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op pensioenen op basis van een toezegging, ook wel defined 

benefit (DB). In de goede tijden werden de Engelse pensioe 

nen zodanig verbeterd dat prijsindexatie werd gegarandeerd. 
Pensioenen werden daardoor wel duurder. Dat ging even 

goed, maar op het moment dat financiële markten tegenvie 

len en accountants en rating agencies zich bewust werden 

van de hoge kosten van pensioen ging het stuur om. In korte 

tijd veranderden de regelingen voor veel werknemers van ge 

garandeerde co llectieve DB-regelingen naar individuele be 

schikbarepremieregelingen met een lage inleg en volatiele 
uitkomsten. 

In het Nederlandse pensioenstelsel zagen we in diezelfde pe 

riode ook een verschuiving van het risico naar de deelnemer 

door conditionaliteit in indexatie en zelfs korten van pensioe 

nen. Maar het co llectieve karakter van het beleggingsbeleid 

en risicodeling van beleggings-, inflatie- en (lang)levenr isico 's 

bleven in stand. Met deze keuzes hebben Nederlandse ge 

pensioneerden een veel betere uitgangspositie dan de mees 

te van hun Britse leeftijdsgenoten. Inmiddels keert het tij: in 

het VK zijn stappen gezet om alle werknemers automatisch te 

laten deelnemen aan een basispensioen regeling met een ge 

leidelijk toenemende premie. Ook is er in de laatste Queen's 

Speech, de Britse troonrede, wetgeving aangekondigd om 

collectief pensioen vergelijkbaar met het Nederlandse CDC 

(co llective defined contribution) mogelijk te maken. Hier 

naast maken de Britten serieus werk van pensioencommuni 

catie. Kortom, de drie pensioen ingrediënten krijgen weer alle 

aandacht, waarbij goed naar Nederland, Denemarken en Aus 
tralië wordt gekeken. 

Belangrijke ingrediënten van het 
stelsel 
De ontwikkelingen in het VK laten zien hoe belangrijk de in 
grediënten in ons stelsel zijn. Het is een lange weg in het VK 
om weer terug te komen op de premieniveaus die nodig zijn 
voor een goed pensioen. De weg terug van dure individuele 
beschikbarepremieregelingen naar beter renderende collec 
tieve beleggingspools (met lage kosten) neemt meer tijd dan 
gedacht. Ondertussen mist een grote groep Britse werkne 
mers een goede pensioenopbouw. Nieuwe pensioenregelin 
gen, zoals NEST (www.nestpensions.org.uk) of (het van oor 
sprong Deense) NOW: Pensions (www.nowpensions.com) zijn 
voorbeelden van nieuwe basispensioenregelingen die we 
meer in Europa zullen zien. Deze regelingen worden geken 
merkt door lage kosten, gespreide beleggingen en duidelijke 
communicatie. Het nieuwe derde pijler ZZP Pensioen (www. 
zzppensioen.nl) in Nederland is hier ook een voorbeeld van. 
De Nederlandse pensioen kaasstolp kan profiteren van zowel 
de goede als de slechte lessen uit het buitenland. Daarbij is 
het belangrijk om koers te houden waar het gaat om een 
goede pensioenpremie, een goed gespreid collectief beleg 
gingsbeleid en goede pensioencommunicatie. Zodat deelne 
mers inzicht en overzicht hebben in hun financiële toekomst 
en extra maatregelen kunnen nemen als dat nodig is. Zodat 
mensen na hun terugtreden uit het arbeidsproces met hun 
pensioen eigen keuzes in consumptie, wonen en zorg kun 
nen maken. Zodat werkgevers talent kunnen blijven binden 
met goede secundaire arbeidsvoorwaarden zonder rekening 
achteraf. I 

Artikel I Prof. mr. J.G.J. Rinkes1 

Grensverleggend verzelceren: 
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1. Inleiding 
Om te beginnen met een vraag: wie van u heeft een grens 
overschrijdende verzekering afgesloten? Is uw inboedel 
hier in Nederland verzekerd bij een Griekse verzekeraar, 
uw auto bij een Duitse verzekeraar en uw leven bij een Slo 
waakse assuradeur? Heeft u een zorgverzekering bij een 
Spaanse zorgverzekeraar? Een aansprakelijkheidsverzeke 
ring particulieren {APV) bij een verzekeraar in Polen? En 
heeft u een beleggingsverzekering bij een Britse verzeke 
raar? Hoe vaak sluit u via internet verzekeringen af bij 
verzekeraars die in andere EU-lidstaten gevestigd zijn? En 
zo niet: waarom niet? Er is toch vrij verkeer op de interne 
markt? Wat is de reden dat verzekeren als belangrijke eco 
nomische activiteit vrijwel altijd niet grensverleggend, 
maar nationaal georiënteerd is? Wat ontbreekt? 

Traditioneel regelt het privaatrecht de verhouding tus 
sen burgers onderling. Burgerlijk recht (privaatrecht), 
in veel lidstaten gecodificeerd in nationale wetboeken, 
is al vele eeuwen sterk nationaal georiënteerd. Op dit 
gebied zijn diverse trends te onderscheiden. Allereerst 
is er de ontwikkeling van Europees {grensoverschrij 
dend) privaatrecht en wellicht een Europees Burgerlijk 
Wetboek. Daarnaast ligt de nadruk op open normen, zo 
als zorgplichten en de maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid bij de toepassing van het privaatrecht in 
concrete gevallen. Ook is tegenwoordig het consumen- 
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tenrecht een belangrijk deel van het burgerlijk recht: 
bescherming van de consument komt tot uiting in tal 
van gedetailleerde regels. Het is de vraag hoe lang na 
tionale wetboeken nog een functie hebben. Burgers 
gaan steeds vaker landsgrenzen overschrijden, vooral 
via het internet. Internettransacties worden steeds be 
langrijker. Hoe moet het privaatrecht, en met name het 
verzekeringsrecht, daarmee omgaan? Elke lidstaat kent 
nationale regels voor internetkoop, naast gedeeltelijk 
EU-geharmoniseerd contractenrecht en bijzondere 
regels (die in de hele EU gelden) voor informatiever 
plichtingen van handelaars en bedenktijden. Het verze 
keringsrecht in materiële zin is nog grotendeels natio 
naal georiënteerd, Maar er ontbreekt nog veel: er zijn 
dus tal van verschillende nationale rechtsstelsels, er is 
het internationaal privaatrecht dat regelt welk recht 
van toepassing is op een grensoverschrijdende (inter 
net)transactie en een Europese verordening die regelt 
welke rechter bevoegd is. Er is geen Europ~es betaal 
systeem voor internettransacties (geen interne markt 
voor online betalen).3 Er is geen Europees materieel 
verzekeringsrecht, geen Europees geschillenbeslech 
tingsysteem, ondanks richtlijnen en verordeningen 
over ADR (alternative dispute resolution) en ODR 
(online). Er zijn taalproblemen, toegankelijkheidspro 
blemen, claimproblemen en er zijn substantiële ver 
schillen in verplichtingen en sancties bij verzekerings 
overeenkomsten. Alhoewel juristen het erover eens 
lijken te zijn (in overwegende mate) dat algemene Euro 
pese regels voor burgerlijk recht kunnen worden gefor 
muleerd (er is een 'Draft' en een concept-Verordening), 
lijkt een Europees Burgerlijk Wetboek er voorlopig niet 
te komen, hooguit enige harmonisatie door middel van 
een optioneel instrument (een rechtsstelsel ter keuze) 
voor internethandel (en in welke taal?). Politici en be 
leidsmakers willen hun nationale burgerlijk recht niet 
kwijt? Von Savigny schetste de ontwikkeling van het 
burgerlijk recht vanuit het gewoonterecht dat een volk 
eigen is naar complexere systemen met technische en 
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logische uitwerking door juristen, en ten slotte naar 
een situatie waarin equivalentie tussen recht geba 
seerd op gewoonte en gebruik en het juristenrecht ver 
loren gaat.4 Het is tijd voor een nieuwe stap in deze 
ontwikkeling. Als er een interne Europese markt be 
staat en burgers vrijelijk de voordelen van een grote 
Europese ruimte zonder landsgrenzen moeten kunnen 
gebruiken, moet het maar eens afgelopen zijn met alle 
kleine en grote belemmeringen voor grensoverschrij 
dend contracteren, ook in het verzekeringsrecht. In 
ternethandel is daarbij een eerste belangrijke stap. Op 
naar een eenvoudige, begrijpelijke, eenduidige en een 
vormige regeling van het verzekeringsrecht met simpe 
le betaalstructuren en duidelijke regels betreffende de 
inhoud van de verzekeringsovereenkomst en de weder 
zijdse verplichtingen van verzekeraars en verzekering 
nemers en/of verzekerden. 

2. Grensverleggend verzekeren 
Verzekeringsmaatschappijen zijn werkzaam op de gehe 
le Europese markt en grenzen tussen lidstaten zijn van 
ondergeschikt belang. Over de effecten en resultaten die 
ter zake zijn geboekt, verschillen de meningen. Vanouds 
wordt ervoor gepleit dat met name de premiestelling 
volledig onder het mededingingsregime dient te vallen.5 

Tevens zou er meer (betere) informatie moeten komen 
inzake de solvabiliteit van individuele verzekerings 
maatschappijen teneinde de markt beter te laten reage 
ren op toepasselijke economische signalen. Richtlijn 
Solvency II (zie hierna) betreft operationele en solvabili 
teitsvereisten voor verzekeraars. Voor consumenten be 
paalt de Richtlijn dat consumenten op de interne verze 
keringsmarkt een ruimere en meer gevarieerde keuze uit 
overeenkomsten zullen hebben. Om ten volle van deze 
diversiteit en van een toegenomen concurrentie te kun 
nen profiteren, dienen zij vóór het sluiten van de over 
eenkomst en tijdens de gehele duur ervan over de nodi 
ge inlichtingen te beschikken om de overeenkomst te 
kunnen kiezen die het beste bij hun behoeften past. Er 
is uitgebreid onderzoek gedaan naar eventuele belem 
meringen op de interne verzekeringsmarkt als gevolg 
van nationale verschillen in verzekeringsrecht,6 en in 
opdracht van de Europese Commissie7 wordt de effecti 
viteit van toepasselijke regels van internationaal pri 
vaatrecht op verzekeringsovereenkomsten (Rome I) on 
derzocht. Voorts spelen tal van algemene regels van 
Europees recht een rol, zoals de ambtshalve toetsing 

4. Vgl. de bespreking hiervan door R. Siltala, Law, Truth and Reason: a Treatise on 

Legal Argumentation. Wenen: Springer 2011, p. 183-184. 

5. Zie hierna. 
6. Zie het Rapport van de Expert Group on European Insurance Contract 

Law. 
7. EU-Tender JUST/2014/JCOO/PR/CIVl/0050 van 6.8.2014. 

8. N. Davies, Europe-A History. Oxford/New York: OUP 1996, p. 7-8. 
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van oneerlijke bedingen, de regeling van consumenten 
rechten en regels die oneerlijke handelspraktijken moe 
ten tegengaan. · 

Zoals gezegd lopen de meningen uiteen over de effectivi 
teit van dit alles. Daarbij wordt ook gewezen op contras 
ten tussen nieuwe en oudere EU-lidstaten. Men lijkt het in 
ieder geval eens te zijn over het feit dat een werkelijk 'level 
playing field' in alle opzichten nog niet is gerealiseerd. 
Verzekeraars en verzekeringnemers ondervinden nog te 
veel hindernissen bij het aangaan van internationale en 
grensoverschrijdende transacties. EU-regelgeving heeft 
een minimumniveau voor toezicht en consumentenbe 
scherming vastgelegd, waaronder begrepen het recht op 
adequate informatie. Op het terrein van het verzekerings 
recht is het uitgangspunt van de EU dat consumenten af 
doende informatie dienen te krijgen teneinde de 'Single 
Market in insurance' optimaal te kunnen benutten. 

Vanuit tal van jurisdicties zijn de pogingen om de effecti 
viteit van de Europese verzekeringsmarkt te verbeteren 
geanalyseerd en becommentarieerd. Deze ontwikkelingen 
hangen nauw samen met de voortgang van het Europese 
consumentenrecht en het streven om te komen tot een Eu 
ropees contractenrecht, ook op het gebied van het materië 
le verzekeringsrecht. In deze bijdrage worden de onderha 
vige ontwikkelingen geanalyseerd vanuit het perspectief 
van de verzekeraar én van de verzekeringnemer, met name 
de consument-verzekeringnemer. 

3. Een Europees verzekeringsrecht? 

Met 'Europees' wordt tegenwoordig veelal geduid op 
de Europese Unie en haar lidstaten. Daarbinnen wordt 
gestreefd naar een interne markt. Deze is nog niet ge 
reed; in de woorden van de Europese Commissie: 'De 
interne markt voor de 2le eeuw kan nog geïntegreer 
der, opener en concurrentiëler worden. Het potentieel 
moet nog beter worden benut door de verdere ontwik 
keling van kennis en innovatie, en door de sociale en 
ecologische dimensie te benadrukken, om met nam: de 
mondialisering het hoofd te bieden. De optimalisering . .. om tot van de interne markt moet resultaatgericht z1Jn- 
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die resultaten te komen en ze te evalueren, is een nieu 
we aanpak vereist. Op die manier zal de interne markt 
de consumenten meer keuze en de bedrijven meer mo 
gelijkheden bieden. '9 

Het begrip 'verzekeringsrecht' is diffuus van aard. Bij de 
invulling hiervan kan worden uitgegaan van een 'body of 
law' dat de verzekeringsbranche regelt; de nadruk kan 
echter ook liggen op de regels die de onderlinge relatie be 
palen tussen verzekeraar, verzekeringnemer en verzekerde. 
Het concept 'verzekeren' als handel in (on)zekerheid krijgt 
in een juridische context verschillende labels en kan van 
uit tal van invalshoeken worden benaderd. Belangrijke 
vragen daarbij betreffen de bedrijfsvoering (wat is een 
verzekeringsonderneming'0); wat is de juridische definitie 
van verzekeren; wat maakt een overeenkomst tot een ver 
zekeringsovereenkomst; op welke wijze kan de verzeke 
ringsmarkt worden gedefinieerd en wat is verzekeren van 
uit juridisch perspectief?" Verzekering is ook een motor 
van economische vooruitgang en een instrument om de be 
lofte van economische en financiële zekerheid te construe 
ren in een fragiele en onzekere wereld, ook bijvoorbeeld in 
relatie tot klimaatverandering.12 Verzekering is een geac 
cepteerde manier om financiële risico's te beperken. 
Toezicht op verzekeren is een erkenning van de maat 
schappelijke rol van verzekering in de maatschappij en de 
bemoeienis van de overheid hierbij is groot. '3 Historisch 
gezien had het perspectief van het delen van risico's een 
belangrijke functie. Tegenwoordig wordt aangenomen dat 
risico-overdracht de centrale gedachte is van verzeke- 
ring. '4 Ook de culturele functie van verzekeren kan dan als 
uitgangspunt worden genomen, naast rechtseconomische 
perspectieven.15 Voor de zorgverzekering gelden weer an 
dere overwegingen, 16 waarbij eveneens culturele en maat 
schappelijke ontwikkelingen een rol spelen. Zie bijvoor 
beeld de preambule bij het wetsvoorstel langdurige zorg" 
waarin gesproken wordt over 

'de wenselijkheid de AWBZ te vervangen door een, de ge 
hele bevolking omvattende, verplichte verzekering voor 
langdurige zorg, waarin rekening wordt gehouden met 
maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste decen 
nia en die recht doet aan de eigen verantwoordelijkheid 
v~n de burgers voor de wijze waarop zij hun leven in 
ri~~ten, deelnemen aan het maatschappelijk leven, en de 
WiJze waarop zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan.' 

Alle genoemde doelstellingen hebben invloed op het pri- 
vaatrecht r ·k . . e lJ verzekermgsrecht, rechtstreeks via wetge- 
ving dan 1 · d" 
b ' we m irect door middel van de toepassing van 
estuurli'k 1 · J e rege gevmg en regels van ongeschreven recht 
: de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Gezien de 
teenlopend d 1 . ge . e oe stellmgen en de aard en ratio van regel- 

Ill Vlng die het verzekeringsbedrijf in alle opzichten raakt, 
oethet ve k · den rze ermgsrecht dan ook in zeer ruime zin wor- 

opgevat. 

lletver k 
ze erings-Archief Afl. 4. 2014 

".±· Privaatrecht en verzekeringsrecht 
1n transitie 
Binnen de geschetste ontwikkeling is (ook) het privaatrecht 
zich aan het verwijderen van nationale rechtsbronnen, in 
transitie naar een meer gemeenschappelijke grondslag bin 
nen al hetgeen de landen van de EU bindt. 18 Deze tendens 
heeft nadere inhoud gekregen met het Common Frame of 
Reference en een voorstel voor een Verordening betreffende 

9. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Euro 

pees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 20 novem 

ber 2007 - Een interne markt voor het Europa van de 21 ste eeuw [COM(2007) 

724 definitief, zie ook Commission Recommendation 2009/S24/EC of 29 June 2009 
on measures to improve the functioning of the single market]. 

10. Zie voor definities art. 13 Richtlijn Solvency ll. Een verzekeringsonderneming (art. 

13 lid 1) is een directe schade- of levensverzekeringsonderneming waaraan over 

eenkomstig art. 14 vergunning is verleend. De vergunning moet bij de toezicht 

houdende autoriteiten van de lidstaat van herkomst worden aangevraagd. 

11. Vgl. H.S. Dennen berg, The legal definition of insurance: insurance principles in 
practice, Journal of Insurance, 30 (30), 1963, p. 319-343. 

12. L. Pelan, R. Taplin en G. Albrecht, Ecological viability or liability? Insurance sys 

tem responses to climate change, Policy and Governance, 21/2, 2011, p. 112-130. 
13. Verdedigd is (zie Pelan c.s., a.w.) dat verzekering zelfs gezien kan worden als 

een dienst van algemeen belang: er zijn wettelijke beperkingen inzake de 

structuur van verzekeringsondernemingen, financiële kwesties inzake solvabi 

liteit en premiestelling zijn gereguleerd, er is een systeem van vergunningver 

lening en er zijn toezichthouders, er zijn controles op solvabiliteit en het func 

tioneren met de bedoeling de nakoming van verplichtingen te garanderen, 

acceptatie en opzegging zijn gereguleerd, en er is gedragstoezicht, alles ter 
bescherming van de economie en het publiek. 

14. G. Clark, Betting on lives:The culture of life insurance in England 1695-1775. Man 
chester: MUP 1999. 

15.Zie bijv. M.G. Faure en J. de Mot, Verzekering van onverzekerbare risico's in Bel 
gië en Nederland, AV&S, 11, 2014. 

16. Zie European Commission IP/14/1158 van 1S-10-2014 inzake de verplichte zorg 

verzekering in Slowakije: 'The Commission conducted a comparative assessment 

of the presence and relative weightings of different features of the Slovak com 

pulsory health insurance system. On the one hand, in its assessment the Commis 

sion had to take into account the introduction into this system of a limited de 

gree of profit-making and competition (which existed only concerning quality of 

service but not regarding the level of contributions). On the other hand, the Com 

mission took into account the social and collective character of the system. In 

deed, the system is based on compulsory membership for most Slovak citizens, 

with contributions fixed by law in proportion to the income of the insured per 

son, while all insured people are guaranteed the same minimum level of benefits, 
the value of which is unrelated to the individual contribution paid'. 

17.Gewijzigd voorstel van wet 25 september 2014, Kamerstukken /12014/14, 33 891. 

18. Zie J.M. Milo, J.H.A. Lokin en J.M. Smits (red.), Tradition, codification and unification 

- Comparative-Historica/ Essays on Developments in Civil Law. Cambridge-Antwerp 

Portland: lntersentia 2014, Introduction (Metro-serie lus Commune Europaeum). 

Zie voorts E.H. Hondius, Gemeenschappelijk Europees kooprecht: aan de slag 

ermee!, MvV, 7/8, 2012, p. 177-185, met bibliografie. Zie ook Kamerstukken Il 

2013/14, 22 112 Nr. 1708: Het belang van het Europese civiele recht. Nederland 

stelt daarbij het subsidiariteitsbeginsel voorop, aldus de minister van Veiligheid en 
Justitie, met erkenning van het feit dat ruimte bestaat voor verbetering. 
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19. 2ol l/0284/COD; vgl. uit veel literatuur: G.J.P. de Vries, Het voorstel van de Euro 

pese Commissie voor een verordening betreffende een gemeenschappelijk 

k ht SEW 12 2012 p 502-507· C. Jeloschek, (Uit)eindelijk een Europees ooprec , , , , . , 
optioneel instrument voor Europees contractenrecht, NTER, 5, 2012; M.B.M. 
Loos, Consumentenovereenkomsten tot levering van digitale inhoud onder het 

Gemeenschappelijk Europees Kooprecht, TvC, 1, 2014, p. 2-13; P.C.J. Tavernier en 

J.A. van der Weide, Naar een Europees Burgerlijk Wetboek7 Het Draft Common 

Frame ofReference (DCFR), MvV, 5, 2011, p. 121-137; P. van den Berg, Constitu 

tive rhetoric: the case ofthe'European Civil Code; in: Milo c.s. (a.w.) 2014, p. 45- 

70. Van den Berg benadrukt (p. 70) dat in het wetgevende retorisch debat prak 

tische argumenten voor of tegen het wetboek niet van belang zijn, maar dat 

een 'European audience' moet worden gevormd. Dat gehoor wordt zeker invul 

ling gegeven, zie E.H. Hondius, Kroniek Algemeen, NTBR 33, 2014, nrs. 9 en 11, 

met aanzetten tot een 'citation index'. Volgens Van den Berg berust geslaagde 

rechtsunificatie doorgaans op codificatie, het instellen van een hoogste rechts 

college en uniforme academische scholing voor juristen, niet noodzakelijk in 

dwingende volgorde. Daarbij speelt een catalogus van praktisch-juridische 

(macht afstaan aan een hogere wetgever), praktisch-theoretische (waarborgen 

van rechten) en praktisch-juridische (bijv. het belang van burgers bij duidelijk 

en rechtvaardig gecodificeerd recht) overwegingen, P.A.J. van den Berg, Codifi 

catie en staatsvorming, De politieke en politiek-theoretische achtergrond van de 
codificatie van het privaatrecht in Pruisen, de Donoumonorchie, Frankrijk en Neder 

land 1450-1811. Diss. RUG, Groningen: Wolters-Noordhoff 1996. 
20. Zie over de kans van slagen daarbij J.G.J. Rinkes, Optional commercial contract 

law: Global experiences - European perspectives, EJCCL, 4, 2009, p. 184-193: 'As 

a final thought, the European Commission should clarify its intentions underly 

ing the introduction of an optional instrument, cf. Peter Birks' observation that 

legal practitioners have a 'stovepipe mentality'whereby they 'know their law 

only in the way that many people know London, as pools of unconnected 

light into which to emerge from a limited number of friendly tube stations'. 

The reason why lawyers think like this, says Birks, is that'nobody has shown 
them the map'. The Commission can be the 'friendly tube station'; legal doctri 

ne should prepare the map'. 
21. Wetgevingsresolutie van 14 februari 2014, gedeeltelijke toezegging door de 

Commissie 20 mei 2014. Consumentenbescherming bij e-contracteren heeft 

extra steun gekregen door HvJ 17 oktober 2013 (Emrek), zaak C-218/12, 

ECLl:EU:C:2013:666. 

22_ Zie voor een uitgebreide toelichting op deze regeling J. Basedow, J. Birds, M.A. 

Clarke, H. Cousy en H. Heiss, Principles of European Insurance Contract Low 

(PE/CL). München: Sellier European Law Publishers 2009. Zie ook (met litera 

tuurverwijzingen) Asser/Wansink, Van Tiggele en Salomons 7-IX*, 20, 2012 en 

H. Heiss, The Common Frame of Reference (CFR) of European Insurance Con 

tract Law, EJCCL, 1, 2009, p. 2-11. 

23_Zie het Final Report of the Commission Expert Group on European Insurance 

Contract Law, 2014, http//ec.europa.eu/justice/contract/files/expert_groups/ 

insurance/final_report.pdf. Het rapport beschrijft de bestaande mogelijke be 

lemmeringen voor het Europees verzekeringsovereenkomstenrecht, zie ook 

het Persbericht ter zake van de Europese Commissie IP/14/194 van 27 februari 

2014. 

24. Hondius wijst er op dat beginselen in het Europese discours een steeds be 
langrijker rol spelen, hoe men er ook over mag denken ('wat moeten wij civilis 

ten met beginselen van privaatrecht? ls dat niet een methode om wettelijke 

regels buiten spel te zetten?'), E.H. Hondius, Kroniek algemeen, NTBR, 29, 2014. 

25. Hondius t.a.p. beschrijft N. Reich, General principles of EU Civil Low. Cambridge: 

lntersentia, 2014. 
26. Zie het rapport van de Expert Group, Chapter IV (Life Insurance). 
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een Gemeenschappelijk Europees kooprecht.19 Het voorstel 
is aan de orde gekomen in het Europees Parlement, alwaar 
_ naast veel amendementen - werd voorgesteld dat de 
nieuwe regeling als optioneel instrument" zou gaan gelden 
voor handel op afstand, met name internethandel." Voor 
zover verzekeringsrecht als onderdeel van het privaatrecht 
wordt gezien, geldt voor de Europese Unie een voor N~der 
land niet onbekende 'gelaagde structuur' met de ontwikke 
ling van de Principles of European Insurance Law, de 
PEICL.22 Deze Principles beogen de basis te leggen voor een 
Europees (materieel) verzekeringsrecht. 

5. Belemmeringen voor het verwezen 
lijken van de interne markt voor ver 
zekeren 
De vraag ligt voor of de in de EU bestaande verschille~ in 
nationaal (materieel) verzekeringsrecht een belemmenng 
vormen voor de verwezenlijking van de interne markt." Of 
daarbij behoefte is aan beginselen (Principles) is de vraag." 
Reich heeft een aantal algemene beginselen van Europees 
recht gedefinieerd: de 'framed' autonomy, besche~ng,v~ 
de zwakke partij (werknemer en consument), non-discrimi 
natie effectiviteit met aandacht voor mededingingsrecht, 
'bal~cing', proportionaliteit, redelijkheid en billijkheid (op 
komend) en het verbod op rechtsmisbruik." De PEICL be 
ogen dergelijke beginselen te bieden in een concrete rege 
ling voor de verzekeringsovereenkomst, tevens gebaseerd 
op rechtsvergelijkende bevindingen. De Expert Group ~n 
European Insurance Contract Law stelt vast dat op vrijwel 
alle specifieke onderdelen van de verzekeringsmarkt ver 
schillen bestaan in materiële regelgeving, maar onderkent 
dat grensoverschrijdend verzekeren ook bele~eringen kan 
ondervinden van feitelijke, economische of sociale aard en 
andere met betrekking tot gebieden die buiten het contrac 
tenrecht vallen, zoals prudentiële regels en belastingmaat 
regelen." Deze verschillen omvatten nationa~e ver.schillen 
bij de invulling van het 'know your customer -begmsel, be 
grip van het werkelijke risico dat gedekt wordt, maar ook 
taalkundige en culturele aspecten waaronder het bescher 
mingsniveau van de verzekeringnemer, verwac~tingen van 
de cliënt de noodzaak tot lokale claimafhandelmg, het 

' t Il voorkomen en bestraffen van verzekeringsfraude, aspe~ e_ 
van specifieke fiscale en arbeidsrechtelijke aard, hetjundi- 

1 .. kh d n voor sche, regelgevende en toezichtkader, en moge IJ e e 
grensoverschrijdende geschillenbeslechting. 

5.1 Marktordening en toezicht: algemeen 
k , over- Verzekeringsrecht is dus meer dan het verze enngs 

eenkomstenrecht: het verzekeringsbedrijf kent tal van 
marktordenings- en toezichtregels, gebaseerd op Eu~ope 
se regelgeving en geïmplementeerd in de lidstaten. Dit e- 
toezicht betreft solvabiliteit en de toegang tot de verzek ., weer ringsmarkt, maar ook gedragstoezicht, en heeft ZlJil t 
slag op concrete financiële dienstverlening. Uitgangspun 
hierbij is 'home country control'. 

k ht heeft deze Ook op het verzekeringsovereen omstenrec 
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regelgeving zijn invloed. In Nederland heeft de Wet op het 
financieel toezicht daarbij een centrale rol, De Wft heeft 
als belangrijke doelstellingen27 het beschermen van de 
consument en het goed functioneren van de markt. De 
wenselijke transparantie moet worden gerealiseerd door 
kwaliteitskenmerken, zoals deskundigheid, betrouwbaar 
heid, adequate informatieverstrekking, zorgvuldige advi 
sering van de consument en een administratieve organisa 
tie die de toezichthouder in staat stelt toezicht te houden 
op naleving van de wet, Het toezicht ziet zowel op solvabi 
liteit (met in het vooruitzicht per 1 januari 2016 inwer 
kingtreding van Richtlijn Solvency II28) als op marktgedrag 
(Bgfo). In die zin is hierbij sprake van economisch orde 
ningsrecht, door Borgesius29 aangeduid als 'marktrecht', 
gebaseerd op het 'marktbeginsel': een open marktecono 
mie met vrije mededinging. Marktrecht is dan gericht op 
het beïnvloeden van het marktgedrag van ondernemingen 
voor doeleinden van economisch beleid, met inbegrip van 
de randvoorwaarden voor het marktverkeer zoals consu 
mentenbescherming, fraudepreventie en beschikbaarheid 
van verzekeringen als 'universele dienst' (marktwerking 
ten bate van iedereen, met een sociaal element dus-"). 

Een belangrijk onderdeel van het 'Europees verzekerings 
recht' is dus het Europees marktordenings- en toezicht 
recht dat - vanuit de doelstellingen van de interne markt 
- de weg bereidt voor een Europese verzekeringsmarkt, 

5.2 Overige regelgeving 
Daarnaast bestaat specifieke Europese regelgeving mede 
gericht op de verzekeringsmarkt, zoals regelgeving inzake 
betalingsachterstanden,31 gegevensbescherming,32 en de 
Richtlijn gelijke behandeling.33 Meer in het algemeen zijn 
van belang mensenrechten, zoals geregeld in het EVRM, 
het EU-Handvest en nationale wetgeving. Ook hier is meer. 
Zo kan bijvoorbeeld solvabiliteit van verzekeraars verbe 
terd worden door het overdragen van verzekeringsrisico's 
aan een entiteit voor risicoacceptatie. Dit komt (nog) niet 
voor in Nederland, waardoor securitisatie van verzeke 
ringsrisico's nog tamelijk onbekend is.34 Ook deze materie 
maakt deel uit van het verzekerings(overeenkomsten)recht 
en kent via de Herverzekeringsrichtlijn35 (overgangsregime 
naar Solvency II) een Europese grondslag. Solvency II 
heeft verder nog tffect op het reguliere verzekeringsover 
eenkomstenrecht middels art. 178-211 (Bijzondere bepa 
lingen voor verzekering en herverzekering), art. 183-185, 
(informatieplichten van de verzekeraar)36, art. 186 (opzeg 
termijn bij levensverzekering), vrije advocaatkeuze (art. 
201-202), en opent de mogelijkheid van aanvullende natio 
nale regelgeving (art. 185 lid 7) en een keuze voor de duur 
V~n het herroepingsrecht (art. 186 lid 1). De richtlijn voor 
ziet 00k in arbitrage dan wel geschillenbeslechting bij 
~echtsbijstandverzekeringen.37 Solvency II voorziet tevens 
in een regeling voor co-assurantie in art. 190-196.38 
Deze rich tl .. 
E ijn bewerkstelligt een herschikking van het 
uropese toezichtrecht op verzekeraars39 en is een 

aetve . 
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27. Zie over de doelstellingen van gedragstoezicht en prudentieel toezicht J. Bor 

gesius, Economisch ordeningsrecht en verzekeringsbedrijf (oratie Groningen 

2004). Europe Law Publishing Groningen 2005, zie tevens Trema 2006/6, p. 

265), p. 46-50. Zie voorts M.B.W. Biesheuvel, M.R. Mok en H.G. Seven ster, Van 

ordening naar marktwerking, Preadvies voor de Vereeniging 'Handelsrecht' en 
de Vereniging voor Mededingingsrecht 1996. 

28. Richtlijn 2009/138/EC, i.w.tr. cf. Richtlijn Omnibus Il, Richtlijn 2014/51/EU, vgl. 

Kamerbrief FM/2013/2244U van 15 juli 2014, Informatie solvabiliteit Il en het 
overgangsregime 2015 voor verzekeraars. 

29.T.a.p. 

30.Vgl. hierover bijvoorbeeld HvJ EU 6 oktober 2010, zaak C-389/08, NJ 2011/13: 
marktprijzen kunnen dan afwijken van normale marktwerking. 

31. Richtlijn 2011 /7 /EU. 

32. Richtlijn 1995/46/EG. Vgl. N. Purtova, Property Rights in Personal Data: A Europe 

an Perspective (diss. Tilburg). Deventer: Kluwer 2011, besproken door E.J. Dom 
mering in MvV, l, 2012, p. 22-26. 

33. Richtlijn 2004/113/EG, vgl. H. Borgesius, Verzekeringspremie: mensenrecht, VA, 

3, 2012, p. 100-116 en A.S. Hartkamp, De invloed van het EU Handvest van de 
grondrechten op het privaatrecht, WPNR, 7035, 2014. 

34. R.P.L.M. Koopman en J.C. Lussenbrug, Verzekeringssecuritisatie; wie wekt de en 
titeit voor risicoacceptatie tot leven? Onderneming en Financiering, (2) 2, 2014, 
p. 74-86. 

35. Richtlijn 2009/138/EG. 

36.Komerstukken 112011/12, 33 273, Transponeringstabel, geeft aan dat deze ver 

plichtingen in Nederland via een AMvB zullen worden geregeld. 

37.Artikel 203 Arbitrage - De lidstaten voorzien in een arbitrageprocedure of an 

dere procedures welke vergelijkbare garanties inzake objectiviteit bieden voor 

de regeling van een geschil tussen de rechtsbijstandverzekeraar en de verze 

kerde, onverminderd de eventueel bij het nationale recht geboden mogelijk 

heid om een rechtsvordering in te stellen. De verzekeringsovereenkomst ver 

leent de verzekerde het recht om van dergelijke procedures gebruik te maken. 

38. Vgl. N. van Tiggele-van der Velde e.a., Verzekering ter beurze. Coossurontie in the 
orie en praktijk. Deventer: Kluwer 2011. 

39. Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de 

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe 

verzekeringsbedrijf. met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de 

uitoefening daarvan, Richtlijn 78/473/EEG van de Raad van 30 mei 1978 tot coördi 

natie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van de 

communautaire co-assurantie, Richtlijn 87 /344/EEG van de Raad van 22 juni 1987 

tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de 
rechtsbijstandverzekering, Tweede Richtlijn 88/357/EEG van de Raad van 

22 juni 1988 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 

betreffende het directe verzekeringsbedrijf. met uitzondering van de levensverzeke 
ringsbranche, tot vaststelling van bepalingen ter bevordering van de daadwerkelij 

ke uitoefening van het vrij verrichten van diensten, Richtlijn 92/49/EEG van de Raad 

van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalin 

gen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensver 

zekeringsbranche (derde richtlijn schadeverzekering), Richtlijn 98/78/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend 

toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep, Richtlijn 

2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffen 

de de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen, Richtlijn 2002/83/ 
EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende le 

vensverzekering en Richtlijn 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 16 november 2005 betreffende herverzekering. Ter wille van de duidelijkheid 
dient tot een herschikking van deze richtlijnen te worden overgegaan. 
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nieuw, risico-gebaseerd toezichtraamwerk dat kwanti 
tatieve kapitaaleisen stelt (gebaseerd op FLAOR en 
ERB•o), naast kwalitatieve eisen aan de bedrijfsvoering 
en transparantie naar publiek en toezicht.41 

De doelstelling ervan is neergelegd in de Preambule (2): 

40. Forward looking assessment of Own Risk en Eigen Risico Beoordeling. 

41. De nieuwe regels zullen niet gelden voor natura-uitvaartverzekeraars en de 

meeste kleine verzekeraars; voor hen wordt het Solvency Il Basic Raamwerk 

ontwikkeld, www.dnb.nl. 

42. W.H. van Boom, Algemene en bijzondere regelingen in het vermogensrecht, 

RM Themis, 6, 2003, p. 297-298. 

43. Vgl. AV&S 2004, 8, met name T. Hartlief. De verzekeringsovereenkomst is bijzon- 

der algemeen. 
44.J.H. wansink, De invloed van het Europees recht op het Nederlands privaatrecht 

(Onderneming en Recht, nr. 80-11), 11.8.3.2, Het moeizame en deels mislukte 

avontuur van harmonisatie van het materiële verzekeringsrecht, zie tevens J.H. 

wansink, De verzekeringsovereenkomst en het Europese recht, id. Deventer: Klu 

wer 2014, p. 649-669 en J.G.C. Kamphuisen, De verzekeringsovereenkomst en het 

Europese recht, id. Deventer: Kluwer 2007, p. 473-487 ('een mager resultaat'). 

45. Richtlijn 93/13/EG, inclusief het fenomeen van de ambtshalve toetsing. 

46. Vgl. C.W.M. Lieverse en J.G.J. Rinkes, Oneerlijke handelspraktijken en handha 

ving van consumentenbescherming in de financiële sector, preadvies voor de 

Vereniging voor Effectenrecht 2010, Deventer: Kluwer 2010, besproken door 

W.H. van Boom in Ondernemingsrecht, 18, 2010. 

47. Richtlijn 2000/31/EG. 
48. Richtlijn 2002/65/EU, geïmplementeerd in de Wft, afd. 4.2.4. 

49. Richtlijn 2011/83/EU, zie de lmplementatiewet consumentenrechten 
(art.6:230g e.v. BW), waarover o.m. J.G.J. Rinkes, Nieuwe regels internetkoop, 

NTHR-2 2014. 
SO.Richtlijn ADR 2013/11/EU en Verordening ODR Nr. 524/2013. 
51. Ingediend 2 juli 2014, Kamerstukken Il 2013-2014, nr. 33 982 (voorstel van wet). 

Vgl. voorts C.J.M. Klaassen e.a. (red.), Verzekering en ADR. Deventer: Kluwer, 

2014. Zie ook: Vastlopen bij het Kifid, Geldgids november 2014, p. 42-44. 

52. Richtlijn 2002/92/EG, herziening middels IMD2, COM(2012) 360 final. 

53. Richtlijn 2005/14/EU en 2009/103/EU. 
54. Richtlijn 98/29/EG wijzigingsbesluit in Verordening Nr. 806/2003. 
55. Richtlijn 1987 /344/EEG. Zie ook het Sneller arrest, HvJ EU 7 november 2013, 

ECLl:EU:C:2013:717. 

56. COM (2011) 656 final. 
57. Packaged retail investment products, Verzekeringen met beleggingsaspect, 

COM (2012)352 final. Het HvJ EU zal binnenkort een beslissing nemen in zaak 

c-s 1 /13, Nationale Nederlanden-Van Leeuwen, zie de Conclusie van A-G 
Sharpston van 12 juni 2014, ECLl:EU:C:2014:1921, vgl. ook W.M.A. Kalkman, In 

formatieverstrekking aan consumenten bij beleggingsverzekeringen: voort 

schrijdend inzicht in het denken over kosten, risicopremie(s) en rendement bij 

beleggingsverzekeringen, in: M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.), Consument 

en verzekering (ACIS-serie dee\2). Zutphen: Uitgeverij Paris, 2010, p. 95-117. 

58. Vgl. J.G.J. Rinkes en K. van der Touw, De zorgovereenkomst: een rara avis in het 

contractenrecht, WPNR 6998, alsmede het arrest van het HvJ EU inzake Petru 

van 9 oktober 2014, ECLl:EU:C:2014:2271. Zie over grensoverschrijdende medi 

sche behandeling ook Hof Amsterdam 11 december 2012, 
ECLl:NL:GHAMS:2012:BY6499 (PTED-behandeling), HR 10 juni 2011, 

ECLl:NL:HR:2011 :800700 (stepping stones, AWBZ) en HR 11 juli 2014, 

ECLl:NL:HR:2014:1646 (hinderpaal-criterium). 
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'Ter vergemakkelijking van de toegang tot en ~e- ui_toefe-_ 
ning van verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten die 
nen de grootste verschillen die op het gebied van de voor 
verzekerings- en herverzekeringsondernemingen geldende 
voorschriften tussen de nationale wetgevingen bestaan, te 
worden afgeschaft. Er dient derhalve een rechtskader tot 
stand te worden gebracht om verzekerings- en herverzeke 
ringsondernemingen de mogelijkheid te bieden op de ge 
hele interne markt het verzekeringsbedrijf uit te oefenen, 
opdat het voor verzekerings- en herverzekeringsonderne_-_ 
mingen met hoofdkantoor in de Gemeenschap gemakkelij 
ker wordt gemaakt aldaar verbintenissen en de daaraan 
verbonden risico's aan te gaan.' 

De vraag is opgeworpen of naast deze marktordening een 
zelfstandige (privaatrechtelijke) regeling van de verzeke 
ringsovereenkomst wel nodig is;42 het model ~an ~elfregu 
lering, onderhandelingen met belangenorgamsaties en 
toezicht zou kunnen volstaan. Tegengas tegen dit idee is 
gegeven door te wijzen op het maatschappelijk belang va~ 
de verzekeringsovereenkomst en de zelfstandige betekenis 
van een wettelijke regeling voor de verzekeringsovereen 
komst naast bijvoorbeeld Boek 6 BW.43 Wat daarvan zij, 
feit is dat de lidstaten in meerderheid specifieke wetge 
ving kennen voor de materiële verzekeringsovereenkomst. 
Opvallend daarbij is dat een Europees materieel verzeke 
ringsrecht tot op heden ontbreekt (buiten het geschetste 
mogelijke kader van de optionele PEICL, waarover later_ 
meer). wansink stelt vast'" dat enige Europese regelgevmg 
ter zake van de privaatrechtelijke overeenkomst van verze 
kering ontbreekt. 

5 3 Specifieke maatregelen 
Er is echter (nog) meer: tal van EU-regelgeving heeft direct 
en indirect (en/of gedeeltelijk) betrekking op het verzeke 
ringsovereenkomstenrecht. Genoemd kunnen worden de 
regeling inzake oneerlijke bedingen45, oneerlijke handels 
praktijken", elektronische handel?", de richtlijn verkoop op 
afstand van financiële diensten" en de Richtlijn consu 
mentenrechten." De invloed van deze regelingen op het 
materiële verzekeringsrecht kan moeilijk onderschat wor 
den. Voorts is alternatieve geschillenbeslechting op het 

1 · 'k 50 · oor Ne- terrein van het verzekeringsrecht be angrij , zie v . 
derland de implementatiewet buitengerechtelijke geschil 
lenbeslechting consumenten.51 

Het domein van het Europees verzekeringsrecht omvat 
· ht echt naast geharmoniseerd marktorde~ngs- en toezie. r lï- 

specifieke regelgeving op deelgebieden zoals de Richt J 
nen verzekeringsbemiddeling,52 motorrijtuigenverzek~- 

. k . 54 n de Richt- ring 53 de Richtlijn exportkredietverze enng e 
lijn ~echtsbijstandverzekering.55 Ook kan worden gewezen 

d . 51 Het op de komst van Mifid Il56 en de PRIPs Veror enmg. . _ 
. . f . an de Richt terrein van de zorgverzekermg is - a gezien v 

d 1 nb treden door lijn patiëntenrechten - nog groten ee s o e . 
de EU.5a En nu we het over zorg hebben: de ontwikkeling 

• 4-2014 
Het Verzekerings-Archief Afl. 

Grensverleggend verzekeren: verzekeringsrecht en de interne markt I Artikel 

van het leerstuk zorgplichten59 is ook voor verzekeraars 
van groot belang.w Voorts is het Europees pensioen 
(verzekerings)recht nog in ontwikkeling.61 

Het internationaal privaatrecht inzake verzekeringsrecht 
is geregeld in Verordening 44/200162 en Verordeningen 
Rome I en II.63 Opgemerkt is64 dat in Rome I uiteindelijk 
geen keuzemogelijkheid voor niet-statelijk recht is opgeno 
men, hetgeen betekent dat de PEICL wel als toepasselijk 
recht kunnen worden aangewezen (bijvoorbeeld door een 
'blue button' bij internetkoop65) maar dat daarmee niet het 
dwingend recht van het op grond van Rome I toepasselijke 
statelijk recht opzij kan worden gezet: de PEICL kunnen 
aldus hooguit het regelend recht vervangen.66 

6. Rechtspraak, wetgeving en rechts 
vergelijking 
Een belangrijke bron voor het Europees verzekeringsrecht 
is de rechtspraak van het Hof van Justitie EU, naast recht 
spraak in de lidstaten. Rechtsvergelijkend is interessant 
dat de spanning tussen het algemeen privaatrecht (met 
name het algemene overeenkomstenrecht) en het specifiek 
regelen van het recht inzake de verzekeringsovereenkomst 
niet slechts in Nederland speelt67 en dat - met of zonder 
invloed van rechtsvergelijking68 of de PEICL69 - in diverse 
lidstaten nieuwe verzekeringsrechtelijke regelgeving is ge 
realiseerd of op stapel staat."? Deze ontwikkelingen zijn 
ook vanuit het perspectief van het Europees verzekerings 
recht leerzaam, naast de nationale rechtspraak en doctri 
ne." De inschatting van de rol van rechtspraak en rechts 
vergelijking bij codificatie verdient daarbij aandacht: om 
met Schoordijk te spreken 'wetgeving is niet ongevaarlijk 
gebleken' (de zelfmoord van het Vemunftrechtj)." En hoe 

59.Zie voor een korte weergave van de problematiekT.H.M. van Wechem en J.G.J. 

Rinkes, Kroniek van het vermogensrecht, NJB 2014/35, p. 2427. Over dogmati 

sche perikelen hierbij schrijft Tjong Tjin Tai in zijn annotatie bij HR 6 september 
2014, NJ 2014/176. 

60. Vgl. O.O. Cherednychenko, Een nieuwe generieke zorgplicht in het financiële 

toezichtprivaatrecht: op naar meer toenadering tussen het bestuursrecht en 

het contractenrecht? WPNR 6998, 2013 (vgl. in dat verband ook A.P. Klap, F.T. 

Groenewegen en J.R. van Angeren, Toetsing aan vage normen door de be 

stuursrechter in hei Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse recht, preadvies 

Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking 2014. Oisterwijk: Wolf Legal 

Publishers 2014) en C.W.M. Lieverse en M.M. van Asch, Kroniek Zorgplicht van 

de verzekeraar, AV&S, 4, 2014. De kwestie speelt natuurlijk niet alleen in Neder 

land: Het BGH spreekt over een 'Weiterentwicklung' seiner Rechtsprechung op 
dit punt, zie BGH IV ZR 201/10. Ook in het Franse recht is deze ontwikkeling 

zichtbaar:'Avec la loi Hamon du 17 mars 2014 et certains de ses devancières, il 

s'agit cette fors de distinguer entre les assures, certains étant jugés plus faibles 
que les autres. Derrière le genre <<assuré>> apparaît l'espèce <<consomma 

teur>>: zie L. Mayaux, La protection du consommateur d'assurance: entre per 

manence en nouveautés, Revue Générale du Droit des Assurances, N°5, Mai 2014, 
P.
293

· Ook bijvoorbeeld het Spaanse recht kent deze ontwikkeling (zonder 
overigens de vraag te beantwoorden - aldaar zeer relevant - of het een con- 
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tract 'civil o mercantil' betreft, de wet 'regula un contrato unica, sin solventar la 

cuestión'): ' ... que la Ley se preocupapor establecer un principio de transparen 

cia, que garantice adecuadamente la protección de los consumidores: E. Val 

puesta Gastaminza, Teoria general del contrado de seguro (conforme a la Ley 

Espanola), www.derecho.usmp.edu.pe. En voor het Italiaanse recht: 'Dal punto 

di vista del singolo contratto di assicurazione, si tratta di garantire all'assicurato 

la tutela a esso piu adeguata, affinché i suoi bisogni reali vengano soddisfatti; 

V. Sangiovanni, Le norme di comportamento imprese e intermediari assicurati 

vi, www.tidona.com (2010). De Europese ontwikkeling van het leerstuk is in 

drukwekkend, zie uit velen ook J. Munukka, Lojalitetsplikte som rättsprincip, 

SVvJT 2010, p. 837, svjt.se. Ook bijvoorbeeld in Polen wordt het verzekerings 

recht gezien als complementair aan het Burgerlijk Wetboek, de Kodesky Cywil 

nym, vgl. E. Baqinska & E. Kowalewski, The evolution of Insurance law in Poland 

after 1990, EuropeanJournalofCommercialConrractLaw(EJCCL), 1, 2014, p. 1-8. 

61.Zie http://eiopa.europe.eu. Zie voorts EU-Commission White Paper 16.2.2012, 

An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions, COM(2012)55 final. 

62. Herschikking in Verordening 2015/2012, zie de Uitvoeringswet, aangenomen 
op 21 januari 2014, Stb. 2014/40. 

63. Verordening Nr. 593/2008 en 864/2007. 

64.Asser-Wansink, Van Tiggele en Salomons 7-IX* 2012/20. 

65. H. Schulte-Nölke, EC Law on the Formation of Contract - From the Common 

Frame of Reference to the 'Blue Button: European Review of Contract Law, 2007, 
p. 332-349. 

66. Vgl. H. Heiss, Insurance Contracts in Rome I: Another Recent Failure of the Eu 

ropean Legislature, EJCCL, 2, 2009, p. 61-71. Gesteld is: 'dwingendrechtelijk IPR 

leidt er toe dat het voor verzekeraars onaantrekkelijk is om hun producten in 

andere landen aan te bieden. Van een gemeenschappelijke verzekeringsmarkt 

is dan ook geen sprake; vgl. E.H. Hondius, Kroniek Algemeen, NTBR, 9, 2010, nr. 
12b. 

67. Zie E.H. Hondius, Kroniek algemeen, NTBR, 9, 2013, nr. 11 a. 

68. W. Devroe, Rechtsvergelijking in een context van europeanisering en globalisering. 
Leuven/Den Haag: Acco, 2010. 

69. Met het risico van 'provincialism and [being] domestic in outlook'? Vgl. E.H. 

Hondius, The contribution of comparative law to teaching, research and law 

reform in the Netherlands, 4th Conference of European Law Faculties, Stras 
bourg 1976. 

70.Zie bijvoorbeeld voor het Verenigd Koninkrijk de Insurance Bill [HL] 2014-15. 

71. Zie over verkoopmethoden de PPl-kwestie in het Verenigd Koninkrijk, vgl. de 

zaak Plevin and Paragon van 16 december 2013 [2013] EWCA Civ 1658, nu bij 

het Supreme Court; de vraag welke kosten in rekening kunnen worden ge 

bracht bij voortijdige opzegging van een kapitaalverzekering BGH 25 juli 2012 

IV ZR 201/10 en de kwestie van het herroepingsrecht bij levensverzekeringen, 
BGH IV 16 juni 2014 ZR 73/13. Zie ook HvJ EU zaak C-371/12, RvdW 2014/464. 

Zie voor Nederlandse zaken waarin het PEICL-perspectief direct of indirect aan 

bod komt: Conclusie A-G Van Peursem 6 juni 2014, ECLl:NL:PHR:2014:527, HR 

18 april 2014, RvdW 2014/600, HR 7 maart 2014, NJ 2014/333, HR 7 juni 2013, 

NJ 2013/511, HR 7 juni 2012, NJ 2013/511, HR 23 april 2010, NJ 2010/454, Hof 

Arnhem-Leeuwarden 29 juli 2014, ECLl:NL:GHARL:2014:6030, Rechtbank Am 

sterdam 23 juli 2014, NJF 2014/394, Rechtbank Amsterdam 18 december 2013, 
NJF 2014/393, Rechtbank Haarlem 17 juni 2009, PJ 2009, 157. 

72. Citaat van Heirbaut, H.C.F. Schaardijk, Boekbespreking dissertatie V.J.A. Sütö, 

Nieuw vermogensrecht en rechtsvergelijking - reconstructie van een wetgevings 

proces (1947-1961), diss. Leiden, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2004, in: 

Emeritaal werk van Prof. mr. H.C.F. Schaardijk, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 

2007, p. 785 en 792 ('Wetboeken hebben, waar her de dynamica van het recht 
(verbintenissenrecht) betreft, hun tijd ten dele gehad'). 

219 



Artikel I Grensverleggend verzekeren: verzekeringsrecht en de interne markt 

moet worden omgegaan met de opkomst van tal van 'open 
normen' in het recht." zoals de zorgplicht? 

7. Zorgplichten van verzekeraars 
Bij de ontwikkeling van het leerstuk 'zorgplichten van ver 
zekeraars' staan informatie en transparantie voorop, naast 
de doelstelling het belang van de cliënt ('ken-uw-cliënt') 
optimaal te behartigen. Vooral in de rechtspraak is dit ... 
leerstuk sterk in ontwikkeling. Het toezicht op de financië 
le markten is door de invoering van de Wet op het financi 
eel toezicht (Wft/Wfd) 'gekanteld': de markten worden niet 
meer branchegericht, maar productgericht benaderd bij de 
uitoefening van het prudentieel (DNB) en gedragstoezicht 
(AFM). Kantelend inzicht heeft geleid tot functioneel toe 
zicht. Informatie- en zorgplichten nemen daarbij een be 
langrijke plaats in, evenals de genoemde transparantie. De 
toepassing van de desbetreffende regels roept tal van vra 
gen op, zoals de vraag wat de gevolgen zijn voo~ de ver 
gunninghouder op grond van de Wft bij schendmg v~n 
deze plichten, en de vraag op welke wijze een dergelijke 
schending 'doorwerkt' in de rechtsverhouding tussen de 
financiële dienstverlener en zijn cliënt/consument. Anders 
gezegd: hoe staat het met 'de derde' partij op de financiële 
markt?" Op welke wijze wordt recht gedaan aan de callee- 

73.C.M.D.S. Pavilion, Open normen in het Europees privaatrecht (diss Groningen). 

Deventer: Kluwer 2011. 
74.Vgl. over de relativiteit van de contractsverhouding o.m. A.L.H. Ernes en T. 

Lamers, Groepscontracten als antwoord op economische verdichting van de 

samenleving, WPNR, 6934, 2012. 
75. De relatie tussen recht en ethiek ligt ten grondslag aan de UvA-dissertatie van 

Tjong Tjin Tai (T.F.E. Tjong Tjin Tai, Zorgplichten en zargethiek. Kluwer: Deventer 

2007), die aangeeft dat er weinig aandacht is voor de vraag wat een zorgplicht 

eigenlijk is. 
76. Zie uitvoerig F.M.A. 't Hart en C.E. du Perron, De geïnformeerde consument - Is 

informatieverstrekking een effectief middel om consumenten afgewogen fi 

nanciële beslissingen te laten nemen 7, preadvies voor de Vereniging voor Ef 

fectenrecht 2006, Deventer: Kluwer 2006, waarover W.H. van Boom, C.J.M. van 

Doorn, S.B. Pape, B. Sujecki en M.L. Tuil, Informatie en financiële dienstverle 

ning aan consumenten, TvC, 3, 2007, p. 75-82. 

77. Zie bijvoorbeeld J.G.J. Rinkes, European consumer law: making sense, oratie 

Maastricht 2005. Zutphen: Uitgeverij Paris, 2006. 

78. Gegevens ontleend aan de Conferentie Financial Awareness CentiQ-platform, 

ESB-dossier F. van Raaij 2006, FD, 29-3-2007, El-conferentie 17-1-2007. De betref 

fende inzichten worden bovenstaand kort weergegeven. Duidelijk is wel dat 

marketing werkt met figuren als 'anchoring' en 'hedonic framing'. 'Anchoring' (als 

uitgangspunt een hogere insteek nemen) maakt dat consumenten bereid zijn 

meer te betalen als ze denken niet'de eerste'te zijn;'hedonic framing'is bruik 

baar bij het vergroten van de tevredenheid: verlies moet in één keer worden 
genomen, voordeel (winst) in kleine stukjes worden uitgegeven aangezien dis 

satisfactie per eenheid 100 groter is dan satisfactie. Vgl. NTHR-6 2007, p. 223-235. 

79. Bekend is natuurlijk ook het fenomeen van impulsaankopen, belangrijk bij het 

tegengaan van overkreditering. Regelgeving op dit punt kan ver gaan: de Bel 

gische wetgever was in dit verband begin 2007 voornemens om het kopen 
van honden en katten op krediet of tegen afbetaling wettelijk te verbieden. 

220 

tiviteit die verzekeren kenmerkt? Verzekeren heeft - als ge 
zegd >- als doel risico-overdracht, maar ook solidariteit 
(groepsvorming). 

7.1 Zorgplichten en ethiek 
zorgplicht heeft te maken met 'zorgen' en krijgt d~armee 
een sterk ethisch karakter.75 Zorgen betekent: toezien en 
moeite doen dat iets geschiedt of onderhouden wordt, wa 
ken voor iets. Informeren is het zich verschaffen van ken 
nis. Bij 'zorgen' komt direct de gedachte op aan de be 
scherming van zwakkere partijen in het recht, zoals de . 
consument." Deze gedachte aan ongelijkheidscompensatie 
als perspectief voor consumentenbeschermende wet~eving 
wordt echter meer en meer verlaten" ten gunste van m 
zichten die uitgaan van de zelfstandige, redelijk opgeleide 
en goed-geïnformeerde consument die als marktparti~ en 
burger zelfstandig (verstandige) keuzes kan maken. Dit .. 
neemt niet weg dat nog tal van misverstanden bestaan b1J 
aanbieders van producten en diensten, zoals: 
1. de (doorsnee) consument kan het zelf; 
2. als je maar aardig bent voor de consument, maakt de 
rest niet uit ('consumer friendly'); 

3. er is maar één soort consument en die weet wat-ie wil, 
ofwel: alle consumenten willen hetzelfde. 

Inzichten ontleend aan de psychologie van besluitvor 
ming?" laten zien dat een financiële dienstverlener bij het 
uitoefenen van zijn zorg- en informatieplichten te maken 
heeft met een uiterst complexe werkelijkheid. Een eerste 
_ belangrijke - vaststelling daarbij is natuurlijk dat de 'fi 
nancial awareness' van consumenten te wensen overlaat 
(en dus vérstrekkende gevolgen heeft voor diens 'emp_o- . 
werment'). Vooralsnog lijkt de doorsnee consument met m 
staat te zijn tot langetermijnplanning van zijn financieel 
management. Bij het zorgen voor de cliënt speelt nog een 
aantal andere voorspelbare fouten ('biases') een rol. Ge 
noegzaam bekend is dat mensen hun capaciteiten gema~ 
kelijk te hoog aanslaan. Dezelfde 'bias' maakt dat men he 
ver positieve verhalen hoort dan negatieve. En er is (veel) 
meer: zelfs als mensen zich bewust zijn van een bepaalde 
context en beperkte armslag van de wederpartij, houden 
ze daar bij de beoordeling van diens motieven geen reke 
ning mee ('fundamental attribution errors', fundamentele 
toeschrijvingsfouten). Dit leidt er weer toe dat men ge 
neigd is het eigen gedrag op te vatten als een reactie op 
het gedrag van de ander, waarbij dat laatste ged~~~ ee~:~ 
(sneller) als provocerend wordt gezien (bekend b1J mte 
tionale conflicten en echtelijke ruzies). Mensen kunnen 
slecht het gedrag van anderen verklaren en begrijpen 
slecht hoe ze bij anderen overkomen. Verder kent men_ de 
'illusion of control': men overschat systematisch de eig~n 

. di · feite invloed op belangrijke gebeurtemssen, ook als em 
79 

door het toeval of door andere factoren worden bepaald. 
1 .. k t k aanwe Overdreven optimisme is evenzeer gevaar IJ s er 

· b h t · h lf als boven- zig: een ruime meerderheid esc ouw zie ze 
gemiddeld slim, aantrekkelijk en begaafd, en gaat ervan 
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uit dat men een zeer positief beeld mag hebben van het ei 
gen toekomstig welslagen. Men kan deze waslijst van mis 
vattingen uitbreiden met 'reactive devaluation': iets is al 
snel minder waard omdat de andere partij het heeft voor 
gesteld. Daarnaast is er natuurlijk nog 'wishful thinking'. 
Niet bemoedigend is dat het wegnemen van deze 'biases' 
hoogstens tijdelijk werkt.w 'Debiasing' werkt dus kortston 
dig; financieel gedrag is doorgaans geen economisch ge 
drag. Financiële consumenten gebruiken heuristieken, 
specifieke beslisregels (bijvoorbeeld: dingen weglaten), 
default-opties (kiezen voor standaard-aanbiedingen) en 
werken onder invloed van de genoemde 'biases' (systema 
tische afwijkingen). Omgaan met stress en emoties is 
daarbij evenzeer van belang (centrale motieven bij 'biases' 
zijn verliesvermijding, zelfcontrole, tijd voor het maken 
van keuzes en 'overconfidence'). Kort gezegd: de financiële 
consument kiest rationeel, maar niet zelden suboptimaal, 
vooral als de situatie te complex is of te weinig transpa 
rant is. Moderne marketingtechnieken en het falen van 
marktliberalisering kunnen dit verergeren. De overheid 
zou daarom bescherming moeten bieden door het opleg 
gen van transparantie, voorlichtingsregels en het aange 
ven van standaardwaarden (' default' -regels). 

Niet alle genoemde zinsbegoochelingen en overdrijvingen 
kunnen worden ondervangen door extra zorg of volledige 
en juiste informatieverstrekking. Informatie is daarbij 
complementair aan de zorgplicht: bij zorg wordt moeite 
gedaan; bij informatie gaat het om het zich verschaffen 
van kennis en/of inzicht: nasporing, inlichtingen en mede 
delingen. Een algemeen kader voor informatieplichten van 
dienstverleners is - als gezegd - nog in ontwikkeling.w In 
ieder geval geldt dat dienstverleners een informatieplicht 
hebben over de eigenschappen en risico's van de door hen 
te leveren prestaties. Onder bijzondere omstandigheden 
hebben dienstverleners algemene waarschuwingsplichten 
voor risico's die buiten die prestaties liggen. Daarvan moe 
ten zij zich natuurlijk dan wel bewust zijn. Verder moeten 
zij verantwoording afleggen over hun handelen. Informatie 
over de eigenschappen van een dienst is doorgaans neer 
gelegd in contractuele afspraken, die echter niet altijd 
even transparant zijn. Het vastleggen van informatie over 
risico's is problematisch: welke risico's zijn typisch, voor 
zienbaar? Wat zij~ de alternatieven? Zijn deze besproken? 
Welke omvang moet een risico hebben om te worden ver 
meld? Nog lastiger wordt de informatieplicht in een ad 
viesrelatie: een adviseur suggereert een aanbeveling te 
kunnen doen voor het nemen van een beslissing; hij sugge 
reert tevens dat hij de afnemer in beginsel alle informatie 
a:UU-eikt, die deze redelijkerwijs nodig heeft om de beslis 
sing te kunnen nemen. Daaruit vloeien kwaliteitseisen 
voort, alsmede de plicht tot het profileren van de cliënt, dit 
~~les met op de achtergrond het risico van mogelijk con- 

l icterende belangen en de wenselijkheid te komen tot vol edi 
.. ge transparantie omtrent beloningen (en een doorver- 

Vvi.JspJicht voor 'moeilijke kwesties'). 
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7.2 Zorgvuldige dienstverlening 
De Wft en de daarop gebaseerde regelingen bevatten tal van 
bepalingen betreffende zorgvuldige dienstverlening. Derge 
lijke regelingen treft men aan in vrijwel alle lidstaten." In 
zake de civielrechtelijke gevolgen van schending van deze 
normen bestaat echter vooralsnog onduidelijkheid in con 
crete situaties (omstandigheden van het geval). Een aantal 
daarvan: informatie dient feitelijk juist, begrijpelijk en niet 
misleidend te zijn (art. 4:19 Wft); voorafgaand aan het advi 
seren, het verlenen van een beleggingsdienst of de totstand 
koming van een overeenkomst inzake een financieel product 
of instrument (kort gezegd) verstrekt een financiële dienst 
verlener de cliënt/consument informatie voor zover dit 
redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling 
daarvan (art. 4:20 Wft). Ook tijdens de looptijd van de over 
eenkomst wordt informatie verstrekt over wezenlijke of re 
delijkerwijs relevante wijzigingen en over een aantal andere 
onderwerpen. Bij advisering wordt informatie ingewonnen 
over de cliënt/consument inzake diens financiële positie, 
kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, voor 
zover redelijkerwijs relevant voor bet geven van het advies, 
en met deze profilering wordt rekening gehouden bij de uit 
eindelijke advisering, gemotiveerd en wel. De vraag of een 
dienst geschikt is voor een cliënt verdient aandacht (art. 
4:24 Wft). Bij dit alles staan zorgvuldigheidsregels voorop 
(art. 4:25 Wft). kracht bijgezet door een generieke zorgplicht 
(art. 4:24a Wft). Voor financiële dienstverleners op afstand 
gelden specifieke regels van Europeesrechtelijke oorsprong. 
De uitwerking van de regels voor financiële dienstverlening 
in het Bgfo en in de Nadere regels van de AFM inzake - on 
der meer - reclame voor financiële producten en instrumen 
ten - is omvangrijk, zowel voor wat betreft de precontractu 
ele fase als tijdens de looptijd van de overeenkomst. 
Onderkent men dat dergelijke regels in alle lidstaten in ont 
wikkeling zijn, en niet identiek qua invulling en toepassing, 

80. Het afleren van dergelijk gedrag werkt dus slechts tijdelijk; succes wordt - al 

dus Amerikaans onderzoek (Stanford) - enkel bereikt bij psychopaten en men 

sen met een hersenbeschadiging die het centrum gevoel winst-verlies zijn 
kwijtgeraakt. 

81. BarendrechtNan den Akker 1999, p.197. Vgl. ook C.J. de Jong, diss. OU, 2011. 

82. Vgl. bijvoorbeeld voor België de Wet betreffende de verzekeringen (2014), Art. 

3: Deze wet heeft tot doel de rechten te beschermen van de verzekeringne 
mers, de verzekerden, de begunstigden en van de derden die belang hebben 

bij de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten en daartoe: voorwaarden 

en regels vast te stellen die een loyale, billijke en professionele behandeling 

van de belanghebbende partijen moeten waarborgen en waaraan de activiteit 
van de verzekeraars onderworpen is; informatieregels vast te leggen bij het 

aanbieden en het sluiten van een verzekeringsovereenkomst en gedurende 

de looptijd ervan [ ... ]gelet op het beginsel van uitvoering van overeenkom 

sten te goeder trouw, voorwaarden en regels vast te stellen die de contractue 
le relatie tussen de verzekeraar, de verzekeringnemer en desgevallend de ver 

zekerde en/of de begunstigde organiseren; en voor het Verenigd Koninkrijk de 
Financial Services Act 2014, met de instelling van de Financial Conduct Autho 
rity (FCA) en de Prudential Regulation Authority (PRA). 
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83. Zoals dat bijvoorbeeld in de Belgische wet betreffende de verzekeringen van 

30 april 2014 (i.w.tr. 1 november 2014) is gerealiseerd: een combinatie van ma 

terieel verzekeringsrecht, bepalingen aangaande het toezicht en verzekerings 

bemiddeling/distributie van verzekeringen. 
84.Zie uitvoerig over deze materie M.L. Hendrikse & J.G.J. Rinkes (red.), Insurance 

and Europe. Zutphen: Uitgeverij Paris, 2007. Zie voorts de richtlijn inzake verze 

keringsbemiddeling Richtlijn 2002/92/EG, waarover o.m. C.J. de Jong, De ver 

zekeringstussenpersoon nader beschouwd, NTHR-2 2008, p. 45-54. 

85. Het moment waarop door de werking van de hiervoor genoemde richtlijnen 

- noot 32 - de interne markt voor verzekeringen een feit zou moeten zijn. 

86. R. Rees en E. Kessner in 'Regulation and Efficiency in European Insurance Mar 

kets: Economic Pa/icy, no. 29, okt. 1999. 

87.Aldus de samenvatting van hun onderzoek. 
88. In dat verband wijs ik tevens op het belangrijke witboek betreffende schade 

vergoedingsacties wegens schending van de communautaire mededingings 

regels (COM(2008) 165 definitief) {SEC(2008) 404) {SEC(2008) 405), waarover 

onder meer W.H. van Boom en M.B.M. Loos, Effective enforcement of consumer 

law in Europe. Groningen: Europa Law Publishing, 2007. 
89. Zie DNB Open boek toezicht, 2007: 'Solvency Il is een omvangrijk project om 

de Europese richtlijnen voor het verzekeringsbedrijf te herzien. Dit heeft gevol 

gen voor Nederlandse verzekeraars en het toezicht van DNB daarop, omdat de 

Europese regels neerslaan in Nederlandse wetgeving. De financiële eisen aan 

verzekeraars, vastgelegd in de Europese verzekeringsrichtlijnen, stammen uit 

de jaren zeventig van de vorige eeuw. In 2002 zijn nog enkele aanpassingen 

gedaan: Solvency I. Ook zijn er tussentijds aanvullende regels opgesteld voor 

verzekeraars die onderdeel zijn van een verzekeringsgroep. Het Solvency Il 

project moet leiden tot een nieuw solvabilitettsraarnwerk, gebaseerd op 
rnarktconsistente waardering, waarin de financiële eisen beter de risico's 

weerspiegelen die de verzekeraars lopen. Ook heeft Solvency Il als doelstelling 

om het toezicht te laten aansluiten op marktontwikkelingen. Verzekeraars leg 

gen zich steeds meer toe op het meten en beheersen van hun risico's. Solven 

cy Il moet deze positieve ontwikkeling stimuleren. Met Solvency Il krijgt het 

toezicht op de risico's die een verzekeraar loopt, en de beheersing daarvan, 

ook een meer centrale rol'. Vgl. tevens de achtergronddocumenten op www. 

cea.assur.orq. 
90. Vgl. SC 16 september 2014: Regelgeving zet verzekeraars buitenspel, L. de Boer 

(Verbond van Verzekeraars): voor vergelijkbare financiële producten moeten ver 

zekeraars aan zwaardere eisen voldoen dan banken, ten onrechte aldus De Boer. 

91.Met name op het gebied van het internationaal privaatrecht is de situatie zor 

gelijk: 'a grey mist has surrounded the conflict rules on insurance contracts . 

this has led to an unsystematic and incoherent structure of insurance conflict 

rules: Aldus X. Kramer, Conflict of laws on insurance contracts in Europe, in: 

Hendrikse/Rinkes 2007 (a.w.), op p. 85-102. Zie verder Ph.H.J.G. van Huizen, IPR 

van de verzekeringsovereenkomst. Verzekeringsrecht. Deventer: Kluwer, 2015, Hs. 

21. 
92. See e.g. N. Reich, Dritte Richtlinie Schadensversicherung 921491 EWG vom 18. 

Juni 1992 und l.ebensverslcherunç 921961 EWG vom 10. November 1992 und 

der Schutz des privaten VersicherungsnehmersNersicherten, in: Verbraucher 
und Recht (VuR), 1, 1993, p. 10-30; Chr. Joerges en G. Brüggemeier, Europaisie 

rung des vertraqsrechts und Haftungsrechts, in: Gemeinsames Privatrecht in der 

Europdischen Gemeinschaft. Baden-Baden: Nomos, 1993, p. 248-251; M. Fontai 

ne, Oroit des Assurances. Brussels: Larcier, 201 O; Hs. 1, Y. Lambert-Faivre en L. 

Leveneur, Oroit des Assurances. Paris: Dalloz 2011, p. 100 e.v. Zie ook H. Cousy, 
Komt er dan toch een Europese harmonisatie van het verzekeringscontracten 

recht, Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht/Revue de droit commercial Beige, 1 1 3, 

2007, 741-746. 
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dan wordt duidelijk dat grensverleggend verzekeren voor 
verzekeraars en verzekeringnemers geen sinecure is. 

8. Verdere ontwikkeling van het Euro 
pees verzekeringsrecht? 
Het Europees verzekeringsrecht kan juridisch aldus 
worden gekenschetst als een commatidium, een 'oog 
met vele facetten'. Niet een enkel facet maakt het 'oog', 
slechts de samengestelde delen kunnen functioneren. 
Daarentegen is elk facet wel een zelfstandig aspect van 
het juridische geheel. Deze vergelijking duidt aan dat 
veel en zeer diverse juridische problemen aan de orde 
komen bij de bestudering van het in de verzekerings 
praktijk zo belangrijke fenomeen van de ontwikkeling 
van een geharmoniseerd of eenvormig verzekeringsrecht 
op de interne markt. Het is de vraag of de huidige situa 
tie wenselijk is en of kan worden volstaan met een be 
nadering vanuit nationale rechtsstelsels. Een optie is 
ook om te streven naar een samenhangend geheel van 
regelgeving op de verzekeringsmarkt gebaseerd op het 
geen de wetgeving van de lidstaten bindt, maar dit zou 
een innovatie betekenen ten opzichte van de bestaande 
aanpak van harmonisatie en van het regelen van de ver 
zekeringsmarkt in de lidstaten, waar onverkort sprake 
blijft van segmentatie. Richtlijn Solvency II geeft echter 
een eerste aanzet tot integratie van deze doelstellingen, 
aangezien zowel solvabiliteitseisen als materiële eisen 
ten aanzien van de verzekeringsovereenkomst in één re 
geling zijn opgenomen. Dit moet aldus ook mogelijk zijn 
voor het materiële verzekeringsrecht.83 

Europees verzekeringsrecht valt aldus gezien het boven 
staande uiteen in een aantal facetten of onderdelen en om 
vat een amalgaam van wetgeving, codificatie, parallelle 
wetgeving, harmonisatie en optionele instrumenten. 
Een echte Europese verzekeringsmarkt bestaat dus voorlo 
pig niet.ê" 
Over de effecten en resultaten die ter zake sinds 199485 

zijn geboekt, verschillen de meningen.86 Rees en Kessner 
stellen als harde eis87 dat met name de premiestelling vol 
ledig onder het mededingingsregime88 dient te vallen; te 
vens zou er meer (betere) informatie moeten komen inzake 
de solvabiliteit van individuele verzekeringsmaatschappij 
en teneinde de markt beter te laten reageren op toepasse 
lijke economische signalen.89 
Zoals gezegd lopen de meningen uiteen. Men lijkt het in 
ieder geval eens te zijn over het feit dat een werkelijk 'level 
playing field' in belangrijke mate afwezig is, ook natio 
naal." Verzekeraars en verzekeringnemers ondervinden 
nog teveel hindernissen bij het aangaan van international 
transacties.91 
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EU-regelgeving heeft een minimumniveau voor consumen 
tenbescherming vastgelegd92, waaronder begrepen het 
recht op adequate informatie. Op het terrein van het verze 
keringsrecht is het uitgangspunt van de EU dat consurnen- 
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ten afdoende informatie dienen te krijgen teneinde de 'Sin 
gle Market in insurance' optimaal te kunnen benutten. 

J~ridische kwesties inzake verzekeringsdiensten in de EU 
ZIJn. onderwerp van een groot aantal studies, ook op het 
gebied van het materiële verzekeringsreoht,» Hiermee is 
een belangrijke aanzet gegeven tot de ontwikkeling van 
een meer Europees gerichte verzekeringsmarkt. Het is de 
vraag of daarmee belemmeringen worden weggenomen. 

9. Gre_nsoverschrijdend verzekeren: 
praktische problemen94 

Aspecten van rechterlijke bevoegdheid en IPR spelen da _ 
b"" ar 
IJ een grote rol, gezien mogelijke belemmeringen. 95 Verze- 

keraars bieden dekking op basis van een risico-evaluatie 
en ~ede in het licht van de op een polis toepasselijke voor 
schriften. Kan een verzekeraar in de gehele EG onder uni 
forme regelingen zijn product verkopen, dan kan hij_ zon 
der onderscheid als gevolg van verschillen in nationale 
wetgeving- door hem in de Gemeenschap gedekte risico's 
bundelen. In dat geval vormen verschillen tussen het ver 
zekeringsrecht van de lidstaten geen obstakel meer voor 
de vrijheden van de verzekeraar. Is evenwel het recht van 
de lidstaat waar de polis wordt verkocht bepalend voor 
het toepasselijk recht, dan beïnvloeden de verschillen 
tussen de nationale regels de risico-evaluatie en het func 
tione~en van de wet van de grote getallen, waarop het ver 
zekermgswezen is gebaseerd. Een verzekeraar die grens 
overschrijdend verkoopt, zal dan zijn polissen moeten 
~fferentiëren en zijn berekeningen mede op het toepasse 
lijke recht moeten baseren. Dit levert volgens het ECOSOC 
een substantiële belemmering op voor het functioneren 
van de interne markt. Een korte blik op het IPR van de Ge 
~eenschap dat op het verzekeringsbedrijf van toepassing 
i~, leert dat een verzekeraar in wezen gedwongen is om po 
lissen aan te passen aan het recht van de lidstaat waar 
!eze v:,7orden v_erkocht. Voor het directe verzekeringsbedrijf 
et uitzondering van levensverzekeringen is - kort gezegd 

~ het recht van toepassing van de lidstaat waar het risico 
is gesitueerd en voor het levensverzekeringsbedrijf gaat 
h:t dan om de lidstaat waar de verbintenis moet worden 
uitgevoerd. De situering van het risico of de plaats waar 
deve b" · r intenis moet worden nagekomen hangen door- 
gaans af van de gewone verblijfplaats van verzekerde. Ver- 
zekeraars kunn dit ""d d en i vermij en door samen met verzeker- 

( 
en het recht te kiezen dat op de polis van toepassing is 
zeer waar h.. l ""k . se ijn iJ zal dan gekozen worden voor het recht 
van de lidstaat . 
1 "kh . waar verzekeraar is gevestigd). Deze moge- 
iJ eid wordt h · 
gel . ec term hoge mate beperkt door de IPR-re- 

s in de verzek · · h .. re 
1
. enngsnc tlijnen en in de genoemde EU- 

ge mgen Kr ht d . (niet-I · ac ens e directe-verzekeringsrichtlijnen 
evensverzekeri ) · .. h mogelijk b" . ng is vrije rec tskeuze uitsluitend 

Waar h '.J ~ekking van grote risico's. Wel kan de lidstaat 
et risico is ·t vergr gesi ueerd de autonomie van partijen 

aten In Il nig rui · a e andere gevallen laten de richtlijnen wei- 
imte voor ·· partljautonomie en bieden daarom geen 
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oplossing voor de hierboven beschreven problemen bij 
grensoverschrijdende verkoop. Op het gebied van levens 
verzekeringen kan de lidstaat waar de verbintenis moet 
worden uitgevoerd partijen autonomie verlenen. Voor het 
overige hebben zij slechts een uiterst beperkte rechtskeu 
ze. Verzekeraars van massarisico's zullen doorgaans hun 
polis moeten aanpassen aan het recht van de lidstaat 
waar verzekerde zijn gewone verblijfplaats heeft. De pro 
blemen worden nog groter wanneer verzekerde na het 
afsluiten van de verzekering van gewone verblijfplaats 
verandert. Verzekering van grote risico's (niet-levensverze 
ke~ng) vormt de enige uitzondering in het Europese inter 
nationale verzekeringsovereenkomstenrecht: hier kunnen 
verzekeraar en verzekerde het toepasselijk recht kiezen. 
Maar zelfs dan nog kan de bevoegde rechter van de lid 
staat waar verzekerde is gevestigd (eigen) dwingend recht 
toepassen. 
Verzekeraars staan daarom - zo wordt aangenomen in 
het ECO~?C-advies - zeer aarzelend tegenover grens 
overschrijdends dienstverlening ter zake van in ieder 
geval massarisico's. Het valt niet uit te sluiten dat 
daarin verandering kan worden gebracht door de IPR 
regels te wijzigen. Waarschijnlijk zullen genoemde be 
lemmeringen verdwijnen als partijen vrije rechtskeuze 
zouden hebben of, zo niet, als het toepasselijk recht 
aan de hand van het recht van de lidstaat van vestiging 
van ~:r_z~keraar zou worden aangewezen. Een dergelij 
ke wijzrgmg zou echter zeer schadelijk zijn voor de 
basisregels in het IPR inzake verzekeringnemers- en 
consumentenbescherming: hierdoor zou immers vrije 
r~chts_keuze ontstaan in de verzekeringssector, ook in 
situaties waarin consumenten in andere sectoren wor 
den beschermd door dwingende regels van het eigen 
rechtsstelsel. Verder is ook dan het probleem nog niet 
geheel opgelost: de rechter van de lidstaat van vesti 
ging van verzekerde zal nog steeds zijn eigen dwingen 
de conflictregels toepassen. Bovendien zal niemand 
z~~h in een andere lidstaat verzekeren wanneer hij of 
zij weet dat de bescherming van de eigen wetgeving 

93. Zie uitvoerig Helmut Heiss, Principles of European Insurance Contract Law 

(PEICL), in: M.L. Hendrikse/Rinkes 2007, p. 41-59. Zie over de verhouding van 

dezedraft'tot de'Principles, Definitions and Model Rules of European Private 

Law, Draft Common Frame of Reference' (DCFR) de Interim Outline Edition ter 

zake (2007), op p. 28. Zie tevens M.A. Clarke, Policies and perceptions of insu 
rance law in the twenty first century, OUP 2005. 

94. Zie over procedurele problemen ter zake V. Trstenjak, Procedural Aspects of 

European Consumer Protection Law and the Case Law of the (JEU, European 

Review of Private Law, 2, 2013, p. 451-477. Vgl. voorts L. d'Avout, La legislation 
européenne de droit international privé: bref bilan d'une decennia (2000- 
2010). Revuededroitd'Assas, No. 5 Février 2012, p. 70-77. 

95. Weergegeven is het standpunt inzake grensoverschrijdend verzekeren in het 
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over'De Europese 

Verzekeringsovereenkomst' (2005/C 157 /01) van 28.6.2005 (Publicatieblad van 
de Europese Unie C 157 /1 ). 
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wegvalt en wordt vervangen door onbekend buiten 
lands verzekeringsrecht, of een optioneel verzekerings 
recht zoals de PEICL. 
Voor de consument geldt (aldus het ECOSOC-advies) dat 
deze zich waarschijnlijk wel in het buitenland wil verze 
keren. Andere overwegingen dan het toepasselijk recht 
zijn voor de meeste consumenten vaak doorslaggevend. 
De consument weet (hopelijk) dat men (doorgaans) 
wordt beschermd door het recht van de lidstaat waar 
men is gevestigd en staat daarom wellicht open voor 
grensoverschrijdend verzekeren. Maar zelfs indien ge 
wenst, is het niet mogelijk om het buitenlands product 
ook werkelijk te krijgen: gegeven de toepasselijkheid 
van het recht van die lidstaat van vestiging worden de 
afgesloten polissen omgevormd tot overeenkomsten 
waarvan de inhoud min of meer naar dat recht wordt 
bepaald. Wil men zich voorts toch in het buitenland ver 
zekeren, dan heeft men ook nog eens te maken met ver 
zekeraars aldaar die daar eigenlijk niet op zitten te 
wachten. 
Door harmonisatie van het algemene verbintenissenrecht 
wordt het in feite wel gemakkelijker om het verzekerings 
overeenkomstenrecht te harmoniseren. Het is dan de vraag 
of daarbij harmonisatie van het verzekeringsovereenkom 
stenrecht een zelfstandige doelstelling moet zijn. Door het 
ECOSOC is de vraag gesteld of harmonisatie van wetge 
ving kan worden vervangen door het opstellen van alge 
mene verzekeringsvoorwaarden voor de hele EU.96 Daarbij 
geldt dat de meningen hierover verdeeld zijn in verband 
met verschillen tussen de nationale rechtsstelsels, die toch 

96. Zie het standpunt voornoemd in (2005/C 157/01), Hfdst. 6.6. 

97. Cf E. von Hippel, Verbraucherschutz. Tübingen, 1986, p. 226 ff 

98. Von Hippel, I.c. 
99. Vaak met ondoorzichtige regelgeving, vgl. M.A. Clarke, Precontractual Infor 

mation: the disease of Ignorance, EJCCL, 1, 2013. 

100.Het verschijnsel collectieve verzekeringen is daarbij slecht (niet) gereguleerd, 

vgl. J .H. Wansink, Collectieve verzekeringen, AV&S, 28, 2011. Vgl. ook EU Com 

mission Study on the current situation and prospects of mutuals in Europe, 

final report 2012. 
101.Met name gezien het verschil tussen normatief en materieeltoezicht, vgl. J.H. 

Wansink, Toezicht op goed gedrag: de veranderde rol van toezichthouders, 

AV&S, 10, 2010. 
102.R. Schmidt, Gedanken zum Begriff derVersicherung, in: Rechtsfragen derlndivi 

dualversicherung. Karlsruhe, 1957, p. 247-255. En vgl. ibid., Zur Entwicklung 

des Verbraucherschutzes im Umgang mit Versicherungsprodukten, in: AGBG 

und AVB, Die Entwicklung des Verbraucherschutzes bei Versicherungsvertragen, 

Schriftenreihe Versicherungsforum Heft 12. Karlsruhe, 1992, p. 27-45: should 
e-commerce regulations in the EU facilitate electronic insurance policies and 

electronic standard policy conditions? 

103. W. Römer, Zu den lnformationspflichten noch dem neuen WG - Ein Vorblatt zu 
den AVB oder: weniger ist mehr, VersR, 2007, Heft 13, p. 618-620. Zie ook Romer, 

Problemen der WG-Reform nach dem Referentenentwurf vom 13. März 2006, 
VersR, 2006, Heft 16, p. 740-742 and Heft 19, p. 865-912, en VersR, 2006, Heft 

19, p.871-878. 
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nog een aparte risicoberekening vereisen en nadelig kun 
nen zijn voor de mobiele burger in de EU. De vaststelling 
van modelvoorwaarden zou volgens het ECOSOC een on 
gunstig effect hebben op de mededinging op de verzeke 
ringsmarkt. 

10. Praktische en theoretische oplos 
singen; het perspectief van de verze 
kenngsconsument 
Het debat over de wenselijkheid van verdere unificatie 
of harmonisatie van het verzekeringsrecht blijft aldus 
voortduren. Een belangrijk aspect daarbij is de positie 
van de verzekeringsconsument. Het ontbreken van ken 
nis betreffende de aard en ratio van het verzekerings 
contract ('wat er ook gebeurt'?) en de achterliggende 
wettelijke bepalingen, samen met een beperkte onder 
handelingspositie (bargaining power) op de verzeke 
ringsmarkt liggen aan de basis van diens zwakke posi 
tie.97 Doorgaans blijft er geen andere keuze dan het 
accepteren van eenzijdig opgestelde en niet zelden on 
doorzichtige verzekeringsvoorwaarden, een door de 
verzekeraar bepaalde premie en mogelijk oneerlijke 
handelspraktijken bij het verkopen van verzekerings 
producten. De consument is niet in staat het gedrag 
van de verzekeraar of diens vertegenwoordigers te be 
oordelen, laat staan diens solvabiliteit. Welke opties 
kunnen hierbij geboden worden? Verdedigd is98 dat 
consumenten ten minste beschermd zouden moeten 
worden tegen: 
• onredelijke en onduidelijke verzekeringsvoorwaarden; 
• onacceptabel hoge premies; 
• het onvoldoende geïnformeerd nemen van een aankoop- 
beslissing; 

• onduidelijke regels inzake informatieverplichtingen; 
• insolvabiliteit van verzekeraars; 
• gebrek aan loyaliteit (professionele toewijding) aan de 

zijde van verzekeraars. 

De specifieke aard van de verzekeringsovereenkomst kan 
hierbij belemmeringen opleveren. Verzekeringsrecht richt 
zich veelal op het moment van totstandkoming,99 en laat 
verdere ontwikkelingen grotendeels over aan de verzeke 
raar en de verzekeringsvoorwaarden. Het sociale element 
van verzekeren is vaak niet kenbaar in een concrete 
rechtsverhouding, evenmin als de (beoogde) solidariteit 
tussen verzekeringnemers. 100 Publiekrechtelijk gedragstoe 
zicht op verzekeraars zou binnen de regels van het Euro 
pees speelveld moeten worden uitgeoefend.'?' Verdere 
differentiatie en standaardisatie van producten kunnen 
daarbij ook een belemmering zijn. 102 
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Vanuit een meer praktisch perspectief zijn suggesties ge 
daan om deze situatie te verbeteren. Römer'?" heeft hiertoe 
een aantal essentiële punten aangereikt. Duidelijkheid 
moet aldus ten minste bestaan inzake de navolgende 
kwesties, vide Römer: 
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1. Begin en einde van de verzekeringsdekking; 
2. Wie is verzekerd; 
3. Wat is verzekerd; 
4. Wat is niet verzekerd; 
5. Wat wordt verwacht bij het intreden van een schade 
voorval; 

6. Hoe wordt een verschil van mening over een claim opge 
lost; 

7. Wat te doen bij veranderde omstandigheden; 
8. Hoe worden de premie en de hoogte van de uitkering be 
paald? 

Vanuit een meer theoretisch perspectief kan verdere 
harmonisatie van het verzekeringsovereenkomstenrecht 
soelaas bieden. Rühl 10• benadrukt dat de ontwikkelingen 
op het gebied van het Europees verzekeringsrecht tot op 
heden vooral gericht waren op het solvabiliteits- en toe 
zichtrecht. Een voortdurend ontbreken van cross-border 
verzekeringsovereenkomsten dwingt tot een nieuw per 
spectief op regelgeving, met de nadruk op de volgende 
elementen: 
1. vrije rechtskeuze voor MKB en consumentenrisico's; 
2. harmonisatie van het materiële verzekeringsovereen 
komstenrecht; 

3. implementatie van een optioneel instrument. 

Weber-Rey105 wijst daarbij op het feit dat vooraf enkele 
vragen beantwoord moeten worden, zoals: waarom moet 
de verzekeringsindustrie een speciale behandeling krij 
gen (of verdienen); is de verzekeringsindustrie een bepa 
lende factor in het grotere geheel van het verwezenlijken 
van de interne markt; en is een geharmoniseerd verzeke 
ringsovereenkomstenrecht een prioriteit voor de verzeke 
ringssector? 

Deze vragen kunnen naar mijn mening inmiddels bevesti 
gend worden beantwoord. De verzekeringsovereenkomst 
kent een lange geschiedenis-w, is economisch gezien van 
groot belang en vervult een zware maatschappelijke en 
culturele functie. De verdere ontwikkeling van het verze 
keringsrecht kan in alle opzichten bijdragen aan de doel 
stellingen van de interne markt. Harmonisatie van een ma 
terieel Europees verzekeringsrecht is daarbij een middel, 
geen doel. 1 

De vervolgvraag is dan: op welke wijze kan dit het beste 
vorm k ·· . rijgen> De huidige aanpak, zoals beschreven, gaat 
uit van een sterke binding met de ontwikkeling van het 
verzekeringsovereenkomstenrecht in de lidstaten. Het 
rapport van de Expert Group on European Insurance 
Contract Law heeft de beperkingen daarvan kenbaar ge 
rnk aakt. Ook het bestaande internationaal privaatrecht 
an daa b'" b 1 , r lJ e emmeringen opwerpen, zeker voor elek- 
tronisch k verze eren (grensoverschrijdend). Het opstellen Van een E 
b. uropees optioneel instrument zoals de PEICL ledtb .. h 

lJ et verder doordenken van de eisen voor een 
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Europees materieel verzekeringsrecht een prachtig uit 
gangspunt, maar kan als zodanig geen adequate oplos 
sing zijn. Het is naar mijn mening tijd voor een nieuwe 
aanpak. 

Regels betreffende het gedrag van marktpartijen bij 
het aangaan en de uitvoering van verzekeringsovereen 
komsten, zorgplichten, informatie- en inlichtingen 
plichten en algemene en bijzondere consumentenbe 
schermende regels, zoals de wens te komen tot eerlijke 
verzekeringsvoorwaarden en eerlijke handel (loyaliteit 
en professionele toewijding, respect voor grondrech 
ten) moeten niet gezien worden als belemmeringen bij 
de ontwikkeling van een Europees verzekeringsrecht, 
maar als een zeer welkome 'benchmark' voor goed ver 
zekeren. Een betrouwbaar en effectief materieel verze 
keringsrecht dient door innovatie los te komen van de 
traditionele ontwikkeling ervan en moet worden opge 
bouwd op basis van het geheel van de samengestelde 
facetten van hetgeen verzekering in de huidige tijd be 
tekent: het op een transparante en eerlijke wijze ver 
mijden van de gevolgen van onzekere voorvallen en an 
dere lotgevallen van het bestaan. Een fraaie aanzet tot 
heroverweging van de bronnen van het contractenrecht 
die hiertoe dienstig kan zijn is te vinden bij Malin 
vaud.'?' die de geschetste Europeanisering van het con 
tractenrecht (een 'externe ontwikkeling') uitwerkt in 
een systeem waarbinnen de daarin opgenomen regels 
en doelstellingen worden verweven met gediversifieer 
de (onopvallende en vaak minder op de voorgrond tre 
dende) interne bronnen van het contractenrecht tenein 
de te komen tot een aanpak die inspiratie ontleent aan 
deze uitgebreide regelgevingsystemen, de praktijk en 
de collectieve ontwikkeling in de doctrine. Ook het Eu 
ropese verzekeringsrecht kan baat hebben bij een der 
gelijke brede aanpak en dient zich daarbij los te maken 
van specifieke (nationale) verzekeringsrechtelijke regel 
geving. 

104.G. Rühl, Common law, civil law, and the Single European Market for Insu 
rances, ICQL, vol. 55, Oct. 2006, p. 879-910. 

105.D. Weber-Rey, Harmonisation of European Insurance Contract Law, in: S. Vo 

genauer & S. Weatherill (eds.), The harmonisation of European Contract Law. 

Implications for European Private Law, Businesses and Legal Practice. Oxford/ 
Portland Oregon: Hart Publishers, 2006, p. 207-234. 

106.Zie bijv. Molengraaff, Leidraad Deel 2, 4e, herziene druk. Haarlem: De Erven 

F. Bohn, 1920, par. 67 en J.G.L. NolstTrenité, Brandverzekering, id. 1921, p. 1, 

inzake het onderscheid tussen het 'aloude instituut, dat ten doel heeft 

schade aan ons stoffelijk vermogen door onzekere voorvallen te voorko 

men, te vergoeden (schadeverzekering)' en 'de veel jongere instelling, wel 
ke beoogt geldelijke uitkeeringen beschikbaar te stellen, afhankelijk van 

lotgevallen van personen, doch onafhankelijk van geleden schade (per 
soonsverzekering)'. 

107.P. Malinvaud, La mutation des sources du droit des contrats, Revue de droit 
d'Assas, no. 5 Février 2012, p. 37-47. 

225 



Artikel I Grensverleggend verzekeren: verzekeringsrecht en de interne markt 

Marktordening is Europees gezien een feit, een gehar 
moniseerd materieel Europees verzekeringsrecht is 
dan slechts een kwestie van tijd. Deze aanpak kan 
slechts succesvol zijn bij een gezamenlijke aanpak (van 
de Europese verzekeringsbranche, Europese en natio-_ 
nale wetgevers, de wetenschap en consumentenorgani 
saties). 

11. Afsluitende opmerkingen 
Door de bestaande en voorgenomen maatregelen inzake 
met name het toezicht zal de balans in 'bargaining po 
wer' tussen verzekeringnemers en verzekeraars in het 
voordeel van verzekeringnemers verschuiven. De positie 
van de verzekeringsconsument is daarbij bijzonder: een 
sterke verbetering van de positie van de verzekerings 
consument is de toegenomen bescherming tegen oneer 
lijke verzekeringsvoorwaarden en oneerlijke handel~ 
praktijken. Een nadere aanpak is nodig van ~~ regeling 
van het toepasselijke recht bij grensoverschnJdende ver 
zekeringsovereenkomsten. Ondanks toegenomen infor 
matieplichten jegens consumenten moet prima facie ~et 
effect hiervan niet worden overschat: ook een goed gem 
formeerde consument heeft materiële bescherming no 
dig, bij voorkeur op Europees niveau. Zolang de cons~ 
ment daarbij afhankelijk is van nationale wetgevers, 1s 
een interne markt voor verzekeringen nog geen realiteit. 
Het Europees verzekeringsrecht is nog geen realiteit 
maar evenmin een utopie. I 

Artikel/ Prof. dr. H.W. Volberda en drs. ing. e.v. Heij1 

Nieuwe busînessmodellen van 
financieel adviseurs 

Van provisie naar waardecreatie 

29 

Ontwikkelingen als het provisieverbod en de opkomst van het internet vergroten de noodzaak voor financieel 

adviseurs om hun bestaande, provisiegedreven businessmodellen te herzien. Dit artikel gaat in op het belang van en 

de noodzaak voor businessmodel-innovatie bij financieel adviseurs. Zo worden vijf varianten van businessmodel 

innovatie voor financieel adviseurs belicht: samenwerken met andere financieel adviseurs, specialiseren, splitsen van 

activiteiten, co-creëren met klanten en de klant gerichter bedienen en binden. Ook worden aanjagers van 

businessmodel-innovatie besproken waarbij vooral transformationeel leiderschap cruciaal is. Tevens worden 

kenmerken van financieel adviseurs en hun zakelijke klanten met elkaar vergeleken. 

Inleiding 
Of het nu gaat om veranderende wet- en regelgeving, 
ontwikkelingen gepaard gaande met de opkomst van 
het internet, of andere ontwikkelingen, financieel advi 
seurs hebben te maken met een dynamische markt. Een 
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meer dynamische markt vermindert de levensduur van 
bestaande businessmodellen en concurrentievoorde 
len 2, zo ook voor financieel adviseurs van wie de busi 
nessmodellen provisiegedreven zijn (zie ook kader 1). 
Een businessmodel omvat kortweg de activiteiten van 
een bedrijf en relaties tussen activiteiten die bijdragen 
aan het creëren van waarde voor klanten en andere ex 
terne partijen en het toe-eigenen van een deel van die 
gecreëerde waarde om zo de strategie van een bedrijf 
te realiseren.3 Financieel adviseurs werden en worden 
door de invoering van het provisieverbod4 min of meer 
gedwongen om hun businessmodel te herzien om te 
kunnen overleven. De mogelijkheid voor consumenten 
en bedrijven om - via het internet - verzekeringen en 
andere financiële producten rechtstreeks bij een aan 
bieder af te sluiten brengt het gevaar met zich mee dat 
financieel adviseurs - van oudsher een 'tussenpersoon' 
- worden gepasseerd. 

Een andere kant van de munt is wel dat een meer dyna 
mische markt ook nieuwe kansen biedt.5 Ondanks de 
noodzaak voor innovatie van het businessmodel is onge- 
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