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Persbericht 
 

08 september 2011  
 

Nieuwe optie binnen KBC-gezinspolis beschermt 

optimaal tegen risico’s verbonden aan honden  
 
Uit analyse van de eigen schadehistoriek, aangevuld met nationale en internationale onderzoeken 
en statistieken, heeft KBC Verzekeringen enkele interessante bevindingen gedaan met betrekking 
tot de risico’s verbonden aan honden. Daaruit blijkt dat de kans op een hondenbeet groter is dan 
meestal wordt aangenomen. Want in België lopen meer dan 1 miljoen honden rond. 
 
Honden kunnen soms bijten en kennen de verkeersregels niet… 
 

 Alleen al bij KBC Verzekeringen komen jaarlijks meer dan 1000 schadedossiers binnen 
gerelateerd aan ‘honden’. Liefst 85% van die schadegevallen is veroorzaakt door een beet. 

 Het ras en de grootte van de hond blijkt weinig invloed te hebben op het bijtgedrag. Kleine honden 
en rassen die bekend staan als gezinsvriendelijk zijn evenredig vertegenwoordigd in het aantal 
bijtincidenten. 

 In 60% van alle KBC-schadedossiers gerelateerd aan hondenbeten was er verzorging door een 
arts nodig. 

o In 28% van de gevallen was er esthetische schade; 
o In 6% van de gevallen was er hospitalisatie nodig;  
o In 2% van de gevallen zelfs een operatie; 

 Jaarlijks geven maar liefst 100 bijtincidenten aanleiding tot blijvende invaliditeit  
 
Niet alleen is het risico op ‘een’ hondenbeet reëel, maar ook de kans dat een hond die het gezin goed 
kent, zou bijten is bestaande. Meer dan 4/5 van de hondenbeten bij kinderen jonger dan 15 jaar, gebeurt 
door honden die zij goed kennen, in 1 van de 6 gevallen is dit zelfs de eigen gezinshond. 
 
Maar ook honden kunnen gekwetst geraken. Verkeersongevallen zijn één van de voornaamste 
doodsoorzaken bij honden. Meestal (in 85% van deze schadegevallen) loopt de hond “plots” en “om 
onverklaarbare reden” de openbare weg op.  
Wanneer de hond enkel gewond is, kost één operatie gemiddeld al gauw 700 euro.  
 
Een klassieke gezinspolis verzekert de aansprakelijkheid van de gezinsleden en komt dus enkel tussen 
wanneer de hond van het gezin iemand buiten het gezin bijt. Wanneer de hond echter iemand van het 
eigen gezin bijt of de hond zelf gewond raakt, valt dit niet onder de dekking van een klassieke gezinspolis.  
 
En soms worden ook de baasjes ziek… 
 
Veel alleenstaande, oudere mensen houden een hond als gezelschap. Wanneer zij echter plots in het 
ziekenhuis opgenomen moeten worden, is het vaak moeilijk voor de andere gezinsleden om naast de 
emotionele zorgen die een hospitalisatie met zich mee brengt, ook nog in te staan voor de praktische 
zorgen van het hondje. Ook hier voorziet KBC Verzekeringen een oplossing. 
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De Verzekering voor uw hond vergoedt meer … 
 
Naar aanleiding van zijn analyse, besloot KBC Verzekeringen zijn productaanbod aan te passen aan de 
reële risico’s van de cliënt. KBC Verzekeringen ontwikkelde daarom een ‘optionele’ 
hondenverzekering binnen de gezinspolis, die volgende extra bescherming biedt: 
 

1. De lichamelijke letsels schade wanneer de hond van het gezin iemand bijt. Dat kan een gezinslid 
zijn of iemand buiten het gezin.  

2. De lichamelijke letsels wanneer een vreemde hond iemand van het gezin bijt. 
3. De dierenartsenkosten (eventueel de crematiekosten) als de gezinshond slachtoffer wordt van een 

verkeersongeval 
4. De kosten van opvang in een hondenpension bij hospitalisatie van een gezinslid wanneer er  

niemand nog voor de hond kan zorgen 
 
De premie voor deze extra dekking bedraagt 35 euro per jaar, er is geen franchise en alle honden van het 
gezin worden beschermd door deze verzekering.  
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