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Perscommuniqué

 De impact van de coronapandemie op de verzekeringssector

2020 zal voor altijd in ons geheugen gegrift staan 
als het jaar waarin de coronapandemie uitbrak. 
Voornamelijk in de annulatieverzekering liet de 
pandemie zich voelen, waar er een sterke stijging 
was van het aantal vragen (+ 91%). Door het uitreis-
verbod zag de consument zich genoodzaakt zijn 
reis te annuleren en betwistte hij de weigering tot 
tussenkomst van de verzekeraar. 

Maar ook andere takken werden getroffen. In de 
ziekteverzekering moesten bepaalde opnames, of 
doktersbezoeken  na opnames, worden uitgesteld. 
De meeste verzekeraars stelden zich in deze pre- 
en post-waarborg flexibel op.

In de levensverzekering was er een weerslag op de 
antwoordtermijnen van zowel verzekeringsonder-
nemingen als -tussenpersonen. 

Tot slot vroeg de consument in verschillende tak-
ken een terugbetaling van (een deel van) de premie, 
wegens risicovermindering.

  7 629 aanvragen,  
een stijging van 13% 

In 2020 ontving de Ombudsman 7 629 vragen 
tot tussenkomst, een stijging van 13% tegenover 
2019. Naast de specifieke klachten rond de coron-
acrisis, nam de consument tijdens de lockdowns 
ook de tijd om zijn verzekeringspolissen en scha-
degevallen te evalueren en vragen te stellen over 
bepaalde onduidelijkheden. Hierdoor is er onrecht-
streeks een grote stijging van de aanvragen in de 
levens- en brandverzekering.

  De Ombudsman  
bereikte in 63%  
van de onderzochte  
vragen een oplossing

Dit cijfer is opnieuw licht gestegen en kan worden 
verklaard door de talrijke vragen over vertragingen 
in het schadebeheer. 
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 Het coronavirus en de annulatieverzekering

De Ombudsman registreerde 357 vragen die 
rechtsreeks gelinkt waren aan de coronacrisis. 
Twee derde hiervan hebben betrekking op de annu-

latieverzekering. Hierbij kon de consument moeilijk 
begrijpen dat zijn verzekeraar niet tussenkomt wan-
neer hij niet op reis mocht vertrekken door de coro-
na-maatregelen. De meeste consumenten werden 
echter vergoed via een voucher van het reiskantoor. 
De discussie was daarentegen moeilijker wanneer 
de reis werd geannuleerd door een gedekte reden 
in de verzekeringspolissen, zoals ziekte. Voor deze 
dossiers moest steeds worden nagegaan welke an-
nulatiereden er eerst was. Indien het uitreisverbod 
pas later in werking trad, moest de verzekeraar als-
nog tussenkomst verlenen. 

 Onvoldoende informatie bij de verkoop 
 van een GSM verzekering

Eind 2018 creëerde de wetgever de nieuwe catego-
rie ”nevenverzekeringstussenpersoon”. Ondanks 
dit wettelijk kader stelt de Ombudsman vast dat de 
behoeftes en verlangens van de kandidaat verze-

kerde nog steeds onvoldoende worden afgetoetst 
bij onderschrijving. Daarnaast ondervindt de con-
sument regelmatig problemen bij de opzeg van zijn 
contract. 

 Uitbetalingstermijnen en fiscale aspecten  
 in de levensverzekering

De consument heeft soms onrealistische verwachtingen en lijkt niet op de hoogte te zijn van de termijnen 
en de fiscale bepalingen, die gelden in de levensverzekering. De verzekeringstussenpersoon kan hier een 
cruciale rol in spelen.
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  Problemen bij overname en opzeg van  
het contract in de autoverzekering

In één op de vijf vragen over de autoverzekering 
roept de consument een fout in de opzeg, of bij 
overname, van het contract in. Door de coronacri-
sis vroegen ook heel wat consumenten een terug-
betaling van de premie omdat ze hun voertuig niet 
of minder gebruikten tijdens de lockdowns.

  Ziekteverzekering: wanneer de medische voortuitgang  
de verzekering inhaalt

In 2020 ontving de Ombudsman meer vragen over 
weigeringen tot tussenkomst omdat de door de 
zorgverleners aanbevolen behandeling nog niet 
erkend was door de verzekeraar. In de sector zijn 
er hiervoor verschillende aanpakken die gaan van 
niet dekking, tot een gedeeltelijke tussenkomst of 
tot een geplafonneerd bedrag. Deze laatste lijkt een 
oplossing die verder onderzoek verdient. 

  Nood aan transparantie en duidelijkheid in het contract zelf, 
maar ook bij wijziging ervan

De Ombudsman stelt vast dat bepaalde begrippen 
of uitsluitingen niet altijd even duidelijk worden ge-
formuleerd in het contract. In de brandverzekering 
bijvoorbeeld kan het begrip “gebrek aan onder-
houd”, dat aan de basis kan liggen van een weige-
ring van dekking, op verschillende manieren wor-
den geïnterpreteerd. 

Daarnaast moeten wijzigingen in het contract dui-
delijk en nauwkeurig worden meegedeeld aan de 
consument. Bij een aanpassing van het contract is 
het bovendien van belang om waakzaam te blijven 
en na te gaan of het product, na de wijzigingen, nog 
steeds beantwoordt aan de oorspronkelijke be-
hoeften.
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 Aanbevelingen

a.  Dekking van pandemieën: quid in de toekomst?

Zoals iedereen werd ook de verzekeringssector 
verrast door de coronapandemie. Het begrip pan-
demie was dan ook zelden omschreven in de ver-
zekeringspolissen. Meestal was pandemie even-
min bij de verzekerde gebeurtenissen opgenomen 
of expliciet uitgesloten, wat aanleiding gaf tot vele 
klachten. De Ombudsman beveelt aan om hierover 
duidelijkheid te scheppen in de toekomst. 

In het algemeen raadt hij tevens aan om in elke ver-
zekeringstak bij de opmaak van de contracten het 
pandemierisico mee te evalueren. 

b.  Verbeter de toegang tot een verzekering ge-
waarborgd inkomen!

In het post-coronatijdperk zal het economisch her-
stel ongetwijfeld bepaald worden door het opstar-
ten van nieuw ondernemingen en zelfstandige acti-
viteiten. Voor deze ondernemers is het van belang 
dat ze hun risico op inkomensverlies kunnen beper-
ken en dus een verzekering gewaarborgd inkomen 
kunnen afsluiten. Wanneer men lijdt aan een chro-
nische, stabiele ziekte (zoals diabetes of de ziekte 
van Crohn) botst men echter dikwijls op een weige-
ring tot verzekering.

Voor deze mensen is het aangewezen om een ka-
der uit te werken en de toegang tot deze verzeke-
ring te verbeteren zoals het recht op verzekering in 
de hospitalisatieverzekering en de oprichting van 
het opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsal-
doverzekering.
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