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Verzekeringen

◆   Verzekeraars wijzen soms te  
snel een schadeclaim af.

◆   Hulp van de Ombudsman 
Financiële Dienstverlening  
werpt soms vruchten af. 

Dubieuze lettertjes
Verzekeringsvoorwaarden soms onduidelijk

 Een gewetensvraag: neemt u vooraf 
alle polisvoorwaarden door voordat 
u een verzekering afsluit? Zo ja, 
dan bent u één van de weinigen. De 

meeste mensen halen pas hun map met voor-
waarden te voorschijn als ze een schade-
claim willen indienen. Soms wacht hen dan 
een onaangename verrassing, omdat dan 
blijkt dat ze voor bepaalde schades helemaal 
niet verzekerd zijn.

Verzekeraars moeten er rekening mee 
houden dat hun klanten de voorwaarden 
van een verzekering vaak nauwelijks vooraf 
lezen, vindt voormalig ombudsman verze-
keringen Jan Wolter Wabeke. De polisvoor-
waarden mogen geen ‘kleine-lettertjes-ge-
voel’ bij mensen oproepen.   

Wabeke loopt af en toe tegen onredelijke 
uitsluitingen aan. Hij is sinds 1 april 
Ombudsman Financiële Dienstverlening 
van het op die datum opgerichte KiFiD 
(Klachteninstituut Financiële Diensten): de 
opvolger van het Klachteninstituut Verzeke-
ringen. De Ombudsman ontvangt jaarlijks 
een paar duizend klachten over schadever-
zekeringen, waarbij een groot deel gaat over 
afgewezen schadeclaims of te lage schade-
uitkeringen. Hij probeert te bemiddelen; 
hij springt als een soort ‘superman’ tussen 
beide kampen die hij tot elkaar probeert te 
brengen. Lukt de bemiddeling niet, dan kunt 
u de zaak voorleggen aan de Geschillencom-
missie.

Rechtsbijstand
Dirk van den Maagdenberg is directeur  
van Legal Aid Watch en helpt onder meer  
particulieren bij hun verzekeringsschade-
claims. ‘Elke dag worden wij benaderd door 
zo’n twee nieuwe klanten van wie een scha-
declaim is afgewezen’, zegt hij. Als Van den 
Maagdenberg brood ziet in een zaak, neemt 
hij die aan en werkt hij voor de klant vaak 
op no cure-no pay basis. De klant betaalt al-
leen bij een succesvolle afloop.  
Van den Maagdenberg stapt ook regelma-
tig met zijn cliënten naar de Ombudsman 
Verzekeringen. 

De meeste zaken gaan volgens Van den 
Maagdenberg over rechtsbijstandsverzeke-
ringen, en dan met name over de dekking en 
de kwaliteit van de geleverde rechtsbijstand. 
Rechtsbijstandsverzekeraars bieden volgens 
hem vaak geen dekking terwijl ze dat wel 
zouden moeten doen. In de eerste maanden 
na het afsluiten van zo’n verzekering is er 
bijvoorbeeld vaak geen dekking (de zoge-
naamde ‘wachttijd’). Het gebeurt wel eens 
dat iemand ontslagen wordt op zijn werk, en 
zijn verzekeraar deze zaak niet in behande-
ling wil nemen omdat hij een aanvaring met 
zijn baas heeft gehad tijdens de wachttijd.   
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ger over wat wel of niet gedekt is. Toch kan 
ook hier nog discussie onstaan. 
Lieke Vrolijk krijgt geen uitkering van haar ver

zekeraar als in Mozambique haar bagage uit de 

bus word gestolen tijdens een nachtelijke bus

stop. Helaas voor haar stond in de polisvoor

waarden duidelijk dat diefstal na 22.00 uur niet 

gedekt is. Bovendien lag de bagage in het zicht 

en was de bus niet afgesloten. Ook waren er geen 

braaksporen.

 

Wazige lettertjes
Soms zijn de polisvoorwaarden niét duide-
lijk omschreven en op verschillende ma-
nieren uit te leggen. Op grond van dit soort 
dubieuze voorwaarden kan een verzekeraar 
makkelijk een claim afwijzen. Gelukkig 
zijn er consumenten die dit niet over hun 
kant laten gaan. Sommige stappen naar de 
rechter én krijgen gelijk.
Johan Middelkoop heeft een kippenschuur bij 

zijn huis. Het gebouwtje is verzekerd via zijn 

woonhuisverzekering (opstalverzekering).  

Door het gewicht van een dik pak sneeuw (het  

regent en ijzelt die dag ook) stort het dak van 

zijn schuur in. Middelkoop leest in de polisvoor

waarden dat schade door het binnendringen van  

neerslag in de schuur gedekt is en claimt de 

schade bij zijn verzekeraar. Die erkent dat 

sneeuw en ijzel neerslag zijn, maar weigert om 

uit te keren omdat de schade door ‘instorting’ 

zou zijn veroorzaakt en niét door neerslag.  

Maar de rechtbank – en later ook het gerechtshof 

en de Hoge Raad – geeft Middelkoop gelijk.

 (HR 14-10-05,nr. C04/ 177HR)

Inbraak is ook zo’n situatie waarbij inboe- 
delverzekeraars in sommige gevallen  
(bijvoorbeeld inbraak in een schuurtje of 
kelderbox) uw gesloten spullen niet ver-
goeden als inbraaksporen ontbreken.  
Maar wat ‘braaksporen’ zijn, daar reppen  
de meeste voorwaarden niet over. 

versleten knieën. Vlak hiervoor heeft hij 
nog promotie gemaakt, en functioneerde 
blijkbaar dus goed. Bij het aangaan van de 
verzekering enkele jaren daarvoor had hij 
wel al last van zijn knieën, maar de dokter 
vond dit niet alarmerend. Dan mag de ar-
beidsongeschiktheidsverzekeraar niet een 
uitkering weigeren op grond van die eerdere 
klachten.

Consument niet machteloos
Als consument mag je ervan uitgaan dat een 
verzekering een redelijke dekking heeft, en 
dat zaken die uitgesloten zijn van dekking 
zo concreet mogelijk in de voorwaarden 
omschreven staan. Bij reisverzekeringen 
gebeurt dit de laatste jaren steeds meer, 
maar bij veel andere verzekeringen nog 
niet. Krijgt u met zo’n onduidelijke dekking 
te maken, dat staat u zeker niet machteloos 
en kunt u bij de ombudsman of rechter uw 
gelijk halen. Als poliswaarden op verschil-
lende manieren zijn uit te leggen, krijgt de 
consument van hen bijna altijd het voordeel 
van de twijfel en dus gelijk.

We noemen eerst een paar voorbeelden 
van kleine lettertjes die onbetwistbaar zijn 
(waar u dus niks tegen kunt doen) maar 
die tot verontwaardiging leiden bij veel 
consumenten. Vervolgens laten we zien dat 
onenigheid over ‘kleine lettertjes’ uiteinde-
lijk toch in het voordeel van de consument 
kan uitpakken. 

Veel voorkomende misstanden
Veel misstanden zijn er bijvoorbeeld over 
de aansprakelijkheidsverzekering voor 
particulieren (avp). Deze verzekering dekt 
alleen schade als de verzekerde aanspra-
kelijk is. Een lid klaagde bij ons adviescen-
trum dat haar verzekeraar niet de kapotte 
bril van haar moeder vergoedde. Haar 
baby had de bril van oma’s neus afgerukt 
toen hij bij haar op schoot zat. Ons lid was 
niet aansprakelijk, want haar moeder had 
erop bedacht moeten zijn dat de baby naar 
alles grijpt wat blinkt. Als oma tijdens het 
voorval van de trap was afgelopen, had de 
verzekering overigens wel uitgekeerd. Van 
oma kan namelijk niet worden verwacht dat 
zij zonder bril de trap afloopt met een baby 
in haar armen. 

Bij reisverzekeringen zijn de voorwaar-
den tegenwoordig vaak helderder dan vroe-

Maar het ontslag heeft misschien niks te 
maken met dit akkefietje.’    

Wachttijd
De wachttijd die rechtsbijstandsverzekerin-
gen hebben ingebouwd moet voorkomen dat 
iemand snel even een verzekering afsluit 
als er een conflict dreigt aan te komen of 
al bestaat. In verzekeringsjargon heet dit 
de ‘brandend huis’-clausule. Verzekeraars 
vergoeden geen schade die de consument op 
het moment van het sluiten van de polis had 
kunnen zien aankomen (‘een brandend huis 
verzeker je niet’). 

Maar een verzekeraar mag niet te snel 
zeggen dat sprake is van een ‘brandend huis’ 
Stel: iemand raakt arbeidsongeschikt door 

Ons advies
◆	   Van een verzekeraar mag u duidelijk

heid verwachten over wat precies  

gedekt is. Als u een verzekering wilt 

afsluiten, ga dan na of uw situatie af

wijkend kan zijn van wat normaal ge

noemd kan worden, en check of in uw 

situatie de dekking geldt.

◆   Wijst een verzekeringsmaatschappij 

uw claim af, vraag dan op grond van 

welk artikel in de polisvoorwaarden 

zij uw schadeclaim afwijst en om 

welke reden uw claim niet onder de 

dekking valt. 

◆   Bent u het niet eens met de afwijzing, 

stap dan naar het KiFiD (Klachten

instituut Financiële Diensten, het 

vroegere Klachteninstituut Verzeke

ringen) of de rechter. De Ombudsman 

Financiële Dienstverlening kan even

tueel voor u bemiddelen. U moet wel 

eerst de gewone klachtenprocedure 

bij de verzekeringsmaatschappij 

doorlopen. Wacht niet te lang met be

zwaar maken, want een verzekerings

claim verjaart normaal gesproken zes 

maanden nadat de claim door de ver

zekeraar is afgewezen.  

Kifid: www.kifid.nl. 

Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, 

tel. 0900 355 22 48. 

Als poliswaarden op  
verschillende manieren  
zijn uit te leggen, krijgt  
de consument al gauw  
voordeel van de twijfel
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raar niét uitkeren, want ‘de fiets stond tijdens 

het voorval niet op slot in de stalling’. Bovendien 

moet ze volgens de voorwaarden twee originele 

fietssleuteltjes overhandigen, en dat kan ze niet. 

Brink stapt naar de ombudsman die aan haar 

kant staat. Hij vindt het onredelijk om dekking   

af te wijzen bij beroving. Immers: het gaat om 

diefstal met geweldpleging. Dus keert de 

verzekeraar alsnog uit.

Onvoorzichtig’ met spullen 
Verzekeraars willen dat u netjes met uw 
spullen omgaat. Veel polisvoorwaarden 
sluiten daarom dekking uit als u slordig met 
het verzekerde object bent omgegaan. Een 
maatschappij kan hier soms te ver ingaan. 
Zij kan bijvoorbeeld niet eisen dat u altijd  
en overal uw spullen optimaal bewaakt. 
Roel de Korte parkeert zijn auto op een met  

camera’s bewaakte parkeerplaats bij zijn hotel. 

Ondanks dat de auto op slot staat, wordt die       
’s nachts gestolen. De verzekeraar wil niet uit

keren, want De Korte kan zijn kentekenbewijs 

niet overhandigen (dit staat als eis in de voor

waarden) omdat die nog in de auto lag. Roel 

Hans Deelstra spreekt zijn inboedelverzekering 

aan als bij hem in huis is ingebroken. In het  

politierapport staat dat de dief glaslatten en 

een raam heeft verwijderd. Verder waren er 

geen beschadigingen. Zijn verzekeraar vindt 

dit geen inbraaksporen. Deelstra stapt naar de 

ombudsman. Die schakelt een expert in die de 

inbraak nog eens over doet. Deze laatste stelt in 

een rapport vast aan dat er inbraaksporen moe

ten zijn geweest, maar geen noemenswaardige.  

De verzekeraar keert daarna alsnog uit.

Onzichtbare valkuilen
Als polisvoorwaarden zaken opsommen 
die zijn uitgesloten van dekking, mag de 
verzekeraar niet nog eens extra valkuilen 
inbouwen. Ze mag niet allerlei uitsluitingen 
hanteren die niet in de lettertjes staan. 
Rina Zoetekamps spiegel valt op haar dressoir. 

Met als gevolg behoorlijk wat schade. Die expert 

die bij haar langskomt, constateert dat een 

schroef aan de achterkant van de spiegel is los

geraakt. Volgens de verzekeraar is dit een ‘eigen 

gebrek’ dat niet gedekt is. Dit staat niet in de 

voorwaarden, erkent de verzekeraar, maar wel 

in de wet: in het Wetboek van Koophandel staat 

dat schade alleen is gedekt als iemand daarvoor 

uitdrukkelijk is verzekerd. Maar de ombudsman 

is het niet met de verzekeraar eens. Hij had de 

extra uitsluiting makkelijk in de polisvoorwaar

den kunnen vermelden, maar deed dat niet.  

Rina krijgt alsnog haar schade vergoed. 

Kinderachtig
Soms heeft de verzekeringsmaatschappij 
naar de letter wel gelijk, maar is een  
afwijzing echt onredelijk.
Merel Brink fietst op straat als een onbekende 

haar ineens met bruut geweld van de fiets  

afduwt en er met haar tweewieler vandoor gaat. 

Gelukkig heb ik een fietsverzekering, denkt ze.  

Ondanks dat diefstal gedekt is wil de verzeke

Tips
◆   Bijgekochte verlengde garantie’s  

(bijvoorbeeld voor wasmachines of 

tv’s) en verzekeringen voor mobiele  

telefoons zijn verzekeringen waar u 

prima zonder kunt. Bij deze verzeke

ringen zijn heel veel zaken niet gedekt. 

Een ‘mobielverzekering’ dekt bijvoor

beeld niet altijd in geval van verlies of 

als een zakkenroller met uw mobiel 

aan de haal gaat. Zonder extra  

garantie heeft u bovendien vaak nog 

fabrieksgarantie op een product.

◆   Een fietsverzekering eist vrijwel altijd 

dat u bij diefstel twee originele fiets

sleuteltjes overhandigen. Dit mogen 

geen ‘bijgemaakte’ zijn en beide  

sleutels moeten slijtagesporen verto

nen. Wij vinden deze eis overdreven.

◆   Bij schadeverzekeringen heeft u een 

‘afkoelingsperiode’ van 14 dagen.  

Binnen twee weken na ontvangst  

van de polisvoorwaarden kunt u het  

contract nog ontbinden. 
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Bestellen?
www.consumentenbond.nl/webwinkel

� (070) 445 45 45

Met ‘250 gouden verzekerings-
tips’ weet u het.

Wordt uw behandeling ook in het buiten-
land vergoed? En hoe voorkomt u overlap
van inboedel- en kostbaarhedenverzeke-
ring?

Het boek ‘250 gouden verzekeringstips’geeft u
tips en adviezen op het gebied van ziektekos-
ten, aansprakelijkheid, woning, inboedel, auto,
reizen, overlijden enmeer!Welke verzekering-
en zijn handig, en welke wellicht overbodig?

Bestel nu ‘250 gouden verzekeringstips’en u
weet het. Ledenprijs: €10*. Niet-ledenprijs:
€12,50*.

* Exclusief €2,50 verzendkosten.

Hoeveel risico
loopt u eigenlijk?

€10
voor
leden

Roel Koedijker voert al jaren strijd met zijn rechtsbijstandsverzekeraar Das.  

Zijn verzekeraar weigerde zijn geschil met een tegelzetter te behandelen,  

omdat hij de zaak te laat zou hebben aangemeld (volgens de polisvoorwaar

den moet hij een zaak ‘zo spoedig mogelijk’ melden). In de welkomstbrief  

van Das adviseerde de verzekeraar om zaken eerst zelf proberen op te lossen  

alvorens de verzekering in te schakelen. Dit advies had Koedijker nu juist  

opgevolgd. Maar toen hij er met de tegelzetter niet uitkwam, liet Das hem in 

de kou staan. Met hulp van Legal Aid Watch probeert hij de door hem nood

zakelijk gemaakte advocaatkosten te verhalen op Das. De zaak ligt op dit 

moment in behandeling bij de Raad van Toezicht van het Klachten instituut  

Financiële Diensten. 

stapt met succes naar de ombudsman. Die oordeelt dat de kans  

dat zijn auto gestolen wordt, niet kleiner zou zijn geweest als hij  

het kentekenbewijs uit de auto had meegenomen. Bovendien kon  

hij ook op een andere manier aantonen dat hij eigenaar is.

Niet lukraak afwijzen
Bij de Consumentenbond komen regelmatig telefoontjes  
binnen van leden die klagen dat de verzekeringsmaatschappij 
niet duidelijk aangeeft waarom zij een claim afwijst. Soms 
verwijst zij alleen naar een specifieke voorwaarde. Maar  
een verzekeraar hoort ook altijd toe te lichten waarom een 
bepaalde claim niet onder de dekking valt. Vraag hier dus 
naar als de verzekeraar niet zelf hiermee komt.

We geven enkele handvatten om te beoordelen of uw  
verzekeraar terecht een schadeclaim afwijst of niet: 
• Een maatschappij mag niet ‘het niet invullen van de vra-
genlijst bij het aangaan van de verzekering’ als reden voor 
afwijzing gebruiken als naar bepaalde feiten niet is gevraagd. 
Hetzelfde geldt voor het niet volledig antwoorden op een  
algemene vraag (tenzij u opzettelijk de verzekeraar heeft 
misleid). 
• Als de verzekeraar bij het aangaan van de verzekering een 
schatting vraagt van iets (bijvoorbeeld het aantal te rijden 
kilometers per jaar), mag hij dat later niet tegen u gebruiken 
als u te goede trouw was. 
• Als de verzekeraar niet wil uitkeren omdat roekeloosheid  
of opzet van uw kant in het spel is, moet hij dit bewijzen. 


