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Samenvatting en conclusies scriptie July Schrama: 

“De zorgplicht van schadeverzekeraars met betrekking tot de informatieverplichting 

Een onderzoek naar de discrepantie tussen de zorgplicht van verzekeraars en de 

verantwoordelijkheid en verwachtingen van de consument.” 

Master Verzekeringskunde Universiteit van Amsterdam 

 

1.2 Onderzoeksvraag en deelvragen 

Gegeven deze veranderingen doen uitingen van ongenoegen van consumenten via social media, de 

aandacht van consumentenprogramma’s, dagbladen en (Kifid) klachten over onduidelijke of 

onbegrijpelijke verzekeringsvoorwaarden op het moment dat de consument schade heeft, de 

belangrijke vraag stellen wat de reden is dat consumenten op het moment van een schade 

teleurgesteld zijn in de overeenkomst die ze hebben afgesloten. Verschillende opties zijn hierbij 

denkbaar: bij het niet uitgekeerd krijgen van een bepaalde schade kan men al snel enigszins 

teleurgesteld zijn, maar de vraag is in welke mate hier sprake is van een onderliggend probleem 

waarbij er in het licht van de zorgplicht van verzekeraars meer gevergd zou kunnen worden. 

De centrale onderzoeksvraag in deze scriptie luidt: In welke mate biedt de wettelijke zorgplicht met 

betrekking tot de informatieplicht in het schadeverzekeringsrecht voldoende bescherming voor 

consumenten, en op welke wijze zou dit verbeterd kunnen worden? 

1.3 Afbakening  

In deze paragraaf wordt verantwoord en uitgelegd welke afbakeningsvraagstukken zich voor doen 

en welke keuzes daarin worden gemaakt in dit onderzoek.   

De zorg- en informatieplicht van verzekeraars in algemene zin is te veelomvattend om in zijn 

totaliteit te behandelen en bespreken. Om die reden zal in dit onderzoek een afbakening 

plaatsvinden tot het schadeverzekeringsgebied. Dit onderzoek richt zich meer specifiek op 

particuliere woonschades.   

5.1 Conclusie  

De wettelijke zorgplicht is een belangrijk thema voor de verzekeringsbranche, de verzekeraar 

behoort vanuit zijn professionele achtergrond niet alleen de eigen belangen te behartigen maar ook 

te zorgen voor de belangen van de consument. De vraag die centraal staat in deze scriptie luidt: In 

welke mate biedt de wettelijke zorgplicht met betrekking tot de informatieplicht in het 

schadeverzekeringsrecht voldoende bescherming voor consumenten, en op welke wijze zou dit 

verbeterd kunnen worden? 

Deze vraag is beantwoord aan de hand van een aantal deelonderzoeken. Zo is gekeken naar de wet- 

en regelgeving, rechtspraak, uitspraken van het Kifid, literatuur en zelfregulering van 

verzekeraarsbranche alsook de verplichtingen vanuit de wet voor de consument. Hieruit blijkt dat de 

verplichtingen vanuit het zorgplichtkader wat betreft informatieverstrekking zowel in het civiele-, 
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bestuurs- en Europese recht en in de jurisprudentie voldoende is vastgelegd in wet- en regelgeving. 

De resultaten uit de praktijkonderzoeken bevestigen dit beeld, het aantal klachten over de gehele 

woonverzekeringsportefeuille is gering, het aantal aantoonbare zorgplicht vraagstukken is hier 

slechts een fractie van.   

In welke mate de zelfregulering bijdraagt aan dit thema, kan niet hard worden vastgesteld. Wel kan 

worden geconcludeerd dat bij de zelfregulering veel aandacht is voor de informatieplicht waarbij het 

klantbelang voorop staat en transparantie en duidelijke communicatie belangrijke aspecten zijn. 

Toezicht op de naleving van de zorgplicht is eveneens geborgd in de wet- en regelgeving, waarbij de 

consument zich bij discussie over schending van de zorgplicht kan wenden tot de rechter en het 

Kifid. Tevens kunnen de Tuchtraad en de AFM optreden op het moment dat verzekeraars zich niet 

houden aan de zorgplichtregelgeving.   

De eigen verantwoordelijkheid van de consument bij het aangaan van een 

verzekeringsovereenkomst is ingekleurd door regelgeving en jurisprudentie van het Hof van Justitie 

en van de Hoge Raad. Daaruit volgt dat van consumenten verwacht mag worden dat zij informatie 

inwinnen over de (verzekeringsproducten) die ze willen afsluiten. In welke mate dat mag worden 

verwacht hangt ook af van wat in dit geval (het afsluiten van een verzekering) ‘de gemiddelde 

consument’ doet. Uit het klantonderzoek blijkt dat bijna 80% van de consumenten de 

verzekeringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk leest. Dit percentage sluit aan bij de gegevens uit de 

Consumentenmonitor waarin het merendeel van de klanten aangeeft op de hoogte te zijn van de 

voorwaarden. Het lezen van de verzekeringsvoorwaarden mag vanuit dit kader dus verwacht 

worden van de consument. 

Uit de verschillende praktijkonderzoeken naar het aantal klachten en Kifiduitspraken kan 

geconcludeerd worden dat de omvang van de zorgplicht problematiek in de woonportefeuille 

relatief gering is. Het inhoudelijke onderzoek naar de reden van het indienen van een Kifidklacht 

ondersteunt dit beeld.   

Voor wat betreft de informatieverstrekking op de websites van verzekeraars (of via andere 

communicatiekanalen) kan de consument op een eenvoudige wijze de benodigde informatie vinden 

over het woonproduct. Dit wordt in de klant enquête bevestigd door bijna 90% van de deelnemers.  

Verder komt uit de consumentonderzoeken dat het merendeel van de consumenten de 

voorwaarden leest en begrijpt. Dit is een opmerkelijke uitslag en anders dan verwacht, maar uit 

beide onderzoeken komt naar voren dat ruim 80% de voorwaarden leest of aangeeft de 

voorwaarden matig tot goed te kennen. Of hier sprake is van het geven van een gewenst antwoord 

kan op basis van deze onderzoeken niet worden vastgesteld, hiervoor is nader onderzoek 

noodzakelijk. Bij schade blijkt het overgrote deel tevreden over de schadeafhandeling en dat snelle 

en accurate afhandeling van de schade en vriendelijkheid belangrijke aspecten zijn voor dit proces. 

Bij de verschillende onderzoeken moeten de volgende kanttekeningen worden geplaatst. In het 

onderzoek naar de omvang van de klachtenproblematiek op de informatieplicht zijn de cijfers 

samengesteld uit verschillende bronnen, waarin het de vraag is in welke mate door verzekeraars 

dezelfde definities worden gebruikt en of alle klachten geregistreerd worden, verder is de inhoud 

van deze klachten niet te raadplegen, dus het zijn cijfers over alle soorten klachten zoals tijdigheid, 

bejegening en inhoudelijke discussie. Hieruit kan dus niet het aandeel informatieplicht gerelateerde 

klachten worden gehaald. Wat betreft de Kifidklachten is aan de hand van de uitspraken wel op 
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inhoudelijkheid getoetst, maar hier kan echter de volle omvang van de problematiek ook niet 

worden vastgesteld, omdat een groot gedeelte van de zaken wordt geschikt en daardoor niet te 

raadplegen zijn. Het is de vraag wat verzekeraars doen bij twijfel over de strekking of inhoud van 

voorwaarden; de verwachting is dat dan al in een eerder stadium wordt geschikt, zodat deze zaken 

niet uitmonden in een klacht. 

Kanttekeningen bij het klantonderzoek zijn allereerst natuurlijk de samenstelling van de deelnemers, 

die geen gemiddelde afsplitsing van de Nederlandse bevolking zijn. Niet vast te stellen is in welke 

mate gewenste antwoorden worden gegeven.  

Hier is onderzocht of en in welke mate de informatieplicht op woonverzekeringen wordt 

geschonden, dit geeft geen volledig beeld over de particuliere verzekeringen. Andere producten 

zoals de auto-, reis en beleggingsverzekeringen leiden wellicht tot andere uitkomsten. De laatste 

groep, beleggingsverzekeringen komen met regelmaat in de media en jurisprudentie aan de orde. 

Op grond van de verschillende onderzoeken kan worden geconcludeerd dat de zorgplicht onder 

schadeverzekeraars goed geborgd is door de wet- en regelgeving en door de zelfregulering van de 

branche. Het geringe aantal zorgplicht issues in de woonportefeuille ondersteunt deze conclusie. 

Verder kan worden vastgesteld dat de gemiddelde consument zijn verantwoordelijkheid neemt en 

zich in meer of mindere mate verdiept in de verzekeringsproducten.   
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