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LEVENSVERZEKERING

29. Begunstiging bij
levensverzekering en
derogerende werKing van de

redefijkheid en billijkheid

JJ. RIJKELS EN W.M.A. KALKMAN

Vorig jaar is opnieuw een interessante uitspraak gewezen over de betekenis van een door overiijden van
de verzekerde onherroepelijk geworden begunstiging bij levensverzekering. In zijn arrest van
21 september 2012 oordeelde de Hoge Raad dat de begunstiging uitgelegd moet worden aan de hand
van de bedoeling die de verzekeringnemer had bij het afsluiten van de verzekering, ook al was die
bedoeling niet aan de verzekeraar kenbaar gemaakt. In zijn arrest van 9 mei 2017 oordeelde het Hof
Amsterdam dat de aanvaarding van een onherroepelijk geworden begunstiging, die in overeenstemming
geacht moet worden met de bedoeling van de verzekeringnemer ten tijde van het sluiten van de
verzekering, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid toch onaanvaardbaar kan zijn.

1. Inleiding
De derde-begunstigde van een levensverzekering mag - nadat
de begunstiging door het overlijden van de verzekerde onher¬
roepelijk is geworden en hij zijn begunstiging heeft aanvaard
- daaraan in beginsel de verwachting ontlenen dat hij
rechthebbende is op de verzekerde uitkering. Er zijn echter
verschillende gronden waarom een door het overlijden van
de verzekerde onherroepelijk geworden begunstiging toch
geheel of gedeeltelijk kan worden aangetast of waarom zijn
verwachting toch niet kan worden gehonoreerd.
Op grond van wettelijke bepalingen kan het recht op de
uitkering van een derde-begunstigde, nadat de begunsti¬
ging door het overlijden van de verzekerde onherroepelijk
is geworden, aangetast worden door (i) een curator in een
faillissement (art. 22a lid 4 Fw), (ii) de bewindvoerder in een
schuldsaneringsregeling (art. 295 lid 5 en 6 jo. art. 22a lid 4
Fw), (iii) een executoriaal beslaglegger (art. 479r lid 1 Rv),
(iv) legitimarissen, schuldeisers van een nalatenschap en een
vereffenaar van een nalatenschap voor zover de uitkering
aan de derde-begunstigde als een gift heeft te gelden (art.
4:126 lid 2 jo. art. 4:87 en 4:120 BW, art. 4:216 BW jo.
art. 4:128 BW) of (v) de langstlevende echtgenoot, eveneens
voor zover de uitkering aan de derde-begunstigde als een gift

heeft te gelden (art. 4:128 jo. 4:30 lid 3 jo. 4:30 lid 1 BW).
Ook buiten deze situaties kan een derde-begunstigde
er niet altijd op vertrouwen dat zijn aanspraak op
de uitkering zal worden gehonoreerd. Zo oordeelde
de Hoge Raad in zijn arrest van 21 september 2012

van de begunstigde door de verzekeringnemer en met de
aard van deze rechtshandeling strookt dat bij de uitleg van
een begunstiging in de allereerste plaats wordt nagegaan
wat de bedoeling is geweest van de verzekeringnemer bij de
aanwijzing en dat bij de vaststelling van die bedoeling mede
wordt gelet op eventuele verklaringen en gedragingen van
de verzekeringnemer buiten de schriftelijke mededeling, uit
welke verklaringen en gedragingen die bedoeling mede kan
blijken, ook indien deze niet jegens de verzekeraar zijn afge¬
legd of hebben plaatsgevonden. Daarbij gaat het mede om
feiten en omstandigheden die niet uit de aanwijzingsme¬
dedeling behoeven te blijken en die niet bij de verzekeraar
bekend behoefden te zijn (zie ook Rb. Midden-Nederland

3 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6048). Uitleg
van de bedoeling van de verzekeringnemer kan ertoe leiden
dat de uitkering uiteindelijk toch aan een andere begun¬
stigde toekomt dan gedacht.
Verder is het denkbaar dat het aanvaarden van het recht
op de uitkering door de derde-begunstigde onder (bijzon¬
dere) omstandigheden naar maatstaven van redelijk¬
heid en billijkheid onaanvaardbaar is. Zie in dit verband
de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van

8 oktober 2014 (ECLI:NL:RBMNE:2014:4558, PJ
2015/45, m.nt. van W.M.A. Kalkman en J.J. Rijkels),
waarin de rechtbank het beroep van de ex-echtgenoot van
de verzekeringnemer op een na echtscheiding ongewijzigde
begunstiging die zij meende te kunnen aanvaarden, naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
vond (art. 6:248 lid 2 BW). In de hierna te bespreken zaak
oordeelde het Hof Amsterdam in zijn arrest van 9 mei 2017

(ECLI:NL:HR:2012:BW6728, NJ 2013/97, m.nt. M.M.

(ECLI:NL:GHAMS:2017:1751) dat, ook al is van andere

Mendel) dat met het eenzijdige karakter van de aanwijzing

bedoelingen ten tijde van de aanwijzing van de begunstigde
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niets gebleken en kan de begunstiging dus niet anders
worden uitgelegd, de begunstiging toch zonder betekenis
kan blijven, eveneens op grond van de derogerende werking

van de redelijkheid en billijkheid.

van de aanwijzing van de begunstigde en niet om eventu¬
ele intenties van erflater om de begunstiging op de polissen
nadien aan te passen. Op die grondslag werd de vordering,
dat de begunstiging niet strookte met de bedoeling van de
verzekeringnemer, afgewezen. Daartegen ging mevrouw Y

2. De casus

in hoger beroep bij Hof Amsterdam.

In deze zaak draaide het om twee gemengde levensverzeke¬

4. De uitspraak van het hof

ringen die de heer X had afgesloten bij Avéro Achmea, één
met ingangsdatum 1 april 1996 en één met ingangsdatum
1 december 1999. De heer X was op beide verzekeringen de
verzekeringnemer en de verzekerde. De begunstiging voor
de uitkering bij overlijden op beide verzekeringen luidde
min of meer gelijk en was een standaardbegunstiging (echt¬
genote/weduwe, kinderen, erfgenamen).
De heer X was tijdens zijn leven tweemaal getrouwd
geweest; beide huwelijken waren ontbonden door echt¬
scheiding. Uit het eerste huwelijk waren twee kinderen
geboren. Vanaf 2000 tot aan zijn overlijden had de heer X
een relatie gehad met mevrouw Y, appellante. Vanaf 2006
hadden zij samengewoond. In zijn op 21 november 2006
opgemaakte en op 27 februari 2013 aangevulde testa¬
ment had de heer X mevrouw Y tot zijn enig erfgenaam
benoemd, onder andere ter voldoening aan een - als zoda¬

nig in het testament benoemde - dringende verplichting om
haar goed verzorgd achter te laten. Zijn kinderen had hij
onterfd en hij had hun mogelijkheden tot het doen van een
beroep op hun legitieme portie beperkt (die was pas opeis¬
baar na het overlijden van mevrouw Y).
De heer X overleed op 5 december 2013. De verzekerin¬
gen kwamen daardoor tot uitkering. Omdat er ten tijde van
het overlijden geen sprake was van een echtgenote/weduwe
volgens de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden (er was
sprake van een samenlevingsrelatie), kwamen de opvol¬
gende begunstigden aan de beurt. Dit waren de kinderen
die waren geboren uit het eerste huwelijk. Avéro Achmea
heeft op enig moment de uitkeringen uit beide verzekerin¬
gen overgemaakt op de derdenrekening van de advocaat
van de kinderen.
Vervolgens ontstond er een geschil tussen mevrouw Y en
de kinderen, over de vraag wie uit hoofde van beide verze¬
keringen als begunstigde aangemerkt diende te worden.
Mevrouw Y stelde dat zij de begunstigde moest zijn en niet
de kinderen.

3. De uitspraak van de rechtbank

De discussie bij het hof had deels opnieuw betrekking op
het arrest van de Hoge Raad van 21 september 2012 over
de bedoeling van de verzekeringnemer ten tijde van de
aanwijzing van een derde-begunstigde. Enerzijds betwistte
mevrouw Y dat uit dit arrest moest worden afgeleid dat
uitsluitend de bedoelingen ten tijde van de aanwijzing of
wijziging van de begunstiging een rol speelden; ook feiten
en omstandigheden die zich daarna hadden voorgedaan
zouden volgens appellante meegenomen moeten worden.

Daarnaast stelde zij dat uit feiten en omstandigheden
ten tijde van de aanwijzing van de begunstigden wel kon
worden afgeleid dat het de bedoeling was geweest om haar
als begunstigde aan te wijzen.

Het hof bevestigde dat het bij de uitleg van de bedoeling
van de verzekeringnemer als bedoeld in art. 7:966 lid 1 BW,
uitsluitend gaat om de bedoeling ten tijde van het sluiten
van de verzekering (hoewel het hof wel benoemt dat ook
nog latere verklaringen en gedragingen van de verzekering¬
nemer een rol zouden kunnen spelen bij de uitleg van de
bedoeling van de verzekeringnemer; daarvan was echter
volgens het hof niet gebleken). Ook oordeelde het hof dat uit
het feit dat de verzekeringnemer bij het aangaan van beide
verzekeringen ongehuwd was, niet kon worden afgeleid
dat de zogenaamde 'standaardbegunstiging' niet conform
de bedoeling was, met name omdat de erflater mevrouw Y
toen nog niet kende en zijn kinderen nog niet had onterfd.
Mevrouw Y stelde echter ook dat het naar maatstaven

van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was dat de
uitgekeerde bedragen aan de kinderen zouden toekomen.
Zij onderbouwde haar stellingen met een beroep op de
omstandigheden dat zij (i) twaalf jaar een affectieve relatie
met erflater had gehad, (ii) zij door hem bij testament tot
enig erfgenaam was benoemd, (iii) de erflater zijn kinde¬
ren had onterfd en hun mogelijkheden voor een beroep op
hun legitieme portie had beperkt, (iv) er al zeer geruime tijd
geen contact meer bestond tussen erflater en zijn kinderen,
(v) het de uitdrukkelijke bedoeling van erflater was geweest
(vastgelegd in het testament) om mevrouw Y verzorgd
achter te laten, (vi) er sprake was van een negatieve nala¬
tenschap waardoor niet kon worden tegemoetgekomen aan

In eerste aanleg werd de vordering van mevrouw Y door
Rechtbank Noord-Holland in haar vonnis van 5 oktober
2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:8460 afgewezen. De recht¬

die uitdrukkelijke verzorgingsbedoeling en dit bij leven al

bank oordeelde onder verwijzing naar het eerdergenoemde
arrest van de Hoge Raad van 21 september 2012, dat het
bij de vraag wie als begunstigde moet worden aangemerkt,
gaat om de bedoeling van de verzekeringnemer ten tijde

niet was aangepast.
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bekend was bij erflater en (vii) omdat het uitsluitend aan de
onwetendheid van erflater had gelegen dat de begunstiging

Het hof overwoog dat het op basis van de genoemde
omstandigheden inderdaad naar maatstaven van redelijk¬
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heid en billijkheid onaanvaardbaar was dat de kinderen zich
op hun wilsrecht, namelijk aanvaarding van de begunsti¬
ging, beriepen. Het hof oordeelde tevens dat mevrouw Y
in haar hoedanigheid van erfgenaam als opvolgend begun¬
stigde had te gelden en de uitkering dus aan haar moest

De specifieke omstandigheden van het geval spelen hierbij
een belangrijke rol. Volgens vaste jurisprudentie brengt het
criterium van 'onaanvaardbaarheid' mee dat de rechter
terughoudend moet zijn bij de beoordeling of een rechts¬

handeling in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Het

worden gedaan.

hof benoemt in dit kader enerzijds een aantal omstandighe¬
den die erop wijzen dat de partner van de erflater de begun¬

Bij het oordeel dat de aanvaarding van de begtmstiging naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

stigde diende te zijn, maar benoemt ook een aantal omstan¬
digheden die erop wijzen dat de kinderen van de erflater
uitdrukkelijk niet de begunstigden moesten zijn. Wij begrij¬
pen het arrest van het hof zo dat het deze combinatie van
omstandigheden is geweest, die het hof heeft gebracht tot
het oordeel dat het beroep op de begunstiging naar maat¬
staven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was.
Het enkele feit dat de begunstiging afwijkt van een testa¬
mentaire beschikking is naar ons oordeel onvoldoende om
tot onaanvaardbaarheid te concluderen. Ook het feit dat de
bedoeling van de erflater mogelijk in de loop van de tijd was

was, waren de volgende specifieke omstandigheden naar
het oordeel van het hof van belang:
- Het stond vast dat erflater mevrouw Y met het samen¬

levingscontract en het testament verzorgd wilde achter¬
laten.

- Het huis stond 'onder water', hetgeen bij erflater be¬
kend was en het enige middel om te bereiken dat me¬
vrouw Y verzorgd zou achterblijven, zou zijn dat ook
de uitkering uit de verzekering aan haar toekwam.
- De kinderen waren zoveel als mogelijk onterfd en kon¬
den hun legitieme portie pas uitoefenen na het overlij¬
den van mevrouw Y.

- Mevrouw Y verkeerde zelf ook in de stellige overtuiging
dat zij de begunstigde was hetgeen bleek uit het feit dat
zij zich onmiddellijk na het overlijden van de erflater tot
de verzekeraar had gewend met het verzoek tot uitke¬
ring over te gaan.

- De notaris had verklaard dat erflater zijn partner zijn
gehele vermogen wilde nalaten en haar verzorgd wilde
achterlaten.

- Er was al geruime tijd (zo'n achttien jaar) geen contact
meer tussen de erflater en zijn kinderen en zij hielden
het contact af, waardoor van enige zorgverplichting van
erflater jegens zijn kinderen niet was gebleken.

5. Commentaar
De aanvaarding van een begunstiging door een derdebegunstigde is aan te merken als de aanvaarding van een
derdenbeding. De aanvaarding door middel van een tot de
verzekeraar gerichte schriftelijke of elektronische verkla¬

ring (art. 7:969 lid 1 eerste volzin BW jo. 7:933 lid 2 BW
jo. art. 2 Besluit elektronische mededelingen) is een formali¬

gewijzigd of dat er sprake was geweest van een vergissing is
ons inziens onvoldoende om tot dat oordeel te komen. Ter
vergelijking: in een zaak waarbij was vastgesteld dat een
erflater in een testament de verkeerde wilsrechten had uitge¬
sloten, oordeelde het hof dat het feit dat dit op een vergis¬
sing berustte onvoldoende was voor onaanvaardbaarheid;
daarvoor waren bijkomende omstandigheden vereist (Hof

Amsterdam 3 mei 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ4751;
dit arrest is overigens later door de Hoge Raad in zijn arrest
van 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2595 vernie¬
tigd, maar daarbij is het oordeel van het hof ter zake van de
onaanvaardbaarheid niet meer aan de orde geweest).
Strikt genomen betekent de vaststelling dat het naar rede¬

lijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de derdebegunstigde zijn begunstiging aanvaardt en daaraan rech¬
ten ontleent, nog niet dat daarmee zijn begunstiging komt
te vervallen en daarmee de opvolgende begunstigde aan
de beurt komt. De volgordelijkheid van de begunstiging is
niet in de wet vastgelegd. Doorgaans wordt dit geregeld in
polisvoorwaarden. In polisvoorwaarden wordt doorgaans
bepaald dat een hoger genummerde begunstigde alleen in
aanmerking komt als alle lager genummerde begunstigden
ontbreken, overleden of onwaardig zijn of weigeren de uitke¬

teit waarmee de begunstigde jegens de verzekeraar aangeeft
van zijn begunstiging gebruik te willen maken en tevens
aanspraak maakt op de uitkering. Overlijdt de begun¬
stigde vóórdat hij de begunstiging aanvaardt, dan vervalt in

ring te aanvaarden. Daarvan is echter nog geen sprake als

beginsel zijn begunstiging, tenzij van een andere bedoeling

zullen voor deze situatie geen regeling kennen. Er ontstaat
op dit punt in feite een leemte, die moet worden ingevuld
door uitleg van de overeenkomst, onder toepassing van de

blijkt (zie art. 7:967 lid 1 onderdeel a BW). Een dergelijke
eenzijdige rechtshandeling, namelijk het zich beroepen op
de begunstiging en het uitoefenen van het daaraan verbon¬
den vorderingsrecht, kan naar maatstaven van redelijkheid

en billijkheid onaanvaardbaar zijn (art. 6:2 BW en 6:248
lid 2 BW). Ook een beroep op een uiterste wilsbeschik¬
king, eveneens een eenzijdige rechtshandeling, kan naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

zijn (zie bijvoorbeeld Rechtbank Den Haag 8 juni 2011,
ECLI:NL:RBSGR:2011:BU8572).
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het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan¬
vaardbaar is dat een begunstigde zijn vorderingsrecht jegens
een verzekeraar uitoefent. De meeste polisvoorwaarden

aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid (art.
6:248 lid 1 BW). Op grond van uitleg van de overeenkomst
lijkt het ons, indachtig het belang dat moet worden gehecht
aan de bedoelingen van de verzekeringnemer, dat het inder¬

daad redehjk en billijk is dat de opvolgende begunstigde aan
de beurt komt, als het beroep van een derde-begunstigde
op diens begunstiging naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar is en daarmee de begunstigde

9

LEVENSVERZEKERING

feitelijk geen rechten meer aan zijn begunstiging kan ontle¬
nen (zie ook Rechtbank Midden-Nederland van 8 oktober

erflater was toegekomen. Een dergelijk verhaal zou zeker
gespeeld hebben, aangezien uit het arrest blijkt dat de nala¬

2014 (ECLI:NL:RBMNE:2014:4558, PJ 2015/45, m.nt.

tenschap van erflater negatief was. Een eerste vereiste voor

van W.M.A. Kalkman en JJ. Rijkels). Het hof vond het niet
nodig dit nader te motiveren en neemt deze stap in één keer.
Overigens moet onzes inziens aan het arrest van het hof in

verhaal op een uitkering uit levensverzekering die aan een
derde-begunstigde toekomt, is dat de uitkering uit levens¬
verzekering gekwalificeerd moet kunnen worden als een

zoverre beperkte werking worden toegekend, dat het beroep
op de onaanvaardbaarheid naar maatstaven van redelijk¬

gift (art. 7:188 lid 1 BW). In de onderhavige casus lijkt die

heid en billijkheid alleen kan worden gedaan door iemand
die een positie inneemt als opvolgende begunstigde. In casu
dus door de partner als erfgenaam (dat kunnen eventueel
ook de rechtsopvolgers onder algemene titel zijn in het geval
door het vervallen van een begunstiging een blanco polis
zou ontstaan [art. 7:967 Ud 8 BW]). Iemand die in het geheel
niet in de begunstiging is opgenomen en ook niet tot de
kring behoort van rechtsopvolgers onder algemene titel (in
het geval van een blanco polis) zou via deze weg niet alsnog
als begunstigde kunnen worden aangemerkt.

6. Wat als de uitspraak van de rechtbank was

bekrachtigd?
De uitspraak had ook anders kunnen uitpakken. Immers, de
erflater heeft op twee momenten bewuste keuzen gemaakt
met betrekking tot de bestemming van zijn vermogen na
overlijden. Hij heeft in 2006 en in 2013 een notaris geraad¬
pleegd voor het opmaken respectievelijk aanvullen van
zijn testament, waarbij hij zijn kinderen zoveel mogehjk
onterfde en waarbij hij zijn vermogen zoveel mogelijk wilde
nalaten aan zijn partner. Op beide momenten betaalde hij
ook premie voor zijn levensverzekeringen, die bovendien
niet verpand waren aan de hypotheekverstrekker en waar¬
voor de pandhouder ook niet als begunstigde was aange¬
wezen. Een direct verband tussen (de hypotheek van) het
'onder water staande huis' en de verzekeringsuitkering was
er niet. De vraag of de begunstiging berustte op een bewuste
keuze of een vergissing, is, ook in het licht van de door het
hof genoemde omstandigheden, daarom niet eenduidig te
beantwoorden. Vastgesteld kan worden dat de erflater op
twee verschillende momenten bewust heeft beschikt over
zijn vermogen na zijn overlijden en daarbij zijn levensver¬
zekering niet heeft betrokken. Hij was als verzekeringne¬
mer uitsluitend bevoegd tot wijziging van een bestaande
begunstiging en daarvan heeft hij (bewust of onbewust)
geen gebruik gemaakt ten tijde van het beschikken over
zijn vermogen na overlijden. Hij had de mogelijkheid tot
begunstigingswijziging, zeker toen hij in 2006 zijn testa¬
ment liet opstellen en in 2013 zijn testament gedeeltelijk
wijzigde. Lag hier ook niet een taak voor de notaris, die
had verklaard dat erflater zijn partner zijn gehele vermo¬
gen wilde nalaten en haar verzorgd wilde achterlaten, om
te vragen naar de aanwezigheid van een levensverzekering?
Tegen de achtergrond van het voorgaande was een bekrach¬
tiging van de uitspraak van de rechtbank dan ook zeker niet
ondenkbaar geweest. In dat geval zou de vraag zijn gere¬
zen welke mogelijkheden de partner zou hebben gehad om
verhaal te nemen op de uitkering die aan de kinderen van
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kwalificatie goede kans van slagen te hebben gehad. Voor
de toepassing van hetgeen in Boek 4 BW is bepaald betref¬
fende inkorting en vermindering, wordt de begunstiging
bij levensverzekering, voor zover de uitkering die door
het overlijden van de verzekeringnemer/verzekerde als gift
geldt, aangemerkt als legaat (art. 4:126 lid 2 onderdeel b
BW). Zo'n fictief legaat kan vervolgens door erfgenamen
worden verminderd als de nalatenschap ontoereikend is om
de schulden te voldoen. Vermindering geschiedt door een
verklaring aan de derde-begunstigde door de gezamenlijke
erfgenamen (art. 4:120 lid 4 BW) en moet plaatsvinden
binnen drie jaar nadat de derde-begunstigde de uitkering
heeft ontvangen (art. 4:127 laatste volzin BW). De begun¬
stigde is verplicht tot vergoeding van de waarde van het in
mindering komende gedeelte aan de gezamenlijke erfgena¬
men, voor zover dit niet, alle omstandigheden in aanmer¬

king genomen, onredelijk is (art. 4:127 BW). Zijn de erfge¬
namen vereffenaar van een negatieve nalatenschap van de

erflater, dan kan de vereffenaar de uitkering van de derdebegunstigde eveneens binnen drie jaar nadat de uitkering
opeisbaar is geworden, terugvorderen (art. 4:211 jo. 4:127
BW (erfgenaam is vereffenaar) en art. 4:216 jo. 4:128 BW
(vereffenaar is door rechter benoemd). Ook hier geldt dat de
derde-begunstigde de uitkering in dat geval aan de vereffe¬
naar moet betalen voor zover dit niet, alle omstandigheden
in aanmerking genomen, onredelijk is (art. 4:127 BW [erfge¬
naam is vereffenaar] en art. 4:128 BW [vereffenaar is door
rechter benoemd]. Zie in dit verband de geruchtmakende
zaak die geleid heeft tot het arrest van de Hoge Raad van

17 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3643 en een vervolg
heeft gekregen in de uitspraak van de Rechtbank Midden

Nederlandvan21april2015,ECLI:NL:RBMNE:2015:2795.
Deze kwestie betrof een geval waarin de hoedanigheden van
(enig) erfgenaam, begunstigde, executeur en vereffenaar in
één persoon waren verenigd en deze persoon in de hoeda¬
nigheid van zowel als executeur als vereffenaar had nagela¬
ten tegen zichzelf (in de hoedanigheid van begunstigde) de
vermindering van de uitkering uit levensverzekering, die het
karakter had van een fictief legaat, in te roepen.
Helemaal met lege handen zou mevrouw Y dan ook niet
hebben gestaan bij bekrachtiging van de uitspraak van de
rechtbank.
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