
1. Het eerste jaarverslag van de nieuwe Ombudsman van de Verzekeringen 
Laurent de Barsy is sinds november 2018 de nieuwe Ombudsman van de Verzekeringen. Hij nam deze 
functie over van Josette Van Elderen, die na 23 jaar dienst van een welverdiend pensioen geniet.

2.  Opnieuw een toename van het totaal aantal aanvragen
In 2018 ontving de Ombudsman 6 491 aanvragen tot tussenkomst. Dit is opnieuw een stijging van 6%. 
Niet elke aanvraag is echter een klacht. Zo werd in 23% van de aanvragen geadviseerd om deze in 
eerste instantie voor te leggen aan de interne klachtendienst van de verzekeringsonderneming of 
aan de tussenpersoon zelf. In deze gevallen kon de klantenrelatie nog door de betrokken partijen zelf 
worden hersteld.

3.  Het aantal aanvragen tegenover de verzekeringstussenpersonen daalt
De meerderheid van de aanvragen zijn gericht tegen de verzekeringsondernemingen (89%). De vragen 
ten aanzien van de verzekeringstussenpersonen vertegenwoordigen 10% en deze ten aanzien van 
Datassur slechts 1%. Het aantal klachten tegenover tussenpersonen daalt met 8%, voornamelijk door 
een daling van de vragen in GSM- en levensverzekeringen.

4.  52% van de onderzochte aanvragen is opgelost
De consument ontving in 52% van de onderzochte aanvragen een oplossing. Vanuit zijn preventierol 
heeft de Ombudsman bovendien een objectief antwoord kunnen geven op vragen van informatie (13%) 
en op die manier potentiële geschillen voorkomen.

5. Meer dan 1 vraag op 4 (28%) handelt over de afhandelingstermijnen
Nieuwe ICT-systemen, overnames van verzekeringsportefeuilles, stopzetting van de activiteiten en 
de schaarste op de arbeidsmarkt zorgen voor grote vertragingen in de antwoordtermijnen naar de 
consument toe. Bovendien wordt de consument in de huidige digitale wereld steeds ongeduldiger. In 
70% van deze dossiers bleek dat een snellere afhandeling mogelijk was.

6.  De expertise wekt spanningen op
De expertise is dikwijls een sleutelmoment bij de afhandeling van een verzekeringsdossier. De expert 
treedt hierbij op als het gezicht van de verzekeringsonderneming. Vaak heeft echter de verzekerde het 
gevoel dat hij machteloos staat tegenover deze expert. Bij een expertise in auto- of brandverzekering 
vloeit dit gevoel dikwijls voort uit een gebrek aan transparantie over de gebruikte begrippen, de 
inhoud van het expertiseverslag, de toegekende bedragen en ook uit de houding van de expert. Bij een 
medische expertise heeft de verzekerde vaak het gevoel dat zijn verhaal niet wordt gehoord door de 
raadsdokter.

7. Een vierde meer aanvragen in de levens- en gezondheidszorgenverzekering
De grootste stijging van het aantal aanvragen is terug te vinden in de levens- (+24%) en de 
gezondheidszorgenverzekering (+27%). Samen met de autoverzekering vormen ze de drie belangrijkste 
verzekeringstakken in de klachtenbehandeling bij de Ombudsman. De stijging werd voornamelijk 
beïnvloed door de klachten over langere antwoordtermijnen in deze twee verzekeringstakken.

Het jaarverslag 2018 in 10 punten!
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8.  Administratieve vereenvoudiging dringt zich op
De consument verliest zich soms in de administratie van zijn verzekeringen. Zo wordt de opzeg van 
een verzekering vaak als complex ervaren. Daarnaast is het niet altijd duidelijk dat de administratieve 
formaliteiten verregaande implicaties kunnen hebben. De consument staat er bijvoorbeeld niet bij stil 
dat een adreswijziging niet alleen invloed heeft op de premie van een brandverzekering, maar soms 
ook op deze van een hospitalisatieverzekering.

9.  Moeilijkheden bij het ontdekken van waterschade na de aankoop van een gebouw
In brandverzekering ontving de Ombudsman verschillende aanvragen rond de vergoeding van 
waterschade, die wordt vastgesteld kort na de aankoop van een gebouw. Moet hiervoor de 
verzekeraar van de verkoper of van de koper tussenkomst verlenen? De verzekeraar van de nieuwe 
eigenaar weigert veelal een vergoeding omdat de oorzaak van de schade dateert van voor de 
dekkingsperiode. De verzekeraar van de vorige eigenaar verschuilt zich dan weer regelmatig achter een 
veelvoorkomende vrijwaringsclausule voor verborgen gebreken in de verkoopscontracten. Hoewel er 
een doorlopende dekking was van het gebouw, botst de consument op een dubbele weigering.

10.  De aanbevelingen van de Ombudsman
• Invoegen wettelijke regelingstermijnen

  De regelingstermijnen zouden voor alle verzekeringstakken een objectief kader moeten krijgen. De 
Ombudsman pleit ervoor om een wettelijk kader uit te werken dat bepaalt binnen welke termijn een 
schadegeval moet zijn afgehandeld. De huidige reglementering in de auto- en brandverzekering kan 
hiervoor als voorbeeld dienen.

• Een gedragscode om de expertises te kaderen

  De Ombudsman beveelt de sector aan om een kader te creëren dat het goede verloop van een 
expertise garandeert. Dit kan eventueel door middel van een gedragscode die verduidelijkt 
binnen welk tijdsbestek de consument specifieke informatie moet krijgen over de afhandeling 
van zijn expertise. Deze kan ook de mogelijkheid aan de verzekeringsondernemingen bieden om 
kwaliteitscontroles uit te voeren op de expertises.
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