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voorwoord

Twee jaar werking van het uniek loket ombudsdienst 
verzekeringen : een balans.

Een nieuwe organisatie, zoals het «uniek loket» Ombudsdienst 
Verzekeringen, komt doorgaans na haar opstart en klim, bij het ingaan 
van haar derde werkingsjaar op kruishoogte en -snelheid. 

Tijd dus voor een evaluatie. 

Ontstaan uit de samensmelting van de 3 bestaande klachtendiensten, 
maakte de Ombudsdienst  eerder een doorstart in een nieuwe 
configuratie, met alle expertise uit het verleden aan boord. 

De Ombudsdienst treedt curatief op in individuele geschillen, terwijl 
de andere diensten (CBFA en FOD Economie) zich nu ten volle kunnen 
toeleggen op het collectief en preventief toezicht op de sector.

Als vorm van ADR (Alternatieve Dispuut Resolutie) wordt de 
ombudsfunctie naast de bemiddeling op nationaal en Europees niveau 
terecht sterk aangemoedigd, omdat zij doorgaans sneller, goedkoper, 
informeler en vriendelijker werkt. 
In dat verband dient ook het initiatief van Assuralia te worden 
gesignaleerd dat bij wijze van zelfregulering via een gedragscode 
onder haar leden een eerstelijnsklachtenbehandeling inricht.  

Als sluitstuk van de «uniek loket» configuratie werd de Ombudsdienst 
voorzien van een Raad van Toezicht, die instaat voor de bewaking van 
zijn onafhankelijkheid en goede werking.  

De Raad van Toezicht ervaarde een dynamische Ombudsdienst, 
ontmoette een gedreven Ombudsman, stelde in het bijzonder 
een goede toegankelijkheid vast en nam kennis van een intern 
kwaliteitsbewakingssysteem bij de Ombudsdienst. 

Geruststellend was ook de vaststelling dat de gestage toename van 
de werkzaamheden van de Ombudsdienst een symptoom is van de 
als maar grotere mondigheid van de verzekerde en de steeds betere 
bekendheid van de klachtendienst. 

De Ombudsdienst blijkt ook in de recente zeer bewogen periode 
van economische en financiële crisis, die weliswaar minder de 
verzekeringssector trof, zijn taak feilloos te hebben vervuld. 
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voorwoord

De Raad van Toezicht blijft alert en pro-actief, doch discreet en 
zonder zich het beheer van de Ombudsdienst aan te matigen. 
Zijn evenwichtige samenstelling uit vertegenwoordigers van de 
onderscheiden belangengroepen (consumenten, verzekerings-
tussenpersonen en verzekeraars) en van de betrokken administraties 
(CBFA en FOD Economie) verschaffen de Raad van Toezicht 
doeltreffende voeling met het veld. 

In tegenstelling tot de herhaalde roep om meer regulering, toont de 
recente financiële crisis inderdaad aan dat niet méér regulering vereist 
is, doch wel een beter toezicht op de naleving van de bestaande 
regulering. 

Kris BErNAUw
Voorzitter Raad van Toezicht 
Ombudsdienst Verzekeringen
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dE KlAchTEN iN cijfErs

2.1 AlGEmEEn OVERZIChT

A. Aantal klachten

in 2008 ontving de ombudsman 3.600 klachten, een stijging met 208 klachten 
of 6% in vergelijking met 2007.

2008 zal herinnerd worden als het jaar van de wereldwijde financiële 
crisis. eind september volgden de onheilspellende berichten in de belgische 
financiële sector elkaar in snel tempo op. de staat zag zich verplicht om in 
te grijpen, eerst bij fortis holding, vervolgens bij dexia, ethias, kbc, … door 
het gebrek aan liquide middelen van deze financiële instellingen werd het 
consumentenvertrouwen aangetast. de instellingen kwamen terecht in een 
neerwaartse spiraal, die hun beurswaarde bliksemsnel deed krimpen.
deze crisis woedde weliswaar hoofdzakelijk onder de banken, maar liet ook de 
verzekeringssector niet onberoerd.

hiervoor zijn er twee redenen.  

sommige verzekeringsondernemingen behoren tot een financiële holding die 
aan bankverzekering doet. zij leunen dus nauw aan bij een bankinstelling. 
dezelfde handelsbenaming leidt gemakkelijk tot verwarring bij de consument.

daarnaast bieden de verzekeringsondernemingen levensverzekeringsproducten 
aan die overeenkomsten vertonen met de beleggingsproducten, die de 
bankinstellingen verkopen.
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er bestaan immers levensverzekeringscontracten waarvan het rendement aan 
de beursprestaties is gekoppeld (tak 23), zodat dit rendement kan schommelen. 
bij sommige van deze producten garandeerden de verzekeringsondernemingen 
de bescherming van het geïnvesteerde kapitaal via een dekking die door een 
amerikaanse bank werd verleend. deze buitenlandse bankinstelling (lehman 
brothers) was verplicht om een gerechtelijk akkoord aan te vragen. de fondsen 
waren bijgevolg niet langer beursgenoteerd en ze werden geblokkeerd. de 
verzekerden stonden voor een voldongen feit, begonnen te vergelijken en 
maakten zich ongerust. zouden zij hun geld nog wel ooit terugzien? en hoe zit 
het met hun bescherming als de onderneming failliet zou gaan? 
bestaat er ook een waarborgfonds bij een faillissement van een 
verzekeringsonderneming, net zoals bij de belgische banken1?

de consument kwam ook bij de ombudsman aankloppen omdat hij zich vragen 
stelde over de toekomst van de groepsverzekeringen en het pensioensparen 
(2de en 3de pensioenpijler).

de ombudsman werd overstelpt met uiteenlopende vragen. vaak greep de 
consument eerst naar zijn telefoon vooraleer een schriftelijke vraag in te dienen. 
de ombudsdienst kreeg op deze manier een vloed aan oproepen te verwerken 
van ontredderde consumenten, die op zoek waren naar informatie. zij waren in 
de war en vroegen raad. zij wilden gerustgesteld worden.
het team van de ombudsman heeft bijgevolg informatie verstrekt en het grote 
publiek objectief trachten gerust te stellen. daarbij werd telkens uitgelegd hoe 
ver de bevoegdheid van de dienst reikt en wat zij kan doen bij een crisis van een 
dergelijke omvang.
al deze telefonische oproepen zijn niet verwerkt in de statistieken, die gebaseerd 
zijn op schriftelijke klachten. de ombudsman heeft eigenlijk maar een twintigtal 
schriftelijke klachten over dit onderwerp ontvangen. het is evenwel evident dat 
de economische context het gedrag van de consumenten heeft beïnvloed en dus 
ook de aard van de klachten die bij de ombudsman werden ingediend.

naast de financiële crisis, kende de verzekeringswereld in 2008 een belangrijke 
vooruitgang. om «de consument beter te beschermen2» en de dialoog mogelijk 
te maken, hebben de verzekeringsondernemingen gedragsregels voor 
klachtenmanagement in verzekeringsondernemingen opgesteld3.

hoewel sommige ondernemingen reeds beschikten over een dienst 
klachtenafhandeling, hebben de meeste verzekeringsondernemingen, die lid 
zijn van de beroepsvereniging assuralia, besloten om de eerstelijnsopvang van 
de klachten te verbeteren en te versterken door standaardbeheersregels goed te 
keuren. tijdens een persconferentie in mei4 werden deze beheersregels voor het 
klachtenmanagement aan het grote publiek meegedeeld.
de sector heeft de situatie zes maanden later geëvalueerd en stelt vast dat het 
klachtenmanagement in een stroomversnelling zit. het resultaat beantwoordt 

10

 1 zie infra p. 85.
 2 p. wiels, «klachtenmanagement in een stroomversnelling: 6 maand na de lancering van een gedragscode», Assurinfo  
   nr. 37, 6 november 2008, p. 3.
 3 www.assuralia.be; www.ombudsman.as.
 4 «verzekeraars versterken hun service bij klachten - assuralia lanceert nieuwe gedragscode», Persbericht 13/05/2008,     
   www.assuralia.be.
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aan de regel die aan de basis lag van deze actie: liever een klant die van zich 
laat horen dan een klant die stilzwijgend opstapt5. er kunnen immers lessen 
getrokken worden uit de ontevredenheid en de vragen van de klant.
de versterking van de eerstelijnsopvang van de klachten heeft ook tot doel 
de ombudsman te ontlasten van de klachten die door de onderneming zelf 
kunnen worden behandeld. het betreft onder andere laattijdige uitbetalingen, 
administratieve fouten, antwoorden op vragen om uitleg en rechtvaardigingen, … 

het is in 2008 echter nog te vroeg om de impact van deze maatregelen, die nog 
te weinig bekend zijn bij het publiek, op het aantal klachten ingediend bij de 
ombudsman van de verzekeringen te kennen.

wat is dan de verklaring voor de stijging van het aantal klachten met 6% in 
2008?

bij de analyse van de statistieken stelt men vast dat de stijging zich voornamelijk 
in twee takken voordoet: hospitalisatieverzekering (+22%) en levensverzekering 
(+10%). op de totale stijging met 208 klachten zorgen deze twee takken voor 
een toename met 154 klachten. daarom maken deze twee takken het voorwerp 
uit van een grondigere analyse6.

11

5 p. wiels, «klachtenmanagement in een stroomversnelling: 6 maand na de lancering van een gedragscode», o.c.
6  zie infra p. 73.
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B. verdeling en evaluatie van het aantal klachten per groep

de meerderheid van de klachten, met name meer dan 90%, heeft betrekking op 
de verzekeringsondernemingen. 
de klachten over de tussenpersonen zijn licht gestegen (±3%). zij vertegen-
woordigen slechts 7,6% van alle klachten. 
de ombudsman ontving 6 klachten meer over datassur. dit aantal bedraagt 
terug evenveel als in 2006.
 
het aantal klachten met betrekking tot de laatste twee categorieën blijft, net als 
de vorige jaren, beperkt in verhouding tot het totaal aantal klachten.

het beperkt aantal klachten over tussenpersonen vindt zijn verklaring in de 
vertrouwensrelatie tussen de verzekerde en zijn verzekeringsbemiddelaar en hun 
nauwe contacten, waardoor een geschil snel opgelost geraakt.

voor datassur vloeit het beperkt aantal klachten voort uit de efficiënte 
organisatie van de eerstelijnsopvang van de klachten. de ombudsman treedt hier 
op als een beroepsinstantie.
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c. verdeling volgens taal

het aantal nederlandstalige klachten is met 7% gestegen, de franstalige 
klachten met 5%.

de trend van de voorbije jaren houdt dus aan: 57% van de klachten komt van 
nederlandstaligen. vooral in de takken leven en gezondheidszorg is er een 
uitgesproken verschil tussen beide taalgroepen. in 2008 ontving de ombudsman 
een belangrijk aantal klachten van ontevreden nederlandstalige verzekerden 
met een collectieve hospitalisatiepolis. deze overeenkomsten werden in 2008 in 
belangrijke mate aangepast.
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d. wie dient er klacht in?

de meeste klachten (78%) worden nog steeds ingediend door de verzekerden en 
dus door klanten van de verzekeringsondernemingen en de -tussenpersonen.
37 klachten bereikten de ombudsman via de cbfa of de fod economie. dit is 
50% minder dan in 2007.

in 66 gevallen heeft een collega-ombudsman de klacht doorgegeven. er bestaat 
immers een samenwerkingsprotocol tussen de ombudsmannen, dat bepaalt 
dat, indien de klager niet bij de juiste ombudsman aanklopt, zijn klacht naar 
de bevoegde instantie wordt doorverwezen. er werd trouwens een website 
gecreëerd met de contactgegevens van de ombudsmannen, zodat elke klager 
zich snel tot de bevoegde instantie kan richten7.

14

7   www.ombudsman.be.
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E. over welke verzekering klaagt de concument?

over het algemeen blijft de opsplitsing van de klachten tussen de takken vrijwel 
identiek. 

de tak auto is nog steeds het sterkst vertegenwoordigd, maar haalt nu nog 
slechts 22%. in 2008 noteert de ombudsman inderdaad voor het eerst een 
daling van het aantal klachten voor deze tak. 

daar tegenover staat dat de takken leven en gezondheidszorg aanzienlijk 
gestegen zijn, respectievelijk tot bijna 19% en 14%. 

de brandverzekering volgt de algemene stijgende trend en vertegenwoordigt 
nu 19% van alle klachten. net als in 2007 vertegenwoordigen de takken 
rechtsbijstand en burgerlijke aansprakelijkheid 11%.
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f. waarover klaagt de consument?

net zoals de vorige jaren ontvangt de ombudsman steeds meer klachten die 
te maken hebben met de productie van de contracten. deze trend is ook in 
2008 merkbaar. deze klachten vertegenwoordigen meer dan 46%. deze cijfers 
weerspiegelen de evolutie van het aantal klachten dat te maken heeft met 
aanpassingen aan de voorwaarden en tarieven van de hospitalisatieverzekering8.

in 2008 had 54% van de klachten betrekking op schaderegeling. net zoals de 
vorige jaren gaan de meeste klachten over de weigering tot tussenkomst van de 
verzekeraar (19%) en over het bedrag van de vergoeding (12%). klachten over 
een gebrek aan rechtvaardiging tonen een opmerkelijke stijging tot 24%.

G. welke oplossing krijgt een klacht?

door aan de resultaten een code toe te kennen, kan men een onderscheid 
maken tussen de klachten die door de ombudsman worden geanalyseerd 
en de klachten waarover zij niet moest onderhandelen. deze codering geeft 
aan waarom bepaalde klachten niet tot de bevoegdheid van de ombudsman 
behoren: de kwesties van commerciële aard, de acceptatiepolitiek, de 
bevoegdheid van andere ombudsmannen, ...
bij de onderzochte klachten wordt er een onderscheid gemaakt tussen klachten 
waarvoor de klager voldoening heeft gekregen en klachten waarbij de beslissing 
van de verzekeringsonderneming of -tussenpersoon niet werd aangepast.

in 2008 werd 23% van de klachten niet verder behandeld. van de 3.600 
klachten die bij de ombudsman werden ingediend, werden inderdaad 815 
klachten niet verder onderzocht. de meeste van deze klachten hebben te 
maken met vragen om inlichtingen. de ombudsman krijgt immers niet alleen 
verzoeken om op te treden in geschillen. de consument richt zich steeds meer 
tot de ombudsman om informatie te verkrijgen. hij erkent de ombudsman 
als een neutrale instantie die hem objectieve informatie kan verschaffen. 
sinds verscheidene jaren stelt de ombudsman vast dat, net zoals bij de andere 
ombudsmannen, dit soort vragen toeneemt. in 2008 ging het om meer dan 
16%, terwijl dit in 2003 slechts 11% was.

de ombudsman moet evenwel bij het beantwoorden van deze verzoeken de rol 
van de andere spelers van de sector respecteren. 
de verzekeringstussenpersonen en de diensten voor onthaal en eerstelijnsopvang 
van de klachten bij de verzekeringsondernemingen zijn er eveneens om deze 
eerste hulp te verlenen. 
de ombudsman oordeelt op grond van de aard van de vraag welke instantie 
het best geplaatst is om ze te beantwoorden. de consument wordt ofwel 
doorverwezen naar de betrokken instantie ofwel ontvangt hij de informatie bij 

16

8   zie infra p. 75.
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wijze van preventie. deze moet toelaten dat het ontstaan van een geschil wordt 
voorkomen.

wat de vragen om inlichtingen betreft, gebruikt de consument niet alleen de 
telefoon, maar gaat hij ook spontaan de website raadplegen en meer bepaald de 
rubriek van de «veel gestelde vragen» (faQ) van de website van de ombudsman.

de vragen om inlichtingen hebben betrekking op zeer uiteenlopende 
onderwerpen. de statistieken wijzen uit dat de onderwerpen, waarover de 
ombudsman het meest wordt aangesproken, betrekking hebben op auto- en 
levensverzekeringen. 

in de tak auto gaat het vaak om problemen met de termijnen voor de 
behandeling van schadegevallen en de mogelijkheden die de verzekerde heeft 
om een contract op te zeggen.
bij levensverzekeringen gaan de vragen voornamelijk over de verworven 
prestaties.
2008, het jaar van de wereldwijde financiële crisis, was nochtans bijzonder. 
de ombudsman werd overstelpt met vragen van consumenten die meestal 
telefonisch op zoek waren naar informatie, geruststelling of zelfs advies over de 
producten, die werden beïnvloed door deze crisis9.

klachten, die als vragen om informatie werden geregistreerd, hebben te 
maken met een verzekeringsprobleem. daarnaast komt de consument ook 
aankloppen bij de ombudsman met andere problemen. zij zal ook in deze 
gevallen behulpzaam proberen te zijn, onder andere door de consument door te 
verwijzen naar de betrokken instantie. in dit verband is het regelmatig overleg 
van de ombudsmannen binnen pool10 of fin-net11 eveneens belangrijk. 
deze klachten worden geregistreerd als «klachten buiten bevoegdheid», net 
zoals de klachten die te maken hebben met het commercieel beleid van de 
verzekeringsondernemingen, de relaties tussen tussenpersonen en verzekeraars, 
de geschillen tussen verzekeringsondernemingen, conflicten die reeds bij de 
rechtbanken aanhangig werden gemaakt en de klachten die behoren tot de 
bevoegdheid van het fonds voor arbeidsongevallen.

17

9  zie supra p. 9.
10 permanent overleg ombudslieden.
11 zie infra p. 120.
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Zijn de klachten gegrond of niet?

op 3.600 klachten werden 815 klachten niet verder onderzocht.

op 15 februari 2009 wachtte de ombudsman nog in 224 dossiers op een 
gemotiveerd standpunt van de betrokken instantie. 

van de 2.561 klachten, die aanleiding gaven tot een onderzoek, was 52% 
gegrond.
toch zal de verzekerde die niet in het gelijk wordt gesteld, dankzij het 
optreden van de ombudsman, een objectief en gestoffeerd antwoord over 
de gegrondheid van het standpunt van de verzekeringsonderneming, de 
tussenpersoon of datassur krijgen. de ombudsman compenseert op die manier 
de gebrekkige communicatie. overigens ontvangt zij dankbetuigingen omdat zij 
bij de klager twijfels, frustraties en onduidelijkheden wegneemt.

18

0 200 50 400 600 125 175

800

Vie

Soins de Santé

Protection Juridique

Divers (Accidents, Annulation, Assistance...)

556
603

407
499

582
607

692
682

363
374

254
257

R.C. diverses
155
183

Accidents du Travail
66
63

Total

3.075

3.268

2007

2008

Automobile

Incendie

De quel type d’assurance se plaint le concommateur

0 25 50 50 75 125 100 175 300

800

Solde Restand Dû

Garanties complémentaires

Emprunt hypothécaire

39
89

65

72
93

405
295

22
23

18
19

Assurances funérailles
18

Branche 260
1

Total

556

603

2007

2008

Vie individuelle
(Branche 21)

Assurance Groupe

De quel type d’assurance se plaint le concommateur

De quel type d’assurance se plaint le concommateur

0 750 50 1500 2250 125 3000 175

800

Non-Vie

Vie1.901Total: 2.311 410

2.519Total: 3.075 556

2.665Total: 3.268 603

2006
2007
2008

Branche 23

Verzoek om inlichtingen

Buiten bevoegdheid

Andere ombudsmannen

2008

581

180

54

Gegronde klachten

2006

51%

2007

54%

2008

52%

Fondées

Non fondées

Fondée

Non fondée

Demandes de renseignements

Plaintes fondées

Plaintes non fondées

2007

32

9

12

2008

35

14

10

Verzoek om inlichtingen

Buiten bevoegdheid

Andere ombudsmannen

2008

581

180

54

Gegronde klachten

2006

51%

2007

54%

2008

52%

Fondées

Non fondées

Fondée

Non fondée

Demandes de renseignements

Plaintes fondées

Plaintes non fondées

2007

32

9

12

2008

35

14

10

2

d
e 

k
la

c
h

te
n

 in
 c

ijf
er

s







dE KlAchTEN iN cijfErs

2.2 klAChTEn TEGEn VERZEkERInGsOnDERnEmInGEn

A. Aantal klachten

op 5 jaar tijd is er een verhoging van 57%! in 2008 stegen de klachten tegen 
verzekeringsondernemingen met 6%, wat overeenstemt met het percentage van 
de algemene stijging. 
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B. wie dient er een klacht in?

om te bepalen van wie een klacht afkomstig is, baseert de ombudsman zich 
op de klachtenbrief. maar zij ontvangt ook vragen van bepaalde verzekerden of 
slachtoffers, naar aanleiding van informatie via de media of op advies van een 
verzekeringstussenpersoon, een consumentenvereniging, een bijstandsdienst, … 
zonder dat dit vermeld wordt. uit de analyse van de schriftelijke klachten 
blijkt dat de meeste klachten door de verzekerden werden ingediend (78%). 
als dit aantal wordt opgeteld bij de klachten van de rechthebbenden, stelt de 
ombudsman vast dat beide categorieën meer dan 82 % van de ontvangen 
klachten vertegenwoordigen.

het aantal klachten dat door de tussenpersonen bij de ombudsman werd 
ingediend, vertegenwoordigt bijna 9% en de klachten ingediend door advocaten 
2,5%. het aantal, dat door deze twee categorieën werd ingediend, is quasi 
identiek als in 2007.
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c. over welke verzekering klaagt de consument?

net zoals de vorige jaren gaan de meeste klachten over de tak auto die 21% 
vertegenwoordigt. het is echter de eerste keer dat het aantal klachten lichtjes 
daalt (-10).

de ombudsman stelt een grotere stijging vast dan het globale cijfer van 6% in 
de tak gezondheidszorg, waar de toename hoger is dan 22%. 

in de loop van de jaren telt men ook steeds meer klachten over 
levensverzekeringen. sinds 2 jaar stelt men vast dat het procentueel aandeel 
(19%) dat ze vertegenwoordigen, stabiliseert.
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de uitleg voor de schommelingen in de diverse takken moet vooral gezocht 
worden in de redenen waarom de consument ontevreden is: waarover klaagt 
hij? in dit opzicht moet men een onderscheid maken tussen de redenen van de 
klachten volgens de takken. 

d. waarover klaagt de consument?

hoewel de klachten over schaderegeling verminderen, vertegenwoordigen 
ze met 56 % toch nog de meerderheid. het is een vast gegeven dat op het 
ogenblik van een schadegeval en de afhandeling ervan, de verzekerde de 
omvang, de inhoud en de kwaliteit kan evalueren van de prestaties, die hij van 
zijn verzekeraar verwachtte.

de redenen waarom de consument zich tot de ombudsman richt, zijn 
verschillend van tak tot tak.

bij de Autoverzekering richt de consument zich tot de ombudsman 
vooral voor problemen over de productie van zijn contract (66%). 
een derde van de klachten gaat over de opzeg van de polis. de 
meerderheid van deze betwistingen (63%) heeft betrekking op de opzeg, 
ingediend door de verzekerde, die met vertraging wordt uitgevoerd 
door de verzekeringsondernemingen. krachtens de wet12 moet bij de 
opzeg bepaalde vormregels gerespecteerd worden. op basis van de 
analyse van de klachten stelt de ombudsman ondermeer vast dat de 
consument de opzegbrief niet aangetekend heeft verstuurd, deze aan 
de verzekeringstussenpersoon heeft geadresseerd of de termijn van 
drie maanden vóór de vervaldatum niet strikt heeft nageleefd. om deze 
formaliteiten te vereenvoudigen, worden andere communicatiemiddelen in 
conventies vastgelegd13. op deze basis en dankzij een constructieve dialoog 
vonden deze klachten vaak een positieve oplossing. in meer dan 70 % van 
alle klachten, die betrekking hebben op de opzeg, werd in het voordeel van 
de verzekerde een oplossing gevonden.
zie casus 1 p. 25.

12   art. 29 en 30 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (hierna w.l.v.o.), B.S., 20 augustus 1992.
13   zie infra p. 61.
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is dE opZEG GEldiG?

De heer X ontvangt op 22 april 2008 een uitnodiging tot betaling van 
de premie BA Auto. het bedrag van de premie is gestegen.
De verzekeringsonderneming wijst op de wettelijke mogelijkheid om 
het contract op te zeggen binnen de drie maanden vanaf ontvangst 
van de uitnodiging tot betaling.
De volgende dag stuurt de heer X een fax naar de 
verzekeringsonderneming om haar in te lichten over zijn beslissing 
om het contract op te zeggen tegen de volgende vervaldag van 3 mei 
2008.

Overeenkomstig de wet stuurt hij tezelfdertijd de bevestiging per 
aangetekend schrijven.

Eén maand later ontvangt de heer X een betalingsaanmaning van 
de verzekeringsonderneming. Volledig verrast hierdoor, vraagt 
hij uitleg aan de verzekeraar. Deze laatste antwoordt hierop dat 
de opzeg slechts aanvaard kan worden tegen de vervaldag van 3 
mei 2009 omdat de heer X de reden van de opzeg, in dit geval de 
tariefverhoging, niet heeft vermeld.

De heer X, die reeds een andere polis heeft ondertekend, is verbaasd 
en richt zich bijgevolg tot de Ombudsman voor raad.

De Ombudsman brengt de elementen van het dossier samen en 
confronteert de verzekeringsonderneming met deze feiten. Deze 
laatste geeft toe dat de heer X de mogelijkheid had om de polis 
onmiddellijk op te zeggen wegens de tariefverhoging.

De verzekeringsonderneming bevestigt dan ook de onmiddellijke 
beëindiging van de polis aan de heer X, die tevreden is dat hij vanaf 
2008 elders gunstigere voorwaarden kan genieten.

cAsUs 1
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wAT ZijN dE GEvolGEN vAN EEN oNTErEchTE opZEG NA 
schAdE?

na een schadegeval zegt de verzekeringsonderneming het BA-
Autocontract van de heer X op. De heer X vindt geen dekking meer en 
moet zich richten tot het Tariferingsbureau. Deze biedt een polis aan, 
waarvan de premie een flink stuk hoger uitvalt!

hij vindt echter dat hij geen schuld heeft aan het ongeval en dat de 
verzekeringsonderneming zijn contract dus niet mocht opzeggen.
Aangezien de verzekeraar bij zijn standpunt blijft, wendt de heer X 
zich tot de Ombudsman.

De verzekeringsonderneming heropent, op verzoek van de 
Ombudsman, het dossier en erkent haar vergissing. Een opzeg na 
schade van deze aansprakelijkheidsverzekering is immers enkel 
wettelijk toegelaten indien de verzekerde in fout is. Zij stelt het 
contract van de heer X opnieuw in werking. De heer X is het 
echter niet eens met deze oplossing. Hij heeft ondertussen via het 
Tariferingsbureau opnieuw een dekking bij een andere verzekeraar. 

De Ombudsman begrijpt de situatie van de heer X en neemt 
opnieuw contact op met de verzekeringsonderneming. Zij vraagt de 
onderneming om de reactivering van het contract te annuleren en het 
verschil van de premies aan de heer X te betalen.

Na verder overleg, verklaart de verzekeringsonderneming zich bereid 
om het standpunt te volgen tot grote tevredenheid van de heer X.

cAsUs 2

26
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is dE prEmiEvErhoGiNG GEGroNd?

De heer X verhuist en meldt zijn nieuw adres aan zijn BA-
Autoverzekeraar. hij betaalt zijn premie maandelijks en stelt vast dat 
ze werd verhoogd zonder dat hij daarover enige informatie heeft 
ontvangen. hij vraagt aan de verzekeringsonderneming meer uitleg, 
maar krijgt geen antwoord, ondanks herhaaldelijk aandringen.

hij maakt zijn vraag over aan de Ombudsman, die de 
verzekeringsonderneming contacteert.

De verzekeringsonderneming argumenteert dat de heer X verhuisd is 
en dat hij nu op een plaats met een hoger risico woont. Daarom werd 
het premiebedrag aangepast. 

De Ombudsman gaat bijgevolg na of dat de wettelijke voorschriften 
omtrent risicoverzwaring werden nageleefd14.

De verzekeringsonderneming erkent dat zij, in tegenstelling tot wat 
de wet hiervoor voorschrijft, de heer X niet binnen een maand na 
zijn adreswijziging heeft aangeschreven om hem op de hoogte te 
brengen van de premieverhoging en hem de mogelijkheid te geven 
het contract op te zeggen.

De Ombudsman heeft de onderneming ervan kunnen overtuigen om 
de verhoging pas op de volgende jaarlijkse vervaldag te laten ingaan.

De heer X is nu volledig op de hoogte en hij kan eventuele 
maatregelen nemen die hij wenst.

cAsUs 3

27

14  art. 26 w.l.v.o.
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wAT GEBEUrT Er wANNEEr EEN mAANdElijKsE prEmiE 
NiET wordT BETAAld?

De heer X betaalt de premie van zijn BA-Auto in maandelijkse schijven.
De verzekeringsonderneming aanvaardt deze gespreide betaling, op 
voorwaarde dat de heer X de betalingen domicilieert.
In november was het saldo op de rekening van de heer X onvoldoende 
en de onderneming kon de maandelijkse premiebetaling niet innen.
Wegens dit probleem eist ze dat de heer X het saldo van de premie 
onmiddellijk betaalt.

De heer X aanvaardt deze eis niet en vraagt dat de Ombudsman 
tussenbeide komt.

De Ombudsman richt zich tot de verzekeringsonderneming. Zij 
stelt inderdaad vast dat de heer X de twee voorwaarden voor de 
toekenning van een maandelijkse betaling niet heeft nageleefd, met 
name de domiciliëring en de regelmatige betaling.

Bijgevolg heeft de verzekeringsonderneming het recht om betaling 
van het saldo van de premie te eisen. De wet voorziet dat de premie 
op de vervaldag vooruit betaald moet worden15.
Wegens de bijzondere en uitzonderlijke omstandigheden waarin de 
heer X verkeerde, stemt de verzekeringsonderneming toch in om 
opnieuw maandelijkse betaling te aanvaarden, tot grote tevredenheid 
van haar verzekerde. 

cAsUs 4

28

15  art. 12 van de bijlage van het k.b. van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor verplichte  
     aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, B.S., 3 februari 1993.
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mAG iK mET EEN BEEN iN hET Gips mET dE wAGEN 
rijdEN?

Tijdens een volleybalmatch breekt de heer X zijn rechterbeen. hij is 
eigenaar van een voertuig met een automatische versnellingsbak.

hierdoor kan hij toch gemakkelijk zijn wagen besturen. Uit 
voorzichtigheid contacteert hij zijn verzekeringsadviseur om te weten 
of zijn verzekeraar hem dekt bij een schadegeval. 

Omdat hij geen antwoord krijgt op zijn vraag, legt hij ze voor  
aan de Ombudsman. 

Principieel moet men een onderscheid maken tussen de wettelijk 
voorgeschreven voorwaarden om over een geldig rijbewijs te 
beschikken en de voorwaarden vereist om geldig verzekerd te zijn. 

Volgens de wet moet elke persoon die een verwonding heeft, 
waardoor hij tijdelijk verminderde functionele capaciteiten bezit, 
binnen vier dagen zijn rijbewijs inleveren. 
Enkel een geneesheer van de officiële organisatie ‘Cara’ is in staat een 
attest van rijgeschiktheid af te leveren.

Inzake verzekeringen moet de verzekerde de verzekerings-
onderneming elke verzwaring van het risico melden. De arts van de 
verzekeraar kan de persoon rijbekwaam verklaren en de verzekeraar 
kan zijn waarborg bevestigen. 

De bevestiging door de verzekeraar van de dekking in de 
Autoverzekering betekent evenwel niet dat de verzekerde houder is 
van een geldig rijbewijs.

De Ombudsman richt zich tot de verzekeringsonderneming en 
verzoekt haar om de klager te antwoorden en hem haar beslissing 
mee te delen. Gezien de specifieke elementen en de aard van de 
verzwaring van het risico heeft de BA-verzekeraar zijn waarborg 
bevestigd.

Voor de waarborg Rechtsbijstand werd er wel een beperking 
ingevoerd. Een eventuele vervolging van de heer X voor het besturen 
van een voertuig zonder een geldig rijbewijs valt buiten de waarborg 
Rechtsbijstand.

cAsUs 5

29
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is EEN dEKKiNGsvoorsTEl viA hET iNTErNET BiNdENd 
voor dE vErZEKEriNGsoNdErNEmiNG?

De heer X moet zijn voertuig verzekeren. hij gaat op zoek naar de 
beste voorwaarden. Zo vraagt hij een tarief aan op de website van een 
verzekeringsonderneming. hij ontvangt per e-mail een offerte voor de 
BA-verzekering en voor de verzekering materiële schade (Omnium).

Op basis van deze offerte vraagt hij de verzekeringsonderneming om 
het contract af te sluiten. Deze weigert echter de dekking materiële 
schade, omdat de auto van de heer X ouder dan 8 jaar is.

De heer X aanvaardt dit niet. hij beschikt immers over een offerte voor 
de Omniumdekking. hij vraagt de Ombudsman om tussenbeide te 
komen.

De Ombudsman neemt op basis van de offerte contact op met de 
verzekeringsonderneming. 
De onderneming erkent dat zij geen geldige juridische argumenten 
heeft om haar weigering te rechtvaardigen. Zij aanvaardt bijgevolg 
om het risico Materiële Schade te dekken. Maar zij eist wel dat één van 
haar vertegenwoordigers het voertuig op voorhand kan onderzoeken 
om na te gaan in welke toestand het zich bevindt.

De heer X is erg blij met dit voorstel en hij aanvaardt dit.

cAsUs 6

30
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wANNEEr is EEN vErZEKEriNGsovErEENKomsT iN 
voEGE?

De heer X heeft een algemene verzekeringsovereenkomst voor zijn 
bedrijf onderschreven, die ingaat op 1 augustus 2006. Gelet op de 
omvang van de premie, werden de onderhandelingen over de premie 
pas afgerond op 27 maart 2007. Toch is de heer X niet helemaal 
tevreden en hij wenst de overeenkomst tegen de volgende vervaldag, 
1 augustus 2007, op te zeggen.

Op 27 april 2007 stuurt hij dan ook een aangetekende brief naar de 
verzekeringsonderneming. De verzekeraar noteert de opzeg pas tegen 
27 maart 2008. Voor de verzekeraar is de datum van inwerkingtreding 
27 maart 2007, namelijk de datum waarop er een akkoord bestond 
over het tarief.

De heer X is het daarmee niet eens en wendt zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman neemt contact op met de verzekeringsonderneming 
en wijst haar op het wettelijke principe van het jaarlijks karakter van 
de overeenkomsten16.
De duur van een verzekeringsovereenkomst mag niet langer zijn dan 
één jaar. Indien men de beslissing van de verzekeringsonderneming 
volgt, zou de heer X gebonden zijn aan een overeenkomst die loopt 
van 1 augustus 2006 tot 27 maart 2008, zijnde 20 maanden.

Op basis van deze elementen verklaart de verzekeringsonderneming 
zich bereid om haar standpunt te herzien en aanvaardt de opzeg op 1 
augustus 2007.

cAsUs 7

31

16  art. 30 w.l.v.o.
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KAN mEN EEN coNTrAcT Bij hET TArifEriNGsBUrEAU 
sTilZwijGENd vErlENGEN?

Aangezien de heer X geen verzekering BA Auto vond, onderschrijft hij 
een verzekering bij het Tariferingsbureau. Deze polis loopt ten einde 
op de vervaldag, 22 mei 2008. Op 7 mei 2008 dient hij een aanvraag in 
om zijn contract te verlengen.
Begin juni meldt het Tariferingsbureau hem dat de verzekerings-
onderneming die hem tot dan dekking gaf, de waarborg BA Auto 
toekent vanaf 10 juni 2008. Gedurende de periode van 22 mei 2008 tot 
en met 10 juni 2008 had hij bijgevolg geen dekking. Op 31 mei 2008 
was hij echter betrokken in een ongeval.

De heer X vraagt het Tariferingsbureau om hem te verzekeren 
gedurende de overgangsperiode teneinde het gebrek aan dekking op 
te vangen. het Tariferingsbureau weigert dit. De heer X heeft immers 
de termijn niet nageleefd die voorzien is voor het verlengen van zijn 
contract en bijgevolg is het Tariferingsbureau niet verplicht om de 
twee polissen te overbruggen.

De heer X is ontzet. hij heeft de verlenging ruim op tijd aangevraagd 
en zeker voor het ongeval, aangezien hij dit op 7 mei heeft gedaan. 
hij richt zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman onderzoekt het dossier, waarbij zij zich moet 
baseren op de wettelijke bepalingen17. Deze sluiten een stilzwijgende 
verlenging van het contract uit. De wet bepaalt dat de verzekerde 
de verlenging moet aanvragen bij het Tariferingsbureau, minstens 5 
weken vóór de vervaldag van het contract. Indien deze termijn niet 
wordt nageleefd, wordt de aanvraag beschouwd als een nieuwe 
aanvraag en heeft het Tariferingsbureau 1 maand tijd om een 
prijsofferte uit te werken. Er kan dus een periode zitten tussen de 
twee contracten waarin er geen dekking is.

De heer X moest hiervan op de hoogte zijn. De verzekerings-
onderneming had hem een aangetekend schrijven gestuurd waarin er 
werd verwezen naar de termijn van 5 weken om de polis te verlengen.

De Ombudsman kon enkel vaststellen dat de heer X nalatig was 
geweest en dat het standpunt van het Tariferingsbureau juridisch 
gegrond was.

cAsUs 8

32

17 art. 9bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake     
   motorvoertuigen, B.S., 8 december 1989.
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de verzekeringsonderneming heeft, net zoals de verzekerde, de mogelijkheid 
om het contract op te zeggen na een schadegeval18. om geldig te zijn, 
moeten bij de opzeg ook bepaalde formaliteiten worden nageleefd.
zie casus 2 p. 26.

in 1/5 van de klachten betwist de consument het bedrag of de berekening 
van de premie.
zie casus 3 p. 27.

soms vraagt de consument een gefractioneerde betaling van zijn premie. hij 
betaalt dan de premie die hij verschuldigd is per semester, per trimester of 
zelfs maandelijks. de niet-betaling van een deel van de premie is niet zonder 
gevolgen.
zie casus 4 p. 28.

bij het onderschrijven van de verzekeringsovereenkomst heeft de kandidaat-
verzekerde bovendien de verplichting om alle elementen te melden die het 
risico kunnen beïnvloeden19. 
deze meldingsplicht is van toepassing tijdens de volledige duurtijd van het 
contract en kan dus aanleiding geven tot een premieverhoging.
zie casus 5 p. 29.

de ombudsman heeft ook klachten ontvangen over de moeilijkheden bij de 
onderschrijving van een contract. de vragen gingen over de verwezenlijking 
van het contract, over het tijdstip van de onderschrijving, over de 
modaliteiten en de gevolgen van de onderschrijving via het internet.
zie casus 6 p. 30. en 7 p. 31.

in een aantal gevallen aanvaardt geen enkele verzekeringsonderneming 
op de markt om het risico te dekken. aangezien het gaat om een wettelijk 
verplichte verzekering zal het tariferingsbureau auto dekking bieden, onder 
de voorwaarden die het bureau bepaalt en voor de duur van een jaar. indien 
de consument de dekking wil verlengen, moet hij, in tegenstelling tot de 
polissen die gewoonlijk worden gesloten bij een verzekeringsonderneming, 
de verlenging uitdrukkelijk aanvragen.
zie casus p. 32.

als een klager zich tot de ombudsman richt naar aanleiding van 
een schadegeval, dan is het voornamelijk omdat hij meent dat de 
behandelingstermijn van zijn dossier te lang is. dit is hoofdzakelijk het geval 
in ba auto waar de klachten die omwille van deze reden worden ingediend 
30% vertegenwoordigen van de klachten over de schadeafhandeling in deze 
tak.

vertragingen kunnen allerlei oorzaken hebben: de tegenpartij is onbekend, 
het voertuig dat aansprakelijk is voor het ongeval is gestolen, 
de rdr-conventie20 kan niet worden toegepast, de expert dient zijn verslag 
laattijdig in, er is een buitenlands voertuig bij de aanrijding betrokken,…

18  art. 31 w.l.v.o.
19  art. 5 w.l.v.o.
20  conventie die het beheer van de schadegevallen auto versnelt en die «règlement direct/directe regeling» genoemd wordt.

33

2

v
er

ze
k

er
in

g
so

n
d

er
n

em
in

g
en



34

uit de analyse van klachten over de trage afhandeling blijkt dat dit meestal 
het gevolg is van de noodzaak om kennis te nemen van het strafdossier bij 
het parket. de termijnen om het strafdossier te verkrijgen zijn bij bepaalde 
parketten erg lang. de omzetting in het belgisch recht van de 5de europese 
richtlijn21 zou het project «trans pv» nieuw leven moeten inblazen. de 
sector wacht al jaren op de uitvoering hiervan22. deze richtlijn legt elke 
lidstaat de verplichting op om een instantie op te richten die belast is met het 
centraliseren van alle pv’s van verkeersongevallen, zodat de slachtoffers en de 
verzekeraars er gemakkelijker toegang tot krijgen. assuralia heeft het project 
«trans pv» regelmatig opgenomen op de lijst van verzoeken die aan de 
overheid werd overgemaakt. deze heeft echter geen speciale voorzieningen 
getroffen in het kader van de omzetting van de 5de richtlijn omdat zij vond 
dat de huidige toegangsmogelijkheden tot de pv’s aan de europese vereisten 
beantwoorden. meer dan tien jaar na de eerste aanbeveling hierover en 
ondanks de diverse herinneringen op basis van herhaalde klachten, stelt de 
ombudsman echter vast dat de verbeteringen nog steeds niet verwezenlijkt 
zijn, terwijl de overheid juist de drijvende kracht hierachter zou kunnen en 
moeten zijn.
een eventuele mogelijkheid, die kan onderzocht en uitgewerkt worden, zou 
erin kunnen bestaan de gegevens elektronisch uit te wisselen. een eerste stap 
zou betrekking hebben op het doorsturen van de toegangsaanvragen en de 
opvolging ervan. daarna kan de mogelijkheid tot raadpleging van de dossiers 
worden onderzocht. de verwezenlijking van deze doelstellingen hangt echter 
af van de realisatie van het hele informatiseringsproject van de justitie in 
belgië.
 
een andere reden waarom de ombudsman regelmatig gecontacteerd wordt, 
betreft het gebrek aan rechtvaardiging vanwege de verzekeraar (24%). het 
aantal klachten ingediend op deze grond is in 2008 met 25% gestegen.

bij de autoverzekeringen «materiële schade» (omnium), gaan de discussies 
voornamelijk over het bedrag van de schadevergoeding (27%).

de ombudsman zal, bij een verzoek over het bedrag van de toegewezen 
schadeloosstelling, zich beperken tot het controleren of de wettelijke en 
contractuele bepalingen werden nageleefd. zij zal dus de correcte toepassing 
controleren van de vrijstellingen, de afrekening van een kwitantie die werd 
opgesteld op basis van een contract voor «materiële schade», alsook de 
toepassing van de fiscale bepalingen. maar zij zal geen onderhandelingen 
voeren met de verzekeringsondernemingen en zal de verzekerden of 
slachtoffers niet adviseren over de vergoeding met betrekking tot de schade 
waarvoor de rechtbank variabele bedragen toekent (gebruiksderving en 
financiering van het voertuig, schade ten gevolge van tijdelijke of volledige 
arbeidsongeschiktheid, morele of esthetische schade,...). de ombudsman 
verwijst de consument hiervoor door naar de verzekeringsadviseurs 
(tussenpersonen), de rechtsbijstandverzekeraars en de advocaten, die de 
belangrijke rol hebben om het slachtoffer in zijn vordering bij te staan en 
raad te geven. om echter langdradige discussies te vermijden of om de 
klager gerust te stellen, kan zij in een aantal gevallen objectieve aanwijzingen 
bezorgen, die doorgaans worden toegekend om de schadevergoeding te 
berekenen.
zie casus 9  p. 35.

21  richtlijn 2005/14/eu van het europees parlement en de raad van 11 mei 2005 houdende wijziging van de richtlijnen  
   72/166/eeg, 84/5/eeg, 88/357/eeg en 90/232/eeg van de raad en de richtlijn 2000/26/eg van het europees parlement  
   en de raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van  
   motorvoertuigen aanleiding kan geven, PB L 149 van 11 juni 2005, p.14.
22 i. verbaeys, «phenix ii: verrijzenis van trans-pv?», Assurinfo nr. 26, 23 augustus 2007, p. 10.
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moET mEN dE GEwijZiGdE GEZoNdhEidsToEsTANd vAN 
dE hoofdBEsTUUrdEr mEldEN?

Op 24 november 2003 kreeg de heer X achter het stuur een 
hartaanval. hierdoor veroorzaakte hij een verkeersongeval waarin hij 
om het leven kwam.
hij had voor zijn auto een contract materiële schade (Omnium) 
onderschreven. Zijn echtgenote, mevrouw X, vraagt dat de 
verzekeringsonderneming de schade zou terugbetalen.

Wegens de omstandigheden van dit ongeval voert de 
verzekeringsonderneming een onderzoek uit. Zij ontdekt dat de heer X 
al een tiental jaar hartproblemen had.
De verzekerde is echter verplicht om alle wijzigingen van zijn 
gezondheidstoestand te melden die van aard zijn om zijn vermogen 
tot het besturen van een voertuig aan te tasten. Zij kunnen immers het 
ongevalsrisico doen toenemen23. 

Om deze reden weigert de verzekeraar om de schade te vergoeden.
mevrouw X kan zich niet neerleggen bij deze beslissing en richt zich 
tot de Ombudsman.

De Ombudsman neemt kennis van alle elementen van dit dossier. Zij 
stelt inderdaad vast dat de heer X reeds verscheidene jaren aan een 
hartkwaal leed.

Maar zij vindt ook dat de verzekeringsonderneming zich niet aan 
elke vergoeding kan onttrekken. De wet bepaalt immers dat de 
verzekeraar in een dergelijk geval het recht heeft om zijn prestaties 
evenredig te verminderen.
Zij vraagt de verzekeraar bijgevolg om zijn standpunt op deze basis te 
herzien. 

De verzekeringsonderneming aanvaardt de argumenten van de 
Ombudsman. Zij verklaart zich akkoord om mevrouw X te vergoeden 
ten belope van 55% van de geleden schade.

cAsUs 9

23  art. 26 w.l.v.o.
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KomT dE vErZEKErAAr TUssEN Bij diEfsTAl GEplEEGd 
door NEpAGENTEN?  

De heer en mevrouw X hebben politieagenten binnengelaten die 
een onderzoek aan het voeren waren. In werkelijkheid ging het om 
nepagenten, die hun vertrouwen hebben misbruikt. Door hun vals 
uniform, lieten de verzekerden toe dat zij alle kamers inspecteerden. 
Achteraf bleek dat zij hiervan gebruik gemaakt hebben om de juwelen 
en waardepapieren voor een bedrag van meer dan 80.000 euro te 
ontvreemden.

De heer en mevrouw X richten zich tot hun Diefstalverzekeraar.

Gezien de omstandigheden meent de verzekeringsonderneming dat 
het gaat om een kruimeldiefstal, zijnde een diefstal door een persoon 
gemachtigd om in het gebouw aanwezig te zijn.
In dat geval stipuleert het contract dat de tussenkomst tot 1.500 euro 
is beperkt.

De heer en mevrouw X kunnen deze visie niet aanvaarden en richten 
zich tot de Ombudsman.

In haar contact met de maatschappij wijst de Ombudsman op het feit 
dat de diefstal werd gepleegd door niet-gemachtigde personen. Het 
betreft dus geen kruimeldiefstal. De verzekeringsonderneming legt 
de argumentatie van de Ombudsman voor aan haar advocaat. Deze 
aanvaardt ze, maar hij meent dat het niet om diefstal gaat, maar om 
oplichting. Oplichting is echter niet opgenomen in de waarborgen van 
het contract.

Het strafwetboek definieert zowel diefstal (art. 461 SW) als oplichting 
(art. 496 SW).
Volgens de definities van dit wetboek betreft diefstal het bedrieglijk 
wegnemen van zaken, terwijl oplichting veronderstelt dat het 
slachtoffer de wil had de zaken die zijn ontvreemd, af te geven of te 
leveren. 

De heer en mevrouw X hebben echter nooit aan de politieagenten de 
gestolen zaken willen afgeven. Het betreft hier dus wel degelijk een 
diefstal in de betekenis van het strafwetboek.

Op basis van voormelde argumenten heeft de Ombudsman de 
verzekeringsonderneming kunnen overtuigen om de klagers te 
vergoeden.

cAsUs 10
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bij de Brandverzekering gaan de klachten met betrekking tot de productie 
vooral over de cumulatie van meerdere polissen en over de opzeg uitgevoerd 
door de verzekerde.
de discussies met betrekking tot de opzeg hebben onder andere betrekking 
op de globale polissen. een aantal verzekeringsondernemingen hebben 
producten op de markt gebracht die verschillende waarborgen aanbieden 
zoals brand, ba privéleven en rechtsbijstand, zodat er één globale dekking 
kan aangeboden worden aan de consument. de premies voor deze globale 
polis worden per tak opgesplitst. naar aanleiding hiervan kunnen er 
conflicten ontstaan over de mogelijkheid om het hele contract op te zeggen, 
wanneer de premie van één luik van de polis stijgt. 

bij de behandeling van schadegevallen vertegenwoordigt de weigering tot 
tussenkomst 27% van de redenen waarom een klacht wordt ingediend. 
de weigering tot tussenkomst komt het meest voor in de waarborg 
waterschade en diefstal. in het kader van de waarborg waterschade weigert 
de verzekeraar tussen te komen wanneer de oorzaak van de schade niet 
bepaald kan worden. de verzekerde die, op grond van de rechtsprincipes 
de bewijslast heeft, slaagt er niet in om te bewijzen wat de schade heeft 
veroorzaakt en dat het bijgevolg om een geval gaat dat door het contract 
gedekt wordt. zelfs wanneer de oorzaak bepaald is, kan deze in sommige 
gevallen niet opgenomen zijn in de gedekte risico’s.

de verzekerde kan vaak moeilijk deze weigering aanvaarden. hij hoort 
namelijk over de afhandeling van schadegevallen van andere verzekerden, 
waarbij de verzekeraar tussengekomen is, maar beseft niet dat die contracten 
ruimere waarborgen bieden. hij wil niet toegeven dat hij een product heeft 
gekozen dat niet aan zijn behoeften beantwoordt.

tenslotte wordt de ombudsman ook gecontacteerd wanneer de verzekeraar 
weigert om de lekopzoekingskosten te betalen, zijnde de kosten die 
noodzakelijk waren om de oorzaak van het waterlek te vinden. de 
verzekerden verliezen uit het oog dat deze kosten over het algemeen maar 
terugbetaald worden als het schadegeval gedekt is. het kan zijn dat, na het 
ontdekken van de oorsprong van het lek, de oorzaak niet opgenomen is bij 
de verzekerde waarborgen.

de verzekeraar kan ook weigeren om tussen te komen indien de oorsprong 
van het schadegeval zich situeert vóór de aanvang van het contract. in 
sommige gevallen, zelfs wanneer het gebouw ononderbroken verzekerd was, 
weigeren de twee verzekeraars om tussen te komen.dit is bijvoorbeeld het 
geval wanneer de nieuwe eigenaar van een onroerend goed waterschade 
vaststelt. hij vraagt de tussenkomst van zijn verzekeraar, die vaststelt dat de 
oorsprong van de schade dateert van vóór de aankoopdatum van het goed. 
de verzekeraar van de vorige eigenaar weigert echter ook zijn tussenkomst 
op grond van de vrijwaringsclausule van de verkoopsovereenkomst.

in het kader van de waarborg diefstal zijn er discussies over de omvang 
van de waarborg en meer in het bijzonder over de interpretatie van de 
gewaarborgde diefstal.
zie casus 10 p. 36.
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24   zie Zakboekje 2007 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 35 en p. 58.
25    art. 67 w.l.v.o. zie ook faQ brand op de website www.ombudsman.as.

de betwistingen over het bedrag van de schadevergoeding 
vertegenwoordigen 28%. de consument verzet zich ondermeer tegen de 
toepassing van de evenredigheidsregel door de verzekeraar, die oordeelt dat 
er sprake is van onderverzekering. in andere gevallen betwist de consument 
de afhouding van een sleetpercentage, de waardevermindering van het goed 
of aanvaardt hij de weigering tot tussenkomst niet vanwege de verzekeraar 
met betrekking tot de bijgebouwen of constructies zoals tuinhuisjes, 
terrasmuren, uithangborden, …

de ombudsman wordt steeds vaker gecontacteerd door de bewoners 
van appartementsgebouwen die moeilijkheden ondervinden om hun 
schadevergoeding te verkrijgen van de syndicus bij een schadegeval. in het 
kader van een mede-eigendom onderschrijft de syndicus, die gemandateerd 
is door de vereniging van mede-eigenaars, de verzekeringspolis die het 
gebouw dekt. de verzekeringsnemer is de vereniging van mede-eigenaars 
die het beheer van de polis toevertrouwt aan de syndicus. deze laatste 
is bijgevolg de gesprekspartner van de verzekeringsonderneming. het 
is één van zijn vertegenwoordigers die vaak aanwezig is bij de expertise 
en het is dan ook aan de syndicus dat de verzekeraar de verschuldigde 
schadevergoeding zal storten. de klagers contacteren de ombudsman 
omdat hun terugbetaling op zich laat wachten ofwel omdat ze vinden dat 
het bedrag, dat hen wordt toegekend, onvoldoende is. in sommige gevallen 
heeft de syndicus de voorwaarden van de dekking en de omvang van de 
waarborgen onderhandeld. teneinde het bedrag van de premie te beperken, 
kan hij een aanzienlijk hoge vrijstelling laten opnemen. hij kan ook bepaalde 
waarborgen laten uitsluiten, zoals het risico van corrosie dat vaak aan de 
oorsprong ligt van waterschade in een oud appartementsgebouw. de 
syndicus is soms ook de verzekeringstussenpersoon. zoals reeds aangehaald 
in het verleden24, vraagt de ombudsman zich af of het deontologisch 
verantwoord is om de functies van syndicus en verzekeringstussenpersoon te 
cumuleren.

de klachten met betrekking tot de schaderegelingstermijn 
vertegenwoordigen slechts 12%. het geringe aantal in brandverzekeringen 
vloeit voort uit het feit dat de wet termijnen voorziet voor de uitbetaling 
van schadevergoedingen25. de vertragingen zijn meestal te wijten aan 
het strafdossier, dat de verzekeraar wil raadplegen, maar dat op zich laat 
wachten, bijvoorbeeld in het geval van een brand die werd aangestoken. in 
andere gevallen treden er problemen op omdat de brand veroorzaakt werd 
door een fout van een derde en dat er verschillende verzekeraars moeten 
tussenkomen. in de praktijk is het niet altijd eenvoudig een datum af te 
spreken waarop iedere betrokken partij kan aanwezig zijn en nog minder om 
een akkoord te bekomen over de oorzaak en het bedrag van de schade.
zie casus 11 p. 39.
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mAG EEN slAchToffEr NAdEEl oNdErviNdEN vAN EEN 
BETwisTiNG TUssEN vErZEKErAArs?

De woning van mevrouw X wordt getroffen door waterschade. 
het gaat om een waterlek in de muren waarvan de oorzaak bij de 
buurman zou liggen.
mevrouw X geeft de schade aan haar Brandverzekeraar aan. De 
verzekeringsonderneming stuurt een inspecteur, die besluit dat het 
om een uitgesloten schade gaat. mevrouw X moet zich dus tegen 
de eigenaar en de huurder van de aanpalende woning keren. hun 
verzekeraars stellen experten aan om tegensprekelijk de oorsprong en 
de omvang van de schade te bepalen.

Jammer genoeg kunnen de experten het niet eens worden, zodat 
beide verzekeringsondernemingen weigeren te betalen.

Geconfronteerd met de weigering van de verzekeraars richt een 
ontevreden mevrouw X zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman onderzoekt eerst of de verzekeraar van mevrouw 
X haar niet moet vergoeden. Na kennisname van de algemene 
voorwaarden komt de Ombudsman tot het besluit dat de oorzaak van 
de schade niet valt onder de gevallen die door de Brandverzekeraar 
van mevrouw X worden gedekt.

De Ombudsman wendt zich daarna tot de verzekeraars van de 
eigenaar en de huurder. De discussie over de oorzaak is hoofdzakelijk 
van technische aard. De Ombudsman kan daar bijgevolg geen 
uitspraak over doen.

Maar het staat wel vast dat mevrouw X moet worden vergoed.
De verzekeringsondernemingen van de eigenaar en van de huurder 
hebben zich verbonden dat onderlinge betwistingen tussen 
verzekeraars geen nadelige gevolgen mogen hebben voor de 
consument26. In het licht daarvan vraagt de Ombudsman aan elke 
verzekeraar om ten belope van 50% bij te dragen in de schade die 
mevrouw X geleden heeft.

Tot grote tevredenheid van mevrouw X stemmen de verzekeraars 
daarmee in.

cAsUs 11

26   art. 2.3 van de gedragsregels van de verzekeringsonderneming, www.assuralia.be.
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in levensverzekeringen heeft de ombudsman 603 klachten ontvangen 
tegen de verzekeringsondernemingen. dit betekent een stijging van 8%.

hoewel de tak levensverzekeringen onder de wereldwijde financiële crisis 
lijdt, is het aantal schriftelijke klachten die de ombudsman in deze categorie 
ontvangt, nauwelijks veranderd. het aandeel van 19% dat de klachten inzake 
levensverzekeringen voor hun rekening nemen, is zo goed als ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van alle geregistreerde klachten.

in 2008 heeft de ombudsman toch een aantal wijzigingen vastgesteld. 
zo is het aantal klachten met betrekking tot levensverzekeringen die 
verbonden zijn aan beleggingsfondsen (tak 23) verdubbeld ten opzichte 
van 2007. desondanks vertegenwoordigen de klachten met betrekking tot 
levensverzekeringen met gewaarborgd rendement (tak 21) nog altijd de 
grootste groep, niettegenstaande ze voor het eerst een daling kennen.
 

 2007 2008

leven individueel (tak 21) 405 378

  - klassiek / universal life - 295

  - schuldsaldoverzekering - 65

  - uitvaartverzekeringen - 18

groepsverzekering 72 93

tak 23 39 89

aanvullende waarborgen  22 23

hypothecaire leningen 18 19

tak 26  - 1

Totaal 556 603

klagers contacteerden de ombudsman voornamelijk wegens hun 
ongenoegen over de afkoopwaarde, het bedrag van de verworven reserve en 
het gebrek aan informatie.

zoals in het verleden hebben een groot deel van de klachten over 
levensverzekeringen betrekking op de transacties die verband houden met de 
afkoop. deze klachten vertegenwoordigen 17%.
bij de tak 23-verzekeringen gaan de klachten over het verschil tussen de 
waarde op de dag van de aanvraag en de effectieve uitvoering van de afkoop. 
de consument geeft zich niet altijd rekenschap van de polisvoorwaarden die 
vaak stellen dat een afkoop enkele dagen of een week later wordt uitgevoerd, 
bijvoorbeeld bij de eerstvolgende notering van het fonds.
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bij de groepsverzekeringen zijn de verzekerden vaak niet op de hoogte van de 
reglementering27 die in principe elke afkoop verbiedt vóór de 60ste verjaardag 
van de aangeslotene.
er doet zich echter een daling van de klachten voor, die betrekking hebben 
op de afkoop bij de tak 21-verzekeringen. is de consument misschien beter 
ingelicht over de algemene kostenstructuur en de onkosten die verbonden 
kunnen zijn aan een afkoop?

de klachten met betrekking tot het bedrag van de verworven reserve zijn 
gestegen in 2008 en dit voornamelijk in tak 23. in deze tak handelde één 
klacht op drie over het bedrag van de verworven reserve. de meerderheid 
van de klachten die tegen de belgische verzekeringsondernemingen waren 
gericht, houdt verband met de financiële crisis en de problemen veroorzaakt 
door de lehman brothers-situatie in de verenigde staten28. 
in het afgelopen jaar heeft de ombudsman ook meer vragen ontvangen over 
buitenlandse ondernemingen die tak 23-polissen aanbieden aan de belgische 
consument, waarbij niet steeds de bepalingen van de belgische wetgeving 
worden nageleefd. 

De gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele 
Levensverzekeringen29  is in werking getreden in 2007. de actoren van de 
sector hebben deze code goedgekeurd waarbij enkele opmerkingen, die door 
de ombudsman en test-aankoop werden geformuleerd, werden ingelast30. 
in 2008 werd de ombudsman voor de eerste keer ondervraagd over de 
toepassing van deze gedragregels.
zo heeft de ombudsman klachten ontvangen met betrekking tot een 
gebrek aan communicatie, een onduidelijk geformuleerd advies, zelfs slecht 
geformuleerd. hierbij werd over het algemeen de tussenpersoon als oorzaak 
aangeduid. zo waren er klachten omwille van informatie verstrekt door een 
verzekeringsadviseur die een intrestvoet had beloofd die hoger was dan 
het wettelijke maximum van 3,75%. bij de analyse van de dossiers heeft de 
ombudsman vastgesteld dat de intrest gewaarborgd was voor een periode 
van minder dan 8 jaar en bijgevolg in overeenstemming was met de wet.
deze informatie was bestemd voor de beroepsadviseurs, maar sommigen 
hadden het eveneens in die vorm aan de consumenten overgemaakt. de 
verzekeringsonderneming, die met dit probleem geconfronteerd werd, 
heeft de nodige maatregelen genomen om in de toekomst de termijn van 
de waarborg duidelijk te vermelden, alsook op te nemen in de reclame die 
bestemd is voor de tussenpersonen. 

de talrijke telefonische oproepen die de ombudsman heeft ontvangen tijdens 
de financiële crisis hadden ook betrekking op de reclame, alsook het gebrek 
aan informatie of verkeerde informatie.

27   art. 27 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen    
    en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, B.S., 15 mei 2003.
28   zie infra p. 85.
29   www.assuralia.be.
30   zie Zakboekje 2007 van de Ombudsman van de Verzekeringen p. 88-91; s. bogaert, « gedragscode reclame en  
    informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen verfijnd», Assurinfo nr. 2, 15 januari 2009, p. 7.
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is dE schUldsAldovErZEKEriNG GEldiG AfGEsloTEN? 

De heer X koopt een nieuw huis. hij financiert zijn aankoop via een 
lening en de opbrengst van de verkoop van zijn appartement.

Om de lening te waarborgen, moet hij een schuldsaldoverzekering 
aangaan. hij contacteert een verzekeringsonderneming die hem een 
offerte doorstuurt. De notaris voert de nodige financiële transacties 
uit, waarbij hij het initiatief neemt om 11.693,85 euro over te maken 
aan de verzekeringsonderneming voor de betaling van de premie van 
de schuldsaldoverzekering.

Vier maanden later verklaart de heer X dat hij dat contract niet wilde 
onderschrijven. De verzekeringsonderneming betaalt de waarde voor 
de afkoop van het contract terug. De heer X verliest echter 3.632,59 
euro.

Deze richt zich ontevreden tot de Ombudsman.

De Ombudsman ondervraagt de verzekeringsonderneming die haar 
informeert dat ze maar enkele dagen voor het verlijden van de akte de 
vraag naar een verzekering van de heer X heeft ontvangen.

Op basis van deze vraag heeft ze alle nodige documenten aan de 
notaris overgemaakt die haar dan het bedrag van de premie heeft 
doorgestort.

De verzekeraar beschikt ook over een verklaring van de notaris volgens 
dewelke de heer X perfect op de hoogte was van de afrekening.

Aangezien de Ombudsman ook nakijkt of de vereiste 
wettelijke bepalingen werden nageleefd, vraagt ze aan de 
verzekeringsonderneming om het contract door te sturen, dat de 
verzekerde heeft ondertekend, en dat de dekking en het bedrag van 
de premie vermeldt.

De verzekeringsonderneming kan het getekend contract niet 
voorleggen. De wet schrijft echter voor dat het bewijs van een 
verzekeringscontract geleverd wordt door een geschrift, zoals een 
ondertekend schrijven. De eenzijdige verklaring van de notaris is 
onvoldoende. Bovendien stellen de polisvoorwaarden dat het contract 
maar in werking treedt na ondertekening en na de betaling van de 
premie. De betaling van de premie gebeurde echter op initiatief van 
de notaris en niet op initiatief van de heer X.

Op basis van deze elementen is de Ombudsman van oordeel dat het 
contract niet geldig is aangegaan en heeft ze gevraagd om het nietig 
te verklaren. De verzekeringsonderneming heeft dit aanvaard. De 
premie werd quasi integraal teruggestort. Enkel de kosten voor het 
medisch onderzoek werden, zoals wettelijk toegelaten, in rekening 
gebracht.

cAsUs 12
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KAN dE vErZEKErAAr UiTslUiTiNGEN opNEmEN 
Bij EEN coNTrAcTswijZiGiNG vAN dE 
hospiTAlisATiEvErZEKEriNG?

Tien jaar geleden onderschreef de heer X een 
hospitalisatieverzekering. Op de markt bestaan er nu polissen die 
meer uitgebreide garanties bieden.
Aangetrokken door deze uitbreidingen, vraagt de heer X aan zijn 
verzekeraar om zijn contract te vervangen door een polis die ruimere 
waarborgen biedt.
Om aan deze vraag te kunnen voldoen, stelt de 
verzekeringsonderneming haar adviserend geneesheer aan. Deze 
voert een medisch onderzoek uit en weerhoudt twee uitsluitingen, in 
het nieuwe contract, voor aandoeningen die ontstaan zijn tijdens de 
periode die gedekt was door het oude contract.

De heer X gaat niet akkoord met het standpunt van de verzekeraar en 
vraagt raad aan de Ombudsman.

De Ombudsman neemt contact op met de verzekeringsonderneming. 
In eerste instantie bevestigt deze haar positie. Ze is van oordeel dat 
de heer X vrij heeft beslist om van contract te veranderen en dat ze 
bijgevolg deze wijziging mag doorvoeren en er voorwaarden mag aan 
verbinden.

De Ombudsman kon dit standpunt niet bijtreden en heeft verdere 
onderhandelingen gevoerd met de verzekeringsonderneming.
Het is inderdaad zo dat, indien de heer X verzekerd bleef onder 
het oude contract, de verzekeraar zou moeten tussenkomen voor 
de uitgesloten aandoeningen. Zijn tussenkomst zou dus beperkter 
geweest zijn.

Aldus kon de Ombudsman de verzekeraar overtuigen om de 
dekking te behouden voor de uitgesloten aandoeningen, maar bij 
hospitalisatie in dit kader wordt de heer X vergoed in overeenkomst 
met de algemene voorwaarden van het oude contract.

De heer X ging volledig akkoord met deze oplossing.

cAsUs 13
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bij de tak 23-polissen vond de consument dat hij onvoldoende 
gewaarschuwd was voor het potentiële risico dat hij liep. het gaat hier 
ondermeer over klachten met betrekking tot de producten met gegarandeerd 
kapitaal van lehman brothers.

het beheer van de levensverzekeringen omvat een specifieke categorie van 
levensverzekeringen die gelinkt zijn aan hypothecaire leningen. de meeste 
kredietinstellingen eisen inderdaad dat er een schuldsaldoverzekering wordt 
afgesloten als waarborg voor de lening en dit uiterlijk op het moment dat de 
notariële akte wordt verleden.
in sommige gevallen vallen de data waarop deze contracten worden 
afgesloten evenwel niet samen. dit is ondermeer het geval wanneer de 
verzekeraar zijn onderzoek over de aanvaarding van het dossier nog niet 
heeft beëindigd, omdat hij op aanvullende medische informatie wacht. in 
andere gevallen wordt de lening gewoon uitgesteld.

hoe kan dit verschil in termijnen opgevangen worden?
de verzekeringsadviseur moet de kandidaat-lener uitleg geven over de datum 
waarop de verzekeringspolis een aanvang neemt. een aantal consumenten, 
die vinden dat ze slecht begeleid werden, hebben de ombudsman 
gecontacteerd en de geldigheid van de schuldsaldoverzekering betwist.
zie casus 12 p. 43.

bij de verzekeringen Gezondheidszorg wordt het jaar 2008 getekend door 
een stijging met 23% om tot een totaal van 499 klachten te komen. 447 
hebben betrekking op hospitalisatieverzekeringen en 52 op gewaarborgd 
inkomen. deze tak vertegenwoordigt 15% van de klachten.

in productie werd de ombudsman voornamelijk gecontacteerd door 
consumenten die bezorgd waren over de aanhoudende verhogingen van 
de premie van hun contract. ze waren misnoegd over de verhoging van het 
bedrag van de premie die tot meer dan 300% kon oplopen. ze maakten 
zich ook zorgen omdat de stijgingen zich reeds verschillende jaren achter 
elkaar herhaalden. voor sommigen waren deze verhogingen eenvoudigweg 
onbetaalbaar.
anderen waren verbaasd toen hun contract werd opgezegd en stelden zich 
vragen bij de geldigheid van deze opzeg.
in de loop van 2008 zijn verschillende verzekeringsondernemingen 
overgegaan tot het aanpassen van de contractsvoorwaarden en premies in 
kader van de toepassing van de wet verwilghen en de antidiscriminatiewet 
man/vrouw (of genderwet).
u vindt meer uitleg hierover in de rubriek «de hospitalisatieverzekering onder 
de loep»31.
zie casus 13 p. 44.
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31   zie infra p. 75.
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de klachten met betrekking tot schade vertegenwoordigen slechts 39%. als 
een verzekerde de ombudsman contacteert voor een schadegeval dat verband 
houdt met een hospitalisatie, gaat het voornamelijk om de weigering tot 
tussenkomst en het bedrag van de vergoeding die respectievelijk 48% en 25% 
van deze klachten vertegenwoordigen.

de verzekeringsonderneming weigert haar tussenkomst om verscheidene 
redenen. zij is van mening dat de hospitalisatie veroorzaakt is door een 
gezondheidstoestand die reeds vóór het afsluiten van het contract bestond. 
in sommige gevallen wordt het contract zelfs vernietigd wanneer de 
verzekeringsonderneming naar aanleiding van een schadegeval ontdekt dat 
de verzekerde opzettelijk belangrijke informatie over zijn gezondheidstoestand 
niet heeft meegedeeld.
in andere gevallen vindt de verzekeraar dat de behandeling omwille van 
esthetische redenen plaatsvond en niet omwille van functionele redenen.

bij de hospitalisatieverzekeringen is het aantal klachten over het bedrag 
van de schadevergoeding zo goed als verdubbeld. in deze tak contacteert 
de consument de ombudsman omdat hij niet kan aanvaarden dat de 
verzekeraar bepaalde kosten weigert te betalen zoals het materiaal dat 
gebruikt werd bij de chirurgische ingreep, een prothese, geneesmiddelen, 
reconstructiekosten na een medische noodzakelijke operatie, osteopathie, 
acupunctuur, … de verzekeraar betaalt in principe slechts terug mits 
tussenkomst van de mutualiteit. op de hospitalisatiefacturen worden er 
steeds meer posten opgenomen zonder verwijzing naar een riziv-code. deze 
prestaties zonder code worden over het algemeen niet terugbetaald door de 
mutualiteit noch door de verzekeraar. de consument begrijpt dit niet en kan 
dit moeilijk aanvaarden omdat hij geen enkele controle heeft op de medische 
behandelingen en de manier waarop hij verzorgd werd.
bovendien kan het contract, naast de tussenkomst van de mutualiteit, 
bijkomende voorwaarden voor de tussenkomst bevatten.

46
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in 2008 heeft de ombudsman 393 klachten ontvangen over de 
rechtsbijstandsverzekering. dit is een stijging van 8% in vergelijking met 
2007. ze situeert zich voornamelijk in rechtsbijstand auto en de uitgebreide 
rechtsbijstand die respectievelijk met 21% en 73% stijgen. daartegenover zijn 
de discussies met betrekking tot de rechtsbijstand connex aan een burgerlijke 
aansprakelijkheid met 25% gedaald.

bij de verzekeringen rechtsbijstand auto vertegenwoordigen de klachten 
met betrekking tot het passief beheer meer dan 50%. de verzekerde klaagt 
omdat hij de behandelingstermijnen van zijn dossier niet aanvaardt en zich 
niet gesteund voelt door zijn verzekeraar. de ombudsman stelt vast dat 
de traagheid van de behandeling van het dossier vaak te wijten is aan de 
laattijdige communicatie van het strafdossier32 of aan de moeilijkheden die 
gelinkt zijn aan een schadegeval in het buitenland met een buitenlander. in 
dit laatste geval moet het schadegeval geregeld worden overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen van het land waar het ongeval plaatsvond, zowel op 
het vlak van de aansprakelijkheden als op het vlak van de schadevergoeding. 
deze zijn in het algemeen minder gunstig voor het slachtoffer dan de belgische 
bepalingen. 

in het kader van de waarborgen rechtsbijstand connex aan burgerlijke 
aansprakelijkheid niet-auto of deze die een uitgebreide dekking voorzien, 
hebben de meeste klachten daarentegen betrekking op de weigering tot 
tussenkomst. de oorzaak van het conflict kan er al in bestaan om juist vast te 
stellen welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. 
zie casus 14 p. 49.
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32   zie supra p. 34.
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de discussie heeft echter nog vaker betrekking op de interpretatie van de 
algemene voorwaarden en meer in het bijzonder over de omvang van de 
uitsluitingen, het plafondbedrag van de tussenkomst of ook nog het begrip 
«schadegeval». bij deze laatste reden is het belangrijk te bepalen op welk 
tijdstip het schadegeval is gebeurd. deze discussie was het voorwerp van een 
aanbeveling in 200733 waardoor de dialoog met de verzekeringsondernemingen 
kon worden opgestart.
zie casus 15 p. 50.

trouwens 8% van de klachten in de tak rechtsbijstand heeft betrekking op de 
aanstelling en de wijziging van de advocaat. in principe heeft de verzekerde het 
recht om van advocaat te veranderen indien dit om redenen buiten zijn wil is, 
zoals het overlijden, verandering van functie, stopzetting van de activiteiten,… 
soms wenst hij echter een andere advocaat te nemen omwille van andere 
redenen die door de verzekeraar worden verworpen. deze laatste zal bijgevolg 
het ereloon van de tweede advocaat niet ten laste nemen. in het kader van 
deze steeds terugkomende discussies hebben assuralia en de orde van de 
franstalige en duitstalige advocaten een protocolakkoord afgesloten dat het 
principe van de vrije keuze van advocaat toepast met de mogelijkheid om 
tijdens de procedure onder bepaalde voorwaarden te veranderen34.
zie casus 16 p. 51.

overigens heeft de ombudsman vastgesteld dat sommige 
rechtsbijstandverzekeraars het advies van de advocaat weigerden op grond van 
de objectiviteitsclausule omdat er reeds een tegenexpert was aangesteld. de 
ombudsman heeft de verzekeraar erop moeten wijzen dat de tegenexpertise de 
toepassing van de objectiviteitsclausule niet uitsluit. het advies van de advocaat 
moet natuurlijk gemotiveerd zijn op basis van objectieve elementen.

over de Annulatieverzekering heeft de ombudsman 68 klachten ontvangen. 
de reden van ontevredenheid heeft voornamelijk betrekking op de weigering 
tot tussenkomst vanwege de verzekeraar ( 60%).
bij nadere analyse van de dossiers stelt de ombudsman vast dat de 
verzekeringsonderneming vaak te vlug beslist dat de ingeroepen reden niet 
gedekt is. zij meent ondermeer dat de medische reden voorafbestaand was of 
dat de verzekerde zijn vakantie vroeger had kunnen annuleren.
zie casus 17 p. 52.

33   «rechtsbijstand: een transparante definitie van het schadegeval», Zakboekje 2007 van de Ombudsman van de  
 Verzekeringen, p. 129.
34    art. 3 van het reglement van 20 januari 2003 dat het protocolakkoord bekrachtigt tussen de verzekeraars rechtsbijstand  
 die aangesloten zijn bij de bvvo en de orde van de franstalige en duitstalige advocaten van belgië, www.avocat.be. het  
 protocol, dat bekrachtigd werd door de orde van de vlaamse balies, voorziet slechts het principe van vrije keuze van de  
 advocaat zonder verdere specificatie, www.advocaat.be. 
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wElKE voorwAArdEN ZijN vAN ToEpAssiNG?

De heer X, slachtoffer van een schadegeval, doet een beroep op zijn 
verzekeraar Rechtsbijstand voor het verhalen van zijn schade.

De verzekeringsonderneming weigert tussenkomst door zich te 
baseren op een uitsluiting vermeld in de speciale voorwaarden.
De heer X beweert dat hij nooit kennis heeft genomen van deze 
speciale voorwaarden en daarom aanvaardt hij het standpunt van de 
verzekeraar niet.

hij richt zich ontevreden tot de Ombudsman.

De Ombudsman neemt contact op met de verzekeringsonderneming 
en herinnert aan het principe dat de verzekeraar moet bewijzen dat 
de algemene en speciale voorwaarden die hij toepast, overgemaakt en 
aanvaard zijn door de verzekerde.
Bij analyse van de stukken stelt de Ombudsman vast dat de 
verzekeraar 3 documenten hanteert: de bijzondere voorwaarden, 
de speciale voorwaarden en de algemene voorwaarden. Volgens de 
getekende, bijzondere voorwaarden zijn de algemene voorwaarden 
als bijlage overgemaakt. Er wordt evenwel niet vermeld dat de 
speciale voorwaarden zijn overgemaakt.

Op basis van deze argumenten erkent de verzekeraar dat hij niet 
kan bewijzen dat de heer X kennis heeft genomen van de speciale 
voorwaarden en ze heeft aanvaard.
In kader van een minnelijke afhandeling verklaarden de heer X en 
de maatschappij zich akkoord om de polis in onderling akkoord te 
vernietigen met teruggave van de gestorte premies.

cAsUs 14
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wANNEEr is Er sprAKE vAN EEN schAdEGEvAl?

De heer X is eigenaar van een woning. De gemeente heeft een 
verkavelingsplan opgemaakt waarbij ook de woning van de heer X 
betrokken wordt. Volgens het plan zal de woning van de heer X belast 
worden met een erfdienstbaarheid van overgang voor de helft van zijn 
tuin.

De heer X verwittigt zijn verzekeraar Rechtsbijstand en vraagt hem de 
kosten en erelonen van zijn advocaat ten laste te nemen.

De Rechtsbijstandverzekeraar weigert te betalen omdat het plan 
nog niet goedgekeurd en niet gepubliceerd is en dus nog geen 
definitief karakter heeft. hij gaat ervan uit dat het niet vaststaat dat 
de belangen van de heer X worden geschaad en dat er bijgevolg nog 
geen bewezen schade is.

De heer X gaat niet akkoord met het standpunt van zijn 
Rechtsbijstandverzekeraar en wendt zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman neemt contact op met de verzekeringsonderneming. 
Ondertussen hebben de gemeenteraad en de bestendige deputatie 
het plan goedgekeurd. Hoewel de beslissing nog in het Belgisch 
Staatsblad moet worden gepubliceerd, vooraleer ze echt definitief 
wordt, is de Ombudsman van oordeel dat de belangen van de heer X 
wel degelijk geschaad worden.

Op grond van deze argumenten aanvaardt de 
Rechtsbijstandverzekeraar zijn standpunt te herzien en vanaf dit 
stadium de kosten en erelonen van de advocaat van de heer X ten 
laste te nemen.

cAsUs 15
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moET dE vErZEKErAAr TUssENKomsT vErlENEN iN hET 
ErElooN vAN dE NiEUwE AdvocAAT?

mevrouw X, slachtoffer van een medische fout, gelast een advocaat 
voor de verdediging van haar belangen. De kosten en erelonen 
worden ten laste genomen door haar Rechtsbijstandverzekeraar. 
mevrouw X is echter niet tevreden over de prestaties van haar 
raadsman en stelt een nieuwe advocaat aan.

Omdat mevrouw X haar Rechtsbijstandverzekeraar niet 
voorafgaandelijk in kennis heeft gesteld van de redenen waarom ze 
van advocaat verandert, weigert de verzekeraar de kosten en erelonen 
van haar nieuwe raadsman ten laste te nemen.

mevrouw X en haar tweede raadsman zijn het niet eens met de 
beslissing van de Rechtsbijstandverzekeraar en wenden zich tot de 
Ombudsman.

De Ombudsman wint inlichtingen in bij de verzekeringsonderneming 
en neemt kennis van de algemene voorwaarden. Deze bepalen dat de 
verzekerde moet motiveren waarom hij van raadsman verandert.

Het principe van de vrije keuze van advocaat houdt echter in dat de 
verzekerde in de loop van de procedure het recht heeft van advocaat 
te veranderen zonder de kosten te moeten dragen (met uitzondering 
van misbruik). Dit principe werd trouwens bevestigd in een protocol 
tussen de Rechtsbijstandverzekeraars en de balies.

De gemengde commissie Rechtsbijstand (verzekeraars/advocaten) 
heeft zich in gelijksoortige gevallen trouwens uitgesproken ten 
voordele van de verzekerde.

Op grond van deze argumenten kon de Ombudsman de 
Rechtsbijstandverzekeraar overtuigen om de kosten en erelonen van 
de tweede advocaat van mevrouw X ten laste te nemen.

cAsUs 16
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wANNEEr wAs dE vErZEKErdE op dE hooGTE vAN hAAr 
ZiEKTE?

Op datum van 14 mei 2007 boekt mevrouw X een reis voor 27 augustus 
2007. Op het moment van de reservering van haar reis, onderschrijft zij 
ook een Annulatieverzekering. Op datum van 13 juli 2007 annuleert 
mevrouw X haar reis omdat borstkanker wordt vastgesteld. De 
oncoloog van mevrouw X meldt in het medisch formulier, dat bestemd 
is voor de verzekeringsonderneming, dat de eerste symptomen van de 
ziekte op 9 mei 2007 aanwezig waren.

Op grond van deze informatie weigert de verzekeringsonderneming 
om tussen te komen in de annulatiekosten. het verzekeringscontract 
stipuleert immers dat «de ziekten die al gekend zijn op het moment 
van de reservering van de reis of die reeds het voorwerp uitmaakten 
van een klacht, uitgesloten zijn».

mevrouw X kan het standpunt van de verzekeringsonderneming niet 
aanvaarden en richt zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman neemt kennis van het medische dossier in akkoord 
met mevrouw X. Eerst en vooral blijkt uit een attest van haar oncoloog 
dat de borstkanker, waaraan mevrouw X lijdt, vastgesteld werd 
eind juni 2007. Dit attest werd al aan de verzekeringsonderneming 
overgemaakt. Vervolgens is het zo dat, zelfs indien de eerste 
symptomen zich op 9 mei 2007 hebben voorgedaan, er geen zekerheid 
bestond op dat ogenblik over een ziekte. Bovendien werd ze slechts 
op 6 juli 2007 geopereerd. Gelet op de ernst van de ziekte, waaraan 
mevrouw X lijdt, is het duidelijk dat de diagnose slechts kort voor de 
ingreep werd gesteld. De dokters zouden geen 2 maanden gewacht 
hebben om haar te behandelen.

Op basis van deze elementen heeft de Ombudsman de 
verzekeringsonderneming kunnen overtuigen van de goede trouw van 
mevrouw X. Zij heeft haar standpunt herzien en de annulatiekosten 
van de reis voor haar rekening genomen. 

cAsUs 17
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E. welke oplossing krijgt een klacht?

van de 3.268 klachten, werden er 2.530 onderzocht. hiervan werd 52% 
afgesloten als gegrond.
22% van de klachten (737) werden niet verder onderzocht.

een uitgebreide analyse van de resultaten leidt tot de volgende vaststellingen: 

in de verplichte Autoverzekering zijn 58% van de klachten gegrond.
door de sterke concurrentie op de markt, stapt de consument gemakkelijk over 
naar een andere verzekeringsonderneming. de verzekeraars daarentegen nemen 
zo veel mogelijk maatregelen om hun klanten trouw te maken. de ombudsman 
registreert dan ook meer betwistingen over de opzeg, die wordt uitgevoerd door 
de verzekerden. deze betwistingen zijn in 62% gevallen gegrond. 
de klachten die betrekking hebben op het gebrek aan informatie of 
rechtvaardiging in schadebeheer zijn voor 63% gegrond. de ombudsman 
spreekt zich niet uit over de aansprakelijkheden van een autoongeval, maar zal 
nakijken of de verzekeraar alle gegevens in het dossier heeft onderzocht en of zij 
haar standpunt inzake de aansprakelijkheid voldoende motiveert.

in Brandverzekering is 60% van de klachten die gaan over het bedrag van de 
vergoeding gegrond wanneer de klacht betrekking heeft op de basiswaarborgen. 
daarentegen zijn de klachten die betrekking hebben op de weigering tot 
tussenkomst in de waarborg waterschade slechts voor 42% gegrond.

de klachten die worden ingediend over de collectieve 
hospitalisatieverzekering hebben voor meer dan 50% betrekking op de 
aanpassing van de premie. hoewel deze procedure op juridische vlak correct 
was, heeft de klager in 34% van deze gevallen toch een alternatieve oplossing 
ontvangen.

in levensverzekering zijn in het algemeen 50% van de klachten gegrond. de 
weigering van de uitkering van een levensverzekering met een gewaarborgd 
kapitaal is slechts in 30% van de klachten gegrond. dit geldt ook voor de 
klachten die betrekking hebben op het uitgekeerde kapitaal, die slechts in 
43% van de klachten gegrond zijn. de klachten in groepsverzekering gaan 
voornamelijk over een gebrek aan informatie. hiervan is 76% gegrond. de 
klachten die worden ingediend voor de bijkomende waarborgen avri/avro 
(rente bij invaliditeit of ongeval) zijn voor 66% gegrond.

in Annulatieverzekering zijn 64% van de klachten wegens weigering van 
tussenkomst van de verzekeraar gegrond.
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dE KlAchTEN iN cijfErs

2.3 klAChTEn TEGEn TUssEnpERsOnEn

A. hoeveel klachten?

in 2008 heeft de ombudsman 273 klachten tegenover verzekerings-
tussenpersonen ontvangen, hetzij 7,5% van alle klachten die bij de ombuds-
dienst werden ingediend. het betreft klachten van uiteenlopende aard tegen 
bepaalde verzekeringstussenpersonen, van de 23.000 ingeschrevenen en officieel 
erkend door de cbfa.

de meeste klachten worden door de verzekerden zelf ingediend. het individuele, 
nauwe contact en de vertrouwensrelatie die tussen de tussenpersoon en zijn 
klant bestaan, verklaren het lage aantal klachten. de verzekeringsadviseur zal 
vlugger het ongenoegen en de frustratie van zijn klant opmerken. dankzij het 
persoonlijke contact zal hij het geschil in de kiem kunnen smoren. 

het aantal klachten tegen tussenpersonen is met 3% gestegen in vergelijking 
met 2007, terwijl de algemene groei 6% bedraagt.
in het jaar 2007 werd er een uitzonderlijke stijging van meer dan 50% 
vastgesteld, die voornamelijk veroorzaakt was door de oprichting van het uniek 
loket waarbij de behandeling van alle klachten in de verzekeringssector toever-
trouwd werd aan de ombudsman van de verzekeringen, terwijl er in het verle-
den twee andere bevoegde instanties bestonden: de cbfa en de fod economie.
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aangezien haar gegevens systematisch worden vermeld op de inlichtingenfiches 
die sedert 200635 door de tussenpersonen bij de afsluiting of de aanpassing van 
een contract verplicht worden gebruikt, heeft de ombudsman ook een ruimere 
naambekendheid gekregen.

de verhouding tussen de klachten tegen verzekeringstussenpersonen aangeslo-
ten bij een beroepsorganisatie (feprabel, fvf, bvvm, brocom) en deze die niet 
aangesloten zijn, blijft ongeveer identiek aan 2007.

  

35   wet van 22 februari 2006 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet     
    van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen,  
    B.S., 15 maart 2006.
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B. over welke verzekering klaagt de consument?

de klachten over levensverzekeringen stijgen met 25% en vertegenwoordigen 
aldus bijna 26%. zij overtreffen het aantal klachten bij de autoverzekeringen, die 
op hun beurt een daling optekenen van 16%.

net zoals in de vorige jaren vertegenwoordigen de klachten die ingediend 
werden voor de tak brand 22%.
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c. waarover klaagt de consument? 

de meeste klachten (65%) houden verband met de productie van de 
verzekeringsoperaties. soms gebeurt het dat de verzekerde pas ter gelegenheid 
van een schadegeval een probleem aanhaalt dat in feite zijn oorsprong vindt op 
het moment dat het contract werd afgesloten.

het ongenoegen heeft vaak betrekking op de informatieplicht van de 
verzekeringstussenpersoon (bemiddelaar of agent). de wet verplicht de 
verzekeringstussenpersonen om de verzekerde een hele reeks inlichtingen te 
verstrekken bij het afsluiten van een verzekeringscontract36. 
om hen te helpen, hebben de beroepsverenigingen standaard inlichtingenfiches 
opgesteld die de tussenpersonen kunnen gebruiken. deze fiches worden door 
de cbfa beschouwd als een vorm van goede praktijk, die beantwoordt aan de 
wettelijke verplichtingen inzake de informatieplicht van de tussenpersonen. deze 
fiches zullen ook een bewijsmiddel vormen wanneer ze moeten aantonen dat ze 
de juiste informatie hebben verstrekt en dat ze beantwoorden aan de behoeften 
van de consument37.

de wet bepaalt ook dat de tussenpersoon moet kunnen verduidelijken 
waarom hij een bepaald verzekeringsproduct aan de klant adviseert38. er 
zijn uiteenlopende meningen over de draagwijdte van de informatieplicht. 
moet de tussenpersoon gewoon antwoorden op de vragen over een bepaald 
product vanwege de kandidaat-verzekerde of moet hij verder gaan en hem een 
bijkomend product aanbevelen dat hem meer dekking zou kunnen bezorgen39? 
zie casus 18 p. 59.

de informatieplicht van de verzekeringstussenpersoon is niet enkel van 
toepassing bij het onderschrijven van een contract maar ook wanneer er een 
belangrijke wijziging wordt aangebracht aan het contract.

bij de wijziging van een bestaand contract zijn er vaak reeds bij de aanvang 
moeilijkheden over de draagwijdte, zelfs het bestaan van de gevraagde 
wijzigingen, die de verzekerde wenst aan te brengen. wanneer het bewijs van 
deze aanvraag niet kan worden voorgelegd, is het moeilijk en zelfs onmogelijk 
om na te gaan of de tussenpersoon de informatieplicht heeft nageleefd.

om de activiteiten van verzekeringsadviseur te kunnen uitoefenen, moeten de 
tussenpersonen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschrijven die 
hun beroepsaansprakelijkheid dekt. de fouten kunnen van uiteenlopende aard 
zijn : nalatigheid, een administratieve fout, een verkeerd advies, …
zie casus 19 p. 60.

36   art.12bis, §1 van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de     
    distributie van verzekeringen, B.S., 14 juni 1995.
37   zie Zakboekje 2006 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 101.
38   art. 12bis, §3 van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de   
    distributie van verzekeringen, o.c.
39   paul bruyère, «un assuré bien informé en vaut deux», L’Echo, 3 januari 2008, p. 9.
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hoEvEr rEiKT dE AdviEsplichT vAN EEN
vErZEKEriNGsBEmiddElAAr?

mevrouw X koopt een nieuwe wagen en vraagt haar 
verzekeringsbemiddelaar om hem te verzekeren. hij onderschrijft 
enkel de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering Auto.
Enkele maanden later heeft mevrouw X een verkeersongeval waarvoor 
zij verantwoordelijk is. hiervoor moet zij de herstellingskosten aan 
haar wagen betalen. 

Zij is verwonderd dat de tussenpersoon haar niet had aangeraden om 
een Omniumverzekering te nemen (materiële schade), aangezien haar 
auto nieuw was.

Ontevreden richt ze zich tot de Ombudsman.

Om over alle elementen te beschikken, schrijft de Ombudsman de 
tussenpersoon aan. Deze erkent dat hij de informatiefiche Auto 
niet heeft overlopen of ingevuld. Had hij dit wel gedaan, dan had 
hij mevrouw X advies kunnen geven in overeenstemming met haar 
behoeften en wensen. Dit document had eveneens als bewijs kunnen 
dienen voor de conclusies van hun gesprek. Omdat dit alles niet 
gebeurd is, aanvaardt hij om een minnelijke schikking te treffen. De 
Ombudsman heeft rekening gehouden met twee elementen om een 
transactie voor te stellen. 

Het eerste element is de hogere verzekeringspremie die mevrouw X 
had moeten betalen indien zij een Omniumverzekering had genomen. 
Vervolgens zou zij voor de herstelling van het schadegeval ook zelf 
een vrijstelling hebben betaald.
De makelaar stelt bijgevolg voor om de helft van het bedrag van de 
herstelling te betalen.
Mevrouw X kon zich volledig vinden in het voorstel.
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wElKE is dE AANsprAKElijKhEid vAN dE TUssEN-
pErsooN Bij EEN vErKEErd AdviEs?

Als waarborg voor hun hypothecaire lening onderschrijven 
de heer en mevrouw X via een tussenpersoon elk een 
schuldsaldoverzekering. Enkele jaren later kopen ze een flat en 
sluiten een tweede hypothecaire lening af. Ze wensen uiteraard 
een verzekeringswaarborg voor die nieuwe lening. Ze vragen aan 
hun tussenpersoon of de schuldsaldoverzekeringen voor hun eerste 
hypothecaire lening eveneens als waarborg kunnen dienen voor deze 
nieuwe lening. De heer X is inderdaad zwaar ziek en kan geen nieuwe 
levensverzekering meer aangaan. hun makelaar bevestigt schriftelijk 
dat dit mogelijk is en voegt eraan toe dat hij het nodige zal doen.

Jammer genoeg sterft de heer X vijf jaar later aan de gevolgen van zijn 
ziekte. 
De verzekeringsonderneming betaalt het saldo van de eerste 
hypothecaire lening terug, maar weigert te betalen voor de tweede 
hypothecaire lening.

In het licht van de bevestiging die ze van hun verzekeringsadviseur 
ontvangen hadden, kan mevrouw X daar niet mee akkoord gaan. Ze 
beslist dan ook een beroep te doen op de Ombudsman.

Na analyse van het dossier stelt de Ombudsman, op basis van de 
algemene voorwaarden van de Schuldsaldoverzekering, vast dat 
er volgens de overeenkomst geen tweede hypothecaire lening 
gewaarborgd kon worden. Het voorziene eindkapitaal liet enkel toe 
de eerste kredietmaatschappij te vergoeden. 

Vervolgens neemt de Ombudsman contact op met de verzekeraar 
Beroepsaansprakelijkheid van de makelaar. De verzekeraar erkent 
de fout, maar is van oordeel dat ook de heer en mevrouw X de 
verzekeringsovereenkomsten hadden moeten nalezen. Aangezien de 
makelaar in hoofde van zijn beroep op de hoogte moet zijn van deze 
materie, stelt de verzekeraar voor 80% van de schade ten laste te 
nemen. Mevrouw X kon zich volledig vinden in dit voorstel.

cAsUs 19
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in de tak leven klaagt de consument voornamelijk over de verkeerde 
informatie die hij heeft ontvangen op het moment van de onderschrijving, 
over de precieze aard van het contract en de risico’s die eraan zijn gekoppeld. 
de vragen gaan gewoonlijk over het gewaarborgd kapitaal en het rendement. 
zelfs bij het overhandigen van de technische productfiche, die opgesteld werd 
door de onderneming, moet de verzekeringstussenpersoon nagaan of de aard 
van het product aan de behoefte van zijn cliënt beantwoordt.
in de context van de terugvallende beurs in 2008 heeft de ombudsman meer 
klachten geregistreerd over de laattijdige afhandeling van de afkoop 
die de verzekerde had aangevraagd voor zijn tak 23-levensverzekering. de 
consument, die ontgoocheld is over het bedrag van het gestorte kapitaal, 
verwijt de tussenpersoon dat hij zijn aanvraag met vertraging heeft ingediend 
bij de verzekeraar. in de praktijk is het zo dat de afkoop aan een lagere index 
is gebeurd, omdat de beurskoers van het beleggingsfonds in die korte periode 
gedaald is. 

bovendien kan het nauwe contact, dat de verzekeringsadviseur met zijn 
klant heeft, soms tot verwarring leiden. de consument heeft inderdaad de 
neiging om de verzekeringstussenpersoon als zijn enige gesprekspartner te 
beschouwen. zo zal hij aanvragen tot hem richten, die in principe rechtstreeks 
bij de verzekeringsonderneming moeten ingediend worden. om de verzekerde 
beter te kunnen bijstaan, hebben de verzekeringstussenpersonen conventies 
afgesloten met de verzekeringsondernemingen zodat deze administratieve 
verplichtingen gemakkelijker en eenvoudiger kunnen verricht worden. dit is 
ondermeer het geval met de opzeg die onder bepaalde voorwaarden per fax 
of per e-mail kan gebeuren. evenwel, om de aanvraag te kunnen doorvoeren, 
volstaat een mondeling contact echter niet. de verzekerde moet minstens een 
geschreven en getekend stuk overmaken. 

niettegenstaande de Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar moet 
tussenkomen en de vrijstelling zal verhalen, kan het dossier in de praktijk 
zonder zijn tussenkomst worden geregeld wanneer de fout van een 
tussenpersoon duidelijk is. het is inderdaad zo dat, wanneer het bedrag, 
dat in het geding is, beperkt is, de tussenpersoon zelf een minnelijke 
schikking zal voorstellen om de zaak snel af te handelen of omdat het 
bedrag van het geschil lager ligt dan het bedrag van de vrijstelling van zijn 
verzekeringscontract. als het bedrag in geding daarentegen hoog is, zal de 
verzekeringstussenpersoon een aangifte doen bij zijn verzekeraar, zonder enige 
schulderkenning.
bij ontvangst van een klacht, zal de ombudsman de 
tussenpersoon ondervragen. desgevallend richt zij zich tot zijn 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om hem te vragen welk gevolg 
hij aan het dossier geeft. aangezien de klager gebruik kan maken van 
een rechtstreekse vordering, raadt de ombudsman hem ook aan om de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar rechtstreeks te ondervragen. dankzij 
haar tussenkomst komt de klager rechtstreeks in contact met de verzekeraar, 
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tegenover wie hij een verhaalmogelijkheid beschikt. 
de meeste consumenten zijn inderdaad niet op de hoogte van het bestaan van 
dit recht en zelfs als dit wel het geval is, ondervinden ze moeilijkheden om de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de tussenpersoon te identificeren.

het bijzondere geval van de Annulatieverzekering
de ombudsman stelt een toename vast van het aantal klachten in 
annulatieverzekering. uit de analyse van de klachten blijkt dat de verzekerde 
een verkeerd beeld had van de draagwijdte van de contractsvoorwaarden die hij 
heeft afgesloten. de vraag die zich stelt is of hij correct geadviseerd of ingelicht 
werd. deze contracten worden immers vaak verkocht door reisbureaus die 
niet onderworpen zijn aan de informatieplicht zoals voorzien in de wet over de 
bemiddeling. 
op dit vlak is er een lacune in de wet. de wetgever heeft ongetwijfeld gedacht 
dat de annulatieverzekering slechts een eenvoudige bijkomstigheid was bij 
de verkoop van een reisovereenkomst, die enkel een «ja» of «neen» van de 
klant vereiste. steeds meer tour operators stellen echter, samen met hun 
brochures, meerdere formules van annulatieverzekeringen voor, die minder 
of meer uitgebreide waarborgen kunnen bevatten waarvan de verschillen een 
uitgebreide informatie vragen. soms zou de verkoper zelfs het meest geschikte 
product moeten kunnen aanbevelen op grond van de voorafbestaande 
gezondheidstoestand van sommige klanten. hij zou hen bijgevolg moeten 
kunnen verwijzen naar een verzekeringsonderneming die formules voorstelt 
met ruimere dekkingen.

als een consument over het beheer van schadegevallen klaagt, werpt hij 
voornamelijk het gebrek aan opvolging op of het gebrek aan informatie 
over het verloop van de behandeling van het dossier. hij geeft ook kritiek op het 
eerste advies over de aansprakelijkheden op het moment van ontvangst van de 
aangifte en dat nadien wordt betwist.
zoals in vorige jaren hebben meerdere klachten betrekking op de 
tussenpersonen die de schadegevallen volledig beheren voor rekening van de 
verzekeringsondernemingen. de aangehaalde redenen zijn identiek aan deze 
die over het algemeen gericht worden aan de verzekeringsondernemingen zelf.

in enkele gevallen is de ombudsman moeten tussenkomen omdat de 
tussenpersoon de schadevergoeding, die hij had ontvangen van de 
verzekeringsonderneming, niet had overgemaakt. als de situatie vastzit 
en de verzekerde geen mandaat aan de tussenpersoon heeft gegeven 
om de schadevergoeding te innen, dringt de ombudsman aan dat de 
verzekeringsonderneming, zoals wettelijk voorzien40, het bedrag rechtstreeks 
aan de begunstigde zou storten, zonder het resultaat van de ondernomen 
stappen af te wachten om dit bedrag bij de verzekeringstussenpersoon te 
recupereren. 

40   art. 13 w.l.v.o.
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d. welke oplossing krijgt de klacht? 

in 2008 is het aantal gegronde klachten licht gestegen tot 56% (maar slechts 
53% van de klachten tegen verzekeringstussenpersonen die aangesloten zijn bij 
een beroepsfederatie), terwijl in 2007 53% van de klachten gegrond waren.

de tak Auto telt het grootste aantal gegronde klachten met 67%. in de tak 
leven vertegenwoordigen de gegronde klachten 60% waarbij als voornaamste 
redenen «professionele bekwaamheid» en «deontologische code» aangehaald 
worden. daarentegen zijn in de tak Brand 45% van de klachten gegrond.

wanneer de consument de niet-naleving van de deontologische code aanhaalt, 
voornamelijk in de tak leven (één op twee klachten), zijn 70% van de klachten 
gegrond. ook wanneer de klacht over een betalingsprobleem gaat, hetzij van 
de premie of van een schadevergoeding bij een schadegeval, zijn 66% van de 
klachten gegrond.

net zoals in 2007 zijn de klachten met betrekking tot schadegevallen meestal 
ongegrond (55%).

tenslotte, op 11 februari 2009 waren 28 dossiers nog niet afgehandeld.
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dE KlAchTEN iN cijfErs

2.4 klAChTEn TEGEn DATAssUR

datassur is een economisch samenwerkingsverband dat ondermeer 
gegevensbanken beheert. zij registreert de gegevens die de 
verzekeringsondernemingen overmaken ten gevolge van de opzeg van een 
contract op basis van objectieve criteria zoals de niet-betaling van de premie, de 
schadelast en de bewezen fraude. 
de ombudsman komt tussen, als beroepsinstantie, bij klachten over de gegevens 
die worden opgenomen in het «speciale risico’s»-bestand of rsr-bestand, dat 
wordt beheerd door datassur.

A. Aantal klachten

in 2008 ontving de ombudsman 59 verzoeken tot tussenkomst aangaande de 
registratie in het rsr-bestand van datassur. hoewel dit een minieme stijging 
is ten opzichte van 2007, blijft het aantal klachten, over de verscheidene jaren 
heen, vrij stabiel. het aantal van de effectief onderzochte klachten is eveneens 
gelijkaardig: in 2008 bemiddelde de ombudsman in 24 dossiers tegen datassur. 
in 2007 bedroeg dit aantal 21 dossiers41.

de klachten, ingediend bij de ombudsman, blijven echter beperkt ten 
opzichte van het totale aantal registraties (50.975 in 2008) en de verzoeken 
tot verbetering (340 in 2008) in het rsr-bestand van datassur. hoewel de 
registraties en de verzoeken tot verbetering bij datassur zelf zijn gestegen, 
stegen de ingediende dossiers bij de ombudsman niet in dezelfde mate.
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B. wie dient er klacht in?

als rechtstreeks gedupeerde van de registratie neemt de verzekerde meestal 
zelf het initiafief: 80% van de klachten tegen het rsr-bestand van datassur zijn 
afkomstig van de verzekerde zelf. 

de klachten ingediend door de tussenpersonen stegen van 1 in 2007 naar 6 in 
2008. 
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c. over welke verzekeringen klaagt de concument?

zoals de ombudsman al vaststelde in het verleden, heeft het grootste deel van 
de klachten tegen het rsr-bestand van datassur betrekking op de verplichte 
autoverzekering. 

in 2008 bedroegen de klachten in autoverzekeringen 85%. dit is een kleine 
stijging ten opzichte van 2007. de ombudsman noteerde dezelfde trend in de 
brandverzekering.
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d. waarover klaagt de concument?

net als in 2007 werd de ombudsman voornamelijk gecontacteerd voor een 
betwisting van een registratie in het rsr-bestand van datassur wegens de niet-
betaling van de premie. het aantal klachten bleef quasi gelijk ten opzichte 
van vorig jaar: 28 in 2007 en 27 in 2008 of 46% van het totale aantal klachten 
tegen het rsr-bestand van datassur.
de ombudsman onderzocht 13 van deze klachten verder42. dergelijke registratie 
kan geschrapt worden als de verzekerde blijk geeft van «een klaarblijkelijk goede 
trouw»43. hoe moet echter het begrip «goede trouw» worden ingevuld? de 
vele discussies hieromtrent tonen aan dat dit begrip voor heel wat interpretatie 
vatbaar is. is de verzekerde bijvoorbeeld te goeder trouw als hij tijdens een 
bepaalde periode in schuldbemiddeling zit? 

daarnaast stelde de ombudsman nog steeds vast dat de verzekeraar soms 
premies opvraagt voor een contract dat niet geldig werd afgesloten. veelal heeft 
de verzekeraar een verzekeringsaanbod gedaan, waarop de verzekerde niet is 
ingegaan. ondanks dit, vraagt de verzekeraar toch de premie op. 
bij niet-betaling van deze premie, laat de verzekeraar vervolgens de consument 
registreren in het rsr-bestand van datassur. bij onderzoek van dergelijke 
dossiers, gaat de ombudsman na of de formaliteiten rond de afsluiting van 
het contract werden nageleefd. indien niet, zal zij dan ook aandringen om de 
betrokken persoon te schrappen. 
zie casus 20 p. 71.
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de registratie wegens opzeg na schade kende in 2008 een lichte stijging van 11 
klachten in 2007 naar 15 klachten in 2008 of 25%. slechts 6 klachten werden 
hiervan verder onderzocht44. 
de ombudsman stelde in een aantal aanvragen vast dat de verzekeraar toch 
was overgaan tot registratie voor «opzeg na schade» zonder dat de verzekeraar 
gebruik had gemaakt van zijn opzegrecht na schade. deze registratie gebeurde 
bijgevolg naar aanleiding van een opzeg tegen vervaldag. sinds de richtlijnen 
van 2003 van datassur is deze praktijk niet meer toegelaten45. in dergelijke 
dossiers heeft de ombudsman dan ook verzocht en bekomen om de registratie te 
annuleren. 

in 2008 noteerde de ombudsman 9 klachten over de registratie wegens fraude. 
net zoals de vorige jaren, stelde de ombudsman vast dat de consument zich 
moeilijk kan verzoenen met deze zware sanctie. een registratie wegens fraude 
blijft immers behouden gedurende een periode van 10 jaar. 

tenslotte ontving de ombudsman in 2008 eveneens een aantal klachten, waarbij 
de consument een schadevergoeding vraagt nadat hij de schrapping van zijn 
registratie in het rsr-bestand van datassur had bekomen. 
aangezien de registratie bij datassur is geschrapt, is het dossier voor 
de ombudsman eigenlijk opgelost. de rechtbank kan daarentegen een 
schadevergoeding toekennen waarvan de omvang kan variëren46.
in dergelijke dossiers heeft de ombudsman de klager er toch op gewezen dat de 
verzekerde de bewijslast heeft, die zwaar kan doorwegen. de verzekerde moet 
immers aantonen dat de verzekeraar en/of datassur een fout heeft gepleegd, dat 
hij schade heeft geleden en dat schade voortvloeit uit de fout die is gepleegd.
recent heeft de rechtbank zich nog uitgesproken over een dergelijke vraag tot 
schadevergoeding47. zij stelde dat er geen fout werd aangetoond: «De registratie 
in het RSR-bestand van Datassur is een normale en erkende praktijk en is dus niet 
onrechtmatig. Het biedt de toekomstige verzekeraars van de verzekeringsnemer 
de mogelijkheid de waarachtigheid te controleren van de informatie die deze 
laatste wettelijk dient te verstrekken.» in deze uitspraak bevestigde zij eveneens 
dat de geleden schade door de registratie niet was aangetoond, aangezien «de 
consument zonder moeilijkheden een nieuwe verzekeraar heeft kunnen vinden».
het bewijs van de schade kan inderdaad moeilijk te leveren zijn. de 
schadevergoeding moet immers een hogere premie compenseren, die de 
verzekerde heeft moeten betalen doordat het risico werd verzwaard wegens de 
melding in het rsr-bestand van datassur. 
dit onderwerp werd opgenomen in een wetsvoorstel dat werd ingediend in het 
parlement48. artikel 14 van dit voorstel voorziet immers dat, bij een onterechte 
fichering, de beheerder van de negatieve lijst een forfaitaire schadevergoeding 
van 5.000 euro moet betalen. deze vergoeding is niet verschuldigd in het geval 
van een «kennelijke vergissing die de rechten van de betrokkene niet schaadt». 
het is nu afwachten hoe dit voorstel zal omgezet worden in een wet.
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44  zie infra p. 70.
45   zie Jaarverslag 2003 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 44.
46   zie supra p. 34.
47   rb. brussel, 25 april 2008, Bull. Ass – De Verz. 2008, nr. 364, p. 243, noot c.-a. van oldeneel.
48    wetsvoorstel houdende de omkadering van de negatieve lijsten, Parl.St. kamer, nr. 52k0754.
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E. welke oplossing krijgt de klacht? 

de ombudsman treedt voor de klachten tegen het rsr-bestand van datassur 
enkel op als beroepsinstantie. een verzekerde, die ontevreden is omdat hij in het 
bestand geregistreerd staat, moet zich in de eerste plaats wenden tot het rsr-
bestand van datassur zelf.
pas wanneer hij geen gelijk heeft gekregen en hij nog altijd meent dat zijn 
registratie onterecht of verkeerd is, kan hij de ombudsman aanschrijven. 
hoewel de procedure is opgenomen in de informatiebrief van datassur en op 
de website van datassur en de ombudsman, werd er in 60% van de klachten 
vastgesteld dat deze procedure niet gerespecteerd was door de klager. deze 
hadden voornamelijk betrekking op klachten wegens een registratie voor 
niet-betaling van premie (14 klachten), opzeg na schadegeval (9 klachten) of 
fraude (5 klachten). in dergelijk geval onderzoekt de ombudsman het dossier 
niet verder, maar zal zij de gebruikelijke procedure toelichten en de klager 
doorverwijzen naar datassur.

van de 24 onderzochte klachten, werd in 58% van de gevallen de registratie 
geschrapt. 
van de 13 behandelde klachten betreffende een registratie wegens niet-
betaling van de premie, waren er 8 klachten gegrond. zo was de verzekeraar 
veelal akkoord om de registratie te schrappen als de premie alsnog betaald 
werd. in enkele gevallen bleek ook dat de verzekeraar niet kon aantonen dat 
hij een getekend contractstuk had ontvangen of dat hij de aanmaning tot 
premiebetaling niet correct had verstuurd.
daarnaast waren er 4 klachten gegrond van de 6 behandelde klachten wegens 
registratie na opzeg na schadegeval. het gaat voornamelijk om dossiers waar de 
verzekeraar een registratie had doorgevoerd, terwijl het contract werd opgezegd 
tegen de vervaldag49. 
tenslotte was slechts 1 klacht betreffende registratie wegens fraude gegrond.

49  zie supra p. 69.
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is dE rEGisTrATiE Bij EEN opZEG NAAr EEN vErKEErd 
AdrEs GEGroNd?

De heer X verhuist naar Frankrijk. hij verhuurt zijn woning in België 
en vraagt aan zijn verzekeraar om de lopende polis aan te passen. 
Tegelijkertijd geeft hij hem ook zijn nieuw adres in Frankrijk door.

De verzekeringsonderneming registreert de risicowijziging, maar 
stuurt het vervalbericht naar het oude adres van de heer X in België. 
Aangezien de premie niet betaald wordt, zegt de onderneming de 
overeenkomst op. Omwille van een opzeg wegens niet-betaling van de 
premie wordt de heer X opgenomen in het RsR-bestand van Datassur.

De heer X wil een Brandverzekering bij een andere verzekeraar 
onderschrijven. Die weigert echter omdat de heer X bij Datassur 
geregistreerd is.

Bijgevolg neemt de heer X contact op met Datassur die de registratie 
van de heer X niet wil schrappen. Ontevreden richt de heer X zich tot 
de Ombudsman.

De Ombudsman neemt contact op met de verzekeringsonderneming 
en bezorgt haar het verzendbewijs van de fax waarmee de heer X zijn 
adreswijziging had doorgegeven.

De Ombudsman is van oordeel dat de opzeg van de overeenkomst 
wegens niet-betaling van de premie ongeldig is, vermits het 
vervalbericht naar het vroegere adres van de heer X werd verstuurd. 
De heer X heeft inderdaad dit verzoek tot betaling nooit ontvangen.

Op grond van deze argumenten aanvaardt de 
verzekeringsonderneming de RSR-fiche op naam van de heer X bij 
Datassur te schrappen.
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TwEE vErZEKEriNGsTAKKEN oNdEr 
dE loEp
3.1 GEZOnDhEIDsZORGEnVERZEkERInG

in 2008 heeft de ombudsman bij de hospitalisatieverzekeringen een stijging 
met 23% van het aantal klachten tegen verzekeringsondernemingen genoteerd, 
terwijl de algemene klachtentoename slechts 6% bedraagt. een meer 
gedetailleerde analyse hiervan kan u terugvinden bij «de klachten in cijfers»50.

A. de tariefaanpassingen en -verhogingen

in 2007 en 2008 heeft de hospitalisatieverzekering grondige wijzigingen 
ondergaan. de verzekeringsondernemingen zagen zich verplicht om 
hun portefeuille aan te passen aan de bepalingen van de nieuwe wet 
verwilghen51. daarnaast en in gevolge de europese richtlijn, die in het 
belgisch recht werd omgezet, moesten de bepalingen van de genderwet in de 
hospitalisatieverzekeringen worden geïntegreerd52. de ondernemingen moesten 
bovendien hun financieel evenwicht behouden gelet op de stijging van de 
kosten voor de gezondheidszorg en de beperktere tussenkomst van de sociale 
zekerheid.
al is de wet verwilghen onmiddellijk van toepassing op de nieuwe polissen, de 
bestaande hospitalisatieverzekeringen in de verzekeringsportefeuilles moeten 
in principe slechts uiterlijk op 1 juli 200953 zijn aangepast aan de wettelijke 
bepalingen. «in principe», want er heerst onduidelijkheid over de data waarop 
de verschillende wetsartikelen van kracht worden. eind 2008 probeerden 
verscheidene (voor)ontwerpen van wet deze data nader te bepalen, maar geen 
enkel werd definitief aangenomen.

de wet verwilghen bekrachtigt het principe van de levenslange dekking 
van het hospitalisatierisico54. dit principe is van toepassing op de individuele 
verzekeringen. maar sommige individuele ziekteverzekeringspolissen lopen niet 
levenslang. de duur ervan wordt geregeld door de algemene voorwaarden van 
het contract, met een beperking in de tijd. een aantal van deze contracten met 
dekking van de werkelijke hospitalisatiekosten55 koppelen de duur aan de leeftijd 
van de verzekerde en eindigen in dat geval meestal in het zeventigste levensjaar.
een veel grotere categorie polissen heeft bovendien een jaar als contractduur en 
bepaalt dat het contract elk jaar stilzwijgend wordt verlengd.

naast de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten zijn er ook de collectieve 
ziekteverzekeringsovereenkomsten. hier voert de wet de verplichting in om ze 
individueel te verlengen. de wet is echter slechts van toepassing op de collectieve 
verzekeringen die door een werkgever worden afgesloten.

75

50   zie supra p. 45.
51   wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op   
    de landverzekeringsovereenkomst, B.S., 10 augustus 2007 (hierna : wet ziekteverzekeringsovereenkomsten), de zogenaamde  
    wet verwilghen. 
52   wet van 21 december 2007 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en  
    mannen wat betreft het geslacht in verzekeringsaangelegenheden, B.S., 31 december 2007.
53   art. 3 wet ziekteverzekeringsovereenkomsten.
54   art. 138bis-3 w.l.v.o.
55   niet te verwarren met de individuele verzekeringscontracten die een forfait per hospitalisatiedag toekennen.
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op de markt bestaan er echter ook andere collectieve overeenkomsten die in 
naam van een groepering worden gesloten en waartoe de leden vrij kunnen 
toetreden (verzekeringspolis affinity group).
op dit punt is er dus een lacune in de wet verwilghen56. een wetsontwerp dat 
bepaalde wijzigingen aan de wet verwilghen wil aanbrengen, levert hiervoor een 
pragmatische oplossing57.

wegens het principe van de levenslange dekking van de overeenkomsten hebben 
de verzekeringsondernemingen hun portefeuille van hospitalisatieverzekeringen 
opnieuw onderzocht en een aantal aanpassingsprocedures opgestart. in de 
praktijk kwam dit vaak neer op een sanering van hun portefeuille.
zo hebben enkele verzekeringsondernemingen bestaande individuele polissen 
opgezegd. zij stellen in de plaats nieuwe contracten voor die aan de criteria 
van de wet verwilghen voldoen. dit gaat gepaard met een herziening van het 
contract en de premie, waarbij ze ook rekening houden met de gevolgen van de 
toepassing van het gelijkheidsprincipe tussen man en vrouw58 en met de stijging 
van de kosten van de gezondheidszorgen.
bepaalde verzekeraars hebben zelfs van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
administratieve vereenvoudigingen (zoals één enkele vervaldatum) door te 
voeren, een nieuwe tariefstructuur in te voeren of het beheer van de contracten 
te vergemakkelijken door nog slechts één product voor te stellen.

wegens klachten van talrijke ontevreden verzekerden59 heeft de ombudsman 
contact opgenomen met de betrokken verzekeringsondernemingen.
in eerste instantie moet de geldigheid van de opzeg en het naleven van de 
wettelijke voorschriften, zowel qua vorm als qua inhoud, worden nagegaan.
om te kunnen checken of de opzeg geldig is, moet men echter eerst 
onderzoeken of de clausule die de duur van het contract aangeeft in 
overeenstemming is met de wet op de landverzekeringsovereenkomst60.
artikel 30 van deze wet bevestigt het principe van de jaarlijkse duur van de 
overeenkomsten. de wet vermeldt echter dat dit principe niet van toepassing 
is op hospitalisatie- en levensverzekeringen. men moet dus nagaan of de 
hospitalisatiecontracten die voor een jaar worden gesloten, met stilzwijgende 
verlenging, volgens de wet door de beugel kunnen.
de wet geeft daar geen duidelijk antwoord op en de tekst kan dus aanleiding tot 
interpretatie geven.

volgens de betrokken verzekeringsondernemingen wilde de wetgever de 
mogelijkheid bieden om verzekeringsovereenkomsten met personen voor een 
langere duur dan één jaar aan te gaan. hij zou echter niet verbieden dat de 
partijen akkoord gaan over een duur van een jaar en dus het principe van de 
eenjarigheid toepassen.

56  zie Zakboekje 2007 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 79.
57 wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de  
 landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, voor wat de private  
 ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, Parl. St.  
 kamer, nr. 52k1662.
58  zie infra p. 78. 
59  zie ook w. robyns, «dure hospitalisatieverzekeringen? volt vraagt, wij antwoorden», Assurinfo nr. 5, 5 februari 2009, p. 11.
60  art. 30 w.l.v.o. hieronder vind je een voorbeeld van dergelijke clausule: de verzekeringsdekking vangt de eerste maal  
 aan op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin het verzekeringsvoorstel wordt opgemaakt en  
 ondertekend en mits betaling van de eerste premie. nadien wordt onderhavige overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd.
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een andere lezing leidt tot het besluit dat persoonsverzekeringsovereenkomsten 
voor een lange duur moeten worden gesloten. deze interpretatie steunt 
ondermeer op de voorbereidende werken van de wet, die de bedoeling van de 
wetgever beter kan uitleggen. door te voorzien in een uitzondering voor de 
verzekering van personen wilde hij de consument extra beschermen.
de risico’s die samenhangen met de gezondheid van het individu nemen immers 
met de jaren toe. hoe ouder iemand is, hoe groter de kans is dat hij of zij een 
operatie moet ondergaan of getroffen wordt door een ziekte…
met deze bepaling wilde de wetgever vermijden dat een verzekerings-
onderneming zou weigeren om de verzekeringsdekking te verlengen wanneer zij 
van oordeel is dat het risico verbonden aan de gezondheidstoestand toeneemt.
zo bepaalt de wet dat de verzekerde het contract kan opzeggen. 
volgens deze interpretatie werd dit opzegrecht niet toegekend aan de 
verzekeringsonderneming. deze redenering is naar analogie van het arbeidsrecht, 
waar de wet bepaalt dat opeenvolgende overeenkomsten van korte duur 
bij dezelfde werkgever als een overeenkomst van onbepaalde duur worden 
beschouwd61. op deze basis zouden contracten die voor een jaar worden 
afgesloten, met stilzwijgende verlenging, als contracten van onbepaalde duur 
kunnen worden beschouwd.

in de overtuiging dat de wetgever met deze bepaling de consumenten 
beter wou beschermen, volgt de ombudsman deze interpretatie. zij wordt 
trouwens ook gedeeld door eminente advocaten, universiteitsprofessoren 
en specialisten in het verzekeringsrecht62. hoewel het hier gaat om een 
toetredingsovereenkomst, zodat bij twijfel de bepalingen ervan in het voordeel 
van de zwakste partij moeten worden uitgelegd (en dat is hier de verzekerde), zijn 
de verzekeringsondernemingen bij hun standpunt gebleven. zij gaan ervan uit dat 
de overeenkomsten geldig voor de duur van één jaar waren gesloten en dat zij 
dus jaarlijks konden worden opgezegd.
jammer genoeg heeft de ombudsman geen rechtspraak kunnen vinden die de 
knoop zou kunnen doorgehakt hebben. de rechtbanken hebben dergelijke vraag 
blijkbaar nog niet behandeld. de nieuwe wet verwilghen beantwoordt ze wel 
door het principe van de levenslange dekking te bekrachtigen. zij treedt echter, 
in principe, uiterlijk op 1 juli 2009 in voege. de kans is dus groot dat deze vraag 
nooit aan een rechtbank zal worden voorgelegd en dat er dus geen definitief 
uitsluitsel komt.
toch is het jammer dat de wetgever dit punt in de wet niet heeft geregeld en dat 
hij vervolgens niet sneller is opgetreden om de aanpassingsmodaliteiten van de 
overeenkomsten te reglementeren.

de ombudsman kreeg niet alleen vragen over het probleem van de geldige opzeg 
van de contracten, maar ook over de soms drastische premieverhoging. voor dit 
laatste werden diverse redenen aangehaald en soms zelfs verscheidene redenen 
tegelijk: de toepassing van het non-discriminatieprincipe, de verplichtingen die de 
wet verwilghen oplegt en de gestegen kosten van de gezondheidszorg. 
eind december 2007 deed de belgische wetgever uitspraak over de toepassing in 

61 art. 10 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, B.S., 22 augustus 1978, err., B.S., 30 augustus     
     1978.
62  c. devoet, Les assurances de personnes, louvain-la-neuve, anthemis, 2006, p. 337 ; m. fontaine, Droit des Assurances,  
 bruxelles, larcier, 1996, 2ième édition, p. 278.
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belgië van het non-discriminatieprincipe tussen mannen en vrouwen (ook 
genderwet genoemd), zoals bepaald in de europese richtlijn63. 
op verzekeringsgebied beschikte elke lidstaat over de mogelijkheid om 
zijn grondgebied uit te sluiten van de toepassing ervan (opting out). de 
belgische overheid heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid voor 
de hospitalisatieverzekeringen. de verzekeringsondernemingen, die vaak een 
verschillend tarief hanteerden voor mannen en vrouwen, hebben dit tarief dus 
grondig moeten herwerken, zodat het rekening zou houden met de volledige 
gelijkheid tussen beide geslachten.

in de praktijk kwam dit over het algemeen neer op een tariefverhoging voor 
iedereen. wanneer de verscheidene leden van een gezin zijn gedekt, stellen zij 
zich natuurlijk de vraag waarom de premies zowel voor de mannen als voor de 
vrouwen stegen.
volgens verzekeringsondernemingen, die hierover klachten ontvingen, hield 
een tariefverhoging voor mannen of vrouwen niet noodzakelijk een daling 
voor het andere geslacht in. om hun dienstverlening ook in de toekomst te 
kunnen garanderen, moeten zij hun portefeuille immers globaal en op lange 
termijn bekijken. de samenstelling van een portefeuille is niet stabiel, maar 
varieert na verloop van tijd. ook de verhouding tussen mannen en vrouwen 
zal dus veranderen. bovendien evolueert het aantal verzekerden in elke 
leeftijdscategorie.
aangezien de verzekeraar de verbintenis aangaat om op lange termijn prestaties 
te leveren, hebben bepaalde verzekeringsondernemingen voor een prudentieel 
tariefstructuur gekozen, zodat ze voldoende reserves voor de toekomst kunnen 
opbouwen.

de verzekeringsondernemingen moesten daarnaast ook hun algemene 
voorwaarden aanpassen om te voldoen aan de vereisten van de wet die de 
discriminatie tussen mannen en vrouwen bestrijdt. zo schrapte zij de wachttijd 
van 9 maanden voor de dekking van zwangerschappen. de draagwijdte van 
deze maatregel werd echter niet altijd goed begrepen.
zie casus 21 p. 79.

63  wet van 21 december 2007 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen  
 en mannen wat betreft het geslacht in verzekeringsaangelegenheden, o.c.
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ZorGT dE NiEUwE GENdErwET voor EEN AUTomATischE 
dEKKiNG vAN AllE BEvAlliNGEN?

mevrouw X onderschreef een hospitalisatieverzekering bij een 
verzekeringsonderneming. Op grond van de antidiscriminatiewet, 
waarbij het verboden is een onderscheid te maken tussen mannen 
en vrouwen, schrapt de verzekeringsonderneming de wachttijd van 
negen maanden die bestond voor de dekking van de bevallingskosten.

Zeven maanden nadat mevrouw X het contract onderschreven 
heeft, wordt haar zoon geboren. Ze vraagt aan haar verzekeraar de 
terugbetaling van de hospitalisatiekosten voor deze bevalling. De 
verzekeringsonderneming stelt vast dat er reeds een gekende toestand 
was op het moment dat mevrouw X de polis onderschreef. Ze weigert 
bijgevolg haar tussenkomst.

mevrouw X betwist dit standpunt en wendt zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman neemt kennis van het dossier bij de verzekerings-
onderneming.
De wachttijd moest effectief worden afgeschaft op grond van de 
antidiscriminatiewetgeving. De algemene verzekeringsprincipes blijven 
echter wel van toepassing.

Volgens de wet64 dekt een verzekeringscontract enkel toekomstige 
en onzekere gebeurtenissen, waarvan het schadeverwekkend feit 
zich heeft voorgedaan na de inwerkingtreding van het contract. Een 
vrouw, die zwanger is bij het sluiten van de overeenkomst, kan dus de 
Hospitalisatiewaarborg voor de kosten van de toekomstige bevalling 
niet genieten.
Op grond van deze elementen kon de Ombudsman dan ook alleen 
maar bevestigen dat de weigering van de verzekeringsonderneming 
gegrond was.

cAsUs 21

64 art. 1 en 138bis-5 w.l.v.o.
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BiNNEN wElKE TErmijN KAN EEN collEcTiEvE 
vErZEKEriNG wordEN vErlENGd?

mevrouw X is reeds enkele jaren aangesloten bij de collectieve 
hospitalisatieverzekering aangegaan door de werkgever van haar 
echtgenoot. mevrouw X lijdt aan een darmaandoening, de ziekte van 
Crohn. 
na het overlijden van haar echtgenoot, ontvangt zij geen uitnodiging 
om de hospitalisatieverzekering te betalen. Bezorgd neemt ze contact 
op met de verzekeringsonderneming. Die antwoordt haar dat ze 
binnen de maand na het overlijden van haar echtgenoot had moeten 
reageren om de dekking van de overeenkomst op haar naam te 
kunnen voortzetten.

Aangezien deze termijn verstreken is, gaat het volgens de 
verzekeringsonderneming om een nieuwe overeenkomst. mevrouw X 
wordt onderworpen aan medische formaliteiten waarbij de ziekte 
van Crohn uit de dekking wordt uitgesloten. mevrouw X betwist het 
standpunt van de verzekeringsonderneming en wendt zich tot de 
Ombudsman.

De Ombudsman richt zich tot de verzekeringsonderneming. Ze 
verwijst daarbij naar de wet Verwilghen. Deze voorziet een termijn 
van 105 dagen om de individuele verderzetting van een collectieve 
Hospitalisatieverzekering aan te vragen.
Mevrouw X bevindt zich nog steeds binnen die termijn van 105 dagen.

De verzekeringsonderneming roept echter de overgangsperiode van 
twee jaar in (die dus loopt tot 1 juli 2009) vooraleer het wetsartikel 
effectief van toepassing is.

De Ombudsman kan zich niet verzoenen met dit standpunt. Minister 
Verwilghen heeft bevestigd dat de wet naar de geest toegepast moet 
worden. De overgangsperiode werd voorzien om organisatorische 
redenen en ze mag niet aangewend worden om een individuele 
verzekering te weigeren aan personen die sinds jaren door een 
collectieve verzekering gedekt waren.

Op grond van deze argumenten herziet de verzekeringsonderneming 
haar standpunt en aanvaardt dat mevrouw X een 
hospitalisatieverzekering kan sluiten zonder wachttijd noch medische 
formaliteiten.

cAsUs 22
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sommige verzekeringsondernemingen hebben hun tarief niet alleen aan de 
gevolgen van de antidiscriminatiewet aangepast, maar ook aan de stijging 
van de ziekenhuiskosten en van de kosten voor de gezondheidszorg in het 
algemeen. over dit aspect van de tariefaanpassing hebben zij niet voldoende 
gecommuniceerd. dit gebrek aan transparantie leidde dan ook tot vele vragen.

bovendien is de datum, waarop het nieuwe tarief van kracht wordt, niet altijd 
identiek. de consument is beschermd bij een tariefverhoging, die slechts vanaf de 
volgende vervaldatum kan ingaan. maar bij een tariefdaling kan hij daarentegen 
eisen dat het nieuwe tarief wordt toegepast vanaf de datum waarop de nieuwe 
wet ter bestrijding van de discriminatie van kracht wordt. het gaat immers om 
een wet van openbare orde. er is echter discussie over de precieze datum van 
toepassing van sommige bepalingen van de wet65.

de wet verwilghen huldigt ten slotte ook het principe dat de berekeningsbasis 
van de premie van de individuele hospitalisatieverzekering niet eenzijdig mag 
worden gewijzigd66. dit verbod zal ten laatste op 1 juli 2009 van kracht zijn.
op basis van de nieuwe wet zal de premie van de hospitalisatieverzekering 
aan een specifieke index worden gekoppeld. eind februari 2009 is deze index 
nog steeds niet bepaald, ondanks een wetsontwerp dat in de herfst door de 
ministerraad werd goedgekeurd67. de andere tariefaanpassingen zullen ter 
controle worden voorgelegd aan de officieel hiervoor bevoegde staatsinstelling, 
de cbfa (commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen), die 
binnen de maand moet reageren. als een reactie uitblijft, is het nieuwe tarief 
goedgekeurd. 

uit de verschillende tariefwijzigingen blijkt dat de verzekeringsondernemingen in 
2008 nog gebruik hebben gemaakt van de vrijheid waarover zij nog beschikken 
tot uiterlijk 1 juli 2009 om hun tarieven te wijzigen en aan te passen.
men kan zich hierbij reeds de vraag stellen of tariefaanpassingen die 
aangekondigd werden vóór 1 juli 2009, maar die slechts na deze datum van 
kracht worden, rechtsgeldig zijn.

in de toekomst zullen premiewijzigingen dus aan bepaalde eisen moeten voldoen, 
maar zullen ze hierom niet meer voorkomen? dit is allerminst zeker in het licht 
van de stijging van de ziekenhuiskosten en de medische kosten in het algemeen. 
eind 2008 kwam dit nog uitgebreid aan bod in de pers68. 
bovendien moet men benadrukken dat de financiële winst niet volledig 
aan de verzekeringsondernemingen ten goede komt. in het bedrag van de 
tariefaanpassing zit immers ook een deel dat aan de staat wordt doorgestort. 
de premies zijn fiscaal zwaar belast. zo is de premie onderworpen aan 9,25% 
belasting en 10% sociale zekerheidsbijdrage. op een premie van 800 euro gaat 
bijvoorbeeld ongeveer 130 euro naar de staat, ondermeer voor de financiering 
van de sociale zekerheid. 9,25% zijn echter zuiver belastingen.
het aantal individuele en collectieve hospitalisatieverzekeringsovereenkomsten 
is de voorbije jaren voortdurend gestegen. de toename duidt op de 
maatschappelijke rol van deze verzekering. moet bijgevolg de fiscaliteit, die op 
deze verzekeringstak rust, niet worden herbekeken?

65  Yves thierry, «verzekeren in tijden van gendergelijkheid, een leidraad door rechtsonzeker gebied», De nieuwe federale    
     antidiscriminatiewetten, brussel, die keure, 2008, p. 773 e.v.
66  art. 138bis-4 w.l.v.o.
67  wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni  
 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, voor wat de private   
 ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, o.c.
68  l. cerrada crespo, « santé : 5% plus cher ! », La Dernière Heure, 26 décembre 2008, p. 6 ; X, « wat wordt duurder, wat  
 goedkoper ? », Netto De Tijd, 20 décembre 2008, p. 9.
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B. Toegang tot verzekeringen

tot aan de inwerkingtreding van de wet verwilghen op 1 juli 2007 
ontving de ombudsman regelmatig klachten over de weigering van een 
verzekeringsonderneming om een hospitalisatieverzekering aan te 
bieden aan de kandidaat-verzekerde wegens zijn gezondheidstoestand. 
daarnaast ondervond hij eveneens moeilijkheden om de 
hospitalisatieverzekeringsovereenkomst te verlengen ingevolge familiale 
wijzigingen (overlijden, echtscheiding, meerderjarigheid, …).
zie casus 22 p. 80.

de consument voelde zich hierbij gediscrimineerd. in deze gevallen werd er 
meestal ook geen alternatief via een bijpremie of via een verzekering met een 
uitsluiting aangeboden. het ging immers om aandoeningen die vaak leiden tot 
een algemene, verslechterde gezondheidstoestand, zodat het onmogelijk was 
voor de verzekeraar om het risico te dekken. 

sinds de inwerkingtreding van de wet verwilghen ontving de ombudsdienst 
geen klachten meer over de weigering van een hospitalisatieverzekering. de 
consument komt wel nog aankloppen omdat hij de uitsluitingen, die worden 
ingelast door de verzekeraar (in kader van artikel 138bis–6 w.l.v.o., dat werd 
ingevoerd door de wet verwilghen) moeilijk kan aanvaarden. ter herinnering, 
deze wetswijziging wil de toegang tot de hospitalisatieverzekering verbeteren 
voor de kandidaat-verzekerde, die aan een chronische ziekte of een handicap 
lijdt. door een uitsluiting voor de kosten die betrekking hebben op deze ziekte of 
handicap, kan de verzekeraar een hospitalisatieverzekering aanbieden.
veelal bekritiseert de consument de vage bewoordingen van de uitsluiting en de 
interpretatiemoeilijkheden die kunnen voorkomen bij een eventueel schadegeval. 
de commissie, zoals voorzien in de wet verwilghen, zou zich over deze 
uitsluitingsclausules, bij een schadegeval, kunnen uitspreken. eind februari 2009 
was deze commissie nog steeds niet opgericht69.

daarnaast gaat de consument ook niet akkoord met de voorgestelde bijpremie. 
in die zin ontving de ombudsman in 2008 enkele klachten over de voorgestelde 
bijpremie wegens overgewicht. na onderzoek van het dossier, stelt zij vast 
dat dergelijke contracten geen uitsluiting voorzien voor de gevolgen, die 
een overgewicht met zich kunnen meebrengen (bijvoorbeeld diabetes). deze 
bijpremie laat bijgevolg toe om alle ziektes te dekken tijdens de duurtijd van 
het contract. bovendien gaat de verzekeraar veelal akkoord om de bijpremie 
te herzien als de bmi70 gedurende een bepaalde stabiele periode onder een 
bepaalde waarde daalt.

tenslotte werd de ombudsman ook enkele keren aangesproken voor een 
weigering van hospitalisatieverzekering op basis van de leeftijd. het ging 

69  art. 138bis-6 l.c.a.t.
70  body mass index.
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om verzekerden die op zoek waren naar een nieuwe verzekeraar wegens de 
premieverhoging die werd doorgevoerd door hun vorige verzekeraar.

vanaf een bepaalde leeftijd van de verzekerde kan de verzekeraar (zoals de 
mutualiteit) weigeren om dekking te verlenen, aangezien hij van mening is dat 
het risico op hospitalisatie te hoog is om te dekken via een redelijke bijpremie. 
de wet verwilghen beperkt de verplichting tot verzekering tot de leeftijd van 65 
jaar71.

71 art. 138bis-6 w.l.v.o.
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TwEE vErZEKEriNGsTAKKEN oNdEr 
dE loEp
3.2 lEVEnsVERZEkERInG

in 2008 handelden 19% van het totaal aantal klachten over 
levensverzekeringen. over een periode van 5 jaar is het aantal klachten in deze 
tak meer dan verdubbeld (+249%). deze verhoging kan gekoppeld worden 
aan de toename van het premie-incasso dat de tak leven de laatste jaren 
optekende72. een meer gedetailleerde analyse hiervan kan u terugvinden bij de 
motieven waarom er klachten worden ingediend73. 

A. Evolutie binnen het wetgevend kader 

in de herfst werd de sector van de levensverzekering betrokken in de gevolgen 
van de wereldwijde financiële crisis. 
sinds een vijftiental jaren maakt de consument gebruik van de diverse 
levensverzekeringsproducten om zijn spaargeld te investeren. in de beginfase 
was hij vooral geïnteresseerd in de producten die werden aangeboden door de 
verzekeringsondernemingen, omdat ze naast een kapitaalsgarantie, ook een 
vaste intrestvoet waarborgden op lange termijn.
door het grote succes hebben de verzekeringsondernemingen nieuwe 
producten ontwikkeld waarbij de waarborgen op het vlak van intrestvoet en/
of kapitaal erg variabel, en soms zelfs afwezig, kunnen zijn. hiernaast worden 
de levensverzekeringen ook verkocht door bankinstellingen. het is dus normaal 
dat het financiële tumult in de bankwereld bij de consumenten ook vragen heeft 
opgeroepen aangaande hun beleggingen in levensverzekeringen. 

ze ondervroegen de ombudsman vooral om geïnformeerd te zijn, om advies 
te krijgen over de maatregelen die ze eventueel kunnen treffen of gewoon om 
gerustgesteld te worden. 
aangezien het niet aan de ombudsman toekomt om de consument te adviseren 
en te sturen in het beheer van zijn patrimonium, heeft ze voor dergelijke vragen 
doorverwezen naar de tussenpersonen in verzekeringen en beleggingen, 
diensten voor bijstand aan consumenten,…
daarnaast kon de ombudsman objectieve informatie geven en dikwijls ook de 
consumenten geruststellen. meestal gebeurde dit via de telefoon. dit verklaart 
waarom de impact van de crisis op het aantal schriftelijke klachten beperkt bleef. 
in het licht van deze gebeurtenissen heeft de ombudsman op de onthaalpagina 
van haar website eveneens informatie opgenomen, die verder wordt uitgediept 
in het luik «faQ» (vaak gestelde vragen). 

85

72  zie Jaarverslag 2008 Assuralia, p. 8.
73  zie supra p. 41.
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in de meeste van de gevallen kon de ombudsman de consumenten 
geruststellen. hierbij wees ze op het onderscheid dat er bestaat tussen de 
bank- en de verzekeringsproducten. levensverzekeringspolissen hebben 
meestal een relatief lange beleggingshorizon. om haar prestaties in de 
toekomst te kunnen waarborgen moet de verzekeringsonderneming, onder 
toezicht van de commissie voor het bank- financie- en assurantiewezen, de 
toevertrouwde sommen op een voorzichtige manier beleggen. voor wat betreft 
de levensverzekeringen in tak 21, de polissen met een gewaarborgd rendement, 
moet er belegd worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen74. de 
verplichtingen van de levensverzekeraars zijn bijgevolg op een solvabele manier 
ingedekt. enkel wanneer de consumenten in een paniekreactie massaal de 
afkoop zouden vragen van hun polis met een gewaarborgd rendement, kan er 
een probleem van liquiditeit ontstaan. de beleggingen op lange termijn moeten 
dan versneld verzilverd worden, met alle negatieve gevolgen van dien. 

in 2008 bleef het aantal schriftelijke vragen om tussenkomst, dat rechtstreeks 
gekoppeld is aan de financiële crisis, echter beperkt. in een twintigtal gevallen 
vroeg de consument om tussenkomst van de ombudsman. de meeste van deze 
dossiers handelden over levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen 
(tak 23), waarbij er een kapitaalsgarantie werd verstrekt door lehman brothers. 
in deze tak 23-polissen, draagt de consument in principe het beleggingsrisico. 
in afwijking hierop kan er sinds het nieuwe kb leven van 14 november 200375 
een garantie gegeven worden. voor het verstrekken van deze garantie werd er 
extern een verzekering onderschreven bij lehman brothers en dit conform de 
wetgeving.  
uit de informatie die de ombudsman kon inkijken blijkt dat de keuze voor 
lehman brothers tot waarborg van de belegging op zich niet voor kritiek 
vatbaar is. deze financiële instelling had op het ogenblik van de onderschrijving 
van de dekking volgens de internationale ratingagentschappen een zeer hoge 
kredietkwaliteit met een zeer lage waarschijnlijkheid van kredietrisico. enkele 
maanden na het onderschrijven werd de rating plots aangepast van a+ naar d 
(default). de kans dat een dergelijke gebeurtenis zich zou voordoen, werd door 
experten als onbestaande ingeschat76. 
de betrokken consumenten riskeerden bijgevolg een koude douche, want 
het k.b. leven voorziet dat de consument in geval van faillissement van de 
externe verzekeraar, het beleggingsrisico zelf draagt. gelukkig hebben de 
belgische verzekeraars beslist om voor hun rekening de garantie van lehmann 
brothers over te nemen. de ombudsman kon bijgevolg bevestigen dat de 
kapitaalsgarantie op de eindvervaldag verworven blijft. 

de financiële crisis heeft, algemeen gesproken, het vertrouwen van de 
consument aan het wankelen gebracht. hij heeft zich geïnformeerd en heeft de 
verzekeringsproducten vergeleken met de structuren van de bankproducten. zo 
bestaat er in de banksector een fonds dat tot op bepaalde hoogte terugbetaling 

74  voor meer details, zie denis gouzée, « et si l’assureur faisait faillite ? », Principium, 2008, n° 9, p. 10.
75  art. 65 van het k.b. van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit, B.S., 14 november 2003, err. B.S.,  
 23 juli 2004, hierna k.b. leven. 
76  fitch rating global corporate finance 2007 transition and default study, 30 april 2008.
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waarborgt van de ingelegde sommen. 

teneinde de consument een optimale bescherming te kunnen bieden, heeft de 
overheid een Bijzonder Beschermingsfonds voor levensverzekeringen77  
in het leven geroepen. deze aanvullende waarborg slaat evenwel nooit op de 
groepsverzekeringen. 
iedere verzekeringsonderneming kan vrij beslissen of ze al dan niet toetreedt 
tot het beschermingsfonds, maar het is niet toegelaten om deze toetreding te 
vermelden in de publiciteit. uit de reacties die ze ontvangt, leidt de ombudsman 
af dat de meeste consumenten overtuigd zijn dat de bijkomende garantie steeds 
verworven is. vanuit het oogpunt van een transparante communicatie zou 
het aangewezen zijn dat het jaarlijks overzicht melding maakt van de gevallen 
waarin een aanvullende dekking bij het bijzonder beschermingsfonds voor 
levensverzekeringen onderschreven is. 

in 2008 werd er nog een wetgevend initiatief genomen dat tegemoet komt 
aan vragen en behoeften van de consument. gedurende meerdere jaren 
ontvangt de ombudsman klachten van consumenten die op zoek zijn naar een 
levensverzekeringspolis die onderschreven werd door een overleden familielid, 
een kennis, … 

omdat er geen centraal register bestaat waarin de levensverzekeringen 
worden bijgehouden, kan de ombudsman enkel verwijzen naar de algemene 
mogelijkheden die bestaan om de verzekeraar terug te vinden, zoals het 
nakijken van de rekeninguittreksels van de overledene, het controleren van de 
belastingsaangifte om na te of er premies fiscaal in mindering werden 
gebracht, ...78

ook krijgt de ombudsman regelmatig de vraag of de verzekeringsonderneming 
intresten verschuldigd is voor de gelden die de begunstigde, soms met een aantal 
jaren vertraging, opvraagt. 
de nieuwe wetgeving op het vlak van de slapende levensverzekerings-
contracten79 voorziet een regeling waarbij grotendeels tegemoet wordt 
gekomen aan deze vragen, toch voor wat betreft de meeste individuele 
levensverzekeringspolissen. de groepsverzekeringen worden niet beoogd, omdat 
het risico op slapende contracten in deze tak beperkt is. bij groepsverzekeringen 
voorzien immers de wettelijke bepalingen dat de verzekeraar of de werkgever 
contact moeten opnemen met de begunstigde80. 

Welke zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe wetgeving? 
de belangrijkste verplichtingen ten laste van de verzekeringsmaatschappijen zijn: 

 - binnen de zes maand na het einde van de overeenkomst nagaan of de  
   verzekerde niet overleden is binnen de dekkingsperiode. deze controle  
   is evenwel niet van toepassing op verzekeringen gekoppeld aan een  
   lening. 

77  k.b. van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van  
 de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen  
 in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito’s en de levensverzekeringen, en  
 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten,  
 B.S., 17 november 2008.  
78 zie http://www.ombudsman.as/fr/faq/index.asp?searchcategory=18&searchsubcategory=&id_faq=141&keyword=.
79 art. 33 e.v. van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen, B.S., 7 augustus 2008.
80  art. 26 §4 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die  
 pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, o.c.
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 -  binnen de achttien maand na de kennisname van een overlijden  
    vaststellen of het risico verzekerd was, zelfs indien de begunstigde  
  nalaat om zich te manifesteren. 
 - de begunstigde opsporen en contacteren binnen de zes maand  
    na afloop van het contract. hiertoe zullen de verzekerings-  
     ondernemingen via assuralia het rijksregister en de kruispunt-  
    databank van de sociale zekerheid kunnen raadplegen. voor dit   
    nazicht en de opsporingen mag een vergoeding aangerekend worden  
    die beperkt blijft tot maximaal 5% van de verzekerde prestaties. 
 -  de onbetwistbaar verschuldigde sommen overmaken aan de   
    deposito- en consignatiekas binnen de achttien maand volgend  
    op de kennisname van de verwezenlijking van het risico. hier kunnen  
    de begunstigden dan nog verschuldigde prestaties opvragen. vanaf  
  het ogenblik van de overdracht worden er intresten toegekend, doch  
    deze zijn beperkt tot een periode van maximaal 5 jaar. 

momenteel is er een overgangsperiode van drie jaar van toepassing. deze 
laat de verzekeringsondernemingen toe om de nodige maatregelen te treffen 
tot regularisatie van de reeds slapende levensverzekeringen alsook van de 
levensverzekeringen die binnen een periode van drie jaar na de inwerkingtreding 
van de wet slapend worden. de verzekeringssector en de banksector hebben 
reeds maatregelen getroffen om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. 
begin 2009 hebben ze de v.z.w. Identifin opgericht. deze instelling zal instaan 
voor consultaties en uitwisseling met het rijkregister en de kruispuntdatabank 
van de sociale zekerheid81. 
hoewel de nieuwe wetgeving een vooruitgang betekent, biedt ze niet altijd een 
antwoord op alle vragen tot het opsporen van de levensverzekeringspolissen 
van een overledene82. levensverzekeringspolissen hebben vaak een lange 
looptijd. wanneer een verzekerde komt te overlijden, verlopen er soms nog 
tientallen jaren alvorens het contract op de einddatum komt en als slapend kan 
aanzien worden. bij het openvallen van de nalatenschap wordt de ombudsman 
regelmatig aangesproken voor de problemen die de erfgenamen hebben om 
eventuele levensverzekeringen van de overledene terug te vinden. omdat de 
polissen nog niet als slapend aanzien worden, biedt een navraag bij de deposito- 
en consignatiekas op dat ogenblik geen uitweg. 

er moet gezocht worden naar aanvullende maatregelen. deze zouden, naar 
evenbeeld van wat reeds bestaat in de banksector, kunnen uitgewerkt worden 
door assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen. zo 
biedt febelfin, de beroepsvereniging van de banken, aan de erfgenamen en 
de rechthebbenden voor een forfaitaire bijdrage van 125 euro administratieve 
bijstand in hun zoektocht. hierbij doen ze een beroep op een netwerk van 
correspondenten bij hun leden83. 

81 c.-a. van oldeneel, «geboorte van identifin, een vzw voor het beheer van slapende verzekeringsovereenkomsten»,  
 Assurinfo nr. 2, 15 januari 2009, p. 5.
82 voor meer informatie, zie X, de strijd tegen slapende rekeningen, Verzekeringsnieuws, 2008, nr. 43, p. 3.
83 zie http://www.febelfin.be/febelfin/nl/tot_uw_dienst/index.html.
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84  wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, B.S., 7 juni 2007. 
85 Q.R.V.A., k.v.v., 52/020, vraag nr. 160 van 29 april 2008, p. 4271 (j. de potter).
86  zie Zakboekje 2007 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 92.

89

de vereffening van levensverzekeringen onderschreven tijdens het huwelijk 
kan ook problemen stellen in geval van echtscheiding.
de echtscheidingswet84, die op 1 september 2007 in werking trad, heeft 
fundamentele wijzigingen met zich meegebracht. er werd een schuldloze 
echtscheiding ingevoerd, waarbij er geen aanpassingen werden doorgevoerd aan 
de wetgeving inzake levensverzekeringen. 

de minister van justitie heeft naar aanleiding van een parlementaire vraag85 
enkele verduidelijkingen gegeven. de huwelijksvoordelen, die tussen echtgenoten 
werden toegestaan, gaan sinds 2007 steeds verloren bij echtscheiding86. de vraag 
stelt zich wat er moet gebeuren met de polissen die na 1 september 2007 worden 
vereffend, maar waarbij de echtscheiding voordien reeds was uitgesproken. 
verliest de met naam aangeduide echtgenote de begunstiging of blijft deze 
behouden? in de rechtsleer worden beide strekkingen verdedigd. het zal dus aan 
de rechtbank toekomen om zich uit te spreken. gezien de betwistbare situatie 
zal deze problematiek vermoedelijk nog een aantal jaren aanleiding geven tot 
klachten. 
assuralia heeft de sector geadviseerd om de eerste stelling te volgen. hierdoor 
verliest enkel de schuldige echtgenoot de voordelen, die werden toegekend voor 
echtscheidingen, die werden uitgesproken vóór 1 september 2007.
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B. Toegang tot verzekeringen

de ombudsman ontving in 2008 31 klachten, waarbij de verzekerde zich 
gediscrimineerd voelde door de beslissing van de verzekeraar. 17 van deze 
dossiers hadden betrekking op een levensverzekering.
veelal gaat het om de weigering tot toekenning van een schuldsaldoverzekering 
of de voorgestelde bijpremie voor deze schuldsaldoverzekering. de reden tot het 
niet of beperkt aanbieden van dergelijke verzekering vindt zijn oorsprong in de 
gezondheidstoestand van de verzekerde.

in 2008 stelde de ombudsman vast dat vooral de verzekerbaarheid van 
(ex-)kanker- en diabetespatiënten problematisch kan verlopen. in de meeste 
dossiers, en soms na uitgebreide onderhandelingen, kon de verzekeraar wel een 
voorstel tot schuldsaldoverzekering doen met een bijpremie. deze techniek is 
aan te raden in de mate dat de bijpremie redelijk en haalbaar is. 
de ombudsman is echter geen arts noch actuaris. het is dan ook dikwijls moeilijk 
om te oordelen of het gaat om een redelijke bijpremie of niet. teneinde de 
transparantie te bevorderen, zal zij alle informatie verzamelen om duidelijkheid 
te kunnen brengen bij de klager. op medisch vlak zal zij, op vraag van of 
met toelating van de klager, voorstellen om de vraag te bespreken tussen de 
behandelende geneesheer en de raadsdokter van de verzekeringsonderneming.
zie casus 23 p. 91.

daarnaast stelde de ombudsman eveneens vast dat de verzekeraar soms 
een opening laat om de bijpremie te herzien op het ogenblik dat de 
gezondheidstoestand van de verzekerde verbeterd en gestabiliseerd is. zo stelt 
een verzekeraar veelal een bijpremie voor als de bmi-waarde van de kandidaat-
verzekerde te hoog is. soms was de verzekeraar bereid om deze bijpremie te 
herzien als deze bmi-waarde gedurende een bepaalde periode stabiel blijft 
op een lagere waarde. de ombudsman heeft gelijkaardige voorstellen van 
verzekeraars teruggevonden bij een te hoog cholesterolgehalte en bij 
(ex)-kankerpatiënten87.

87 zie infra p. 96.
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9191

is dE BijprEmiE voor hArTriTmEsToorNissEN GErEchT-
vAArdiGd?

De heer X koopt een appartement dat hij financiert met een 
hypothecaire lening van 260.000 euro op 30 jaar. De bankier stelt hem 
voor om een schuldsaldoverzekering bij een verzekeraar van dezelfde 
financiële groep aan te gaan. hierdoor kan hij ook genieten van 
een korting op de intrestvoet van de hypothecaire lening. De heer X 
aanvaardt dit. 

Om het contract te onderschrijven vult de heer X de medische 
vragenlijst in die hem door de verzekeringsonderneming werd 
opgestuurd. hij vermeldt dat hij lijdt aan hartritmestoornissen.
Op basis daarvan biedt de verzekeraar aan de heer X een 
schuldsaldoverzekering aan met een bijpremie van 100%.
De heer X aanvaardt deze bijpremie niet en wendt zich tot de 
Ombudsman.

De Ombudsman contacteert de verzekeringsonderneming. Deze stelt 
dat ze zich baseert op verschillende marktstudies die wijzen op de 
hoge risico’s bij hartritmestoornissen.
Bijgevolg meent ze dat de bijpremie op objectieve elementen is 
gestoeld. 

De antidiscriminatiewet schrijft echter voor dat de 
verzekeringsondernemingen ook redelijke oplossingen in verhouding 
tot het risico moeten aanbieden. 

Volgens de behandelende geneesheer van de heer X ontstaat het 
hogere risico op overlijden pas na 60 jaar. Aangezien het contract 
van de heer X ten einde zou lopen op 66 jaar, is de periode van een 
verhoogd risico slechts 6 jaar. 

Op basis van deze argumentatie kon de Ombudsman een herziening 
van het voorstel bekomen. De verzekeraar stelt aan de heer X voor om 
een Schuldsaldoverzekering aan te gaan voor een periode van 25 jaar 
met een bijpremie beperkt tot 50%.

cAsUs 23
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AANBEvEliNGEN

4.1 OpVOlGInG VAn DE AAnBEVElInGEn

A. Toegang tot verzekeringen

ook in 2008 stelde de ombudsman nog steeds vast dat het verkrijgen van 
een schuldsaldoverzekering problematisch kan verlopen indien de kandidaat-
verzekerde bepaalde gezondheidsproblemen vertoont88. 
deze schuldsaldoverzekering is meestal een noodzakelijke voorwaarde voor 
het verkrijgen van een hypothecair krediet. bij gebrek aan toegang tot deze 
verzekering, kan de consument veelal zijn project tot het verkrijgen of het 
bouwen van «zijn huis» niet verwezenlijken.

in haar zakboekje van 2007 heeft de ombudsman aan de belgische verzekeraars 
en de overheid aanbevolen om te onderzoeken welke mogelijke oplossingen 
kunnen gevonden worden voor deze problematiek89. zij verwees hierbij vooral 
naar het franse model, de «convention aeras» en het voorbeeld van andere 
verzekeringstakken, waar een tariferingsbureau werd gecreëerd.
deze aanbeveling werd uitgewerkt in verschillende politieke initiatieven. 
verschillende wetsvoorstellen werden neergelegd, die toelaten dat de 
burger toegang verkrijgt tot een schuldsaldoverzekering ondanks zijn 
gezondheidstoestand.

zo werden in februari 2008 een wetsvoorstel van dhr. m. wathelet90 en in 
juni 2008 een wetsvoorstel van mevr. k. partyka91 ingediend. beide hebben 
betrekking op de schuldsaldoverzekering en op de toegang tot overlijdens- 
en invaliditeitsverzekering en waarbij de oprichting van een tariferingsbureau 
werd voorgesteld. in oktober 2008 dienden mevr. m. hermans en dhr. p. 
vankrunkelsven92 een voorstel tot resolutie in voor de oprichting van een 
bijzonder bemiddelingsorgaan binnen de commissie van verzekeringen. 
tenslotte is er eveneens een ontwerpvoorstel, dat de mogelijkheid voorziet om 
de bijpremie te herzien na 2 jaar. in dit laatste voorstel wordt de nadruk gelegd 
op een betere communicatie over de berekening van de bijpremies93. 

al deze voorstellen maken deel uit van parlementaire besprekingen. de 
voogdijminister heeft aan de commissie van verzekeringen gevraagd 
om een advies uit te brengen. teneinde deze problematiek beter in kaart 
te kunnen brengen, heeft de commissie de vertegenwoordigers van de 
patiëntenverenigingen, het centrum voor gelijkheid van kansen alsook de 
ombudsman van de verzekeringen uitgenodigd om deel te nemen aan de 
debatten. 

95

88 zie supra p. 90.
89 zie Zakboekje 2007 Ombudsman van de Verzekeringen, p. 121.
90 wetsvoorstel strekkende tot een betere begeleiding van het gebruik van de gezondheidspersoonsgegevens bij het  
 aangaan van een persoonsverzekering en teneinde de verzekerbaarheid mogelijk te maken van het overlijdensrisico voor  
 personen die een verhoogd risico lopen als gevolg van hun gezondheidstoestand, Parl. St. kamer, nr. 52k0823.
91 wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de   
 schuldsaldoverzekering betreft, Parl. St. kamer, nr. 52k1252.
92 voorstel van resolutie betreffende betere verzekerbaarheid van chronische zieken, gehandicapten en definitief genezen  
 zwaar zieken, Parl. St. senaat, nr. 4-961.
93 X, «ex-patiënten beter verzekeren», Het Nieuwsblad, 24 oktober 2008.
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de commissie van verzekeringen bracht op 22 januari 2009 haar eerste advies 
hierover uit. de werkzaamheden gaan echter verder.  

in januari 2009 legde de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, 
assuralia, een concreet voorstel voor, waar de consument gewaarborgd wordt 
dat zijn vraag zal onderzocht worden door de herverzekeraar94. indien dit 
niet tot een oplossing leidt, kan hij zich richten tot een tariferingsbureau. dit 
project moet nog verder aangepast en uitgewerkt worden in samenspraak 
met de verschillende leden en vertegenwoordigers. het project zal ondermeer 
de voorwaarden van transparantie en rechtvaardiging, opgelegd door de 
antidiscriminatiewet, moeten hernemen.
 
op basis van de behandelde klachten, stelt de ombudsman vast dat de 
tussenkomst van de herverzekeraar tot een oplossing heeft kunnen leiden 
of minstens tot het geven van een objectieve en redelijke rechtvaardiging. 
bovendien heeft zij vastgesteld dat de tussenkomst van de herverzekeraar 
de concurrentie op de verzekeringsmarkt niet heeft belemmerd. zo werd zij 
gecontacteerd door een consument die werd behandeld voor leukemie tijdens 
zijn jeugd. hij had een dekking tot schuldsaldoverzekering aangevraagd bij 
verschillende verzekeraars. bij de onderhandelingen bleek dat steeds dezelfde 
herverzekeraar werd aangesproken door de verzekeraars. ondanks dit, ontving 
de consument verschillende voorstellen, die onderling sterk konden verschillen. 
naast een tariefbepaling door de herverzekeraar, werd het tarief immers 
beïnvloed door de kosten, die verschillend zijn voor elke verzekeraar, zoals de 
beheerskosten, commissielonen, … 

daarnaast heeft de ombudsman vastgesteld dat er eveneens een oplossing 
kan worden bereikt voor de consument wanneer de verzekeringsonderneming 
zich akkoord verklaart om de premie na een bepaalde periode te herzien onder 
bepaalde voorwaarden95.

 

94 r. dhondt, «naar een tariferingsbureau voor een toegankelijkere woonkrediet?», Assurinfo n°3, 22 januari 2009, p. 3. 
95 zie supra p. 90.
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97

B. rechtsbijstand: Een transparante definitie van het begrip schadegeval

in het zakboekje 2007 verwees de ombudsman naar herhaalde klachten over de 
weigering van de rechtsbijstandverzekeraar om op te treden96.  

de verzekeringsonderneming is van mening dat het schadegeval zich buiten 
de contractuele dekkingsperiode heeft voorgedaan of roept verjaring in. 
aangezien het begrip schadegeval niet altijd wordt gedefinieerd in de algemene 
voorwaarden of toch niet op een eenduidige manier, zijn er soms verscheidene 
interpretaties mogelijk.
de discussie gaat dan over het ogenblik waarop het schadegeval ontstaat. 
ontstaat het op het ogenblik waarop het schadeveroorzakend feit zich voordoet, 
op het ogenblik van het geschil zelf of wanneer het slachtoffer beslist om een 
vordering in te stellen voor de rechtbank?

de ombudsman heeft de rechtsbijstandverzekeraars aanbevolen om in hun 
algemene voorwaarden een duidelijke en transparante definitie van het begrip 
schadegeval op te nemen. 

om de draagwijdte en toepasbaarheid van de aanbeveling te evalueren nam 
de ombudsman deel aan een vergadering van de commissie rechtsbijstand, 
die werkt in de schoot van assuralia. tijdens dit overleg hebben de 
verzekeringsondernemingen zich ertoe verbonden om in de volgende versie 
van hun algemene voorwaarden uitdrukkelijk de door de wet bepaalde 
verjaringstermijn van 3 jaar op te nemen. zij zullen bovendien de verzekerden en 
de tussenpersonen op de hoogte brengen van deze termijn.
de verzekeringsondernemingen beslisten bovendien om deze verbintenis 
op te nemen in de gedragsregels van de rechtsbijstandverzekeraar, die voor 
iedereen toegankelijk is via de website van assuralia97. deze bekendmaking 
is pragmatisch: vaak heeft de ombudsman bij het klachtenbeheer immers 
vastgesteld dat de klager vaak niet op de hoogte was van deze bindende termijn.
bovendien is de opname van deze verbintenis in de gedragsregels een 
bijkomende waarborg, aangezien de ombudsman waakt over de naleving van 
deze regels.

96 zie Zakboekje 2007 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 129.
97 www.assuralia.be.
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AANBEvEliNGEN

4.2 AAnBEVElInGEn 2008

A. mededelingsplicht van de verzekerde: de lacune van artikel 7 van de wet98

bij het afsluiten van een verzekeringscontract, heeft de verzekeringsnemer de 
verplichting om alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die 
hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op 
de beoordeling van het risico van de verzekeraar99.
het niet-naleven van deze verplichting kan zware gevolgen hebben voor de 
verzekerde.

indien de verzekeraar kan aantonen dat de verzekerde de gegevens opzettelijk 
onjuist of niet heeft meegedeeld, is het verzekeringscontract nietig. er zal 
bijgevolg geen tussenkomst zijn bij een schadegeval. bovendien mag de 
verzekeraar de reeds betaalde premies houden bij wijze van schadevergoeding100.

indien daarentegen het verzwijgen of het onjuist meedelen van de gegevens 
niet opzettelijk is gebeurd, is het verzekeringscontract niet nietig. de verzekeraar 
moet in dat geval, binnen strikte termijnen, een nieuw contract voorstellen of 
opzeggen101. 
indien ze niet kan verweten worden aan de verzekerde, moet de verzekeraar de 
voorziene, verzekerde vergoeding volledig betalen. 
indien ze wel kan verweten worden moet de verzekeraar minstens een 
gedeeltelijke tussenkomst verlenen voor een eventueel schadegeval. de wet 
voorziet twee hypotheses:
 - indien de verzekeraar, bij het juist meedelen van de gegevens, het   
   risico zou hebben verzekerd aan een hogere premie, moet zij een   
   evenredige tussenkomst verlenen voor het schadegeval.
 - indien de verzekeraar kan aantonen dat hij het risico nooit zou hebben  
  verzekerd, is zijn prestatie beperkt tot het terugbetalen van een bedrag  
  dat gelijk is aan de betaalde premies.
de ombudsman heeft echter vastgesteld dat in de praktijk de verzekerings-
onderneming dikwijls een alternatieve oplossing aanreikt door een aanpassing 
van het contract voor te stellen, waarbij zij een uitsluiting inlast voor het risico 
dat niet was meegedeeld.
zie casus 24 p. 101.

Aanbeveling:

de toepassing van deze derde hypothese (zoals hierboven omschreven) in geval 
van niet opzettelijke verzwijging kan echter problematisch verlopen. de regeling 
van het schadegeval, bij een dergelijk voorstel, leidt steeds tot uitgebreide 
onderhandelingen en oplossingen die van geval tot geval verschillen.
teneinde de transparantie en de gelijke behandeling tussen de verzekerden te 
bevorderen, beveelt de ombudsman dan ook aan dat art. 7 w.l.v.o. verder 
wordt aangevuld en een regeling van deze hypothese opneemt.

99

98  art. 7 w.l.v.o.
99  art. 5 w.l.v.o.
100 art. 6 w.l.v.o.
101 art. 7 w.l.v.o.
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wElKE GEGEvENs moET mEN mEEdElEN Bij hET 
AfslUiTEN vAN EEN vErZEKEriNGscoNTrAcT?

mevrouw X werd in het ziekenhuis opgenomen wegens nierstenen. 
Aangezien zij een hospitalisatieverzekering heeft, vraagt zij 
terugbetaling aan haar verzekeraar. De verzekeringsonderneming 
weigert haar kosten ten laste te nemen, omdat haar arts, na 
onderzoek van de elementen van haar medisch dossier, tot de 
conclusie komt dat zij al nierproblemen had bij het afsluiten van het 
contract en dat zij dit toen niet had meegedeeld.

mevrouw X betwist het standpunt van de verzekeringsonderneming 
en richt zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman neemt contact op met de verzekeringsonderneming.

De verzekeringsonderneming erkent dat mevrouw X niet bewust 
informatie heeft achtergehouden, maar verwijt haar wel deze 
nalatigheid. Zij stelt daarom voor om het contract te behouden mits de 
uitsluiting van nierziekten.
De Ombudsman is van mening dat de verzekeringsonderneming het 
contract heeft gewijzigd en dat zij bijgevolg een gedeelte van de 
hospitalisatiekosten moet betalen, zoals de wet dit voorschrijft102.

In casu is het evenwel niet eenvoudig om de evenredigheidsregel toe 
te passen, aangezien het contract wordt aangepast met een uitsluiting 
en er geen bijpremie wordt toegepast. De Ombudsman heeft bijgevolg 
onderhandelingen aangevat. De verzekeringsonderneming heeft 
uiteindelijke aanvaard om 50% van de kosten te betalen.

cAsUs 24

102  art. 7, §3, w.l.v.o.
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hEEfT dE TUssENpErsooN dE coNsUmENT corrEcT 
GEïNformEErd?

De heer X sluit via een luxemburgse tussenpersoon een
levensverzekeringspolis af bij een Ierse verzekeringsonderneming. Om 
dit mogelijk te maken, leent de heer X een bepaald bedrag bij een 
bank.

De heer X is ervan overtuigd dat de intresten van het
levensverzekeringscontract zullen volstaan om de rente van de lening 
af te lossen. hij steunt daarvoor op de informatie die hij van de 
tussenpersoon heeft gekregen. maar in de praktijk zijn deze intresten 
onvoldoende voor de aflossingen!

De heer X is ontredderd en vraagt dat de Ombudsman zou optreden. 
hij bezorgt deze dienst een kopie van de luxueuze brochures die 
hij had ontvangen. De folders vermelden onder andere dat het 
contract intresten waarborgt, die weliswaar kunnen variëren, 
maar die toch aanzienlijk hoger zouden liggen dan de traditionele 
beleggingsopbrengsten.

De Ombudsman neemt contact op met de Ierse 
verzekeringsonderneming en daarna met de tussenpersoon.
Na analyse van de documenten, die de Ierse verzekeraar heeft 
opgestuurd, stelt de Ombudsman vast dat het contract in 
overeenstemming met de algemene voorwaarden werd beheerd. De 
folders om het product te promoten waren niet afkomstig van de 
verzekeraar, maar werden ontwikkeld door de tussenpersoon.

Bij het beheer van de klacht krijgt de Ombudsman slechts zeer 
beperkte medewerking van de tussenpersoon. Uit een aanvullend 
onderzoek blijkt dat het contract aan verscheidene tussenpersonen 
werd toevertrouwd.

Aanvankelijk werd het contract immers gesloten met een Luxemburgse 
tussenpersoon, maar de opvolging gebeurde door een Belgisch filiaal.
Nadat dit filiaal zelfstandig was geworden, kwam het beheer terecht 
bij een andere Luxemburgse tussenpersoon.
Momenteel hebben de verschillende verzekeringstussenpersonen al 
hun activiteiten stopgezet. Toen zij hierover werden ondervraagd, 
weigerden zij allen naar een minnelijke schikking te zoeken en 
betwistten zij elke aansprakelijkheid.

Uit het onderzoek leidde de Ombudsman af dat het contract van de 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de laatste tussenpersoon 
op 31 december 2005 ten einde was gelopen. Het contract voorziet 
echter in de mogelijkheid om gedurende 3 jaar na de stopzetting, 
dus tot 31 december 2008, een klacht in te dienen. Om te vermijden 
dat de Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar laattijdige aangifte zou 
inroepen, heeft de Ombudsman dan ook geadviseerd aan de heer X 
om een aangetekende brief te sturen om zijn tussenkomst te vragen.

 

cAsUs 25
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B. dekkingsperiode van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de  
    tussenpersoon

om hun activiteiten te kunnen uitoefenen zijn de verzekeringstussenpersonen 
verplicht om een verzekering af te sluiten die hun beroepsaansprakelijkheid dekt 
wanneer zij beroepsfouten maken103.

naar aanleiding van de klachtenafhandeling, heeft de ombudsman evenwel 
vastgesteld dat er bepaalde dekkingsproblemen zijn. de wet bepaalt dat in principe 
de verzekeringswaarborg slaat op de schade voorgevallen tijdens de duur van het 
contract en zich uitstrekt tot vorderingen die na het einde van het contract worden 
ingediend. de aansprakelijkheidsverzekeringen dekken echter over het algemeen 
slechts het verhaal dat wordt uitgeoefend tijdens de duur van het contract of de 
periode van 36 maanden na de overeenkomst.
deze contractuele bepalingen zijn toegelaten door de wet104. de vorderingen tot 
vergoeding moeten betrekking hebben op:
- schade die zich heeft voorgedaan tijdens de duur van de overeenkomst en  
 indien bij het einde van de overeenkomst het risico niet door een andere   
 verzekeraar gedekt wordt
- daden of feiten, die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de duur  
 van deze overeenkomst zijn voorgevallen en aan de verzekeraar zijn   
 aangegeven105.

de fout, die door een verzekeringstussenpersoon is gemaakt, kan pas jaren later aan 
het licht komen, bij een schadegeval, bij de uitkering van een levensverzekering, … 

de verzekerde kan een aansprakelijkheidsvordering instellen tegen de tussenpersoon 
op basis van het algemene aansprakelijkheidsrecht. daarnaast heeft hij een 
rechtstreekse vordering tegen de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

wat gebeurt er als de tussenpersoon zijn activiteiten stopzet, failliet gaat of met 
pensioen is gegaan, … ?
er bestaan bijgevolg situaties waarin de tussenpersoon, op het ogenblik dat het 
verhaal wordt ingesteld niet of niet meer geniet van de dekking van zijn verzekeraar.
zie casus 25 p. 102.

Aanbeveling :

om de rechten van de consument te vrijwaren, moet men hem de mogelijkheid 
bieden om zijn verhaal rechtsgeldig in te dienen en de dekkingsperiode dus 
te verlengen. aangezien deze termijnen zijn opgelegd door verscheidene 
wettelijke bepalingen106, nodigt de ombudsman de wetgever dan ook uit om de 
mogelijkheden te onderzoeken en de meest geschikte maatregelen te nemen.
eén van de mogelijkheden zou kunnen bestaan in de strikte toepassing van artikel 
78 §1, dat voorziet dat «de verzekeringswaarborg slaat op de schade voorgevallen 
tijdens de duur van de verzekeringswaarborg en zich uitstrekt tot de vordering 
die worden ingesteld na het einde van deze overeenkomst». hierbij moeten de 
uitzonderingen, voorzien in 78 §2, worden beperkt. hiervoor kan men een wijziging 
van artikel 6bis van het k.b. van 24 december 1992107 doorvoeren, waarbij de lijst 
van uitzonderingen worden uitgebreid met het «aansprakelijkheidsrisico, dat wordt 
gedekt door een verplichte verzekering».
103 art. 10, 4°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van  
 verzekeringen, o.c.
104 art. 78, §2, w.l.v.o.
105 de franse versie van dit artikel bepaalt «les actes ou les faits pouvant donner lieu à un dommage soient survenus et déclarés à l’assureur  
 pendant la durée du contrat». het is aangewezen dat deze twee versies in overeenstemming worden gebracht. 
106 art. 10, 4°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van  
 verzekeringen, o.c.; art. 78, §2, w.l.v.o.
107 k.b. van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, B.S., 31 december 1992. 
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BEslUiT

in 2008 werd het klachtenbeheer in de verzekeringssector grondig gewijzigd.

de verzekeringsondernemingen hebben zich ertoe verbonden om de bekendheid 
en de organisatie van de klachtenopvang te versterken108. met deze maatregel 
willen ze twee doelstellingen bereiken.
in de eerste plaats benadrukken ze het belang dat verzekeringsondernemingen 
hechten aan contact met hun klanten en luisterbereidheid. zij willen de 
klantentrouw vergroten op een markt met een scherpe concurrentie, die op 
diverse domeinen tot uiting komt. de kwaliteit van de dienstverlening is hierbij 
zeker een sterk wapen. door open te staan voor klachten luisteren ze beter naar 
de klant en kunnen ze eventueel tegemoetkomen aan zijn wensen. klachten 
brengen echter ook aan het licht waar hun mechanisme mank loopt en bieden 
mogelijkheden om de dienstverlening globaal te verbeteren. 
de tweede doelstelling bestaat erin om de ombudsman te ontlasten van een 
reeks klachten die rechtstreeks door de verzekeringsondernemingen beheerd 
kunnen worden. het betreft vragen om informatie, brieven waarop geen 
antwoord is gekomen, de laattijdige uitvoering van verplichtingen, foute 
documenten, …
de ombudsman zou alleen problemen mogen behandelen die in principe 
geschillen zijn die voor een rechtbank worden gebracht. deze dienst maakt 
immers deel uit van de organen voor alternatieve geschillenregeling (adr109).

welke invloed deze maatregelen op het klachtenbeheer bij de ombudsman 
zullen hebben, was in 2008 nog niet duidelijk. uit de cijfers van de laatste 
maanden van het jaar blijkt in vergelijking met de eerste maanden van het 
jaar een lichte trend tot daling van het aantal klachten dat maandelijks wordt 
geregistreerd.
jammer genoeg gebruiken ook sommige verzekeringsondernemingen de term 
ombudsman voor hun klachtenopvangdienst en dit kan verwarring veroorzaken. 
als de term ombudsman voor instellingen van verschillende aard wordt gebruikt, 
weet de consument niet meer bij wie hij moet aankloppen. wat is het verschil 
tussen een interne ombudsman bij een verzekeringsonderneming en de 
ombudsman van de verzekeringen? de verwarring leidt tot administratief dubbel 
gebruik: de consument, uit gemakzucht of om zeker te spelen, stuurt immers de 
klacht naar beide diensten door.
deze moeilijkheid doet zich niet voor bij datassur. 

«Uitleggen is geruststellen»

de financiële crisis heeft aangetoond hoe belangrijk het is om goed 
en transparant te communiceren. toen de crisis losbarstte, moest 
er worden gecommuniceerd. assuralia, de beroepsvereniging van 

107

108 gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen, www.assuralia.be en www.ombudsman.as.
109 alternative dispute resolution. 
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verzekeringsondernemingen, was sterk aanwezig in de media om uitleg te 
verstrekken en vragen te beantwoorden. maar de ombudsman heeft uit de crisis 
en de reacties van de consumenten ook kunnen afleiden hoe noodzakelijk het is 
om ze tijdens de hele levensduur van de contracten op de hoogte te houden. 

reeds bij het afsluiten van de overeenkomst moeten de dialoog en de 
inlichtingen waarop de overeenkomst steunt, aan het consumentenprofiel 
worden aangepast. de inlichtingenfiches van de producten en de uitleg en het 
advies van de eventuele tussenpersoon zijn in dit verband essentieel. de cbfa 
en de spelers van de sector zijn ook tot het inzicht gekomen dat het ogenblik 
waarop de overeenkomst gesloten wordt weliswaar van cruciaal belang is, maar 
dat de dialoog en de keuze ook eerder moesten worden voorbereid met een 
financiële opleiding110. zij willen deze ondersteuning zelfs bereiken door jongeren 
op school meer kennis van financiële en verzekeringsproducten bij te brengen.
er moet gecommuniceerd worden, maar hoe? en welke informatie moet er 
gegeven worden? een overaanbod aan informatie kan net zo verregaande 
gevolgen hebben dan een tekort aan informatie.

de ombudsman dankt van harte haar medewerkers en al wie buiten haar 
team een waardevolle bijdrage levert tot het vervullen van haar dagdagelijkse 
opdracht.

108

110 X, «la cbfa entend promouvoir les connaissances financières», Le Monde de l’Assurance, 2008, nr. 2008.18, p. 10 ; 
    f. de clippele, «online-nieuwsbrief voor leraren», Assurinfo nr. 37, 6 november 2008, p. 9.   
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wat is dat nu eigenlijk, communicatie?

het volstaat om sommige woorden uit te spreken en iedereen maakt 
er zich meteen een eigen voorstelling van. Dit geldt zeker voor het 
begrip «communicatie». Zodra de instructie «beter communiceren met 
de consument» valt, meent iedereen daaruit onmiddellijk te kunnen 
afleiden dat er zoveel mogelijk informatie moet worden verspreid. 
maar maakt men ook een onderscheid tussen de toelichtingen die de 
consumenten verwachten en gegevens van secundair nut?

Om uit deze wat schizofrene toestand weg te geraken, verdient 
de volgende dubbele vraag al onze aandacht: «Welke informatie 
zal de consument in staat stellen om een beslissing te nemen die 
tegemoetkomt aan zijn reële belangen en die een vertrouwensrelatie 
met zijn verzekeraar in stand zal houden?».

Uit ervaring weten wij dat de tijd die wij bij het onderschrijven van 
een contract vrijmaken om precies uit te leggen waar het over gaat, 
achteraf gemakkelijk wordt gewonnen, onder andere wanneer er 
zich een schadegeval voordoet. Duidelijkheid vóór de ondertekening 
betekent tijdwinst achteraf. Deze helderheid moet tijdens de hele 
duur van het contract aanwezig blijven.

De zelfregulering van de sector is ongetwijfeld een stap in de 
goede richting. Ze leidde op 1 januari 2007 tot de invoering van 
een gedragscode met als orgelpunt de «financiële informatiefiche 
van de levensverzekering». maar dit is niet voldoende. De klant met 
een levensverzekering dient voortdurend op de hoogte te worden 
gehouden van de evolutie van zijn waarborgen, de geactualiseerde 
waarde van zijn contract, nieuwe eisen bij een aanvullende vraag, de 
precieze gevolgen van elke gevraagde wijziging.

Deze inspanningen moeten bovendien worden uitgebreid tot niet-
levensverzekeringen, waar de situaties nog gevarieerder en complexer 
zijn.

Zo zouden de volgende vragen een veel duidelijker antwoord moeten 
krijgen om tot een echte symmetrische informatie te komen:

 - Wat is de precieze reikwijdte van de waarborg, in ruimte  
  en tijd, welke personen zijn gedekt door de overeenkomst,  
  welke risico’s zijn verzekerd?
  -  In welke gevallen verleent de verzekeraar geen waarborg:  
     niet-verzekerd, uitgesloten, totaal of gedeeltelijk verlies   
     van waarborg?

109

5

be
sl

u
it



 - Welke verplichtingen dient de verzekerde steeds na te  
  leven: aangifte van het risico en wijzigingen ervan, betaling  
  van de overeengekomen premie, aangifte en medewerking  
  bij een schadegeval, naleven van de termijnen?
 - Welke sancties kunnen de verzekerde treffen die bepaalde  
  verbintenissen niet nakomt: proportionele regel, beperking  
  of opschorting van de waarborg, verbreking of zelfs  
  nietigheid van het contract, verhaal tegen de  
  verzekeringsnemer of de verzekerde?
 - Waartoe verbindt de verzekeraar zich als hij zelf in gebreke  
  blijft bij het uitvoeren van zijn verplichtingen?

Deze aspecten moeten geduldig en pedagogisch worden 
uitgelegd, rekening houdend met het opleidingsniveau van de 
verzekeringsnemer. Volgens ons is de tijd die men hieraan besteedt 
inbegrepen in de prijs van de verzekering.
Is het bovendien niet zonneklaar dat deze tijd een investering is om 
het vertrouwen van de consument te winnen en bijgevolg het imago 
van de hele sector te verbeteren?

het valt sterk te betreuren dat een trouwe verzekerde, enkele 
zeldzame uitzonderingen daargelaten, van zijn verzekeraar alleen 
maar premievervaldagberichten ontvangt (of de mededeling dat de 
onderneming waarin hij zijn vertrouwen had gesteld door een andere 
werd overgenomen). 

Als de consument dit vraagt, kan de tussenpersoon hierbij 
een vooraanstaande rol spelen. hij kan zijn uitleg aan het 
begripsvermogen van zijn klant aanpassen en hem laten inzien 
hoeveel belang de verzekeraar aan bepaalde inlichtingen hecht: 
eerdere schadegevallen, gezondheidsantecedenten, de gewone 
bestuurders van het voertuig, welke sporten iemand beoefent, de 
bijzonderheden van het risico, maar bij een schadegeval ook de 
precieze omstandigheden van de gebeurtenis of de initiatieven die 
moeten worden genomen.

Een cruciale rol van de tussenpersoon lijkt ons het wegnemen van de 
dubbelzinnigheden bij het onderschrijven van de overeenkomst of 
erna. De tussenpersoon kent immers zowel zijn klant als de eisen van 
zijn leveranciers.

110
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De verzekeraars zijn meestal niet zuinig met informatie om de 
kwaliteiten van hun contracten in de verf te zetten, maar tonen zich 
heel wat kariger als het gaat over de beperkingen of nadelen ervan. 
De economische omstandigheden sporen ons aan om onze kijk op de 
financiële communicatie grondig te herzien om het imago van een 
intrinsiek nuttig beroep te verbeteren.

De toezichthoudende overheid lijkt zich bewust te zijn van de 
dwingende noodzaak om de bescherming van de consument te 
verbeteren door hem neutrale, heldere en praktische informatie ter 
beschikking te stellen.

Wij staan voor een enorme uitdaging, op maat van de verwachtingen 
van het publiek dat enerzijds de noodzaak van een adequate dekking 
inziet, maar anderzijds opbotst tegen fragmentarische of weinig 
verhelderende informatie.

de toekomst behoort toe aan verzekeraars die hun beroep met passie 
uitoefenen en duizenden consumenten dagelijks graag nuttige en 
soms ook aangename diensten verlenen.  

paul Bruyère
Professor verzekeringsrecht (HELMo Saint-Martin, Luik)
Consultant in verzekeringscommunicatie
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tak titel pag.
annulatie wanneer was de verzekerde op de hoogte van haar ziekte? 52
auto wat zijn de gevolgen van een onterechte opzeg na schade? 26
auto is de premieverhoging gegrond? 27
auto wat gebeurt er wanneer er een maandelijkse premie niet 
 wordt betaald? 28
auto mag ik met een been in het gips met de wagen rijden? 29
auto kan men een contract bij het tariferingsbureau stilzwijgend   
 verlengen? 32
auto moet men de gewijzigde gezondheidstoestand van de   
 hoofdbestuurder melden? 35
brand mag een slachtoffer nadeel ondervinden van een betwisting   
 tussen verzekeraars? 39
datassur is de registratie bij een opzeg naar een verkeerd adres   
 gegrond? 71
diefstal komt de verzekeraar tussen bij diefstal gepleegd door   
 nepagenten? 36
discriminatie is de bijpremie voor hartritmestoornissen gerechtvaardigd? 91
formaliteiten is de opzeg geldig? 25
formaliteiten is een dekkingsvoorstel via het internet bindend voor de   
 verzekeringsonderneming? 30
formaliteiten wanneer is een verzekeringsovereenkomst in voege?  31
hospitalisatie kan de verzekeraar uitsluitingen opnemen bij een   
 contractswijziging van de hospitalisatieverzekering? 44
hospitalisatie/ zorgt de nieuwe genderwet voor een automatische   
discriminatie dekking van alle bevallingen? 79
hospitalisatie binnen welke termijn kan een collectieve verzekering   
 worden verlengd? 80
hospitalisatie welke gegevens moet men meedelen bij het afsluiten   
 van een verzekeringscontract? 101
leven is de schuldsaldoverzekering geldig afgesloten? 43
rechtsbijstand welke voorwaarden zijn van toepassing? 49
rechtsbijstand wanneer is er sprake van een schadegeval? 50
rechtsbijstand moet de verzekeraar tussenkomst verlenen in het ereloon   
 van de nieuwe advocaat? 51
tussenpersonen hoever reikt de adviesplicht van een verzekeringsbemiddelaar? 59
tussenpersonen welke is de aansprakelijkheid van de tussenpersoon bij   
 een verkeerd advies? 60
tussenpersonen heeft de tussenpersoon de consument correct geïnformeerd? 102

lijsT mET prAKTijKGEvAllEN
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A. organen

vZw-orGANEN EN NETwErK vAN 
omBUdsmANNEN
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     vZw
omBUdsdiENsT vAN dE vErZEKEriNGEN

Algemene vergadering

raad van toezicht raad van bestuur
Assuralia :  3

Tussenpersonen :  3

dageli jks beheer
1 Ombudsman

8 adviseurs
2 administratieve assistenten

voorzitter  dhr p. cauwert
vicevoorzitter   dhr p. colle
bestuursleden  dhr r. dhondt
     dhr j. rogge
 dhr c. thoen 
 dhr a. van varenberg

1 onafhankelijk expert  
 dhr k. bernauw
1 vertegenwoordiger van de cbfa 
 dhr l. roeges
1 vertegenwoordiger van spf economie
 mevr n. meurée
2 vertegenwoordigers van de consumenten  
 mevr c. de waele 
 dhr d. jammart
1 vertegenwoordiger van de verzekeraars
 dhr h. verstraete
1 vertegenwoordiger van de tussenpersonen
 dhr r. huygens
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B. Netwerken: België: pool - Europa: fiN-NET

 België: 

 pool (permanent overleg ombudsmannen)
 (www.ombudsman.be)
 

 Europa: 

 netwerk fin-net 
 (www.ec.europa.eu/fin-net)

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

De Belgische vertegenwoordigers zijn:

belgië
denemarken
duitsland
finland
frankrijk
griekenland
groot-brittannië
ierland
ijsland
italië
liechtenstein
 

litouwen
luxemburg
malta
nederland
noorwegen
oostenrijk
polen
portugal
spanje
tsjechië
zweden

verzekeringen:

ombudsman van de verzekeringen
de meeûssquare 35
1000 brussel
tel.: 02/547.58.71
fax: 02/547.59.75
info@ombudsman.as
www.ombudsman.as

Banken, Krediet en Beleggingen:

ombudsdienst
belliardstraat, 15-17
1040 brussel
tel.: 02/545.77.70
fax: 02/545.77.79
ombudsman@ombfin.be
www.ombfin.be
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ombudsman 

Josette Van Elderen

Adviseurs
magali andré tel.: 02/547.57.80
hans claes tel.: 02/547.58.73
sandrine irrera tel.: 02/547.58.79
joëlle kint tel.: 02/547.58.75
nathalie peetroons tel.: 02/547.58.74
robert reuter tel.: 02/547.58.72
sylvie scheerlinck tel.: 02/547.58.76
elke stillaert tel.: 02/547.57.70

  

secretariaat 
valérie saussez tel.: 02/547.58.71
carroll verlaeckt tel.: 02/547.58.77

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



Josette van elderen Magali andré

Hans Claes Sandrine irrera

Joëlle kint nathalie Peetroons

robert reuter Sylvie Scheerlinck

elke Stillaert Carroll verlaeckt
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hoE EEN KlAchT iNdiENEN?

de procedure om een klacht in te dienen is schriftelijk. 
u kan deze overmaken via:  

 - het invulformulier op onze website www.ombudsman.as 

 - e-mail: info@ombudsman.as

 - brief: ombudsman van de verzekeringen, 

   de meeûssquare 35, 1000 brussel 

 - fax: 02/547.59.75  
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atoma, dat is méér dan een schrift. het originele inbindsysteem met de typische ringen heeft de harten 
van talrijke generaties veroverd. het verschijnsel werd vaak nagebootst, maar nooit geëvenaard. 
atoma is een typisch belgisch product met, aan de basis, een tijdloos ontwerp. wat nu een referentie 
is, begon in 1923 binnen een bescheiden familiebedrijfje, papeteries g. mottart. sinds 1948 wordt het 
originele atoma-schrift geproduceerd. drie generaties later heeft atoma zich ook buiten de grenzen 
opgeworpen tot één van de belgische kroonjuwelen op het vlak van gebruiksgebonden design.
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