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Go voor de natuurrampenverzekering!

Begin 2005 werden we geconfronteerd met de beelden van een zwaar 
geteisterd landschap. Eind december 2004 werden de kustlijnen en de eilanden
van de Indische Oceaan getroffen door een tsunami die alles op zijn doortocht
meesleurde. Duizenden mensen verloren het leven en wie het overleefde, 
was alles kwijt. 
Een dergelijke ramp laat niemand onberoerd. Al snel werden er wereldwijd 
solidariteitsacties opgestart. Van overal ter wereld kwamen hulpverleners ter
plaatse om het leed en de ontreddering van de overlevenden enigszins te 
verzachten en hen bij de wederopbouw te helpen. Dat volstond echter niet om
alle sporen van de ramp uit te wissen. 
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Helaas bracht 2005 nog meer rampspoed: de orkanen Katrina, Rita en Wilma
troffen Lousiana en Mexico, stortregens sloegen toe in Guatemala en in Kasjmir
beefde de aarde... 
De opwarming van de aarde verstoort het klimaat. Er zijn meer orkanen, 
hevigere stormen, meer stortregens en wolkbreuken. 

In België herinnerden deze drama’s de politici eraan dat het natuurrampen-
dossier nog altijd niet afgerond was.  
Op basis van de toenmalige wetgeving waren natuurrampen immers niet auto-
matisch gedekt door de verzekeringspolissen. Slechts een handvol verzekerings-
ondernemingen dekte uitzonderlijk dergelijke schade, maar hun tussenkomst
bleef beperkt.

Eigenaars van wie de woning schade opliep door een overstroming of het over-
lopen van openbare riolen, konden zich tot eind 2005 dan ook alleen maar tot
het Rampenfonds wenden. Aan het verkrijgen van deze vergoeding gaat een
lange, moeizame procedure vooraf. In de eerste plaats moet de regering de
gebeurtenis erkennen als een natuurramp. Dan volgt een ingewikkelde admini-
stratieve procedure om het schadebedrag te bepalen, waarna de vergoeding
bepaald wordt op basis van de totale schade van alle getroffenen samen.  
Kortom, pas na vele maanden of zelfs jaren krijgt het slachtoffer een vergoe-
ding, die dan nog mager uitvalt. 
Afgelopen zomer werd ons land meerdere malen getroffen door hevig onweer
en wolkbreuken (29 juni, 29 juli en 10 september). Straten waarvan de riolen
het vele water niet meer konden slikken, kwamen blank te staan. Waterstromen
baanden zich een weg tot in de woningen, wat voor de bewoners tot 
rampzalige toestanden geleid heeft. 
Die dramatische omstandigheden hebben een dossier dat al meer dan tien jaar
op de tafel lag, een beslissende wending gegeven. 
Sinds de stormen die België in 1990 getroffen hebben, is de regering er zich
immers van bewust dat het overheidsstelsel voor de vergoeding van natuur-
rampenschade ontoereikend is.
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In tien jaar tijd hebben verschillende ministers zich over het dossier gebogen. Er
volgden aanpassingen en onderhandelingen, niet alleen met de verzekerings-
sector, maar ook met de betrokken lokale besturen1. 

Zoals voor zoveel dossiers ontwaakt de politieke wereld jammer genoeg pas
wanneer het leed en de ontreddering voor de burgers al een feit zijn. 
Hoe verheugend de oplossingen voor de toekomst ook zijn, we mogen al die
mensen niet vergeten die tijdens deze lange, eindeloze voorbereidingsperiode
schade geleden hebben en met hun problemen blijven zitten. 

Ook op andere gebieden verwacht de verbruiker van de overheid standpunten
die zijn dagelijkse leven verbeteren, zijn leed verzachten en voorkomen dat
bepaalde toestanden dramatisch en onhoudbaar worden. 
Het gaat hier onder meer om een snellere inzage in het strafdossier na een 
verkeersongeval zodat de schade vlotter vergoed kan worden, verbeteringen in de
hospitalisatieverzekering zoals de toegang tot die verzekering, de ononderbroken
voortzetting van een groepspolis, de geleidelijke aanpassing van de premie,…

1 Meer informatie in Assurinfo To the Point van 19 oktober 2005, de natuurrampendekking
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1. Wet van 17 september 2005 van de 
verzekering tegen de natuurrampen2

Na een lijdensweg van meer dan tien jaar heeft de nieuwe wetgeving die op
bepaalde natuurrampen een passend antwoord moet bieden, eindelijk het licht
gezien. 
Zonder in detail te treden, is het, gelet op de aard van de ingediende klachten3,
belangrijk om de voornaamste elementen van die nieuwe regelgeving aan te
stippen4.

Tot de inwerkingtreding van de nieuwe wet was de schadeloosstelling van de
slachtoffers van natuurrampen geregeld door de wet van 12 juli 1976 betref-
fende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door
natuurrampen. 
De toepassing van deze laatste wet hield voor de consument vele nadelen in,
met als belangrijkste de beperkte vergoeding en de lange wachttijd voor de 
vergoeding. 

Als gevolg van de nieuwe wet van 17 september 2005 wordt de natuurrampen-
dekking een verplicht onderdeel van alle verzekeringspolissen “brand 
eenvoudige risico’s”.
Die dekking omvat overstromingen, het overlopen of de opstuwing van 
openbare riolen, aardbevingen, aardverschuivingen en grondverzakkingen.

2 Wet van 17 september 2005 tot wijziging, wat de verzekering tegen natuurrampen betreft, van de 

wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende 

het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, B.S., 11 oktober

2005, p. 43646
3 Zie 3/67 waterschade
4 Voor meer informatie, zie Assurinfo To the Point van 19 oktober 2005, de natuurrampendekking
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Met overstroming wordt door de wet gelijkgesteld, het buiten de oevers treden
van waterlopen, kanalen, meren, vijvers of zeeën ten gevolge van: 
- atmosferische neerslag,
- het smelten van sneeuw of ijs,
- een dijkbreuk, 
- een vloedgolf.

Het overlopen of opstuwen van openbare riolen wordt door de wet gedefinieerd als
het overlopen of opstuwen als gevolg van: 
- het wassen van water,
- atmosferische neerslag,
- storm,
- het smelten van sneeuw of ijs,
- een overstroming.

Bepaalde schade is echter uitgesloten, onder meer schade aan tuinhuisjes,
schuurtjes, berghokken en hun inhoud, alsook aan gebouwen of gedeelten
ervan in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud, behalve
als die bewoond of normaal bewoonbaar zijn. 
Uitgesloten is ook de schade aan inhoud van kelders die op minder dan 10 cm
van de grond is opgesteld. 
De wettekst bepaalt dat een kelder een vertrek is waarvan de grondoppervlakte
zich op meer dan 50 cm onder het niveau van de hoofdingang bevindt. 
De kelderlokalen die blijvend als woonvertrekken of voor de uitoefening van een
beroep zijn ingericht, zijn wel gedekt. 

Een consument die de dekking wil genieten, moet zich wenden tot de 
verzekeringsonderneming bij wie hij zijn brandverzekeringspolis heeft. 
Voor die dekkingsuitbreiding betaalt hij een bijpremie die wordt vastgelegd
door de verzekeringsonderneming of het Tariferingbureau. Indien hij geen
brandverzekeringspolis heeft, kan hij zich tot eender welke verzekeraar richten
om de natuurrampendekking aan te vragen. 
Bij een schadegeval is zijn verzekeraar zijn enige contactpersoon, ook wanneer
het schadebedrag de maximumdekking overschrijdt. Er geldt een indexeerbare
vrijstelling van maximaal 610 euro. 

WAT IS EEN OVERSTROMING?   

Als gevolg van een onweer boven Brussel op 29 juni 2005 
loopt de woning van mevrouw X zware schade op. 
De “sterfput” in de keuken liep over waardoor het afvalwater 
wegstroomde over de gelijkvloerse verdieping en in de kelder. 
Mevrouw X verwittigt haar makelaar. Deze geeft de schade aan 
bij de verzekeringsonderneming die de waterschade dekt. 
De verzekeraar wijst een expert aan. Deze stelt vast dat de 
openbare riolering als gevolg van de stortregen het water niet 
meer kon slikken. Hierdoor vloeide het water via de sterfput 
terug de woning in. 
Bij huizen in de buurt werd overigens soortgelijke schade 
vastgesteld. 
Op basis van het expertiseverslag weigert de verzekeringsonder-
neming om de kosten te vergoeden, aangezien de polis schade 
als gevolg van een overstroming uitsluit. 

Mevrouw X, die ervan overtuigd is dat dergelijke schade verzekerd is, neemt contact
op met de Ombudsman. 
Volgens de verzekeringsonderneming stond de straat onder water. De schade zou
dus het gevolg zijn van het binnenstromen van water, wat, volgens de verzekeraar,
valt onder het begrip overstroming. 
Bij raadpleging van de algemene polisvoorwaarden stelt de Ombudsman vast dat de
polis een bijzonder artikel bevat. Hierin wordt bepaald dat het overlopen of het
opstuwen van riolen als gevolg van atmosferische neerslag een verzekerde 
gebeurtenis is.  Een dergelijke dekking is slechts zelden opgenomen in de verzeke-
ringspolissen op de markt. Deze komt mevrouw X ten goede. 
Op basis van dit artikel en het expertiseverslag tracht de Ombudsman de 
verzekeringsonderneming te overtuigen dat de schade niet het gevolg is van een
overstroming, maar van een opstuwing van de riolering. 
Tot grote voldoening van mevrouw X en haar makelaar heeft de verzekeringsonder-
neming toegegeven dat zij op grond van die bijzondere clausule de schade diende te
vergoeden. 
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De nieuwe wet is op 11 oktober 2005 in werking getreden voor de bepalingen
over de nieuwe vergoedingstermijnen (artikel 67) en de oprichting van het
Tariferingbureau (artikel 68-9). 
De andere bepalingen zijn in voege getreden op 1 maart 2006. Vanaf deze
datum is eveneens het Tariferingbureau operationeel. Hiervoor moest het
Tariferingbureau eerst zijn algemene voorwaarden en tarieven vastgesteld 
hebben. 

2. Liberalisering van de prijzen  

Vorige zomer heeft de minister van Economie, Marc Verwilghen, de procedure
voor het verplicht voorafgaandelijk aanvragen van een tariefverhoging voor alle
verplichte verzekeringen, met uitzondering van de arbeidsongevallenverzeke-
ring, afgeschaft. Deze procedure was in strijd met het beginsel van de tarief-
vrijheid zoals ingevuld door het Europese Hof van Justitie. 

| EEN GOEDE OF SLECHTE ZAAK? |

Voor de verzekeringsondernemingen is het een goede zaak; zij waren dan ook
vragende partij. Op die manier kunnen zij sneller, beter en geleidelijker reageren
op stijgende kostenelementen die de schadelast beïnvloeden. Door hun solvabi-
liteitsverplichting moet de premie in evenwicht zijn met hun totale uitgaven. 

| EN VOOR DE CONSUMENT? |

De concurrentie komt zeker ook de consument ten goede, voor zover er trans-
parantie is. Om de juiste productkeuze te kunnen maken, moet de kandidaat-
verzekerde niet alleen de prijzen vergelijken maar ook de polisvoorwaarden, 
de bonussen en de negatieve gevolgen bij een schadegeval5. 
Want sinds de eenvormige bonus-malusschaal in de verplichte autoverzekering
vier jaar geleden afgeschaft werd6, hebben sommige verzekeraars een eigen
schaal van beloningen en sancties opgesteld. Daarnaast moet de consument
ook kijken naar de kwaliteit van de dienstverlening, de betalingsmogelijkheden,…
In dat verband speelt de verzekeringsbemiddelaar een cruciale rol.
Volgens de vertegenwoordiger van de verbruikersvereniging legt de wetgever
voor de verkoper “behoorlijke en nuttige voorlichting op, rekening houdend met
het gebruik dat de consument aangegeven heeft of dat redelijkerwijze te 
verwachten is”. 

5 Ministerieel besluit van 1 juli 2005 tot wijziging van artikel 3 van het ministerieel besluit van 
20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen, B.S., 20 juli 2005

6 K.B. van 11 januari 2002 
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Hij pleit voor een openbare databank, want deze “kan de transparantie in de
autoverzekering fors verhogen. Een dergelijke databank, die verplicht moet zijn,
kan de consument een breder inzicht bieden in de verzekeringsvoorwaarden,
waarvan de premie maar een onderdeel is”7. De minister van Economie verkiest
eerst de haalbaarheid van een dergelijke databank te laten onderzoeken.
Vervolgens zullen de toepassingsvoorwaarden worden vastgesteld in samen-
spraak met alle partijen (consumenten, verzekeraars,…). 

7 Ivo Mechels (Test-Aankoop) in Actualit’ Ass Winter 2005-2006

3. Vijfde Europese richtlijn betreffende de 
verzekering motorrijtuigen8

Deze vijfde richtlijn actualiseert en verfijnt de al bestaande richtlijnen om
slachtoffers en verzekerden die bij een internationaal verkeersongeval 
betrokken zijn, vlotter te vergoeden. 
Tussen de talrijke vernieuwingen, stelt de Ombudsman vooral twee belangrijke
maatregelen vast: een betere vergoeding bij vluchtmisdrijf en het aanleggen
van een bestand over verkeersongevallen om de schaderegeling te bespoedigen.
Over twee jaar moet elke lidstaat over een centrale databank beschikken waar
het slachtoffer of zijn verzekeraar of zijn advocaat de door de politie vastgestelde
gegevens van het ongeval elektronisch kan opvragen. 
Het proces-verbaal van het ongeval wordt zo rechtstreeks toegankelijk. 
Eindelijk zal ook het “Trans-PV”-project waar de verzekeraars al jarenlang voor
pleiten, concreet vorm krijgen.

Dat project zal ervoor zorgen dat een deel van de klachten die betrekking 
hebben op de trage schadeafwikkeling, zal verdwijnen. 
Bij het onderzoeken van dergelijke klachten stelt de Ombudsman regelmatig
vast dat het dossier blokkeert omdat men te lang op het strafdossier moet
wachten. 

De verzekeraar kan er alleen na toestemming van het parket inzage van krijgen.
Die toestemming wordt echter pas gegeven nadat het gerechtelijk onderzoek is
afgesloten; dat kan maanden en zelfs jaren duren wegens de vertraging die te
wijten is aan de overbelasting van de parketten.

8 De richtlijn 2005/14/EG van 11 mei 2005, Publicatieblad van de Europese Unie op 11 juni 2005, 
wijzigt de richtlijnen 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG en 90/232/EEG van de Raad alsook de 
Richtlijn 2000/26/EG van het Europees Parlement en de Raad
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4. Ministeriële begrotingsmaatregelen 
aangaande levensverzekeringen 

| ER IS GOED EN MINDER GOED NIEUWS |

De regering heeft het maximumbedrag voor de belastingaftrek van pensioen-
sparen verhoogd. Het geïndexeerde bedrag van 620 euro stijgt tot 780 euro9. 
Die maatregel komt zeker ten goede aan de consumenten, die trouwens 
massaal van deze kans gebruik gemaakt hebben. 

Maar de regering heeft ook besloten om een belasting van 1,1% te heffen op
de individuele levensverzekeringspolissen (takken 21 en 23) als het risico in
België gelegen is en de polis door een natuurlijke persoon gesloten is10. 
In enkele gevallen, zoals in de pensioenspaarverzekeringen, is die belasting niet
van toepassing. 

Sinds 1 januari 2006 worden consumenten die een premie storten voor een
levensverzekeringspolis dus met een bijkomende belasting bestraft. De minister
van Financiën, Didier Reynders, denkt er anders over11, aangezien sommige 
verzekeringsondernemingen volgens hem sindsdien minder kosten aanrekenen.
Wie zegt dat de verzekeraars dit niet gedaan zouden hebben zonder die nieuwe
belasting? Door de hevige concurrentie moeten de verzekeraars in andere 
takken de klanten wel het hof maken... Die kostenvermindering zou, aldus
Reynders, volledig in het voordeel van de verzekerden zijn geweest!

9 K.B. van 10 november 2005, B.S., 18 november 2005
10 Programmawet van 27 december 2005, B.S., 30 december 2005
11 De Standaard van 6 januari 2006
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3.1: Globaal overzicht van de in 2005 
ingediende klachten

Sinds 2002 is de Ombudsman van de verzekeringen ook bevoegd voor klachten
over tussenpersonen en Datassur. De analyse van de klachten is dus uitgesplitst
in drie grote hoofdstukken, afhankelijk van de instantie waartegen ze gericht
zijn. Klachten over respectievelijk verzekeringsondernemingen, tussenpersonen
en Datassur komen dan ook in aparte hoofdstukken aan bod. In eerste instantie
staat de Ombudsman stil bij enkele globale tendensen. 

| A. OVERZICHT VAN DE KLACHTEN VAN 2001 - 2005 |

Het aantal klachten is met 10% gestegen, zodat de grens van 2.500 klachten
overschreden wordt. 
Over een periode van vijf jaar bedraagt de stijging 45%. 
Behalve voor het jaar 2002 vloeit de stijging van het aantal klachten vooral
voort uit de toenemende naambekendheid van de Ombudsman. 
De consument die in een geschil verwikkeld raakt, gaat immers steeds vaker
spontaan uitzoeken of er geen instantie is die dat geschil buiten het gerecht
om kan regelen. Er komen trouwens steeds meer buitengerechtelijke alterna-
tieven om conflicten te beslechten.
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In 2002 vloeide de stijging van 24% hoofdzakelijk voort uit de ontevredenheid
bij de verzekerden als gevolg van de maatregelen die de meeste ondernemingen
genomen hadden om hun schadeverzekeringsportefeuilles te saneren.
In 2005 hebben sommige consumenten, wat klachten over verzekeringen
betreft, al rechtstreeks met de Ombudsman van de verzekeringen contact 
opgenomen in plaats van met de klachtendienst van de Commissie voor het
Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Ze lopen hierbij vooruit op het
project van de minister van Economie, waaraan de pers veel aandacht besteed
heeft12.
Het is immers de intentie van de minister om de klachtenbehandeling van de
sector onder te brengen bij één loket. Het beheer daarvan zou worden 
toevertrouwd aan de Ombudsman van de verzekeringen.

De statistieken zijn gebaseerd op de klachten die de Ombudsman schriftelijk
ontvangt (brief, fax, e-mail). Naast die schriftelijke klachten zijn er veel 
telefonische oproepen. De consument zit met vragen en wil van een neutrale en
objectieve instantie een bevestiging ontvangen, informatie krijgen of een tweede
opinie horen. 
De Ombudsman moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Ze wil snel, efficiënt en
pragmatisch optreden.
Door aandachtig te luisteren en doelgericht te reageren krijgt de consument
een eerste 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 klachten worden immers steeds complexer. Daardoor is er nood aan meer
specifieke competenties en een frequentere en grondigere bestudering van de
rechtspraak en de rechtsleer. De onderhandelingen verlopen moeizamer en het
zoeken naar alternatieve oplossingen vergt veel creativiteit.

12 Le Soir, 22-23 januari 2005, p. 19

| B. VERDELING EN EVALUATIE VAN HET AANTAL KLACHTEN PER GROEP |

De meeste klachten hebben betrekking op verzekeringsondernemingen (93%).
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.
Al in 2004 was er een lichte daling van het aantal klachten over tussenpersonen. 
Dit is in 2005 bevestigd. Slechts 5,3% van de klachten is op hen van toepassing. Het
beperkte aantal klachten over tussenpersonen kan worden verklaard door het feit dat
er weinig ruchtbaarheid gegeven wordt aan de mogelijkheid om met een dergelijke
klacht bij de Ombudsman aan te kloppen, maar vooral door de vertrouwensrelatie
die er tussen de verzekerde en zijn verzekeringsadviseur bestaat. Door deze nauwe
relatie kan een beginnend conflict gemakkelijker opgelost worden. 
Het aantal klachten over Datassur stijgt dan weer licht, van 39 naar 42. Ze maken
1,7% van het totaal uit. Dat lage aantal kan worden verklaard door de efficiënte
behandeling van de klachten in eerste lijn: de Ombudsman treedt maar als beroeps-
instantie op.
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| C. VERDELING VOLGENS TAAL |

In het verleden waren er duidelijk meer klachten van Franstaligen (+55%). 
In 2003 deed er zich op dit vlak een toenadering tussen beide taalgroepen voor,
maar vorig jaar was er een trendbreuk.  
Het aantal Franstalige klachten is met 8% gestegen. Globaal maken ze nog
maar 47% van het totale aantal klachten uit. Het aantal Nederlandstalige
klachten stijgt met 12%. Gespreid over de takken stelt de Ombudsman vast dat
66% van de klachten over de levensverzekering en 65% van de klachten in de
tak gezondheidszorg van Nederlandstaligen afkomstig zijn. 
Van de klachten over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-
rijtuigen is 65% dan weer afkomstig van Franstaligen. 

| D. WIE DIENT ER EEN KLACHT IN? |

Zoals de vorige jaren werden de meeste klachten ingediend door de verzekerden,
zijnde de klanten zelf. De Ombudsman stelt vast dat er vanuit deze categorie
jaar na jaar meer klachten zijn. Hun aantal stijgt van 70% in 2003 over 73% 
in 2004 tot 79% in 2005.
De oorsprong van de klacht wordt bepaald aan de hand van het schriftelijke
document dat de Ombudsman ontvangt. Men kan niet om de vaststelling heen
dat de verzekerde vaak bij de Ombudsman aanklopt onder invloed van de
media, de verbruikersverenigingen of een andere instantie. Hij vermeldt dit niet
steeds in zijn klachtenaangifte. 
In 2005 werd 12% van de klachten ingediend via het standaardformulier, dat is
opgenomen op de website van de Ombudsman, tegenover 8% in 2004.
Hiernaast bereiken heel wat klachten de Ombudsman via gewone e-mail.
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| E. OVER WELKE VERZEKERING KLAAGT DE CONSUMENT? |

Over het geheel genomen noteert de Ombudsman een toename van het aantal
klachten in de takken Arbeidsongevallen (+65%), Gezondheidszorg (+57%),
Leven (+21%) en Motorrijtuigen (+5%). Het aantal klachten in de takken Brand
en Rechtsbijstand is vrijwel gelijk gebleven.
Voor de verschillende aansprakelijkheidsdekkingen, behalve voor de autoverze-
kering, nemen de klachten af. 
Voor levensverzekeringen zijn er vooral meer klachten tegen verzekeringsonder-
nemingen. 

Er zijn daarentegen minder klachten over verzekeringsbemiddelaars (-32%). 

Klachten over Datassur hebben in de meeste gevallen betrekking op de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering auto (85%).

| F. WAAROVER EN WAAROM KLAAGT DE CONSUMENT? |

Uit een analyse van de redenen waarom iemand komt klagen, stelt de
Ombudsman vast dat de stijging van de klachten verband houdt met productie
van de verzekeringsovereenkomsten (+18%). Zo is het aantal klachten over 
vragen die de consument aan de verzekeringsonderneming gericht heeft, maar
onbeantwoord zijn gebleven, met 60% toegenomen. De klachten hebben vooral
betrekking op de autoverzekering (schadeattest) en de levensverzekering (stand
van de reserves).
De Ombudsman ontvangt ook meer klachten over de opzeg van de polis
(+43%). Dit is meer dan in 2002, toen de verzekeringsondernemingen volop
hun portefeuilles saneerden. 
Wel zijn er veranderingen wat de aard van de klachten betreft (zie 3/57).

In verband met het schadebeheer klaagt de consument over het gebrek aan
motivering. Sinds enkele jaren neemt het aantal klachten daarover toe. Over
een periode van drie jaar stijgen deze met meer dan 50%. 
Daarentegen is er een forse daling van het aantal klachten over het passieve
beheer van de rechtsbijstandverzekeraars: -60%.
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Al in 2004 noteerde de Ombudsman klachten over de toepassing van de 
nieuwe antidiscriminatiewetgeving (zie jaarverslag 2004, p. 25). 

De klachten hadden vooral betrekking op drie takken: 
- BA-autoverzekering
- Gezondheidszorg
- Leven

De redenen waarom er een klacht bij de Ombudsman wordt ingediend, houden
vooral verband met de leeftijd en de gezondheidstoestand.

Die wetgeving beperkt de vrijheid van de verzekeringsondernemingen om de
risico’s te kiezen die zij in hun portefeuille willen houden. Het betreft een
jonge wetgeving waarvan de toepassing nog maar in de kinderschoenen staat.
Juristen, advocaten en rechtbanken toetsen immers nu pas de eerste gevallen
aan de wet. Er bestaat nog geen uitvoerige rechtsleer. 

HEEFT EEN ANNULATIEVERZEKERING NUT INDIEN DE 
VERZEKERDE PARKINSON-PATIËNTE IS?

IS ? 
De heer X wenst een annulatieverzekering af te sluiten bij een 
verzekeringsonderneming. 
Zijn echtgenote lijdt echter aan de ziekte van Parkinson. 
Na het nalezen van de polisvoorwaarden, stelt hij vast dat de 
verzekeraar geen tussenkomst verleent bij een voorafbestaande 
toestand. 

Hij stelt zich de vraag of dergelijke verzekering wel nut heeft 
voor gehandicapten en chronische zieken.

Hij richt zich tot de Ombudsman, die bijkomende inlichtingen opvraagt bij de
verzekeringsonderneming. 
Na heronderzoek van het dossier bevestigde de verzekeraar dat hij geen tussen-
komst kan verlenen voor een voorafbestaande toestand. Hij verduidelijkte even-
wel dat het begrip “voorafbestaande toestand” betrekking heeft op aandoeningen
waardoor een verzekerde getroffen werd vóór de reis en waarvoor hij op dat
ogenblik in behandeling is. Bovendien zal de verzekeraar enkel zijn tussenkomst
weigeren indien de annulatie in oorzakelijk verband staat met de ziekte of de
behandeling van de ziekte. Indien de reis wordt geannuleerd om andere 
redenen (bijvoorbeeld overlijden in familie, breken van een been), 
zal de verzekeraar toch zijn waarborg verlenen.
De Ombudsman kon enkel bevestigen dat deze voorwaarden in overeenstem-
ming zijn met de regelgeving gezien de verzekering verbonden is met het
begrip risico. Voor gezondheidsproblemen waarvoor zij in behandeling is, heeft
het risico zich reeds voorgedaan.
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DE ANTIDISCRIMINATIEWET TUSSEN RECHTSZEKERHEID 
EN RECHTVAARDIGHEID

Onderscheiden maken behoort tot het wezen van de 
verzekeringstechniek. Naargelang het om een goed of een 
slecht risico gaat, beslist de verzekeraar al dan niet te verze-
keren en bepaalt hij de premie. De wet van 25 februari 2003 
die het discriminatieverbod doet doordringen in de private 
relaties is dan ook een hele uitdaging voor de verzekerings-
sector. De wet verbiedt het maken van onderscheid weliswaar
niet. Niet elke differentiatie is een discriminatie. Telkens zal 
er echter wel een "objectieve en redelijke rechtvaardiging" 
nodig zijn. 

Geleidelijk aan raakt de antidiscriminatiewet ingeburgerd. De verzeke-
raars zijn er zich van bewust dat hun segmenteringsbeleid de toets aan
het discriminatieverbod moet kunnen doorstaan. De (kandidaat) verze-
keringnemers beginnen de antidiscriminatiewet in te roepen om hun
klachten over een weigering om te verzekeren of over een te hoge pre-
mie te ondersteunen. Niet alleen het Centrum voor de Gelijkheid van
Kansen en Racismebestrijding en de Ombudsman van de Verzekeringen,
maar ook de rechtbanken krijgen de eerste dossiers te behandelen. De
jurisprudentie is nog schaars. Het is dus ook nog te vroeg om er kracht-
lijnen in te zien. Wel worden de vragen steeds duidelijker waarop de
eerst volgende jaren een antwoord zal moeten worden geboden. 

e
x

p
e

r
t 1. Traditioneel wordt aangevoerd dat segmentering van risico's een

conditio sine qua non is voor de rendabiliteit van de sector. 
De concurrentie op de vrije markt verplicht de verzekeraars een aanbod
te doen waardoor de verzekeringsnemer niet te veel en niet te weinig
premie betaalt, doch de juiste premie die overeenstemt met het risico
dat hij wenst te verzekeren. "Goede" en "slechte" risico's worden 
daarenboven niet in eenzelfde categorie geplaatst, om enerzijds "moral
hazard" en anderzijds "negatieve selectie" te vermijden. De vraag rijst
of deze doelstellingen zullen volstaan om een verzekering te weigeren
die voor de verzekeringsnemer onontbeerlijk is en hem toelaat één van
zijn sociale grondrechten uit te oefenen zoals het recht op gezond-
heidszorg (hospitalisatieverzekering), het recht op juridische bijstand
(rechtsbijstandverzekering) of het recht op arbeid en mobiliteit 
(WAM-verzekering). Zal de rechter oordelen dat de doelstellingen 
misschien wel rechtmatig zijn, doch dat de gevolgen voor de 
verzekeringsnemer onevenredig zwaar zijn? Of zal hij duidelijk maken
dat de verwezenlijking van de sociale grondrechten niet via de 
antidiscriminatiewet op de verzekeringssector kan worden afgewenteld?

2. Het segmenteringsbeleid van de verzekeraar moet op "pertinente 
criteria" zijn gebaseerd. Slechts criteria die verband houden met de
kans op schade kunnen een verschillende behandeling verantwoorden.
Nu is de pertinentie in verzekeringszaken altijd slechts een "relatieve
pertinentie". Het verzekeringswezen berust immers op de waarschijnlijk-
heidsleer, op een zo nauwkeurig mogelijke prognose van de schadelast.
Het kan gaan om een prognose die in concreto gebaseerd is op het
persoonlijke schadeprofiel van de verzekeringsnemer, of om een 
prognose die in abstracto gebaseerd is op statistische gegevens over
het verband tussen een kenmerk - de leeftijd, het geslacht, de 
gezondheidstoestand - en de kans dat de schade zich voordoet. In geen
van beide gevallen kan er sprake zijn van 100% pertinentie. 
De toekomst zal uitwijzen of de rechter zich met zo'n relatieve 
pertinentie zal tevreden stellen en in welke mate hij de verzekeraars op
grond van de antidiscriminatiewet ertoe zal dwingen om de criteria te
verfijnen. 
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3. Ten slotte mag men niet uit het oog verliezen dat het discriminatie-
verbod niet alleen oplegt gelijke gevallen gelijk te behandelen, doch
ook om ongelijke gevallen ongelijk te behandelen. Dat blijkt althans uit
de rechtspraak van het Arbitragehof over de betekenis van het discrimi-
natieverbod in de verticale relaties. De vraag rijst of de rechter deze
idee, op grond van de antidiscriminatiewet, ook in de horizontale 
relaties zal toepassen. In verzekeringszaken zou dat betekenen dat er
ook van discriminatie sprake is indien de goede risico's over dezelfde
kam worden geschoren als de slechte risico's. Niet alleen te veel, doch
ook te weinig segmentering, zal dan een schending van het 
discriminatieverbod uitmaken.

Deze vragen maken duidelijk dat de antidiscriminatiewet van 25
februari 2003 zich momenteel bevindt tussen rechtszekerheid en recht-
vaardigheid. De rechtvaardigheid, het weren van willekeur, is het uit-
eindelijke doel. Vooralsnog is de rechtszekerheid - of beter het gebrek
eraan - de prijs die voor dit nobele streven moet worden betaald. 
Moge de rechtspraak spoedig meer duidelijkheid brengen.

Jan Velaers, Gewoon hoogleraar UA
Assessor Raad van State, afdeling Wetgeving

Telkens wanneer de Ombudsman een klacht ontvangen heeft van iemand die
zich gediscrimineerd voelde, heeft zij onderzocht of de voorwaarden van de wet
nageleefd werden. Zij gaat na of er voor de weigering om de dekking te 
verlenen of de toepassing van een bijpremie een objectieve en redelijke recht-
vaardiging bestaat. 
Hoewel de Ombudsman een verzekeraar er niet toe kan verplichten een risico te
aanvaarden, zal zij toch tussenkomen en trachten om de dialoog te herstellen
en een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is.   

In 2005 handelen de klachten in discriminatie hoofdzakelijk over de tak Leven
en de tak Gezondsheidszorg.
De moeilijkheden die sommige verzekerden ondervinden ingevolge de tarief-
aanpassingen (zie 3/53), zijn de redenen waarom zij zich het slachtoffer van 
discriminatie voelen. Voor individuele ziektekostenverzekeringen was de 
tariefstijging soms zo groot dat ze voor hen onoverkomelijk werd.
Bij collectieve verzekeringen, waar de verzekeringsnemer de werkgever is, kan
de verzekeringsonderneming de overeenkomst beëindigen of niet-werkende 
verzekerden gewoon uitsluiten. 
Tijdens haar speciale bijeenkomst in Raversijde in maart 2004 had de 
regering besloten om wetgevende maatregelen uit te werken die in de gezond-
heidszorgverzekering een levenslange dekking in de ruime zin zouden moeten
waarborgen13. Die bescherming komt tegemoet aan een reële behoefte van de
burger, die zware financiële problemen kan ondervinden bij een beperkte 
dekking van zijn gezondheidszorgen. 
Maar waar blijft de concrete invulling van dit project? 

13   Jaarverslag 2004, p. 6
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| G. WELK GEVOLG IS ER GEGEVEN AAN DE KLACHT? |

Aan het resultaat van de klachtenbehandeling wordt een code gegeven om
klachten die door de Ombudsman onderzocht worden, te onderscheiden van
klachten die zij niet heeft moeten behandelen. Zij vermeldt waarom bepaalde
klachten buiten haar bevoegdheid vallen: vragen die tot het commerciële ter-
rein of het risico acceptatiebeleid van de verzekeraar behoren, of waarvoor een
andere Ombudsman bevoegd is. 
Bij de onderzochte klachten wordt onderscheid gemaakt tussen de klachten
waarvoor de klager gelijk heeft gekregen en die waarvoor de beslissing niet
herzien is.

Van de 2507 klachten die de Ombudsman heeft ontvangen, werd er in 605 of
24% van de gevallen niet verder onderhandeld.

De Ombudsman noteerde een lichte stijging van het aantal klachten tegen ver-
zekeringsondernemingen die het charter niet ondertekend hebben. Deze toena-
me is het gevolg van het feit dat een verzekeraar weigerde om het charter te
ondertekenen.

SCHULDSALDOVERZEKERING VOOR EX-HEPATITIS C PATIËNT

Alhoewel mevrouw X genezen werd verklaard van een hepatitis C, 
ondervindt zij toch hinder om een schuldsaldoverzekering 
af te sluiten. 
Maatschappij A gaat uiteindelijk akkoord om haar te verzekeren 
mits een bijpremie. 

Mevrouw X stelt zich vragen of een dergelijke bijpremie wel 
toegelaten is zonder dat de verzekeraar of haar raadsdokter haar
onderzocht heeft en richt zich tot de Ombudsman.

In principe is een verzekeringsonderneming vrij om te bepalen welke risico’s ze
wenst te aanvaarden of te behouden in haar portefeuille. Door de recente anti-
discriminatiewet is deze vrijheid niet meer zo absoluut. Bij een weigering of bij
het opleggen van aanvaardingsvoorwaarden zal men voortaan nagaan of deze
objectief en redelijk gerechtvaardigd zijn. 
In casu heeft de verzekeraar voorgesteld om mevrouw X toch te verzekeren
mits een bijpremie. Zij meent dit statistisch te kunnen staven. De Ombudsman
vraagt bijgevolg telefonisch de statistische gegevens op. Tijdens dit telefonisch
onderhoud blijkt dat de bijpremie werd bepaald als gevolg van een mondeling
advies van hun raadsdokter. Er zijn echter geen stavingstukken voorhanden. Het
gebrek aan stavingstukken is onaanvaardbaar voor de Ombudsman en zij vraagt
bijgevolg het dossier opnieuw in overweging te nemen. Na heronderzoek van
het dossier verklaart de maatschappij zich akkoord om mevrouw X te verzeke-
ren aan het normale tarief.
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In de meeste gevallen ging het om een verzoek om inlichtingen. Evenals andere
ombudsmannen stelt ook de Ombudsman van de Verzekeringen een toename
van deze vragen om informatie vast. In 2005 gaat het om meer dan 12%.
De consument is wantrouwig, ongerust of twijfelt over de informatie die hij
verkregen heeft. Daarom tracht hij van een neutrale en objectieve instantie, in
casu de Ombudsman, een bevestiging van die informatie te krijgen. 
Naast die schriftelijke informatieaanvragen ontvangt de Ombudsman ook 
telefonische oproepen. Bovendien blijkt dat haar website en meer bepaald de
rubriek met vaak gestelde vragen over verzekeringen (FAQ) regelmatig bezocht
wordt. In 2005 werden er meer dan 52.000 bezoekers geteld, wat een stijging
inhoudt met 73% ten opzichte van 2004. Er wordt vooral naar informatie
gezocht over de takken Arbeidsongevallen (30%), Auto (30%) en Leven (9%). 

Gemiddeld aantal bezoekers per vraag

Zijn de klachten gegrond of niet?
In 2005, net als in 2004, waren 47% van de klachten gegrond.
Van deze 2507 klachten werd in 1780 gevallen onderhandeld, en bij 841 
klachten werd de klager in het gelijk gesteld. 
Niettemin kreeg de verzekerde wiens klacht niet gegrond verklaard werd de
nodige uitleg en de objectieve redenen waarom het standpunt van de 
maatschappij gegrond was. Op deze wijze verbetert de Ombudsman de 
communicatie en dit wordt haar in dank afgenomen, want ze neemt bij de
klager twijfel, frustratie en onduidelijkheden weg.

Van het globale aantal klachten is 47% gegrond. Van de klachten tegen de 
verzekeringsondernemingen is 46% gegrond, van deze tegenover de tussen-
personen 61% en van de klachten tegenover Datassur 54%.
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3.2: Klachten over verzekerings-
ondernemingen

| A. AANTAL KLACHTEN |
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Over een periode van vijf jaar steeg het aantal klachten met 45%. 
In 2005 alleen steeg het aantal klachten tegenover verzekeringsondernemingen
met 12% tot 2332.
Over het geheel genomen waren er in 2005 10% meer klachten.
Het zijn dus de klachten over de verzekeringsondernemingen die de algemene
stijging het meest beïnvloed hebben. 
Sommige klachten worden zowel bij de CBFA als bij de Ombudsman van de ver-
zekeringen ingediend. Sinds 1 januari 2005 is het gentlemen’s agreement in
verband met gelijktijdige indiening van de klacht bij de CBFA en de
Ombudsdienst gewijzigd. Tot 2005 behandelde alleen de CBFA de klacht verder.
Nu is het de Ombudsman die zich over de klacht ontfermt. Die beslissing is er
gekomen als gevolg van het project van de minister van Economie over het
klachtenbeheer in de verzekeringssector.

De berichten in de pers over dat project hebben er overigens voor gezorgd dat
klagers gemakkelijker contact opnamen met de Ombudsman. 

De klachten over het Tariferingbureau en het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds registreert de Ombudsman bij de klachten over verzeke-
ringsondernemingen. In 2004 waren er dat respectievelijk 19 en 3.
In 2005 zijn er dat voor elk 8. 
Het Tariferingbureau heeft intern al aanpassingen uitgevoerd die het aantal
klachten fors beperkten, maar de klachten over de antwoordtermijnen blijven. 

| B. WIE DIENT ER EEN KLACHT IN? |
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Om uit te maken wat de oorsprong van een klacht is, 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 verzekeringstussenper-
soon, een consumentenvereniging, een hulpdienst... zonder het steeds te ver-
melden.
Uit de analyse van de documenten blijkt dat de meeste klachten ingediend zijn
door verzekerden (79%). 
De voorbije drie jaar vloeit de stijging van die klachten vooral voort uit klach-
ten van verzekerden, slachtoffers of begunstigden, die aanspraak kunnen maken
op een verzekering die is afgesloten door een andere persoon of onderneming. 
In 2005 vertegenwoordigen beide categorieën 82%. Het aantal klachten dat
afkomstig is van tussenpersonen, media, consumentenverenigingen en overheid
blijft dan weer vrij stabiel. 

| C. OVER WELKE VERZEKERING KLAAGT DE CONSUMENT? |

ST
A

TI
ST

IE
KE

N
 E

N
 A

N
A

LY
SE

VE
RZ

EK
ER

IN
G

SO
N

D
ER

N
EM

IN
G

EN

Arbeidsongevallen

Diversen (reis, annulatie, transport…)

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Gezondheidszorg/Gewaarborgd Inkomen

Rechtsbijstand

Leven

Brand

Motorrijtuigen

TOTAAL

ombudsman2006/2  20-04-2006  14:55  Pagina 6



3/513/50

Zoals de voorgaande jaren gaan de meeste klachten, 26%, over de autoverzeke-
ring. Voor die tak bedraagt de stijging wel maar 6%. De algemene toename van
het aantal klachten over verzekeringsondernemingen vindt vooral zijn oor-
sprong in de takken Gezondheidszorg (+65%) en Leven (+20%).

Klachten over de arbeidsongevallenverzekering zijn er minder, maar ook hier is
er een sterke stijging van 60%. Voor de aansprakelijkheidsverzekeringen, 
uitgezonderd auto, noteert de Ombudsman een daling van 16%. 
Voor de rechtsbijstandverzekeringen is het aantal klachten vrijwel gelijk 
gebleven, hoewel er iets minder klachten zijn over de gespecialiseerde rechts-
bijstandverzekeraars.

De verklaring van het geheel van deze schommelingen vinden we voornamelijk
bij de redenen waarom de consument een klacht indient: waarover en waarom
klaagt hij?
Voor de redenen voor de klachten moet er een onderscheid worden gemaakt
naargelang ze betrekking hebben op de tak Niet-Leven of de tak Leven. In de
loop der jaren heeft de Ombudsman steeds meer klachten ontvangen over deze
laatste categorie verzekeringen. In vijf jaar tijd is het aantal klachten meer dan
verdubbeld. Leven vertegenwoordigt momenteel 18%.

Rechtsbijstand

Multi-tak ondernemingen
Gespecialiseerde ondernemingen

| D. WAAROVER EN WAAROM KLAAGT DE CONSUMENT IN VERBAND MET
DE TAKKEN NIET-LEVEN? |

De meeste klachten (62%) gaan over de schadeafhandeling.
Dit is een blijvend fenomeen, dat te verklaren valt door het feit dat de 
verzekerde pas nadat het schadegeval is voorgevallen en wanneer het wordt
geregeld, de omvang, de inhoud en de kwaliteit die hij van de diensten van zijn
verzekeraar verwachtte, kan beoordelen.

Niettemin registreert de Ombudsman sinds enkele jaren steeds meer klachten
over productie. In 2005 zijn er dat 23% meer. Het zijn die klachten die de stij-
ging in de hand werken. Klachten over de BA-autoverzekering bijvoorbeeld
hebben in 55% van de gevallen betrekking op de productie. 
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1. Welke klachten zijn er over de contracten?

Wanneer de klacht niet slaat op het schadebeheer, zijn het premiebedrag en de
opzegging van de polis de twee belangrijkste redenen voor de klacht.  
Klachten over de contractsluiting hebben in 60% met een van die redenen te
maken. 

1.a Het premiebedrag

Dit soort klachten maakt ongeveer 30% uit van de klachten over de productie
in Niet-Leven. De verzekerde klopt bij de Ombudsman aan omdat hij vragen
heeft over de berekening van het bedrag van de premie voor zijn polis.
Hoe is men tot dat bedrag gekomen? Wat is het detail van de premie? Waarom
is de premie verhoogd? Mag de verzekeringsonderneming dat wettelijk doen? 
Dergelijke vragen zijn er vooral in twee takken: Gezondheidszorg (40%) en de
verplichte BA-auto (34%). 
In 2005 hebben verschillende verzekeringsondernemingen hun tarieven voor
hun hospitalisatiepolissen aangepast om te voldoen aan hun solvabiliteits-
verplichting (evenwicht tussen kosten en premies).

Die nieuwe tarieven, vaak fors verhoogd, werden toegepast op de volledige 
portefeuille. Bezorgde verzekerden hebben contact opgenomen met de
Ombudsman, die alleen maar kon vaststellen dat de procedure wettelijk in orde
was. Hoewel hospitalisatiepolissen wettelijk niet eenzijdig door de verzekeraar
mogen worden opgezegd, kan de tariefverhoging in sommige gevallen gelijk-
staan met een opzegging. 
Forse premieaanpassingen hebben immers in werkelijkheid nog grotere gevol-
gen omdat ze juist die verzekerden treffen die in een zwakke positie staan:
ouderen, doorgaans gepensioneerden met een laag inkomen en een verhoogd
risico op hospitalisatie. Het heeft weinig zin hun aan te raden van verzekeraar
te veranderen aangezien ziekten in verband met een vroegere toestand 
uitgesloten worden. Bovendien bieden de meeste verzekeringsondernemingen
geen polissen meer aan 65-plussers aan. Sommige categorieën van verzekerden
zijn zo in een moeilijke of zelfs onmogelijke situatie terechtgekomen.
Een mogelijke oplossing is de premies geleidelijk aan te passen volgens een
specifieke index. 
Op dit punt heeft de sector echter nog geen antwoord gekregen van de 
overheid.

Wat de BA-autoverzekering betreft, stapt de consument naar de Ombudsman
omdat hij de tariefstructuur niet begrijpt. Bij de bepaling van de premie zal
vooral rekening worden gehouden met het profiel van de gebruikelijke 
bestuurder.
Sinds de afschaffing van het verplichte bonus malusstelsel werken sommige
verzekeringsondernemingen met een eigen schaal.  Wijzigingen als gevolg van
een beloning of een bestraffing van de verzekerde op grond van zijn 
schadeverleden, worden gecombineerd met algemene tariefaanpassingen en
veranderingen in de segmentering. 
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Wanneer de Ombudsman contact opneemt met de verzekeringsonderneming,
moet zij soms vaststellen dat zelfs de dossierbeheerder moeite heeft om de
berekening van het premiebedrag toe te lichten. Welnu, bij een premieaanpas-
sing kan de verzekerde de polis opzeggen. Maar hoe kan hij een doordachte
beslissing nemen wanneer het veel te ingewikkeld is om een vergelijkende ana-
lyse van de verschillende markttarieven te maken? Dat gebrek aan transparan-
tie valt alleen maar te betreuren. Er bestaat wel het voornemen om een data-
bestand aan te leggen (zie 2/19). Maar welke conclusies zal de haalbaarheids-
studie opleveren?
De verzekerde kan zich hierin laten bijstaan door een verzekeringsadviseur, die
moet kunnen aantonen waarom hij voor een bepaalde keuze pleit. Die verplich-
ting zal nog worden versterkt door de nieuwe wet op de verzekeringsbemidde-
ling die de Europese richtlijn omzet in het Belgisch recht.

1.b. Einde van het contract

50% van deze klachten gaan over de verplichte BA-autoverzekering, 25% over
de brandverzekering en 10% over de tak Gezondheidszorg. 
Sinds 2005 ontvangt de Ombudsman een nieuwe soort klachten. Het betreft
hier klachten van verzekerden omdat de verzekeringsonderneming beweert dat
de opzegging niet correct verlopen is, of de opzegging pas later laat ingaan. 
Aanlokkelijke reclamecampagnes zorgen ervoor dat de consument minder trouw
is. Wanneer hij een einde wil maken aan de relatie met zijn verzekeraar, zal
deze nagaan of alle vormvereisten voor de opzegging nageleefd werden. In deze
gevallen houdt de verzekeraar hardnekkig vast aan die formaliteiten, terwijl hij
ze in andere omstandigheden verwerpt omdat ze te veel en te dure 
administratieve rompslomp meebrengen. 

MOET MEN DE IDENTITEIT VAN DE GEBRUIKELIJKE 
BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG MELDEN?   

Onbekenden zijn ingereden op de auto van een jongeman terwijl
die geparkeerd stond.
Nadat hij de feiten heeft vastgesteld, dient hij onmiddellijk een 
klacht in bij de politie en meldt hij het ongeval aan zijn 
verzekeraar.
In het kader van het beheer van het dossier ondervraagt de 
verzekeringsonderneming zijn moeder, de verzekeringsnemer, om 
aanvullende informatie te verkrijgen.
Op basis van deze elementen weigert de verzekerings-
onderneming tussenkomst. Ze beroept zicht op de nietigheid van 
de omniumpolis die mevrouw X heeft gesloten, omdat ze niet 
vermeld heeft dat haar zoon de gebruikelijke bestuurder van de 
auto is.

Ontevreden stapt mevrouw X naar de Ombudsman.
Tijdens het onderzoek van het dossier stelt de Ombudsman vast dat op de 
verklaring van het ongeval de zoon, 22 jaar, zelf als bestuurder vermeld staat en
dat de factuur van de herstelling en het inschrijvingsbewijs ook op zijn naam
staan.
In het door de politie opgestelde verslag staat dat de zoon eigenaar is van het
voertuig. Daarenboven rijdt de zoon elke dag naar zijn werk met die auto.

Op basis van die elementen kan het niet betwist worden dat het hoofdzakelijk
de zoon is die het voertuig gebruikt.
Mevrouw X heeft de identiteit van de eigenlijke bestuurder verzwegen. 
De premie wordt echter bepaald op basis van het profiel van de persoon die het
voertuig het meest gebruikt.
Rekening houdend met voorgaande elementen moest de Ombudsman 
bevestigen dat het standpunt van de verzekeringsonderneming juridisch
gegrond is.
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3/573/56

De meeste klachten over opzeg door verzekeringsondernemingen gaan dan
weer over de BA-autoverzekering en de collectieve gezondheidszorgverzekerin-
gen. 

Na de grote portefeuillesaneringen voor de auto- en de brandverzekering zijn
de verzekeringsondernemingen op zoek naar nieuwe marktaandelen, maar niet
ten koste van alles: zij houden hun portefeuille nauwlettend in het oog! Er
wordt dan ook in de eerste plaats jacht gemaakt op de rendabele consument.
Die consument kan echter snel door pech van een rendabel in een onrendabel
profiel vervallen. Denk maar aan wie meermaals het slachtoffer is geworden
van diefstal of poging tot diefstal of, onder invloed van de grote verkeersdrukte
vele kleine verkeersongevallen heeft gehad waarvoor hij zelf niet aansprakelijk
is. Dergelijke verzekerden zal de verzekeringsonderneming willen afstoten. De
consument die al jarenlang een trouwe klant is, of die pas ingegaan is op een
aantrekkelijk aanbod, begrijpt de beslissing van zijn verzekeraar niet, aangezien
hij ervan uitging dat de verzekeraar hem bij een probleem zou bijstaan.

Wanneer de Ombudsman daarover aangesproken wordt, zal zij nagaan of alle
wettelijke en contractuele bepalingen nageleefd werden. 

KAN MEN EEN POLIS OPZEGGEN PER FAX?

Meer dan drie maanden vóór de hoofdvervaldag van zijn 
contract vraagt de heer X zijn verzekeringsbemiddelaar om zijn 
verplichte BA-motorrijtuig verzekering op te zeggen. 
Deze verstuurt een opzeg per fax. 

De fax voldoet aan de formaliteiten die voorzien zijn in de 
vereenvoudigde procedure, opgesteld voor de opzeg van 
verzekeringspolissen. Zo is ook de naam vermeld van de 
verzekeringsonderneming die het contract zal overnemen.

Enkele weken later krijgt de heer X tot zijn grote verbazing een 
vervaldagbericht dat hem aanmaant de premie te betalen.

Op dat ogenblik neemt de makelaar contact op met de 
onderneming en vraagt haar akte te nemen van de opzeg van de 
polis. Het is nog minder dan drie maanden tot de vervaldag, dus 
vernoemt hij het bewijs van de verzending van de eerste fax.
De verzekeringsonderneming vindt de fax niet terug en blijft de 
annulering van het contract voor deze vervaldag weigeren.

Ontevreden stapt de makelaar in naam van zijn klant naar de Ombudsman, die
op haar beurt contact opneemt met de verzekeraar om alle elementen van het
dossier te onderzoeken.
De verzekeringsonderneming moet op basis van de bewijsstukken toegeven dat
de makelaar de fax wel degelijk verstuurd heeft volgens de vereiste vormvoor-
schriften. De verzekerde moet de gevolgen van het verlies van de fax binnen de
onderneming niet dragen.
De maatschappij registreert de opzeg van de polis tegen de vervaldag.
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Als de opzegging juridisch correct verlopen is, zal de Ombudsman de klager
adviseren om via een makelaar een nieuwe verzekeraar te zoeken. 
In een zeldzaam geval zal zij zich tot de verzekeringsonderneming richten,
maar alleen om de dialoog te herstellen door de positieve elementen van het
dossier van de klager te belichten, en er op die manier voor te zorgen dat de
klant een alternatieve oplossing voorgesteld wordt. Dergelijke pechvogels zijn
immers evenmin de doelgroep van andere ondernemingen. 

In Gezondheidszorg worden de meeste groepsverzekeringsovereenkomsten door
de werkgever gesloten ten behoeve van de personeelsleden en hun gezin. 
Wanneer de overeenkomst financieel niet in evenwicht is, zal de verzekerings-
onderneming maatregelen treffen. In eerste instantie wordt vaak overgegaan
tot opzeg van de overeenkomst. Begunstigden die een dergelijk bericht ontvan-
gen, nemen contact op met de Ombudsman. In 2005 maakten die klachten
36% uit van het totale aantal klachten over opzeg door de verzekeraar.
Vervolgens zal de verzekeraar over een aanpassing van het premiebedrag en, in
samenspraak met de verzekeringnemer, de werkgever dus, eventueel ook van de
polisvoorwaarden onderhandelen. De begunstigde zelf kan enkel de nieuwe
voorwaarden aanvaarden (zie 3/39).

HOEVER REIKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE MAKELAAR,
D DIE EVENEENS OPTREEDT ALS SYNDICUS VAN EEN GEBOUW?   

Makelaar A treedt eveneens op als syndicus van een 
appartementsblok. Op de jaarlijkse algemene vergadering in april 
werd aan de syndicus gevraagd om de verzekeringsmarkt te 
onderzoeken teneinde een voordeligere blokpolis af te sluiten. 
Er werd geen termijn vastgelegd om deze opdracht uit te voeren.
De jaarlijkse vervaldag van de huidige blokpolis valt op 
1 september. Als gevolg van een bijkomende brief van 23 mei 
van verscheidene mede-eigenaars wordt de syndicus verzocht 
om de blokpolis op te zeggen voor 1 juni en op zoek te gaan 
naar een nieuw contract. De syndicus doet echter niet het 
nodige en de blokpolis blijft doorlopen. Deze groep van mede-
eigenaars vraagt zich af of de syndicus aansprakelijk kan worden 
gesteld in zijn hoedanigheid van verzekeringsmakelaar en richt 
zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman neemt contact met de syndicus. Deze laatste meent dat hem
geen fout kan verweten worden: gezien er op de algemene vergadering geen
termijn werd vastgelegd, voorzag hij de opdracht uit de oefenen tegen de vol-
gende algemene vergadering. Hij beschouwt dan ook de brief van 23 mei van
enkele mede-eigenaars als ongeldig. 
Na onderzoek van het dossier kan de Ombudsman enkel vaststellen dat in zijn
hoedanigheid van verzekeringsmakelaar er hem geen fout kan ten laste worden
gelegd. Als verzekeringsmakelaar heeft hij in rechte geen toelating om het con-
tract op te zeggen, het is immers steeds de verzekerde zelf, in casu de syndicus
of al de mede-eigenaars, die moet overgaan tot opzegging van het contract. 
Over een eventuele fout van de syndicus kan de Ombudsman van de
Verzekeringen geen standpunt innemen. Zij heeft de mede-eigenaars dan ook
doorverwezen naar het Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars.
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2. Welke klachten zijn er over het schadebeheer?
De klachten over de schadegevallen maken 62% van het totaal uit. De meeste
van die klachten (47%) worden ingediend omdat de verzekeraar weigert te ver-
goeden. De Ombudsman noteert iets meer klachten over het gebrek aan verant-
woording (+13%), maar ook een forse daling (-43%) van het aantal klachten
over het passieve beheer van rechtsbijstandverzekeraars. 

2.a De weigering tot vergoeding

Uit een uitvoerige analyse van de klachten over alle takken blijkt dat 70% van
de klachten voor diefstal (auto of woning) worden ingediend met als reden het
weigeren van vergoeding. Er ontstaat meestal discussie over de omstandighe-
den waarin de diefstal zich heeft voorgedaan. 
zie casus 7 (3/62)

Bij het onderzoek van deze schadegevallen rijzen er verschillende vragen. Soms
wordt zelfs de echtheid van de diefstal in twijfel getrokken. Maar meestal gaat
het om de vraag of de diefstal zoals die zich voorgedaan heeft, wel onder de
algemene polisvoorwaarden valt. Het belangrijkste element is uit te maken
welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. 
zie casus 8 (3/63)

In andere gevallen moet worden onderzocht of de verzekerde, door iets te doen
of niet te doen, de uitvoering van de diefstal niet in de hand heeft gewerkt. 
zie casus 9 (3/64)

Meer dan 60% van de klachten in de tak rechtsbijstand, uitgezonderd auto, en
ook meer dan 60 % van de klachten in de reisannulatieverzekeringen heeft
betrekking op de weigering van de verzekeringsonderneming om 
tussen te komen. In de meeste gevallen weigert de verzekeraar het schadegeval
ten laste te nemen omdat het niet onder de polisvoorwaarden valt. 
Bij dergelijke klachten moet er worden gekeken naar de interpretatie en de
draagwijdte van de algemene voorwaarden.  Voor rechtsbijstanddekkingen uit-
gezonderd auto houden de klachten ook verband met de omvang van de dek-
king. De omvang van meer geavanceerde dekkingen is niet evident: welke
geschillen worden precies gedekt als het gaat om vastgoed, familiale of fiscale
aangelegenheden? Maar de discussie kan ook gaan over het begrip "schadege-
val" en het ogenblik waarop de schade voorvalt. 
zie casus 10 (3/65)
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IS ER SPRAKE VAN DIEFSTAL MET GEWELD?

Terwijl ze plaatsneemt in de bus, zet mevrouw X haar laptop 
tegen haar benen, onder het klapstoeltje waar zij op zit. 
De bus zit vol. Aangekomen aan de eerste halte merkt ze, 
tussen het gewoel van de op- en afstappende mensen, dat haar 
pc verdwenen is.

Mevrouw X meldt dit aan de verzekeringsonderneming die de 
diefstal van de inboedel van haar woning dekt. 

De verzekeraar weigert tussenkomst te verlenen.

Ontevreden stapt ze naar de Ombudsman, die kennis neemt van het dossier. 
Volgens de voorwaarden van de polis die mevrouw X heeft gesloten, is diefstal
van de inboedel gedekt. Deze dekking geldt ook voor diefstal gepleegd buiten
de woning voor zover er geweld is gepleegd op de persoon.

Kan het feit van heen en weer geduwd te worden door de beweging van de
menigte als een daad van geweld beschouwd worden? Volgens het woorden-
boek (Le Petit Robert) betekent "geweld aandoen" handelen tegen iemands wil
met gebruik van macht of intimidatie.

De Ombudsman stelt vast dat in dit geval de klager een dergelijke gewelddaad
niet heeft moeten meemaken. De dief heeft immers van de beweging van de
menigte gebruikgemaakt om de pc te stelen, maar er was geen sprake van
bedreiging, hardhandigheid of intimidatie.
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WELKE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING?   

In november 2004 breken dieven in het huis van de heer en 
mevrouw X in en stelen hun juwelenkistje.
Gelukkig hebben ze een diefstalverzekering. 
Ze melden het voorval aan hun makelaar.
De verzekeraar oordeelt dat de omstandigheden van de diefstal 
gedekt zijn en stelt een expert aan om het schadebedrag vast te 
leggen op basis van foto's. Bij de ontvangst van diens rapport 
stuurt hij onmiddellijk een kwitantie aan de heer en mevrouw X.

Deze zijn verbaasd over het bedrag dat wordt aangeboden: het is 
één derde van de som die ze verwachten. Ze vragen hun 
makelaar om uitleg. Hij vertelt hun dat de verzekerings-
maatschappij zich op algemene voorwaarden beroept op basis 
waarvan het vergoedingsbedrag in geval van diefstal van 
juwelen wordt beperkt tot 10% van het verzekerde bedrag van 
de “inhoud". Volgens de makelaar en het echtpaar voorzien de 
algemene voorwaarden in een limiet van 30%. De verzekerings-
onderneming antwoordt dat het handelt over de oude algemene 
voorwaarden en dat de limiet in het kader van de huidige 
dekking 10% bedraagt. De heer en mevrouw X beweren nooit op 
de hoogte te zijn gebracht van deze wijziging. 

Ontevreden gaan ze ten rade bij de Ombudsman.
Bij het onderzoek van de documenten van het dossier constateert de
Ombudsman dat de algemene voorwaarden tussen de ondertekening van het
contract en het schadegeval werden aangepast. De vraag is of de verzekerde
hier wel van op de hoogte werd gebracht.
De Ombudsman ondervraagt de verzekeraar, die haar de tekst van een aan-
hangsel voorlegt dat automatisch vóór de vervaldag aan de verzekerden werd
verstuurd. Op de samenvattende lijst staan de naam van de heer X en de refe-
rentie van zijn contract juist vermeld. Op de premieafrekening daarentegen
staat die niet vermeld en het bedrag van de premie werd gewoon aangepast
aan de nieuwe "Abex-index". De Ombudsman vindt dat het feit dat de polis van
de heer X op een adressenlijst staat niet voldoende bewijst dat de heer X de
informatie effectief heeft gekregen. Zij vraagt aan de verzekeringsmaatschappij
om haar standpunt te herzien en de heer X schadeloos te stellen op basis van
de vroegere algemene voorwaarden. De verzekeraar heeft hierin toegestemd tot
tevredenheid van de klagers.
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MOET DE VERZEKERAAR DE SCHADE VERGOEDEN ALS DE DIEF
IN HET BEZIT WAS VAN DE SLEUTELS VAN DE GESTOLEN WAGEN?  

Het voertuig van mevrouw X werd op 20 november 2004 
gestolen. Twee weken later werd het zwaar beschadigd aan de 
linkervoorzijde teruggevonden. De expert verklaart de auto als 
totaal verlies, maar stelt vast dat er geen sporen zijn van 
inbraak. Hij vraagt mevrouw X hem de sleutels van de auto te 
geven. Ze kan hem slechts één sleutel geven. De tweede sleutel 
zat in haar portemonnee, die in maart 2004 werd gestolen. De 
verzekeringsonderneming waar mevrouw X een diefstal-
verzekering voor het voertuig had afgesloten, weigert te 
vergoeden. Mevrouw X begrijpt de weigering niet en denkt dat 
haar verzekeraar haar ervan verdenkt een ongeval voor te stellen 
als een diefstal.

Ze vindt van zichzelf dat ze te goeder trouw is en ze stapt naar de Ombudsman.
Tijdens het onderzoek van het dossier stelt de Ombudsman vast dat de 
weigering tot vergoeding gebaseerd is op een bepaling van de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst. Deze stelt dat een verzekerde alle redelijke
maatregelen moet nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen
of te beperken. In het geval van mevrouw X had ze na de diefstal van haar
sleutel de sloten van de autoportieren moeten vervangen om zo te voorkomen
dat de dieven ook haar auto zouden stelen. De wet bepaalt als sanctie dat de
verzekeraar de vergoeding mag verminderen ten belope van het nadeel dat hij
ondervindt door de nalatigheid van zijn verzekerde. In dit geval gaat het over
de herstelling van de schade ten gevolge van het door de dieven veroorzaakte
ongeval. De Ombudsman oordeelt dat het standpunt van de verzekerings-
onderneming juridisch gegrond is. 
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9 MOET DE VERZEKERAAR DE KOSTEN VAN DE UITVOERING 
VAN EEN VONNIS DEKKEN?   

De heer X heeft een geschil met zijn huurder. Hij heeft een 
juridische procedure gestart en een uitspraak in zijn voordeel 
gekregen. Hij ondervindt moeilijkheden in verband met de 
uitvoering van het vonnis. Ondertussen heeft hij een rechts-
bijstandsverzekering onderschreven.
Via zijn advocaat vraagt de heer X aan de verzekeraar om tussen 
te komen in de kosten voor de uitvoering van het vonnis.

De verzekeringsmaatschappij weigert. Ze is van mening dat het 
geschil is ontstaan vóór de afsluiting van het contract. 

De heer X gaat niet akkoord en richt zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman neemt kennis van alle elementen van het dossier. Het initiële
geschil tussen de eigenaar en de huurder dateert van vóór de afsluiting van het
contract. Nu de huurder het vonnis niet uitvoert, moet er beroep worden
gedaan op de gerechtsdeurwaarder. Deze uitvoering ligt in het verlengde van
het eigenlijke geschil. Het geschil is ontstaan en werd beslecht vóór de afslui-
ting van het contract. Het geschil en de uitvoering van het vonnis vormen
immers één geheel, dus is er slechts één verzekeringsgeval. De polis werd na
het vonnis onderschreven, zodat het schadegeval vóór de afsluiting van het
contract ontstaan is.
De Ombudsman heeft bevestigd dat het standpunt van de verzekeraar juridisch
gegrond is. 
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3/673/66

In reisannulatieverzekeringen weigert de verzekeraar op te treden om een
reden die verband houdt met een vooraf bestaande gezondheidstoestand van
de verzekerde. 
zie casus 11 (3/66)

Klachten over de dekking van waterschade hebben in meer dan 50% van de
gevallen te maken met de weigering van de verzekeraar om te vergoeden.  
Er moet rekening gehouden worden met de oorsprong of de oorzaak van de
schade, alsook met de draagwijdte van de inhoud van de contractuele 
bepalingen. 
In 2005 zijn er verzekerden die in de zomer door onweer of wolkbreuken schade
geleden hebben, komen aankloppen bij de Ombudsman. Slechts in enkele gevallen
kon zij hen volledig genoegdoening schenken. Schade als gevolg van het 
opstuwen van riolen of van een overstroming wordt doorgaans immers niet
gedekt door de verzekeringspolissen op de Belgische markt. Gezien de gevolgen
van de klimaatverandering komt het wetgevend initiatief van de overheid 
tegemoet aan een daadwerkelijke behoefte bij de consument.
(zie 2/15)  

De brandverzekeringspolissen met een “globale formule” bieden verschillende
waarborgen en uitbreidingen bovenop de basisdekkingen. Erg vaak beschouwt
de consument die uitbreidingen als volwaardige waarborgen. Maar pas wanneer
de schade gedekt is door een basiswaarborg, kunnen de kosten die verband
houden met de aanvullende waarborgen, door de verzekeraar vergoed worden. 
zie casus 12 (3/68)

IS DE WEIGERING TOT TUSSENKOMST IN DE ANNULATIE-
KOSTEN VAN EEN REIS GEGROND?  

Mevrouw X boekt een rondreis door Mexico. Enkele maanden 
later mag zij om medische redenen de reis niet aanvatten. 
Ze verwittigt onmiddellijk haar annulatieverzekeraar en vraagt 
de terugbetaling van haar reserveringskosten. 

De maatschappij weigert over te gaan tot tussenkomst omdat 
het zou handelen over een chronische of voorafbestaande ziekte.

Mevrouw X kan zich niet akkoord verklaren met deze beslissing en richt zich tot
de Ombudsman. 

Hierbij bezorgt ze de Ombudsman een kopie van alle medische informatie met
de vraag haar dossier te onderzoeken. 

Bij nader onderzoek van de polisvoorwaarden stelt de Ombudsman vast dat de
polis enkel een uitsluiting voorziet voor lichamelijke letsels waarvoor een 
medische behandeling was voorgeschreven door de behandelende arts. 

Uit de overgemaakte medische informatie blijkt wel dat er een onderzoek plaats
vond voor het boeken van de reis, maar dat er geen behandeling was opgestart.
De behandelende artsen attesteren ook dat er op het ogenblik van de boeking
geen enkele tegenindicatie bestond om de reis te ondernemen. 

Op basis van deze elementen verzocht de Ombudsman de maatschappij om
opnieuw haar dossier te onderzoeken. In onderling overleg met haar 
raadsgeneesheer verklaart de verzekeraar zich akkoord om alsnog tussenkomst
te verlenen in de annulatiekosten.
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3/693/68

Overigens moet de verzekerde de verzekeraar in kennis stellen van alle elemen-
ten die nodig zijn voor de beoordeling van het risico.
zie casus 13 (3/70)

Met betrekking tot de hospitalisatieverzekering is het onbegrip over de weige-
ring van de verzekeraar om kosten te vergoeden vaak te wijten aan een gebrek
aan informatie over de wijze waarop ziekenhuizen hun facturen opstellen. Zij
zijn weliswaar verplicht om een kostenbestek op te stellen, maar alleen voor
een ziekenhuisverblijf met één of meer overnachtingen, terwijl er toch nog veel
andere interventies uitgevoerd worden. 
zie casus 14 (3/71)

Aangaande de verzekering BA-privéleven gaan de discussies over het onder-
scheidingsvermogen van de dader, vooral wanneer het om (kleine) kinderen
gaat. Voor oudere kinderen (tussen 10 en 18) gaat het erom uit te maken of de
schade al dan niet veroorzaakt werd door een opzettelijke daad.
zie casus 15 (3/72)

ONDER WELKE VOORWAARDEN ZIJN DE REDDINGSKOSTEN 
GEDEKT? 

De boiler van de heer X raakt oververhit. Om een ontploffing te 
voorkomen opent hij alle kranen, zodat de stoom kan ontsnappen. 
Hierbij ontstaat schade aan de bezetting en het plafond. 
De maatschappij weigert deze schade ten laste te nemen. 

De bemiddelaar van de heer X verklaart zich niet akkoord met de weigering en
richt zich tot de Ombudsman. Hij beroept zich op de reddingskosten die voor-
zien zijn in art. 52 van de wet over de landverzekeringsovereenkomst en waar-
naar eveneens verwezen wordt in de polisvoorwaarden. 

De Ombudsman analyseert hierop alle dossierelementen en toetst deze aan de
toepasselijke polisvoorwaarden. 

De polisvoorwaarden voorzien een uitsluiting voor schade die het gevolg is van
scheuren of barsten aan toestellen veroorzaakt door oververhitting. Wanneer de
boiler zou opengescheurd zijn door de oververhitting zou er geen sprake
geweest zijn van een gewaarborgd schadegeval. 

Het zich voordoen van een gewaarborgd schadegeval is nochtans een essentiële
voorwaarde om een beroep te kunnen doen op de waarborg reddingskosten,
zoals gedefinieerd in de polisvoorwaarden en de wet over de landverzekerings-
overeenkomst. 

De Ombudsman moest aan de betrokken bemiddelaar bijgevolg bevestigen dat
de afwijzing van de maatschappij in overeenstemming is met de wettelijke en
contractuele bepalingen.
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3/713/70

WELKE ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE VERZEKERDE ALS HIJ BIJ
HET SLUITEN VAN EEN CONTRACT NIET ALLE INFORMATIE 
DOORGEEFT?   

De heer X meldt aan zijn verzekeraar een belangrijke 
waterschade, veroorzaakt door een verstopte afvoer. 
De verzekeringsonderneming stelt een expert aan om een 
routineonderzoek te doen. Ter plaatse merkt de expert op dat er 
sporen zijn van vroegere schade en hij ondervraagt de heer X, 
die toegeeft dat er ruim een jaar voordien een gelijkaardig 
schadegeval was.

Op basis van dit rapport start de verzekeringsonderneming een 
onderzoek, waarbij ze ontdekt dat de heer X verzekerd was bij 
een andere verzekeringsonderneming. Deze heeft het contract 
opgezegd wegens een groot aantal schadegevallen. 
Op basis hiervan weigert ze de heer X schadeloos te stellen.

Ontevreden stapt hij naar de Ombudsman.
De Ombudsman neemt kennis van het dossier en van het verzekeringsvoorstel
dat de heer X ingevuld en getekend heeft. Zij stelt vast dat de heer X op de
vraag naar de antecedenten heeft geantwoord dat hij vroeger niet verzekerd is
geweest en dat hij de voorbije drie jaar geen schadegevallen heeft gehad. De
wet op de landverzekeringsovereenkomst (artikel 5) voorziet uitdrukkelijk in de
verplichting voor de verzekerde om de verzekeringsonderneming in te lichten
over alle elementen die het mogelijk kunnen maken het risico te beoordelen.
Het opzettelijk opgeven van een foutief antwoord wordt overigens bestraft
door artikel 6 van de wet, zijnde de nietigheid van de overeenkomst zonder
terugbetaling van de premies.
Op basis van deze vaststellingen moet de Ombudsman het standpunt van de
verzekeraar bevestigen. 
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ZIJN DE KOSTEN VAN EEN DAGOPNAME IN HET ZIEKENHUIS 
GEDEKT?   

Mevrouw X laat tijdens een dagopname in het ziekenhuis een 
kwaadaardig gezwel op haar neusrug verwijderen. Ze verzoekt

haar haar hospitalisatieverzekeraar om tussenkomst in de medische 
kosten. De maatschappij weigert tussenkomst te verlenen omdat 
er geen ligdag is aangerekend. 
De makelaar van mevrouw X verzoekt de Ombudsman dit 
dossier verder te onderzoeken. 

De Ombudsman neemt hierop inzage van het dossier van de verzekeraar.
Volgens de algemene polisvoorwaarden moet er een ligdag aangerekend 
worden om een tussenkomst te bekomen. Deze situatie stelt zich bij een over-
nachting in het ziekenhuis of bij het aanrekenen van specifieke forfaits (A,B,C
of D) bij een dagopname. In voorkomende gevallen wordt steeds een gedeelte
van de verblijfkost door het ziekenfonds ten laste genomen. 

Het aangerekende forfait valt evenwel volledig ten laste van de patiënt. Omdat
er onduidelijkheid is over deze wijze van facturering heeft de verzekeraar 
bijkomende vragen gesteld aan het ziekenhuis. Hierop komt geen reactie. 

Ten einde dit probleem verder uit te spitten gelastte de maatschappij een
inspecteur. Uit de verzamelde informatie blijkt dat de ingreep die mevrouw X
onderging niet voldoet aan de vereisten om een ligdag aan te rekenen. Het
handelt niet om een hospitalisatie, maar wel om een ambulante verzorging. 
In voorkomend geval worden de verblijfskosten volledig ten laste van de patiënt
geboekt. 

Rekening houdend met deze gegevens moet de Ombudsman bevestigen dat er
effectief geen tussenkomst is in het kader van de waarborg hospitalisatie. Maar
omdat mevrouw X in haar polis bijkomend de waarborg zware ziekten 
onderschreven heeft, kan ze de verzekeringsmaatschappij wel vragen om op
deze basis over te gaan tot vergoeding. 
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3/733/72

2.b Het bedrag van de vergoeding

Het bedrag van de vergoeding na een schadegeval geeft aanleiding tot 25%
van het aantal klachten.
Over het algemeen is het aantal klachten stabiel gebleven, hoewel er in 
sommige takken wel verschuivingen zijn. 

Voor de dekking van de materiële schade in de autoverzekeringen en de 
brandverzekeringen stelt de Ombudsman een respectievelijke stijging vast 
van 44% en 15%. 
De klachten over de dekking van de materiële schade in de autoverzekering
hebben betrekking op de terugbetaling van aanverwante kosten, zoals de 
vervangwagen, het BTW-bedrag of de eis om eerst de herstellingen te laten 
uitvoeren, waarna deze worden terugbetaald, zoals de kosten voor de 
inschrijving van het voertuig, de toepassing van een franchise, het 
slijtagepercentage bij totaal verlies of herstelling. 

IS DE HANDELING VAN EEN KIND OPZETTELIJK?   

Twee jongeren van 16 en 19 jaar vermaken zich door een 
achtjarig kind bij de enkels en polsen te nemen en het heen en 
weer te slingeren. Plotseling verliest een van de twee zijn grip: 
het kind valt en breekt zijn pols.
Beide families van de jongeren geven het ongeval aan bij hun 
verzekeraar BA-privéleven.
Een van beide verzekeringsondernemingen weigert te vergoeden 
door zich te beroepen op het feit dat de schade werd 
veroorzaakt door een opzettelijke fout van een jongere van 
19 jaar.
Ontgoocheld kloppen de ouders aan bij de Ombudsman.

De Ombudsman neemt kennis van de verschillende elementen van het dossier
en stelt vast dat het in werkelijkheid gaat over een onschuldig spelletje dat 
verkeerd is afgelopen.

Kunnen we spreken van een opzettelijke daad? 

De strafwet definieert opzet als de uitvoering van een gewilde en gekende
daad, het maakt niet uit of de gevolgen gewenst waren. De rechtspraak is op
dit punt verdeeld. Zo is er rechtspraak die stelt15 dat de gevolgen gericht en 
uitdrukkelijk gewenst moeten zijn, om te spreken van een opzettelijke daad.

Op basis hiervan heeft de Ombudsman onderhandelingen aangevat met de 
verzekeraar, die zich akkoord verklaarde om haar standpunt in dit geval te 
herzien.

15   Rb Brugge 8 juni 1989, RW 1990-91, 1067
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3/753/74

WANNEER MOET DE VERZEKERAAR DE BTW BETALEN?   

Terwijl het geparkeerd stond, werd het voertuig van de heer X 
aangereden. De verantwoordelijke pleegde vluchtmisdrijf. 
Gelukkig heeft de heer X een omniumverzekering. 
Hij richt zich tot zijn verzekeraar die hem de kosten van de 
herstellingen na aftrek van de franchise terugbetaalt, maar niet 
de BTW.

Enige tijd later verneemt de heer X via de media dat de 
verzekeringsondernemingen de BTW altijd moeten betalen, ook 
als de verzekerde niet laat herstellen.

Bezorgd vraagt hij aan de Ombudsman of hij voldoende schadevergoeding
heeft gekregen.
In werkelijkheid was de informatie, die bepaalde media hadden verspreid, niet
volledig. Er werd niet verduidelijkt dat de BTW enkel moet betaald worden 
zonder herstellingsfactuur wanneer de verzekeraar tussenkomt in het kader van
een aansprakelijkheidsverzekering.
Artikel 83 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt namelijk dat
het slachtoffer vrij over zijn schadevergoeding mag beschikken.
Dit artikel is echter niet van toepassing op een omniumverzekering, waarin het
contract kan bepalen dat de BTW enkel zal worden betaald na overlegging van
de factuur.

De Ombudsman heeft dus bevestigd aan de heer X dat de schadeloosstelling
correct en conform het contract "materiële schade" was verlopen. Zonder 
factuur kan hij de BTW wel terugvorderen van de aansprakelijke partij. Jammer
genoeg is de aansprakelijke onbekend, wat terugvordering onmogelijk maakt.
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3/773/76

Aangaande de brandverzekering heeft 18% van de klachten over de dekkingen
tegen brand en waterschade betrekking op het bedrag van de vergoeding. 
De consument is verbaasd over het bedrag van de vergoeding dat hem als 
schadeloosstelling aangeboden wordt. De verzekeraar gaat niet akkoord met
het bedrag op het ingezonden bestek. Hij gaat er immers vaak van uit dat 
herstellers, zowel zelfstandigen als bedrijven, de prijs van de herstellingen
opdrijven in de wetenschap dat de verzekeraar ze toch zal vergoeden of er 
achteraf op zal beknibbelen. 

Bij een betwisting over de omvang van de schade kan de verzekerde zich door-
gaans laten bijstaan door een zelf gekozen expert, van wie de erelonen geheel
of gedeeltelijk terugbetaald worden door zijn verzekeraar. 
De erelonen van de expert die hem bijstaat om de oorsprong of de oorzaak van
de schade vast te stellen, zijn in principe wel voor zijn rekening. Die kosten 
zullen hem alleen worden terugbetaald wanneer hij over een specifieke polis
beschikt die dergelijke bijstand dekt. 
Hoe dan ook moet de verzekerde de verzekeraar de mogelijkheid laten om de
schade vast te stellen (art. 19, §2 van de wet op de landverzekeringsovereen-
komst). 

Soms vergeet de expert om voor bepaalde schadeposten een bedrag vast te
stellen. 

MAG DE OMNIUMVERZEKERAAR EEN SLIJTAGEPERCENTAGE 
TOEPASSEN?   

Als gevolg van de stortbuien van 29 juli 2005 komt het 
voertuig van de heer X onder water te staan. 
De hele motor is beschadigd. Gelukkig heeft de heer X een 
omniumverzekering afgesloten en hij meldt het schadegeval aan 
zijn verzekeraar.
De verzekeringsmaatschappij stelt een expert aan die vaststelt 
dat het nodig is het motorblok te vervangen. In zijn verslag van 
de schaderaming trekt hij 30% voor slijtage af van de 
vervangingswaarde van de motor, die op de teller 100.000 km 
aangeeft.

De heer X betwist dit en raadpleegt de Ombudsman.

De Ombudsman vraagt bij de verzekeringsmaatschappij de algemene 
voorwaarden op. Deze bepalen dat de verzekeraar in geval van herstellingen
aan het voertuig de herstelkost integraal wordt betaald. Er is geen sprake van
de toepassing van een sleetpercentage.
In geval van totaal verlies daarentegen bepaalt een artikel van het contract dat
het bedrag van de schadeloosstelling wordt berekend met aftrek van een 
percentage voor de slijtage van het voertuig.

Op basis hiervan is de Ombudsman onderhandelingen begonnen met de 
verzekeringsmaatschappij. Uiteindelijk werd de volledige vervangingswaarde
van de motor betaald.
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3/793/78

Bovendien krijgt de Ombudsman ook klachten omdat de verzekerde slechts één
ongeval gehad heeft, maar in de eindafrekening vaststelt dat er twee franchises
afgetrokken werden.
(zie 5/154)

Voorts kan er met betrekking tot het vergoedingsbedrag ook onenigheid ont-
staan over de beperking van de vergoeding wanneer de evenredigheidsregel
wordt toegepast, omdat de verzekerde bedragen te laag zijn. 
Ook zijn er soms meningsverschillen over de terugbetaling van taksen, registra-
tierechten, of over de voorwaarden die op de wederbeleggingsvergoeding van
toepassing zijn. 
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WORDT DE ONBRUIKBAARHEID VAN EEN GEBOUW OOK 
SCHADELOOS GESTELD?   

Het appartement dat de heer X verhuurt, vertoont waterschade. 
De slechte staat van de aanpalende woning is de oorzaak van 
het schadegeval. De heer X vraagt aan zijn verzekeraar om de 
kosten van de uit te voeren werkzaamheden terugbetaald te 
krijgen. Tijdens het bezoek van de expert tekent hij het verslag 
waarin de kosten van de herstelling worden bepaald. Maar de 
werkzaamheden kunnen niet uitgevoerd worden vooraleer het 
dak van de aanpalende woning wordt hersteld. Enkele weken 
later staat het appartement nog altijd leeg. De heer X richt zich 
tot zijn verzekeraar om hem een schadeloosstelling te vragen 
voor het verlies van de huur. De verzekeraar weigert op basis 
van het minnelijke verslag van de schatting die de heer X 
ondertekende.

Ontevreden stapt de heer X naar de Ombudsman, die op haar beurt de verzeke-
ringsonderneming ondervraagt.

Tijdens het onderzoek van het dossier stelt de Ombudsman vast dat het experti-
severslag niets over de onbruikbaarheid van het gebouw zegt. Hoewel de heer X
getekend heeft voor akkoord, vraagt de Ombudsman aan de verzekeringsonder-
neming om de expert te ondervragen over de duur van het herstellingswerk. Op
basis hiervan wordt een bijkomende schadeloosstelling toegekend voor tien
dagen huurverlies. Voor de heer X is dit onvoldoende, omdat hij de werkzaam-
heden nog altijd niet kan uitvoeren totdat het dak van het aanpalende gebouw
is hersteld.
De Ombudsman heeft hem moeten meedelen dat dit extra verlies van huur niet
moet worden betaald door de verzekeraar, maar door de nalatige buur.
Aangezien de heer X beschikt over een rechtsbijstanddekking in zijn polis, zal de
verzekeraar met het oog hierop stappen ondernemen.
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Ten slotte vecht de verzekerde soms ook het slijtagepercentage aan dat de ver-
zekeraar toepast. Een verzekeringspolis is geen onderhoudscontract. 
Het is immers de verantwoordelijkheid van elke eigenaar om passende maatre-
gelen te treffen om de woning in goede staat te houden. De wet staat de ver-
zekeraar dan ook toe om een slijtagepercentage af te trekken, maar hij mag dat
pas doen als de slijtage hoger is dan 30% (20% voor stormschade).

MOET DE VERZEKERDE ZIJN GEBOUW HERSTELLEN?

De gevel van het huis van de heer en mevrouw X werd 
beschadigd door een voertuig. De expert van hun verzekeraar 
schat de waarde op 15.000 euro inclusief BTW.
Het echtpaar laat zijn gevel herstellen en de kosten bedragen 
uiteindelijk maar 12.100 euro inclusief BTW. Ze investeren het 
saldo van 2.900 euro in een nieuwe constructie. 
Met de bedoeling de BTW te recupereren, geven ze deze factuur 
ook door aan de verzekeraar. 

De verzekeringsonderneming weigert die te vergoeden, want de 
factuur heeft niets te maken met de herstellingen aan het huis, 
maar met een nieuwe constructie.

Verbaasd gaat het echtpaar te rade bij de Ombudsman.

De Ombudsman analyseert het dossier. 

Zij herinnert de verzekeraar eraan dat de eigenaar van een beschadigd goed
volgens de wet de mogelijkheid heeft het gebouw te herstellen of te vervangen.
Bovendien verduidelijkt deze wetgeving niet dat de kosten van de herstellingen
of de aankoop van een vervangingsgoed overeen moeten komen met het
bedrag van de schadevergoeding. In werkelijkheid wil deze wettelijke bepaling
dat de verzekerde opnieuw investeert in onroerend goed.
Op basis hiervan heeft de Ombudsman de verzekeraar na onderhandelingen
ervan kunnen overtuigen het bedrag toch te betalen.
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In verband met flatgebouwen wordt de verzekeraar vaak geconfronteerd met
spanningen of een gebrek aan communicatie tussen de syndicus en de mede-
eigenaars. De vergoeding betreft vaak zowel de schade aan de gemeenschappe-
lijke als aan de eigen delen. Hoe kunnen dergelijke schadegevallen efficiënt
worden beheerd?
zie casus 20 (3/82)

AAN WIE MOET DE VERZEKERAAR DE SCHADEVERGOEDING 
VOOR SCHADE AAN EEN GEBOUW IN MEDE-EIGENDOM BETALEN?

Als gevolg van een poging tot diefstal zijn de glazen deuren van 
het appartement op de benedenverdieping ernstig beschadigd.
De syndicus van de gemeenschappelijke eigendom meldt het 
schadegeval bij de verzekeringsonderneming die een expert
aanwijst. Om de omvang van de schade te bepalen, stemt de 
syndicus ermee in dat de expert contact opneemt met de 
eigenaar van het getroffen appartement, de heer X.
Enkele dagen later bezoekt de expert het appartement en schat 
de totale schade op 3000 euro. Hij overhandigt de heer X 
onmiddellijk een cheque ter waarde van dit bedrag.
De syndicus wil de herstellingen uitvoeren en vraagt de cheque 
aan de heer X terug. Deze weigert de cheque af te geven, omdat 
hij naar eigen zeggen niet verplicht is de herstellingen uit te 
voeren en vrij over zijn schadevergoeding mag beschikken.
De syndicus richt zich vervolgens tot de verzekeringsonder-
neming en wijst erop dat hij de verzekeringsnemer is en dat de 
schadevergoeding hem toekomt. Hij zal dan het deel dat aan de 
begunstigde, in dit geval de heer X, toekomt aan die laatste 
teruggeven.
De verzekeringsonderneming weigert een tweede keer te betalen. 
Ze verdedigt zich door te benadrukken dat het beschadigde 
venster privé-eigendom is van de heer X.

Na deze aanhoudende weigering stapt de syndicus naar de 
Ombudsman.

De Ombudsman neemt kennis van het hele dossier en start onderhandelingen
met de verzekeringsonderneming. Op basis van de gegevens van het verzeke-
ringscontract moest de verzekeraar de verzekeringsnemer uitbetalen, dus de
syndicus. De door de expert begane fout ontslaat de verzekeraar niet van die
verplichting. Bovendien staat in de basisakte dat de vensters behoren tot de
gemeenschappelijke delen.
Na discussie geeft de verzekeraar toe en betaalt hij de schadevergoeding voor
de tweede keer en nu aan de syndicus, d.w.z. de verzekeringsnemer.
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Slachtoffers van letselschade kloppen bij de Ombudsman aan wanneer ze de
rekeningen niet meer kunnen betalen. De Ombudsman zal trachten een voor-
schot te verkrijgen voor slachtoffers aan wie de verzekeraar nog geen vergoe-
ding wil betalen zolang hij het strafdossier niet heeft kunnen inzien.
zie casus 21 (3/84)

Tevens ontvangt de Ombudsman klachten van verzekerden die zich onbegrepen
voelen door de artsen van de verzekeraars. 
Zij houden aan het ongeval letsels over, waarvoor de verschillende artsen die
hen onderzoeken, verschillende graden van arbeidsongeschiktheid vaststellen.
De dekking die de verzekeringsovereenkomst biedt kan verschillen van contract
tot contract. Het gemeen recht, de individuele verzekering, de arbeidsongeval-
lenverzekering hanteren elk hun eigen beoordelingscriteria.  Er is immers een
verschil tussen invaliditeit en ongeschiktheid. “Invaliditeit is een medisch
begrip dat anatomisch of functioneel verlies inhoudt, onafhankelijk van de
eventuele gevolgen ervan voor de activiteiten van het slachtoffer, terwijl 
ongeschiktheid de onmogelijkheid betreft om lucratieve activiteiten uit te
oefenen die het slachtoffer, gelet op zijn kwalificaties, in zijn economische en
sociale omgeving kan uitoefenen”17.

Zo kan voor eenzelfde verwonding, eenzelfde trauma, afhankelijk van de invals-
hoek, een andere graad worden vastgesteld naargelang het om invaliditeit of
om ongeschiktheid gaat. Bovendien treden bij de vaststelling van blijvende
arbeidsongeschiktheid ook andere partijen dan de verzekeringssector op, zoals
de artsen van ziekenfondsen of de gehandicaptenfondsen, die de lichamelijke
toestand van het slachtoffer elk op hun eigen manier beoordelen. 

Geconfronteerd met een radeloze consument zal de Ombudsman trachten om,
op basis van juridische elementen, de dialoog tussen de behandelende artsen en
de raadsgeneesheren van de maatschappijen (opnieuw) op gang te brengen
zodat de consument tenminste alle medische informatie krijgt.

17   Luik, 8° Burg. Kamer, n° 56 van 15 mei 1995

KAN MEN VÓÓR HET AFSLUITEN VAN EEN STRAFDOSSIER 
EEN VOORSCHOT KRIJGEN?

Mevrouw X werd met haar bromfiets aangereden door een auto. 
Ze is ernstig gewond. Op het eerste zicht is de tegenpartij 
verantwoordelijk. Toch wil de verzekeringsonderneming van de 
vermoedelijke aansprakelijke automobilist kennis nemen van het 
strafdossier alvorens een standpunt in te nemen.

Het gerechtelijk onderzoek is echter nog niet afgesloten.
Mevrouw X heeft echter een laag inkomen en de medische 
kosten lopen hoog op. 

Op financieel gebied wordt haar situatie zorgwekkend, maar de 
verzekeraar weigert een voorschot uit te keren.

Ontgoocheld richt ze zich tot de Ombudsman.

Bewust van de moeilijke situatie van mevrouw X neemt de Ombudsman contact
op met de verzekeringsonderneming om het dossier te onderzoeken en een
eventuele oplossing te vinden. Na een constructief gesprek beslist de 
verzekeraar van de automobilist om aan zijn advocaat te vragen het 
strafdossier op de griffie te raadplegen. Bovendien draagt hij een inspecteur op
om mevrouw X te contacteren.
Volgens hun advocaat is hun verzekerde volledig aansprakelijk. 
De verzekeringsonderneming beslist om een aanzienlijk voorschot uit te keren.
Op financieel gebied is mevrouw X nu uit de nood geholpen. 
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Het belangrijke verschil tussen BI en BO

| INVALIDITEIT EN ONGESCHIKTHEID: TWEE VERSCHILLENDE 
BEGRIPPEN |

Wanneer een slachtoffer blijvend letsel overhoudt op de datum 
van consolidatie van zijn verwondingen, moeten de artsdeskundige
of de artsendeskundigen, ongeacht of zij in overleg door de partijen
bij het geschil of door de rechter aangewezen zijn, advies geven 
over de graad van de blijvende invaliditeit (BI) of ongeschiktheid 
(BO). Specialisten in de vergoeding van letselschade zijn vertrouwd
met deze afkortingen en weten ook dat er tussen beide begrippen 
een zeer groot verschil bestaat. 

Het is erg belangrijk om dat onderscheid te maken, aangezien beide 
begrippen leiden tot een totaal verschillende schadeloosstelling van de 
letsels die het slachtoffer blijvend zal dragen. Uit de Indicatieve Tabel blijkt
immers dat de toegekende bedragen gehalveerd worden wanneer het om
invaliditeit gaat. 

We merken meteen op dat er van geen van beide begrippen een wettelijke
definitie bestaat. Bijgevolg kan hun draagwijdte alleen worden afgeleid uit
de rechtsleer en de rechtspraak. 

Invaliditeit is een medisch begrip dat doorgaans gedefinieerd wordt als 
“anatomische of functionele vermindering, onafhankelijk van de repercussies
op de lucratieve activiteiten van het slachtoffer” (Robert André, 
La réparation du préjudice corporel, Story-Scientia, 1996, p. 86).   
Aan die definitie kan de “hypothese van een aantasting van de psychische
integriteit van het slachtoffer” (Pierre Feron, Vade-mecum de l’évaluation
médico-légale, 2000, De Boeck, p. 207) worden toegevoegd. 

e
x

p
e

r
t De omvang van het verlies van validiteit bij het slachtoffer wordt door

de expert beoordeeld en uitgedrukt als een percentage. Hoewel de
Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit
(OBSI) slechts indicatief is voor andere expertises dan die welke door
gerechtsartsen uitgevoerd worden voor letsels van oorlogsinvaliden,
maken experts er regelmatig gebruik van om de invaliditeitsgraad vast
te stellen. 

De erkenning van een blijvende invaliditeit, volledig of gedeeltelijk,
houdt de facto het bestaan in van morele schade bij het slachtoffer
waarvoor deze aanspraak op een vergoeding kan maken. 

Het begrip “ongeschiktheid” heeft dan weer een economische connota-
tie en verwijst naar de volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid om
lonende activiteiten uit te oefenen die het slachtoffer, gelet op zijn
kwalificaties, in zijn sociaal-economische omgeving zou kunnen ont-
wikkelen. 

Een dergelijke, aangetoonde situatie geeft aanleiding tot materiële
schade die “bestaat in een vermindering van zijn waarde op de arbeids-
markt en, eventueel, ook in de noodzaak van de getroffene om zich
harder in te spannen bij het volbrengen van zijn normale beroepswerk-
zaamheden” (Cass. 2de Kamer, 21 oktober 1992, Pas.1992, I, 1178). 

De expert zal bepalen welk percentage overeenstemt met zijn beoorde-
ling van de economische gevolgen van de arbeidsongeschiktheid, daarbij
rekening houdend met socaal-economische factoren zoals de ernst van
de handicap, de leeftijd en het geslacht van de getroffene, zijn opleiding
en vroegere beroepsactiviteiten, zijn aanpassings- en revalidatievermo-
gens, zijn reclasseringsmoeilijkheden, zijn statuut van hand- of hoofdar-
beider, de algemene arbeidsmarktsituatie…  

Aan de hand van bovenstaande beschouwingen is het mogelijk om
inhoudelijk een onderscheid te maken tussen de begrippen “invaliditeit”
en "ongeschiktheid”, en het soort schade waarmee zij overeenstemmen. 
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Het onderscheid is belangrijk want hoewel dit niet altijd het geval was,
oordelen nu ook de rechtsleer en de rechtspraak voortaan altijd dat het
bestaan van invaliditeit niet noodzakelijk arbeidsongeschiktheid mee-
brengt, zodat de rechter in geval van een aantasting van de fysieke
integriteit niet zonder meer kan besluiten tot het bestaan van materiële
schade (Cass. 21 oktober 1968, Pas., 1969, 204). Enkele voorbeelden
kunnen dit verduidelijken: een litteken, een misvorming, impotentie en
zelfs het verlies van een teen, enz., zijn ontegensprekelijk een aantas-
ting van de fysieke integriteit, maar leiden niet de facto tot een 
vermindering van het vermogen om lonende activiteiten uit te oefenen. 

Niettemin spreekt het vanzelf dat invaliditeit vaak zal leiden tot een
vermindering van de economische mogelijkheden van de getroffene en
dientengevolge zal samengaan met arbeidsongeschiktheid. Het is 
bijgevolg de taak van de expert en vervolgens van de rechter om te
oordelen of het in concreto vaststaat dat de lichamelijke en geestelijke
letsels die de getroffene blijvend zal meedragen, “een beroepsmatige
handicap meebrengen, dat wil zeggen een daadwerkelijke belemmering
van de normale uitoefening van de beroepsactiviteit in de toekomst” 
(R. André, op. cit., p. 88). 
Er moet op gewezen worden dat de graad van invaliditeit en die van
arbeidsongeschiktheid in dat geval niet noodzakelijk moeten samenvallen.
Een hoge invaliditeitsgraad kan gepaard gaan met een lage 
ongeschiktheidsgraad en omgekeerd. Er zal natuurlijk anders worden
geoordeeld naargelang een pianist dan wel een beroepswielrenner zijn
vinger verloren heeft, en naargelang een professionele vinoloog dan wel
een advocaat zijn reukzin kwijt is. 

Ten slotte lijkt het, gelet op de fundamenteel verschillende gevolgen
voor de schadeloosstelling van de getroffene, een absolute noodzaak
dat artsen-deskundigen bij de beoordeling van de blijvende letsels een
onderscheid maken tussen de begrippen “invaliditeit” en “ongeschikt-
heid”.  Wanneer zij dat onderscheid niet maken, dan moet het hof of de
rechtbank nagaan of uit het expertiseverslag kan worden afgeleid wat
het door de expert voorgestelde percentage concreet betekent, en,
wanneer dat niet mogelijk is, niet aarzelen om een aanvullende 
expertise te gelasten. 

Overigens hebben bovenstaande beschouwingen betrekking op de
gemeenrechtelijke vergoeding van letselschade. Men mag echter niet
uit het oog verliezen dat de termen “invaliditeit” en “ongeschiktheid” in
bijzondere wetgevingen een verschillende betekenis kunnen hebben. 
Zo verwijzen ook de wetten met betrekking tot de vergoeding van de
nadelige gevolgen van een ongeval op het werk of op de arbeidsweg
naar het begrip “blijvende arbeidsongeschiktheid”. Voor de ontwikkeling
van die blijvende arbeidsongeschiktheid gelden echter andere criteria
dan de gemeenrechtelijke, zodat de expert bij eenzelfde ongeval niet
noodzakelijk hetzelfde percentage zal vaststellen voor beide begrippen.
In dezelfde gedachtegang verschilt het begrip “blijvende arbeidsonge-
schiktheid” eveneens in de strafwetgevingen over beroepsziekten, 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering, …, maar dat is een heel ander
verhaal. 

BI en BO zijn dus niet hetzelfde, maar voor de schadeloosstelling van
de getroffene maakt het wel een groot verschil uit op welke manier de
expert het letsel kwalificeert. Dat zou niemand uit het oog mogen 
verliezen.

Michel Screvens, Advocaat
Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken
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2.c Gebrek aan verantwoording 

De Ombudsman ontvangt hierover steeds meer klachten. In 2005 nemen ze met
13% toe en vormen ze 15% van de klachten over het schadebeheer. 

Daarvan heeft 30% betrekking op de Rechtsbijstanddekking Auto, tegenover
25% in 2004. De verzekerde klaagt omdat hij niet begrijpt waarom de verzeke-
raar 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 zogeheten "objectiviteitclausule" toegepast. In de praktijk
wordt die al te vaak vergeten en moet de Ombudsman aan het bestaan ervan
herinneren.

In andere gevallen stelt de Ombudsman bij het bestuderen van de klacht vast
dat de ontevredenheid voortvloeit uit een gebrekkige informatieverstrekking of
een gebrek aan coördinatie tussen de betrokkenen. 
zie casus 22 (3/90)

In werkelijkheid onderneemt en volgt de rechtsbijstandverzekeraar de nodige
stappen zonder de verzekerde daarvan altijd op de hoogte te houden, althans
niet rechtstreeks. Soms neemt hij contact op met de tussenpersoon, die echter
nalaat de informatie door te geven. In de sector vertrouwen de meeste 
particulieren het beheer van hun verzekeringen toe aan een adviseur, die als
professional zijn klant moet bijstaan. 
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WERD DE VERZEKERDE VOLDOENDE GEÏNFORMEERD 
DOOR DE VERZEKERAAR? 

Op 15 oktober 2003 heeft mevrouw X een verkeersongeval. 
De omstandigheden en de aansprakelijkheid worden betwist. 
Mevrouw X meldt het ongeval aan haar rechtsbijstands-
verzekeraar, die een advocaat aanwijst om haar te verdedigen. 
De politierechtbank die de zaak behandelt, verklaart haar 
aansprakelijk. De advocaat informeert de verzekeringsonderne-
ming hierover en vraagt of hij in beroep moet gaan. 

In zijn advies zegt de advocaat dat er een kans bestaat op een 
herziening als ze beroep aantekenen. De verzekeringsonderne-
ming reageert niet en de termijn om in beroep te gaan, 
verstrijkt. 

Later, als ze eindelijk wordt geïnformeerd over de beslissing, 
protesteert mevrouw X. Ze richt zich tot de Ombudsman.

Tijdens het onderzoek van het volledige dossier stelt de Ombudsman vast dat
mevrouw X niet op de hoogte werd gebracht door een gebrek aan coördinatie
tussen de verzekeringsonderneming en de advocaat. De advocaat dacht name-
lijk dat de verzekeringsonderneming mevrouw X op de hoogte zou brengen, de
verzekeringsonderneming dacht van de advocaat hetzelfde.

In elk geval vindt de Ombudsman dat mevrouw X de kans heeft verloren de uit-
spraak in eerste aanleg hervormd te zien en zij start onderhandelingen met de
verzekeringsonderneming. In zijn advies had de advocaat gesteld dat mevrouw
X in beroep een gedeelde aansprakelijkheid had kunnen verkrijgen. Op basis van
dit standpunt heeft de verzekeringsonderneming uitzonderlijk voorgesteld de
helft van de kosten van mevrouw X op zich te nemen. De Ombudsman heeft dit
billijke voorstel aan mevrouw X voorgelegd.
Tevreden heeft mevrouw X het voorstel aanvaard.
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In de verplichte aansprakelijkheidsdekking in de autoverzekering hebben derge-
lijke klachten te maken met de beoordeling van de aansprakelijkheid voor het
ongeval. 

De verzekerde meent dat de schadebeheerder niet met zijn argumenten 
rekening houdt of hij begrijpt gewoon niet waarom hij voor het ongeval aan-
sprakelijk wordt gesteld. Wanneer de Ombudsman daarover geraadpleegd
wordt, is haar actieterrein vrij beperkt. Zij kan zich immers niet uitspreken over
de aansprakelijkheid voor het ongeval. Wel zal zij nagaan of de verzekeraar van
alle argumenten kennisgenomen heeft en of hij alle feitelijke elementen in
overweging genomen heeft om een beslissing te nemen. Dankzij haar optreden
krijgt de consument een antwoord op al zijn bezwaren en kan hij de wenselijk-
heid van verdere stappen nagaan. 

WAT IS DE ROL VAN DE RECHTSBIJSTANDVERZEKERAAR DIE 
EEN DOSSIER AAN EEN BUITENLANDSE CORRESPONDENT 
TOEVERTROUWT?    

In 1994, op weg naar vakantie, raakten de heer X en een vriend 
gewond bij een verkeersongeval. Het voertuig dat vóór hen reed, 
vervoerde een matras die losraakte.
De heer X meldt het voorval aan zijn rechtsbijstandverzekeraar, 
die het beheer van het dossier toevertrouwt aan een Franse 
correspondent. De zaak sleept aan en telkens herhaalt de 
buitenlandse correspondent dat hij nog altijd niet alle nodige 
gegevens heeft gekregen van de aansprakelijke bestuurder en 
diens verzekeraar. Hij heeft duidelijk niet de gepaste 
maatregelen genomen. In 2005 komt de heer X te weten dat 
zijn vriend schadeloos werd gesteld. Ontmoedigd door de 
laconieke antwoorden, stapt hij naar de Ombudsman.

De Ombudsman neemt kennis van alle elementen van het dossier en moet 
laksheid van de Franse correspondent in het beheer van het dossier vaststellen.
De Ombudsman, die bevoegd is ten opzichte van de verzekeringsondernemingen
in België, vindt dat de rechtsbijstandverzekeraar onvoldoende maatregelen
heeft genomen om schadeloosstelling voor zijn verzekerde te verkrijgen. 

Zij spoort de verzekeraar dan ook aan om zelf stappen te ondernemen om de
procedure voor de recuperatie van de schadevergoeding te versnellen. 
De verzekeraar vraagt zijn adviserende arts de lichamelijke schade te bepalen 
en geeft een van zijn afgevaardigden opdracht bewijsstukken van de medische
kosten en van het loonverlies te verzamelen.

Enige tijd later krijgt de heer X de volledige vergoeding van zijn schade.
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In tegenstelling tot de overige verzekeringsproducten, situeren de klachten bij
de levensverzekeringen zich hoofdzakelijk onder de rubriek “Productie”. Onder
de rubriek schadegevallen worden enkel de klachten geboekt die betrekking
hebben op een uitkering bij overlijden of een uitkering op de eindvervaldag van
het contract. 

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

Na de stijging van 38 % van het aantal klachten over levensverzekeringspro-
ducten in 2004, noteert de Ombudsman in 2005 een verdere stijging van deze
klachten met 25 %.

In 2005 registreerde de Ombudsman 421 klachten, terwijl er dat 337 waren in
2004. Over een periode van 5 jaar bedraagt de stijging zelfs 246 %.

De stijging situeert zich vooral bij de individuele levensverzekeringen met een
gewaarborgd rendement (+27 %). 

Het aantal klachten betreffende de andere levensverzekeringsproducten ver-
toont lichte schommelingen. In de tak-23 producten is er op het eerste zicht
wel een sterkere stijging, maar hier moet er abstractie gemaakt worden van 24
klachten die we ontvangen hebben ten aanzien van een Nederlandse 
verzekeringsonderneming. Deze vallen onder de bevoegdheid van de
Nederlandse Ombudsman Verzekeringen.
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1. Welke klachten zijn er over de productie?

Er zijn 36% meer klachten over de productie.

De klachten over het gebrek aan antwoord of informatie gaan in stijgende
lijn. Er wordt door de verzekeringsonderneming niet binnen een redelijke 
termijn gereageerd op de vragen die de verzekerde stelt aangaande zijn lopende
polis of een vraag tot aanpassing van de polis.

De vragen tot aanpassing van de polis houden vaak verband met de schuldsaldo-
verzekeringen. Wanneer de consument zijn krediet bij een andere kredietverstrekker
onderbrengt, dan moet een aanpassing van de schuldsaldoverzekering strikt
opgevolgd worden om eventuele problemen bij het verlijden van de hypothecaire
akte te voorkomen. 

Bij een wijziging van kredietverstrekker kan zich ook de situatie voordoen dat
de bestaande schuldsaldoverzekering komt te vervallen. Er worden schuldsaldo-
verzekeringen aangeboden waarin specifiek gesteld wordt dat het openstaande
krediet X bij kredietverstrekker Y gedekt wordt. Dergelijke polissen worden
meestal aangeboden door verzekeraars en kredietverstrekkers die deel uitmaken
van eenzelfde financiële groep. Wanneer het krediet wordt overgeplaatst naar
een andere kredietverstrekker loopt de polis contractueel ten einde.
De consument moet er zich dan ook van vergewissen dat hij een nieuwe polis
moet onderschrijven, wat meestal aanleiding geeft tot een nieuwe medische
acceptatie. Op de nieuwe polis kan ook een hogere premie van toepassing zijn
omdat de premie verbonden is aan de leeftijd bij onderschrijving.
zie casus 24 (3/96)

Een terugkerende rubriek vormen de klachten over de afkoop of reductie van de
levensverzekering (+/- 15 % van de klachten). Op dat ogenblik wordt de 
kostenstructuur duidelijk. Sinds 1 januari 2005, na een overgangsperiode van
één jaar, moeten de verzekeringsondernemingen verplicht alle bepalingen van
de nieuwe wetgeving betreffende de levensverzekeringsactiviteit naleven. 
Dit koninklijk besluit legt aan de verzekeringsondernemingen strengere 
verplichtingen op, op het vlak van de informatieverstrekking bij het afsluiten
van het contract. Gezien de meeste klachten die we ontvangen betrekking 
hebben op oudere polissen, zal er nog enige tijd overheen gaan alvorens we de
impact van de nieuwe wetgeving kunnen vaststellen. Wel moet opgemerkt 
worden dat het nieuwe KB Leven aan de verzekeringsondernemingen ook de
verplichting oplegt om jaarlijks informatie te verstrekken over de stand van de
contracten, ook voor wat betreft de bestaande contracten.
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WAT GEBEURT ER MET EEN SCHULDSALDOVERZEKERING BIJ 
HET VERPLAATSEN VAN EEN KREDIET ?  

De heer X heeft een hypothecaire lening lopen bij bankinstelling Y. 
Omdat hij elders gunstiger voorwaarden kan bedingen, besluit hij 
de lening over te brengen naar een andere bankinstelling. 
Wanneer hij zijn verzekeringsonderneming vraagt om zijn 
schuldsaldoverzekering aan te passen, krijgt hij de boodschap 
dat deze polis is stopgezet. 

De heer X denkt dat de maatschappij weigert om hem verder te 
verzekeren omwille van zijn inmiddels gewijzigde gezondheids-
toestand en hij vraagt de Ombudsman om deze zaak verder te 
onderzoeken. 

Uit een nader onderzoek van de polis blijkt dat de polis valt onder een nieuwe
generatie van schuldsaldoverzekeringen. Hierin wordt niet voorafgaandelijk een
degressieve tabel met bepaling van de verzekerde waarden opgenomen. In de
polis is bepaald dat het openstaande krediet bij bankinstelling Y gedekt is, met
vermelding van het specifieke kredietnummer. Iedere drie maanden vraagt de
verzekeraar de openstaande som op, om de hiervoor verschuldigde premie te
bepalen. 

Door het verplaatsen van de lening is er geen openstaand krediet meer bij
bankinstelling Y, waardoor het te verzekeren kapitaal tot nul herleid wordt. 

Rekening houdend met de contractuele bepalingen moet de Ombudsman vast-
stellen dat de houding van de verzekeraar niet gebaseerd is op medische 
gegevens maar wel op de contractuele bepalingen. Omdat er geen akkoorden
bestaan tot uitwisseling van informatie met de nieuwe bankinstelling, kan dit
type van schuldsaldoverzekering ook niet meer worden aangeboden. 

De maatschappij verklaart zich wel akkoord om zonder verdere medische
acceptatie een klassieke schuldsaldoverzekering aan te bieden tot beloop van
het laatst verzekerde kapitaal in de vorige schuldsaldoverzekering. De heer X
gaat in op dit voorstel. Rekening houdend met de gunstiger leningsvoorwaarden
die hij heeft bekomen volstaat het verzekerde kapitaal om het openstaande
bedrag van de lening verder te dekken.
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Toch heeft de Ombudsman in enkele gevallen kunnen vaststellen dat nog niet
alle bepalingen van het nieuwe KB Leven werden nageleefd. Zo stelt artikel 30
van het KB Leven dat de afkoopvergoeding in bepaalde gevallen maximaal 
75 euro (geïndexeerd) mag bedragen. Wanneer de afkoop tijdens de eerste 8
jaar van de overeenkomst gebeurt, mag bovenop deze penaliteit nog een bijko-
mende financiële afkoopvergoeding worden gevraagd. Bij enkele verzekerings-
ondernemingen, waarvan de kostenstructuur gebaseerd is op het Nederlandse 
systeem, werd een hogere afkoopvergoeding gevraagd.
zie casus 25 (3/98)

Een ander probleem dat zich stelt bij de afkoop van levensverzekeringscontrac-
ten houdt verband met de echtscheidingsproblematiek. De polissen die voorzien
in de uitkering van een kapitaal bij het huwelijk van een kind worden meestal
afgesloten op naam van één van de ouders, waarbij de ouder ook als begunstigde
wordt aangeduid. Na een echtscheiding kan het dan gebeuren dat de ouder op
wiens naam de verzekering is onderschreven, weigert om de sommen uit te
keren aan het kind. Een eerste stap om deze problemen te vermijden zou 
erin kunnen bestaan de beide ouders als aanvaardende begunstigde in de polis
op te nemen.
zie casus 26 (3/100)

Tijdens de looptijd van het contract is de consument ontevreden over de infor-
matie die hij ontvangt over het bedrag van de verworven prestaties. Waar de
levensverzekeringen vroeger specifiek onderschreven werden met de bedoeling
bepaalde risico’s in te dekken, wordt een levensverzekering nu vaak gebruikt als
een beleggingsvorm, zeker wanneer de consument sommen op langere termijn
wil beleggen. De jongste jaren evolueerden de levensverzekeringen dan ook tot
alternatieve spaarproducten met een aantrekkelijk rendement. Dit grote gamma
van producten brengt de consument evenwel in verwarring. Gaat het om een
verzekering met een gewaarborgd kapitaal? Is er een gewaarborgd rendement
en zo ja, waarop is dit van toepassing? Hoelang loopt de rendementsgarantie?
Welke is de winstdeelname?
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OP WELKE BASIS MOGEN DE AFKOOPKOSTEN BEPAALD 
WORDEN BIJ EEN BUITENLANDSE POLIS?  

De heer X heeft via de tussenkomst van een Belgische makelaar 
een polis onderschreven bij een Nederlandse maatschappij. De 
makelaar is failliet verklaard en de heer X besluit zijn polis af te
kopen. Hij stelt vast dat er meer dan 30 % aan kosten is 
ingehouden. De heer X richt zich tot de Ombudsman en vraagt 
of de toegepaste kostenstructuur wel wettelijk is. 

In de polis is bepaald dat de Belgische wetgeving van toepassing is, maar de
klacht is gericht tegen een Nederlandse maatschappij die het charter van de
Belgische Ombudsman niet onderschreven heeft. Dankzij het Europese netwerk
FINNET kan de Ombudsman zich wenden tot haar Nederlandse collega. Deze is
op zijn beurt in principe niet bevoegd omdat het Belgische recht van toepassing
is. Hij verklaart zich akkoord om de klacht verder te onderzoeken. 

Er ontstaat een discussie met de Nederlandse verzekeraar betreffende de kosten
die worden ingehouden bij het beëindigen van de overeenkomst. Aangezien het
Belgische recht van toepassing is, wint hij het advies van de Belgische
Ombudsman in. 

De polis valt onder de toepassing van het nieuwe KB betreffende de levens-
verzekeringsactiviteit. Hierin wordt bepaald dat de uitstapkosten maximaal 5 %
mogen bedragen van de waarde van de verkochte units, maar wanneer dit
bedrag lager is dan 75 Euro, dan mag toch maximaal 75 Euro aangerekend
worden. 

Deze laatste situatie doet zich voor. Na bijkomende onderhandelingen door de
Nederlandse Ombudsman verklaart de betrokken verzekeringsonderneming zich
akkoord om de afkoopkosten te beperken tot 75 Euro, zodat de heer X zijn
afkoopvergoeding 600 Euro hoger uitvalt dan het initieel voorgestelde bedrag. 
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2. Welke zijn de klachten over het schadebeheer ? 

Het aantal klachten dat de Ombudsman mocht ontvangen over de uitkeringen
op de einddatum van het contract of bij overlijden is stabiel gebleven. 

De meeste van deze klachten handelen over het bedrag van de prestatie.
Wanneer het contract op de einddatum komt, stelt de verzekerde vast dat de
som die hij ontvangt, afwijkt van de som die hem bij het onderschrijven van het
contract als mogelijk eindresultaat werd voorgesteld. Onder invloed van de
dalende rentevoeten worden de winstdeelnamepercentages die voorgesteld
werden bij het onderschrijven van het contract niet behaald. Bij het afsluiten
van de overeenkomst hebben de verzekerden zich onvoldoende gerealiseerd dat
winstdeelnamepercentages van het verleden geen garantie inhouden voor de
toekomst19. Recente reclamecampagnes, ondermeer op radio en TV, wijzen nu
duidelijk op het onzekere karakter naar de toekomst toe. 

Het fiscale regime heeft eveneens invloed op de prestaties die op de einddatum
worden uitgekeerd. Bij het opstellen van een polis met fiscaal voordeel, zal de
verzekeraar het kapitaal op einddatum meedelen zonder rekening te houden
met de verschuldigde belasting. 
Voor de meeste van deze contracten zal de maatschappij de anticipatieve taks
of de taks op het lange termijnsparen inhouden op het ogenblik dat de 
verzekerde 60 jaar wordt. De inhouding van de taks is een verplichting voor de
maatschappij en is tegelijk bevrijdend voor de verzekerde.

19   Art. 31 Koninklijk Besluit van 14/11/2003

WELKE ZIJN DE GEVOLGEN VAN EEN ECHTSCHEIDING OP 
DE VEREFFENING? 

De echtgenoot van mevrouw X is tijdens hun huwelijk een 
levensverzekering van het type voorhuwelijkssparen aangegaan. 
De heer en mevrouw X wensten hun twee dochters een som toe 
te kennen bij hun huwelijk. Intussen is mevrouw X gescheiden. 
De polis staat op naam van haar ex-man. De maatschappij 
weigert de sommen uit te keren aan haar dochters zonder zijn 
akkoord. Woedend richt ze zich tot de Ombudsman.  

De Ombudsman neemt hierop inzage van het dossier van de verzekeraar.
Hieruit blijkt dat zowel de polisvoorstellen als de ondertekende polis de 
echtgenoot aanduiden als de te verzekeren persoon. Hij is tevens aangeduid
als verzekeringnemer en als begunstigde bij leven. 

De wet over de landverzekeringsovereenkomst (art. 106 en 121) bepaalt dat
alleen de verzekeringnemer en de begunstigde rechten kunnen putten uit het
contract. Haar ex-man combineert deze twee hoedanigheden. 

In deze omstandigheden kon de Ombudsman aan mevrouw X enkel 
bevestigen dat de verzekeringsonderneming de afkoopwaarde van de twee
contracten niet kon uitkeren aan haar twee dochters zonder het expliciete
akkoord van haar ex-man. 
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De Ombudsman stelt vast dat nog niet alle maatschappijen het initiatief nemen
om hun verzekerde op de hoogte brengen van de inhouding van deze taks. De
verzekerde zal zich dan pas op het ogenblik van de uitkering van de polis reali-
seren dat hij belast werd. Bij de meeste polissen met fiscaal voordeel situeert
dit tijdstip zich op 65 jaar. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de consu-
ment die een polis met fiscaal voordeel onderschreven heeft, zonder de premie
fiscaal in mindering te brengen. In voorkomend geval kan hij een teruggave van
de ingehouden taks bekomen. 
Om de onterechte inhouding van de taks ongedaan te maken moet de verzeker-
de door middel van een attest van de belastingadministratie staven dat hij
nooit premies heeft afgetrokken. 
Wettelijk is de recuperatietermijn van de anticipatieve taks evenwel beperkt tot
twee jaar20. Nadien treedt er verjaring in. De huidige wetgeving is dus niet meer
aangepast (zie 5/155 aanbevelingen). 
zie casus 27 (3/102)

Andere geschillen rond de afhandeling van schade hebben betrekking op 
de weigering van de verzekeringsonderneming om het kapitaal uit te keren
aan de rechthebbenden bij een overlijden. In andere gevallen weigert de maat-
schappij over te gaan tot uitbetaling omdat ze van oordeel is dat het contract
al uitgekeerd werd. 

Om de uitbetaling van een levensverzekering te vorderen, moet in principe de
originele polis voorgelegd worden. Dit document staaft dat de verzekeraar een
prestatie verschuldigd is. Het gebeurt echter regelmatig dat de verzekerde niet
meer over de originele polis beschikt. In voorkomend geval zal de 
verzekeraar overgaan tot uitkering op basis van een verklaring van verlies.
Wanneer dan meerdere jaren later de originele polis toch wordt voorgelegd,
dan zal de verzekeraar moeten bewijzen dat de contractueel verschuldigde
prestatie al is uitgekeerd. Om de rechten van de consument optimaal te
beschermen speelt hier een wettelijke verjaringstermijn van dertig jaar voor de
verzekerde kapitalen bij leven21. Dit impliceert dat de verzekeraars de bewijs-
stukken van hun betalingen ook gedurende deze termijn moeten bewaren. 
In een aantal gevallen stelt de Ombudsman vast dat deze bewijsstukken niet
meer beschikbaar zijn. Ze kon de maatschappijen in kwestie overtuigen om de
kapitalen die voorzien waren in de originele polis te betalen. 
zie casus 28 (3/104)

20   Art. 202 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen
21   Art. 30 wet met betrekking tot de landverzekeringsovereenkomst

MOET DE LEVENSVERZEKERAAR EEN ANTICIPATIEVE TAKS 
INHOUDEN?    

De heer X wordt 65 jaar en ontvangt het kapitaal van zijn 
levensverzekering waarvan hij de premies fiscaal heeft 
ingebracht. Uit de overgemaakte documenten leidt hij af dat de 
verzekeraar de anticipatieve taks of taks op lange termijnsparen 
pas in mindering heeft gebracht op de einddatum. Hij stelt de 
Ombudsman de vraag of de belasting rechtsgeldig werd ingehouden.

Onderzoek van het dossier van de verzekeraar bevestigt dat de anticipatieve
taks, zoals wettelijk voorzien, werd ingehouden op het ogenblik dat de heer X
60 jaar werd. De maatschappij heeft op dat ogenblik echter geen brief over-
gemaakt aan haar verzekerde om hem op de hoogte te brengen van de
inhouding van de taks en de invloed hiervan op de verzekerde eindkapitalen. 
Wettelijk gezien heeft de verzekeraar ook geen verplichting hiertoe.

Zodra de verzekeringsonderneming een attest heeft uitgeschreven dat de
mogelijkheid biedt om de premies fiscaal in mindering te brengen, is ze inge-
volge de fiscale wetgeving gehouden om op 60 jaar de verschuldigde belas-
ting te heffen op de polis. 

De Ombudsman bevestigde dan ook dat de handelswijze van de verzekerings-
onderneming in overeenstemming was met haar wettelijke verplichtingen.

De betrokken maatschappij geeft wel toe dat haar communicatie voor verbe-
tering vatbaar is en werkt nu aan een verbetering van dit proces.
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HET NIET NALEVEN VAN DE FORMALITEITEN KAN ZWARE 
GEVOLGEN HEBBEN … 

De heer X vindt in 2005 de originele levensverzekeringspolis 
terug van zijn inmiddels overleden echtgenote. Deze polis is in 
1980 vervallen. Hij vraagt aan de maatschappij het verzekerde 
kapitaal op, te verhogen met intresten over een periode van 25 jaar. 
Omdat de maatschappij weigert over te gaan tot uitkering richt 
de heer X zich tot de Ombudsman. Deze neemt op haar beurt 
contact op met de verzekeraar. 

Daar de verzekeringsonderneming geen spoor van de polis meer kan terug-
vinden in haar bestanden is ze van oordeel dat het verzekerde kapitaal in het
verleden reeds is uitgekeerd. De maatschappij beschikt niet meer over een
fysiek bewijs dat staaft dat de polis reeds vereffend werd. Volgens de boek-
houdwetgeving moet ze de bewijzen van betaling slechts 10 jaar bewaren. De
wet over de landverzekeringsovereenkomst (art. 34) bepaalt evenwel dat de
verschuldigde prestaties pas verjaren na dertig jaar. 

Rekening houdend met deze elementen kan de Ombudsman de maatschappij
overtuigen om het in de polis bepaalde kapitaal uit te keren. Aan de vraag
tot het bijkomend uitkeren van intresten wordt geen gevolg gegeven.

Wat betreft dit laatste punt moet de Ombudsman bevestigen dat het stand-
punt van de verzekeraar gegrond is. De heer X zijn echtgenote had op de
einddatum van de polis een vorderingsrecht ten opzichte van de verzekeraar,
welke op juridisch vlak moet gekwalificeerd worden als een haalschuld. Het
feit dat de langstlevende echtgenoot 25 jaar gewacht heeft om de verzekerde
sommen op te vragen impliceert dat de maatschappij voor deze periode geen
intresten verschuldigd is.  
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| F. WELK GEVOLG IS ER GEGEVEN AAN DE KLACHT? |

Van de 2.331 klachten werden er 566 niet onderzocht.

Op 15 februari 2006 waren er nog 113 dossiers niet afgehandeld.

Van de 1.652 klachten die al onderzocht werden, bleek 54% ongegrond te zijn. 

Van de klachten over de productie is 55% gegrond.

Klachten over het bewijs van de overeenkomst, onbeantwoorde schadeclaims,
de terugbetaling van de premie of de opzegging van de polis zijn meestal
gegrond. 

Daarentegen zijn de meeste klachten over de tariefverhoging in de gezond-
heidszorgverzekering of het tegenvallende rendement van een 
levensverzekeringsproduct ongegrond. 
Hoewel de verzekeringsondernemingen technisch gesproken de zaken correct
beheren, tonen de klachten aan dat er iets fout loopt met de communicatie. 

Van de klachten over het schadebeheer is slechts 42% gegrond.

Dat verschil met het algemene resultaat wordt hoofdzakelijk verklaard door de
klachten die handelen over de weigering tot vergoeding. Zij maken 47% uit van
het aantal klachten over het schadebeheer en zijn in 66% van de gevallen
ongegrond. 

Klachten over het bedrag van de vergoeding zijn in 58% van de gevallen 
ongegrond. 

Daarentegen is 52% van de klachten over een te lang uitblijvende schadever-
goeding of een gebrek aan verantwoording gegrond.
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Niet bevoegd 96

Onderneming buiten charter 94

CBFA 17

Andere Ombudsmannen 66
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3.3: Klachten over tussenpersonen

| A. AANTAL KLACHTEN |

De Ombudsman noteert voor 2005 10% minder klachten over verzekeringstus-
senpersonen.  Sinds 2003 is het aantal desbetreffende klachten met 17%
gedaald.

Het aantal klachten over tussenpersonen die bij een beroepsfederatie 
aangesloten zijn, is in 2005 echter wel licht gestegen.  
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Over het algemeen kan het lage aantal klachten over tussenpersonen worden
verklaard door het nauwe contact dat de verzekeringsadviseur met zijn cliënt in
stand kan houden. 
Dankzij zijn nabijheid en mogelijke interactie kan de tussenpersoon zijn 
communicatie aan de klant aanpassen en bij de keuze en het beheer van 
verzekeringen rekening houden met de belangrijkste aspecten van de 
persoonlijke situatie van de klant.  
Wanneer een klant uiting geeft aan zijn verbazing of ontevredenheid, kan de
tussenpersoon daar bovendien meteen op inspelen.
Een ontevreden klant kan echter op verschillende manieren reageren. Hij kan
zich rechtstreeks tot de verzekeringsonderneming richten of gewoon van 
tussenpersoon veranderen. 
Anders dan verzekeringsondernemingen verwijzen tussenpersonen die niet bij
een beroepsfederatie aangesloten zijn, de ontevreden klant slechts zelden naar
de Ombudsman. 

Met de omzetting van de Europese bemiddelingsrichtlijn22 zal dat veranderen,
want elke tussenpersoon zal moeten vermelden tot welke bevoegde instelling
klanten met een klacht zich kunnen richten. 

22   Richtlijn van 15 januari 2003.

| B. WIE DIENT ER EEN KLACHT IN? |

Zoals de voorgaande jaren zijn de meeste klachten ook nu afkomstig van de
verzekerden zelf (90%). 
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| C. OVER WELKE VERZEKERING KLAAGT DE CONSUMENT? |

De meeste klachten van de consument hebben betrekking op de tak
Motorrijtuigen (36%). Dat is echter fors verminderd t.o.v. 2004 (-32%). Ook
voor Leven daalt het aantal klachten (-30%). Het aantal klachten voor de tak
Gezondheidszorg is echter ruim verdubbeld. In 2005 zijn die goed voor 13%.

| D. WAAROVER EN WAAROM KLAAGT DE CONSUMENT? |

Aangezien er over verzekeringstussenpersonen weinig klachten zijn, is het vrij
eenvoudig om de motieven achter sommige klachten te achterhalen. 
De Ombudsman vermeldt dan ook enkele klachten die de bron van de ontevre-
denheid weergeven of het gebrek aan professionalisme van sommige tussen-
personen aantonen. 

Uit de analyse van die motieven blijkt echter duidelijk dat de tussenpersoon als
professional een belangrijke adviserende en ondersteunende rol kan en moet
vervullen voor de consument die hem het beheer van zijn verzekeringen toever-
trouwt. Uit een onderzoek van de klachten blijkt ook dat de bewijslast een pro-
bleem kan zijn. In tegenstelling tot de relatie met de verzekeringsonderneming,
die op schriftelijke documenten stoelt, verloopt die met de verzekeringsadviseur
dikwijls mondeling. 

Met de omzetting van de nieuwe Europese richtlijn, die meer vormvereisten
vastlegt, in het Belgische recht zal elke partij in staat worden gesteld om 
precies te weten wat er tijdens het gesprek gezegd en overeengekomen wordt,
en om zich bij een geschil te beroepen op schriftelijke stukken die de intenties
van de partijen weergeven. 

Evenals in 2004 slaat 66% van de klachten op het sluiten of wijzigen van de
polis en op de premiebetaling. 
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Op het ogenblik dat de overeenkomst gesloten wordt, moet er sprake zijn van
een open dialoog tussen de verzekeringsadviseur en de consument. 
De kandidaat-verzekerde moet over alle noodzakelijke informatie kunnen
beschikken om een beslissing te nemen. In dat opzicht moet de tussenpersoon
de door de verzekeraar verleende bevoegdheden naleven of tenminste de 
toestemming van de verzekeringsonderneming over het contractvoorstel verkrijgen.
De Ombudsman ontvangt verschillende soorten klachten die daarmee verband
houden. De klant verwijt zijn verzekeringsadviseur bijvoorbeeld dat hij voor de
premie geen rekening gehouden heeft met zijn verleden of dat hij voor een
hypothecaire lening een andere rentevoet voorstelt dan die welke in het 
contract vermeld staat. 
zie casus 29 (3/114)

In andere gevallen klaagt de consument dat de verzekeringstussenpersoon de
opzegging niet doorgestuurd heeft naar zijn vorige verzekeraar. 
Wanneer hij twee betalingsverzoeken ontvangt, beseft hij dat er iets mis is. 
De opzeggingstermijn is echter al verstreken en hij kan geen schriftelijk bewijs
van de aangevraagde opzegging voorleggen. 

Andere klachten gaan over de beheerskosten die bovenop de premie aangere-
kend worden. Volgens de verzekeringsadviseur zijn die kosten gerechtvaardigd
voor de diensten die hij verstrekt. In principe wordt de tussenpersoon vergoed
door het commissieloon dat hij op de premies van de verzekerde ontvangt.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, mag hij dus geen extra kosten
voor zijn prestaties aanrekenen.

In de Gezondheidszorgverzekering noteert de Ombudsman een toename van het
aantal klachten om dezelfde redenen als die welke tegen de verzekeringsonder-
nemingen gericht zijn (zie 3/53).  De klachten hebben betrekking op de premie-
verhoging of de weigering om bepaalde kosten terug te betalen. 
Het gaat om klachten (ca. 5%) tegen tussenpersonen die voor rekening van
verzekeraars contracten beheren. 

HOE VER REIKT DE BEVOEGDHEIDSDELEGATIE VAN EEN 
VERZEKERINGSADVISEUR?   

Mevrouw X sluit via een makelaar bij een verzekeringsonderneming
Y een verzekeringspolis voor haar auto. Op basis van een 

bevoegdheidsdelegatie stelt de makelaar de polis op, met 
bonus-malusgraad 6. 

Enige tijd later ontvangt mevrouw X van haar verzekeraar een 
brief waarin deze haar een verhoging naar bonus-malusgraad 10 
meedeelt en haar verzoekt een bijpremie van 352,89 euro te 
betalen. 

Haar makelaar had geen rekening gehouden met een ongeval 
waarvoor nog steeds een dossier open staat. 

Mevrouw X vraagt zich af of een dergelijke procedure gebruikelijk is en richt
zich tot de Ombudsman. 
De verzekeringsonderneming heeft de makelaar de bevoegdheid verleend om
in haar naam polissen te sluiten. Hij moet de kandidaat-verzekeringsnemer
dus de vereiste gegevens vragen. Na controle van die gegevens, meer bepaald
het schadeattest dat de eventuele ongevallen van de voorbije vijf jaar 
vermeldt, bepaalt hij de bonus-malusgraad voor de nieuwe polis. De
Ombudsman meent dat de verzekeringsonderneming de gevolgen moet dra-
gen van eventuele fouten die de makelaar in het kader van die bevoegdheids-
delegatie maakt. Zij mag de polis dan ook niet eenzijdig wijzigen door zich te 
beroepen op een materiële fout. Bovendien mag men ervan uitgaan dat de
makelaar de bonus-malusgraad als verkoopargument gebruikt heeft. 

Op basis daarvan heeft de verzekeringsonderneming besloten om de 
oorspronkelijk vastgelegde bonus-malusgraad te behouden. 
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Er zijn minder klachten over het schadebeheer (34%). 
De consument stapt naar de Ombudsman omdat hij vindt dat hij niet correct
geïnformeerd werd. Hij verwijt zijn verzekeringsadviseur bijvoorbeeld dat hij
hem, in een rechtsbijstandsdossier, van advocaat heeft laten veranderen zonder
de voorwaarden daarvan duidelijk te maken.
zie casus 30 (3/116)

HEEFT DE TUSSENPERSOON HET JUISTE ADVIES GEGEVEN?  

De heer X is betrokken bij een verkeersongeval, waarvoor de 
politie een proces-verbaal opstelt. In zijn verslag tekent de 
politie op dat de man "in kennelijke staat van dronkenschap" 
verkeerde. De heer X betwist die aanduiding van de feiten. 
Volgens hem was hij "in staat van alcoholintoxicatie”. Hij geeft 
het ongeval aan bij zijn makelaar, opdat deze de rechtsbijstands-
verzekering zou inschakelen. Op voorstel van zijn makelaar 
neemt hij advocaat A in de arm om zijn belangen te verdedigen.
De heer X is echter niet tevreden over de raadsman en vraagt 
aan advocaat B om hem te verdedigen. Hij verwittigt zijn make-
laar per telefoon.  Deze stemt in met de vervanging, maar wijst 
hem erop dat dit uitzonderlijk is. Advocaat B boekt een 
uitstekend resultaat en overhandigt zijn kosten- en ereloonstaat
aan de verzekeringsonderneming. Deze betaalt hem het gevraagde
bedrag; verminderd met de 498,75 euro die al aan de eerste 
advocaat betaald was. Daarop wil de advocaat het resterende 
bedrag terugvorderen van de heer X. Op zijn beurt verwijt deze 
laatste zijn makelaar dat die hem niet gewaarschuwd heeft, en 
neemt contact op met de Ombudsman.

De Ombudsman spreekt zowel de verzekeringsonderneming als de makelaar
aan. In de algemene polisvoorwaarden staat dat de kosten en erelonen van één
advocaat vergoed worden, tenzij de verzekerde buiten zijn wil om van advocaat
moet veranderen. Een dergelijke clausule is geldig en beperkt geenszins het
principe van de vrije keuze van advocaat.  Op aandringen van de makelaar en
bij wijze van uitzondering stemt de verzekeringsonderneming in met een veran-
dering van advocaat, op voorwaarde dat de heer X een overeenkomst aanvaardt
waarbij de 498,75 euro die aan de eerste advocaat betaald werd, afgetrokken
wordt van de kosten- en ereloonstaat van de nieuwe advocaat. De heer X stemt
daar schriftelijk mee in.  De makelaar erkent dat hij gevraagd heeft dat de ver-
zekeraar uitzonderlijk akkoord zou gaan met de verandering van advocaat.
Tegenover de heer X heeft hij echter nooit beweerd dat die verandering koste-
loos zou zijn. Overigens wist de heer X, toen hij de door de verzekeringsonder-
neming voorgestelde regeling aanvaardde, dat een deel van het ereloon van zijn
nieuwe advocaat voor zijn rekening zou zijn. 
Op basis van die elementen heeft de Ombudsman bevestigd dat de makelaar op
geen enkele wijze tekortgeschoten is.
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Ook klinkt soms de beschuldiging dat de tussenpersoon de verzekerde niet
gewezen heeft op de verjaringstermijn en het risico om het recht op een 
vergoeding te verliezen. 
zie casus 31 (3/118)

In andere gevallen verwijt hij hem dat hij hem in verband met de aansprake-
lijkheid gerustgesteld heeft, wat achteraf onterecht bleek. 
De Ombudsman stelt ook vast dat tussenpersonen soms nalaten om het dossier
aan de rechtsbijstandsverzekeraar te bezorgen, vooral bij rechtsbijstandsdossiers
in het kader van een polis “burgerlijke aansprakelijkheid privéleven”. 

Ook kunnen er problemen opduiken bij het overmaken van geld. De tussenper-
soon wacht lang of vergeet een onverbruikt premiegedeelte terug te storten,
een vergoeding over te maken of gebruikt die volledig of gedeeltelijk om er een
onbetaalde premie voor een andere polis mee te bekostigen. 
Bij het onderzoeken van die klachten kijkt de Ombudsman naar de feiten om de
situatie trachten op te lossen. Wanneer de tussenpersoon echter niet positief
reageert, moet de Ombudsman de verzekeringsonderneming erop wijzen dat de
betaling van de vergoeding aan de makelaar voor haar niet bevrijdend is. Ze zal
erop aandringen dat de onderneming de vergoeding nogmaals betaalt, ditmaal
rechtstreeks aan de verzekerde, waarna de verzekeraar het bedrag van de tus-
senpersoon kan terugvorderen. Wanneer de polis wegens niet-betaling opge-
schort wordt, volstaat de betaling van de vergoeding aan de tussenpersoon niet
om de polis opnieuw van kracht te laten worden.
zie casus 32 (3/120)

HOE VER REIKT DE INFORMATIEPLICHT VAN DE 
VERZEKERINGSADVISEUR?     

Mevrouw X heeft via haar Belgische makelaar bij een Franse 
verzekeringsonderneming een brandverzekeringspolis gesloten 
voor haar buitenverblijf in het zuiden van Frankrijk. Op 12 
november 1999 veroorzaakt een storm schade, die zij meldt aan 
haar makelaar. De makelaar verwittigt op zijn beurt de Franse 
verzekeraar en vraagt bij mevrouw X een bestek voor de 
herstellingen op. De storm heeft schade veroorzaakt aan het dak 
en aan schilderijen in de woning. Aangezien mevrouw X in 
België woont, geeft de verzekeringsonderneming pas op 27 
augustus 2000 aan een expert de opdracht om ter plaatse de 
definitieve schade vast te stellen. De partijen komen een 
schadebedrag overeen van 2.000 euro. In een brief van 27 
september 2000 vraagt de Franse verzekeraar aan de Belgische 
makelaar de factuur voor de herstellingen op te sturen. De 
makelaar vraagt die factuur bij mevrouw X op in een brief van 
29 september 2000. Op 31 december 2002 laat mevrouw X haar 
makelaar per brief weten dat de werkzaamheden nog niet 
uitgevoerd zijn en vraagt zij of de verzekeringsonderneming haar 
geen forfaitair bedrag kan overmaken gelet op de moeilijkheid 
om een aannemer te vinden. De makelaar vraagt dat na bij de 
maatschappij, die antwoordt dat het recht op een vergoeding in 
overeenstemming met het Franse recht verstreken is op 27 
augustus 2002 (twee jaar na de laatste expertiseopdracht). 
Mevrouw X is verontwaardigd dat niemand haar van de 
mogelijke verjaring verwittigd heeft, en wendt zich tot de 
Ombudsman. 

De Ombudsman neemt contact op met de makelaar, die benadrukt dat hij
vanaf september 2000 de vereiste documenten bij mevrouw X opgevraagd
heeft. De Ombudsman wijst hem erop dat hij haar geen herinnering gestuurd
heeft, noch haar op de verjaringstermijn attent heeft gemaakt. De recht-
spraak beschouwt een dergelijke tekortkoming in de informatieverstrekking
als een fout.  Hoewel de Franse en de Belgische wetgeving verschillen, heeft
de makelaar bemiddeld in een overeenkomst naar Frans recht en behoort het
tot zijn adviesplicht om de verzekerde van de verjaringstermijn in kennis te 
stellen. Op basis daarvan heeft de makelaar zijn verantwoordelijkheid erkend
en mevrouw X vergoed. 
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| E. WELK GEVOLG IS ER GEGEVEN AAN DE KLACHT? |

Op een totaal van 134 klachten werd er in 24 gevallen niet bemiddeld, dit
ofwel omdat het verzoeken om inlichtingen betrof, ofwel omdat de
Ombudsman niet bevoegd was voor het behandelen van deze klachten. Onder
de vragen tot informatie werden tevens de klachten geregistreerd waarvoor de
klager nooit de correcte gegevens van de betrokken verzekeringsbemiddelaar
heeft meegedeeld.

WAT HEEFT DE TUSSENPERSOON BELOOFD?

Mevrouw X heeft via haar makelaar een rechtsbijstands-
verzekering gesloten bij een verzekeringsonderneming. 
In december 2004 geraakt zij betrokken bij een ongeval, waarbij 
zij in haar recht is. Voor het verkrijgen van een schade-
vergoeding wenst zij een beroep te doen op de rechtsbijstands-
verzekering. Zij meldt het ongeval meteen bij haar makelaar, 
waar zij beseft dat de premie nog niet betaald is. De makelaar 
adviseert dat zij de premie aan hem betaalt, wat gebeurt. 
Volgens de makelaar zal de verzekeraar tussenbeide komen. 
Enkele dagen later verneemt mevrouw X dat de verzekeraar niet 
zal optreden omdat de overeenkomst intussen wegens 
wanbetaling opgezegd werd. De woorden van de makelaar 
indachtig klopt zij aan bij de Ombudsman. 

De Ombudsman neemt zowel met de makelaar als met de verzekeringsonderne-
ming contact op. De verzekeraar laat weten dat de vrouw de premie niet
betaald had op de vervaldag van 11 juli 2004 en dat haar in een aangetekende
brief van 17 augustus 2004 aangemaand werd de premie voor 3 september
2004 te betalen, zo niet zou de dekking geschorst worden. Bij niet-betaling
voor 18 september 2004 zou de polis opgezegd worden. Desgevraagd ant-
woordt de makelaar dat hij de premie geïnd heeft omdat de premie altijd ver-
schuldigd is, ook wanneer de polis intussen opgezegd is.  Hij verklaart dat hij
mevrouw X nooit beloofd heeft dat de verzekeraar tussenbeide zou komen,
maar dat hij de verzekeraar zou vragen om, bij wijze van commercieel gebaar,
de polis opnieuw in werking te stellen en de klant bij te staan in haar stappen
om te worden vergoed voor haar schade naar aanleiding van het ongeval in
december 2004. 

Gelet op het aantal schadegevallen die al op haar naam staan, en de verschil-
lende geschilprocedures waarbij mevrouw X betrokken is geweest, gaat de ver-
zekeraar echter niet in op het verzoek van de makelaar. 

De Ombudsman heeft mevrouw X bevestigd dat haar rechtsbijstandsverzekering
op de dag van het ongeval inderdaad opgezegd was. 
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Het aantal gegronde klachten in de onderzochte dossiers bedraagt 61%. 
In 2004 was het aantal gegronde klachten 56%.

Op vlak van productie zijn 2 op de 3 klachten gegrond. In de tak gezondheids-
zorg stelt de Ombudsman vast dat quasi alle klachten gegrond zijn.
In rechtsbijstand daarentegen zijn 75% van de klachten niet gegrond. 
Op 15 februari 2006 zijn er nog 8 dossiers in behandeling.
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3.4: Klachten over Datassur

Datassur is een economisch samenwerkingsverband dat onder meer gegevens-
banken beheert. Het registreert dus gegevens die het ontvangt van 
verzekeringsondernemingen die de dossiers geselecteerd hebben op basis van
objectieve criteria. 

| A. AANTAL KLACHTEN |

In 2005 werden er bij de Ombudsman 42 klachten tegen Datassur 
geregistreerd. Dit houdt een lichte stijging in ten opzichte van 2004 
(39 klachten). Wanneer men vergelijkt over de drie laatste jaren, kan er 
gesproken worden over een status quo. 

Het aantal verzoeken dat wordt ingediend bij de Ombudsman blijft echter
beperkt als men dit aantal vergelijkt met het aantal registraties per jaar
(50.000 registraties) dat in 2005 nog gestegen is. Datassur ontving 452
verzoeken tot verbetering.
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2003 2004 2005

Registraties bij Datassur 40.000 44.000 50.000

Verzoeken tot verbetering 436 394 452
bij Datassur

Klachten bij de Ombudsman 49 39 42
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De Ombudsman treedt ten opzichte van Datassur op als beroepsinstantie. 
Een verzekerde, die ontevreden is, omdat hij in het bestand geregistreerd staat,
moet zich in de eerste plaats wenden tot Datassur zelf. Pas wanneer hij geen
gelijk heeft gekregen en nog altijd meent dat zijn registratie verkeerd of 
onterecht is, kan hij de Ombudsman aanschrijven.
Deze procedure wordt toegelicht in de brief die Datassur overmaakt aan de 
verzekerde teneinde deze in te lichten over de weigering om de opgenomen
gegevens aan te passen of te schrappen.

Naast deze gebruikelijke procedure, kan de Ombudsman evenwel vaststellen dat
naar aanleiding van een klacht tegen een verzekeringsonderneming een 
onterechte registratie bij Datassur is gebeurd. Het gaat hier meestal om de 
juridische gegrondheid van een opzeg. Naar aanleiding van een dergelijke opzeg
wordt de verzekerde geficheerd bij Datassur. Als achteraf blijkt dat deze opzeg
niet correct was uitgevoerd door de verzekeraar, zal de Ombudsman vragen om
de logica toe te passen en eveneens de registratie bij Datassur te annuleren.
Dergelijke dossiers worden echter niet als klachten tegen Datassur 
geregistreerd.

| B. WIE DIENT ER EEN KLACHT IN? |

Ongeveer 90% van de klachten ten opzichte van Datassur wordt nog steeds
ingediend door de verzekerden zelf. Een kleine minderheid wordt eveneens 
aanhangig gemaakt door de tussenpersoon in verzekeringen of de advocaat van
de verzekerde.
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| C. OVER WELKE VERZEKERING KLAAGT DE CONSUMENT? |

De meeste klachten blijven zich situeren in de verplichte burgerlijke aanspra-
kelijkheidsverzekering auto. Er is een lichte stijging naar 85% tegenover 70%
in 2004. 
Daar waar de klachten over de registraties in het kader van een brandverzeke-
ring in 2004 nog 20% uitmaakten van het totale aantal klachten, zijn deze
klachten in 2005 teruggelopen tot 7%. 

| D. WAAROVER EN WAAROM KLAAGT DE CONSUMENT? |

De consument richt zich tot de Ombudsman omdat hij de opname in de
Datassurbestanden onterecht vindt. De Ombudsman registreert de klachten 
volgens het motief waarvoor de klager bij Datassur werd opgenomen.
Soms blijft het echter onduidelijk om welke reden de klager is opgenomen.
Dergelijke dossiers worden vermeld in de rubriek “Inschrijving in het bestand”. 
De basisvoorwaarde om een verzekerde te laten registreren bij Datasur is dat er
voorafgaandelijk het verzekeringscontract werd opgezegd door de verzekerings-
onderneming.
De verzekeraars kunnen bijgevolg (ex)-klanten niet laten registeren indien de
(ex)-verzekerde zelf is overgegaan tot opzeg van het contract.
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Divers

Familiale

Brand

Auto

Fout in de registratie

Inschrijving in het bestand

Opzeg na schade

Fraude

Niet betaalde premie
of vrijstelling
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Het grootste deel van de klachten tegen Datassur hebben betrekking op de
registratie wegens het niet betalen van de premie of een vrijstelling.

Deze klachten zijn gestegen met 10% in vergelijking met 2004.
De Ombudsman pleit ervoor dat deze registratie wordt geschrapt zodra de 
verzekerde alsnog de premie betaalt. In 2003 heeft Datassur echter aanbevolen
dat de verzekeraar dergelijke beslissing moet nemen op basis van de klaarblij-
kelijke goede wil en goede trouw van de verzekerde. Dit laatste blijft voor
interpretatie vatbaar, waarbij de toepassing verschilt bij elke verzekeraar. 
Nochtans gaat de klager, die zijn registratie wil ongedaan maken, meestal
akkoord om laattijdig de premie te betalen, wat voor de maatschappij, die de
inningsprocedure kan stopzetten, kostenbesparend is. Niettemin werden van de
14 onderzochte registraties wegens niet betalen van een premie in 9 dossiers
geweigerd om deze registraties te schrappen na het alsnog betalen van de premie. 
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3
3 IS EEN FICHERING BIJ DATASSUR MOGELIJK NA OPZEG 

DOOR DE VERZEKERDE ZELF?  

De heer X is opgenomen in het Datassur bestand wegens een 
niet betaalde premie. 

Hij vraagt om deze informatie, na betaling van de premie, te 
schrappen. 

Dit wordt geweigerd.

Ontgoocheld richt hij zich tot de Ombudsman.

Bij navraag bij de maatschappij blijkt dat niet de verzekeraar maar de 
verzekerde zelf het contract had opgezegd. Doordat er een premie onbetaald
bleef, heeft de maatschappij de heer X toch laten opnemen in de
Datassurbestanden. 

De Ombudsman wijst de verzekeraar erop dat volgens het reglement van
Datassur een registratie enkel mogelijk is bij opzeg van de verzekeraar. Na
heronderzoek van het dossier, bevestigt de verzekeraar dan ook dat de heer X
wordt geschrapt van de lijst.
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Er werden eveneens 7 klachten genoteerd waarbij de klager de registratie
wegens opzeg na een schadegeval betwist. 
In dergelijke dossiers zal de Ombudsman nagaan of de opzeg wel in overeen-
stemming is met de wettelijke bepalingen. De recente wetswijzigingen in 
BA-auto23 laten immers enkel een opzeg na schade toe als de verzekerde 
aansprakelijk is en de verzekeraar moet overgaan tot vergoeding.

Tenslotte zijn de klachten over de registratie bij fraude gedaald van 11 dossiers
in 2004 naar 6 in 2005. Vroegere rechtspraak24 had reeds bevestigd dat derge-
lijke registratie mogelijk was alvorens het gerechtelijk onderzoek was afgeslo-
ten. Voor de eerste maal heeft eveneens het Hof van Beroep zich hierover uit-
gesproken25. Deze heeft de stelling bevestigd dat de vermelding van dergelijke
feiten niet beperkt moeten blijven tot gevallen van bewezen pogingen tot fraude.
Dit houdt in dat een verzekerde kan worden opgenomen als verzwaard risico
zonder dat er een strafrechtelijke veroordeling is geweest wegens poging tot
oplichting.

23   Wet van 2 augustus 2002
24   Rechtbank in kortgeding van Nijvel, 28 oktober 2003 (De Verz. 2004, afl. 1, 49) en rechtbank van eerste aanleg van 

Brussel, 11 juni 2004 (De Verz. 2005, afl. 1, 47)
25  Gent, 13 oktober 2005 (Onuitgegeven)

BINNEN WELKE TERMIJN MOET DE VERZEKERAAR 
OVERGAAN TOT FICHERING BIJ DATASSUR?   

Mevrouw X werd geregistreerd bij Datassur wegens het niet 
betalen van de premie. Ondertussen heeft zij toch de premie 
betaald. Desondanks deze betaling, weigert de verzekeraar haar 
te schrappen. Misnoegd richt zij zich tot de Ombudsman.

Ingevolge onderzoek van het dossier had de Ombudsman vastgesteld dat de
niet-betaling van de premie dateerde van mei 2002. De verzekeraar ging pas
over tot registratie in mei 2003, zijnde één jaar na de feiten. Een registratie
wegens onbetaalde premie wordt automatisch geschrapt na drie jaar.
Bijgevolg, indien de verzekeraar onmiddellijk was overgegaan (in 2002) tot
registratie van mevrouw X, zou zij opnieuw geschrapt zijn in 2005. Als gevolg
van dit argument heeft de verzekeraar uiteindelijk toch beslist om de regi-
stratie bij Datassur te annuleren.
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| E. WELK GEVOLG IS ER GEGEVEN AAN DE KLACHT? |

Van de 28 onderzochte klachten heeft in 54% van de gevallen de Ombudsman
een rechtzetting bij Datassur bekomen. De registratie werd in die gevallen
geschrapt of gecorrigeerd.

33% van de klachten over Datassur werden niet verder onderzocht. Het gaat
om de gevallen waarbij de klager zich onmiddellijk tot de Ombudsman wendt
zonder voorafgaandelijk het verzoek tot rechtzetting bij Datassur te hebben
uitgevoerd. In dergelijke gevallen zal de Ombudsman, die optreedt als beroeps-
instantie, de gebruikelijke procedure meedelen en de klager doorverwijzen naar
Datassur.
Veel (ex)-verzekerden stellen zich trouwens de vraag of een opname bij
Datassur strookt met de wet ter bescherming van het privéleven. Op initiatief
van minister Freya Van den Bossche wordt er momenteel gewerkt aan een
nieuw wettelijk kader voor de zogenaamde “zwarte lijsten”. Deze zou dergelijke
lijst niet verbieden, maar een strengere reglementering voorschrijven dan de
huidige privacywet.
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2004 2005

Vraag tot inlichting 16 14
Gegronde klacht 13 15
Ongegronde klacht 10 13
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Tak Casus Titel Blz.

Algemeen 5 Kan men een polis opzeggen per fax? 3/56

8 Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 3/63

13 Welke zijn de gevolgen voor de verzekerde 3/70
als hij bij het sluiten van een contract niet 
alle informatie doorgeeft?

28 Het niet naleven van de formaliteiten kan 3/104
zware gevolgen hebben… 

Annulatie 11 Is de weigering tot tussenkomst in de 3/66
annulatiekosten van een reis gegrond?

Auto 4 Moet men de identiteit van de gebruikelijke 3/54
bestuurder van een voertuig melden?

16 Wanneer moet de verzekeraar de BTW betalen?3/74

17 Mag de omniumverzekeraar een 3/76
slijtagepercentage toepassen?

21 Kan men vóór het afsluiten van een 3/84
strafdossier een voorschot krijgen?

BA Privé leven 15 Is de handeling van een kind opzettelijk? 3/73

Brand 1 Wat is een overstroming? 2/16

12 Onder welke voorwaarden zijn de 3/68
reddingskosten gedekt?

18 Wordt de onbruikbaarheid van een gebouw 3/78
ook schadeloosgesteld?

19 Moet de verzekerde zijn gebouw herstellen? 3/80

20 Aan wie moet de verzekeraar de 3/82
schadevergoeding voor schade aan een 
gebouw in mede-eigendom betalen?  
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Tak Casus Titel Blz.

Datassur 33 Is een fichering bij Datassur mogelijk 3/130
na opzeg door de verzekerde zelf?

34 Binnen welke termijn moet de verzekeraar 3/132
overgaan tot fichering bij Datassur? 

Diefstal 7 Is er sprake van diefstal met geweld? 3/62

9 Moet de verzekeraar de schade vergoeden 3/64
als de dief in het bezit was van de sleutels 
van de gestolen wagen?

Discriminatie 2 Heeft een annulatieverzekering nut indien 3/34
de verzekerde Parkinson-patiënte is?

3 Schuldsaldoverzekering voor 3/40
ex-hepatitis C patiënt.

Hospitalisatie 14 Zijn de kosten van een dagopname in 3/71
het ziekenhuis gedekt? 

Leven 24 Wat gebeurt er met een schuldsaldoverzekering 3/96
bij het verplaatsen van een krediet? 

25 Op welke basis mogen de afkoopkosten bepaald 3/98
worden bij een buitenlandse polis? 

26 Welke zijn de gevolgen van een echtscheiding 3/100
op de vereffening? 

27 Moet de levensverzekeraar een anticipatieve 3/102
taks inhouden? 

Rechtsbijstand 10 Moet de verzekeraar de kosten van de 3/65
uitvoering van een vonnis dekken?

22 Werd de verzekerde voldoende geïnformeerd 3/90
door de verzekeraar?

Tak Casus Titel Blz.

23 Wat is de rol van de rechtsbijstandverzekeraar 3/92
die een dossier aan een buitenlandse correspondent 
toevertrouwt?

Tussenpersoon 6 Hoever reikt de aansprakelijkheid van de 3/58
makelaar, die eveneens optreedt als syndicus 
van een gebouw?

29 Hoe ver reikt de bevoegdheidsdelegatie van 3/114
een verzekeringsadviseur?

30 Heeft de tussenpersoon het juiste advies gegeven? 3/116

31 Hoe ver reikt de informatieplicht van de 3/118
verzekeringsadviseur?

32 Wat heeft de tussenpersoon beloofd? 3/120
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1. 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 pre-
ventiebeleid. Net zoals het voorvallen van schade voorkomen dient te worden,
moeten ook misverstanden en ontevredenheid voorkomen worden.

Uit de ervaring blijkt dat de geformuleerde aanbevelingen volgens de aard en
de draagwijdte ervan erg verschillend zijn opgevolgd. Voor sommige kan er snel
onderzoek verricht worden en kunnen er conclusies getrokken worden. Zo heb-
ben verschillende aanbevelingen vorm gekregen in een concrete oplossing. Voor
andere is er echter een langere waarnemingsperiode nodig omdat ze samen-
hangen met de hele cultuur en denkwijze van de actoren in de sector of omdat
het antwoord niet van hen afhangt, maar van de wetgevende macht.

Zolang er geen oplossing komt, blijft de Ombudsman er bij die actoren op aan-
dringen dat zij het onderwerp van de aanbeveling onderzoeken en de mogelijk-
heid nagaan om er, al was het maar gedeeltelijk, gevolg aan te geven.
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| A. COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING: 
INDIVIDUELE VOORTZETTING |

Sinds 1988 vestigt de Ombudsman de aandacht van de sector en de consument
op de moeilijkheden die deze laatste ondervindt wanneer hij niet meer onder de
dekking van een collectief hospitalisatiecontract valt. 
Sindsdien voorzien steeds meer collectieve contracten in de mogelijkheid om de
dekking individueel voort te zetten. Meestal komt die voortzetting neer op een
individueel contract dat de voorafbestaande toestand van de verzekerde dekt,
maar dan wel tegen een individuele premie die een stuk hoger uitvalt dan zijn
vroegere bijdrage. Op dit punt ontvangt de Ombudsman verschillende klachten.
Daarnaast hebben de consumenten ook klachten over het gebrek aan dekking
omdat het collectieve contract beëindigd is. Het gaat om de gevallen waarin
het bedrijf, dat de verzekeringsnemer is, zijn activiteit stopzet, failliet gaat of
weigert nog bij te dragen aan de premies van de gepensioneerde werknemers.
Dat 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 verzeke-
ringsonderneming ten slotte het recht de collectieve hospitalisatiecontracten
op te zeggen.
Als de werkgever-verzekeringsnemer geen product vindt tegen een premie die
hij geschikt acht, welke bescherming genieten de verzekerden dan?
Overigens bieden sommige verzekeringsondernemingen op de markt geen indi-
viduele hospitalisatieverzekeringen meer aan26. Hoe moet de consument zich
dan beschermen als hij geen aanspraak meer kan maken op de dekking van een
collectief contract?

De aard van de klachten die in 2005 ingediend zijn, maakt duidelijk dat hier
een echt maatschappelijk probleem ontstaat. De Ministerraad van maart 2004
had dat heel goed ingezien. Helaas is het voor de consument tot op vandaag
wachten op concrete maatregelen. De Ombudsman richt zich hierbij tot de
overheid opdat het dossier een spoedige afhandeling zou kennen. 

26   De Tijd van 25 januari 2005, p. 1-8-12

| B. NALEVING VAN DE FORMALITEITEN |

Hoewel er voor de ingediende klachten verschillende redenen worden opgege-
ven, blijkt uit het onderzoek ervan dat ze dikwijls te maken hebben met de
moeilijkheden 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 verzeke-
ringsaanvraag bewezen worden? Hoe kan de juiste risicoaangifte die de verze-
kerde bij het sluiten van de overeenkomst gedaan heeft, vastgesteld worden?
Hoe te bewijzen dat de consument bij het aangaan van een brandverzekering
een stelsel tot afschaffing van de evenredigheidsregel (SAER) aangeboden is?
Hoe kan men er zeker van zijn dat hij correct is ingelicht over de inhoud van de
bijzondere voorwaarden, zoals het plaatsen van een antidiefstalsysteem in zijn
voertuig?
Naast die wijzigingen van dekking en risico is het mogelijk dat de verzekeraar
in de loop van het contract de premie wil of moet verhogen. Maar hoe moet hij
de verzekerde inlichten over die tariefwijzigingen en over zijn recht om het
contract op te zeggen?

Voor die praktische moeilijkheden zoeken mensen uit de verzekeringspraktijk,
vertegenwoordigers van de consumenten en universiteitsmedewerkers alterna-
tieve 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 Verzekeringen voorgelegd.
Die buigt er zich momenteel over. 
De commissievoorzitter, Bernard Dubuisson, maakt een balans op.
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Wel vormvoorschriften, geen vormcultus.

De Commissie voor Verzekeringen wordt al verscheidene 
maanden geconfronteerd met de kwestie van het formalisme 
in de verzekeringssector via een bijzonder dossier: dat van de
wijziging van de premie en de verzekeringsvoorwaarden in de
loop van de uitvoering van het contract. Dit dossier is typisch
voor de spanningen die kunnen ontstaan tussen het streven 
naar kostenbesparing enerzijds en de behoefte aan 
rechtszekerheid anderzijds. 

De Commissie zoekt al verscheidene maanden naar een 
evenwichtig juridisch stelsel dat tegelijk economisch 
houdbaar is, zonder buitensporige administratieve lasten voor 
de maatschappijen, en juridisch geruststellend voor de 
consumenten doordat elk verrassingseffect wordt vermeden. 
Er zijn aan weerskanten belangrijke stappen gezet om dat 
doel te bereiken.

De zorg om de kosten en de administratieve lasten te beperken, leidt
ertoe dat er wordt afgestapt van het systematische en verplichte
gebruik van de aangetekende brief met ontvangstbewijs, net als van
het klassieke mechanisme van uitwisseling van het voorstel en de
acceptatie, dat uitmondt in een schriftelijk aanhangsel. De veiligheids-
overwegingen leggen dan weer op dat de verzekeringsnemer duidelijk
en volledig wordt geïnformeerd over de draagwijdte van de voorgestel-
de wijziging en dat hem voldoende bedenktijd wordt gelaten om die
wijziging te aanvaarden of te weigeren.

Het systeem waar we naartoe gaan, zou op vier pijlers steunen:

1. Het gebruik van het vervaldagbericht om de verzekeringsnemer op de
hoogte te brengen van de verandering van de premie en/of de verzeke-
ringsvoorwaarden, waarbij de bewijslast van de verzending bij de verze-
keraar ligt. Zo slaat men twee vliegen in één klap.

2. Een precieze, volledige en transparante communicatie over het doel
van de overwogen wijziging, de rechten van de verzekeringsnemer en
de wijze van uitoefening van deze rechten, samen met de sancties bij 
niet-naleving. Deze informatie wordt bij het vervaldagbericht gevoegd.
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t 3. De toepassing van het principe volgens hetwelk, als aan alle formele

voorwaarden is voldaan, de betaling van de premie op het vervaldagbe-
richt geldt als aanvaarding zonder voorbehoud van de voorgestelde wij-
zigingen. Men omzeilt hier de vereiste van het schriftelijke bewijs, maar
een betaling die onder zulke duidelijke omstandigheden is verricht, kan
waarschijnlijk worden gelijkgesteld met een bewijs.

4. In geval van weigering of als er geen reactie komt van de verzeke-
ringsnemer, wordt de invorderingsprocedure voor de premie opgestart
zoals bepaald in de artikelen 15 tot 17 van de wet van 25 juni 1992.
Het is hier niet de bedoeling de verzekeringsnemer te straffen, want die
heeft altijd het recht om de wijziging te weigeren, maar wel om het
initiatief van de opzegging te verleggen naar de verzekeraar, die er de
kosten voor zal moeten dragen. Met andere woorden, zolang de verze-
keraar niets doet, blijft de dekking voortbestaan op de oude voorwaarden.

De discussie stuit echter nog op een aantal punten: het gebruik van een
unieke procedure voor de wijziging van het contract en de premie, het
lot van de ziekteverzekering en de verzekering tegen grote risico's,
wederkerigheid van het systeem als het de verzekerde is die een 
wijziging vraagt… De consumentenvereniging Test-Aankoop heeft
recent nog een aantal bedenkingen geuit die hopelijk snel kunnen 
worden opgelost.

De goedkeuring van zo'n project zou een eerste belangrijke stap zijn om
de problemen op te lossen die zijn gekoppeld aan het formalisme in de
verzekeringssector, waar bepaalde maatschappijen zich overigens steeds
meer vrijheid in veroorloven.

Bernard Dubuisson, 
voorzitter van de Commissie 
voor Verzekeringen

ombudsman2006/4  20-04-2006  14:43  Pagina 26



5/1515/150

2. Aanbevelingen 2005

| A. KOPPELVERKOOP |

Bij het uittekenen van hun marktstrategie houden de verzekeringsondernemingen
vaak rekening met de "globale klant”. Zij willen alle risico’s waarvoor een burger,
een gezin, een bedrijf al bij hen klant is, in een globale polis onderbrengen. 
Wanneer zij te maken krijgen met een groter ("verzwaard") risico, zullen zij dat
overigens pas aanvaarden, of er pas een gunstige premie voor aanbieden wan-
neer tegelijkertijd andere polissen gesloten worden. Zo zal een jonge bestuurder
een polis krijgen wanneer de verzekeraar ook het voertuig van de ouders mag
verzekeren, of ook de brandverzekering en de familiale polis bij hem gesloten
wordt. 
In welke mate is een dergelijke verkoopvorm toegestaan? 
Hoe kan een tussenpersoon in die context op objectieve wijze de beste keuze
adviseren voor de verschillende risico’s die een kandidaat-verzekerde moet
laten verzekeren, wanneer hij daarin niet volledig vrij is? 

AANBEVELING
In 2005 heeft de Ombudsman hierover steeds meer klachten ontvangen.
Overigens heeft zij Assuralia (de beroepsvereniging van verzekeringsonderne-
mingen) gevraagd de verzekeraars hiervan bewust te maken en op basis van het
wettelijke kader de aangesloten verzekeraars een aanbeveling te verstrekken. 
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Les liaisons dangereuses

De praktijk van koppelverkoop en gezamenlijk aanbod lijkt 
steeds meer voor te komen in de verzekeringssector. Het gaat
echter om een bijzonder moeilijk af te bakenen en te 
controleren praktijk omdat de mogelijke - min of meer 
natuurlijke, min of meer kunstmatige – combinaties tussen 
gedekte risico’s, aangegane dekkingen en aangeboden 
diensten zo talrijk en gevarieerd zijn.

In een aantal gevallen lijkt een dergelijke koppeling voort te 
komen uit een lofwaardig streven om tijd en geld te 
besparen: de bedoeling is dan om in één polis hoofd- en 
aanverwante risico’s of hoofd- en aanvullende dekkingen 
samen te brengen. Niemand twijfelt aan de gegrondheid van 
het gebruik van combinatiepolissen, waarbij de verzekerings-
nemer een algemene en geïntegreerde service kan worden 
aangeboden, zodat hij geen afzonderlijke overeenkomsten 
hoeft te sluiten om elk risico waaraan hij blootstaat te 
dekken (BA-auto + materiële schade, BA-exploitatie + na 
levering, BA-privéleven + rechtsbijstand, brand + diefstal + 
waterschade…). Die dekkingen zijn echter ook afzonderlijk 
beschikbaar mocht de verzekeringsnemer dat wensen, want 
de wet verbindt ze niet verplicht aan elkaar (zoals dat wel 
het geval is met de natuurrampen in de verzekering tegen 
brand van eenvoudige risico’s). 

Dergelijke groeperingen worden gekenmerkt door een interne 
logica aangezien ze het de kandidaat-verzekeringsnemer 
mogelijk maken in één polis dekking te verkrijgen tegen een 
geheel van risico’s die bijvoorbeeld verband houden met de 
eigendom van een pand, met een bepaalde beroepsactiviteit 
of met de activiteiten in het privé-leven in ruime zin. Het 
gaat wel degelijk om een “geheel” in de zin van artikel 55 
van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlich-
ting en bescherming van de consument. In dat geval regelt 
artikel 12 van de wet van 25 juni 1992 trouwens wat er met 
de overeenkomst gebeurt wanneer één van de dekkingen 
geannuleerd of opgezegd wordt. Het begrip “combinatiepolissen”
dat in het opschrift van het artikel wordt gebruikt, wordt 
evenwel niet nader omschreven.
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Andere groeperingen zijn gedetailleerd gereglementeerd, precies om
misbruiken te voorkomen. We denken meer bepaald aan levensverzeke-
ringen die zijn toegevoegd aan of horen bij een hypothecaire lening. De
reglementering legt de kredietgever trouwens het verbod op de krediet-
nemer rechtstreeks of zijdelings te verplichten de verzekeringsovereen-
komst bij een welbepaalde verzekeraar te sluiten. Ze wil ook de moei-
lijkheden oplossen die ontstaan uit de onderlinge afhankelijkheid van
beide juridisch onderscheiden overeenkomsten. De vraag rijst niettemin
of de bank in die context de kredietnemer mag voorstellen om de ver-
zekering te sluiten bij een onderneming die deel uitmaakt van dezelfde
groep, eventueel tegen een voorkeurtarief.

Sommige koppelingen lijken veel geforceerder in zoverre ze alleen tot
doel hebben druk uit te oefenen op de verzekeringsnemer om hem
ertoe aan te zetten bij dezelfde verzekeraar verzekeringsovereenkom-
sten te sluiten die in principe totaal los staan van elkaar. Zo is er de
steeds vaker voorkomende praktijk om de acceptatie van een verzwaard
risico afhankelijk te maken van het sluiten van andere polissen die risi-
co’s van een heel andere aard dekken: een BA-autoverzekering voor een
jonge bestuurder wordt maar toegekend op voorwaarde dat de ouders
hun autoverzekeringen bij dezelfde maatschappij sluiten; de dekking
van het risico dat verbonden is aan het gebruik van een motor of een
scooter wordt alleen verleend als ook de auto zelf bij dezelfde verzeke-
raar wordt verzekerd; dekking van de beroepsaansprakelijkheid op voor-
waarde dat de verzekering BA-privéleven bij dezelfde maatschappij
wordt gesloten…

Dergelijke praktijken lijken ons aanvechtbaar, want in strijd met artikel
54 van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument, dat het gezamenlijk aanbod van pro-
ducten en diensten in principe verbiedt. Artikel 54 heeft weliswaar
alleen betrekking op verkoopbevordering die bij het de consumenten
bekend is en niet op geïndividualiseerde aanbiedingen waarover tussen
partijen wordt onderhandeld, maar we mogen ons toch afvragen of die
op “alles of niets” gebaseerde arglistige praktijken ook niet onder het
verbod zouden moeten vallen wanneer ze een systematisch karakter
vertonen. 

Door zo te handelen tracht de verzekeraar natuurlijk de risico’s die hij
aanvaardt met elkaar in evenwicht te brengen, maar hij maakt misbruik
van zijn vrijheid om de dekking van een zwaar risico te weigeren om de
verzekeringsnemer te verplichten andere overeenkomsten te sluiten. Die
praktijken zijn om verschillende redenen voor discussie vatbaar: ze ver-
minderen de keuze van de consument, ze hebben een beperkend effect
op de concurrentie en ze maken het voor de tussenpersoon moeilijker
zijn adviesplicht te volbrengen.

Meestal is het trouwens onmogelijk om in die “liaisons dangereuses”
een geheel te zien in de zin van artikel 55 van de wet op de handels-
praktijken, te meer omdat beide dekkingen doorgaans in op zichzelf
staande overeenkomsten worden aangeboden. Bovendien wordt over
het prijsvoordeel dat een dergelijke “bundling” de consument zou kun-
nen opleveren, in het algemeen geen duidelijke, nauwkeurige en trans-
parante informatie verstrekt.

In een advies van 28 oktober 2002 (doc.C/2002/7) heeft de Commissie
voor Verzekeringen de voorwaarden aangegeven waaraan voldaan zou
moeten worden om bepaalde vormen van koppelverkoop in de verzeke-
ringssector toe te laten: uit het “reclameaanbod” moet duidelijk het
prijsvoordeel voor de consument blijken; elke dekking moet ook afzon-
derlijk verkregen kunnen worden tegen een vooraf meegedeelde prijs;
de voorwaarden voor de handhaving van het prijsvoordeel moeten dui-
delijk geformuleerd worden, alsook de geldigheidsduur van het voor-
deel; de koppeling van beide dekkingen moet de rechten die de wet van
25 juni 1992 aan de consument toekent, onverkort laten.

Kortom, wat de hier ter discussie gestelde praktijken betreft, is er nog
een hele weg te gaan, te meer omdat ze leiden tot een “alles-of-niets-
systeem”.  Toegegeven, de wetgeving inzake gezamenlijk aanbod bevat
twee zwakke punten: in de eerste plaats definieert ze het begrip
“geheel” niet, wat de verbeelding van marktoperatoren de vrije loop
laat; daarnaast maakt ze geen erg doeltreffende controle op oneerlijke
praktijken mogelijk aangezien dergelijk gemarchandeer meestal geen
sporen achterlaat, en overigens zal een particulier onder die omstan-
digheden niet snel geneigd zijn om een procedure in te stellen.  Het is
dan ook gemakkelijk om op de onwetendheid van de consument te
rekenen.

Bernard Dubuisson, voorzitter van de Commissie voor Verzekeringen
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| B. AFSCHAFFING VAN DE VRIJSTELLING IN BRAND  |

Hoewel de franchise waarin artikel 6 van het K.B. van 24 december 1992 voor-
ziet, sinds 200427 niet meer verplicht is, ontvangt de Ombudsman nog klachten
van verzekerden die naar aanleiding van een schadeafwikkeling twee franchises
aangerekend krijgen omdat er twee polissen van toepassing zijn. Het gaat dan
vooral om schade aan een appartement en de inboedel ervan in een gebouw in
mede-eigendom. Het gebouw is immers verzekerd via de syndicus, terwijl elke
huurder een polis sluit om de inboedel te laten verzekeren. 

AANBEVELING
Dankzij de nieuwe wet moeten de verzekeringsondernemingen en de 
verzekeringsadviseurs de verzekerden de mogelijkheid bieden om die franchise
te laten vallen. 

27   Wet van 9 juli 2004, B.S., 22 juli 2004

| C. TERUGVORDERING VAN DE NIET-VERSCHULDIGDE BELASTING |

Op basis van de belastingwetgeving moet de verzekeringsonderneming op
levensverzekeringspolissen met een belastingvoordeel een vervroegde belasting
inhouden wanneer de verzekerde de leeftijd van zestig jaar bereikt. 
Soms heeft de verzekerde de premie nooit afgetrokken, alleen heeft hij dat niet
meegedeeld aan zijn verzekeraar. Hij heeft dan de mogelijkheid om de belasting
binnen twee jaar terug te vorderen van de belastingadministratie. 
In de praktijk is de verzekerde of de begunstigde, op het ogenblik dat hij het
kapitaal ontvangt, echter 65 jaar, de wettelijke pensioenleeftijd. Dan is de
tweejarige termijn echter al verstreken. De wetgeving schiet hier dus tekort. 

AANBEVELING
De Ombudsman vraagt de wetgevende macht om de wettelijke verjaringster-
mijn aan te passen en daarbij met de andere wetten rekening te houden, zodat
elke burger op dat stuk zijn rechten kan doen gelden. 
Overigens pleit de Ombudsman ervoor dat de verzekeringsondernemingen hun
verzekerden meteen verwittigen wanneer zij de belasting inhouden. Zij moeten
vermelden in welke mate de belasting het eindkapitaal beïnvloedt, en erop wij-
zen dat de onrechtmatig ingehouden belasting teruggevorderd kan worden
indien de premie fiscaal nooit in mindering gebracht werd. 
Zo kan de verzekerde bij het verstrijken van die termijn de belasting alsnog
terugvorderen en verliest hij geen jaren interest. 

A
A

N
BE

VE
LI

N
G

EN

ombudsman2006/4  20-04-2006  14:43  Pagina 32



6

BE
SL

U
IT

EN

ombudsman2006/4  20-04-2006  14:43  Pagina 34



6/159

Communicatie, communicatie en nog eens
communicatie! …

Uit tal van klachten blijkt dat communicatie het pijnpunt blijft in de relatie
tussen de sector en het grote publiek.
Het technische jargon, de gebruiken en de verschillende met elkaar verbonden
wettelijke bepalingen zijn voor de actoren van de sector zo vertrouwd, dat ze
niet altijd de moeite nemen om deze begrippen toe te lichten aan de consu-
ment, die vaak een leek is in de materie.
Zo noteert de Ombudsman een toename van het aantal verzoeken om informa-
tie alsook een toename van de klachten over een gebrek aan verantwoording.

Wanneer de Ombudsman, na onderzoek van het dossier, het standpunt van de
verzekeraar bevestigt, zal zij trouwens motiveren waarom zij het standpunt 
bijtreedt. Op deze wijze neemt zij bij de klager twijfels, frustraties en 
onduidelijkheden weg. Hoewel de klager niet in het gelijk is gesteld, ontvangt
de Ombudsman in die gevallen toch regelmatig dankbetuigingen.

Maar valt de houding te rechtvaardigen van de verzekeraar die zijn verzekerde
geen antwoord geeft? De klachten hierover gaan in stijgende lijn!

Uit een analyse van de klachten blijkt dat een aantal daarvan verwijzen naar de
maatschappelijke rol van de verzekeringsondernemingen. Voornamelijk gaat het
om klachten van consumenten die te maken krijgen met een forse premie-
verhoging, moeilijkheden ondervinden om een verzekering te onderschrijven of
op een weigering van de verzekeraar stuiten om bepaalde schade te vergoeden
zoals schade door overstroming, overlopen van riolen, een vooraf bestaande
gezondheidstoestand, …
Antwoorden en bescherming die de burger niet meer bij de overheid vindt,
zoekt hij bij de verzekeraars. 
Hoewel die maatschappelijke rol steeds algemener erkend wordt, steunt ze op
een moeilijk evenwicht tussen verschillende polen. Het gaat erom een afweging
te maken tussen de bescherming van de burger, de draagwijdte van de 
onderlinge risicoverdeling (hoever gaat de solidariteit?), het premiebedrag 
(bijdrage van de burger), de solvabiliteit van de verzekeraars, hun streven naar
winst als commerciële onderneming, het begrotingsevenwicht van de overheid, …
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Aan deze bezorgdheid, die bij de consument leeft, wordt ondermeer tegemoet
gekomen in de nieuwe natuurrampenwetgeving, die het systeem van betalingen
door het Rampenfonds vervangt. Ook de besprekingen die aan de gang zijn over
de vergoeding van de gevolgen van terreurdaden komen hieraan tegemoet.

“Samen opbouwen” stelt de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen,
die ter gelegenheid van haar algemene vergadering van 2006 een evenement
heeft georganiseerd met als thema “public helps private helps public”.
Zoals in de uitnodiging staat:
“Het gaat er concreet om de burger en het bedrijfsleven te beschermen tegen
natuurrampen en terrorisme.”
Vorig jaar lag tijdens een soortgelijk evenement, met als onderwerp “Forever
young”, de klemtoon op de gezondheidszorg en de pensioenen. Jammer genoeg
laten de onderhandelingen over de gezondheidszorg op zich wachten….
Wanneer komt de specifieke index er waaraan de premie zou worden 
gekoppeld? Hoe de individuele voortzetting van collectieve verzekeringen te 
waarborgen? (zie 5/154)

Om de burger voldoende bescherming en zekerheid te garanderen, moeten de
sector en de overheid hun aanpak op elkaar afstemmen. 
Samen moeten ze oplossingen uitdenken.
De nieuwe voorzitter van Assuralia, Christian Defrancq, stemde daarmee in toen
hij tijdens zijn voorstelling verklaarde dat de verzekeringssector de problemen
moet aanpakken en oplossingen moet aanreiken in plaats van een defensieve
houding aan te nemen.
Zijn verklaring biedt vooruitzicht op een constructieve toekomst. 

Samenwerking was ook voor de Ombudsman essentieel om haar taak in 2005
tot een goed einde te brengen.
Zij bedankt dan ook van harte haar directe medewerkers en al diegenen die
haar in de verzekeringsondernemingen en de beroepsverenigingen bij haar
opdracht geholpen hebben.
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van links naar rechts: 

Nathalie Peetroons, Sylvie Scheerlinck, Bibiane Onsea, Hans Claes, Robert Reuter, Josette Van Elderen
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1. Lijst van de verzekeringsondernemingen 
die het charter onderschreven hebben

ACE EUROPEAN GROUP LTD
ACTEL
AEGON SCHADEVERZEKERING
AGF BELGIUM INSURANCE
AIG EUROPE
ALGEMENE MUTUALITEIT VOOR MEDISCHE ASSURANTIES (A.M.M.A)
ALLIANZ VERSICHERUNGS A.G 
APRA ONGEVALLEN
APRA LEVEN
ARAG
ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCES (A.P.A.)
ASSUBEL ARBEIDSONGEVALLEN
ASSUBEL NV COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING
ATRADIUS CREDIT INSURANCE
AUDI
AVERO BELGIUM INSURANCE
AVIABEL (BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR LUCHTVAARTVERZEKERINGEN)
AXA BELGIUM

BELGISCHE LEEUW
BELSTAR VERZEKERINGEN

CDA
CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE
CORONA VERZEKERINGEN

DAS RECHTSBIJSTAND
DE VERENIGDE VERZEKERDEN
DE VERZEKERINGEN VAN FORTIS BANK (FB VERZEKERINGEN)
DELPHI
DELTA LLOYD LIFE
DIB (DEXIA INSURANCE BELGIUM)
DKV BELGIUM
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ELVIA REISVERZEKERINGEN
ETHIAS ARBEIDSONGEVALLEN
ETHIAS GEMEEN RECHT
ETHIAS BRAND
ETHIAS LEVEN
EUROMEX N.V.
EUROP ASSISTANCE (BELGIUM)
EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE 

FEDERALE VERZEKERINGEN ARBEIDSONGEVALLEN
FEDERALE VERZEKERINGEN PENSIOENEN
FEDERALE VERZEKERINGEN BOAR
FEDERALE VERZEKERINGEN LEVEN
FIDEA
FORTIS AG
FORTIS CORPORATE INSURANCE

GARANTIEFONDS REIZEN
GENERALI BELGIUM

HAGELUNIE
HAMBURG-MANNHEIMER NV
HDI VERZEKERINGEN NV

ING INSURANCE
INTER PARTNER ASSISTANCE

KBC VERZEKERINGEN

L’ARDENNE PREVOYANTE

MERCATOR VERZEKERINGEN
METLIFE INSURANCE
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO. (EUROPE)

NATEUS
NATIONALE SUISSE VERZEKERINGEN
NORWICH UNION LIFE & PENSIONS LTD

OPTIMCO

P&V gk ARBEIDSONGEVALLEN
P&V VERZEKERINGEN
PARTNERS VERZEKERINGEN
PIETTE & PARTNERS (PNP)
PROVIDIS

ROYAL & SUN ALLIANCE (GLOBAL LTD.)

SATREX
SBAI MONDIAL ASSISTANCE
SCOR LEVEN
SECURA BELGIAN RE
SECUREX VERENIGING VOOR ONDERLINGE VERZ.
SECUREX 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

ZA VERZEKERINGEN
ZELIA INSURANCE
ZURICH INTERNATIONAL BELGIË
ZURICH, VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
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2. Leden van Fin-Net (EEG)

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

- België
- Denemarken
- Duitsland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Groot-Brittannië
- Ierland
- IJsland
- Italië
- Luxemburg
- Nederland
- Noorwegen
- Portugal
- Zweden

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
Ombudsdienst
de Meeûssquare 35
B-1000 Brussel
Tel  02 545 77 70
Fax 02 545 77 79

De Post
(Financiële diensten – Bank van de Post - Verzekeringen van De Post)
Ombudsman bij De Post
WTC II – Antwerpsesteenweg 59
B-1000 Brussel
Tel 02 204 81 00 (F)

02 204 82 00 (N) 
02 204 83 00 (D)

Fax 02 204 84 00
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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
Sylvie Scheerlinck Tel 02 547 58 76

Secretariaat  
Bibiane Onsea Tel 02 547 58 71

Ombudsman van de verzekeringen

De Meeûssquare 35
B-1000 Brussel
Tel  02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
info@ombudsman.as
www.ombudsman.as
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Nathalie Peetroons

Bibiane Onsea

Sylvie Scheerlinck

Josette Van Elderen

Robert Reuter
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