidstoestand van de
verzekerde verschilt naargelang het gaat om een brandverzekering, een hos-
pitalisatieverzekering of een gezondheidszorgverzekering (het criterium om
het risico voor de verzekeraar te bepalen is noodzakelijk en toereikend).

2) … ten aanzien van de beslissingen die de verzekeraars nemen

De verzekeraar heeft de plicht:

- de in de situatie van de verzekerde meest rechtvaardige maatregel te nemen, 
- het werkelijke risico voor de verzekerde in acht te nemen,
- een maatregel te nemen die toereikend en noodzakelijk is en in verhouding

staat tot het werkelijke risico. 
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Voorbeeld 

Een huisvader wil een hospitalisatieverzekering sluiten. De verzekerings-
maatschappij beslist om het hele gezin te dekken, behalve een van de
kinderen, dat aan het Down-syndroom lijdt.

Die weigering is ongerechtvaardigd en onevenredig. De meeste mensen met
het syndroom van Down hebben geen groter hospitalisatierisico. 

De antidiscriminatiewet moet leiden tot:

- een nauwkeurigere segmentering van de slechte risico’s,
- inventiviteit bij het nemen van maatregelen (bijv. premies in twee fasen

(bijpremie die mettertijd afneemt of na een bepaalde periode wegvalt). 

3) … ten aanzien van de motivering van de beslissingen

Een indirect gevolg van de antidiscriminatiewet is dat de verzekeraars, omdat
ze het objectieve en redelijke karakter van hun beslissing moeten nagaan, hun
maatregelen geval voor geval moeten motiveren, meer bepaald aan de hand
van nationale en niet wereldwijde statistieken, en daarbij rekening moeten
houden met de vooruitgang van de geneeskunde. 

Het Centrum stelt de volgende denksporen voor:

• het gebruik van discriminerende criteria op basis van de toekomstige
gezondheidstoestand, zoals vragenlijsten over de familiale voorgeschiedenis,
wettelijk verbieden;

• in situaties waarin de verzekerde beschouwd wordt als drager van een
verhoogd risico, de risico’s individueel bestuderen (nauwkeurigere segmen-
tering); die geïndividualiseerde studie zou voortdurend moeten worden bij-
gewerkt volgens het verloop van de ziekte; 

• de maatregelen aanpassen aan de risico’s (bijv. premies in twee fasen);
• de oprichting van een tariferingbureau steunen, zoals dat op andere verzeke-

ringsgebieden bestaat. 
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▼ Welke klachten zijn er over het schade-
beheer?

Het aantal klachten is min of meer gelijk gebleven,
maar de achterliggende motieven verschillen.

Wanneer een consument klaagt over de prestaties van
de verzekeraar na een schadegeval, is dat meestal over
het feit dat de verzekeraar weigert te vergoeden. Dat is
zo voor 42% van de klachten over schadegevallen in de
takken Niet-leven.

De Ombudsman noteert een aanzienlijke daling van de
klachten over de beheerstermijnen (te trage vereffening
en passief beheer): van 237 naar 198 klachten. 

Wel stelt ze vast dat het aantal klachten over het gebrek
aan verantwoording of informatie stijgt (+31%).

• Wanneer de consument klaagt over een verzekerings-
onderneming die het diefstalrisico dekt (auto of
woning), is dat bijna altijd wegens het weigeren van
de vergoeding. 

Die reden wordt ook opgegeven in 58% van de geval-
len waarvoor de Ombudsman aangesproken wordt in
de tak Rechtsbijstand buiten de autoverzekering en
wegens waterschade.

In die laatste gevallen vloeit het geschil voort uit de
interpretatie van de algemene voorwaarden aangaan-
de de oorsprong en de oorzaak van het schadegeval
of de draagwijdte die aan de termen in de beschrij-
ving van de dekkingen moet worden gegeven. Wat is
een luifel? Wat is een “open constructie”? Wat wordt
bedoeld met “hydraulische installaties”? Wat is alle-
maal “gebouw”: is de tuin ook gedekt? Hoort het
muurtje bij de oprit daar ook bij? En de paden?

Wat is de draagwijdte van de clausule die diefstal
dekt die door een “heimelijk” binnengetreden persoon
gepleegd wordt?
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Praktijkgeval
Wat is dakbedekking?

In het kader van een “multirisico woningverzeke-
ring” vraagt de heer X aan zijn verzekeraar een ver-
goeding voor schade als gevolg van waterinfiltratie
in zijn villa. 

De verzekeringsonderneming wijst een expert aan,
die samen met de architect van de heer X ter plaatse
gaat.

Typisch aan het huis is dat de muren iets boven de
dakrand uitsteken. Die muren zijn bedekt met
“muurkappen”.

Volgens beide experts sijpelt het water langs die
poreuze muurkappen binnen. 

De verzekeringsonderneming weigert echter de
schade te vergoeden. Overeenkomstig de conclusies
van haar expert verklaart ze dat de muurkappen
geen deel uit maken van het dak. Alleen de schade
door waterinfiltratie via het dak is gedekt.
Bovendien zouden de insijpelingen niet het gevolg
zijn van een toevallige gebeurtenis, maar van een
slecht onderhoud van de villa.

De architect van de heer X is het daar niet mee
eens. Hij merkt op dat “muurkappen” technisch

gesproken deel uitmaken van de dakbedekking van
een gebouw en in dat opzicht gelijkgesteld moeten
worden met een dak.

Aangezien de verzekeraar bij zijn weigering blijft,
legt de architect de klacht van zijn cliënt voor aan
de Ombudsman.

In eerste instantie blijft de verzekeraar, om dezelfde
reden, bij zijn weigering om te vergoeden.

De Ombudsman ontvangt de foto’s van de villa en
stuurt ze aan de verzekeraar door, met het verzoek
het dossier opnieuw te onderzoeken. 

Intussen heeft de expert van de verzekeraar een
nieuw advies uitgebracht, waarin hij zich nu bij het
standpunt van de architect aansluit. Daarin stelt hij
de muurkappen gelijk met een deel van het dak.
Bovendien erkent hij dat het voor de verzekeraar
moeilijk is om de verouderde staat van de woning
aan te tonen.

Rekening houdend met dat nieuwe verslag en na
een discussie op grond van de foto’s van het dak
van de villa geeft de verzekeraar uiteindelijk toe dat
het dossier elementen in het voordeel van zijn verze-
kerde bevat en beslist hij hem te vergoeden.
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Er moet tevens nagegaan worden welke algemene
voorwaarden van toepassing zijn.

In de tak brand leggen de partijen op vrijwillige basis de
dekkingen vast die de contracten verlenen buiten de
wettelijk bepaalde basiswaarborgen. De dekkingen evo-
lueren mettertijd volgens de omgeving en onder invloed
van de concurrentie. Die wijzigingen, die vaak worden
ingevoerd zonder aanpassing van het premiebedrag,
worden meegedeeld via een gewone modelbrief, via een
document dat de aanpassingen samenvat, of gewoon
via een rondzendbrief aan de tussenpersonen.

Tussen het ogenblik waarop de verzekerde het contract
sluit en dat waarop het schadegeval zich voordoet,
kunnen de algemene voorwaarden dus aangepast zijn
en mogelijk bestaan er intussen verschillende versies
van. In die situatie van onduidelijkheid kiezen de ver-
zekeringsondernemingen er meestal voor om de clau-
sules toe te passen die in het voordeel van de verzeker-
de zijn. Sommige nemen echter afstand van die
benadering of lijken ze tenminste te vergeten wanneer
er bij het schadegeval hoge bedragen op het spel
staan. Dergelijke situaties zijn een bron van conflicten.
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Al die moeilijkheden in verband met het aantonen
van de toepasselijke dekkingen, hangen nauw samen
met andere problemen die voortvloeien uit het volgen
van vormvereisten in de verzekering (12).  

In de verzekeringen van de Burgerrechtelijke aanspra-
kelijkheid buiten de autoverzekering heeft 45% van
de klachten te maken met het weigeren van de ver-
goeding.

Verzekeringsondernemingen die het slachtoffer van
schade weigeren te vergoeden, zijn van oordeel dat
hun verzekerde geen schuld treft.  

De rol van de Ombudsman bestaat er hier niet in een
uitspraak te doen over de schuldvraag, maar ze zal
nagaan of de verzekeraar alle argumenten beant-
woord heeft en of hij met alle feitelijke elementen
rekening heeft gehouden. In sommige gebieden waar
de rechtspraak verdeeld is, noteert de Ombudsman
een stijging van het aantal klachten.

In deze gevallen ziet de Ombudsman er in het bijzon-
der op toe dat de verzekeraar zijn beslissing uitvoerig
toelicht.  Ze zal zeker met de verzekeraar in discussie
treden wanneer diens motivering in haar ogen niet
overtuigend is. 

Praktijkgeval
In welke mate is een bestuur aansprakelijk voor
de veiligheid van zijn ingangen voor het publiek?

De heer X begeeft zich, op een vriezende winterdag,
naar de gemeentediensten. Bij het aankomen glijdt hij
uit op de beijzelde plankenvloer voor de ingang van
het gebouw.

Aangezien hij het gemeentebestuur aansprakelijk
acht, klopt hij bij diens verzekeringsonderneming aan
voor de vergoeding van de medische kosten als gevolg
van zijn val. Afgaande op de verklaring van de heer X
en een expertiseverslag weigert de verzekeraar te ver-
goeden omdat de heer X onvoorzichtig zou zijn
geweest door de plankenvloer te betreden terwijl deze
duidelijk beijzeld en dus gevaarlijk was. 

De heer X spreekt de Ombudsman aan omdat hij het
niet eens is met de conclusies van de verzekeringson-
derneming. Volgens hem was er geen enkele andere
manier om het gebouw binnen te gaan.

De rechtspraak is vrij verdeeld als het gaat om de
aansprakelijkheid van een gemeentebestuur als
bewaarder van een gebrekkige zaak en diens veilig-

heidsverplichting. Niettemin duiken er enkele trends
op waartegen men het specifieke geval moet afwegen. 

IJzel is een volkomen normaal weerverschijnsel in volle
winter, zodat van iedereen verwacht mag worden dat
hij voor zijn eigen veiligheid de nodige voorzorgen in
acht neemt. In voorkomend geval is de plankenvloer
echter de belangrijkste toegang tot het gebouw en de
ligging van de gebouwen was zo dat die vloer, zo
blijkt uit verslag van de expert, als gevolg van de ijzel
abnormaal glad was. 

Als bewaarder van de toegang tot het gebouw had
het gemeentebestuur niets ondernomen, hoewel talrijke
bezoekers er gebruik van zouden maken. Bovendien is
gebleken dat het gemeentebestuur de voorbije drie
jaar evenmin actie ondernomen had.

Daarenboven wees geen enkel bord op het gevaar en
er was evenmin zout gestrooid.

Na de interventie van de Ombudsman heeft de verze-
keringsonderneming haar standpunt herzien en een
gedeelde aansprakelijkheid aanvaard. Op basis daar-
van heeft de verzekeraar de heer X voorgesteld om de
helft van zijn kosten terug te betalen.
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(12) Zie hieronder p. 59
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Praktijkgeval
Welke werkzaamheden vergoedt de woningver-
zekeraar?

Na een lek in de verwarmings- en warmwaterleiding
klopt mevrouw X aan bij haar woningverzekeraar. 

Overeenkomstig het contract stuurt de verzekeraar
een hersteller, die een tweede lek vaststelt en zijn
werkzaamheden onderbreekt om de verzekeraar te
verwittigen.

De verzekeringsonderneming deelt mevrouw X mee
dat ze haar interventie stopzet omdat de schade te
wijten is aan de ouderdom van de leidingen en al zou
zijn opgetreden voordat het contract in werking trad.

Misnoegd neemt mevrouw X met de Ombudsman

contact op om te zien of de motieven die de verzeke-
raar aanvoert, gegrond zijn. 

Tijdens het bestuderen van het dossier stelt de
Ombudsman vast dat mevrouw X tijdens de herstel-
lingen gevraagd heeft ook andere werkzaamheden
uit te voeren, om verdere problemen te vermijden. De
hersteller had haar immers attent gemaakt op de
gebreken van haar leidingen (corrosie door cement)
en ze had gevraagd om nieuwe, zichtbare leidingen
te leggen. Dergelijke onderhoudswerkzaamheden
vallen buiten de dekking van het contract.

De verzekeraar heeft de herstelling van de twee lek-
ken vergoed en heeft toegegeven dat de lekken zich
hebben voorgedaan na de inwerkingtreding van de
overeenkomst.
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Niettemin vergeet de verzekerde al te vaak dat de
bewijsplicht volgens de beginselen van het recht op
hem rust. Die bewijslast moet echter op redelijke wijze
beoordeeld worden.

• In 23% van de klachten betwist de consument het
bedrag van de schadevergoeding die hem toege-
kend wordt.

In de Brandverzekering heeft 26% van de klachten
daarop betrekking.

De verzekerde weigert de toepassing van de evenre-
digheidsregel, m.a.w. de wettelijk bepaalde sanctie
wanneer de verzekerde kapitalen ontoereikend zijn. 

Volgens diezelfde wet echter is de verzekeringsonder-
neming verplicht om de verzekerde een systeem voor
te stellen als alternatief voor de evenredigheidsregel.
Dit is het zogeheten SAER-stelsel (stelsel tot
afschaffing van de evenredigheidsregel van bedra-
gen). Wanneer de verzekerde de evenredigheidsregel

betwist, moet de verzekeringsonderneming kunnen
aantonen dat ze dat alternatief voorgesteld heeft. Om
verschillende redenen is het voor de verzekeringson-
dernemingen moeilijk om dat bewijs te leveren.

Dat geldt voor de oude contracten van voor 1988
toen het betrokken KB op de brandverzekering in wer-
king trad. In andere gevallen werd de verzekerings-
aanvraag niet correct ingevuld, ofwel heeft de verze-
keraar niet gereageerd op de contractsluiting, ofwel
vindt hij de door de verzekerde ondertekende origine-
le stukken niet terug in zijn archief (13). 

Wanneer de verzekerde het bedrag van de schadever-
goeding betwist, gaat het vaak om het ouderdom- of
slijtagepercentage dat de verzekeraar toepast.

Er geldt evenwel een andere aanpak in de takken van
de Brandverzekering waar de wet het probleem ten
aanzien van de burgerrechtelijke aansprakelijkheids-
verzekeringen regelt. 

(13) Zie hieronder p 59
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In de tak Brand vergoedt de brandverzekeraar volgens
nieuwwaarde, maar volgens de wet mag hij een slijtage-
percentage in rekening brengen voor zover de slijtage
meer dan 30% bedraagt. Elke verzekerde moet voor
zijn woning zorgen als een goed huisvader. Het is niet
aan de verzekeraar om de gevolgen van een gebrek-
kig onderhoud te dragen.

Niettemin blijft het moeilijk om de slijtage in een per-
centage uit te drukken.

In Burgerrechtelijke Aansprakelijkheidsverzekeringen heeft
16% van de klachten betrekking op het bedrag van de ver-
goeding. De verzekeringsonderneming die in de rechten
treedt van de aansprakelijke, moet volgens de rechtsbegin-
selen het slachtoffer vergoeden zodat deze zich opnieuw in
de toestand van voor het schadegeval bevindt. De verzeke-
raar houdt bij de vergoeding dus rekening met de huidige
toestand van het goed en mag slijtage in mindering bren-
gen. Maar hoe bereken je die slijtage?

De eigenaar van een goed, dat reeds een zekere vorm
van slijtage vertoont en die er tevreden over was voor

het schadegeval, begrijpt niet dat hij eventueel zelf een
som moet opleggen om een goed te recupereren dat
voor hetzelfde gebruik bestemd zal zijn. 

Welnu, door de huidige consumptiegerichte maatschap-
pij, de evolutie en de snellere verandering van middelen
en technologieën daalt de waarde van roerend goed
steeds sneller.

De Ombudsman krijgt dan ook te maken met geschillen
in verband met de waarde van een bril, een computer,
een televisietoestel, hifi-installatie, gordijnen... die
beschadigd worden door een derde bij een ongeval in
het kader van het privé-leven, of door een vakman tij-
dens de uitvoering van werkzaamheden. 

In de tak van de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
inzake Motorrijtuigen hebben de discussies voor de
materiële schade betrekking op de terugbetaling van
de aanverwante kosten, zoals de vervangauto, de
gebruiksderving, de bewaring van het verongelukte
voertuig, de inschrijvingskosten, de toepassing van een
vrijstelling, …  
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Praktijkgeval
Vanaf wanneer kan de verzekeraar een vrijstel-
ling toepassen? 

In februari 2004 geeft de heer X een auto-ongeval
aan. Zijn verzekeraar brengt hem een vrijstelling
van 500 euro in rekening. Volgens de verzekerde is
dat echter niet in overeenstemming met het con-
tract. Hij meldt zijn verzekeraar dan ook dat hij de
betaling pas zal uitvoeren nadat de verzekeraar
hem het ondertekende bijvoegsel kan voorleggen op
grond waarvan de vrijstelling gevorderd wordt. 

Het enige antwoord dat de heer X krijgt, is een brief
van een deurwaarder waarin hij aangemaand wordt
de 500 euro te betalen.

De heer X richt zich vervolgens tot de Ombudsman,

die de klacht voorlegt aan de verzekeraar en deze
vraagt de deurwaardersprocedure op te schorten
zolang zij het dossier onderzoekt. 

In eerste instantie houdt de verzekeraar vol dat de
makelaar enkele maanden voor het ongeval een bij-
voegsel met de vrijstellingclausule ontvangen heeft.

De Ombudsman vestigt er zijn aandacht op dat het
om een contractwijziging gaat en dat die dus door
de verzekerde aanvaard moest worden. Op grond
daarvan is er een document nodig dat door de ver-
zekerde ondertekend is, of ten minste een bevesti-
ging van ontvangst van het bijvoegsel. 

Aangezien ze niet kan bewijzen dat de heer X de
contractwijziging van voor het ongeval aanvaard
heeft, ziet de verzekeraar af van de vrijstelling.
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• Terwijl de Ombudsman in 2003 een daling noteerde van
het aantal klachten over het feit dat de verzekeringson-
derneming haar beslissingen onvoldoende rechtvaar-
digt, zijn deze klachten opnieuw toegenomen.

Ze stijgen immers van 6% in 2003 tot 8% in 2004.

Van die klachten heeft 25% betrekking op de tak
Rechtsbijstand Motorrijtuigen.  

De verzekerde klaagt omdat hij niet begrijpt waarom de
verzekeraar de vordering niet instelt, voortzet of versnelt.

Wanneer hij het niet eens is met de zienswijze van de
maatschappij kan hij, krachtens de wet, het advies
inwinnen van een advocaat die hij zelf kiest.

In dat geval wordt de zogenoemde “objectiviteitsclausule”
toegepast. In de praktijk wordt die al te vaak genegeerd
en moet de Ombudsman aan het bestaan ervan herin-
neren.

Wanneer de klachten over het passieve beheer van de
rechtsbijstandverzekeraar nader onder de loep geno-
men worden, stellen we vast dat ze vrijwel allemaal
gaan over de behartiging van de belangen van de ver-
zekerde na een verkeersongeval. Hierbij heeft een deel
van de klachten te maken met de laattijdige terbe-
schikkingstelling van het strafdossier door het parket.
De schadebeheerders van de verzekeringsondernemin-
gen hebben daar uiteraard geen vat op. De Ombuds-
man beveelt dan ook aan dat het Trans PV-project
opnieuw geactiveerd wordt (14). 

In andere gevallen stelt de Ombudsman bij de analyse
van de klacht ook vast dat de ontevredenheid voort-
vloeit uit een gebrekkige coördinatie door de actoren
van de sector op het vlak van de communicatie. 

Zo gebeurt het dat de verzekerde een rechtsbijstandsver-
zekering heeft gesloten bij een verzekeringsonderneming
die het schadebeheer zelf aan een andere maatschappij

heeft toevertrouwd. Op welk ogenblik werd het dossier
aan die maatschappij doorgestuurd? Welke van beide
houdt de verzekerde op de hoogte?

Bovendien vertrouwen de meeste consumenten het
beheer van hun verzekeringen toe aan een verzekerings-
adviseur. Wanneer de verzekeringsonderneming op het
vlak van de informatie tekortschiet, zou de tussen-
persoon die leemte moeten aanvullen. Helaas ontbreekt
het sommige aan de vereiste professionaliteit.

WAAROVER EN WAAROM KLAAGT
DE CONSUMENT IN VERBAND MET
DE TAK LEVEN?    

In 2004 bedraagt het totale aantal klachten over de tak
Leven 337, terwijl er dat 243 waren in 2003.

Gezien het stijgend aantal klachten heeft de Ombudsman
de registratiecodes uitgesplitst om de bron van de onte-
vredenheid gemakkelijker te kunnen achterhalen.

De stijging van 38% in de tak Leven vloeit hoofdzakelijk
voort uit de klachten over de klassieke individuele
levensverzekering, waar de stijging 62% bedraagt.
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(14) Zie hierna p. 56
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Wel dient erop gewezen te worden dat het aantal klach-
ten over de groepsverzekering verdubbeld is.

De meeste klachten (86%) worden ingediend door de
verzekerde zelf en 61% van die klachten zijn opgesteld
in het Nederlands, terwijl het in 2003 om nog maar
55% ging. Overigens is de stijging van het aantal klach-
ten over het algemeen hoofdzakelijk toe te schrijven aan
de klachten in het Nederlands.

Meer dan 65% van de klachten wordt geregistreerd
onder de code “Productie”, met andere woorden de con-
tracten zelf. Als “schadegevallen” worden de klachten
beschouwd die ingediend worden na een overlijden of
een vereffening van het contract op de einddatum.

▼ Welke klachten zijn er over de productie?

Er zijn 30% meer klachten over de productie.

De redenen waarom de consument zich in het kader van
een levensverzekeringsovereenkomst tot de Ombudsman
richt, zijn niet veranderd, hoewel er een nieuwe type van
klacht opduikt. Kandidaat-verzekerden spreken de
Ombudsman aan omdat ze geen verzekeraar vinden of
omdat de voorwaarden waarop de verzekeraar hen wil
dekken, in hun ogen onaanvaardbaar zijn. Ze voelen
zich gediscrimineerd (zie hierboven p. 25).

• De Ombudsman noteert nog altijd klachten over een
gebrek aan antwoord of informatie die de verze-
kerde tijdens de duur van de overeenkomst vraagt. Hij
stelt zijn verzekeraar vragen over de kapitaalevolutie,
de ontwikkeling van het bedrag van de winstdeelna-
me, de spreiding van de premiebedragen over de ver-
schillende dekkingen…
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Binnen de verzekeringsonderneming verlopen deze
opzoekingen, die soms manueel moeten gebeuren, erg
moeizaam. Om alle gegevens te verzamelen, moet de
verzekeraar immers in de tijd teruggaan. Maar mis-
schien beschikt ze intussen over een nieuw informatica-
systeem, of behoort het contract, waarover een vraag
wordt gesteld, tot een portefeuille van een andere ver-
zekeringsonderneming die ze heeft overgenomen…

Kortom, een moeizame, amper rendabele opdracht…
Maar de consument heeft de verzekeraar zijn spaargeld
toevertrouwd en heeft dus recht op correcte informatie.

• Een groot deel van de klachten over de levensverzeke-
ringen wordt ingediend naar aanleiding van afkoop
of reductie. Bij dergelijke verrichtingen wordt de
structuur van de kosten voor het beheer en de com-
mercialisering van het contract duidelijk. 

In sommige gevallen wordt het bedrag van die kosten,
dat doorgaans over verschillende jaren gespreid wordt,
geconcentreerd op de eerste jaren. Wanneer de verze-
kerde zijn stortingen stopzet in de aanvangsfase van het
contract, heeft dat zware gevolgen. In die eerste periode
is het rendement van de belegging immers negatief.

• De Ombudsman registreert een stijging van het aantal
klachten over het bedrag van de prestaties die tij-
dens de duur van het contract verworven zijn. Die vra-
gen hebben betrekking op individuele levensverze-
keringscontracten waarbij de verzekerde zich zorgen
maakt om het resultaat van zijn belegging. De verze-
keringsondernemingen zijn steeds creatiever gewor-
den en brengen de meest uiteenlopende producten
op de markt. De consument is het noorden kwijt en
ziet niet meer wat hem gegarandeerd is.

Gaat het om het bedrag van het kapitaal, de rente-
voet, en als het om een gewaarborgde rentevoet gaat,
op welk bedrag heeft die dan betrekking?

Die diversiteit brengt de consument in verwarring. Dat
is erg jammer, vooral omdat hij vaak de klassieke bank-
beleggingen de rug toegekeerd heeft, omdat hij zich
aangetrokken voelde door het gewaarborgde resultaat
en dus de veiligheid van een verzekeringsproduct. 

In de groepsverzekering hebben de klachten eveneens
betrekking op de verworven bedragen.
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Praktijkgeval
Is de toepassing van die kosten wettelijk? 

In 2001 sluit de heer X een aan een beleggings-
fonds gekoppeld levensverzekeringscontract met een
looptijd van dertig jaar.

Om het half jaar ontvangt hij een overzicht met de
evolutie van zijn spaarkapitaal.  Bij ontvangst van een
overzicht stelt hij vast dat 30% van de gestorte bedra-
gen ingehouden wordt als kost en dat zijn spaargeld
op dat ogenblik een negatief rendement heeft. Hij
vraagt aan de Ombudsman of die praktijk wel wette-
lijk is, maar ook hoe hij die kosten kan recupereren.

De Ombudsman heeft het contract van de heer X
onderzocht. In tegenstelling tot de gangbare prak-
tijk bij de andere verzekeraars op de Belgische
markt, bepaalt het contract dat de instapkosten
integraal in mindering gebracht worden tijdens de
eerste zestig maanden. Doorgaans passen de verze-
keraars op elke storting een percentage toe.

Na afloop van haar onderzoek moest de Ombuds-
man besluiten dat de kostenstructuur in kwestie
niet onwettelijk was. De partijen bepalen immers
vrij de manier waarop de kosten worden toegepast,
voor zover zij de berekening en het percentage ervan
in de algemene voorwaarden beschrijven. 
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De begunstigde ontvangt van de verzekeringsonderne-
ming een overzicht van de prestaties waarop hij recht
heeft. Hij is verbaasd over het bedrag dat hem meege-
deeld wordt, want dat stemt in zijn ogen niet overeen
met de toezegging die zijn werkgever gedaan heeft.

In andere gevallen is hij verbaasd dat het kapitaal
waarop hij recht heeft, sterk afgezwakt wordt door de
toepassing van de verschillende fiscale heffingen. Het
zou nuttig zijn dat de personeelsdiensten van de
werkgevers de werknemers hierop attent maken.

Ook in Tak 23 baart het resultaat van de belegging
de consument zorgen.

In de eerste plaats begrijpt hij de omrekening van zijn
stortingen in rekeneenheden niet, maar hij heeft ook
vragen over het percentage van de beheerskosten en
het rendement van zijn belegging.

Voor dergelijke producten, die beïnvloed worden door
de beursschommelingen, beweert de consument dat
hij het slachtoffer is van misleidende reclame of een
slecht advies (zie hierna “tussenpersonen” p. 45).

De toepassing van de nieuwe wettelijke regeling inzake
de levensverzekering zou dergelijke klachten moeten
voorkomen (15). Zodra een verzekeringsproduct gekop-
peld is aan een beleggingsfonds, heeft de verzekerings-
onderneming immers de verplichting om de verzekerde
erop te wijzen dat hij het financiële risico van zijn beleg-
ging aanvaardt. De verzekeringsonderneming moet ook
duidelijk maken tot welke categorie van financiële risico’s
het product behoort.

Bovendien moet de verzekeraar, indien hij naar een ren-
dement verwijst, duidelijk maken dat dit rendement niet
gewaarborgd is voor de toekomst (16).

V
E

R
Z

E
K

E
R

IN
G

S
O

N
D

E
R

N
E

M
IN

G
E

N

Praktijkgeval
Werd de verzekerde voldoende ingelicht?

De heer X beslist om 50.000 euro via een tussenper-
soon te beleggen bij een verzekeringsonderneming.
Hij wil het bedrag gedurende drie jaar beleggen,
met een maandelijkse rente. 

Drie jaar later, wanneer hij zijn kapitaal wil opne-
men, ontvangt hij slechts de helft van de aanvanke-
lijk belegde som.

Radeloos vraagt de heer X dat de Ombudsman
ingrijpt om de terugbetaling van zijn verlies te verkrij-
gen. Hij beweert dat de tussenpersoon hem beloofd
had dat hij zijn inleg volledig zou recupereren.

Volgens de wet die in 2001 in voege was, is de ver-
zekeringsonderneming niet verplicht om te vermel-
den dat het kapitaalbedrag niet gewaarborgd is.

De Ombudsman heeft de verschillende dossierstuk-
ken echter onderzocht om uit te maken om de heer X
daardoor misleid kan zijn geweest.

Het verzekeringsvoorstel, de bevestigingsbrief en het
algemeen reglement maken duidelijk melding van
de omrekening van het gestorte kapitaal in reken-
eenheden. 

De verzekeraar vermeldt duidelijk dat de waarde
van die eenheden in de tijd schommelt in functie
van de gedefinieerde beursindexen. Elk jaar werd de
verzekerde in kennis gesteld van de evolutie. De
documenten vermelden ook dat het terug te betalen
kapitaal op de einddatum lager kan zijn dan het
aanvankelijke kapitaal.

Aangezien de heer X alle documenten ondertekend
heeft, heeft de Ombudsman bevestigd dat de verzeke-
ringsonderneming zijn spaargeld correct beheerd heeft.

(15) Zie hierboven p. 5
(16) Artikel 8, §5 KB Leven van 14 november 2003
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▼ Welke klachten zijn er over het schade-
beheer?

De consument heeft vragen bij de afrekening van de
bedragen die hij ontvangt na een overlijden of bij de
vereffening van het contract. Ook spreekt hij de
Ombudsman aan over de aanpassing van het bedrag
van de prestaties die hem tijdens de duur van de over-
eenkomst meegedeeld wordt.

Bij het onderzoeken van dergelijke klachten stelt de
Ombudsman vast dat de verzekerde niet vertrouwd is
met het belastingstelsel (anticipatieve heffing op 60
jaar, aanrekening van de taks hoewel de premie slechts
één keer in mindering werd gebracht, de afschaffing van
het systeem van de omrekening in fictieve rente…).

In het kader van de pensioenspaarverzekeringen en de
individuele levensverzekeringen die verbonden zijn met
het pensioen van de verzekeringsnemer, voorziet de fis-
cale wetgeving in een vervroegde heffing van de belas-
ting op de reserve wanneer de verzekerde zestig jaar
wordt.  Bij het ontvangen van de afrekening reageert de
verzekerde verbaasd en vraagt hij zich af of die heffing
wel wettelijk is. 

De verzekeringsondernemingen zouden bij de afreke-
ning een toelichting moeten voegen die in een duidelijk
verstaanbare taal opgesteld is.  

Ook heeft de verzekerde vragen bij het bedrag van de
bonussen, de winstdeelnames… wanneer hij die verge-
lijkt met de bedragen die bij de sluiting van de overeen-
komst in het vooruitzicht werden gesteld.

De Ombudsman moet hem er dan op wijzen dat de winst-
deelname van jaar tot jaar verschilt en moet worden mee-
gedeeld aan de CBFA. De verzekeraar mag zich bovendien
nooit engageren wat het bedrag ervan betreft.

De verzekerden die nog een oude overeenkomst hebben,
vragen zich dan weer af waarom zij geen recht hebben
op winstdeelname, terwijl houders van recentere over-
eenkomsten er wel toegekend krijgen.

Waarom worden zij benadeeld terwijl ze al langer klant
zijn? Ze verliezen echter uit het oog dat zij een gewaar-
borgde rente van 4,75% genieten, terwijl die van de
recentere contracten 3,25% bedraagt.



V
E

R
Z

E
K

E
R

IN
G

S
O

N
D

E
R

N
E

M
IN

G
E

N

39

Andere geschillen hebben te maken met de weigering
van de verzekeringsondernemingen om het kapitaal uit
te keren aan de rechthebbenden. 

Het probleem vloeit dikwijls voort uit de beschikbaarheid
van de medische gegevens over de overleden persoon.
De begunstigden hebben daar immers moeilijk toegang
toe. Ze staan tegenover een medische sector die zich op
de wet op de rechten van de patiënt baseert om nauwe-
lijks medewerking te verlenen.  Bijgevolg rust op hen
vaak een erg zware bewijslast. Het Hof van Cassatie
heeft die bewijslast voor de begunstigden recent afge-
zwakt (17). Volgens het Hof is het aan de verzekeraar om
aan te tonen dat essentiële informatie opzettelijk verzwe-
gen werd bij het sluiten van het contract. 

In sommige gevallen kunnen de gevolgen zwaar zijn
wanneer de verzekeringsonderneming niet kan bewijzen
dat de vormvereisten, meer bepaald bij niet-betaling
van de premie, nageleefd zijn.

Praktijkgeval
Welke zijn de gevolgen voor een levensverzeke-
raar die een aangetekende verzending niet kan
bewijzen?

Mevrouw X heeft haar man verloren. Ze vraagt de
uitvoering van de overeenkomst aan de verzeke-
ringsonderneming bij wie haar man in het kader
van een hypothecaire lening een schuldsaldoverze-
kering gesloten had.  De onderneming weigert
omdat het contract in 2000 zou zijn opgezegd
wegens niet-betaling van de premies.

Mevrouw X betwist dat die opzegging in werking
getreden is en vraagt het bewijs van de aangeteken-
de kennisgeving. 

Ze klaagt bij de Ombudsman dat de verzekeraar
niet meer gereageerd heeft sinds 2002, bij het
openvallen van de erfenis. Er kwam geen beweging
in het dossier, ondanks interventies van haar nota-
ris, haar advocaat, die een minnelijke schikking
voorstelde, en de schuldbemiddelaar van haar man.

De Ombudsman neemt met de verzekeraar contact
op en vraagt hem het bewijs van de aangetekende
verzending te leveren. De verzekeraar blijkt dat
bewijs niet meer te kunnen vinden. De verzekeraar
ziet ervan af om zijn rechten via een gerechtelijke
procedure te doen gelden en geeft de opdracht om
de op de dag van het overlijden verzekerde prestatie
te betalen. 

(17) Cassatie 18 januari 2002
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RESULTATEN

Van 2.084 klachten zijn er 1.499 onderzocht en afge-
rond en was er 54% ongegrond.

488 klachten werden niet onderzocht.

Op 28 februari 2005 waren er nog 97 dossiers in
behandeling.

Uit een nadere analyse van de resultaten uit verschillen-
de oogpunten kan het volgende worden afgeleid:

Slechts 44% van de klachten in de Individuele levensver-
zekering is gegrond, terwijl er van de klachten over de
groepsverzekering 63% gegrond is.  De moeilijkheden
bij het beheer van dergelijke collectieve contracten

vloeien voort uit het feit dat het om een onrechtstreekse
relatie tussen verzekeraar en begunstigde gaat.

In de tak Motorrijtuigen is 51% van de klachten
gegrond. De meeste klachten hebben betrekking op de
aanpassing van de premies, het verstrekken van de
schadeattesten, onbehandeld gebleven verzoeken en de
vergoedingstermijnen. 

In de tak Brand is 39% van de klachten gegrond. Dat
globale resultaat wordt beïnvloed door de klachten over
de weigering van de verzekeraar om de diefstalwaar-
borg te verlenen. De meeste klachten blijken overigens
niet gegrond te zijn. 

In de tak Rechtsbijstand is 34% van de klachten
gegrond. Er zijn veel klachten over het passieve beheer
van de rechtsbijstanddekking in de autoverzekering (zie
hierna p. 56). Aangaande de uitgebreide dekkingen
(buiten de autoverzekering) wordt de Ombudsman vaak
aangesproken omdat de verzekeraar weigert op te tre-
den. De consument die een polis met uitgebreide dek-
kingen sluit, blijkt overduidelijk niet altijd de juiste
draagwijdte daarvan te begrijpen.
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Andere Ombudsmannen
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Onderneming buiten charter

Niet bevoegd

Informatieaanvragen

Non fondé
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AANTAL KLACHTEN

In 2004 noteren we een lichte daling van de klachten ten
aanzien van de verzekeringstussenpersonen: 149, tegenover
161 in 2003.

Er zijn vooral minder klachten over makelaars die lid zijn
van een van de drie beroepsfederaties die het charter van
de Ombudsman ondertekend hebben.

Het aantal klachten over bemiddelaars die niet bij een
federatie aangesloten zijn, blijft dan weer gelijk.
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WIE DIENT ER EEN KLACHT IN?

De meeste klachten zijn afkomstig van de verzekerden zelf,
m.a.w. de klanten van de verzekeringsadviseurs.

Anders dan bij de klachten over verzekeringsondernemin-
gen loopt de verdeling naar herkomst (Franstalig,
Nederlandstalig) hier gelijk.

OVER WELKE VERZEKERING
KLAAGT DE CONSUMENT?

De meeste klachten gaan nog altijd over de
Autoverzekering, en dan vooral over de dekking van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid. In deze tak nemen we
een stijging waar van 19 %.

De klachten in de tak Leven stijgen eveneens licht, van 23
tot 27.

Daarentegen is er in vergelijking met 2003 een opvallende
daling van het aantal klachten over de takken
Rechtsbijstand en Burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 
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WAAROVER EN WAAROM KLAAGT
DE CONSUMENT?

Anders dan bij de klachten over verzekeringsondernemin-
gen hebben de meeste klachten betrekking op verrichtin-
gen bij het sluiten of wijzigen van de overeenkomst (66%).
Overigens wordt een daling vastgesteld van het aantal
klachten over het schadebeheer (-26%).

• Uit de analyse van de dossiers blijkt dat de verzekerden
zich vooral tot de Ombudsman richten omdat ze klach-
ten hebben over de beroepsbekwaamheid van hun
bemiddelaar. Onder deze noemer ressorteren een aantal
klachten die onder één categorie werden ondergebracht,
de beroepsbekwaamheid. Zo menen de verzekerden
slecht te zijn ingelicht over de omvang van de contrac-
tuele dekking, de gevolgen van het niet aangeven van
de gebruikelijke bestuurder van het voertuig of de infor-
matie die moet worden vermeld op de verklaring aan-
gaande de gezondheidstoestand.

Daarnaast betwisten de consumenten ook de verandering
van verzekeraar waartoe de tussenpersoon zonder hun
akkoord is overgegaan.

In de tak Leven is het aantal klachten gestegen. Net zoals in
de voorgaande jaren verwijt de consument de tussenper-
soon dat hij hem slecht adviseert.

Hij meent dat hem een product aanbevolen is dat niet aan-
gepast is aan zijn behoeften (hij vroeg een pensioen en
kreeg een overlijdensverzekering), of een product dat niet
overstemt met zijn beleggingsdoelstelling (het product
heeft geen gewaarborgde, maar een variabele rentevoet),
of een product zonder kapitaalsgarantie, terwijl hij zich tot
de verzekering gewend had om zijn kapitaal te beschermen.

In het laatste geval gaat het om het kapitaalverlies als
gevolg van de beursschommelingen van de levensverzeke-
ringsproducten van tak 23.

Bovenop die kritiek komt nog het gebrek aan transparantie
in de beheers- en distributiekosten.
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Bij dergelijke klachten moet de Ombudsman erg omzichtig
optreden. De meeste verwijten hebben immers betrekking
op de inhoud van een mondeling advies. Het is uiteraard
niet mogelijk om te beoordelen op welke manier het
gesprek daadwerkelijk verlopen is.

Wat heeft de verzekeringsadviseur gezegd of niet gezegd?
Wat heeft de klager begrepen? Hoe heeft hij zijn vraag
geformuleerd? Heeft hij wel alle elementen meegedeeld
die bij de keuze van een product meespelen?

Over het algemeen moet de adviesplicht beoordeeld wor-
den volgens de context. De draagwijdte ervan moet aldus
worden bekeken in het licht van de verstandelijke vermo-

gens en de kennis van de persoon aan wie het advies ver-
leend wordt. Ook moet er rekening worden gehouden met
zijn omgeving en economische mogelijkheden. Kon redelij-
kerwijze worden verondersteld dat het verkochte product
aan een behoefte van de klager beantwoordde? 

De Ombudsman ondervraagt de verzekeringsadviseur altijd
op basis van de geformuleerde klachten. Soms wendt ze
zich ook tot de verzekeringsonderneming om de informatie
te vervolledigen. Op die manier krijgt ze een overzicht. Ze
gebruikt daarbij de elementen die haar ter beschikking
gesteld worden, zoals nota’s, documenten of folders met
aantekeningen, om de bedoelingen van de partijen te kun-
nen bepalen.
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Praktijkgeval
Heeft de tussenpersoon zijn klant slecht verze-
kerd?

De heer X is op 11 mei 2001 betrokken in een ver-
keersongeval waarvoor hij strafrechtelijk vervolgd
wordt.   Hij geeft het ongeval aan bij maatschappij
A., zijn rechtsbijstandverzekeraar, en verzoekt hem
de erelonen te vergoeden die de advocaat aanrekent
voor zijn strafrechtelijke verdediging. Maatschappij
A weigert  tussen te komen omdat de waarborg
rechtsbijstand enkel onderschreven werd voor de
waarborg “brand” en niet voor de waarborg “auto”.
De klant is van mening dat zijn makelaar, kantoor
Z, hem slecht verzekerd heeft en richt zich tot de
Ombudsman.

Na onderzoek blijkt dat de heer X het beheer van
zijn autoverzekeringspolis, die de waarborgen “bur-
gerrechtelijke aansprakelijkheid” en “omnium”
bevatte, in 1998 toevertrouwd heeft aan kantoor Z.
De rechtsbijstanddekking voor zijn voertuig had hij
echter  via een ander makelaarskantoor bij een
andere maatschappij afgesloten. In 2000 zegt de

heer X zijn contract “rechtsbijstand auto” op met
ingang van 27 februari 2001. Hij beweert dat hij
kantoor Z gevraagd heeft hem voor rechtsbijstand
te verzekeren vanaf 27 februari 2001. Als bewijs
daarvoor voert hij aan dat hij van maatschappij A
een vervaldagbericht ontvangen heeft met het ver-
zoek de premie te betalen. Kantoor Z verklaart dat X
hem er nooit van verwittigd heeft dat hij zijn vorige
verzekeringsovereenkomst "rechtsbijstand" opge-
zegd had. Hij geeft toe dat hij de klant, in het kader
van een commerciële actie van maatschappij A,
voorgesteld heeft een verzekeringsovereenkomst
“rechtsbijstand na brand” te sluiten, waarvoor de
heer X dan ook de premies betaald heeft. Bij onder-
zoek van het vervaldagbericht, dat niet nader
omschreef om welk type van rechtsbijstandsverzeke-
ring het ging, stelt de Ombudsman vast dat het
contract in werking treedt op 28 januari 2001.
Bovendien ging het om een lagere premie die niet
overeenstemde met die voor de rechtsbijstanddek-
king voor auto. Ze is van mening dat de heer X over
geen enkel element beschikt waarmee hij kan aanto-
nen dat hij kantoor Z gevraagd heeft een rechtsbij-
standsverzekering “auto” te sluiten.
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Indien hun versies elkaar echter blijven tegenspreken en er
geen enkel onbetwistbaar element is dat uitsluitsel biedt,
bevindt de Ombudsman zich, zoals de rechter, in de onmo-
gelijkheid om een oordeel te vellen. 

In dat verband zouden misverstanden voorkomen kunnen
worden wanneer de Europese bemiddelingsrichtlijn van 15
januari 2003, die voor de adviesverlening door tussenper-
sonen bepaalde vormelijke regels aanbeveelt, in het
Belgisch recht zal zijn omgezet. 

Door het gesprek en de keuze van de consument schriftelijk
te bevestigen, zonder die bevestiging daarom ook in de
contractvoorwaarden op te nemen, zouden eventuele latere
geschillen gemakkelijker opgehelderd kunnen worden.

Ook in de schadeverzekeringen kan een slecht advies ernstige
gevolgen hebben.

Dit is bijvoorbeeld zo wanneer de tussenpersoon voorstelt
om van verzekeraar te veranderen en de klant op die
manier in de toekomst voor sommige risico’s geen dekking
meer geniet.

Bij alle dekkingen die verband houden met de gezond-
heidstoestand van de verzekerde moet de tussenpersoon
redelijkerwijze rekening houden met andere parameters
dan het financiële aspect (lagere premie, vrijstellingbedrag,
keuze van ziekenhuis zonder vergoedingsbeperking, …). De
nieuwe verzekeraar die de dekking voor zijn rekening
neemt, zal de kandidaat-verzekerde als een nieuw risico
beoordelen en kan weigeren om de gevolgen van een al
bestaande medische aandoening te dekken.

• Ten slotte zijn er ook klachten over de betalingen.

Dergelijke klachten worden om uiteenlopende redenen
ingediend. De consument klaagt dat de verzekerings-
adviseur treuzelt om de vergoeding voor een schadege-
val door te storten, dat hij de premie niet meteen betaald
heeft aan de verzekeraar, of dat hij het verschuldigde
premiesaldo niet overgemaakt heeft…

De consument wordt wel beschermd door artikel 13 van
de wet op de landverzekeringsovereenkomst. Deze stelt
dat een betaling aan een tussenpersoon bevrijdend is.
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Praktijkgeval
Wat zijn de gevolgen van een slecht advies?

De heer X beschikt bij een verzekeringsonderneming
over een polis “gewaarborgd inkomen”. Via zijn
makelaar zegt hij op 3 september 2003 de overeen-
komst op, met ingang van 1 september 2004.

Intussen klopt hij bij andere verzekeringsondernemin-
gen aan, maar door zijn gezondheidsproblemen is
geen enkele maatschappij bereid hem te aanvaarden. 

Hij verwittigt verzekeringsonderneming A dat hij de
opzegging ongedaan wil maken.

De verzekeraar weigert dat en antwoordt dat de
opzeg geregistreerd werd en binnen een maand na
de opzegging aan de klant werd bevestigd. De ver-

zekerde kan bijgevolg alleen opnieuw dekking
genieten als hij een nieuwe overeenkomst afsluit.

De tussenpersoon kan dat niet aanvaarden, want
volgens hem gebeurde de opzegging eenzijdig en
kan de verzekerde die de opzegging gevraagd heeft,
deze ook intrekken.

Daarover wint hij het advies in van de Ombudsman.

Ze antwoordt hem dat de opzegging juridisch gel-
dig is gezien er een onderlinge overeenstemming is
over de meegedeelde einddatum, namelijk 1 sep-
tember 2004.

Een annulering kan dus alleen wanneer de verzeke-
raar daarmee instemt.
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RESULTATEN
29 van de 149 klachten hebben geen aanleiding gege-
ven tot een onderzoek omdat het verzoeken om inlich-
tingen betrof of omdat ze buiten de bevoegdheid van de
Ombudsman vielen.

Van de onderzochte klachten waren er 56% gegrond
tegenover 54% in 2003.

Op 28/02/2005 stonden er nog 8 dossiers open.

Uit de analyse van al die klachten blijkt voldoende dui-
delijk dat een professionele houding van de tussenper-
soon onontbeerlijk is. Het advies en de hulp van een
tussenpersoon die professioneel te werk gaat, beteke-
nen voor de consument een echte toegevoegde waarde.

Andere Ombudsmannen

Commerciële aanpak

CBFA

Verzoek om inlichtingen
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Gegrond Ongegrond4963
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Klachten  over  
Datassur

Datassur is een economisch samenwerkingsver-
band dat onder meer gegevensbanken beheert.
Het registreert dus gegevens die het ontvangt van
verzekeringsondernemingen die de dossiers
geselecteerd hebben op basis van objectieve
bestandscriteria.

AANTAL KLACHTEN

Eind 2004 heeft de Ombudsman 39 klachten over
Datassur geregistreerd. Tegenover 2003 (49 klachten) is
dat een daling met 20 %.

Het aantal bij de Ombudsman ingediende klachten staat
in sterk contrast met het aantal registraties bij Datassur,
dat in 2004 nog gestegen is (44.000 inschrijvingen). Eind
2003 heeft Datassur aanbevelingen gedaan om de verzoe-
ken om registratie van de verzekeringsondernemingen een-
vormig te maken. Die aanbevelingen hebben aanleiding
gegeven tot het groeiende aantal registraties.

Wanneer er tegen Datassur een klacht wordt geformuleerd,
treedt de Ombudsman op als een beroepsinstantie.

Een verzekerde die ontevreden is omdat hij in een bestand
geregistreerd staat, moet zich in de eerste plaats immers tot
Datassur zelf wenden. Hij kan pas bij de Ombudsman aan-
kloppen wanneer hij geen gelijk heeft gekregen en nog
altijd meent dat zijn registratie verkeerd of onterecht is.

Deze procedure wordt toegelicht in de brief die Datassur
aan de verzekerde stuurt om deze in te lichten over de wei-
gering om de opgenomen gegevens aan te passen of te

schrappen. Desondanks zijn er nog altijd verzekerden die
zich rechtstreeks tot de Ombudsman richten. In dat geval
verwijst de Ombudsman naar de bestaande procedure. 
40% van de tegen Datassur ingediende klachten valt in
deze categorie.

De afname van het aantal bij de Ombudsman ingediende
klachten moet ook vergeleken worden met het aantal ver-
zoeken om herziening die in 2004 rechtstreeks aan
Datassur zijn gericht.

Dat aantal bedroeg 394 in 2004, tegenover nog 436 in
2003.

Hoewel het aantal registraties in de bestanden van
Datassur is gestegen, is het aantal verzoeken om rechtzet-
ting zowel bij Datassur als bij de Ombudsman gedaald.
Daarvoor zijn er twee redenen. In de eerste plaats betwist
de verzekerde minder gemakkelijk zijn opname in het
bestand omdat hij minder moeilijk een verzekering tegen
zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen
vindt. De oprichting van het Tariferingsbureau en de uitvoe-
ring van het tussen Assuralia en minister Moerman geslo-
ten gentlemen’s agreement (18) maken de toegang tot de
verzekering voor de consument gemakkelijker.

De tweede reden van de vermindering van het aantal
betwistingen ligt in het aantal rechterlijke beslissingen
waardoor de consument zijn registratie gemakkelijker aan-
vaardt. Hoven en rechtbanken hebben immers herhaalde-

(18) De 29/29-polis voor jongeren en de aanbevelingen voor
ouderen
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lijk bevestigd dat de registratie bij Datassur geen overtre-
ding is van de wet op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer (19).

WIE DIENT ER EEN KLACHT IN?

De meeste klachten tegen Datassur worden door de verze-
kerden zelf ingediend, namelijk 80 %. Voor de rest worden
de klachten ingediend door tussenpersonen die de
Ombudsman inschakelen voor rekening van hun klant. 

OVER WELKE VERZEKERING
KLAAGT DE CONSUMENT?

Net zoals vroeger hebben de meeste klachten (70 %) voor-
al betrekking op de verplichte burgerrechtelijke aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (BA-auto).

In vergelijking met 2003 constateert de Ombudsman ech-
ter een daling, want toen waren deze klachten nog goed
voor 80 %. Die daling is te verklaren doordat de verzeke-
ringsondernemingen hun portefeuillesanering minder dras-
tisch hebben voortgezet.

Er is daarentegen een stijging van het aantal klachten in
verband met de brandverzekering. In 2003 maakten die
klachten nog maar 5 % uit, terwijl ze in 2004 opgelopen
zijn tot 20 % van het aantal klachten over Datassur.JA
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WAAROVER EN WAAROM KLAAGT
DE CONSUMENT?

De consument richt zich tot de Ombudsman omdat hij zijn
registratie in het bestand onterecht vindt. De Ombudsman
rangschikt de klacht onder het motief waarvoor de klager
bij Datassur geregistreerd is.

De meeste klagers (30 %) vechten nog altijd hun registra-
tie als wanbetaler aan. Dit percentage moet gerelateerd
worden aan de registraties om deze reden, die bij Datassur
84 % van het totaal uitmaken. De Ombudsman pleit ervoor
dat de registratie geschrapt wordt zodra de situatie in orde
gebracht is. Tot nu toe is er een aantal verzekeraars dat dit
alleen doet als de klager te goeder trouw was.

Negen klachten gingen in 2003 over de registratie wegens
opzegging na schade.
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Praktijkgeval
Datassur: schrapping van een registratie voor
fraude

De heer X, houder van een polis BA-privé-leven,
vraagt via zijn advocaat de schrapping van een
registratie die melding maakt van een frauduleuze
schadeaangifte. 

Die registratie is gebaseerd op een eenzijdig exper-
tiseverslag dat gewag maakt van vermoedelijke
fraude, maar onderstreept dat er geen onomstotelijk
bewijs bestaat.

De door de verzekeraar ingediende strafklacht werd
trouwens geseponeerd.

De heer X richt zich tot de Ombudsman, die kennis
neemt van het hele dossier.

Uit het onderzoek van de verklaring van de verzeker-
de blijkt dat er tegenstrijdigheid bestaat over de
datum van het schadegeval. Zoals de fraudeover-
eenkomst (20) bepaalt, heeft de verzekeringsonderne-
ming een klacht ingediend bij het parket. De
Ombudsman kan de registratie dus niet betwisten
en raadt de klager aan te wachten tot het strafdos-
sier afgesloten is.

Enkele maanden later wordt de strafklacht van de
verzekeraar geseponeerd. De heer X blijft echter in het
Datassur-bestand staan. Hij besluit opnieuw contact
op te nemen met de Ombudsman. Aangezien de zaak
door het parket is geseponeerd, heeft de Ombudsman
de verzekeringsonderneming en Datassur kunnen
overtuigen de registratie te schrappen.

(20) De verzekeringsondernemingen die de fraudeovereenkomst hebben ondertekend, verbinden zich ertoe om in geval van vermoeden van
fraude een klacht in te dienen bij het parket.  Die overeenkomst tussen verzekeringsondernemingen past in het zelfreguleringsbeleid maar
kan niet aan de verzekerden worden tegengeworpen.
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De klachten wegens registratie als gevolg van fraude zijn
toegenomen: van 7 in 2003 stijgen ze tot 11 in 2004.
Zodra er een vermoeden van fraude is, weigert de verzeke-
ringsonderneming te vergoeden, zegt het contract op en
registreert de “fraudeur” bij Datassur. In de meeste gevallen
is er nog geen rechterlijke beslissing en is zelfs het gerech-
telijk onderzoek nog niet afgerond.

De geregistreerde persoon ziet in de registratie dan ook dik-
wijls een inbreuk op zijn privé-leven. Recente rechtspraak
heeft aan deze polemiek een einde gemaakt. Twee vonnissen
hebben Datassur in het gelijk gesteld (21). In beide gevallen
ging het om een autodiefstal waarbij de verzekeraar onregel-
matigheden in de schadeaangifte had opgemerkt en zijn ver-
zekerde van fraude had vermoed. De rechtbank was van oor-
deel dat de opname in het Datassur-bestand wegens zijn
specifieke doel geenszins een inbreuk op de privacy was. 

RESULTATEN

Uit de door de Ombudsman onderzochte dossiers blijkt dat
de registratie in 55 % van de gevallen niet terecht was of
op z’n minst onbillijk.

De meeste van die klachten waren gegrond omdat de ver-
zekeringsonderneming, die de gegevens aan Datassur ver-
strekt, de opzeggingsprocedure niet had nageleefd.

De registratie van een verzekerde kan maar rechtmatig zijn
als de verzekeringsonderneming die opzegt, de bepalingen
van de wet naleeft.

Uit het onderzoek van de klachten heeft de Ombudsman
opgemaakt dat de opzeggingstermijnen in verschillende
gevallen niet nageleefd waren of, als het om een verplicht
autoverzekeringscontract ging, dat de verzekeraar geen uit-
gaven had gehad (22). In die gevallen diende de opzegging
te worden geannuleerd en de opname in het bestand ipso
facto te worden gewist.

Van de 39 klachten zijn er 16 dossiers niet verder behan-
deld. Het gaat om de gevallen waarin de verzekerde zich
niet eerst tot Datassur heeft gericht.

Aangezien de Ombudsman een beroepsinstantie is, heeft
zij de klager op de gebruikelijke procedure attent gemaakt
en hem aanbevolen eerst bij Datassur aan te kloppen.
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Datassur: gedeeltelijke schrapping van registraties

Mevrouw X vraagt de annulering van Datassur-
registraties die gedaan zijn wegens niet-betaling
van haar premies. Na een negatief antwoord van
Datassur richt zij zich tot de Ombudsman.

Na inlichtingen te hebben ingewonnen bij Datassur
en de verzekeraar verneemt de Ombudsman dat zij
driemaal is geregistreerd: tweemaal wegens her-
haalde niet-betaling van maandelijkse premies die
de opzegging van de BA-autopolis hebben veroor-
zaakt en eenmaal wegens opzegging van de brand-
verzekeringspolis op de vervaldag.

De Ombudsman stelt vast dat de twee registraties
voor de BA-autoverzekering een dubbel gebruik
betreffen. Eén registratie wordt bijgevolg geschrapt.

Wat de registratie voor de brandverzekering
betreft, daar gaat het om een code (opzegging op
de vervaldag) die is afgeschaft ingevolge de aan-
bevelingen van Datassur van december 2003.  Alle
registraties op basis van die code worden dus
geschrapt. Door de tussenkomst van de
Ombudsman is mevrouw X nog maar eenmaal
opgenomen in het bestand van Datassur. Die regi-
stratie wegens niet-betaling van de premie zal nog
drie jaar te rekenen vanaf de vaststelling van de
feiten blijven bestaan.

(21) Rechtbank in kort geding van Nijvel, 28 oktober 2003, en
rechtbank van eerste aanleg van Brussel, 11 juni 2004.

(22) Recente wetgeving bepaalt dat de verzekeraar alleen mag
opzeggen na een ongeval waarvoor de verzekerde aansprake-
lijk is (wet van 2 augustus 2002).



▼ AANBEVELINGEN IV
▼ Follow-up van de aanbevelingen

Het jaarverslag is een blik op het verleden, waarvan de
analyse het mogelijk maakt lessen te trekken. Het is een
bron van inspiratie om acties te sturen.  Zo formuleert de
Ombudsman sinds 1996 aanbevelingen op grond van
terugkerende klachten.  Die adviezen liggen in de lijn van
het door de sector ontwikkelde preventiebeleid.  Net
zoals het voorvallen van schade voorkomen dient te wor-
den, moeten ook misverstanden en ontevredenheid ver-
hinderd worden.

Uit de ervaring blijkt dat de geformuleerde aanbevelin-
gen volgens de aard en de draagwijdte ervan erg ver-
schillend zijn opgevolgd. Voor sommige is het mogelijk
snel onderzoek te verrichten en conclusies te trekken. Zo
hebben verschillende aanbevelingen vorm gekregen in
een concrete oplossing. Voor andere is er echter een lan-
gere waarnemingsperiode nodig omdat ze samenhangen
met de hele cultuur en denkwijze van de actoren in de
sector of omdat het antwoord niet van hen afhangt.

Zolang er geen oplossing komt, blijft de Ombudsman er
bij die actoren op aandringen dat zij het onderwerp van
de aanbeveling onderzoeken en de mogelijkheid nagaan
om er, al was het maar gedeeltelijk, gevolg aan te geven.

Achteraf gezien stelt de Ombudsman vast dat sommige
aanbevelingen waarvoor geen spontane of consensuele
oplossing mogelijk leek, via de wetgever ingevuld worden.

De in 1996 geformuleerde aanbeveling over de draagwijd-
te van de uitsluiting van de vooraf bestaande toestand
inzake gezondheidszorg (zie bijlage I.1) en die uit 1998
betreffende de dekkingsonderbreking in geval van veran-

dering van verzekeraar (zie bijlage I.2) zijn bijvoorbeeld
overgenomen in de conclusies van de buitengewone minis-
terraad die op 20 en 21 maart 2004 in Raversijde plaats-
had. Ze worden behandeld in een wetsontwerp. 

Het nieuwe koninklijk besluit Leven van 14 november
2003 beantwoordt enerzijds aan de aanbeveling die in
1998 werd geformuleerd over de transparantie van de
informatie bij de contractsluiting en over de toekenning
van een winstdeelname in de loop van de overeenkomst
(zie bijlage I.3) en anderzijds aan de aanbeveling uit
2000 over de transparante beheerskosten voor de nieu-
we levensverzekeringsproducten. Het gaat voornamelijk
over de zogenoemde tak 23-producten, waarvan het ren-
dement gekoppeld is aan de beursprestaties.

Daarnaast werkt de nieuwe wet van 28 april 2003
betreffende de aanvullende pensioenen de problemen
weg waarvan sprake is in de aanbeveling uit 1997 inzake
de groepsverzekeringen (zie bijlage I.4).

Er zijn echter ook aanbevelingen waarvan de opvolging
belemmerd wordt door de overheid terwijl die er juist de
motor van zou kunnen of moeten zijn. In verband met
het onderwerp van die aanbevelingen, die tot geen enkel
concreet resultaat hebben geleid, blijven de klachten
terugkeren. 

De eerste betreft het bezorgen van het door de politie
opgemaakte proces-verbaal. Deze aanbeveling is opge-
nomen in een project dat “Trans-PV” genoemd wordt.
Wanneer een consument klaagt over de trage regeling
stellen we dikwijls vast dat het wachten op het politie-
verslag een proactief beheer in de weg staat. De verzeke-
raar kan er alleen met toestemming van het parket inza- 55
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ge van krijgen. Die toestemming wordt echter pas gege-
ven nadat het gerechtelijk onderzoek is afgesloten; dat
kan maanden en zelfs jaren duren wegens de vertraging
die te wijten is aan de overbelasting van het parket.

De vijfde Europese richtlijn (23) zou het project Trans-PV
echter nieuw leven moeten inblazen.

Die richtlijn voert immers de verplichting in om in elke lid-
staat een instelling op te richten die de processen-verbaal
van verkeersongevallen moet centraliseren zodat slacht-
offers en verzekeraars er gemakkelijker toegang toe hebben.

In 2000 formuleerde de Ombudsman het advies om het
bedrag van de premies voor de hospitalisatieverzekerin-
gen geleidelijk te kunnen aanpassen. Hierbij ondersteun-
de ze de verzekeringsondernemingen. Het premiebedrag
zou evolueren op grond van specifieke objectieve index-
cijfers (zie bijlage I.5). 

In het kader van hun solvabiliteitsverplichting passen de
verzekeringsondernemingen tariefverhogingen toe op
hun hele hospitalisatieportefeuille. Die verhogingen zijn
meestal aanzienlijk, te meer omdat ze categorieën van
verzekerden treffen die in een zwakke positie staan:
oudere mensen die vaak gepensioneerd zijn met een
laag inkomen en een verhoogd risico op ziekenhuisopna-
me.  Het heeft weinig zin hun aan te raden van verzeke-
raar te veranderen aangezien ziekten in verband met een
vroegere toestand uitgesloten zouden worden.  Sommige
categorieën van verzekerden zijn zo in een moeilijke of
zelfs onmogelijke situatie terechtgekomen.

Op dit punt heeft de sector nog geen antwoord gekregen
van de overheid.

In het licht van deze vaststelling onderstreept de
Ombudsman dat de herhaalde klachten, al is het aantal
ervan gering in verhouding tot het aantal prestaties van
de sector, dikwijls wijzen op een diepere malaise.

De politieke besluitvormers en de marktspelers van de sector
zouden daarin een onbetwistbare barometer moeten zien
die ontevredenheid en opduikende problemen aangeeft.

▼ Aanbevelingen 2004

Om sneller te kunnen reageren spreekt de Ombudsman
in de loop van het jaar onmiddellijk de betrokken instan-
ties aan over de door haar vastgestelde problemen. Deze
succesvolle aanpak wordt dan ook voortgezet.

Op basis van de terugkerende klachten in 2004 verto-
nen de door de Ombudsman geformuleerde aanbevelin-
gen één gemeenschappelijk kenmerk: communicatie
en transparantie.

Het gaat er immers om de verzekerde beter in te lichten
over zijn rechten en over  de gevolgen van de beslissing
die hij overweegt te nemen.

▲ Tak Leven: beheerskosten

In de loop van 2004 heeft de Ombudsman een aantal
klachten genoteerd over levensverzekeringscontracten
waarvan de kosten (commissieloon van de tussenpersoon
en beheerskosten) geconcentreerd waren op de eerste
jaren in plaats van gespreid te zijn over de ganse duur van
het contract.

De toepassing van die techniek brengt in het begin van het
contract een negatief rendement mee: de waarde van het
contract ligt heel wat lager dan het belegde bedrag.

De klagers verbazen zich over het grote verlies waarmee
zij opgezadeld worden en vragen uitleg aan de
Ombudsman.

Aanbeveling
Bij een product met een dergelijke structuur is het absoluut
noodzakelijk dat de verzekeringsonderneming zich trans-
parant opstelt door de rendementscurve op te geven en te
verduidelijken vanaf welk jaar die weer positief wordt.

De verkoper moet duidelijk maken dat dit soort investe-
ring noodzakelijk en onlosmakelijk verbonden is aan een
langetermijnbelegging.

(23) Het ontwerp is op 12 januari 2005 door het Europees
Parlement goedgekeurd en zou in juli 2005 aangenomen
moeten worden.
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▲ Gewaarborgd inkomen: informatie over het
einde van de prestaties

De prestaties van de verzekeraar in het kader van een
polis “gewaarborgd inkomen” worden stopgezet wanneer
de overeenkomst niet meer in werking is. Dit gebeurt zelfs
wanneer de oorzaak van de ongeschiktheid zich tijdens de
looptijd heeft voorgedaan.

De verzekeringsnemer die het slachtoffer van een definitie-
ve ongeschiktheid is, kan deze bijzonderheid wel eens uit
het oog verliezen. Hij is van oordeel dat hij er geen belang
meer bij heeft om die polis te behouden aangezien hij
geen beroepsactiviteit meer uitoefent. Hij zegt de polis dus
op, maar kan niet meer op die beslissing terugkomen. 

Aanbeveling
Hoewel het standpunt van de verzekeringsonderneming
juridisch gegrond is, zou de verzekeringsonderneming
met het oog op zoveel mogelijk transparantie de verze-
kerde moeten inlichten over de gevolgen van zijn beslis-
sing alvorens die te registreren.
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Praktijkgeval
Kan de verzekerde die zijn contract heeft opge-
zegd, die beslissing annuleren?
Tien jaar geleden heeft de heer X als gevolg van een
ongeval het gebruik van een oog verloren. Omdat
hij een verzekering “gewaarborgd inkomen” had,
ontvangt hij sindsdien een maandelijkse rente. 

In 2003 zegt de heer X zijn contract op en stelt tot
zijn verbazing vast dat de verzekeraar vervolgens de
betaling van de rente stopzet. Enkele maanden later
stelt hij de verzekeringsonderneming voor de ach-
terstallige premies te betalen en het contract weer
in werking te stellen. De verzekeraar weigert.

De ontevreden heer X richt zich tot de Ombudsman.

Uit de documenten die de verzekeraar aan de
Ombudsman in het kader van haar onderzoek

bezorgt, blijkt dat de heer X een aangetekende
opzeggingsbrief heeft verzonden. De verzekeraar
heeft daarvan akte genomen en het contract wordt
voor juni 2003 opgezegd. De opzegging van een
contract “gewaarborgd inkomen” heeft evenwel tot
gevolg dat de verzekeraar zijn uitkeringen stopzet.

Het stopzetten van de rentebetaling door de verze-
keringsonderneming is dus correct.

De heer X was zich niet bewust van de gevolgen van
zijn beslissing.

Niettemin voorziet het contract in de mogelijkheid
om het contract binnen zes maanden na een
medisch onderzoek opnieuw in werking te stellen.

De heer X weigert dit en de verzekeraar blijft bij zijn
standpunt, waar juridisch helaas niets op aan te
merken is.
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▲ Collectieve hospitalisatieverzekering: individuele
voortzetting

In 1998 vestigde de Ombudsman de aandacht van de sector
en de consumenten op de moeilijkheden die deze laatsten in
verband met de hospitalisatieverzekering konden ondervinden
wanneer zij niet meer onder de dekking van een collectief
hospitalisatiecontract vielen (zie bijlage I.2).

Sindsdien voorzien steeds meer collectieve contracten in
de mogelijkheid om de dekking individueel voort te zet-
ten. Meestal komt die voortzetting neer op een individu-
eel contract dat de vooraf bestaande toestand van de ver-
zekerde dekt, maar dan wel tegen een individuele premie
die een stuk hoger uitvalt dan zijn vroegere bijdrage. Over
dit punt ontvangt de Ombudsman verschillende klachten.

Daarnaast hebben de consumenten ook klachten over het
gebrek aan dekking omdat het collectieve contract beëin-
digd is. Het gaat om de gevallen waarin het bedrijf, dat de
verzekeringsnemer is, haar activiteit stopzet, failliet gaat of
weigert nog bij te dragen aan de premies van de gepen-

sioneerde werknemers. Dit is ook het geval voor sommige
gezinsleden die na een scheiding geen begunstigde meer
zijn van het collectieve contract.

In tegenstelling tot wat voor individuele contracten geldt,
heeft de verzekeringsonderneming ten slotte ook het
recht de collectieve hospitalisatiecontracten op te zeggen.

Als de werkgever - verzekeringsnemer geen product vindt
tegen een premie die hij geschikt acht, welke bescher-
ming genieten de verzekerden dan?

Overigens bieden verschillende verzekeringsondernemin-
gen op de markt geen individuele hospitalisatieverzeke-
ringen meer aan (24). Hoe moet de consument zich dan
beschermen als hij geen aanspraak meer kan maken op
de dekking van een collectief contract?

Aanbeveling
Ingevolge de ministerraad van Raversijde zoeken verzeke-
raars en overheid naar oplossingen om de consument te
beschermen. In dat verband verzoekt de Ombudsman hen
met voormelde specifieke situaties rekening te houden. 
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Praktijkgeval
Welke rechten heeft een werknemer in een 
“collectieve verzekering gezondheidszorg”? 
De heer X, gepensioneerd, is aangesloten bij een
groepsverzekering “gezondheidszorg”, gesloten door
zijn vroegere werkgever.

Via een derde verneemt hij dat de onderneming het
contract heeft opgezegd en dat hij niet meer gedekt
is voor zijn gezondheidszorg, hoewel hij nog maar
pas een premie betaald heeft.

De heer X richt zich tot de Ombudsman en vraagt haar
of de makelaar niet verplicht was hem in te lichten.
Zou zij er overigens ook niet voor kunnen zorgen dat de
door hem betaalde premie terugbetaald wordt? 

Aangezien het om een groepsverzekering gaat, legt de
Ombudsman aan de heer X uit dat de maatschappij

jegens hem geen enkele informatieplicht heeft.  De verze-
keringsovereenkomst is namelijk door zijn werkgever geslo-
ten en hij moet zich dan ook tot die werkgever richten.

De Ombudsman zet haar onderzoek voort. Ze stelt
vast dat de overeenkomst opgezegd is naar aanlei-
ding van de premieverhoging die de verzekeraar had
voorgesteld, maar dat de werknemers en gepensio-
neerden geen enkele mogelijkheid tot individuele
voortzetting van het contract werd voorgesteld. 

Verbaasd vraagt zij uitleg aan de verzekeringsonder-
neming, die aanvaardt om bij wijze van uitzondering
een individuele polis voor de heer X af te sluiten, zon-
der voorafgaande medische formaliteiten en zonder
uitsluitingen in verband met zijn vroegere toestand. 

De heer X heeft gelijk gekregen en deze mogelijkheid is
daarna ook aan de andere aangeslotenen voorgesteld.

(24) “De Tijd, 25 januari 2005 – p. 1-8-12.



59

▲ Naleving van de formaliteiten

Hoewel er voor de ingediende klachten verschillende
redenen worden opgegeven, blijkt uit het onderzoek
ervan dat ze dikwijls te maken hebben met de moeilijk-
heid die de partijen ondervinden om het contractuele
document of de inhoud ervan waarop de beslissing
gegrond zou moeten zijn, precies te bepalen.

In dit opzicht rijzen er verschillende vragen. Hoe kan een
verandering van de algemene voorwaarden behoorlijk
meegedeeld worden? Hoe de toepasselijke dekkingen te
bepalen? Hoe kunnen de datum en de inhoud van de ver-
zekeringsaanvraag bewezen worden? Hoe kan de juiste
risicoaangifte die de verzekerde bij het sluiten van de
overeenkomst gedaan heeft, vastgesteld worden? Hoe te
bewijzen dat een stelsel tot afschaffing van de evenredig-
heidsregel (SAER) aan de consument is aangeboden bij
het aangaan van een brandverzekering? Hoe kan men er
zeker van zijn dat hij correct is ingelicht over de inhoud
van de bijzondere voorwaarden, zoals het plaatsen van
een antidiefstal-systeem op zijn voertuig?

De vragen rijzen op het ogenblik van een schaderegeling,
maar het antwoord erop is te vinden in de documenten die
de wil van de partijen vaststellen. Er kan echter veel tijd ver-
lopen tussen het ogenblik waarop het verzekeringscontract
wordt afgesloten en de datum van het schadegeval. Die ter-
mijn brengt heel wat moeilijkheden mee voor de verzeke-
ringsondernemingen die moeten bewijzen dat de verzeker-
de wel degelijk in het bezit is gesteld van het document
waarop zij zich baseren. 

Op grond van de wet op de landverzekeringsovereen-
komst moet het bewijs geleverd worden door geschrift
(art. 10). Bijgevolg kan de verzekeringsonderneming
alleen aan die verplichting voldoen door het bewijs van
een aangetekend stuk of een ondertekend document te
leveren.

Om de kosten te drukken delen de verzekeringsonderne-
mingen echter informatie mee in een gewone brief, sturen

ze mailings of verstrekken ze de informatie aan de verze-
keringsadviseur en laten het vervolgens aan hem over om
zijn klanten correct in te lichten. In de praktijk beperken ze
het verzenden van aangetekende brieven, gaan ze zelden
na of ondertekende stukken teruggestuurd worden en
beperken ze de archieven wegens de verwerking- en
opslagkosten. 

Naast die wijzigingen van dekking en risico is het moge-
lijk dat de verzekeraar in de loop van het contract de pre-
mie wil of moet verhogen. Maar hoe moet hij de verzeker-
de inlichten over die tariefwijzigingen en over zijn recht
om het contract op te zeggen?

Voor deze praktische moeilijkheden zoeken mensen uit de
verzekeringspraktijk, vertegenwoordigers van de consumen-
ten en universiteitsmedewerkers alternatieve oplossingen
die soepeler en economisch minder ongunstig zijn, maar die
de rechten van de partijen onverkort laten.

Het probleem is ook aan de Commissie voor Verzeke-
ringen voorgelegd.
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De decontractualisering van de verzekering

Het is algemeen bekend dat de verzekeringsondernemingen onder zware
druk staan en daardoor genoodzaakt zijn hun beheerkosten te beperken. Is
het echter normaal dat die druk stelselmatig ten koste gaat van de rechts-
zekerheid? 

Blijkbaar verbazen alleen juristen er zich over dat de algemene voorwaar-
den niet meer automatisch aan de verzekeringnemer verstuurd worden. Sommigen zullen repli-
ceren dat deze laatste er maar naar moet vragen.  Maar zelfs dan is het nog niet zeker dat hij ze
ook daadwerkelijk ontvangt. Meer ten gronde kan men er moeilijk van uitgaan dat er een wils-
overeenstemming bestaat over de belangrijkste elementen van het contract dat men wil afslui-
ten, terwijl de verzekeringnemer helemaal niet in kennis wordt gesteld van de dekking die hij
gesloten heeft. Een dergelijke situatie kan twijfel zaaien over de tegenwerpbaarheid van de con-
tractvoorwaarden.

Bovendien zal die lacune bij een schadegeval onvermijdelijk tot problemen leiden wanneer men
de contractvoorwaarden moet bovenhalen die de relatie tussen de verzekeringnemer en de ver-
zekeraar op dat ogenblik regelen. Maakt het archiefbeheer van de verzekeringsondernemingen
het mogelijk om altijd de voorwaarden terug te vinden die op de situatie van toepassing zijn? In
geval van twijfel moet hoe dan ook de voor de verzekerde meest gunstige oplossing de voorkeur
krijgen en moet de verzekeraar alle gevolgen dragen van zijn economische berekening.

Tegenover die evolutie naar “deformalisering” is het aangewezen eraan te herinneren dat elke
wijziging van de contractvoorwaarden een wilsovereenstemming van beide partijen veronder-
stelt en in principe een schriftelijk (of een aan een geschrift gelijkwaardig) bewijs vereist, het
zogeheten “bijvoegsel”. Dient er nogmaals aan herinnerd te worden dat stilzwijgen normaliter
geen instemmen is, tenzij toegelicht?

De procedures die bepaalde verzekeringsondernemingen volgen, ook hier met het oog op het druk-
ken van de kosten, schieten in dat opzicht vaak tekort.  Wat te denken van de houding van verze-
keringsondernemingen die de wijziging van de contractvoorwaarden of de premie rechtvaardigen
door naar artikel 11 van het algemeen controlereglement te verwijzen en de voorgestelde wijziging
zo een schijn van wettelijkheid meegeven, maar de procedure waarin dat koninklijk besluit voorziet,
niet naleven en het recht tot opzegging door de verzekeringsnemer niet vermelden?

Is het normaal dat de verzekerde bij opzegging de kosten voor de aangetekende verzending
moet betalen, terwijl de verzekeraar de voorwaarden wijzigt en zich daardoor verzet tegen de

Bernard Dubuisson
Voorzitter 

van de Commissie 
voor Verzekeringen
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stilzwijgende verlenging zoals bepaald in artikel 30, §1 van de wet op de landverzekerings-
overeenkomst?

Mag men er dan niet terecht verbaasd over zijn dat verzekerden, om maar één voorbeeld te noe-
men, de wijziging van de dekkingsvoorwaarden voor “bijstand” moeten vernemen via een gewone
“Newsletter”? Blijkbaar heeft de marketing zijn redenen die het recht niet kent.

De basisregel dient dringend opnieuw in acht te worden genomen: een kostenvermindering kan
geen reden zijn voor het negeren van de meest elementaire beginselen van het contractenrecht.

Dezelfde gang van zaken stelt men vast bij de kennisgeving van de opzegging.  Toegegeven, de
verzending van een aangetekende brief brengt voor de verzekeringsonderneming hoge kosten
mee wanneer de prijs ervan vermenigvuldigd moet worden met het aantal verzekerden. Toch
blijkt er ook hier een totaal gebrek aan evenwicht te bestaan. 

Dat de verzekeraar complexe berekeningen van de rendabiliteit maakt, valt hem op zich niet te
verwijten. Het is echter vreemd te moeten vaststellen dat sommigen bij de opzeggingsbrieven
van verzekeringsnemers over pietluttigheden vallen, maar veel minder streng toezien op de
opzeggingsdocumenten die ze zelf dienen te versturen. Het gebeurt steeds vaker dat de verzeke-
raar de brief zelf niet aangetekend verstuurt, maar veeleisender is wanneer het de verzekerde is
die het contract opzegt.

Het staat de verzekeraar wellicht vrij om geen rekening te houden met de wettelijke vormvereis-
ten van artikel 29, aangezien het niet gaat om essentiële vormvereisten die op straffe van nietig-
heid opgelegd worden, maar in dat geval moet hij ook het risico van de bewijslast dragen.
Indien hij het bewijs niet kan voorleggen zoals in de wet bepaald is, moet hij aanvaarden dat hij
aan het kortste eind trekt. 

Het lijkt met andere woorden, zonder dogmatisch te willen klinken, belangrijk het recht opnieuw
meer in acht te nemen en de “decontractualisering” van de verzekering te bestrijden. Het klopt
dat economie en recht niet altijd hand in hand gaan. Rechtszekerheid heeft ongetwijfeld een
prijs. Het is echter niet zeker dat de verzekeraar er uiteindelijk bij zal winnen door systematisch
van de onwetendheid of het gebrek aan reactie van de verzekerde uit te gaan. 

Meer bepaald is het dringend om de procedure voor de wijziging van de contractvoorwaarden te
herzien zodat er een evenwichtig stelsel kan worden ingevoerd waarvan de kostprijs redelijk is.
De Commissie voor Verzekeringen maakt daar nu werk van.

Louvain-la-Neuve, 23 maart 2005
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tie”, “de communicatie staat nog altijd op de agenda”,
“communicatie: inhaalbeweging nodig” (25) …

In haar opeenvolgende jaarverslagen constateert de
Ombudsman dat de communicatie de grootste uitdaging van
de betrekkingen van de sector met het grote publiek blijft.

Toch hebben de verschillende spelers van de sector al
heel wat inspanningen gedaan. Zijn die dan nutteloos
geweest? Zeker niet! Maar de behoeften van de consu-
ment zijn veranderd en het begrip “communicatie” zelf
heeft een andere betekenis gekregen.

Aanvankelijk waren de inspanningen inzake communica-
tie met de verzekerden en de slachtoffers gericht op de
openheid van de sector. Zo zorgden de verzekeraars voor
een meer klantvriendelijke informatie. Om te beantwoor-
den aan de verwachtingen van de klant was inlevingsver-
mogen het sleutelwoord van de communicatie. De verze-
keraars probeerden de techniek en het jargon van hun
activiteit voor iedereen begrijpelijk te maken.

Communicatie kwam neer op “laten weten”.

Vandaag wil de consument echter meer. Hij wil dat er
naar hem geluisterd wordt, want dan pas voelt hij zich
gerespecteerd en erkend.

Goede communicatie veronderstelt dus een interac-
tieve relatie.

Dankzij dat interactieve proces zullen de actoren van de sec-
tor van hun kant ook gehoord en begrepen kunnen worden.

Hoewel die actoren die evolutie niet altijd als zodanig
herkend hebben, krijgt hun communicatie toch steeds
meer het karakter van een uitwisseling.

Ze ontwikkelen immers het lobbywerk, de ontmoetingen
en de in onderling overleg genomen beslissingen met de
overheid en de politiek, de dialoog met de vertegenwoor-
digers van de consumenten. Deze laatste hebben trou-
wens zitting in het Tariferingsbureau Motorrijtuigen (26)

en nemen deel aan de ronde tafel over de toegang tot de
verzekering voor gehandicapten of chronisch zieken (27).

Onlangs heeft Assuralia, naar aanleiding van de publica-
tie van zijn jaarverslag, een open debat mogelijk
gemaakt over de verwachtingen van de “babyboomgene-
ratie” wanneer deze haar beroepsactiviteit afsluit.
Assuralia heeft daarom, aan de hand van een aantal
getuigenissen van de man van de straat, een door jour-
nalisten geleid debat georganiseerd met hoogleraren,
vooraanstaande figuren uit de medische wereld en poli-
tieke vertegenwoordigers. Een ruim publiek was uitgeno-
digd om deel te nemen aan het interactieve evenement
Forever Young. (28)

De opdracht van de Ombudsman ligt in het verleng-
de van die interactieve communicatie. Door haar actie
vangt zij het gebrek aan evenwicht op dat kan
bestaan tussen de consument als individu en een
onderneming als juridische en commerciële entiteit.

In tegenstelling tot de rechter staat de Ombudsman recht-
streeks in contact met de partijen. Op het menselijke vlak
hebben die de indruk dat er beter naar hen geluisterd wordt.
Door haar tussenkomst probeert zij de standpunten met
elkaar te verzoenen om het niet tot een gerechtelijke situatie

▼ CONCLUSIE V

(25) Assurinfo 15 juni 2000
(26) Zie hierboven p. 21
(27) Zie hierboven 6
(28) Document ’Persconferentie’ Assuralia, 23 februari 2005
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te laten komen die onvermijdelijk tot een breuk leidt. Na
afloop van een proces blijft er immers altijd de indruk
bestaan dat één partij wint en de andere partij verliest. 

Wanneer zij de verzekeringsonderneming moet verzoeken
haar beslissing te herzien, stelt zij alles in het werk om de
relatie tussen die onderneming en haar klant te herstellen.

Maar naast die corrigerende tussenkomst, die maar 
47% van de gevallen uitmaakt, heeft de Ombudsman
tot taak naar de klager te luisteren en hem uit te leggen
dat de redenen voor zijn ontevredenheid juridisch of
technisch niet gegrond zijn.

In 53% van de dossiers geeft zij de klager geïndividuali-
seerde informatie.

Soms doet zij dat zelfs preventief, want door telefonisch
of schriftelijk inlichtingen te geven kan zij het ontstaan
van een conflict voorkomen.

Door de verschillende aspecten van haar opdracht pro-
beert de Ombudsman, afgezien van de informatie-
verstrekking, het vertrouwensklimaat te herstellen dat
een beter wederzijds begrip mogelijk maakt. 

De verzekeringsondernemingen willen hun goede cliën-
ten, die ook door de concurrentie nagejaagd worden,
natuurlijk aan zich binden en daarom moeten zij hun
communicatie op de nieuwe interactieve dimensie
afstemmen.

Zelfs als hun ontwikkelingsstrategie op de onafhankelijke
adviseurs gericht is, mogen zij de uiteindelijke klant niet
uit het oog verliezen. Zonder de verzekeringsadviseurs
aan hun lot over te laten, maar juist in samenspraak met
hen, moeten de verzekeraars de informatie, de opvang
van de verzekerden en de slachtoffers organiseren. En
wanneer die ontevreden zijn, moeten zij binnen de onder-
neming zelf zorgen voor een gespecialiseerde opvangcel.

Naar een nieuw communicatiemodel

Wat is er banaler dan communiceren? Wij communiceren elke dag zonder erover na te
denken – al denken we er ook over na – en wel met indrukwekkend succes. We hoeven
maar even stil te staan bij alles waarover we communiceren. We stuiten natuurlijk
ook op mislukkingen en grenzen. Dikwijls is het alleen tijdens die ogenblikken van
mislukking dat wij nadenken over de moeilijkheden van de communicatie en over hoe
wij die kunnen verbeteren. Voor de rest gebruiken we ze als iets dat vanzelfsprekend
en altijd beschikbaar is. 

Wat is communiceren? De meest gangbare en klassieke opvatting is dat communicatie bestaat in het over-
brengen van informatie aan een ontvanger, in het overbrengen van een boodschap. Volgens Sperber en
Wilson is dat het “codemodel”. Volgens dat model is communiceren “het coderen en decoderen van bood-
schappen”. Dat idee van communicatie is zo diepgeworteld in onze westerse cultuur dat we geneigd zijn te
vergeten dat het eigenlijk om een hypothese gaat en niet om een feit. De terugslag van dat model op onze
cultuur is belangrijk. Zodra een model een wetenschappelijke waarheid opdringt, wordt het algemeen aan-
vaard en stuurt het praktijken die zich daaraan conformeren. Het codemodel heeft een hele ideologie van de
communicatie als overtuiging gegenereerd. Geslaagde communicatie is communicatie waarbij de verzender
erin geslaagd is zijn boodschap goed over te brengen, te overtuigen, en waarbij de ontvanger erin geslaagd
is de door de verzender verzonden boodschap correct te decoderen. De sociale verhouding is in essentie een
invloedsverhouding, een poging van een individu om een ander individu te beïnvloeden. Wanneer die in één

E. Volckrick 
docent aan 

het departement
Communicatie 

van de 
Université catholique

de Louvain.
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De Ombudsman bedankt van harte haar medewerkers en het
netwerk van correspondenten in de verzekeringsondernemin-
gen voor hun dagelijkse inzet om haar opdracht tot een goed
einde te brengen.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de heer Dubuisson,
hoogleraar aan de Université catholique de Louvain en voorzit-

ter van de Commissie voor Verzekeringen, mevrouw Volckrick,
docent aan het departement Communicatie van de Université
catholique de Louvain, en de directie van het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen, die bijgedragen hebben aan de denk-
sporen die in de sector ontwikkeld zijn.

richting gestuurde invloedsverhouding pedagogisch of vormend wordt, kan ze alleen als correctief opgevat
worden: verkeerd gedrag moet door ander gedrag vervangen worden. Het model wordt soms door circulari-
teit (feedback) gecorrigeerd, maar blijft essentieel lineair.

Vandaag wordt deze opvatting ter discussie gesteld en ontstaat er een nieuwe verhouding in de communi-
catie. Recente theoretische opvattingen zetten het klassieke model op losse schroeven en leiden naar een
complexere voorstelling die onder andere relationele en cognitieve elementen, die vroeger verwaarloosd wer-
den, integreert. Door die nieuwe zienswijzen in overweging te nemen, ontdekken we dat individuen zich erg
betrokken voelen in de communicatie, zich wederzijds verplicht voelen, rollen spelen, een bepaalde plaats
innemen, kortom, dat zij elkaar wederzijds beïnvloeden. Verzender en ontvanger worden medespelers in de
bepaling van de betekenis van de boodschappen. Dat idee heeft niet alleen een algemene theoretische
waarde, het maakt ook een subtielere evaluatie van bepaalde concrete communicatiehandelingen mogelijk.
Communiceren is niet het overbrengen van informatie aan een ontvanger van wie men verwacht dat hij een
goede ontvanger is, maar wel het aangaan van een interactie, het samen tot stand brengen van een con-
sensus, een akkoord. Communiceren is niet de ander beïnvloeden, maar elkaar wederzijds beïnvloeden.

Er zij op gewezen dat die twee theoretische modellen – en de praktische consequenties ervan – weliswaar
niet inwisselbaar, maar daarom nog niet onverenigbaar zijn. 

Hoe staat het met de communicatie met de klant in het domein van de verzekering? Het eerste model is
natuurlijk het overheersende model in de wereld van de verkoop. Het gaat erom de boodschap over te bren-
gen, de klant te informeren, te beïnvloeden, te overtuigen, te overreden. Op het eerste gezicht lijkt er in die
wereld geen plaats voor het tweede model. En toch stellen we vast dat er vandaag rondom ons iets veran-
dert. De tijden veranderen. En ook de klanten veranderen. Veel van die klanten hebben bijvoorbeeld toegang
tot verschillende informatiebronnen (kranten, tijdschriften, televisie, radio, internet, enz.). Ze houden zich op
de hoogte, vergelijken en verifiëren de informatie die ze krijgen, zoeken bevestiging van de informatie die ze
al hebben. De klanten van vandaag discuteren, willen het hunne zeggen over zaken die hen aangaan, heb-
ben een mening. Ze willen behandeld worden als een apart individu. Respect en erkenning zijn trouwens
nauw verbonden met die uniciteit. Wantrouwen treedt op als de wisselwerking slecht verloopt, als er vooraf
geselecteerde informatie wordt verstrekt. Ze verliezen vertrouwen in een taal die te technisch of te instru-
mentalistisch is. De Ombudsmannen, die de klachten horen, zijn zich daar sterk van bewust.

Hoe dan ook, de verandering is een feit en vereist een nieuwe relatie tussen de verzekeraar en zijn klant. In
het eerste communicatiemodel wordt echter geen of nauwelijks een beroep gedaan op de interactieve en
cognitieve vaardigheden – de kennis - van de ontvangers. Soms worden ze zelfs genegeerd. Op dat vlak is
die opvatting van de communicatie slecht aangepast aan de huidige situaties. Het is overigens begrijpelijk
dat de meer traditionele verkoper soms moeilijk met die veranderingen overweg kan. 

Kortom, de verkoper van vandaag die in zijn domein gezaghebbend wil zijn, moet zich aanpassen aan een
interactieve dynamiek. 
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▼ LIJST VAN PRAKTIJKGEVALLEN VI

Formaliteiten Welke waarde heeft een opzegging waarbij niet alle vormvereisten zijn nageleefd? p. 25

Brand Wat is dakbedekking? p. 30

Burgerrechtelijke In welke mate is een bestuur aansprakelijk voor de veiligheid van zijn 
aansprakelijkheid ingangen voor het publiek? p. 31

Brand Welke werkzaamheden vergoedt de woningverzekeraar? p. 32

Formaliteiten Vanaf wanneer kan de verzekeraar een vrijstelling toepassen? p. 33

Leven Mag de maatschappij de kosten vrij bepalen? p. 36

Leven Werd de verzekerde voldoende ingelicht? p. 37

Leven Welke zijn de gevolgen voor een levensverzekeraar die een aangetekende 
verzending niet kan bewijzen?  p. 39

Tussenpersonen Heeft de tussenpersoon zijn klant slecht verzekerd? p. 46

Tussenpersonen Wat zijn de gevolgen van een slecht advies? p. 47

Datassur Schrapping van een registratie voor fraude p. 53

Datassur Gedeeltelijke schrapping van registraties p. 54

Gewaarborgd Inkomen Kan de verzekerde die zijn contract heeft opgezegd, die beslissing annuleren? p. 57

Gezondheidszorg Welke rechten heeft een werknemer in een “collectieve verzekering 
gezondheidszorg”?  p. 58
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1. Aanbeveling in de tak Ziekte-
Gezondheidszorg

In dit domein gaan ook veel discussies over het principe
van de weigering om de gevolgen van een vooraf
bestaande toestand te dekken. Dat principe stemt over-
een met het begrip “verzekering” zelf. De wet op de
landverzekeringsovereenkomst (artikel 5) bepaalt uit-
drukkelijk dat de verzekerde verplicht is alle hem beken-
de omstandigheden mee te delen die van invloed kun-
nen zijn op de beoordeling van het risico door de
maatschappij.

Maar wat is de geldigheid van een clausule die van de
dekking schade uitsluit die het gevolg is van een vroe-
gere toestand die de verzekerde niet bekend was?

Zou men er in ieder geval de draagwijdte in de tijd niet
van kunnen beperken?

2. Aanbeveling in de tak
Hospitalisatie

“Dekkingsonderbreking” voorkomen
De polissen voor de hospitalisatieverzekering bevatten
bepalingen over de dekking die de verzekeraars in de
tijd verlenen.

Zo bepalen veel polissen dat de verzekeraar alleen een
vergoeding betaalt als de oorzaak van de hospitalisatie
zich niet voordoet vóór de inwerkingtreding van de
polis. Overigens zal hij geen dekking meer verlenen
zodra het contract afloopt.

Als een opgenomen patiënt van verzekeringsonderne-
ming verandert, loopt hij namelijk het risico dat beide

verzekeraars om juridisch geldige redenen geen dekking
verlenen, zelfs al volgen de contracten elkaar onmiddel-
lijk op.

Aanbeveling
Deze aanbeveling is vooral bestemd voor verzekeringsadvi-
seurs en werkgevers die de mogelijkheid bieden om collec-
tieve verzekeringen aan te gaan. Bij verandering van verze-
keraar moet er rekening gehouden worden met de
toepassing in de tijd van de betrokken polissen en dient zo
nodig met de nieuwe verzekeraar de dekkingsomvang beke-
ken te worden om een dekkingsonderbreking te voorkomen.

3. Aanbeveling in de Levensverzekering
- Winstdeelname

De meeste levensverzekeringspolissen worden verkocht
op basis van een kapitaal dat bereikt wordt bij de
afloop van het contract (overlijden of leven).

Het doet er niet toe welke levensverzekeringsformule de
verzekeringsnemer bij de contractsluiting gekozen heeft;
er wordt bepaald dat er bij het op de einddatum (over-
lijden of leven) uitgekeerde kapitaal winstdeelnames
komen, die ook premies, bonussen, gratificaties …
genoemd worden.  De voorwaarden waaronder die
winstdeelnames worden toegekend, zijn vermeld in de
algemene voorwaarden.

Jammer genoeg is de formulering van die artikelen in
ieder geval onduidelijk en meestal zelfs uiterst beknopt.
Ze zijn zo vaag opgesteld dat ze de verzekeraar volledig
de vrije hand geven.

Om de kandidaat-verzekerde correct in te lichten over

VII▼ BIJLAGEN
I. VROEGERE AANBEVELINGEN
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wat hij rechtmatig mag verwachten, is het absoluut
noodzakelijk dat die clausules duidelijker opgesteld
worden.

Die vraag naar doorzichtigheid sluit overigens aan bij de
wens van de overheid.  De minister van Economie heeft
de verzekeraars immers gevraagd maatregelen te nemen
om meer transparantie te waarborgen inzake winstdeling
en rendement van een verzekeringscontract.  De BVVO
heeft hierover concrete voorstellen geformuleerd die in
Commissie voor Verzekeringen in discussie zijn gebracht.

Aanbeveling
In het kader van die werkzaamheden die gericht zijn op
het scheppen van meer duidelijkheid, dringt de
Ombudsman erop aan dat de betrokkenen zich in de
plaats stellen van de consument die op dit gebied een
leek is.

De inlichtingen die de verzekeraars bij de contractsluiting
en in de loop van het contract verstrekken, moeten trans-
parant en duidelijk zijn.

Naargelang van de aard van de producten, moeten zij
zowel in de commerciële documenten (folders, aanbiedin-
gen, ...) als in de contractvoorwaarden vermelden welke
bedragen vast zijn en welke bedragen kunnen variëren.

Wat deze laatste betreft, moeten zij preciseren welke para-
meters gehanteerd worden en in hoeverre die het resultaat
van de verschillende toekenningen zullen beïnvloeden.

Overigens spoort zij de commerciële teams ertoe aan de
kandidaat-verzekerde een product aan te bieden dat aan
zijn reële behoeften beantwoordt, door zich af te vragen

welke spaarvorm die persoon wenst, welke bescherming
hij zoekt, of het bedrag van de uitkeringen vast dan wel
variabel moet zijn. Het heeft immers geen zin de consu-
ment te lokken met aantrekkelijke reclame die evenwel
bedrieglijk is wat de aangekondigde resultaten betreft.

4. Aanbeveling in de
Levensverzekering 

Zoals eerder opgemerkt gaat een steeds groter aantal
vragen over de groepsverzekering.

De verzekerden beklagen zich erover dat zij niet de
gewenste informatie krijgen.

In feite zou de verzekerde die informatie moeten vragen
aan zijn werkgever, die het contract gesloten heeft.

Om diverse redenen krijgt hij echter dikwijls geen of een
onbevredigend antwoord.  De zaak wordt nog moeilijker
wanneer de werknemer het bedrijf verlaten heeft of zich
in een conflictsituatie bevindt.

• Zouden de verzekeraas voor de contractonderhande-
ling en contractsluiting geen duidelijke procedure kun-
nen afspreken, zodat alle betrokken partijen op de
hoogte zijn van hun rechten?

Zou de maatschappij bijvoorbeeld niet via de werkge-
ver aangesproken kunnen worden, maar haar ant-
woord rechtstreeks aan de betrokkene kunnen toestu-
ren met een kopie voor de werkgever?



69

B
IJ

L
A

G
E

N

5. Aanbeveling in de Hospitalisatie-
verzekering: geleidelijke tarief-
aanpassing

De particuliere verzekeraars krijgen een grotere rol toe-
bedeeld in de terugbetaling van de gezondheidszorg.
De geneeskunde, de technische en farmaceutische
middelen evolueren, en zo ook de kosten ervan.

Het is dus mogelijk dat de premie die bij de aanvang
van de dekking wordt gevraagd, na enkele jaren onvol-
doende blijkt. Daardoor moeten de verzekeraars, die
gebonden zijn aan een rentabiliteitsverplichting, die
premie verhogen. Die plotselinge aanpassing kan de
verzekerden in een moeilijke of zelfs onmogelijke situ-
atie brengen.

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

Aanbeveling
Om een geleidelijke tariefaanpassing in dat soort van
contracten op te nemen, moeten de verzekeringsonderne-
mingen hun onderhandelingen met de betrokken autori-
teiten opvoeren.

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

Het is absoluut noodzakelijk dat de bevoegde officiële
instanties een dialoog mogelijk maken om aldus een con-
sensus te vinden, want de huidige situatie beantwoordt
niet aan de behoeften van de consument.
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ACTEL
AEGON SCHADEVERZEKERING
AGF BELGIUM INSURANCE
AIG EUROPE
ALLIANZ VERSICHERUNGS A.G.
ALGEMENE MUTUALITEIT VOOR MEDISCHE 

ASSURANTIES (A.M.M.A)
APRA GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS
APRA LEVEN
APRA ONGEVALLEN
ARAG
ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCES

(A.P.A.)
ASSUBEL ARBEIDSONGEVALLEN
ASSUBEL COLLECTIEVE ONGEVALLEN
ATRADIUS
AUDI
AVERO BELGIUM INSURANCE
AVIABEL (BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR 

LUCHTVAARTVERZEKERINGEN)
AXA BELGIUM

BELSTAR VERZEKERINGEN

CDA
CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE
CITILIFE
CORONA VERZEKERINGEN

DAS RECHTSBIJSTAND
DE BELGISCHE LEEUW
DE FEDERALE VERZEKERINGEN 

ARBEIDSONGEVALLEN
DE FEDERALE VERZEKERINGEN PENSIOENEN
DE FEDERALE VERZEKERINGEN BOAR
DE FEDERALE VERZEKERINGEN LEVEN
DE VERZEKERINGEN VAN FORTIS BANK 

(FB VERZEKERINGEN)
DE VERENIGDE VERZEKERDEN
DELPHI
DELTA LLOYD LIFE
DEXIA INSURANCE
DKV BELGIUM
DVV VERZEKERINGEN

ELVIA REISVERZEKERINGEN
ETHIAS ARBEIDSONGEVALLEN
ETHIAS GEMEEN RECHT
ETHIAS BRAND
ETHIAS LEVEN
EUROMEX
EUROP ASSISTANCE BELGIUM
EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKE-

RINGSMAATSCHAPPIJ (DE EUROPESE)

FIDEA
FORTIS AG
FORTIS CORPORATE INSURANCE
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II. LIJST VAN DE VERZEKERINGS-
ONDERNEMINGEN DIE HET CHARTER 
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GARANTIEFONDS REIZEN
GENERALI BELGIUM

HAGELUNIE
HAMBURG-MANNHEIMER
HDI VERZEKERINGEN 

ING INSURANCE
INTER PARTNER ASSISTANCE

KBC VERZEKERINGEN

L’ARDENNE PREVOYANTE

MERCATOR VERZEKERINGEN
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO. (EUROPE)
MONEY MAXX (SPAARBELEGKAS N.V.)

NATIONALE SUISSE VERZEKERINGEN
NATEUS
NORWICH UNION LIFE AND PENSIONS LTD

OHRA BELGIUM

PARTNERS VERZEKERINGEN
PIETTE & PARTNERS (PNP)
P&V VERZEKERINGEN
P&V GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS
PROVIDIS

ROYAL & SUN ALLIANCE (GLOBAL LTD.)

SATREX
SCOR LEVEN
SBAI MONDIAL ASSISTANCE
SECURA BELGIAN RE
SECUREX ONDERLINGE VERZEKERINGSVERENIGING
SECUREX VERZEKERINGSKAS ARBEIDSONGEVALLEN
SECUREX LEVEN
SERVIS
SERVIS LIFE
SIRIUS INTERNATIONAL INSURANCE CORPORATION,

BELGIAN BRANCH
SWISS LIFE BELGIUM
SWISS REINSURANCE COMPANY

TOTAL PENSIONS BELGIUM
TOURING VERZEKERINGEN
TVM BELGIË

VIVIUM
VIVIUM LIFE

WINTERTHUR-EUROPE VERZEKERINGEN

XL INSURANCE CY LTD, BELGIAN BRANCH

ZA VERZEKERINGEN
ZELIA
ZURICH INTERNATIONAL BELGIË
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Lijst van bij FIN-NET aangesloten Ombudsmannen /
bemiddelaars van België

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

De Belgische vertegenwoordigers zijn:

Verzekeringen

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare , 35 B-1000 Brussel
Tel.: 02/547.58.71 Fax: 02/547.59.75

Banken, Beurswezen, Krediet

Bemiddelingsdienst
de Meeûssquare , 35 B-1000 Brussel
Tel.: 02/545.77.70 Fax: 02/545.77.79

De Post

Ombudsdienst bij DE POST
Koningsstraat, 97 - Bus 14 - B-1000 Brussel
Tel.:  02/221.02.30 (F) Fax:  02/221.02.44

02/221.02.20 (N) 
02/221.02.40 (D)

België

Denemarken

Duitsland

Finland

Frankrijk

Griekenland

Groot-Brittannië

Ierland

IJsland

Italië

Luxemburg

Nederland

Noorwegen

Oostenrijk

Portugal

Zweden

III. LEDEN VAN 
FIN-NET (EG)
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Ombudsman

Josette Van Elderen

Assistenten

Hans Claes Tel.: 02/547.58.73

Nathalie Peetroons Tel.: 02/547.58.74

Robert Reuter Tel.: 02/547.58.72

Secretariaat

Bibiane Onsea Tel.: 02/547.58.71

de Meeûssquare 35

B – 1000 Brussel

Tel.: 02/547.58.71

Fax: 02/547.59.75

E-mail: info@ombudsman.as

Website: www.ombudsman.as
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Ombudsman van de Verzekeringen

de Meeûssquare, 35
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