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VOORWOORD D 

Hoee komt iemand tot het schrijven van een verzekeringsrechtelijk 
proefschrift?? In mijn geval is dat het gevolg geweest van het in mijn jeugd 
assisterenn van mijn opa, Simon de Bakker, die verzekeringstussenpersoon 
wass en een enthousiast betoog van mijn promotor Paul Cahen om het 
verschijnsell  verzekeringsdekking eens onder de juridisch-wetenschap-
pelijkee loep te nemen. 
Inmiddelss is het verzekeringsrecht tot mijn volle tevredenheid het 
centralee element van mijn werkzame leven geworden. Ik hoop mij hierna 
nogg zeer lang met dit veelzijdige rechtsgebied bezig te kunnen houden. 
Hett schrijven van een proefschrift is een lange weg. Het is dan ook prettig 
wanneerr derden je tijdens deze tocht op een of andere manier bijstaan. In 
mijnn geval zijn dit vele personen geweest. Het is ondoenlijk om hier allen 
mett naam en toenaam en reden te noemen. Voor een aantal mensen is 
evenwell  een uitzondering op zijn plaats. In vrijwel alfabetische volgorde 
will  ik speciaal bedanken: Piet Abas, K. Bernauw, Renske Blokker, Paul 
Cahen,, Pieter Clausing, Edgar du Perron, M. Fontaine, Gerbrand 
Hendrikse,, Gregor Hendrikse, Martijn Hesselink, Francois Hofstede, 
J.G.C.. Kamphuisen, F.HJ. Mijnssen, Wilco Oostwouder, Jac. Rinkes, Roelf 
Stutterheim,, Rolanda Vriesendorp, J.H. Wansink, Mark Zaaijer, Maud van 
Zijstt en natuurlijk mijn vriendin Marlijs Zeilmaker. 
Ditt manuscript is afgesloten op 1 november. Later verschenen literatuur 
enn jurisprudentie kon slechts zeer incidenteel in de tekst worden 
verwerkt. . 

Maree Hendrikse 
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1.. INLEIDING : ONDERZOEKSOBJECT EN 
ONDERZOEKSOPZET T 

Bijj  geschillen tussen een assuradeur en een verzekerde gaat het over het 
algemeenn over de vraag of de assuradeur in een bepaald geval dient uit te 
keren.. De assuradeur beroept zich in een dergelijk geval op het feit dat de 
omstandighedenn van het geval een gehele of gedeeltelijke weigering om 
uitt te keren rechtvaardigen, terwijl de verzekerde het tegendeel beweert. 
Inn dit proefschrift wil ik de aandacht vestigen op een drietal gedragingen 
vann de verzekerde c.q. de verzekeringnemer in de uitvoeringsfase van de 
schadeverzekeringsovereenkomstt die als een rechtvaardiging voor een 
dergelijkee weigering zouden kunnen dienen, te weten: eigen schuld van de 
verzekerde,verzekerde, het niet naleven van de bereddingsplicht door de verzekerde c.q. de 
verzekeringnemerverzekeringnemer en het niet naleven van de medewerkingsverplichtingen na het 
plaatsvindenplaatsvinden van het schadevoorval door de verzekerde c.q. de verzekeringnemer. 
Dee keuze voor deze gedragingen is niet geheel willekeurig. De drie gedra-
gingenn hebben iets gemeenschappelijks. All e drie hangen nauw samen met 
hett plaatsvinden van het schadevoorval: eigen schuld van de verzekerde 
heeftt het voorval zelf tot gevolg, het niet naleven van de bereddingsplicht 
iss van invloed op de omvang van de schade die het voorval tot gevolg 
heeftt en het niet naleven van de medewerkingsverplichtingen na het 
plaatsvindenn van het schadevoorval kan de omvang van de schade moge-
lij kk beïnvloeden. Verder vertonen de drie leerstukken nog enige overlap 
zodatt samenloop mogelijk is zoals ik hierna nog zal aantonen. De rege-
lingenn met betrekking tot de onderhavige gedragingen vindt men zowel in 
dede wet als in de polisvoorwaarden terug. In de literatuur wordt over het alge-
meenn veel minder aandacht aan polisvoorwaarden geschonken dan aan de 
wettelijkewettelijke regeling. 
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Daarentegenn komt in dit onderzoek de nadruk te liggen op de polisvoorwaar-
den,den, in het bijzonder op de polisvoorwaarden die deel uit maken van consu-
mentenschadeverzekeringen.mentenschadeverzekeringen. De assuradeur dient sinds 1 januari 1992 bij het 
opstellenn van zijn polisvoorwaarden rekening te houden met de Wet 
AlgemeneAlgemene Voorwaarden (artt. 6:231-247 BW). Deze dwingendrechtelijke1 rege-
lingg beschermt voornamelijk consumenten. In dit proefschrift zal ik mede 
besprekenn in hoeverre voor iedere behandelde gedraging van de verze-
kerdee c.q. de verzekeringnemer de op die gedragingen betrekking heb-
bendee polisvoorwaarden in overeenstemming zijn met de Wet Algemene 
Voorwaarden. . 

Bijj  een studie als deze past ook enig rechtsvergelijkend onderzoek.2 Daarbij 
hebb ik mij geconcentreerd op België en Engeland. 
BelgiëBelgië is met name interessant vanwege de nieuwe wettelijke regelingen, 
voorr het verzekeringsrecht daterend uit 1992: de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.landverzekeringsovereenkomst.33 Nu in Nederland een wetswijziging aan-
staandee is op het gebied van het verzekeringsrecht, is het leerzaam te 

11 Zie in dit kader art. 6:246 BW. 
22 Rechtsvergelijkend onderzoek kan verrijkend werken. Men kan leren van 

dee manier waarop andere landen met bepaalde privaatrechtelijke 
vraagstukkenn omgaan. Wellicht levert dergelijk onderzoek oplossingen op 
voorr problemen die zich afspelen in de nationale rechtssfeer. Zie treffend 
voorr dit laatste A.F. Schnitzer, Vergleichende Rechtslehre, eerste druk, 
Basell  1945, p. 43: 'Auch das Recht is eine Technik, und rein technisch kann 
einn Land eine theoretisch klarere oder praktisch glücklichere 
Formulierungg gefunden haben als ein anderes.' Zie ook K. Zweigert/H. 
Kötz,, Introduction to comparative law, derde druk, Oxford 1998, p.16-17 
enn Th.M. de Boer, WPNR 6033 (1992), p.39-48. 

33 Art. 3 van die wet bepaalt dat de wet van dwingend recht is tenzij uit de 
bewoordingenn van sommige wetsbepalingen zelf blijkt dat ervan mag 
wordenn afgeweken. Het Nederlandse Ontwerp Titel 7.17 bevat ook veel 
dwingendd recht blijkens art. 7.17.1.16, art.7.17.2.25a en 7.17.3.25. De Wet 
opp de landverzekeringsovereenkomst is niet van toepassing op zeeverzeke-
ringen,ringen, herverzekeringen en verzekeringen van goederenvervoer, met uitzonde-
ringring van bagage- en verhuisverzekeringen (art. 2 § 1 Verz. W.). Laatstgenoem-
dee verzekeringen blijven onderworpen aan de oude Verzekeringswet van 11 
junijuni 1874. Zie ook Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch 
verzekeringsrecht,, 2e herziene druk, Brussel 1997, p.19 en 94. 
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bekijkenn hoe de invoering in België verlopen is. Met name kan bezien 
wordenn of de keuzes die de Belgische wetgever in de wetgeving van 1992 
heeftt gemaakt in Titel 7.17 dienen te worden nagevolgd.4 

Voorr de keuze van Engeland geldt het vertrouwde argument dat het hier 
eenn afwijkend rechtsstelsel betreft en daarmee samenhangend het eigen karakter 
vanvan de rechtspraak. Een systematisch stelsel van regels ontbreekt in Enge-
land.55 Men gaat van case naar case zonder zich veel zorgen te maken om 
dee logische inpassing in een sluitend systeem.6 Nu de rechter minder 
gebondenn is aan wetten, is hij beter in staat 'maatwerk' te leveren. De 
'vrijheid'' van de Engelse rechter heeft voor de praktijk belangrijke rechts-
figurenn zoals de 'trust' opgeleverd.7 Het lijk t mij leerzaam te bezien of het 
pragmatischee Engelse recht tot andere oplossingen komt voor de in dit 
proefschriftt aan de orde zijnde onderwerpen dan het formalistische 
Nederlandsee recht.8 Wellicht kan het verworven inzicht gebruikt worden 
bijj  de vaststelling van Titel 7.17. 

Ziee ook J.C. van Eijk-Graveland, Verzekerbaarheid van opzet in het 
schadeverzekeringsrecht/eerstee druk, Deventer 1999, p.113. 
Ditt is de overzichtelijkheid en de toegankelijkheid van het Engelse recht 
voorall  vroeger niet ten goede gekomen. Door de ontwikkeling van gecom-
puteriseerdee geavanceerde zoeksystemen, zoals Lexis/Nexis, en het steeds 
groteree gebruik van Internet in het maatschappelijk verkeer wordt het 
Engelsee recht echter tegenwoordig steeds toegankelijker. Zie ook C.JE. 
Unikenn Venema/WJ. Zwalve, Common Law & Civil Law, eerste druk, 
Deventerr 2000, p.79-81. 
Naarr de mening van Smits vindt in het Nederlandse verbintenissenrecht 
'Anglisering'' plaats: steeds meer wordt buiten het systeem om een actie 
aangenomenn die dan vooraf gaat aan het systeem zoals dat ook in het 
Engelsee 'case law'-systeem gebeurt. Als voorbeeld noemt hij onder andere 
HRR 27-6-1997, NJ 1997, 719. Zie J.M. Smits, NTBR 2000/3, p.106 en R&R 
1997,, p.221. 
Ziee voor de ontstaansgeschiedenis van de rechtsfiguur 'trust' CM. Uniken 
Venema/W.J.. Zwalve, Common Law & Civil Law, eerste druk, Deventer 
2000,, p.281-298. 
Ziee voor deze tegenstelling J.M. Smits, R&R 1997, p.217. 
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AlvorensAlvorens de hierboven genoemde drie gedragingen te bespreken, zullen in 
hett volgende hoofdstuk eerst twee onderwerpen aan de orde komen die in 
hett vervolg van het proefschrift keer op keer terugkomen en die daarom dan 
ookk aan het begin dienen te worden besproken: de contra proferentem metho-
dede99 en de reikwijdte van het begrip kernbeding in het verzekeringsrecht1 ao o 

Polisvoorwaardenn blinken niet altijd uit in duidelijkheid. In het vervolg 
vann dit proefschrift zullen tenminste twee onduidelijke polisvoorwaarden 
wordenn besproken: de 'normale voorzichtigheid'-clausule en de 
opzetclausule.. Ingeval de verzekerde een consument is, zal bij een geschil 
tussenn de verzekerde en de assuradeur over de uitleg van een 
onduidelijkee beding door de rechter worden gekozen voor de voor de 
consument-verzekerdee meest gunstige lezing (art. 6:238 lid 2 BW). 
Ingevall  een duidelijke polisvoorwaarde als kernbeding kan worden 
aangemerkt,, blijf t de Wet Algemene Voorwaarden, artt. 6:231-247 BW, 
buitenn toepassing. Een dergelijk beding zal dan niet vernietigd kunnen 
wordenn indien er door de verzekerde een beroep wordt gedaan op het 
volgenss deze laatste onredelijk bezwarende karakter van het beding. 



22 DE CONTRA PROFERENTEM METHOD E 
ENN DE REIKWIJDT E VAN HET BEGRIP 
KERNBEDIN GG IN HET VERZEKERINGS -
RECHT T 

2.11 Uitleg van polisvoorwaarden: 
dee contra proferentem methode 

2.1.12.1.1 Algemeen 

Hett komt nogal eens voor dat contractanten aan een bepaling in een over-
eenkomstt een geheel verschillende betekenis blijken te hechten. Is de 
lezingg van A vergeleken met die van B naar het oordeel van de rechter 
gezienn de omstandigheden de enige redelijke lezing van het beding, dan 
iss de uitleg van A ook bindend voor B. Is de interpretatie van B ook verde-
digbaarr en betreft hun meningsverschil een contractsconditie die door A 
eenzijdigg is geredigeerd, dan kan dat een goede reden zijn toch de uitleg 
vann B te laten prevaleren. Dat is het contra proferentem-principe. In het 
verzekeringsrechtverzekeringsrecht werkt dat principe tegen de assuradeur die immers de 
auteurr van de polis is. De Hoge Raad hanteert dit principe met behoed-
zaamheid,, zoals met name blijkt uit het arrest Liszkay II.11 

Dee contra proferentem uitleg is hier eigenlijk alleen van belang voor die 
onderdelenn van de polis die gerelateerd zijn aan de gedragingen van de 
verzekerdee c.q. de verzekeringnemer waar het in dit proefschrift om te 
doenn is.12 Ik heb er echter voor gekozen de bespreking niet aanstonds te 
versmallenversmallen tot die onderdelen maar de problematiek van de contra profe-
rentemm uitleg in een algemener kader aan de orde te stellen. Door een breder 

111 HR 28-4-1989, NJ 1990, 583. 
122 In dit kader kan onder andere gewezen worden op de 'normale voor-

zichtigheid'-clausulee die samenhangt met de gedraging eigen schuld. 
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verbandverband aan te houden, kunnen de verschillende facetten van deze wijze 
vann uitleg beter tot hun recht komen. 

2.1.22.1.2 Een assuradeur tegenover een consument-verzekerde in geval 
vanvan een onduidelijke polisvoorwaarde 

2.1.2.11 Algemeen 

Inn het geval een assuradeur en een consument-verzekerde een geschil hebben 
overr de inhoud van een polisvoorwaarde én er meer lezingen van het be-
treffendee beding mogelijk zijn, dient op basis van het huidige recht geko-
zenn te worden voor een uitleg ten nadele van de assuradeur (art 6:238 lid 2 
BW).BW). Wellicht ten overvloede: alleen enigszins redelijke lezingen van consu-
mentenn prevaleren hoewel deze beperking niet in art. 6:238 lid 2 BW te 
ontdekkenn valt: tussen partijen blijven immers de regels van redelijkheid 
enn billijkheid van kracht (art. 6:248 BW). De in art. 6:238 lid 2 BW opgeno-
menn regel wordt wel aangeduid als de contra proferentem-regel.13 De ratio 
vann deze bepaling is dat de assuradeur de voorwaarden van de verzeke-
ringg meestal formuleert en daarom het risico van onduidelijkheden dient 
tee dragen.14 

EenEen factor die voor de toepassing van de contra proferentem-regel gewicht 
inn de schaal legt, is de hoedanigheid van de verzekerde. Volgens de wetgever 
iss er, zoals blijk t uit art. 6:238 lid 2 BW, meer reden om bij een consument-
verzekerdeverzekerde te kiezen voor de lezing van de verzekerde dan wanneer de 

133 Zie bijvoorbeeld M.H. Wissink, WPNR 6371 (1999), p.679; J. Hijma, 
WPNRR 6345 (1999), p.115; Asser-Clausing-Wansink, 1*  druk, Deventer 
1998,, p.170 en R.P.J.L. Tjittes, De hoedanigheid van contractspartijen, le 

druk,, Deventer 1994, p.138. 
144 Zie voor de koopovereenkomst R.P.J.L. Tjittes, De hoedanigheid van 

contractspartijen,, eerste druk, Deventer 1994, p.138. Art. 6:238 lid 2 
vereistt niet dat de bedingen eenzijdig aan de consument zijn opgelegd. 
Inn de verzekeringspraktijk zal het slechts bij hoge uitzondering 
voorkomenn dat de polisvoorwaarden van een consumentenschade-
verzekeringg niet eenzijdig door de assuradeur zijn vastgesteld. Mocht dit 
gevall  zich desondanks voordoen, dan zal een beroep op de contra 
proferentem-regell  door de consument-verzekerde toch mogelijk zijn. 
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verzekerdee ondernemer is. Deze tweedeling zal in dit boek voortaan worden 
gehandhaafdd ook al valt daar nog iets op aan te merken.15 

2.1.2.22 De geschiedenis van de contra proferentem-regel 

Dee in art. 6:238 lid 2 BW vervatte contra proferentem-regel heeft een lange 
geschiedenis.166 Al eerder is opgemerkt dat de Hoge Raad het contra 
proferentem-principee met behoedzaamheid wil toepassen zoals blijkt uit 
dee volgende overweging in het arrest Liszkay-II uit 1989: 'Weliswaar ligt 
hett in het algemeen voor de hand dat, wanneer een dergelijk beding voor 
meerr dan één uitleg vatbaar schijnt,17 wordt gekozen voor de uitleg die 
hett minst bezwarend is voor de niet professionele verzekerde, maar het 
hangtt van alle omstandigheden van het geval af of die keuze gerechtvaar-
digdd is. Tot die omstandigheden behoren o.m. de aard van de verzekering 
enn het verzekerd risico, en de eventuele begeleiding van de verzekerde 

155 Zie voor dit laatste paragraaf 2.1.3. 
166 Zie over de oorsprong van de contra proferentem-regel R. Zimmermann, 

Thee law of obligations, tweede druk, Oxford 1996, p.639. deze auteur 
verwijstt naar enkele Digesten-passages: Celsus, Digesten 34.5.26 en 
Ulpianus,, Digesten 45.1.38.18. 

177 Volgens Clausing is het juister te spreken van bewoordingen die voor 
meerderleii  uitleg schijnen dan van bewoordingen die voor meerderlei 
uitlegg zijn. Zie P. Clausing, Cahen-bundel, le druk, Deventer 1997, p.71-72. 
Dee rechter zal immers naar zijn mening bij de uitleg alle door hem rele-
vantt geachte omstandigheden in aanmerking nemen en vervolgens tot 
eenn uitleg komen die hij in redelijkheid de juiste acht. De rechter stuurt 
partijenn dus niet naar huis met de beslissing dat het beding in redelijk-
heidd zowel vatbaar is voor de door de één als voor de door de ander ge-
gevenn uitleg. Ik ben een andere mening toegedaan: een beding kan voor 
meerderleii  uitleg vatbaar zijn ook al wordt uiteindelijk voor één lezing 
gekozen.. Immers, een onduidelijke clausule kan aanleiding geven tot 
meerderee (redelijke) lezingen maar de ene lezing kan op grond van be-
paaldee omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het van toepassing zijn van 
dee contra proferentem-regel ex art 6238 lid 2 BW, toch de voorkeur krijgen 
bovenn de andere lezing. De rechter kan dan de partijen mededelen dat de 
clausulee aanleiding geeft tot meerdere lezingen maar dat hij op grond 
vann bepaalde omstandigheden toch voor één bepaalde lezing kiest. 



doorr een deskundige tussenpersoon bij het tot stand komen van de verze-
kering.'18 8 

Dee EG Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 1993 wierp 
eenn nieuw licht op de onderhavige materie. Deze Richtlijn gaat in tegenstel-
lingling tot de zojuist genoemde jurisprudentie wel uit van een echte contra 
proferentem-rege/.199 Uit art. 5 van deze Richtlijn volgt dat schriftelijke, 
doorr de assuradeur vastgestelde en gehanteerde polisvoorwaarden in 
gevall  van twijfel over hun betekenis ten gunste van van de consument-
verzekerdeverzekerde dienen te worden uitgelegd.20 

Watt is nu een 'uitleg ten gunste van de consument-verzekerde'? Op het 
eersteeerste gezicht lijk t het niet moeilijk uit maken welke uitleg voor de 
consument-verzekerdee het gunstigste is: die uitleg welke zijn positie het 
minstt bezwaart, of anders gesteld: die uitleg waarbij zijn rechten en be-
voegdhedenn het ruimst en zijn verplichtingen het meest beperkt zijn.21 Er 
doett zich echter op dit punt een probleem voor indien we de mogelijkheid 
vann vernietiging van algemene voorwaarden op grond van het onredelijk 
bezwarendee karakter van de betrokken bepaling in onze beschouwing 
betrekken.. Deze mogelijkheid, die is uitgewerkt in de artt. 6:233 sub a en 
6:236-2377 BW, stelt een grens aan hetgeen de assuradeur door middel van 
polisvoorwaardenn zijn verzekerden kan opleggen. Nu kan zich de moge-
lijkheidd voordoen dat een polisvoorwaarde in de voor de consument 
gunstigee uitleg niet als onredelijk bezwarend dient te worden beschouwd 
enn dus rechtens onaantastbaar is terwijl een voor de consument-verzeker-

HRR 28^-1989, NJ 1990, 583. Zie in ongeveer gelijke zin HR 6-11-1992, NJ 
1994,, 150; HR 24-9-1993, NJ 1993, 760; HR 12-1-1996, NJ 1996, 683; Ktg. 
Tilburgg 11-4-1996, Prg. 1996,4571. 
EGG Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten van 5 
aprill  1993, Pb EG L. 95/29. 
Asser-Clausing-Wansink,, eerste druk, Deventer 1998, p.169. De genoem-
dee regel geldt niet als er sprake is van een procedure in de zin van art 7 
lidd 2 van de Richtlijn. In het Nederlandse recht is deze 'collectieve proce-
dure'' geregeld in art. 6:240 BW. 
J.. Hijma, WPNR 6345 (1999), p.115. 
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dee ongunstige uitleg het beding vernietigbaar maakt op grond van haar 
onredelijkk bezwarende karakter.22 

Eenn voorbeeld ter verduidelijking:23 all-risk autoassuradeur A hanteert de 
polisvoorwaardee dat verzekerde B hem uitsluitend dan tot vergoeding 
vann door derden aan zijn verzekerde auto veroorzaakte schade zal kun-
nenn aanspreken indien hij eerst van de aansprakelijke derde 'vergoeding 
vann de schade heeft geëist'. Het woord 'geëist' kan op de eerste plaats zo 
wordenn geïnterpreteerd dat de verzekerde tot het instellen van een rechts-
vorderingg is gehouden. In deze uitleg is het beding vernietigbaar op 
grondd van art. 6:236 sub d jo art. 6:233 sub a BW. Het woord 'geëist' kan 
opp de tweede plaats ook zo worden uitgelegd dat het de verzekerde tot 
hett feitelijk verlangen buiten rechte van de schadevergoeding verplicht. 
Hett enkel aanspreken van de aansprakelijke derde is dan voldoende. In 
dezee lezing is het beding niet als onredelijk bezwarend aan te merken in 
dee zin van art. 6:233 sub a, 6:236 of 6:237. In die optiek zal de verzekerde 
dann ook aan het beding gebonden blijven. De verzekerde zal eerst de 
aansprakelijkee derde dienen aan te spreken wil hij aanspraak kunnen 
makenn op de verzekeringsuitkering. 
Inn dit soort gevallen doet zich het opvallende verschijnsel voor dat de voor 
dee consument-verzekerde meest gunstige uitleg uiteindelijk slechter uitpakt dan 
eeneen ongunstige lezing hem zou hebben opgeleverd. De paradox verdwijnt echter 
indienn men het woord 'gunstig' in een ruimere zin opvat.24 Het woord 
'gunstig'' ziet dan op de uit de verschillende lezingen voortvloeiende 
rechtspositiess in hun geheel. Een dergelijke aanpak heeft tot gevolg dat zich 
somssoms de situatie zal voordoen dat een clausule een voor de consument 
onvriendelijkeonvriendelijke betekenis dient te worden toegekend enkel om op die wijze 
hett beding te kunnen vernietigen op grond van zijn bezwarende karakter. 
Wordtt deze ruime uitleg van het woord 'gunstig' nu in de praktijk toege-
past? ? 
Inn Duitsland ziet men een ontwikkeling waarin de ruime uitleg van het 
woordd 'gunstig' in het kader van de contra proferentem-regel van par. 5 

222 Zie in het algemeen J. Hijma, WPNR 6345 (1999), p.115 en M.H. Wissink, 
BW-krantt Jaarboek 1995, eerste druk, Deventer 1995, p.166. 

233 Zie voor een soortgelijk geval in het huurrecht J. Hijma, WPNR 6345 
(1999),, p.115-116. 

244 J. Hijma, WPNR 6345 (1999), p.116. 
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AGBGG een steeds belangrijkere plaats inneemt in de rechtspraktijk. Was 
oorspronkelijkk deze vorm van uitleg slechts beperkt tot gevallen van een 
collectievee actie in de zin van par. 13 AGBG25,26 tegenwoordig wordt er 
veelall  vanuit gegaan dat ook in individuele gevallen dit middel mag 
wordenn toegepast.27 

Valtt er op deze methode nog iets af te dingen? Deze vraag is ook voor het 
Nederlandsee recht van grote betekenis nu de contra proferentem-regel 
ookk in ons land vaste grond heeft gekregen. Dogmatisch gezien is er mijns 
inzienss op de methode nog al wat aan te merken.28 

InIn navolging van Hijma kan worden opgemerkt dat de methode afwijkt 
vann het gebruikelijke en als logisch ervaren patroon dat eerst via uitleg 
dientt te worden vastgesteld wat een clauslule precies inhoudt voordat 
kann worden bekeken of de clausule in kwestie 'een bepaalde door het 
rechtt getrokken grens overschrijdt'.29 

Ikk zou zelfs nog verder willen gaan door te verdedigen dat de methode 
eenn onjuiste toepassing is van de contra-proferentem-regel.30 Dit vereist 
naderee uitleg. De ratio van de contra proferentem-regel is dat degene die 
gebruikk maakt van voor meerderlei uitleg vatbare woorden, het risico 
looptt dat deze bewoordingen in zijn nadeel kunnen worden uitgelegd. 
Toepassingg van het beginsel kan dus voor de gebruiker ongunstig uitpak-
ken.. Dit betekent echter nog niet dat de gebruiker ook met een door de 
vernietigingg van het betreffende beding bewerkstelligd 'niets' mag wor-
denn opgezadeld.31 Het contra proferentem-beginsel en de inhoudstoetsing 

Ziee in dit kader art. 6:240 BW. 
J.. Hijma, WPNR 6345 (1999), p.116. In dit kader kan gewezen worden op 
BGHH 28-11-1979, NJW 1980, p.831, BGH 31-10-1984, NJW 1985, p.320 en 
BGHH 3-7-1985, NJW 1985, p.2258. 
Ziee in dit kader Palandt/Heinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch, 59*  druk, 
Münchenn 2000, p.2453; J. Hijma, WPNR 6345 (1999), p.116; P. Ulmer/ 
H.E.. Brandner/ H-D Hensen/H. Schmidt, AGB-Gesetz, 8e druk, Keulen 
1997,, p.397 en BGH 11-2-1992, NJW 1992, p.1097. 
Inn gelijke zin J. Hijma, WPNR 6345 (1999), p.116. 
J.. Hijma, WPNR 6345 (1999), p.116. 
Ietss minder stellig J. Hijma, WPNR 6345 (1999), p.116. 
J.. Hijma, WPNR 6345 (1999), p.116. 
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zijnn immers twee los van elkaar staande beschermingswijzen32 die dan ook 
bezwaarlijkk bij elkaar kunnen worden 'opgeteld'.33 De consument-onvrien-
delijkee uitleg is dan ook geen toepassing van de contra proferentem-regel 
maarr een buiten het beginsel tredende beschermingswijze. 
Inn geval van een collectieve actie in de zin van art. 6:240 BW gaat laatstge-
noemdd bezwaar niet op. Art. 5 van de EG-Richtlijn verklaart de in dat arti-
kell  opgenomen contra proferentem-regel buiten toepassing ten aanzien 
vann collectieve procedures.34 In een dergelijke geval is een consument-
onvriendelijkee uitlegmethode mijns inziens dan ook minder bezwaarlijk. De 
uitsluitingg van de contra-proferentem-regel in geval van een collectieve 
actiee verschaft ons wellicht oók nog een argument voor de stelling dat de 
consument-onvriendelijkee uitleg in een individueel geval niet geoorloofd 
is.. Verdedigd kan worden dat de uitsluiting duidt op een restrictieve 
benaderingg van het begrip 'voor de consument gunstige interpretatie'.35 

Dee EG-Richtlijn is pas sinds kort in Nederland in wetgeving omgezet36 

terwijll  onze wetgeving al vanaf 1 januari 1995 aan de richtlijn had dienen 
tee voldoen; sinds 17 november 1999 kent het Burgerlijk Wetboek in de 
vormm van art. 6:238 lid 2 een contra proferentem-regel.37 Dit brengt ons bij 
dee vraag of in de tussenliggende periode de contra proferentem-gedachte 
inn het Nederlandse recht een regel of slechts een gezichtspunt was. 
Inn de literatuur werd over het algemeen aangenomen dat de bestaande 
jurisprudentie,, die uitleg ten gunste van de consument niet als regel maar 
alss een algemeen gezichtspunt zag, richtlijnconform diende te worden 
geïnterpreteerdd in de zojuist genoemde periode.38 Deze gedachte spoorde 

322 J. Hijma, WPNR 6345 (1999), p.116 merkt in dit kader op dat de beide be-
schermingsmethodess zich tot elkaar verhouden als een appel en een peer. 

333 J. Hijma WPNR 6345 (1999), p.116. 
344 Zie ook art. 6:240 lid 1 BW. 
355 Zie in dit kader J. Hijma, WPNR 6345 (1999), p.116. 
366 Zie over de wijze waarop EG-richtlijnen door middel van nationale 

wetgevingg moeten worden geïmplementeerd HvJ EG 10-5-2001, C-144/99 
enn J.M. Smits, WPNR 6461 (2001), p.853-855. 

377 Zie over omzetting door de wetgever in het algemeen M.H. Wissink, 
NTBRR 1999/1, p.1-2. 

388 Zie onder andere Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, 
p.169-1700 en M.H. Wissink, BW-krant Jaarboek 1995, le druk, Deventer -
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mett vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG. Zo overwoog 
hett Hof in de zaak Marleasing: 'Bij de toepassing van het nationale recht, 
ongeachtt of het daarbij gaat om bepalingen die dateren van eerdere of 
lateree datum van de richtlijn, moet de nationale rechter dit zoveel moge-
lij kk uitleggen in het licht en de bewoordingen en het doel van de richtlijn, 
tenn einde het hiermee beoogde resultaat te bereiken'.39 

InIn de rechtspraak is de regel van de richtlijnconforme interpretatie niet juist 
toegepast:400 in de jurisprudentie zijn in het algemeen weinig voorbeelden 

1995,, p.161. Zie over richtlijnconforme interpretatie in het algemeen 
M.H.. Wissink, NTBR1999/1, p.6-8. Richtlijnconforme interpretatie is ook 
steedss het uitgangspunt geweest van de Nederlandse regering. Neder-
landd vond het dan ook lange tijd niet nodig de wetgeving aan art.5 van 
dee eerdergenoemde EG-richtlijn aan te passen. Op aandringen van de 
Europesee Commissie is dit uiteindelijk eind 1999 alsnog gedaan. Zie ook 
J.M.. Smits, WPNR 6399 (2000), p.283; M.H. Wissink WPNR 6371 (1999), p.679-
6800 en MvT wetsvoorstel 26470, p.1-2 Zie over richtlijnconforme interpreta-
tiee in het algemeen M.H. Wissink, Richtlijnconforme interpretatie van 
burgerlijkk recht, le druk, Deventer 2001. 
HvJJ EG 13-11-1990, NJ1993,163. Zie ook HvJ EG 27-6-2000, NJ 2000, 730. 
Ziee ook L Mok, Verefikeringsrecht, le druk, Antwerpen-Groningen 1998, p.115. 

12 2 



tee vinden van toepassingen van de richtlijnconfortne interpretatie.4*  De recht-
spraakk geeft het volgende beeld te zien. 
AllereerstAllereerst is er slechts één duidelijke toepassing van de contra proferentem-
regel.. Het enige voorbeeld dat mij bekend is, is hett arrest van het Hof Den 
Haagg van 2-1-1997.42 In het betreffende geval ging het om de uitleg van 
eenn bepaalde polisvoorwaarde in een arbeidsongeschiktheidsverzekering 
diee naar de mening van de assuradeur meebracht dat de verzekering zou 
eindigenn bij het bereiken van de 55-jarige-leeftijd van de verzekerde. Nu 
dezee polisvoorwaarde naar de mening van het hof in het licht van de 
omstandighedenn onduidelijk was, diende de polisvoorwaarde ten gunste 
vann de verzekerde te worden uitgelegd. 

OpOp de tweede plaats zijn er beslissingen met een impliciete toepassing van de 
contraa proferentem-regel. Een voorbeeld van de impliciete toepassing van 
dee contra proferentem-regel is het vonnis van Kantongerecht Zwolle 2-2-

Inn de uitspraken van de Raad van Toezicht Verzekeringen ziet men on-
geveerr hetzelfde beeld zoals ik hierna nog zal aantonen. Het was mijns 
inzienss in strijd met de 'goede naam van het verzekeringsbedrijf te kie-
zenn voor een voor de consument ongunstige lezing van een onduidelijke 
polisvoorwaarde.. Het publiek mag van de individuele assuradeur o.a. 
verwachtenn dat deze het heersend (positief) recht naleeft. Zie R.J. 
Verschoof,, De Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf, le 

druk,, Leiden 1989, p.31. Dit betekende voor de onderhavige problema-
tiekk dat assuradeurs de contra proferentem-regel in de onderhavige 
periodee dienden te respecteren: deze regel maakte immers via richtlijn-
conformee interpretatie deel uit van het Nederlandse recht vanaf 1 januari 
1995.. De Raad van Toezicht Verzekeringen is overigens van recente 
datum:: op 15 juni 1999 is de Raad van Toezicht op het Schadeverzeke-
ringsbedrijff  in de eerstgenoemde instantie opgegaan. Hoewel de meeste 
uitsprakenn in dit proefschrift door de Raad van Toezicht op het Schade-
verzekeringsbedrijff  zijn uitgesproken zal ik voor de eenvoud in alle 
gevallen,, dus ongeacht de datum van de uitspraak, spreken van de Raad 
vann Toezicht Verzekeringen. 
Hoff  Den Haag 2-1-1997, VR 1998, 48. Bij de bestudering van de 
uitsprakenn van de Raad van Toezicht Verzekeringen kwam ik een expli-
cietee toepassing van de contra proferentem-regel in de richtlijnconforme 
periodee niet tegen. 
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1999.433 In dit vonnis stond centraal een geschil tussen verzekerde en assu-
radeurr over de vraag hoe het begrip 'binnendringen van een woonhuis' 
zoalss geformuleerd in art. 1 jo. art. 2.A.14 van de bij de betrokken woon-
huisverzekeringg behorende polisvoorwaarden diende te worden uitge-
legd.. De kantonrechter overwoog in deze: 'dat, wanneer dit het uitgangs-
puntt van ABN-Amro (de assuradeur, MLH) geweest is, ABN-Amro haar 
polisvoorwaardenn ook duidelijk had dienen te formuleren in haar voor-
waarden,, bijvoorbeeld had dienen op te nemen de bepaling dat deze 
schadee ten gevolge van vandalisme alleen gedekt is, als er binnenge-
drongenn wordt in een woonhuis, als bedoeld in de 'Dikke van Dale'. Nu 
zijj  in haar begripsomschrijving van woonhuis de terreinafscheidingen 
medee begrepen heeft, staat - naar het oordeel van de kantonrechter - het 
doorknippenn daarvan en het via het aldus ontstane gat wederrechtelijk 
binnendringenn in een tuin gelijk met het binnendringen in een woonhuis.' 
OpOp de derde plaats zijn er beslissingen waarin de contra proferentem-regel 
buitenbuiten toepassing blijft  maar de rechter direct aan de polisvoorwaarde de 
voorr de consument-verzekerde meest gunstige betekenis toekent, hoewel de 
betrokkenn polisvoorwaarde niet geheel duidelijk is. Een voorbeeld van een 
dergelijkee beslissing is het vonnis van het Kantongerecht Zuidbroek van 
14-10-1999.444 Het ging in dit vonnis om een geschil tussen verzekerde en 
assuradeurr over de reikwijdte van de dekking van een garantieverzeke-
ringg voor een onroerende zaak. De vraag was of de reparatie van de 
schoorsteenn van het huis geheel of slechts gedeeltelijk voor vergoeding in 
aanmerkingg kwam. Centraal daarbij stond de uitleg van twee niet geheel 
duidelijkee polisvoorwaarden: art. 1.12 en art. 5.2.1. De kantonrechter 
volgdee rechtstreeks de lezing van de consument-verzekerde en wees diens 
vorderingg toe. De kantonrechter overwoog: 'Artikel 5.2.1 van de voor-
waardenn is niet toegesneden op schade verband houdende met een con-
structieff  gebrek. Aansluiting moet worden gezocht bij artikel 1.12 van de 
voorwaarden.. Dit artikel definieert de schade als herstelkosten. Naar het 

433 Ktg. Zwolle 2-2-1999, Prg. 1999, 5136. Zie ook Ktg. Amsterdam 16-4-1997, 
VRR 1998,14. 

444 Ktg. Zuidbroek 14-10-1999, Prg. 2000, 5422. Op die manier wordt de 
contraa proferentem-problematiek omzeild. Er wordt immers overwogen 
datt de polisvoorwaarde niet onduidelijk is, dat alleen de voor de 
consumentt gunstige uitleg mogelijk is. Zie ook RvT H-96/26 en V-97/17. 
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oordeell  van de kantonrechter zijn dit de integrale herstelkosten. Immers, 
dee vergelijking van de onderhavige zaak met de door gedaagde aange-
haaldee zaak, die speelde voor de Raad van Toezicht voor het schadeverze-
keringsbedrijff  (RvT 11-87/44, MLH), gaat niet op. In de laatste zaak was er 
sprakee van een vervanging van een oud hek door een nieuw hek, zodat 
terechtt een aftrek wegens 'nieuw voor oud' is toegepast. In casu gaat het 
echterr om herstelkosten van een onderdeel van een woning, dat niet 
deugdelijkk was, maar het wel behoorde te zijn.' 
TenTen slotte zijn er beslissingen waarin de contra proferentem-regel buiten 
toepassingtoepassing blijf t in geval van een onduidelijke polisvoorwaarde en het resul-
taatt negatiefis voor de consument-verzekerde. Deze laatste uitspraken zijn 
hett meest te betreuren. De consument-verzekerde is daar echt de dupe 
vann het niet toepassen van de regel. Een voorbeeld van een dergelijke 
beslissingg is een vonnis van het Kantongerecht Delft van 19 november 
1998.455 In dit vonnis stond centraal een geschil tussen verzekerden en 
assuradeurr over de uitleg van een 'natuurrampen-clausule' zoals opgeno-
menn in de polisvoorwaarden van een auto-cascoverzekering. In dit geval 
hadd de auto schade opgelopen als gevolg van een overstroming die een 
gevolgg was van hevige regenval. De zojuist genoemde clausule luidde 
(art.. 2 lid 2 aanhef en onder sub a): 'indien blijkens het polisblad een cas-
coverzekeringg met beperkte dekking of volledige dekking van toepassing 
is,, dekt de verzekering schade aan het motorrijtuig veroorzaakt door: 
a.. storm, hagel, overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawine 
enn soortgelijke natuurrampen;'. De kantonrechter wees de vordering van 
dee consument-verzekerden echter af. De kantonrechter overwoog in 
rechtsoverwegingg 4.2: 'Terecht voeren Coenen c.s. (de verzekerden, MLH) 
aann en betwist Klaverblad (de assuradeur, MLH) niet dat zowel de hoge 
waterstandd als de door de tegenligger veroorzaakte boeggolf beide condi-
tioo sine qua non zijn voor het ontstaan van de schade. Dat betekent naar 
hett oordeel van de kantonrechter, dat de enkele overstroming niet kan 
wordenn aangemerkt als zijnde voldoende oorzaak voor de ingetreden 
schade.. Die schade werd pas veroorzaakt door toedoen van de passerende 
autoo en de als gevolg daarvan ontstane boeggolf. Dat betekent ook dat de 
schadee niet is veroorzaakt door een evenement dat onder dekking van de 

455 Ktg. Delft 19-11-1998, Prg. 1999, 5190. Zie ook Ktg. Amsterdam 19-8-
1999,, Prg. 2000, 5531 en RvT 111-97/34 en II-99/1. 
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poliss valt. Met andere woorden: de schade is niet ontstaan door de na-
tuurrampp (de overstroming) maar door menselijk handelen (de door de 
autoo van de passerende automoblist veroorzaakte boeggolf).' 

2.1.2.33 Art. 6:238 lid 2 en de kleine aanpassingen aan art. 6:231 
subb a en art. 6:240 lid 1 BW nader bekeken 

Watt is nu de winst van de implementatie van de contra proferentem-regel 
voorr consumentenovereenkomsten? Of anders gezegd: Hoe kan een wets-
wijzigingg zonder rechtswijziging nu effectiever zijn dan richtlijnconforme 
interpretatiee van de bestaande jurisprudentie? 
Dee toekomst moet het leren nu de wet pas een korte tijd van kracht is. Het 
iss echter niet ondenkbaar dat de wettelijke basis de regel vitaliseert46 en 
dezee op zijn beurt assuradeurs aanspoort hun polisvoorwaarden te verdui-
delijkendelijken om daarmee te voorkomen dat iedere keer wanneer er sprake is 
vann onduidelijkheid de assuradeurs het onderspit moeten delven met alle 
negatievenegatieve financiële gevolgen vandien.47 Het verduidelijken van polisvoor-
waardenn is zeker nodig gezien het feit dat onduidelijke polisvoorwaarden 
nogg veelvuldig voorkomen in de praktijk. 
Watt houdt de onderhavige wetswijziging nu precies in? Kern van de rege-
lingling is een nieuw art. 6:238 li d 2 BW dat inhoudt dat bij een consumenten-

466 Een eerste inventarisatie na de wetswijziging levert nog geen duidelijk 
beeldd op. Een duidelijke toepassing van de regel treft men aan in Ktg. 
Lelystadd 18-4-2001, Prg. 2001, 5685 (niet-verzekeringsrechtelijke casus). 
Dee regel wordt evenwel ten onrechte niet toegepast in Ktg. Assen 15-1-
2001,, Prg. 2001, 5667. 

477 Wissink merkt in dit kader op dat rechtssubjecten en rechtstoepassers 
zichh bewuster worden van een bepaalde regel indien deze in de wet 
staat.. De aanwezigheid in de wet duidt er op dat er ook echt iets mee 
gedaann wordt. Deze bewustwording kan een preventieve werking tot 
gevolgg hebben: gebruikers zullen zich bij het opstellen van algemene 
voorwaardenn wel twee keer bedenken een onduidelijk beding op te 
nemen.. Zie M.H. Wissink, WPNR 6371 (1999), p.680. In de verzekerings-
praktijkk is daar nog weinig van te merken. Art. 6:238 lid 2 BW heeft de 
assuradeurss tot op heden over het algemeen niet geïnspireerd tot het 
aanpassenn van onduidelijke polisvoorwaarden zoals bijvoorbeeld de 
'normalee voorzichtigheid'-clausule. 
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overeenkomstt in de zin van 6:236 en 6:237 BW de bedingen duidelijk en 
begrijpelijkk dienen te worden opgesteld en dat bij twijfel over de beteke-
niss van een clausule, de voor de consument gunstigste uitleg prevaleert.48 

Dee toevoeging in art.6:231 sub a BW 'voor zover deze laatstgenoemde 
bedingenn (kernbedingen MLH) duidelijk en begrijpelijk zijn geformu-
leerd'' maakt, voor zover daar op grond van art. 6:238 lid 2 BW nog ondui-
delijkheidd over mocht bestaan, onder andere duidelijk dat de contra 
proferentem-regell  ook voor kernbedingen geldt.49 Verder wordt aan art. 
6:2400 lid 1 BW, in navolging van art. 5 laatste zin van de EG-richtlijn, een 
zinn toegevoegd die duidelijk maakt dat de contra proferentem-regel niet 
geldtt in een collectieve procedure ex art. 6:240 BW. Dit laat de mogelijk-
heidd open voor een 'consumentonvriendelijke uitleg' in dergelijke geval-
len. . 50 0 

Tolmann heeft als groot bezwaar tegen de regel naar voren gebracht dat 
dee contra proferentem regel het begrip duidelijk/onduidelijk als 
beslissendd criterium hanteert. Naar zijn mening is de kwestie duidelijk of 
onduidelijkk geen ijkpunt waar, los van allerlei andere voor het 
uitlegprocess belangrijke omstandigheden, zelfstandige betekenis aan kan 
wordenn toegekend. De wereld is volgens Tolman niet te verdelen in 
duidelijkee en onduidelijke bedingen. Dit argument ziet men reeds bij P. 
Scholten,, Asser-Scholten (Algemeen Deel), derde druk, Zwolle 1974, p.37 
enn 39. Tolman ziet dan ook weinig in de codificatie van een contra 
proferentem-regel.. Zie MJ. Tolman, Vrb 1999, p.115-116. Hoe dit laatste 
ookk zij, een contra proferentem-regel lijk t mij redelijk gezien het feit dat 
dee consument vrijwel geen enkele invloed op de vorm en inhoud van 
polisbedingenn heeft. Het spoort assuradeurs aan hun polisvoorwaarden 
duidelijkk op te stellen. De sanctie op het verzuim van die verplichting 
lijk tt mij ook niet te zwaar: het enige dat een gebruiker hoeft te doen om 
hemm onwelgevallige lezingen van contractuele bepalingen te voorkomen 
iss het in die bepalingen helder formuleren wat hij nu precies bedoelt. 
Ziee in ongeveer gelijke zin M.H. Wissink, WPNR 6371 (1999), p.680. 
Ziee ook GJ. Rijken/J.M.P. Verstappen, Jaarboek Consumentenboek 1999, 
l ee druk, Deventer 1999, p.37. Wellicht geldt in die gevallen de contra pro-
(erentem-gedachte(erentem-gedachte als gezichtspunt nu het Liszkay II-arrest ruimte biedt 
voorr deze gedachte. Zie meer over deze gedachte mijn opmerkingen in 
paragraaff  2.1.3. 
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2.2.33 Een assuradeur tegenover een niet-consument-verzekerde in 
gevalgeval van een onduidelijke polisvoorwaarde 

Alleenn de bescherming van de consument tegen onduidelijke polisvoor-
waardenn is wettelijk geregeld. Betekent dit nu dat niet-consumenten geen 
beschermingg genieten? Hoe zit het bijvoorbeeld met natuurlijke personen 
diee - een beroep of bedrijf uitoefenend - geen professionele kennis van 
verzekeringenn bezitten? 
Ikk ben van mening dat de laatstgenoemde personen een dusdanige gelijke-
nisnis vertonen met consumenten, dat wil zeggen natuurlijke personen die 
niett handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dat enige be-
schermingg tegen onduidelijke bedingen op zijn plaats is.51 Steun voor deze 
opvattingg is mijns inziens te vinden in het arrest Liszkay II.52 

InIn het Liszkay II-arrest overweegt de Hoge Raad dat het voor de hand ligt 
tee kiezen voor de uitleg die het minst bezwarend is voor de niet-professio-
nelenele verzekerde in geval een beding voor meerderlei uitleg vatbaar is en het 
bedingg door de assuradeur is geredigeerd.53 Ik ben van mening dat het 
begripp 'professionele verzekerde' geen synoniem is voor het begrip 'verzekerde 
diedie handelt in bedrijf of beroep'.54 Van een professionele verzekerde kan 
mijnss inziens pas worden gesproken indien de verzekerde als gelijkwaar-
digee wederpartij van de assuradeur kan worden beschouwd. Van dit 
laatstee is sprake indien de assuradeur enige kennis en inzicht in de verze-
keringsrechtelijkee verhoudingen en de toepasselijke polisvoorwaarden 
vann de verzekerde kan verwachten. Bij vele verzekerden die handelen in 
beroepp of bedrijf zal dit niet het geval zijn. Zo valt een kleine zelfstandige 
groenteboerr die een inboedelverzekering sluit voor zijn winkelpand niet 
aann te merken als een professionele verzekerde nu zijn kennis op het 
gebiedd van verzekeringen in de regel niet zal afwijken van de kennis die 
eenn gemiddelde consument heeft op dat gebied. Het begrip professionele 
verzekerdee drukt mijns inziens dan ook niet uit of de verzekerde handelt 
inn beroep of bedrijf maar zegt meer iets over de verzekeringskennis die 
vann de verzekerde kan worden verwacht. 

511 Zie ook mijn opmerkingen in WPNR 6410 (2000), p.522. 
522 HR 28-4-1989, NJ 1990, 583 
533 HR 28-4-1989, NJ 1990, 583. 
544 Anders P. Clausing, Cahen-bundel, le druk, Deventer 1997, p.75. 
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Directee steun voor mijn opvatting is te vinden in het Franse recht. Art. 
L.. 133-2 van de Code de la Consommation bepaalt dat voor meerderlei 
uitlegg vatbare, door een professionele contractspartij opgestelde contracts-
bedingenn dienen te worden uitgelegd ten gunste van de consument-we-
derpartijj  of de niet-professionele contractspartij.55 In het Franse recht zijn 
dee begrippen 'consument' en niet-professionele partij in het kader van de 
uitlegg van contractsbedingen dus geen synoniemen. Een wettelijke om-
schrijvingg van beide begrippen ontbreekt echter.56 

Hett is onder het Franse recht dus mogelijk dat een partij die handelt in 
beroepp of bedrijf is aan te merken als niet-professionele partij. In de juris-
prudentiee zijn hier ook voorbeelden van te vinden. Zo overwoog de Fran-
see hoogste civiele rechter in een uitspraak in 1987 dat een makelaarskan-
toorr dat een contract had gesloten met een alarminstallatiebedrijf voor het 
installerenn van dergelijke systemen in zijn bedrijfspanden in dit kader niet 
alss een niet-professionele contractspartij kon worden gezien nu het make-
laarskantoorr op het gebied van alarmsystemen volgens dit college even 
onwetendd was als een consument.57 

Verderr is mijn gedachtegang niet geheel vreemd aan het Nederlandse 
recht.. Zo wordt aan de artt. 6:236-237 BW een zekere reflexwerking toege-
kend.588 Dit verschijnsel houdt in dat het feit dat de wetgever in de 'zwarte' 
enn 'grijze' lijsten een aantal bedingen jegens natuurlijke personen die niet 
handelenn in beroep of bedrijf, 'consumenten', uitdrukkelijk afwijst, een rol 
kann spelen bij de vraag of een dergelijk beding jegens een andersoortige 
wederpartijj  onredelijk bezwarend is in de zin van art. 6:233 sub a BW. 
Reflexwerkingg van bovengenoemde wetsbepalingen wordt onder andere 
aangenomenn in situaties waarin een wederpartij contracteert buiten het 

555 Zie over deze regel P. Malaurie/L. Aynès, Les Obligations, 9e druk, Parijs 
1998,, p.368. 

566 Zie ook CA. Joustra, De internationale consumentenovereenkomst, le 

druk,, Deventer 1997, p.37. 
577 Cour de Cassation 28-4-1987, D. 1988, 1. Zie ook in dit kader Cour de 

Cassationn 6-1-1993, D. 1993, IR 40 en Cour de Cassation 25-5-1992, D. 
1993,, 87. 

588 Zie in dit kader J.GJ. Rinkes/J.M.P. Verstappen, Praktisch Procederen 
2001,, p.85-86 en J. Hijma, Algemene voorwaarden (Mon. BW), le druk, 
Deventerr 1997, p.41-44. 
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eigenlijkee terrein van haar beroep of bedrijf.59 Dit doet zich bijvoorbeeld 
voorr indien een kruidenier zijn bedrijfspand tegen diefstal verzekert. De 
gedachtegangg achter de reflexwerking is dat een dergelijke ondernemer 
quaa juridische kennis, feitenkennis en marktpositie nauwelijks van een 
consumentt verschilt. We zien dus dat het feit dat een wederpartij handelt 
inn de uitoefening van een beroep of een bedrijf niet direct tot gevolg heeft 
datt de wederpartij als professionele wederpartij is aan te merken. Sommi-
gee bedrijfsmatige wederpartijen dient een gelijke bescherming toe te 
komenn als waarop een consument-wederpartij recht heeft nu beide weder-
partijenn op dit punt zo veel op elkaar lijken.60 

Eenzelfdee oplossing bereiken zij die het begrip 'professionele verzekerde' 
beperktt houden maar de verzekerde zonder verzekeringskennis die han-
deltt in beroep of bedrijf via een ruime lezing van het Liszkay II-arrest ook 
aann bescherming willen helpen. Door hen wordt verdedigd dat de Hoge 
Raadd de contra proferentem-gedachte als gezichtspunt niet uitdrukkelijk 
heeftt beperkt tot het geval dat een niet-professionele verzekerde tegen-
overr een assuradeur staat.61 In zijn arrest van 24-9-1993 overweegt de 
Hogee Raad immers: 'Hieraan doet niet af het door het onderdeel aange-
voerdee gezichtspunt dat bij twijfel over de uitleg van een verzekerings-
voorwaarde,, die voorwaarde in het nadeel van de verzekeraar dient te 
wordenn uitgelegd, aangezien het hierbij slechts gaat om een algemeen 
gezichtspuntt dat bij de beoordeling door de feitenrechter van de uit te 
leggenn overeenkomst naar gelang de omstandigheden mag meewegen.'62 

599 Zelfs rechtspersonen kan reflexwerking toekomen. Zie Rechtbank 
Arnhemm 13-1-1994, NJ Kort 1994, 16 en Rechtbank Dordrecht 12-6-1996, 
A&VV 1996, p.87. 

600 Reflexwerking is niet nodig indien van een ruimer begrip 'consument' 
wordtt uitgegaan. Zie ook over deze mogelijkheid CA. Joustra, De inter-
nationalee consumentenovereenkomst, le druk, Deventer 1997, p.35-36. Zo 
komtt Hartkamp in het kader van de artt. 6:236-237 BW tot de volgende 
definitie:: 'een natuurlijk persoon die hetzij geen vrij beroep of bedrijf uit-
oefent,, hetzij overeenkomsten sluit die met zijn beroeps- of bedrijfsactivi-
teitenn geen verband hebben. Zie Asser-Hartkamp II, l l e druk, Deventer 
2001,, p.381. 

611 Zie ook P. Clausing, Cahen-bundel, le druk, Deventer 1997, p.75 en B. 
Wessels,, WPNR 6239 (1996), p.720. 

622 HR 24-9-1993, NJ 1993, 760. 
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Dee Hoge Raad lijk t hier uit te drukken dat het gezichtspunt ook ten 
voordelee van een professionele wederpartij kan werken.63 

Nogg sterker in die richting wijst het arrest van de Hoge Raad van 12-1-
19966 waarin de Hoge Raad bovengenoemd criterium herhaalt in een geval 
waarinn sprake was van een verzekerde die handelde als ondernemer.64 

Tenslottee zijn er de tegenstanders van een ruime werking van de contra 
proferentem-methode65,, maar ook zij zullen moeten toegeven dat er geen 
absoluutt verbod bestaat om de achterliggende gedachte van de regel in 
bepaaldee gevallen bij de uitleg toe te passen ook al verwijdert men zich 
dann geheel van de consument-verzekerde. 
Ikk wil hier ook een pleidooi houden voor de bescherming van rechtsper-
sonenn die niet beroeps- of bedrijfsmatig handelen.66 Aan deze omschrij-
vingg voldoen veel kleine verenigingen en stichtingen. In het Liszkay II-
arrestt overweegt de Hoge Raad dat het voor de hand ligt te kiezen voor 
dee uitleg die het minst bezwarend is voor de niet professionele verzeker-
dee in geval een beding voor meerderlei uitleg vatbaar is en het beding 
doorr de assuradeur is geredigeerd.67 Op grond van deze overweging kan 
mijnss inziens in ieder geval gesteld worden dat een rechtspersoon die niet 
handeltt in beroep of bedrijf een beroep op het gezichtspunt kan doen nu 
err in dezen zeker geen sprake is van een professionele partij: de rechtsper-
soonn handelt, evenals de consument, immers buiten beroep of bedrijf en 

633 Zie ook P. Clausing, Cahen-bundel, V druk, deventer 1997, p.75 en B. 
Wessels,, WPNR 6239 (1996), p.720. 

644 HR 12-1-1996, NJ 1996, 683. Zie ook P. Clausing, NTBR 1998/10, p.375. De 
Raadd van Toezicht Verzekeringen vaart een ongeveer gelijke koers. Zie in 
ditt kader RvT 1-97/3. 

655 Zie met name R.P.J.L. Tjittes, Brunner-bundel, le druk, Deventer 1994, 
p.411.. Deze auteur is van mening dat een uitleg ten gunste van een 
wederpartijj  die handelt in beroep of bedrijf niet voor de hand ligt omdat 
opp een dergelijke partij in de regel een onderzoeksplicht rust. Hij verwijst 
daarbijj  naar een uitspraak van Brunner over de verhouding tussen onder-
nemerss onderling: 'de sukkel op de markt wordt niet beschermd, de 
meestt deskundige en alerte ondernemer gaat met de buit strijken.' Zie 
voorr dit laatste C.J.H. Brunner, Rechtsvinding onder het NBW, le druk, 
Deventerr 1992, p.95. 

666 Zie ook mijn opmerkingen in WPNR 6410 (2000), p.523. 
677 HR 28-4-1989, NJ 1990, 583. 
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eenn dergelijke rechtspersoon heeft, evenals de consument, verder over het 
algemeenn weinig of geen verzekeringskennis. 
Hett contra proferentem-principe als gezichtspunt bij niet-professionele niet-
consumentenconsumenten gaat mij niet ver genoeg. Ik pleit voor een algemene bescher-
mingsregelmingsregel voor met-professionelen daar alle niet-professionelen, of zij nu 
consumentconsument zijn of niet, gelijk behandeld dienen te worden.68 

Hett lijk t mij dan ook wenselijk art. 6:238 lid 2 BW als volgt aan te passen:69 

'Bijj  een overeenkomst tussen een gebruiker en een niet-professionele 
wederpartij,, moeten de bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld. 
Bijj  twijfel over de betekenis prevaleert de voor de wederpartij gunstigste 
uitleg.. Onder een niet-professionele wederpartij dient te worden verstaan 
eenn wederpartij die onvoldoende kennis heeft van en onvoldoende inzicht 
heeftt in het onderwerp dat bij de overeenkomst van doorslaggevend 
belangg is.' 

2.7.44 Rechtsvergelijking 

2.1.4.11 De contra proferentem methode in België 

Polisvoorwaardenn in België hebben over het algemeen een meer informatie-
veve functie dan in Nederland. Daar waar in Nederland polisvoorwaarden 
hoofdzakelijkhoofdzakelijk gebruikt worden om het verzekerde risico te omschrijven en zijn 
verplichtingenverplichtingen te beperken, is dit in België veel minder het geval.70 Het dwin-
gendegende karakter van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-

Ziee ook mijn opmerkingen in WPNR 6410 (2000), p.523. 
Ikk bepleitte dit al in mijn bijdrage in WPNR 6410 (2000), p.523. Nog 
daarvoorr deed ik een beperkter wijzigingsvoorstel. Zie Praktisch Procede-
renn 2000, p.38. Ik ben na dit laatstgenoemde artikel echter tot de conclusie 
gekomenn dat het buiten beschouwing laten van bepaalde rechtspersonen, 
zoalss daar gebeurde, onwenselijk is omdat deze onder omstandigheden 
ookk als niet-professionele wederpartij kunnen worden aangemerkt. Denk 
inn dit kader aan een kleine, charitatieve stichting die door enkele vrijwilli -
gerss wordt bestuurd. 
Eenn en ander werd mij duidelijk toen ik 10 Nederlandse polissen 
vergeleekk met 10 Belgische polissen. 
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eenkomstt verschaft assuradeurs in beginsel geen ruimte om van de wet 
afwijkendeafwijkende regelingen in hun polisvoorwaarden op te nemen.71 

Dee Belgische assuradeur is echter niet geheel aan de wet overgeleverd. 
Naastt het feit dat de wet op de landverzekeringsovereenkomst niet alle 
denkbaree aspecten regelt, geeft art. 11 Verz. W. de assuradeur bijvoor-
beeldd een belangrijke mogelijkheid om in zijn polisvoorwaarden verval 
vann recht-bedingen op te nemen.72 Het is bij het gebruik van dergelijke be-
dingenn natuurlijk mogelijk dat zich een verschil van mening voordoet tus-
senn verzekerde en assuradeur over de reikwijdte van een bepaald beding. 
Zoo kan er bijvoorbeeld onenigheid bestaan over de in brandverzekeringen 
voorkomendee bepaling dat het recht op uitkering vervalt indien de verze-
kerdee het verzekerde gebouw niet regelmatig bewoont:73 wat is immers 
'regelmatigg bewonen'?74 Hoe dient deze bepaling nu te worden uitgelegd: 

Inn Nederland zijn de mogelijkheden van de assuradeur zeker niet onbe-
grensd.. De Wet Algemene Voorwaarden (artt. 6:231-6:247 BW) is de belang-
rijksterijkste hindernis voor assuradeurs. Hierna zal ik aantonen dat deze regeling 
minderr beperkend werkt dan een dwingendrechtelijke regeling. Onder het 
regimee van Titel 7.17 zal ook het Nederlandse schadeverzekeringsrecht een 
meerr dwingendrechtelijk karakter krijgen, getuige art. 7.17.1.16 en 7.17225a. 
Art.. 11 Verz. W. heeft een residuaire strekking omdat het merendeel van de 
verplichtingenn van de verzekerde en de verzekeringnemer door specifieke 
artikelenn in deze wet worden omschreven en van een sanctie voorzien en op 
grondd van art. 3 Verz. W. niet van deze sancties mag worden afgeweken. Zie 
H.. Cousy/G. Schoorens, Parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 juni 
19922 en van de gewijzigde Wet van 16 maart 1994, le druk, Deurne 1994, 
p.114. . 
Ziee over deze bepaling Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch 
verzekeringsrecht,, tweede herziene druk, Brussel 1997, p.51-52. 
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moett worden gekozen voor de lezing van de verzekerde of voor die van 
dee assuradeur? 
Ingevall  de verzekerde een consument is, komt men sinds eind 1998 terecht 
bijj  de Wet op de Handelspraktijken (WHP).75 Aan art. 31 van de Wet op 
dee Handelspraktijken (WHP) is een paragraaf 4 toegevoegd die luidt: 
'Indienn alle of bepaalde bedingen van de overeenkomst schriftelijk zijn, 
moetenn ze duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld. Ingeval van twijfel over 
dee betekenis van een beding, prevaleert de voor de consument gunstigste 
interpretatie.. Deze uitlegregel is niet van toepassing in het kader van een 
(toevoeging,, MLH) vordering tot staking bepaald in artikel 95.'76 Met deze 
regell  voldoet België aan de door art 5 van de EG richtlijn oneerlijke be-
dingenn vereiste bescherming: art. 5 van de EG Richtlijn is immers vrijwel 
letterlijkk omgezet. 
Dee nieuwe wet is dan ook een wetswijziging zonder rechtswijziging. Sinds 
11 januari 1995 moet de Belgische rechter een onduidelijke polisvoorwaar-
dee uitleggen ten nadele van de assuradeur zover de wederpartij een 
consument-verzekerdee is. Immers, voor die datum had de Belgische wet-
gevingg aan art. 5 van de EG Richtlijn oneerlijke bedingen in consumenten-
overeenkomstenn 1993, dat bepaalt dat onduidelijke bedingen in consu-
mentenovereenkomstenn ten gunste van de consument dienen te worden 
uitgelegd,, moeten zijn aangepast, aldus art. 10 van diezelfde Richtlijn. 
Nuu deze aanpassing niet op tijd plaatsvond, was de Belgische rechter naar 
vastee jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG verplicht het 
Belgischee recht zoveel mogelijk uit te leggen conform de bepalingen van 
dee toepasselijke EG richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenover-

744 In Nederland is deze kwestie ook regelmatig aan de orde geweest in het 
kaderr van de vraag of er sprake is van bestemmingswijzigende leegstand 
exx art. 293 WvK. Zie HR 6-1-1984, NJ 1985, 590 en HR 1-2-1991, NJ 1991, 
357. . 

755 De wet van 7 december 1998 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 
betreffendee de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van 
dee consument, B.S. 23-12-1998. 

766 De procedure ex art. 95 WHP is enigszins vergelijkbaar met de 
Nederlandsee collectieve actie ex art. 6:240 BW. Zie over deze procedure P. 
Dee Vroede, Bundel Handelsrecht, economisch en financieel recht, eerste 
druk,, Gent 1995, p.576-583 en mijn opmerkingen in paragraaf 2.2.7.1. 
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eenkomstenn 1993.77 De door art. 5 vereiste bescherming van de 
consument-verzekerdee kon bereikt worden door art. 160278in het licht van 
dee EG richtlijn ruim uit te leggen.79 Deze regel bepaalt dat onduidelijke 
bedingenn in een koopovereenkomst ten nadele van de verkoper dienen te 
wordenn uitgelegd. Deze regel is gebaseerd op de gedachte dat de verko-
perr meestal een deskundige ondernemer is en hij dus een sterkere positie 
heeftt dan de veelal ondeskundige particuliere koper en verder brengt de 
regell  de gedachte tot uitdrukking dat de verkoper over het algemeen de 
koopvoorwaardenn formuleert en daarom het risico van onduidelijkheden 
dientt te dragen.80 Deze overwegingen voor de koopovereenkomst gelden 
inn beginsel ook voor de consumentenovereenkomst. In het licht van de EG 
richtlij nn waren er mijns inziens dan ook weinig belemmeringen art. 1602 
ruimm toe te passen. 

Hett is overigens opmerkelijk dat in de Belgische literatuur de gevolgen van 
art.. 5 van de EG Richtlijn oneerlijke bedingen 1993 voor de uitleg van 
onduidelijkee bedingen in consumentenovereenkomsten niet zijn onder-
kend:: in de zeer recente Belgische standaardwerken op het gebied van het 
verzekeringsrechtt komt dit probleem niet aan de orde terwijl het onder-
werpp uitleg van polisvoorwaarden toch uitvoerig besproken wordt.81 

Hett is in dit licht dan ook niet verwonderlijk dat de implementatie van de 
contraa proferentem-regel eind 1998 weinig aandacht heeft gekregen.82 In 
dee bespreking van de wet van 7 december 1998 waarvan de implementatie 
vann de contra proferentem-regel een onderdeel was in het gezaghebbende 
tijdschriftt Rechtskundig Weekblad, werd zelfs met geen woord gerept 

777 HvJ EG 13-11-1990, NJ 1993,163. 
788 Deze bepaling is te vergelijken met het Nederlandse art. 1509 oud BW. 
799 Zie over deze methode in het algemeen R. Vandeputte, De overeenkomst, 

eerstee druk, Brussel 1977, p.112. 
800 Zie het voor het Nederlandse recht vergelijkbare art. 1509 oud BW R.PJ.L. 

Tjittes,, De hoedanigheid van contractspartijen, eerste druk, Deventer 
1994,, p.138. 

811 Zie M. Fontaine, Verzekeringsrecht, derde druk, Brussel 1999, p.180-182 
enn Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 
tweedee herziene druk, Brussel 1997, p.33. 

822 Een summiere bespreking vindt men bij H. Cousy, Bundel Actualia 
verzekeringen,, eerste druk, Antwerpen-Apeldoorn 2000, p.201-202. 
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overr de wettelijke basis die de regel met deze wet had gekregen!83 Er werd 
alleenn aandacht besteed aan de andere delen van deze wet. 
Inn geval de verzekerde geen consument is, komt men in beginsel terecht bij 
art.. 1162 BW84.85 Deze uitlegregel houdt in dat in geval van twijfel een 
bedingg wordt uitgelegd ten nadele van hem die het beding heeft bedong-
enn en ten voordele van hem die zich verbonden heeft. Uit de rechtspraak 
vann het Hof van Cassatie blijkt dat de partij in wiens voordeel het con-
tractsbedingg werd opgesteld, dient te worden gezien als degene die be-
dongenn heeft en de partij in wiens nadeel de clausule speelt, als degene 
diee zich verbonden heeft.86 Dit betekent voor de schadeverzekeringsover-
eenkomstt dat, indien een bepaalde polisvoorwaarde in het voordeel van 
dee assuradeur is, de polisvoorwaarde, ingeval deze onduidelijk is, ten 
gunstee van de verzekerde wordt uitgelegd, ongeacht de hoedanigheid van 
dee verzekerde. Indien de clausule evenwel in het nadeel van de assura-
deurr is, zal de betreffende bepaling te zijnen gunste worden uitgelegd 
wanneerr deze onduidelijk is. 

Ditt laatste resultaat is veelal ongewenst omdat een assuradeur in de mees-
tee gevallen toch niet als een 'zwakke partij' kan worden aangemerkt die 
enigee bescherming nodig heeft jegens zijn wederpartij.87 Immers, een 

R.W.. 1998-1999, p.1233 
Vergelijkk art. 1385 oud BW. Zie over de problematiek met betrekking tot 
dezee wetsbepaling R.P.J.L. Tjittes, De hoedanigheid van contractspartijen, 
eerstee druk,, Deventer 1994, p.138-139. 
Ph.. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2e 

herzienee druk, Brussel 1997, p.33. Deze auteur omschrijft de regel als een 
ultimumm remedium welke slechts gebruikt mag worden indien de andere 
uitlegregelss geen afdoende resultaat hebben opgeleverd. De onderhavige 
regell  wordt in de Belgische literatuur niet als contra proferentem-regel 
aangeduid.. Deze aanduiding wordt strikt gereserveerd voor de regel die 
eenn uitleg ten nadele van de opsteller van het onduidelijke beding ge-
biedt.. Zie M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.180-181. 
Ziee over de kwestie van de reikwijdte van het begrip contra proferentem-
regell  R.P.J.L. Tjittes, De hoedanigheid van contractspartijen, Deventer 
1994,, p.138-139. 
Ziee H. Cousy, Bundel Actualia verzekeringen, le druk, Antwerpen-
Apeldoornn 2000, p.233. 
R.. Vandeputte, De overeenkomst, le druk, Brussel 1977, p.109. 
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verzekeringsovereenkomst,, ook een bedrijfsverzekeringsovereenkomst, is 
veelall  een toetredingsovereenkomst:88 de assuradeur stelt de polisvoor-
waardenn eenzijdig op zodat de verzekeringnemer slechts zijn instemming, 
zonderr normale onderhandeling, kan verlenen met hetgeen hem wordt 
voorgesteld.. In de praktijk komt men de uitleg ten gunste van de assura-
deurr weinig tegen. Dit heeft twee oorzaken. 

AllereerstAllereerst kan men opmerken dat polisvoorwaarden nagenoeg steeds in 
hett voordeel zijn bedongen van de assuradeur die de voorwaarden heeft 
opgesteld.89 9 

OpOp de tweede plaats kan genoemd worden het feit dat in de jurisprudentie 
dee tendens bestaat toetredingscontracten, welke verzekeringsovereen-
komstenn vaak zijn, in geval van onduidelijkheid veelal uit te leggen ten 
gunstee van de toetredende partij en ten nadele van de partij die de stan-
daardvoorwaardenn heeft opgesteld.90 Aldus wordt een ruime contra 
proferentem-regell  in het Belgische recht geïntroduceerd: de regel werkt 
ongeachtongeacht de hoedanigheid van de toetredende partij.91 Al s grondslag voor 
dezee regel wordt in de literatuur de 'culpa in contrahendo'-gedachte 
aangevoerd:922 door een onduidelijke polisvoorwaarde in de overeenkomst 
inn te lassen begaat de assuradeur een fout bij het sluiten van de overeen-
komstt waarvoor deze aansprakelijk is en die bestraft wordt met een uitleg 
diee voor deze partij het minst gunstig is. 

Eenn uitleg ten gunste van de verzekerde is niet de enige sanctie die de 
assuradeurr die onduidelijke polisvoorwaarden hanteert boven het hoofd 
hangt.. Art. 14 van het Algemene Controlereglement, een Koninklijk Be-

888 M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.180. Zie voor het 
begripp toetredingsovereenkomst in het algemeen, R. Vandeputte, De 
overeenkomst,, le druk, Brussel 1977, p.110. 

899 Zie H. Cousy, Bundel Actualia verzekeringsrecht, le druk, Antwerpen-
Apeldoornn 2000, p.233. 

900 Zie voor een uitgebreid overzicht R. Kruithof, TPR 1994, p.452 en Ph. 
Colle,, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2e 

herzienee druk, Brussel 1997, p.33. 
911 Zie ook M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.180-181. 
922 Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2e 

herzienee druk, Brussel 1997, p.33 en R. Vandeputte, De overeenkomst, le 

druk,, Brussel 1977, p.112. 
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sluitt uit 1991, bepaalt onder andere dat verzekeringsvoorwaarden in 
duidelijkee en nauwkeurige bewoordingen dienen te worden opgesteld. 
Art .. 19 bis Controlewet bestraft een inbreuk op deze bepaling met een 
zogenaamdee retroactieve conversie.93 Deze sanctie houdt in beginsel in 
datt alle clausules en overeenkomsten die niet in overeenstemming zijn 
mett de bepalingen van de Controlewet of van de belsuiten en verorde-
ningenn ter uitvoering daarvan, zoals bijvoorbeeld het bovengenoemde 
Algemenee Controlereglement, worden geacht vanaf het sluiten van de 
overeenkomstt opgesteld te zijn in overeenstemming met die bepalingen. 
Watt betekent die sanctie voor het onderhavige geval? Dat de onduidelijke 
polisvoorwaardenn daarmee opeens toch duidelijk zijn? 
InIn de rechtspraak wordt het probleem anders opgelost: de onduidelijke 
clausulee is nietig.94 

InIn de literatuur wordt erkend dat de retroactieve conversie moeilijk toe-
pasbaarr is op het in art. 14 Algemene Controlereglement bepaalde verbod 
vann onduidelijke en onnauwkeurige bedingen.95 Dit probleem is mede een 
aanleidingg geweest tot de oprichting van de Werkgroep Onrechtmatige 
bedingenn in verzekeringsovereenkomsten.96 Deze werkgroep heeft in juni 
19999 een rapport gepresenteerd waarin onder andere enkele aanbeveling-
enn worden gedaan met betrekking tot het bestraffen van het hanteren door 
assuradeurss van onduidelijke polisvoorwaarden. 
Allereerstt stelt de Werkgroep voor een algemene contra proferentem-regel 
opp te nemen.97 Naar het oordeel van de werkgroep zou aan art. 19bis 
Controlewett een nieuw lid moeten worden toegevoegd met de volgende 
inhoud:: 'Ingeval van een twijfel over een beding, prevaleert de voor de 
verzekerdee gunstigste interpretatie.' Het grote voordeel van een contra 
proferentem-regell  die geldt ongeacht de hoedanigheid van de verzekerde is 

933 Zie H. Claassens/C. Van Schoubroeck, Bundel Actualia verzekeringen, le 

druk,, Antwerpen-Apeldoorn 2000, p.221 
944 Kh. Bergen 23-1-1997, T.B.H. 1997,461. 
955 H. Claassens/C. Van Schoubroeck, Bundel Actualia verzekeringen, le 

druk,, Antwerpen-Apeldoorn 2000, p.231. 
966 Zie nader over deze werkgroep H. Claassens/C. Van Schoubroeck, Bundel 

Actualiaa verzekeringsrecht, le druk, Antwerpen-Apeldoorn 2000, p215-218. 
977 H. Claassens/C. Van Schoubroeck, Bundel Actualia verzekeringen, le 

druk,, Antwerpen-Apeldoorn 2000, p.259. 
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volgenss de Werkgroep dat elk gebieds- of grensconflict tussen de inter-
pretatieregelss van art. 31 paragraaf 4 WHP en art. 1162 BW zoveel moge-
lij kk wordt vermeden. 
Inn de tweede plaats stelt de Werkgroep voor de moeilijk hanteerbare 
retroactievee sanctie te vervangen door een nietigheid-sanctie.98 De werk-
groepp stelt voor het huidige art. 19 bis lid 1 te schrappen en te vervangen 
doorr de volgende bepaling: 'Verboden en nietig zijn alle clausules en 
overeenkomstenn die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van 
dezee wet of van de besluiten en de verordeningen ter uitvoering ervan. De 
overeenkomstt blijf t bindend voor de partijen indien ze zonder de verbo-
denn of nietige clausule kan voortbestaan.' 

Ditt heeft tot gevolg dat de verzekerde ook de nietigheid van een onduide-
lij kk beding kan inroepen. Ik vraag mij af of één sanctie ingeval van een 
onduidelijkk beding niet voldoende is. Naar mijn mening wordt de verze-
kerdee door de voorgestelde algemene contra proferentem-regel voldoende 
beschermd. . 

2.1.4.22 De contra proferentem methode in Engeland 

Hett feit dat assuradeur en verzekerde hun rechten en plichten over het 
algemeenn vastleggen in geschreven polisvoorwaarden is voor het Engelse 
rechtt een belangrijker gegeven dan voor het Nederlandse recht. In Eng-
elandd is veel aandacht voor de rechtsvraag in hoeverre bewijsmateriaal 
anderss dan het geschreven contractsdocument zelf, 'extrinsic evidence', 
magg worden aangewend om de inhoud van de overeenkomst nader te 
bepalen.""  In dat kader worden twee kwesties onderscheiden.100 

AllereerstAllereerst is er de vraag of het is toegestaan 'extrinsic evidence' te gebrui-
kenn teneinde de bestaande contractuele verplichtingen aan te vullen, te 
wijzigenn of teniet te doen. Deze vraag wordt in het Engelse recht ontken-
nendd beantwoord: 'if there be a contract which has been reduced to writ-

988 H. Claassens/C. Van Schoubroeck, Bundel Actualia verzekeringen, le 

druk,, Antwerpen-Apeldoorn, p.257. Het gaat in de meeste gevallen om 
eenn relatieve nietigheid. 

999 Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.3299 en Chitty on contracts deel 1, 28e druk, Londen 1999, p.624. 

1000 Chitty on contracts deel 1, 28e druk, Londen 1999, p.624. 
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ing,, verbal evidence is not allowed to be given so as to add or subtract 
from,, or in any manner to vary or qualify the written contract.'101 Deze 
regell  wordt de 'parol evidence rule' genoemd.102 Polisvoorwaarden zijn een 
voorbeeldd van een 'document waarop de 'parol evidence rule' van toepas-
singg is.103 Genoemde regel heeft onder andere tot gevolg dat het in begin-
sell  niet is toegestaan bewijs aangaande de precontractuele verklaringen 
vann de partijen en het gedrag van partijen na het sluiten van de overeen-
komstt voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.104 

Dee ratio van de 'parol evidence rule' is dat in geval er sprake is van een 
'document'' waarin de gehele overeenkomst lijk t te zijn vastgelegd, dat wil 
zeggenn het geschreven contractsdocument bevat alle voorwaarden die 
menn zou verwachten bij het betreffende type contract en het document 
heeftt een zeker formeel karakter dat suggereert dat partijen zich aan het 
documentt zullen houden, men er in beginsel vanuit mag gaan dat het 
'document'' een weergave is van de hele overeenkomst zodat het niet voor 
dee hand ligt om ander materiaal te gebruiken om het 'document' aan te 
vullen,, te wijzigen of teniet te doen.105 

Dee veronderstelling dat het 'document', in casu de verzekeringspolis, 
compleett is, is weerlegbaar in een aantal gevallen.106 Voor de praktijk belangrijke 
gevallengevallen zijn onder andere de gevallen dat een van de partijen zich beroept 
opp dwaling of bedrog.107 De 'parol evidence rule' kent dus uitzonderingen. 

1011 Goss vs. Lord Nugent (1833) 5 B. & Ad. 58, 64. 
1022 Zie uitgebreid over deze regel E. McKendrick, Contract law, 4e druk, 

Londenn 2000, p.181-183; Chitty on contracts deel 1, 28e druk, Londen 1999, 
p.624-630;; G.H. Treitel, The law of contract, 10edruk, Londen 1999, p.175-
194;; MacGillivray on Insurance Law, 9e druk, Londen 1997, p.281 en M.A. 
Clarke,, The law of insurance contracts, 3edruk, Londen 1997, p.329-342. 

1033 M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, p.330. 
1044 Zie Prenn vs. Simmons [1971] 3 All ER 237 resp. Schuier AG vs. Wickman 

Machinee Tool Sales Ltd. [1974] AC 235. 
1055 In ongeveer gelijke zin MacGillivray on insurance law, 9e druk, Londen 

1997,, p.281 en M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, 
Londenn 1997, p.329. 

1066 Chitty on contracts deel 1, 28e druk, Londen 1999, p.630 en MacGillivray 
onn insurance law, 9e druk, Londen 1997, p.281. 

1077 Zie voor deze voorbeelden Chitty on contracts deel 1, 28e druk, Londen 
1999,, p.632. 
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Inn de literatuur vindt men zelfs auteurs die zich afvragen of met al de 
uitzonderingenn die er tegenwoordig bestaan men nog wel kan spreken 
vann een regel.108 

DeDe tweede en laatste vraag die in het kader van de kwestie van de invloed 
vann het geschreven contractsdocument op de inhoud van het contract in het 
Engelsee recht naar voren komt, is de vraag of 'extrinsic evidence' mag 
wordenn gebruikt om bewoordingen in het contractsdocument uit te leg-
gen.. Het is hier dat het leerstuk uitleg van een overeenkomst ter sprake 
komtt nu het bij uitleg in de meest gangbare betekenis gaat om het vaststel-
lenlen van de inhoud van de overeenkomst en niet om de vraag of het contract 
magg worden aangevuld, gewijzigd of zelfs gedeeltelijk worden teniet 
gedaan.1099 Bij de uitleg van de bewoordingen van het contractsdocument, 
inn casu de polisvoorwaarden, geldt niet de 'parol evidence rule' zodat 
'extrinsicc evidence' in beginsel iss toegestaan bij de uitleg.110 Echter, de aard 
vann het materiaal dat bij de uitleg wordt gebruikt en de doeleinden waar-
voorr dat materiaal wordt gebruikt, zijn wel degelijk aan bepaalde beperking-
enen gebonden. Dit wordt duidelijk indien het proces van de uitleg van 
polisvoorwaardenn nader wordt bekeken. 

Ikk zal hier in het kort over uitwijden. Het Engelse recht kent als 'golden 
rulee of construction'111 de regel dat de bewoordingen van elke overeenk-
omst,, dus ook die van de verzekeringspolis, dienen te worden uitgelegd 
naarr hun 'alledaagse betekenis' (ordinary meaning-criterium'), dat is de 
betekeniss die een persoon met een normale intelligentie en een gemiddel-
dee maatschappelijke kennis aan de woorden in de polis zou toekennen. 
Illustratieff  in dezen is de zaak Thompson vs. Equity Fire Insurance Co.113 

Inn een brandverzekeringspolis voor een winkelpand was de clausule 

Ziee voor een overzicht M.W. Hesselink, De redelijkheid en de billijkheid 
inn het Europese privaatrecht, le druk, Deventer 1999, p.159. 
Ziee Asser-Hartkamp II, elfde druk, Deventer 2001, p.274 
Ziee Chitty on contracts deel 1, 28e druk, Londen 1999, p.634. 
K.. Lewison, The interpretation of contract, le druk, Londen 1989, p.65. 
Yorkee vs. Yorkeshire Ins Co Ltdd [1918] 1 KB 662, 666 
[1910]]  AC 592. Zie ook Leo Rapp Ltd. vs. McGlure [1955] 1 Lloyd's Rep. 
2922 en Langford vs. Legal and General Assurance Society Ltd. [1986] 2 
Lloyd'ss Rep. 103. Zie over deze laatste twee zaken J. Birds, Modern 
insurancee law, 4e druk, Londen 1997, p.204. 

112 2 
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opgenomenn dat de assuradeur niet aansprakelijk was voor 'loss or 
damagee occuring while gasoline is stored or kept in the building insured.' 
Nuu had in casu de verzekerde een kleine hoeveelheid butagas in voor-
raad,, en wel voor kookdoeleinden. Het winkelpand brandde af en de 
assuradeurr weigerde uit te keren nu de winkelier butagas had opgesla-
gen.. De rechter ging niet mee in de redenering van de assuradeur. De 
rechterr was van oordeel dat de woorden 'stored or kept' zoals gebruikt in 
dee onderhavige dekkingsbeperking zo moesten worden begrepen dat de 
dekkingsbeperkingg alleen kon worden ingeroepen indien er sprake was 
vann een grote hoeveelheid butagas die voor handelsdoeleinden werd 
aangehouden.. Deze interpretatie sloot naar de mening van de rechter het 
bestt aan bij de 'ordinary meaning' van de woorden 'stored or kept'. 
Bijj  het vaststellen van de 'ordinary meaning' van ter discussie staande 
woordenn in een contractuele bepaling is ook de context waarin de woor-
denn geplaatst zijn van groot belang.114 Voor het verzekeringsrecht betekent 
ditt o.a. dat de inhoud van de gehele verzekeringspolis wordt betrokken bij 
dee uitleg van een gedeelte daarvan. Dit kan tot gevolg hebben dat niet 
wordtt gekozen voor de 'ordinary grammatical meaning' van een bepaald 
woordd maar voor een betekenis die meer recht doet aan de polis als zoda-
nig.. Zo wordt er bij een opstalverzekering bijvoorbeeld rekening mee 
gehoudenn dat de brandpolis niet ieder gevaar individueel vermeldt maar 
bepaaldee gevaren bij elkaar plaatst. Illustratief in dezen is de zaak Young 
vs.. Sun Alliance & London Insurance.115 In dit geval dekte de opstalverze-
keringg van de verzekerde blijkens de polis schade ontstaan door verschil-
lendee groepen oorzaken. Een van die groepen was het samenstel storm, 
onweerr en overstroming. Het huis was gebouwd op een drassige weide. 
Verschillendee keren kwam er water het huis binnen en veroorzaakte het 
waterschadee in de toiletruimte op de benedenverdieping. Op een zekere 
dagg stond er in die ruimte een laag van ongeveer 10 centimeter water die 
veell  schade veroorzaakte. De verzekerde probeerde daarop zijn schade te 
verhalenn op de assuradeur nu er in zijn ogen sprake was geweest van een 
overstromingg ('flood'). De assuradeurs weigerden echter uit te keren 
omdatt in hun ogen de wateroverlast niet was te zien als een overstroming 
inn de zin van de polis. The Court of Appeal stelde de assuradeurs in het 

1144 M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, p.350. 
1,55 [1977] 1 W.L.R. 104. 
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gelijk.. Het college was van oordeel dat de context van de polis hier mee-
brachtt dat van een overstroming in de zin van de polis pas sprake kon zijn 
inn geval er sprake was van abnormale wateroverlast terwijl het in dit 
gevall  ging om min of meer te verwachten, normale wateroverlast. De 
beperktee reikwijdte van het begrip overstroming vloeide in casu voort uit 
hett feit dat het woord 'flood' was opgenomen in een rijtj e met voorvallen 
waarinn ook nog waren genoemd de voorvallen 'tempest' en 'storm' zijnde 
abnormalee natuurverschijnselen. Naar analogie mocht dan volgens het 
collegee worden aangenomen dat aan het begrip 'flood' slechts was vol-
daann in geval van een abnormale situatie.116 

Uitt recente rechtspraak van de House of Lords wordt duidelijk dat de 
contextt van het contract steeds belangrijker wordt bij de vaststelling van de 
'alledaagsee betekenis' van ter discussie staande woorden in een contractu-
elee bepaling.117 Het lang gehuldigde uitgangspunt dat de 'ordinary mea-
ning'' van een woord in een contractuele bepaling in de meeste gevallen 
kann worden vastgesteld door het woordenboek te raadplegen,118 lijkt  in 
hett licht van de recente rechtspraak van de House of Lords te hebben 
afgedaan:afgedaan: 'the meaning which a document (or any utterance) would convey 
too a reasonable man is not the same thing as the meaning of its words. The 
meaningg of words is a matter, of dictionaries and grammars; the meaning 
off  the document is what the parties using the words against the relevant 

J.. Birds, Modern insurance law, 4e druk, Londen 1997, p.206-207, vraagt 
zichh af of het woord 'flood' in dezen niet onduidelijk was zodat men aan 
dee contra proferentem-regel kon toekomen. Twee van de rechters van het 
collegee hebben volgens Birds ook bijna op het punt gestaan het woord als 
onduidelijkk te kwalificeren. 
Ziee E. McKendrick, Contract Law, 4e druk, Londen 2000, p.194-199 en 
Deutschee Genossenschaftsbank vs. Burnhope [1995] 1 WLR 1580, 1589; 
Investorss Compensation Scheme Ltd vs. West Bromwich Building Society 
[1998]]  1 WLR 896, 912-913 en Lord Napier and Ettrick vs. R F Kershaw 
Ltdd [1999] 1 WLR 756, 763. In Nederland ziet men deze ontwikkeling al 
sindss het Haviltex-arrest, HR 13-3-1981, NJ 1981, 635. 
Ziee M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.346. . 
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backgroundbackground (curs. MLH) would reasonably have been understood to 
9 9 

mean. . 
Dee 'alledaagse betekenis' van de woorden in kwestie zal evenwel niet de 
doorslagg geven indien een bepaald woord een 'technical meaning' heeft.120 

Wanneerr is er nu sprake van een 'technical meaning'? Een woord heeft een 
'technicall  meaning' indien het woord in het recht, de wetenschap of het 
bedrijfslevenn een specifieke betekenis kent of aan het woord in de juris-
prudentiee een bepaalde betekenis is toegekend.121 Voor de consumenten-
schadeverzekeringspraktijkk zal het met name gaan om woorden met een 
specialee juridische betekenis. In vele gevallen, echter niet altijd, zal de 'tech-
nicall  meaning' van het woord dan prevaleren boven de 'ordinary mea-
ning'' van het woord. In de jurisprudentie hebben zich op dit gebied de 
volgendee regels ontwikkeld.122 

Eenn voor de consumentenverzekeringspraktijk belangrijke regel die naar voren 
komtt in de rechtspraak is de regel dat indien woorden in het strafrecht een 
specialee betekenis kennen, die betekenis moet worden gehanteerd: iedere 
burgerr wordt dus geacht het strafrecht te kennen.123 Dit is echter anders 

119 9 Ziee Lord Hoffmann in Investors Compensation Scheme Ltd vs. West 
Bromwichh Building Society 11998] 1 WLR 896, 913. 
J.. Birds, Modern insurance law, 4e druk, Londen 1997, p.204-205 en 
MacGillivrayMacGillivray on insurance law, 9*  druk, Londen 1997, p.270. 
M.A.. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, p.347-
348.. Een verzekeringsvorm die veel te maken heeft met woorden met een 
'technicall  meaning' is de CAR-verzekering, een constructieverzekering 
voorr bouwwerken. In de polissen van deze verzekeringsvorm komt men 
veell  bouwkundige termen tegen. 
Ziee voor een duidelijk en volledig overzicht M.A. Clarke, The law of 
insurancee contracts, 3e druk, Londen 1997, p.348-350. 
Inn gelijke zin M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, 
Londenn 1997, p.348. De vraag is of dit wel een realistische gedachte is nu 
bijvoorbeeldd het volledig doorgronden van het begrip 'diefstal' in Enge-
landd betekent dat men minimaal 100 pagina's van een strafrechtelijk 
handboekk moet doorploeteren! In Nederland lijk t mij een dergelijke situa-
tiee in de consumentenschadeverzekeringspraktijk onmogelijk. Toepassing 
vann het Haviltex-criterium, waarin expliciet wordt verwezen naar de 
rechtskenniss van contractspartijen, zou meebrengen dat men of oordeelt 
datt de enige lezing die mogelijk is de 'leken'-lezing van de consument is-* 
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indienn het woord ook nog in andere rechtsgebieden een speciale betekenis 
kent:: de omstandigheden van het geval zullen dan moeten uitmaken 
welkee betekenis prevaleert. Hetzelfde doet zich voor indien de polis voor-
vallenn dekt in meer dan één jurisdictie}24 

Illustratieff  in dezen is de zaak London & Lancashire Fire Insurance Co. vs. 
Bolands.1255 In dit geval had een bakker zich tegen diefstal en inbraak 
verzekerdd met die aantekening dat de assuradeur schade die veroorzaakt 
wass door of een gevolg was van onder andere oproer, in de polis aang-
eduidd als 'riot', had uitgesloten van dekking. Op een dag kwamen vier 
mannenn de winkel binnen, toonden het personeel hun vuurwapens en 
vertrokkenn even later met al het geld dat zij in de zaak aantroffen. De 
assuradeurr weigerde vervolgens de schade te vergoeden omdat er naar 
zijnn mening sprake was van een 'riot'. De rechter ging mee in deze redene-
ringg nu het woord 'riot' een 'technical meaning' had. Weliswaar was er 
geenn feitelijk geweld gebruikt of iets anders in die geest maar de gebeurte-
niss was te plaatsen onder het strafrechtelijke begrip 'riot'. Van een 'riot' in 
diee zin is sprake indien drie of meer personen zodanig de rust verstoren 
datt dit schrik veroorzaakt bij een normaal persoon. De rechter was van 
meningg dat in casu aan dit vereiste voldaan was zodat de assuradeur niet 
hoefdee uit te keren.126 

Hett 'eerste fase-onderzoek' kan twee resultaten opleveren: de polisvoorwaar-
dee kan maar tot één lezing leiden en is dus duidelijk, of het beding recht-

off  oordeelt dat de woorden onduidelijk zijn en men via de contra 
proferentem-regell  alsnog voor de lezing van de consument kiest. 

1244 Men kan in dit kader denken aan de reisverzekering voor een 
buitenlandsee vakantie. In de zakelijke sfeer doet dit zich onder andere 
voorr bij een goederentransportverzekering met een 'pakhuis tot pakhuis'-
dekkingg waarbij de pakhuizen in bijvoorbeeld Engeland en Ierland 
liggen. . 

1255 [1924] AC 836. 
1266 J. Birds, Modern insurance law, 4e druk, Londen 1997, p.205, merkt over 

dee uitspraak nog op dat de uitspraak wellicht beter is begrijpen indien 
menn zich realiseert dat de bakkerij zich in Dublin bevond en dat ten tijde 
vann de overval deze stad werd geteiserd door ordeverstoringen gepleegd 
doorr de IRA en andere groeperingen. Het is naar zijn mening niet 
onmogelijkk dat een een dergelijke groep bij de overval was betrokken 
zodatt het spreken in termen van een 'riot' begrijpelijker wordt. 
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vaardigtt meerdere lezingen en is dan als onduidelijk te kwalificeren. In het 
eersteeerste geval is het vervolg eenvoudig: de betreffende polisvoorwaarde zal 
naarr die lezing dienen te worden uitgelegd.127 Dit is niet anders als de 
betreffendee lezing voor de verzekerde ongunstig uitpakt: 'even if these 
policiess were unbusinesslike, such a consideration does not provide an 
escapee from the clear contractual provision. These policies represent a 
bargainn freely entered into between insured and underwriter, and it is not 
forr the Court to remake that bargain, even if it were to think a different 
bargainn would have been better.'128 In het tweede geval ligt de zaak wat 
moeilijker.. Voor welke lezing dient nu te worden gekozen? Assuradeur 
enn verzekerde zullen immers ieder die lezing prefereren die voor hen het 
gunstigstee resultaat oplevert. Over het algemeen zal de lezing van de 
verzekerde,, ongeacht zijn hoedanigheid, dienen te prevaleren. Het Engelse 
rechtt kent namelijk een algemene contra proferentem-regel die is op te 
splitsenn in twee deelregels:129 'There are two well established rules of 
construction,, although one is perhaps more often relied on with success 
thann the other. The first is that, in case of doubt, wording in a contract is 
too be construed against a party who seeks to rely on it in order tot dimin-
ishh or exclude his basic obligation, or any common law duty which arises 
fromm contract.130 The second is that, again in case of doubt, wording is to 
bee construed against the party who proposed it for inclusion in the con-
tract:: it was up to him to make it clear.131'132 In vele gevallen leiden beide 

Inn ongeveer gelijke zin M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e 

druk,, Londen 1997, p.346. 
Cookee & Arkwight vs. Haydon [1987] 2 Lloyd's Rep 579, 582. Zie ook 
MacGillivrayy on insurance law, 9e druk, Londen 1997, p.280. Het beding 
inn kwestie mag natuurlijk niet onredelijk bezwarend zijn. Meer over die 
kwestiee in paragraaf 2.2.7.2. 
Hett Engelse recht gaat dus uit van een ruim begrip contra proferentem-
regel.. Zie over deze kwestie in het algemeen R.P.J.1. Tjittes, De hoeda-
nigheidd van contractspartijen, eerste druk, Deventer 1994, p.138-139. 
Vergelijkk art. 1385 oud BW. 
InIn gelijke zin Dodson vs. Dodson Insce 12001] 1 Lloyd's Rep 520, 532. 
Youelll  vs. Bland Welch & Co Ltd [1992] 2 Lloyd's Rep 127,134. Zie nader 
overr onderhavige deelregels Chitty on contracts deel 1, 28e druk, Londen 
1999,, p.667. 

130 0 

131 1 

132 2 
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regelss tot hetzelfde resultaat: bescherming van de verzekerde.133 Dit geldt 
zekerr voor het consumentenschadeverzekeringsrecht waar de polisvoorwaar-
denn over het algemeen worden opgesteld door de assuradeur en deze 
bedingenn vrijwel altijd ten faveure van de assuradeur zijn. Een voorbeeld 
vann de toepassing van de contra proferentem- regel is de zaak English vs. 
Western.1344 Het ging hier om een geval waarin een 17-jarige jongeman zijn 
zuss verwijtbaar verwondde toen deze met hem mee reed in zijn auto. De 
jongemann had zijn aansprakelijkheid voor schade die samenhing met het 
besturenn van een auto wel verzekerd maar de autoassuradeur van de 
jongemann weigerde uit te keren nu krachtens de polis was uitgesloten: 
'deathh or injury to any member of the assured's household travelling in 
thee car with the insured'.135 Wat betekenen nu de woorden 'any member of 
thee assured's household? Elk lid van de huishouding waarvan de verze-
kerdee aan het hoofd staat of elk lid van de huishouding waarvan de verze-
kerdee deel uitmaakt. The Court of Appeal was van oordeel dat de woor-
denn onduidelijk waren en dat daarom voor de meest gunstigste lezing van 
dee verzekerde diende te worden gekozen. 
Vann de contra proferentem-regel moeten in Engeland geen wonderen 
wordenn verwacht. Allereerst dient niet te worden vergeten dat aan toepas-
singg van de regel slechts wordt toegekomen indien de polisvoorwaarde in 
kwestiee als onduidelijk kan worden bestempelt. Dit laatste zal in Engeland 
inn vergelijking tot Nederland naar mijn mening minder snel het geval zijn 
nuu in een aantal gevallen waarin in Nederland mijns inziens zou zijn 
geoordeeldd dat de clausule in kwestie onduidelijk is, de Engelse rechter 
tochh uit gaat van een duidelijk beding. Denk in dit kader aan de boven-
genoemdee Young-zaak en de Bolands-zaak. Illustratief in dezen is een 
overwegingg uit de zaak Higgins vs. Dawson: a document is 'not 
ambiguouss by reason only that it is difficult of construction. If it is finally 
heldd to bear a particular construction, that must govern its legal meaning, 
notwithstandingg any difficulty that the courts might have felt in arriving 
judiciallyy at the construction; it is only ambiguous when, after full 

1333 M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, p.370. 
1344 [1940] 2 K.B. 156. 
1355 Een dergelijke uitsluiting is tegenwoordig verboden op grond van section 

1455 van de Road Traffic Act 1988. 
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consideration,, it is determined judically that no interpretation can be 
givenn to it.'136 

Recentelijkk is er echter een tendens gaande dat eerder van een onduidelij-
kee polisvoorwaarde wordt gesproken teneinde de contra proferentem-
regell  te kunnen gebruiken.137 

OpOp de tweede plaats moet worden opgemerkt dat de algemene contra 
proferentem-regell  niet waterdicht is. Niet in alle gevallen leidt toepassing 
vann de regel vanzelfsprekend tot bescherming van de verzekerde. Denk 
bijvoorbeeldd aan het geval dat de polis een onduidelijke bepaling bevat 
diee is opgesteld door de assuradeur maar die in het voordeel strekt van de 
verzekerde.. Welke van de twee bovengenoemde deelregels moet dan 
prevaleren?? In de Engelse literatuur en rechtspraak wordt op deze vraag 
geenn antwoord gegeven. 

Inn 1994 zijn in Engeland 'The Unfair Terms in Consumer Contracts Regulati-
onsons ' ingevoerd. Deze Regulations zijn een uitvloeisel van de EG Richtlijn 
oneerlijkee bedingen in consumentenovereenkomsten 1993 die voor 1 
januarii  1995 in alle Lid-Staten, waar nodig, in wetgeving had moeten zijn 
omgezet.1388 In 1999 zijn de Regulations herzien met als doel ze nog nau-
werr te laten aansluiten op de genoemde EG richtlijn.139 In Regulation 7 
vann de 1999versie komt men de volgende twee regels tegen. Allereerst 
wordtt daar bepaald dat iedere geschreven contractsvoorwaarde steeds 
duidelijkk en begrijpelijk dient te zijn opgesteld. Vervolgens wordt er be-
paaldd dat in geval van twijfel over de betekenis van een geschreven con-
tractsbeding,, de voor de consument meest gunstige uitleg dient te preva-
leren.1400 Regulation 7 is een implementatie van art. 5 van de genoemde EG-

1366 [1902] AC 1,10. 
1377 M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, p.363 

enn 371. 
1388 De hierboven genoemde Regulations zijn opgenomen in Statutory 

Instrumentt 1999, 2083. Een Statutory Instrument is een vorm van 
gedelegeerdee wetgeving. Zie J.GJ. Rinkes, Praktisch juridisch Engels, 
eerstee druk, Alphen a/d Rijn 1993, p.34. Zie nader over deze Regulations 
mijnn opmerkingen in paragraaf 2.2.7.2. 

1399 Chitty on contracts deel 1, 28e druk, Londen 1999, p.735. 
1400 Deze regel geldt niet in geval er sprake is van een procedure als 

beschrevenn in Regulation 12. Deze procedure lijk t gedeeltelijk op -
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richtlij nn waarin beide regels in vrijwel identieke vorm zijn terug te vin-
den.. Treitel merkt op dat Regulation 6 versie 1994, die vrijwel identiek is 
aann Regulation 7 versie 1999, niets anders is dan een codificatie van een 
bekendd common law uitlegbeginsel.141 Dit laatste lijk t mij niet geheel juist. 
Hierbovenn gaf ik al aan dat in het common law systeem de consument-
verzekerdee geen '100-procents bescherming' geniet in geval van onduide-
lijk ee polisbedingen. Deze bescherming bieden Regulation 7 versie 1999 en 
Regulationn 6 1994 hem wel. 

2.22 Het begrip kernbeding in het verzekeringsrecht 

2.2.22 Algemeen 

Inn het verzekeringsrecht zijn polissen zonder standaardvoorwaarden vrij-
welwel ondenkbaar. De voorsprong die de auteur van deze voorwaarden aan 
hett redigeren ontleent, wordt evenwel gematigd door de Wet Algemene 
Voorwaardenn (artt. 6:231-247 BW). Welke bescherming biedt de Wet 
Algemenee Voorwaarden de wederpartijen van gebruikers van algemene 
voorwaardenn nu precies? Naast de in paragraaf 2.1 besproken contra 
proferentem-regelproferentem-regel beschermt deze wettelijke regeling de wederpartij van de 
gebruikerr van algemene voorwaarden op zeker nog twee andere wijzen.14 

dee Nederlandse collectieve procedure ex. art. 6:240 BW waar, blijkens art. 
6:2400 lid 1 BW, ook de contra proferentem-regel niet geldt. Zie meer over 
dezee procedure in paragraaf 2.2.7.2. 

1411 G.H. Treitel, The law of contract, 10e druk, Londen 1999, p.256. S. 
Whittakerr drukt zich in Chitty on contracts deel 1, 28e druk, Londen 1999, 
p.7711 iets voorzichtiger uit: 'This effect does not seem to add much to the 
existingg position at common law, which has long recognised a rule of 
constructionn that an ambiguous written instrument shall be construed 
moree strongly against the person who made it: construction is contra 
proferentem.' ' 

1422 Op grond van art. 6:235 lid 1 BW kunnen bepaalde 'grote' wederpartijen 
zichh niet op deze twee beschermingswijzen beroepen. Zie nader over deze 
uitzonderingg J. Hijma, Algemene voorwaarden (Mon. BW), le druk, 
Deventerr 1997, p.68. 

39 9 



AllereerstAllereerst biedt de Wet bescherming aan de wederpartij tegen het hanteren 
vann onredelijk bezwarende bedingen door de gebruiker van algemene voor-
waardenn (art. 6:233 sub a BW).143 Dergelijke bedingen worden vernietigd 
indienn de wederpartij een beroep doet op het onredelijk bezwarende karak-
terr van die bedingen.144 Eén van de vele voorbeelden van dergelijke be-
dingenn is het 'verrassende' beding.145 Dit is een beding dat de wederpartij 
overr het algemeen 'overvalt' gezien zijn ongebruikelijke karakter. In de 

1433 Zie voor het Duitse recht § 9 AGBG (Generalklausel). De Duitse open 
normm biedt ongeveer evenveel houvast als het Nederlandse criterium 
'onredelijkk bezwarend'. Maatstaf voor de inhoudelijke toetsing in § 9 (1) is 
off  het betreffende beding de wederpartij 'entgegen den Geboten von Treu 
undd Glauben unangemessen benachteiligt'. In de Duitse literatuur wordt 
well  betoogd dat deze maatstaf het midden houdt tussen aan de ene kant 
'eenn redelijke belangenafweging' en aan de andere kant 'een 
misbruiktoetsing'.. Zie voor dit laatste R.H.C. Jongeneel, De Wet algemene 
voorwaardenn en het AGB-Gesetz, le druk, Deventer 1991, p.185-186. Zie 
uitgebreidd over § 9 AGBG Palandt/Heinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch, 
59ee druk, München 2000, p.2459-2477 en P.Ulmer/H.E.Brandner/H-D. 
Hensen/H.. Schmidt, AGB-Gesetz, 8e druk, Keulen 1997, p.539-665. 

1444 Het is de vraag of dit standpunt nog wel houdbaar is in het licht van het 
arrestt van het Europese Hof van Justitie van 27-6-2000 (HvJ EG 27-6-2000, 
NJJ 2000, 730). In dit arrest overwoog het Europese Hof dat in het licht van 
dee bescherming die de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenover-
eenkomstenn consumenten biedt, vereist is dat de nationale rechter ambts-
halvehalve kan toetsen of een beding in de hem voorgelegde consumentenover-
eenkomsteenkomst oneerlijk is. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Nederlandse 
rechter,, in tegenstelling tot hetgeen de norm is bij vernietigbaarheden, 
nietniet meer lijdelijk  kunnen afwachten of de consument zich op het onrede-
lij kk bezwarend karakter van bedingen in algemene voorwaarden beroept. 
Ziee ook M.B.M. Loos, NTBR 2001/2, p.100-102 en E.H. Hondius, WPNR 
(2000)) 6417, p.651-652. Verder dient nog te worden opgemerkt dat naast de 
mogelijkheidd van art.6:233 sub a op grond van art. 6:240 BW door een 
consumentenorganisatiee bij de rechter kan worden gevorderd het betrok-
kenn beding onredelijk bezwarend te verklaren. Aan deze verklaring kan 
opp grond van art 6241 lid 3 BW een verbod van het gebruik van de betrok-
kenn clausule worden gekoppeld. Dit verbod heeft als voordeel dat bedin-
genn in strijd met het verbod op grond van art 6:243 BW vernietigbaar zijn. 

1455 Zie M.B.M. Loos, Algemene voorwaarden, le druk, Den Haag 2001, p.20-21. 
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Parlementairee geschiedenis en de literatuur vindt men terug dat dergelij-
kee bedingen over het algemeen onredelijk bezwarend zijn.146 

Inn geval er sprake is van een consumentenovereenkomst somt de wet een 
aantall  bedingen op die een onredelijk bezwarend karakter hebben (zwarte 
lijst:lijst:  art. 6:236 BW) c.q. waarvan wordt vermoed dat ze een onredelijk be-
zwarendd karakter hebben (grijze lijst:  art. 6:237 BW).147 Voor het consumen-
tenschadeverzekeringsrechttenschadeverzekeringsrecht is art. 6:237 sub h BW van het grootste belang: 

1466 Pari. Gesch. Inv. Boek 3,5 en 6 BW, le druk, Deventer 1990, p.1573 en 
R.H.C.. Jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en het AGB-Gesetz, le 

druk,, Deventer 1991, p.222. Soms kan in geval van een 'verrassend be-
ding'' een beroep worden gedaan op de 'zwarte of grijze lijst': art. 6:236 
subb g, art. 6:237 sub b,c en n. In het Duitse recht is een en ander nog dui-
delijkerr geregeld: § 3 AGBG bepaalt dat verrassende bedingen geen 
inhoudd van de overeenkomst worden. Zie over deze bepaling P. Ulmer/ 
H.E.. Brandner/H-D. Hensen/H. Schmidt, AGB-Gesetz, 8e druk, Keulen 
1997,, p.308-357 en R.H.C. Jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en 
hethet AGB-Gesetz, le druk, Deventer 1991, p.217-222. 

1477 Het lijstenstelsel treft men ook in andere rechtsstelsels aan. Het Duitse 
rechtt kent bijvoorbeeld twee lijsten in § 10-11 AGBG waarop op grond 
vann § 24 (1) en (2) geen beroep kan worden gedaan door een bedrijfsmati-
gee wederpartij die contracteert binnen het eigenlijke terrein van zijn be-
drijff  en door een rechtspersoon. Het Duitse recht gaat daarmee verder 
dann het Nederlandse recht waar de bescherming strikt beperkt is tot 
consumenten,, zijnde natuurlijke personen die niet handelen in beroep of 
bedrijf.. Het verschil tussen beide lijsten is dat bij § 10 een belangenafwe-
gingg plaats dient te vinden, hetgeen blijkt uit termen als 'unangemessen 
lange'' en 'gerechtfertigten Grund', terwijl de bedingen in §11 altijd nietig 
zijn;; er is geen 'Wertungsmöglichkeit'. Kort gezegd is de Nederlandse 
'grijzee lijst' vergelijkbaar met § 10 en de Nederlandse 'zwarte lijst' met §11. 
InIn gelijke zin R.H.C, jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en het 
AGB-Gesetz,, le druk, Deventer 1991, p.229. Zie uitgebreid over deze lijs-
tenn Palandt/Heinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch, 59*  druk, München 
2000,, p.2477-2494 en P. Ulmer/H.E. Brandner/H-D Hensen/H. Schmidt, 
AGB-Gesetz,, 8e druk, Keulen 1997, p.666-977. Ook het Franse recht kent 
hethet verschijnsel blijkens art. L. 132-1 alinea 2 et 3 et annexe Code de la 
consommation.. Ook daar is de bescherming, zoals in Duitsland, beperkt 
tott 'niet professionelen'. Zie F. Terré/Ph. Simler/Y. Lequette, Les 
obligations,, 7*  druk, Parijs 1999, p.307. 
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verzekeringspolissenn bevatten immers veelvuldig bedingen waarin wordt 
gewerktt met de 'verval van recht'-sanctie. 
OpOp de tweede plaats beschermt de Wet de wederpartij van de gebruiker van 
algemenee voorwaarden doordat zij de gebruiker dwingt de wederpartij 
eeneen redelijke mogelijkheid te bieden van de algemene voorwaarden kennis te 
nemennemen (art. 6:233 sub b BW).148 Deze informatieplicht wordt nader uitge-
werktt in art. 6:234 BW.149 Ook in dit geval is de sanctie op niet-naleving 
vernietigbaarheidd van de betrokken algemene voorwaarden. Men nadert 
nuu het eigenlijke onderwerp van deze paragraaf, te weten het begrip kernbe-
dingding in het verzekeringsrecht. Voor kernbedingen gelden de twee zojuist 
genoemdee vernietigbaarheden niet. De Nederlandse wet verbindt daar 
overigenss de eis aan dat het kernbeding duidelijk en begrijpelijk moet zijn 
geformuleerd.150 0 

1488 Nog verdergaand § 2 (1) lid 2 AGBG: in het Duitse recht maken de 
algemenee voorwaarden pas deel uit van de overeenkomst als onder 
anderee de wederpartij kennis van de voorwaarden heeft kunnen nemen. 
Opp grond van § 24 (1) en (2) geldt deze regel niet indien de wederpartij 
eenn 'Kaufman' is. 
Dee in art. 6:234 genoemde opsomming is in beginsel limitatief. Zie ook 
HRR 1-10-1999, NJ 2000, 207. Uitzonderingen zijn echter mogelijk. In het 
zojuistt genoemde arrest overwoog de Hoge Raad dat een redelijke en op 
dee praktijk afgestemde uitleg meebrengt dat de wederpartij zich niet op 
vernietigbaarheidd van een beding in algemene voorwaarden kan beroe-
penn wanneer hij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met dat 
bedingg bekend was of geacht kon worden daarmee bekend te zijn. Verder 
overwoogg de Hoge Raad dat zich omstandigheden kunnen voordoen 
waarinn een beroep op vernietiging naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheidd onaanvaardbaar is. Zie nader over dit arrest J.G.J. Rinkes/ 
J.M.P.. Verstappen, NTBR 2000/2, p.79-81. Het Duitse recht gaat minder 
ver:: op grond van § 2 (2) geldt slechts de eis dat de wederpartij de moge-
lijkheidd moet worden geboden om van de algemene voorwaarden kennis 
tee nemen. Zie ook R.H.C. Jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en 
hett AGB-Gesetz, le druk, Deventer 1991, p.117-119. 

1500 De Nederlandse wet gaat hier verder dan de EG Richtlijn in art. 4 lid 2 
eist.. Daar staat dat de inhoudstoets ook op onduidelijke kernbedingen 
vann toepassing is. De tenzij-regel van art. 6:231 heeft echter tot gevolg dat 
ookk de informatieplichten zoals neergelegd in de artt 6533 sub b en 6234 -* 
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Eenn belangrijke controverse in dezen vormt de reikwijdte van het begrip 
kernbeding.kernbeding. Het ligt voor de hand dat de gebruiker van algemene voor-
waardenn belang heeft bij een ruime uitleg van het begrip en dat het omge-
keerdkeerd ligt bij de wederpartij. In het vervolg van deze paragraaf zal ik bekij-
kenn hoe in de Parlementaire Geschiedenis, de rechtspraak, de uitspraken 
vann de Raad van Toezicht, de literatuur en de EG Richtlijn oneerlijke 
bedingenn in consumentenovereenkomsten 1993 over de reikwijdte van dit 
begripp wordt geoordeeld en zal ik met een eigen visie over die reikwijdte 
komen. . 

2.2.22 Het begrip kernbeding in de Parlementaire Geschiedenis. 

Uitt de Parlementaire Geschiedenis komt naar voren dat het begrip kernbe-
dingg zo beperkt mogelijk dient te worden opgevat.151 Als vuistregel vindt men 
daarr dat kernbedingen veelal zullen samenvallen met de essentialia zonder 
welkewelke een overeenkomst, bij gebreke van voldoende bepaalbaarheid van de verbin-

opop onduidelijke kernbedingen van toepassing zijn. In Duitsland zijn kern-
bedingenn aan de inhoudelijke toetsing van het AGBG onttrokken op 
grondd van § 8 AGBG. Deze bepaling beperkt de inhoudelijke toetsing im-
merss tot bedingen die van 'Rechtvorschriften' afwijken of deze aanvullen. 
Ziee uitgebreid over deze bepaling Palandt/Heinrichs, Bürgerliches Ge-
setzbuch,, 59*  druk, München 2000, p.2458-2459 en P. Ulmer/H.E. Brandner 
/H-D.. Hensen/H. Schmidt, 8e druk, Keulen 1997, p.510-538. Dit geldt 
echterr niet voor onduidelijke kernbedingen: § 8 AGBG dient op dit punt 
richtlijnconformm te worden geïnterpreteerd. Zie ook het eerder aange-
haaldee boek van Ulmer e.a, p.515. In Frankrijk worden kernbedingen ook 
vann de inhoudstoets uitgesloten. Art. L. 132-1 alinea 7 Code de la consom-
mationn bepaalt: Tappréciation du caractère abusif des clauses au sens du 
premierr alinea ne porte ni sur la definition de 1'object principal du 
contractt ni sur 1'adéquation du prix ou la remuneration au bien vendu ou 
servicee offert.' Indien kernbedingen onduidelijk zijn, geldt echter iets an-
ders.. In het licht van art. 4 lid 2 EG richtlijn 1993 is een inhoudstoetsing 
dann wel mogelijk. Zie ook F. Terré/Ph. Simler/Y. Lequette, Les obligat-
ions,, T druk, Parijs 1999, p.304. 
Pari.. Gesch. Inv. Boek 3,5 en 6, le druk, Deventer 1990, p.1521. 
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tenissen,tenissen, niet tot stand komt}52 Afgezien van deze vuistregel vindt men in 
dee Parlementaire Geschiedenis een aantal voorbeelden van kernbedingen 
waaronderr de omvang van de verzekeringsdekking bij een verzekeringsovereen-
komst}^komst} ̂ Deze voorbeelden zijn niet allemaal onder de genoemde vuistre-
gell  te brengen omdat er in een aantal gevallen op zijn minst over getwijfeld 
kann worden of er sprake is van essentialia. 
Partijenn hebben het niet in de macht om een bepaald beding als kernbe-
dingg te bestempelen om daarmee het beding aan de toetsing van de wette-
lijk ee regeling van algemene voorwaarden te onttrekken: aan de hand van 
objectieveobjectieve criteria dient te worden vastgesteld of het betreffende beding 
eenn kernbeding is.154 

Dee reden om dergelijke bedingen buiten de werking van de Wet 
Algemenee Voorwaarden te houden is dat een toetsing van bijvoorbeeld 
dee prijs van een bepaald product aan het criterium of een beding 
onredelijkk bezwarend is voor de wederpartij, zou neerkomen op een 
gedeeltelijkee introductie van de iustum-pretium-leer, waartoe de onder-
havigee regeling niet bestemd is. De rechter heeft immers volgens de 
wetgeverr geen taak op het gebied van de prijs en de essentialia van het 
aanbodd van de gebruiker. Zie Pari. Gesch. Inv. Boek 3,5 en 6 BW, le druk, 
Deventer,, p.1521. Zie over de iustum pretium-leer P. Abas, Nieskens-
Isphording-bundel,, le druk, Deventer 2000, p.1-13; F.W. Grosheide, 
WPNRR 6277 (1996), p.435-438; J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de 
contractuelee gebondenheid, Arnhem 1995, p.281-283; CJ. van Zeben, De 
leerr van het iustum pretium en misbruik van omstandigheden, l e druk, 
Zwollee 1960, p.1-6, 10-14, 21-26 en 123-125; GJ. Scholten, De oorzaak van 
dee verbintenis uit overeenkomst, le druk, Zwolle 1934, p.187-188 en P.W. 
Kamphuisen,, WPNR 3314-3316 (1933), p.273-275, 281-283 en 289-290. 
Beschouwingenn over deze leer met betrekking tot buitenlandse rechtsstel-
selss vindt men onder ander bij P. Abas, WPNR 6384 (2000), p.6-8 en 
WPNRR 6411 (2000), p.542-545 (Catalonië); F. Bydlinski, ÖBA 1996/7, 
p.499-5100 (Oostenrijk); J.M. Smits, Toegang tot buitenlands vermogens-
recht,, le druk, Deventer 1996, p.356 (België) en Chitty on contracts deel 1, 
28ee druk, Londen 1999,pl75-179 (Engeland). 

Pari.. Gesch. Inv. Boek 3,5 en 6 BW, eerste druk, Deventer 1990, p.1521. 
Pari.. Gesch. Inv. Boek 3,5 en 6 BW, eerste druk, Deventer 1990, p.1566. 
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2.2.33 Het begrip kernbeding in de jurisprudentie en in de uitspraken 
vanvan de Raad van Toezicht Verzekeringen 

Inn de jurisprudentie vindt men hetzelfde beeld terug als in de Parlementaire 
Geschiedenis:Geschiedenis: het begrip kernbeding dient restrictief te worden uitgelegd. 
Ditt wordt duidelijk bij lezing van het arrest van de Hoge Raad van 19-9-
1997.1555 De casus van dit zogenaamde Lottospel-arrest is als volgt. Een 
zekeree Aissa Assoud doet al enige tijd mee met het wekelijkse Lottospel 
zoalss dat wordt georganiseerd door de Stichting de Nationale Sporttotali-
satorr (hierna genoemd SNS). Dit spel houdt in dat men voor twee gulden 
perr kolom zes getallen mag aanwijzen. Bij het SNS-servicepoint krijgt de 
deelnemerr een kopie van het formulier, de orginelen worden ingeleverd 
bijj  het bureau van de Sporttoto door de deelnemende sportverenigingen. 
Alleenn de orginele formulieren kunnen meedingen naar een prijs aldus 
art.. 10 van het deelnemersreglement. 
Bijj  het inleveren is kennelijk in casu iets fout gegaan; De SNS heeft het 
formulierr van Assoud niet ontvangen. Het toeval wil dat Assoud juist nu 
zess getallen goed heeft. De daarbij behorende prijs van een miljoen gulden 
krijgtt hij echter niet omdat het orginele formulier ontbreekt. Assoud laat 
hett hier echter niet bij zitten en spant een gerechtelijke procedure aan daar 
hijj  onder andere van mening is dat enkele bepalingen, waaronder art. 10, 
onredelijkk bezwarend zijn. De juridische strijd belandt uiteindelijk bij de 
Hogee Raad waar door dit college onder andere dient te worden beslist of 
art.. 10 als kernbeding kan worden aangemerkt met als gevolg dat de toets 
naarr het onredelijk bezwarende karakter van het beding achterwege kan 
blijven. . 
Dee Hoge Raad overweegt: 'In het licht van een en ander moet, zoals ook in 
voormeldee ontstaansgeschiedenis naar voren komt, het begrip 'bedingen 
diee de kern van de prestaties aangeven', zo beperkt mogelijk worden 
opgevat,, waarbij als vuistregel kan worden gesteld dat 'kernbedingen' 
veelall  zullen samenvallen met de essentialia zonder welke een overeen-
komst,, bij gebreke van onvoldoende bepaalbaarheid van de verbintenis-
sen,, niet tot stand komt (MvT II. Pari. Gesch. Boek 6 (Inv. 3,5 en 6), blz. 
1521).. Voor de vaststelling van wat daaronder moet worden verstaan is 

1555 HR 19-9-1997, NJ1998, 6. 
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dann ook niet bepalend of het beding in kwestie een voor de gebruiker of 
voorr beide partijen belangrijk punt regelt, maar of het van zo wezenlijke 
betekeniss is dat de overeenkomst zonder dit beding niet tot stand zou zijn 
gekomenn of zonder dit beding niet van wilsovereenstemming omtrent het 
wezenn van de overeenkomst sprake zou zijn (MvA II, Pari. Gesch. Boek 
(Inv.. 3,5 en 6), blz. 1527).' 

Enn de Hoge Raad vervolgt: 'Nu van de artikelen 10 en 24 van het Regle-
ment,, voor zover te dezen van belang en hiervoor weergegeven, niet kan 
wordenn gezegd dat zonder bepalingen van dergelijke aard een overeen-
komstt tussen een deelnemer aan het Lottospel en SNS bij gebreke van 
voldoendee bepaalbaarheid van de verbintenissen niet tot stand komt, 
geeftt 's Hofs oordeel156 blijk van een onjuiste rechtsopvatting.' 
Hoewell  het in het Lottospel-arrest niet gaat om een verzekeringsovereen-
komst,, is het niet uitgesloten dat de Hoge Raad in de toekomst ook voor 
dee verzekeringsovereenkomst voor wat betreft de verzekeringsdekking 
zall  kiezen voor de bovenstaande, beperkte opvatting van het begrip kern-
bedingg en zal afstappen van het uitgangspunt in de Parlementaire Ge-
schiedeniss dat bedingen aangaande de dekking kernbedingen zijn.157 

Dee Raad van Toezicht heeft in het kader van de reikwijdte van het begrip 
kernbedingg in het verzekeringsrecht meerdere interessante uitspraken 
gedaan.1588 Ik beperk mij tot de mijns inziens twee belangrijkste uitspraken 
vann de Raad van Toezicht. 

Dee eerste uitspraak die ik onder de aandacht wil brengen is de uitspraak 
11-92/45.1599 Het ging in dit geval om de gevolgen van een te late premiebe-
talingg met betrekking tot een inboedelverzekering. De assuradeur weiger-
dee in casu met een beroep op art. 12 van de bij de verzekering behorende 

1566 Het hof had geoordeeld dat de artikelen 10 en 24 van het deelnemersre-
glementt kernbedingen waren. Deze bedingen behoorden volgens het hof 
tott de essentialia van de te sluiten kansovereenkomsten nu deze regels 
bevattenn over de speelwijze, de inrichting en distributie van de speelfor-
mulierenn en de vaststelling van de winnaars. 

1577 Anders MJ. Tolman, Vrb 1997, p.121. 
1588 Zie RvT 1-92/8, 11-92/45, V-92/1, V-94/23, V-95/1, 111-96/25, IV-96/17, VI-

96/2,111-97/36,, VI-97/20 en Plez. 2000/89. 
1599 RvT 11-92/45. Zie over deze uitspraak F.R. Salomons, Verzekering ten 

behoevee van een derde, le druk, Zwolle 1996, p.320. 

46 6 



polisvoorwaardenn uit te keren. Deze clausule hield in dat de verzeke-
ringsdekkingg wordt geschorst indien de verzekeringspremie niet op tijd is 
betaaldd en dat de dekking pas weer ingaat een dag na ontvangst van de 
verschuldigdee premie. De verzekerde was daarentegen onder andere van 
meningg dat de clausule als onredelijk bezwarend diende te worden aange-
merktt en dus buiten toepassing bleef. 
Dee Raad van Toezicht overwoog in casu dat de in de polisvoorwaarden 
neergelegdee bepalingen betreffende het opschorten van de dekking we-
genss niet tijdige premiebetaling de basis voor de verzekeringsovereen-
komstt vormen. Door zich op die bedingen te beroepen heeft de assura-
deur,, aldus de Raad van Toezicht, niet gehandeld in strijd met de goede 
trouww waarmee overeenkomsten ten uitvoer dienen te worden gebracht of 
inn strijd gehandeld met de artt. 6:236-237, nog afgezien van het feit dat 
dezee bepalingen destijds nog niet van kracht waren. De Raad van Toezicht 
kwamm dan ook tot de slotsom dat de assuradeur met zijn handelwijze niet 
dee goede naam van het verzekeringsbedrijf had geschaad. 
Dee tweede uitspraak waaraan ik aandacht wil besteden is de uitspraak V-
94/23.1600 Het ging in deze uitspraak om een geval waarin een verzekerde 
eenn reisverzekering had gesloten voor een vakantie naar de Verenigde 
Staten.. Aldaar sloeg het noodlot toe: in San Fransisco werd de reisbagage 
vann de verzekerde gestolen uit de door de verzekerde gehuurde perso-
nenbus.. De assuradeur wees de claim van de verzekerde af met een be-
roepp op de beperkte dekking in geval van diefstal uit een kampeerauto, 
bestelbus/-auto:: de assuradeur is slechts tot vergoeding verplicht indien 
hett interieur van de auto aan het zicht van buitenaf is onttrokken door een 
aangebrachtee deugdelijke voorziening. De verzekerde bracht hier tegenin 
datt de ramen van de auto van donker, getint glas waren gemaakt, dat de 
autoo in een goed bewaakte parkeergarage stond en dat de bagage afge-
dektt onder de banken was geschoven. Verder stelde de verzekerde dat zij 
niett was gewezen op de beperkte dekking terwijl zij bij het sluiten van de 
verzekeringg toch duidelijk naar voren had gebracht dat zij met een bus 
doorr de Verenigde Staten zou reizen. De tussenpersoon had slechts een 
bewijss van voorlopige dekking, een kleine folder en een kaartje van SOS-

RvT-94/23.. Zie over deze uitspraak RJ. Verschoof, Vrb 1995, p.1. 
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Internationall  overhandigd. De polis en het voorwaardenboekje waren pas 
naa haar vertrek toegestuurd. 
Dee Raad van Toezicht achtte de handelwijze van de assuradeur niet in 
strijdd met de goede naam van het verzekeringsbedrijf. De Raad van Toe-
zichtt overwoog in deze:' Klaagster heeft zich erop beroepen dat het voor-
waardenboekjee tezamen met de polis pas op 2 september 1993 aan haar is 
verzonden,, te weten na haar vertrek naar de USA. Dit beroep kan klaag-
sterr evenwel niet baten. De door verzekeraar ingeroepen bepalingen uit 
zijnn algemene voorwaarden tot afwijzing van de schadeclaim van klaag-
sterr behoren tot de zo wezenlijke bedingen van een verzekeringsovereen-
komstt dat zij gerekend moeten worden tot de kernbedingen (art. 6:231 
onderr a slot BW). Zonder zodanige bedingen is niet duidelijk welke risi-
co'ss de verzekering dekt. Ten aanzien van zodanige bedingen geldt -
anderss dan bij algemene voorwaarden (art. 6:233 aanhef en onder b) - niet 
datt zij vernietigbaar zijn op de grond dat de gebruiker - verzekeraar - aan 
dee wederpartij - klaagster - niet de redelijke mogelijkheid heeft geboden 
omm tevoren van die bedingen kennis te nemen.' 
UitUit  de beide uitspraken valt over het begrip kernbeding in het schadeverze-
keringsrechtt het volgende af te leiden. Als kernbeding kunnen volgens de 
RaadRaad van Toezicht in ieder geval worden aangemerkt bedingen aangaande de 
gevolgengevolgen van te late premiebetaling en clausules met betrekking tot de omvang 
vanvan de verzekeringsdekking. Met dit laatste sluit de Raad van Toezicht aan 
bijj  de Memorie van Antwoord behorende bij de Wet Algemene Voor-
waarden.161 1 

Uitt de uitspraak H-92/45 valt mijns inziens verder af te leiden dat het bij de 
vraagg of een beding als kernbeding is aan te merken niet uitmaakt of het 
bedingg is onder te brengen ónder de lijsten van de artt. 6:236-237 BW. 
Immers,, de Raad van Toezicht oordeelde dat de opschortingsclausule niet 
inn strijd was met de artt. 6:236-237 BW. Dit is opmerkelijk nu art. 6:236 sub 
cc BW toch duidelijk bepaalt dat een beding dat een de wederpartij toeko-
mendee bevoegdheid tot opschorting van de nakoming uitsluit of beperkt 
off  de gebruiker een verdergaande bevoegdheid tot opschorting verleent 
dann hem volgens de wet (art. 6:52 en art. 6:262 BW, MLH) toekomt, onre-
delijkk bezwarend is. Deze laatstgenoemde wetsartikelen sluiten dekking 

1611 Pari. Gesch. Inv. Boek 3,5,6 BW, le druk, Deventer 1990, p.1521. 
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mett terugwerkende kracht niet uit bij het alsnog betalen van de verzeke-
ringspremiee terwijl een dergelijke uitsluiting daarentegen de basis is van 
dee opschortingsclausule. De enige manier waarop de conclusie van de 
Raadd van Toezicht stand kan houden is door aan te nemen dat de op-
schortingsclausulee een kernbeding is waardoor de Wet Algemene Voor-
waardenn en dus ook art. 6:236 sub c BW buiten toepassing blijven. Aldus 
hanteertt de Raad van Toezicht een zelfstandig materieel criterium bij de 
vraagg of een beding als kernbeding kan worden aangemerkt. Het is de 
inhoudd die de doorslag geeft, niet het feit of het beding qua redaktie 
onderr art. 6:236 of art. 6:237 BW is onder te brengen. 
Hett is van belang dat vrijwel alle uitspraken van de Raad van Toezicht, 
ookk de niet besproken beslissingen, dateren van voor het Lottospelarrest.162 

Hett is dan ook niet uitgesloten dat de Raad van Toezicht in de toekomst 
minderminder snel een beding als kernbeding zal kwalificeren om zo aansluiting 
bijj  dit arrest te zoeken. Het lijk t mij verder in het licht van dit arrest waar-
schijnlijkk dat de Raad van Toezicht het materiële criterium zal verlaten en 
nietniet meer van een kernbeding zal willen weten indien het betreffende 
bedingg onder de zwarte of grijze lijst is onder te brengen. 

2.2.44 Het begrip kernbeding in de verzekeringsrechtelijke literatuur 

Hett Lottospel-arrest is in de literatuur over het algemeen goed ontvang-
en:1633 zonder er veel woorden aan vuil te maken, schaart men zich achter 
hett oordeel van de Hoge Raad dat het begrip kernbeding beperkt dient te 
wordenn opgevat. Zo stelt Hijma bijvoorbeeld: 'Dat uitgangspunt lijk t mij, 
gezienn de beschermingsstrekking van afdeling 6.5.3 en de ratio van de in 
artikell  6:231 sub a gemaakte, uitzondering (sub 4), correct. Ten aanzien 
vann consumentenovereenkomsten heeft een terughoudende interpretatie 
bovendienn het voordeel, dat op dit punt geen frictie met artikel 4 lid 2 van 
dee Richtlijn is te duchten.'164 

1622 HR 19-9-1997, NJ 1998, 6. 
1633 F.H.J. Mijnssen, Het Benzol-arrest, Preadvies voor de Vereniging voor 

Verzekeringswetenschapp 1998, le druk, Deventer 1999, p. 12-13; J. Hijma, 
AAA 1998, p.606 en MJ. Tolman, Vrb 1997, p.121. 

1644 J. Hijma, AA 1998, p.606. 
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Inn de literatuur worden als kernbeding in verzekeringsovereenkomsten in 
hett algemeen erkend bedingen inzake de premie, bepalingen aangaande de om-
schrijvingschrijving van de dekking en dekkingsuitsluitingsclausules}65 Daarbij wordt 
doorr één van die schrijvers, Dorhout Mees, nog opgemerkt dat bepalingen 
aangaandeaangaande de omschrijving van de dekking en dekkingsuitsluitingsclausules geen 
kernbedingg zijn indien deze als verval van recht-clausule zijn geformuleerd.166 

Ziee over dit laatste mijn opmerkingen in paragraaf 2.2.6. 
EenEen enkeling is een ruimere mening toegedaan. Zo is Mok van mening dat 
dee kwalificatie 'onredelijk bezwarend' in het verzekeringsrecht waar-
schijnlijkk alleen betrekking kan hebben op de 'franje'}67 Als voorbeelden 
noemtt hij: een onredelijk korte termijn voor opschorting van de assura-
deurr bij te late betaling van de premie, een onredelijk korte verjarings- of 
vervaltermijnn voor het melden van schade of voor het in rechte aanhangig 
makenn van een vordering, een onredelijk lange duur van de verzekering 
enn een onredelijk lange opzeggingstermijn voor de verzekeringnemer. 
VoorVoor de verzekeringsovereenkomst kan de beperkte opvatting van het begrip 
kernbedingkernbeding zoals verwoord in het Lottospel-arrest168 naar zijn mening niet 
opgaann omdat de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Naar zijn 
meningg verlangt de verzekering een ruimer begrip kernbeding dan wat men 
dee essentialia van de verzekeringsovereenkomst pleegt te noemen en 
zonderr welke de verzekering niet tot stand komt of een andere, onbe-
noemdee overeenkomst wordt.169 Hij komt vervolgens met een niet uitput-
tendee opsomming van kernbedingen: de acht vereisten genoemd in art 
2566 lid 1 WvK,170 de uitsluitingsbepalingen en wellicht nog andere bepa-
lingenn die tot de grondslag van de verzekering worden gerekend. 

1655 Zie onder andere TJ. Dorhout Mees, De CAR-verzekering, le druk, 
Deventerr 1996, p.41-47; P.L. Wery, Hoofdstukken verzekeringsrecht, 8e 

druk,, Deventer 1995, p.64 en AJ.O. Van Wassenaer van Catwijck, 
Clausing-bundel,, le druk, Zwolle 1990, p.218-219. 

1666 TJ. Dorhout Mees, De CAR-verzekering, le druk, Deventer 1996, p.43. 
1677 L. Mok, Verzekeringsrecht, le druk, Antwerpen-Groningen 1998, p.19. 
1688 HR 19-9-1997, NJ 1998, 6. 
1699 L. Mok, Verzekeringsrecht, le druk, Antwerpen-Groningen 1998, p.18. 
1700 In art. 256 lid 1 WvK wordt vermeld wat verzekeringspolissen minimaal 

alss inhoud moeten hebben. Zo dient bijvoorbeeld in de polis het verzeker-
dee voorwerp genoegzaam duidelijk omschreven te zijn. 
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2.2.52.2.5 Het begrip kernbeding in de EG richtlijn oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomstenconsumentenovereenkomsten 1993 

Opp 5 april 1993 is de al eerder in dit hoofdstuk aangehaalde Europese 
richtlijnrichtlijn  inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten vastge-
steld.1711 Deze Richtlijn eist van de EG-lidstaten dat in hun nationale wet-
gevingg een regeling wordt opgenomen waarin consumenten worden 
beschermdd tegen oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en 
well  uiterlijk voor 1 januari 1995 (art. 3 jo art. 6 jo art. 10 EG Richtlijn 
1993).1722 Bedoelde wetgeving dient in ieder geval de in de Richtlijn vervat-
tee bescherming te bieden (art. 8 EG Richtlijn 1993). Art. 4 lid 2 van de EG 
Richtlijnn bepaalt dat 'kernbedingen' niet worden beoordeeld op hun even-
tuelee 'oneerlijke' karakter: 'de beoordeling van het oneerlijke karakter van 
bedingenn heeft geen betrekking op de bepaling van het eigenlijke voor-
werpp van de overeenkomst, noch op de gelijkwaardigheid van enerzijds 
dee prijs of vergoeding en anderzijds de als tegenprestatie te leveren goe-
derenn of te verrichten diensten, voor zover die bedingen duidelijk en 
begrijpelijkk zijn geformuleerd.' In paragraaf 19 van de Toelichting bij de 
Richtlijnn treft men verder nog aan dat 'hier onder andere uit voortvloeit 
datt in het geval van verzekeringsovereenkomsten de bedingen die het 
verzekerdee risico en de verbintenis van de verzekeraar duidelijk omschrij-
venn of afbakenen, niet het voorwerp van een dergelijke toetsing zijn wan-
neerr deze beperkingen in aanmerking worden genomen bij de berekening 
vann de door de consument betaalde premie.' 

Inn de Nederlandse Parlementaire Geschiedenis en art. 6:231 BW treft men 
ietsiets dergelijks aan. Behalve overeenkomst is er ook verschil: in de Toelichting 
bijbij  de Richtlijn vindt men immers niets terug dat wijst op een beperkte 
interpretatiee van het begrip kernbeding zoals men dat wel in de Parle-
mentairee Geschiedenis aantreft. De Parlementaire Geschiedenis gaat op 
ditt punt dus verder dan de Richtlijn vereist. 

EGG Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten van 5 
aprill  1993, Pb EG L. 95/29. 
Ziee over de impact van de onderhavige richtlijn op het contractenrecht 
vann de verschillende EG-Lidstaten ERPL 1995, volume 3, issue 2. 
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2.2.62.2.6 Eigen opvatting over de reikwijdte van het begrip kernbeding in 
hethet verzekeringsrecht 

MijnMijn  criterium of een verzekeringsbeding tot de kernbedingen gerekend 
moett worden, wordt in hoge mate bepaald door het antwoord op de 
vraagg welke functie het kernbeding in het verzekeringsrecht vervult. Daar 
zall  ik dan ook mee beginnen. Kernbedingen zijn essentiële bepalingen. Of 
eenn bepaling essentieel is, hangt mijns inziens af van de inhoud en de context 
vann de desbetreffende voorwaarde. Soms zal het voor de beantwoording 
vann deze vraag voldoende zijn enkel van de inhoud van de bepaling 
kenniss te nemen, in andere gevallen dient ook de omgeving van de voor-
waardee bij de beoordeling te worden betrokken. 
Mijnss inziens dienen bij de verzekeringsovereenkomst bedingen aangaan-
dee de premie en de gevolgen van niet-tijdige premiebetaling en bepaalde 
bedingenn aangaande de omvang van de dekking als kernbedingen aan-
gemerktt te worden. Dat bedingen aangaande de premie en de gevolgen 
vann niet-tijdige betaling van essentieel belang zijn bij de verzekeringsover-
eenkomstt wordt al duidelijk bij het enkel kennis nemen van de inhoud 
vann de bedingen. Bij bedingen aangaande de omvang van de dekking ligt 
ditt anders. Daar onderscheidt men, zoals ik hierna nog zal aantonen, 
bedingenn die onder alle omstandigheden kernbedingen zijn, bepalingen 
diee onder alle omstandigheden geen kernbeding zijn en bedingen die 
afhankelijkafhankelijk van de context kernbeding zijn. Welke bepalingen aangaande de 
omvangg van de dekking zijn nu als kernbeding te kwalificeren? Om een 
antwoordd op deze vraag te kunnen geven, zal allereerst stil dienen te 
wordenn gestaan bij de vraag wat er moet worden verstaan onder 'omvang 
vanvan dekking'? 

Vann verzekeringsdekking dient mijns inziens te worden gesproken indien 
dee assuradeur om welke reden dan ook verplicht is uit te keren. Deze 
definitiee is ruimer dan in de literatuur over het algemeen wordt gehan-
teerd.. Daar vindt men terug dat onder verzekeringsdekking dient te wor-
denn verstaan de situaties waarin een verzekerde in beginsel recht heeft op 
uitkering.1733 Nu kan het zo zijn dat de verzekerde door omstandigheden 
hett recht verliest de uitkering op te eisen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 

1733 Zie bijvoorbeeld M.J. Tolman, Vrb 1997, p.122 en TJ. Dorhout Mees, De 
CAR-verzekering,, ledruk, Deventer 1996, p.43. 

52 2 



datt de verzekerde fraudeert bij het indienen van de schadeclaim, de frau-
dee vervolgens ontdekt wordt en er in de polisvoorwaarden een fraudever-
valclausulee is opgenomen waarop de assuradeur een beroep doet. In die 
gevalllenn is volgens de heersende leer wel sprake van dekking maar heeft 
dee verzekerde het recht verloren de uitkering op te eisen.174 

Mij nn definitie sluit meer aan bij de 'lekendefinitie' van het begrip verzeke-
ringsdekking.. Wanneer een gewone burger het heeft over verzekerings-
dekking,, bedoelt hij daarmee over het algemeen die situaties aan te geven 
waarinn de assuradeur dient uit te keren aan de verzekerde.175 

Hett 'leken-argument' is niet doorslaggevend voor mijn keuze voor een 
ruimerr begrip 'dekking'. Veel belangrijker is dat mijn benadering een aantal 
ongewensteongewenste praktische uitwerkingen voorkomt die wel het gevolg zijn van de 
beperkte,beperkte, algemeen aanvaarde dekkingsleer. Dit vereist enige uitleg. 
Dee verplichting van de assuradeur om uit te keren kan op een aantal 
wijzenn worden beperkt: men kan de dekking nauwkeurig omschrijven, 
dekkingsuitsluitingenn formuleren en verval van recht-clausules hanteren. 
NaarNaar mijn definitie zijn dit alle bepalingen aangaande de omvang van de 
dekkingg en dus mogelijk kernbedingen. All e clausules beperken immers 
dee verplichting van de assuradeur om uit te keren. 
VolgensVolgens de heersende dekkingsleer is er in het geval van een verval van recht 
clausulee geen sprake van een dekkingsbepaling en dus ook niet van een 
kernbeding,, nu de verzekerde in beginsel recht heeft op de uitkering maar 
doorr een bepaalde omstandigheid de verzekerde het recht verliest de 
uitkeringg op te eisen.176 Dit kan bij het het leerstuk risicoverzwaring bij-
voorbeeldd tot het volgende praktisch ongewenste gevolg leiden. Stel een 
brandassuradeurr wil dat zijn verzekerden zich tegen brand beveiligen 
doorr brandblussers in het te verzekeren pand aan te brengen. Het niet 
aanbrengenn van voldoende brandblussers wil hij door middel van een 
polisvoorwaardee bestraffen: hij wil alleen uitkeren als aan die verplichting 
iss voldaan. De assuradeur kan in dezen meerdere polisformuleringen ter 

1744 Zie bijvoorbeeld TJ. Dorhout Mees, De CAR-verzekering, le druk, 
Deventerr 1996, p.43. 

1755 De grondslag voor deze opmerking vormt een door mijzelf uitgevoerde, 
kleinee enquête onder 10 mensen met verschillende opleidingsniveaus en 
socialee achtergronden. 

1766 Zie TJ. Dorhout Mees, De CAR-verzekering, le druk, Deventer 1996, p.43. 
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handd nemen maar de formulering van de bepaling is in de heersende leer 
beslissendd of een dergelijke bepaling als kernbeding is aan te merken. Zo 
zall  de formulering 'brandschade als gevolg van het onvoldoende beveili-
genn met brandblussers wordt niet vergoed' volgens de heersende leer als 
kernbedingg zijn aan te merken terwijl de formulering 'het niet aanbrengen 
vann voldoende brandblussers heeft verval van het recht op uitkering tot 
gevolg'' niet als kernbeding is aan te merken nu van een dekkingsbepaling 
geenn sprake is omdat er in beginsel wel recht op dekking is maar dit recht 
opp uitkering door een bepaalde omstandigheid verloren is gegaan. 
Mijj  komt dit onderscheid ongewenst voor. Niet de inhoud en context van 
dee clausule is dan doorslaggevend bij de beantwoording van de vraag of 
err sprake is van een kernbeding maar de formulering. Immers, beide 
zojuistt genoemde bepalingen hebben ten doel de assuradeur te bescher-
menn tegen risicoverzwaring maar beide zijn niet op dezelfde wijze geredi-
geerd.. Naar mijn mening dient bij de vraag of een bepaling als kernbeding 
iss aan te merken gekeken te worden naar de inhoud en context van de 
bepaling.. De heersende dekkingsleer staat een dergelijke inhoudelijke 
benaderingg gedeeltelijk in de weg. 
Naastt de heersende dekkingsleer staat volgens velen nog een ander obstakel 
hett kwalificeren van verval van recht-bedingen als kernbeding in de weg: 
inn de Parlementaire Geschiedenis en de literatuur komt naar voren dat het 
feitt dat een beding is onder te brengen onder de artt. 6:236-237 BW, mee-
brengtt dat de betreffende clausule geen kernbeding is.177 Nu is een verval 
vann recht beding onder te brengen onder art. 6:237 sub h BW zodat in die 
opvattingg verval van recht clausules geen kernbeding zijn. 
Vann Zijst en ik zijn op dit punt een andere mening toegedaan: het feit dat 
eenn bepaling is onder te brengen in de artt. 6:236-237 BW sluit niet uit dat 
dee betreffende bepaling als kernbeding kan worden aangemerkt.178 Onze 
stellingnamee berust op de volgende twee argumenten. 
AllereerstAllereerst kan worden opgemerkt dat art. 6:231 BW, het eerste artikel van 
dee wettelijke regeling van de algemene voorwaarden, kernbedingen uit-

1777 Pari. Gesch. Inv. boek 3,5 en 6 BW, le druk, Deventer 1990, p.1521; Asser-
Hartkampp II, l l e druk, Deventer 2001, p.359-360; M.B.M. Loos, Algemene 
Voorwaarden,, le druk, Den Haag 2001, p.6 en J. Hijma, Algemene 
voorwaarden,, le druk, Deventer 1997, p.16. 

1788 M.L. Hendrikse/M. van Zijst, WPNR 6303 (1998), p.147. 

54 4 



sluitt van de toepassing van de wettelijke regeling algemene voorwaarden. 
Dee eerste vraag die beantwoord moet worden bij de oplossing van een 
vraagstukk op het gebied van algemene voorwaarden luidt dan ook of een 
bepaaldd beding is aan te merken als kernbeding. Bij de beantwoording 
vann die vraag spelen de artt. 6:236-237 BW nog geen rol; deze laatstge-
noemdee artikelen zijn immers pas van invloed op het moment dat het 
onderhavigee beding een algemene voorwaarde is in de zin van art. 6:231 
BW.. Naar onze mening brengt de structuur van de wettelijke regeling van 
dee algemene voorwaarden mee dat men pas aan de toepassing van de artt. 
6:2322 e.v. BW toekomt wanneer men heeft vastgesteld dat het betreffende 
bedingg geen kernbeding is. 

Onss zou kunnen worden tegengeworpen dat onze zienswijze de consu-
mentenbeschermingg die de artt. 6:236-237 BW de consument bieden, via 
eenn achterdeur gedeeltelijk ongedaan maakt. Mijns inziens hoeft dit niet 
hett geval te zijn. Naar mijn mening is de opvatting dat uit oogpunt van 
consumentenbeschermingg een bepaling welke is onder te brengen onder 
dee artt. 6:236-237 BW niet als kernbeding kan worden gekwalificeerd, te 
vergaand.. Ik voel meer voor een op het individuele geval gericht bescher-
mingssysteem.. Natuurlijk dient het zo te zijn dat de kwalificatie kernbe-
dingg niet mag worden aangewend als 'truc' om de consumentenbescher-
mingg die de artt. 6:236-237 BW bieden te omzeilen. Echter, ik meen dat 
ookk in onze visie plaats is voor voldoende consumentenbescherming. 
Dezee bescherming werkt echter anders. Het gaat dan om bescherming in 
individuelee gevallen met behulp van het leerstuk van de derogerende 
werkingg van de redelijkheid en de billijkheid ex art. 6:248 lid 2 BW. Deze 
beschermingg werkt aldus dat in geval een beroep op een kernbeding in 
eenn bepaald concreet geval als onaanvaardbaar moet worden beschouwd, 
eenn dergelijk beroep niet mogelijk is. Genoemd leerstuk dient dan een 
ruimerr toepassingsgebied te krijgen dan het nu in de praktijk krijgt toebe-
deeld.1799 Onze visie leidt wellicht tot meer rechtsonzekerheid maar zij 
voorkomtt dat uit het oogpunt van die rechtszekerheid allerlei praktisch 
ongewenstee situaties optreden zoals hierboven geschetst. Hoewel beide 
gevolgenn natuurlijk ongewenst zijn, verkies ik de mogelijke rechtsonze-
kerheidd boven de hierboven genoemde praktische ongewenste situaties. 

1799 Zie Asser-Hartkamp II, l l e druk, Deventer 2001, p.315 en de aldaar 
aangehaaldee rechtspraak. 
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Alss tweede argument kan worden aangevoerd dat ook hier geldt dat de 
inhoudd en context van de clausule beslissend moet zijn voor de beant-
woordingg van de vraag of een clausule als kembeding is aan te merken en 
niett de formulering van het beding om praktisch ongewenste gevolgen 
zoalss hierboven aangegeven te voorkomen. 
Welkee bepalingen waarin de verplichting van de assuradeur om uit te 
kerenn aan de verzekerde nader wordt uitgewerkt, zijn dan als kembeding-
enn aan te merken? In geen geval zijn 'franjebepalingen' zoals clausules met 
eenn vervaltermijn of een verkorte verjaringstermijn als kernbeding aan te 
merken.. Deze bepalingen bepalen weliswaar de verplichting van de assu-
radeurr om uit te keren nader, maar ervan kan niet kan worden gezegd dat 
zijj  een essentieel punt van de overeenkomst regelen. 
Naarr mijn mening zijn dekkingsbepalingen dan ook eerst dan aan te 
merkenn als kernbeding wanneer deze het te verzekeren risico nader om-
schrijvenn of aangeven wat de gevolgen zijn voor de uitkeringsverplichting 
vann de assuradeur van het niet naleven van een belangrijke verplichting 
diee op de verzekerde of de verzekeringnemer rust. 
Inn geval een bepaling het verzekerde risico nader omschrijft is dit zonder 
twijfeltwijfel een kernbeding: de inhoud van het beding spreekt voor zich. Voor 
dee beantwoording van de vraag of er sprake is van een beding dat aan-
geeftt wat de gevolgen zijn voor de uitkeringsverplichting van de assura-
deurr van het niet naleven van een belangrijke verplichting van de verze-
kerdee of de verzekeringnemer en dus van een kernbeding, is de inhoud 
vann het desbetreffende beding niet altijd voldoende. Zonder volledig te 
zijn,, meen ik dat de bereddingsplicht, de plicht de assuradeur juist te 
informerenn over de omvang van de schade, de verplichting preventieve 
maatregelenn te nemen en het mededelen van tussentijdse risicoverzwa-
ringenn onder alle omstandigheden belangrijke verplichtingen zijn. De ver-
plichtingg het plaatsvinden van het onzeker voorval te melden aan de 
assuradeurr of een andere instantie, zoals bijvoorbeeld de politie, kan 
daarentegenn onder bepaalde omstandigheden een belangrijke verplichting 
zijn.. Dit is afhankelijk van de soort verzekering. Zo is genoemde mel-
dingsplichtt bij de reisverzekering van weinig betekenis. De meeste reis-
verzekeringspolissenn verplichten de verzekerde onder andere in geval 
vann diefstal onverwijld ter plaatse aangifte bij de politie te doen van het 
misdrijf.. Het niet naleven van deze verplichting wordt met een verval van 
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hett recht op uitkering bestraft. Een dergelijke bepaling kan naar mijn 
meningg niet als kernbeding worden aangemerkt nu er in casu geen sprake 
iss van een belangrijke verplichting die op de verzekerde rust. Immers, 
overr het algemeen heeft de aangifte geen enkele zin. Het leidt zeer zelden 
tott terugbezorging van het gestolene. De aangifte is over het algemeen 
slechtss een formaliteit. Zelden zal de politie naar aanleiding van de aan-
giftee een onderzoek instellen. 
Bijj  de brandverzekering ligt een en ander mijns inziens anders. Ook daar 
treftt men in de verzekeringspolis over het algemeen een meldingsver-
plichtingg aan bij het plaatsvinden van het schadevoorval. Deze houdt over 
hett algemeen in dat de verzekerde zo spoedig mogelijk nadat deze be-
kendd is met het intreden van het onzeker voorval de assuradeur van dit 
plaatsvindenn in kennis dient te stellen. Deze bepaling is mijns inziens wel 
degelijkk van betekenis. Indien een assuradeur te laat in kennis van het 
voorvall  wordt gesteld bestaat de mogelijkheid dat de 'plek des onheils' al 
zodanigg is opgeruimd dat het vrijwel onmogelijk is nog een zelfstandig 
onderzoekk te doen naar de oorzaak van de brand met als gevolg dat de 
assuradeurr in zijn geheel afhankelijk is van de informatie over de brand-
oorzaakk van de verzekerde of van derden. Een weinig benijdenswaardige 
positiee indien men bedenkt dat door Speelmans is opgemerkt dat bij 
inbraak-- en brandschades 15 tot 20 procent van de schadegevallen wel 
eenss niet in orde zou kunnen zijn180 en het bij brandschade veelal gaat om 
hett uitkeren van grote bedragen door de assuradeur. De assuradeur 
wordtt in een dergelijk geval een belangrijk fraudebestrijdingsmiddel 
ontnomen. . 

M.G.. Speelmans, De Beursbengel februari 1998, p.12. 
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2,2.72,2.7 Rechtvergelijking 

2.2.7.12.2.7.1 Het begrip kernbeding in België 

HetHet moderne Belgische verzekeringsrecht is hoofdzakelijk gericht op bescherming 
vanvan de verzekeringsconsument.m Met verzekeringsconsument wordt in dit 
kaderr bedoeld elke persoon die zou kunnen genieten van de verzeke-
ringsdekking.1822 De drie belangrijkste beschermingsvormen wil ik in het nu 
volgendee bespreken.183 

AllereerstAllereerst dient genoemd te worden de wet van 25 juni 1992 op de landverze-
keringsovei-eenkomst.keringsovei-eenkomst. Hoewel niet gezegd kan worden dat de positie van de 
assuradeurr verwaarloosd wordt, ligt in deze wet de nadruk op bescher-
mingg van verzekeringnemers, verzekerden, begunstigden en derden die 
belangg hebben bij de prestatie van de assuradeur.184 Dit blijk t onder ande-
ree uit de regeling van de informatieplicht van de verzekeringnemer bij het 
aangaann van de verzekeringsovereenkomst (art. 5-7 Verz. W.). Zo reser-
veertt de nieuwe wet de zware sanctie van nietigheid waarin art. 9 van de 
verzekeringswett 1874 voorziet, alleen nog voor opzettelijke verzwijging of 
foutievee mededelingen (art. 7 § 1 lid 1 Verz. W.). 
OpOp de tweede plaats kan genoemd worden de Controlewet. Op grond van 
dezee wet is de Controledienst voor de Verzekeringen185 onder andere 
bevoegdd 'toezicht a posteriori' uit te oefenen op de tarieven en de con-

1811 M. Wastiau, Liber Amicorum Hubert Claassens, le druk, Antwerpen-
Apeldoornn 1998, p.268 en B. Dubuisson, Liber Amicorum Hubert 
Claassens,, Antwerpen-Apeldoorn, p.110. 

1822 M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.29. 
1833 Zie voor een compact overzicht H. Claassens/C. Van Schoubroeck, Bun-

dell  Actualia verzekeringen, le druk, Antwerpen-Apeldoorn 2000, p.218-225. 
1844 Zie Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2e 

herzienee druk, Brussel 1997, p.17-18 en M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e 

druk,, Brussel 1999, p.30. 
1855 De Nederlandse Verzekeringskamer mist een dergelijke bevoegdheid. 

Hett toezicht van deze instantie betreft vooral de financiële gang van za-
kenn bij de assuradeurs. Zie P. Clausing Inleiding verzekeringsrecht, 4e 

druk,, Alphen a/d Rijn 1998, p.22 en A.P.W. Duijkersloot, Europese inte-
gratie,, verzekeringsbedrijf en systemen van overheidstoezicht, le druk, 
Amsterdamm 1996, p.61. 
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tractsvoorwaarden.1866 Hoewei de controle vooraf (a prori) is afgeschaft,187 

hebbenn verschillende maatregelen toch wel degelijk invloed op de wijze 
waaropp de inhoud van een verzekeringsovereenkomst door de assuradeur 
wordtt vastgesteld. Op grond van art. 19 Controlewet is de Koning be-
voegdd regels uit te vaardigen 'voor het vaststellen en toepassen (van, 
MLH )) hun tarieven en voorwaarden, als ook van alle documenten die 
betrekkingg hebben op het sluiten en uitvoeren van verzekeringscontrac-
ten// In het koninklijk besluit BA-privé-leven188 van 1984 werd voor het 
eerstt de zojuist aangegeven techniek van de zogenaamde 'minimumgaran-
tievoorwaarden'' toegepast.189 Deze regeling legt assuradeurs minimum-
voorwaardenn op voor de dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijk-
heidd uit privé-leven. Er is ook een algemeen reglement opgesteld dat 
onderr ander in art. 14 bepaalt: 'De voorwaarden der overeenkomsten 
moetenn in duidelijke en nauwkeurige bewoordingen opgesteld worden. 
Zijj  mogen geen enkele clausule bevatten die een inbreuk uitmaakt op de 
gelijkwaardigheidd tussen de verbintenissen van de verzekeraar en die van 
dee verzekeringnemer.' Dit laatste artikel verschaft de rechter een grote 
beoordelingsmachtt over polisvoorwaarden. Hoewel de bevoegdheid 
onderr het regime van de oude, meer op assuradeurs gerichte verzeke-
ringswett van 1874 goed van pas kwam, is het gebruik ervan beperkt ge-
bleven.1900 Op dit moment is de bevoegdheid minder noodzakelijk nu de 
huidigee verzekeringswet van 1992 de meeste aspecten van de verzeke-
ringsovereenkomstt dwingendrechtelijk heeft gereglementeerd.191 

M.. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3€ druk, Brussel 1999, p.21-22. 
M.. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p. 22. Vooraf-
gaandee controle van contractsvoorwaarden blijf t evenwel wel mogelijk bij 
verplichtee verzekeringen. 
Onderhavigee verzekeringsvorm is vergelijkbaar met de Nederlandse aan-
sprakelijkheidsverzekeringg voor particulieren (AVP). 
K.. Bernauw, Liber Amicorum Hubert Claassens, le druk, Antwerpen-
Apeldoornn 1998, p.56. Later volgden nog regelingen voor de brand-, 
rechtsbijstands-- en levensverzekering. 
M.. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.23. 
Ziee ook H. Cousy, Bundel Actualia verzekeringen, le druk, Antwerpen-
Apeldoornn 2000, p.230. 
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Watt nu indien de Controledienst voor de Verzekeringen achteraf vaststelt 
datt bepaalde polisvoorwaarden niet overeenstemmen met de Controlewet 
off  één van de verzekeringsrechtelijke reglementen ter uitvoering van deze 
wet?? Art. 19bis Controlewet voorziet in het antwoord: alle bedingen en 
overeenkomstenn die niet overeenstemmen met de wet of de reglementen, 
wordenn geacht vanaf het sluiten van de overeenkomst opgesteld te zijn in 
overeenstemmingg met de miskende bepalingen. Er is sprake van, zoals 
menn dat pleegt te noemen, wettelijke conversie.192 

Opp grond van het bovenstaande kan men concluderen dat dwingende 
contractswetgeving,, zoals de wet op de landverzekeringsovereenkomst 
1992,, en de methode van de door de Koning uitgevaardigde reglementen 
mett minimumgarantievoorwaarden, zoals het Koninklijk Besluit BA-
privé-leven,, technieken zijn met een vergelijkbaar resultaat nu in beide geval-
lenlen de geschonden regel alsnog deel gaat uitmaken van de verzekerings-
overeenkomst.. Toch zijn de technieken verschillend van opzet.193 

Eenn dwingende rechtsregel richt zich tot beide contractspartijen. Bij strijd 
vann een beding met de dwingende regel, moet de contractsbepaling wij -
kenn en wordt deze vervangen door de inhoud van de dwingende regel. 
Dee hierboven genoemde reglementen richten zich alleen tot de beoefenaar 
vann het gereglementeerde beroep, in casu de assuradeur. Het reglement 
legtt de assuradeur verplichtingen op met betrekking tot de door hem in 
zijnn verhouding met de verzekeringsconsument tot te passen polisvoor-
waarden. . 
Dee Werkgroep Onrechtmatige bedingen in verzekeringsovereenkomsten 
heeftt in haar rapport van juni 1999 voorgesteld de huidige sanctie van art. 
19biss lid 1 Controlewet te schrappen en te vervangen door een nietigheid-
sanctie.sanctie.194194 Art. 19bis lid 1 Controlewet zou volgens de Werkgroep als volgt 

1922 Vroeger werkte men met een nietigheidsstelsel. De eenvoudige 
nietigheidssanctiee had als groot nadeel dat bij nietigverklaring van het 
bedingg er een vacuüm ontstond in de rechtsverhouding: het beding in 
kwestiee verviel maar werd niet vervangen. Zie K. Bernauw, Liber 
Amicorumm Hubert Claassens, le druk, Apeldoorn-Antwerpen, p.58. 

1933 K. Bernauw, Liber Amicorum Hubert Claassens, l e druk, Apeldoorn-
Antwerpenn 1998, p.59. 

1944 Zie H. Claassens/C. Van Schoubroeck, Bundel Actualia verzekeringen, le 

druk,, Antwerpen-Apeldoorn 2000, p.257. 
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moetenn luiden: 'Verboden en nietig zijn alle clausules en overeenkomsten 
diee niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze wet of van 
dee besluiten en verordeningen ter uitvoering ervan. De overeenkomst 
blijf tt bindend voor de partijen, indien ze zonder de verboden of nietige 
clausulee kan voortbestaan.' 
Dee achtergrond van het voorstel is tweeledig?95 Allereerst is de wettelijke 
conversiee in de praktijk moeilijk toepasbaar. 
VerderVerder kan worden opgemerkt dat met de nieuwe sanctie een uniformering 
wordtt bereikt van de sancties inzake onrechtmatige bedingen. De Controle-
wet,, de Wet op de landverzekeringsovereenkomst 1992 en de Wet Han-
delspraktijkenn hanteren dan alle dezelfde sanctie: nietigheid van het betreffen-
dede beding. 

Dee nietigheid heeft onder andere tot gevolg dat in geval een polisvoor-
waardee in strijd is met een 'minimumgarantievoorwaarde' van een door 
dee Koning op grond van de Controlewet uitgevaardigd reglement, dit 
bedingg als niet geschreven wordt beschouwd en tussen de assuradeur en 
dee verzekerde de betreffende minimumgarantievoorwaarde geldt. 
DeDe derde en laatste beschermingsvorm waaraan ik aandacht wil besteden is 
dede wet van 14 juli  1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en 
beschermingbescherming van de consument (WHP)?96 

Onderhavigee wet kent in hoofdstuk V een belangrijke regeling ter be-
schermingg van de consument-afnemer van producten en diensten van 
professionelee aanbieders. De verzekering is als dienst aan te merken in de 
zinn van onderhavige wet blijkens art. 1 sub 2 WHP jo art. 3 W. Kh.197 

Dezee regeling beschermt de consument - onder consument wordt in het 
kaderr van deze wet verstaan een natuurlijke of rechtspersoon die niet 

Ziee H. Claassens/C. Van Schoubroeck, Bundel Actualia verzekeringen, le 

druk,, Antwerpen-Apeldoorn 2000, p.231 en 257. 
Bijj  de wet van 7 december 1998 is deze wet op belangrijke punten 
gewijzigd.. Aan deze wijzigingen zal in het vervolg van deze paragraaf 
aandachtt worden besteed. 
Ziee ook P. de Vroede, Bundel Handelsrecht, economisch en financieel 
recht,, le druk, Gent 1995, p.521. 
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handeltt in beroep of bedrijf (art. 1 sub 7 WHP) - op twee belangrijke manie-
ren.198 8 

AllereerstAllereerst bepaalt art. 30 WHP dat de professionele aanbieder van de 
dienstt of het product de consument behoorlijke en nuttige voorlichting dient 
tee geven omtrent de kenmerken van het product of de dienst en de ver-
koopvoorwaarden,, ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de over-
eenkomst.1999 Voor het verzekeringsrecht betekent dit dat de consument-
verzekeringnemerr uiterlijk bij het sluiten van de verzekeringsovereen-
komstt in kennis dient te worden gesteld van de inhoud van de polisvoor-
waardenn en de hoogte van de verzekeringspremie. Art. 30 WHP houdt 
voorr de professionele aanbieder van een product of dienst geen verplich-
tingg in om de consument schriftelijk, leesbaar en goed zichtbaar voorlich-
tingg te verstrekken. Schriftelijke voorlichting door middel van product-
brochuress zal bij assuradeurs evenwel de voorkeur verdienen nu deze 
vormm van voorlichting minder kostbaar is dan mondelinge voorlichting. 
Dee Belgische wetgever heeft art. 30 WHP niet voorzien van een specifieke 
sanctie?sanctie?0000 In geval van overtreding van de regel zal aansluiting dienen te 
wordenn gezocht bij leerstukken uit het gemene recht zoals de vertrou-
wensleer,, de precontractuele zorgvuldigheid en de derogerende werking 
vann de redelijkheid en de billijkheid die wel bepaalde sancties kennen.201 

Dee Nederlandse regeling beschermt onder omstandigheden ook 
bedrijfsmatigg handelende wederpartijen. 
Ziee uitgebreid over deze regel P. De Vroede/P. Merchiers/Y. Demuynck, 
TPRR 1999, p.462-466. Onderhavige regel vertoont enige gelijkenis met de 
Nederlandsee informatieplichtregeling van art. 6:233 sub b jo art. 6:234 
BW.. Een belangrijk verschil is evenwel dat onder de Belgische regel ook 
gebruiksaanwijzingenn en veiligheidsvoorschriften vallen. Verder kan 
opgemerktt worden dat de Belgische regel een actievere opstelling van de 
aanbiederr van een product of dienst verlangt nu hij verplicht is 
voorlichtingg te geven terwijl de Nederlandse aanbieder al kan volstaan 
mett het veel passievere 'de wederpartij de mogelijkheid bieden om van de 
algemenee voorwaarden kennis te nemen'. 
Hett Nederlandse recht kent wel een specifieke sanctie aldus art. 6:233 
aanheff  BW: vernietiging van de algemene voorwaarden in kwestie. 
Ziee P. De Vroede/Y. Merchiers/I. Demuynck, TPR 1999, p.463. 
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Dee Handelspraktijkenwet beschermt de consument op de tweede plaats 
doorr middel van de regeling onrechtmatige bedingen (hoofdstuk V afdeling 2 
enen 5). Deze regeling is bij de Wet van 7 december 1998 aanzienlijk aang-
epast.epast. Met deze herziening voldoet de regeling in ieder geval aan de mini-
mumvoorwaardenmumvoorwaarden die gesteld worden in de EG Richtlijn oneerlijke bedingen 
inin consumentenovereenkomsten 1993. De regeling is als volgt samengesteld. 
Art.. 31 § 1 WHP opent met een definitie van het begrip onrechtmatig 
beding:: 'elk beding of elke voorwaarde die, alleen of in samenhang met 
eenn of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht 
scheptt tussen de rechten en plichten van de partijen.202 Bij de beoordeling 
vann het onrechtmatige karakter wordt onder andere rekening gehouden 
mett de omstandigheden rond het sluiten van de overeenkomst en de 
anderee bedingen van de overeenkomst (art. 31 § 3 WHP).203 Voor het 
verzekeringsrechtt levert onderhavige wetsbepaling weinig winst op nu art. 
144 van de Controlewet, zoals hierboven reeds is gezegd, de assuradeur al 
dwingtt 'redelijke' polisvoorwaarden te formuleren.204 

Inn de literatuur is veel te doen geweest over de vraag wat de aard van de 
gelijkheidgelijkheid is die art. 31 WHP probeert na te streven. Door Dirix is naar 
vorenn gebracht dat de onrechtmatige bedingenleer streeft naar juridische 
gelijkheid,, naar de gelijkheid van de contractuele positie.205 Zij heeft niet 
dee bedoeling te streven naar feitelijke gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen 
dede wederzijds bedongen prestaties. Voor deze stelling is veel te zeggen. De 
benaderingg sluit uitstekend aan bij de uitsluiting van kernbedingen van 
dee onrechtmatigheidstoetsing (art. 31 § 3 WHP). Zij kent echter wel als 
praktischh bezwaar dat de grens tussen feitelijke en juridische gelijkheid bij 
dee toepassing van de onrechtmatige bedingenleer onmogelijk strak te 
trekkenn is. Vandaar dat sommige auteurs dan ook betogen, mijns inziens 
terecht,, dat art. 31 WHP weliswaar primair gericht is op juridische gelijk-
heidd en niet tot doel heeft dat de consument 'waar voor zijn geld krijgt', 

2022 Deze regel is vergelijkbaar met het Nederlandse art. 6:233 sub a BW en 
art.. 3 van de EG Richtlijn 1993. 

2033 In de oude versie ontbrak deze regel. Deze criteria zien we ook terug in 
hett Nederlandse art. 6:233 sub a en art. 4 lid 1 van de EG Richtlijn 1993. 

2044 Zie ook M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.32. 
2055 E. Dirix, Bundel De nieuwe wet handelspraktijken, le druk, Brussel 1992, 

nr.. 6 alsook Vred. Antwerpen 27-7-1994, T.B.H. 1995, 324. 
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maarr dit niet wegneemt dat de toetsing van bedingen aan art. 31 WHP een 
indirecteindirecte toetsing van de contractueel bedongen prestaties impliceert, en 
feitelijkefeitelijke gelijkheid dus op indirecte wijze wordt bereikt.206 

Opp grond van art. 33 § 1 WHP is een onrechtmatig beding verboden en 
nietig.nietig. Over de aard van de nietigheid bestaat geen eensgezindheid in de 
doctrinee en de jurisprudentie.207 Zo gaat het Hof van Beroep te Luik uit 
vann de gedachte dat de WHP de economische openbare orde raakt omdat 
zodraa een wet de belangen van consumenten beschermt er sprake is van een 
'ordree public de protection' in de zin van de Franse recht.208 Dit alles heeft 
tott gevolg dat er sprake is van een absolute nietigheid, een nietigheid dus 
diee door iedereen mag worden ingeroepen en ook ambtshalve door de 
rechterr naar voren kan worden gebracht.209 

Hett Hof van Beroep te Brussel vaart daarentegen een geheel andere koers™ 
Ditt college overweegt dat de WHP niet van openbare orde is nu zij enkel 
dwingendee bepalingen bevat die de belangen van een beperkte doelgroep 
beschermt.. Er is volgens dit college dan ook sprake van een relatieve nie-
tigheid,, een nietigheid die niet ambtshalve door de rechter mag worden 
opgeworpenn en alleen door de door de wet beschermde personen mag 
wordenn ingeroepen.211 

Mijnss inziens gaat het te ver om consumentenbelangen, belangen overi-
genss die niet onderschat dienen te worden, op te vatten als zijnde essenti-
ëlee belangen van de Staat of de gemeenschap nu het slechts gaat om de 

2066 Zie onder andere F. De Ly, R.W. 1991-1992, p.1152 en P. De Vroede/Y-
Merchiers/I.. Demuynck, TPR 1999, p.475. 
Ziee P. De Vroede/Y. Merchiers/L Demuynck, TPR 1999, p.498. 
Hoff  van Beroep Luik 16-9-1996, Rev. Rég. Dr. 1996, 578. Ook Bourgoignie 
enn Balate spreken van strijd met de openbare orde. Zie voor dit laatste 
TH.. Bourgoignie/E. Balate, T.B.H. 1989, p.655. 
Ziee over deze en andere gevolgen van de absolute nietigheid R. 
Vandeputte,, De overeenkomst, le druk, Brussel 1977, p.97-99. In Nederland 
zouu men in dit kader spreken van een nietig beding ex art. 3:40 BW. 
Hoff  van Beroep Brussel 9-6-1995 (niet gepubliceerd). Zie ook E. Dirix, 
R.W.. 1991-1992, p.565 en D. Dhaenens, Bundel Verzekeringenrecht, le 

druk,, Antwerpen-Apeldoorn 1998, p.150. 
Ziee voor deze en andere gevolgen van de relatieve nietigheid R. 
Vandeputte,, De overeenkomst, le druk, Brussel 1977, p.99-102. In Nederland 
zouu men in dit kader spreken van een vernietigbaar beding. 
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belangenn van een bepaalde groep uit die gemeenschap. Ik sluit mij dan ook 
aann bij diegenen die pleiten voor een relatieve nietigheid.212 

NaastNaast de 'Generalklausel' ex art. 31 WHP kent de regeling ook nog een lijst 
metmet bedingen die de wetgever als onrechtmatig beoordeelt (art. 32 WHP).2™ Het 
gaatt hier om een 'zwarte lijst'.214 Hoewel over het karakter van de lijst voor 
19988 nog onduidelijkheid mogelijk was door het gebruik van het woord 
'kan''kan' in het oude art. 33 § 1 WHP, is dit nu niet meer het geval nu art. 33 § 
11 WHP nieuw expliciet bepaalt dat elk onrechtmatig beding in de zin van 
dee bepalingen van deze afdeling verboden en nietig z's.215 

Dee verhouding tussen de 'Generalklausel' ex art. 31 WHP en de 'zwarte 
lijst'' ex art. 32 WHP is als volgt.216 De algemene toetsingsnorm komt slechts 
aann bod wanneer de 'zwarte lijst' geen redding biedt. Alleen in dat geval dient 
dee rechter het bestaan van een kennelijk onevenwicht na te gaan.217 Van 
bedingenn die met een bepaling van de zwarte lijst overeenkomen, staat het 
gecreëerdee onevenwicht a priori vast, zodat de taak van de rechter be-

2122 Naar alle waarschijnlijkheid zal de rechter op grond van het arrest van 
hett Europese Hof van Justitie van 27-6-2000, NJ 2000, 730, evenwel ook 
ambtshalveambtshalve de nietigheid kunnen opwerpen. Als dat zo is, verliest de 
discussiee of er in casu sprake is van een absolute of een relatieve 
nietigheidd zijn praktische betekenis. 

2133 Deze lijst sluit sinds de herziening in 1998 beter aan op art. 3 lid 3 van de 
EGG Richtlijn 1993. 

2144 P. De Vroede/Y. Merchiers/I. Demuynck, TPR 1999, p.481. Het 
Nederlandsee recht kent in vorm van de artt. 6:236 en 6:237 BW zowel een 
'zwarte'' als een 'grijze lijst'. De EG Richtlijn 1993 dwingt blijkens art. 3 lid 
33 niet tot het gebruik van een 'zwarte lijst'. Zie uitgebreid over dit aspect 
mijnn opmerkingen in paragraaf 2.2.7.2. 

2155 Zie over deze problematiek P. De Vroede/Y- Merchiers/I. Demuynck, TPR 
1999,, p.497. 

2166 Zie P. de Vroede/Y. Merchiers/I. Demuynck, TPR 1999, p.473. 
Anderss Hof van Beroep Bergen 26-6-1997, R.R.D. 1997, 433 dat voor een 
combinatiee kiest. I. Banmeyer wijst er in noot onder dit arrest op (R.R.D. 
1998,, 9) dat deze combinatiemethode wellicht samenhangt met het feit 
datt het beding in kwestie tweeledig was en slechts een deel onder de 
zwartee lijst was te brengen zodat toetsing van het andere deel aan de 
algemenee norm noodzakelijk bleef. In het arrest wordt evenwel nergens 
expliciett op dit feit gewezen. 
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perktt is tot de nietigverklaring of het constateren van de nietigheid van 
hett betrokken beding op voorwaarde dat het beding niet vaag is. 
Onderhavigee lijst heeft voor het verzekeringsrecht niet zoveel toegevoegde 
waardewaarde nu op basis van art. 19 Controlewet, zoals gezegd, van overheids-
wegee zeer gedetailleerde reglementen zijn opgesteld voor vele typen 
verzekeringsovereenkomstenn waaronder de brandverzekering. 
Doorr de veelheid aan regelgeving is het mogelijk dat verschillende regels 
inn een bepaald geval in tegengestelde richting wijzen. Zo is op grond van 
art.. 32 sub 9 WHP een beding dat de assuradeur toelaat de verzekerings-
overeenkomstt eenzijdig op te zeggen onrechtmatig terwijl art. 31 Verz. W. 
eenzijdigee opzegging van de verzekeringsovereenkomst na een schadege-
vall  onder bepaalde voorwaarden toelaat. Welke regel heeft dan voorrang? 
Fontainee is, mijns inziens terecht, van mening dat de bijzondere regel in 
eenn dergelijk geval de voorkeur verdient boven de algemene regel.218 Dit 
betekentt concreet dat de in de WHP opgenomen regels achtergesteld worden 
indienn deze botsen met een specifieke verzekeringsrechtelijke regel, zoals 
inn het geval van zojuist. 

Dee Belgische wetgever heeft in de WHP niet alleen gekozen voor een 
systeemm van gerechtelijke controle van contractsvoorwaarden. In de wet is 
ookk ruimte gemaakt voor een administratieve controle vooraf door de Koning: 
art.. 34 WHP geeft de Koning de bevoegdheid het gebruik van bepaalde 
bedingenn in consumentenovereenkomsten voor te schrijven of te verbie-
denn en het gebruik van typecontracten op te leggen, teneinde het even-
wichtt tussen partijen te verzekeren bij de verkoop van producten en dien-
stenn aan de consument of teneinde de eerlijkheid bij commerciële transac-
tiess te garanderen.219 De onderhavige tussenkomst in consumentenover 

2188 M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.32. Zie ook L. 
Schuermans,, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, eerste 
druk,, Antwerpen-Groningen 2001, p.143 en D. Dhaenens, Bundel 
Verzekeringenrecht,, le druk, Antwerpen-Apeldoorn 1998, p.148. 

2199 Zie uitgebreid over deze materie H. Claasens/C. Van Schoubroeck, Bun-
dell  Actualia verzekeringen, le druk, Antwerpen-Apeldoorn 2000, p.224-
2255 en P. De Vroede/Y. Merciers/L Demuynck, TPR 1999, p.499-500. In het 
Fransee recht komt de Conseil d' Etat op grond van art. L 132-1 tweede 
alineaa Code de la consommation een soortgelijke maar iets minder 
vergaandee bevoegdheid toe. Dit orgaan heeft alleen de bevoegdheid -» 
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eenkomstenn vindt plaats door middel van een in de ministerraad overlegd 
besluit.. Alvorens een dergelijk besluit voor te stellen, dient eerst advies te 
wordenn gevraagd aan de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen en aan 
dee Hoge Raad voor de Middenstand.220 

Aann de Koning komt dus een zeer ruime bevoegdheid toe: de enige beper-
kingg aan zijn optreden is dat zijn optreden dient te zijn ingegeven om het 
evenwichtt of de eerlijkheid tussen partijen te verzekeren. Door gebrek aan 
duidelijkheidd van deze doelstelling is de beperking vrijwel retorisch.221 

Hoee dit ook zij, tot nu toe is de onderhavige bevoegdheid van de Koning 
eenn theoretische: de Koning heeft in de praktijk nog geen enkele keer van zijn 
bevoegdheidd gebruik gemaakt.222 

NaastNaast de mogelijkheid om een onrechtmatig beding nietig te verklaren of de 
nietigheidnietigheid van een dergelijk beding te constateren, heeft een consument ook 
dee mogelijkheid om een vordering tot staking, dat wil zeggen een vorde-
ringg tot verbod, in te stellen bij de rechter (art. 95 WHP). De genoemde 
tweee mogelijkheden dienen niet met elkaar verward te worden: het sta-
kingsbevell  heeft een algemeen karakter terwijl de rechter de nietigverkla-
ringg ex art. 33 WHP laat afhangen van de omstandigheden van elk concreet 
geval.geval.223223 De stakingsvordering komt niet alleen aan door het beding getrof-
fenn consumenten toe: art. 98 § 1 bepaalt dat de bevoegdheid ook toekomt 
aann andere belanghebbenden zoals concurrenten van de gebruiker van het 

bepaaldee bedingen onredelijk bezwarend te verklaren. 
2200 Zie voor de taken en bevoegdheden van de genoemde commissie art 35 

enn 36 HPW. In het Franse recht dient de Conseil d' Etat alvorens gebruik 
tee maken van haar bevoegdheid op grond van art. L. 132-1 tweede alinea 
Codee de la consummation advies in te winnen bij de 'Commission des 
clausess abusives'. De taken en bevoegheden van deze laatstgenoemde 
commissiee treft men aan in de artt. L. 132-2 tot met 132-4 van de eerder 
genoemdee wet. Zie ook F. Terré/Ph. Simler/Y. Lequette, Les obligations, T 
druk,, Parijs 1999, p.309. 

2211 P. De Vroede/Y. Merchiers/L Demuynck, TPR 1999, p.500. 
2222 Zie P. De Vroede/Y. Merchiers/I. Demuynck, TPR 1999, p.500. De Franse 

Conseill  d'Etat heeft daarentegen twee maal van zijn bevoegdheid gebruik 
gemaakt.. Zie R. 132-1 en 132-2 (Décr. nr. 97-298 du 27 mars 1997). 

2233 P. De Vroede/Y. Merchiers/I. Demuynck, TPR 1999, p.505. In Nederland 
heeftt de consument alleen de mogelijkheid om onredelijk bezwarende 
bedingenn te vernietigen ex. art. 6:233 BW. 
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onrechtmatigee beding, de Minister van Economische Zaken, beroepsvere-
nigingenn en consumentenverenigingen.224 Het Belgische recht gaat op dit 
puntt dus verder dan het Nederlandse recht, waar de vergelijkbare moge-
lijkheidd om bedingen onredelijk bezwarend te verklaren alleen toekomt 
aann consumentenorganisaties (art 6240 BW).225 Consumentenorganisaties 
hebbenn in België, evenals in Nederland, nog maar spaarzaam gebruik 
gemaaktt van de 'collectieve actie-mogelijkheid'. De enige mij bekende collec-
tievetieve stakingsvordering betreft een vordering tegen een assuradeur: een 
vorderingg van twee Belgische consumentenorganisaties tegen assuradeur 
D.K.V.. die een met art. 32 sub 2 WHP strijdig premiewijzigingsbeding 
hanteerde.226 6 

Sindss de wetswijziging van 1998 kan de vordering worden ingesteld te-
genn verschillende gebruikers van dezelfde economische sector, afzonder-
lij kk of gezamenlijk, of tegen hun verenigingen die het gebruik aanbevelen 
vann dezelfde of soortgelijke bedingen als in het betrokken geval (art. 98 § 
11 WHP). Met deze aanpassing voldoet de Belgische wetgeving aan art. 7 
li dd 3 EG Richtlijn 1993 waarin eenzelfde mogelijkheid is opgenomen.227 

Kernbedingenn zijn sinds de wetswijziging van 1998 uitdrukkelijk uitgezon-
derdd van de onrechtmatigheidstoetsing: art. 31 § 3 tweede zin bepaalt dat 
dee beoordeling van het onrechtmatige karakter geen betrekking heeft op 
dee bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst, noch op 
gelijkwaardigheidd van enerzijds de prijs of vergoeding en anderzijds de 
alss tegenprestatie te leveren producten of te verrichten diensten, voorzo-

2244 Zie ook P. De Vroede, R.W. 1991-1992, p.802. 
2255 België komt dan ook ruimschoots tegemoet aan art 71id 2 EG Richtlijn 1993 

datt alleen consumentenorganisaties een 'verbodsactie' doet toekomen. 
2266 Zie over deze vordering P. De Vroede/Y. Merchiers/I. Demuynck, TPR 

1999,, p.508. 
2277 Het Nederlandse recht maakt in art. 6:240 lid 3 BW alleen maar melding 

vann de actiemogelijkheid jegens, kortweg gezegd, beroepsverenigingen. 
Dee mogelijkheid op enkele gebruikers gezamenlijk in één procedure aan 
tee spreken is echter ook een mogelijkheid nu het in het Nederlands bur-
gerlijkk procesrecht in beginsel is toegestaan meerdere gedaagden in één 
proceduree te betrekken. Zie W. Hugenholtz/W.H. Heemskerk, Hoofd-
lijnenn van Nederlands burgerlijk procesrecht, 196 druk, Den Haag 1998, 
p.46-47. . 
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verr die bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd. In de 1991-
versieversie van de WHP was geen kernbeding-uitzondering opgenomen. Algemeen 
werdd echter aangenomen dat de uitzondering impliciet in de wet was 
opgenomen.2288 Met de aanpassing van 1998 voldoet de WHP in ieder 
gevall  aan de EG-richtlijn 1993 waarin men in art. 4 lid 2 een vrijwel iden-
tiekee kernbeding-uitzondering tegenkomt.229 

Watt zijn nu kernbedingen in het Belgische verzekeringsrecht? Dit is een 
uiterstt belangrijke vraag nu de toekenning van de kwalificatie kernbeding 
aann een bepaalde polisvoorwaarde de assuradeur vrijwaart van een on-
derzoekk naar het onrechtmatige karakter van het beding in kwestie. De 
WHPP geeft geen antwoord op deze vraag. In paragraaf 19 van de toelich-
tingg bij de EG Richtlijn 1993 treft men evenwel het volgende aan: 'dat hier 
onderr andere uit voortvloeit dat in het geval van verzekeringsovereen-
komstenn de bedingen die het verzekerde risico en de verbintenis van de 
verzekeraarr duidelijk omschrijven of afbakenen, niet het voorwerp van 
eenn dergelijke toestsing zijn wanneer deze beperkingen in aanmerking 
wordenn genomen bij de berekening van de door de consument betaalde 
premie.'' Nu het begrip kernbeding voor het verzekeringsrecht niet nader 
iss uitgewerkt in de WHP, ligt het voor de hand art. 31 § 3 tweede zin 
richtlijnconformm uit te leggen. Nu in het Belgische recht geen aanwijzing-
enn zijn te vinden voor de gedachte dat het begrip kernbeding beperkt dient 
tee worden opgevat,230 zou men kunnen denken dat Belgische assuradeurs 
eeneen grote vrijheid toekomt bij het opstellen van polisvoorwaarden aange-
zienn kernbedingen van de onrechtmatigheidstoetsing zijn uitgesloten. Dit 
iss echter in de praktijk om twee redenen niet het geval. 
AllereerstAllereerst dient te worden opgemerkt dat bedingen die zijn onder te breng-
enn onder de 'zwarte lijst' van art. 32 WHP niet aangemerkt kunnen wor-
denn als kernbeding: bedingen op deze lijst zijn per definitie geen kernbe-
dingen.2311 Dit argument heeft echter voor het verzekeringsrecht een zeer 

P.. De Vroede/Y. Merchiers/L Demuynck, TPR 1999, p.474. 
Dee Nederlandse regeling kent in de vorm van art. 6:231 sub a BW ook een 
kernbeding-uitzondering. . 
Datt is geheel in lijn met de EG richtlijn 1993. Het Nederlandse recht gaat 
daarentegenn wel uit van een beperkte interpretatie. Zie mijn opmerkingen 
inn de paragrafen 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4. 
P.. De Vroede/Y. Merchiers/I. Demuynck, TPR 1999, p.474. 

228 8 

229 9 

230 0 

231 1 
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beperktebeperkte waarde nu geen van de op de 'zwarte lijst' voorkomende bedingen 
voorr het verzekeringsrecht van enige betekenis is. 
Hett navolgende argument is van veel groter belang. De Belgische wet op de 
landverzekeringsovereenkomstt is hoofdzakelijk dwingendrechtelijk van 
aardd en voornamelijk gericht op de bescherming van de consument. Iets 
soortgelijkssoortgelijks kan worden opgemerkt over de in koninklijke besluit-vorm 
gepresenteerdee 'minimumgarantievoorwaarden' die gelden voor bepaalde 
verzekeringsovereenkomsten.. Kernbeding of niet, assuradeurs zullen er 
bijj  het opstellen in ieder geval voor dienen te zorgen dat hun bepalingen 
niett strijdig zijn met de wet en de toepasselijke Koninklijke Besluiten. Nu 
dee wet en bepaalde Koninklijke Besluiten vele belangrijke onderdelen van 
dee verzekeringsovereenkomst dwingendrechtelijk regelen, blijf t er voor 
assuradeurss niet veel ruimte over om door middel van polisvoorwaarden 
belangrijkee onderdelen van de verzekeringsovereenkomst zelfstandig vorm 
tee geven. 

2.2.7.22 Het begrip kernbeding in Engeland 

Polisvoorwaardenn hebben een groot bezwaar: zij maken het de assuradeur 
inn beginsel mogelijk allerlei 'verzekerde-onvriendelijke' bepalingen op te 
nemen.. Dit is niet zelden het geval indien de assuradeur wordt geconfron-
teerdd met een vraagzijde die vrijwel geen tegenwicht kan bieden aan de 
assuradeurss zoals bij consumentenverzekeringen het geval is. De consu-
mentenschadeverzekeringsmarktt bestaat immers uit miljoenen individue-
lee verzekerden die vanwege het geringe financiële belang per verzeke-
ringscontractt vrijwel niet in staat zijn zelfstandig tegenwicht te bieden aan 
dee assuradeurs. De Engelse wetgever heeft zich de afhankelijke positie van 
consument-verzekerdenconsument-verzekerden en consumenten in het algemeen al vroeg aangetrok-
ken.232 2 

Eenn belangrijke stap in die richting vormde 'The Unfair Contract Terms Act 
19771977',',233233 Deze regeling geeft voornamelijk regels over de toelaatbaarheid 

2322 Zie S. Whittaker, LQR 2000, p.98-99. 
2333 Zie uitgebreid over deze regeling Chitty on contracts deel 1, 28e druk, 

Londenn 1999, p.695-715; G.H. Treitel, The law of contract, 10e druk, 
Londenn 1999, p.226-244 en M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e 

druk,, Londen 1997, p.509-510. 
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vann contractuele uitsluitingsbepalingen. De regeling is uitdrukkelijk niet 
vanvan toepassing op de verzekeringsovereenkomst getuige Schedule 1 paragraaf 1 
onderr a van de Act 1977. Als reden voor deze uitzondering vindt men in 
dee literatuur dat de assuradeurs na enige druk hebben weten te bereiken 
datt de verzekeringsovereenkomst van de toepassing van de regeling werd uitge-
zonderdzonderd in ruil  voor de toezegging gedragsregels op dit punt te formuleren.234 In 
dezee 'Statements of Insurance Practice' vindt men naast gedragsregels over 
dee toelaatbaarheid van bepaalde dekkingsuitsluitingen ook gedragsregels 
overr bijvoorbeeld het probleem van de verzwijging.235 Er is in dezen uit-
drukkelijkdrukkelijk sprake van gedragsregels, de 'regels' binden de assuradeurs niet. In 
dede praktijk houdt echter het merendeel van de assuradeurs rekening met 
onderhavigee 'gedragsregels'.236 

OndanksOndanks het feit dat de Act 1977 de verzekeringsovereenkomst van de 
toepassingg van deze regeling uitsluit, blijf t de Act 1977 indirect voor de 
verzekeringsovereenkomstt van belang. Zo verklaarde de Insurance Om-
budsman,budsman, de Ombudsman Verzekeringen, in 1990 dat hij polisvoorwaar-
denn het etiket 'onredelijk' toekent indien deze botsen met de formeel 
gezienn op de verzekeringsovereenkomst niet toepasselijke Act 1977. 
Datt de consument naar de mening van de Engelse wetgever dient te wor-
denn beschermd tegen onredelijk bezwarende contractuele bedingen blijk t 
nogg het meest duidelijk uit de 'Unfair Terms in Consumer Contracts Regulati-
onsons 1994' en de herziene versie uit 1999.  ̂ Met de Regulations 1994 is Eng-
elandd ruimschoots op tijd tegemoet gekomen aan de al eerder besproken EG 
Richtlijnn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 1993. Deze 
EGG Richtlijn moest immers voor 1 januari 1995 door de Ud-staten, waar 
nodig,, in wetgeving zijn omgezet. In 1999 zijn de Regulations herzien met 

2344 M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, p.509. 
2355 Deze gedragsregels zijn in 1977 ingesteld en herzien in 1986. Meer over 

dezee gedragsregels J. Birds, Modern insurance law, 4e druk, Londen 1997, 

P.5. . 
2366 J. Birds, Modern insurance law, 4e druk, Londen 1997, p.5. 
2377 Zie Annual Report Insurance Ombudsman 1990, het Jaarverslag 

Ombudsmann Verzekeringen 1990, paragraaf 2.4 en 3.9. Zie voor 
voorbeeldenn J. Birds, Modern insurance law, 4e druk, Londen 1997, p.197. 

2388 Zie uitgebreid over deze regelingen Chitty on contracts deel 1, 28e druk, 
Londenn 1999, p.733-774. 
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alss doel ze nog beter te laten aansluiten op de zojuist genoemde EG richt-
lij nn 1993.239 Zo mogen 'Qualifying bodies' waaronder de Consumers' 
Association,, op grond van Regulation 12 van de 1999-versie nu ook een 
rechterlijkk verbod vragen van onredelijk bezwarende bedingen.240 Met 
dezee wijziging sluiten de Regulations beter aan op art. 7 lid 2 van de ge-
noemdee EG richtlijn 1993, die een dergelijk recht toekent aan organisaties 
diee een legitiem belang hebben bij de bescherming van consumenten.241 

Zoalss gezegd geldt de bescherming van de Regulations alleen in geval er 
sprakee is van een consumentenovereenkomst. Volgens Regulation 3 (1) jo 
Regulationn 4 (1) is daar sprake van indien een in het kader van zijn beroep 
off  bedrijf handelende verkoper of leverancier een overeenkomst sluit met 
eenn natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn be-
roepp of bedrijf vallen.242 

Dee Regulations beschermen de consument onder andere tegen het gebruik 
vanvan 'unfair terms' in consumentenovereenkomsten: op grond van Regulation 
8(1)) binden onredelijk bezwarende bedingen de consument niet.243 Deze 
beschermingg tegen onredelijk bezwarende bedingen gaat alleen op indien 
hett gaat om contractuele bedingen waarover niet individueel is onderhan-
deld,, aldus Regulation 5(1 ).244 Over een bepaald contractueel beding 
wordtt onder andere geacht niet individueel te zijn onderhandeld indien 
hett beding vantevoren is opgesteld en de consument niet in staat is ge-
weestt invloed uit te oefenen op de inhoud van het beding aldus Regulati-
onn 5(2).245 Met 'vantevoren opgesteld' wordt bedoeld dat het beding is 

Chittyy on contracts deel 1, 28e druk, Londen 1999, p.735. 
Ziee uitgebreid over deze 'Qualifying bodies' Chitty on contracts deel 1, 28e 

druk,, Londen 1999, p.774. 
Ziee ook Chitty on contracts deel 1, 28e druk, Londen 1999, p.772. 
Ietss dergelijk vinden we in art. 2 van de EG Richtlijn terug. De Neder-
landsee regeling beschermt onder omstandigheden ook bedrijfsmatige 
wederpartijen. . 
Naarr alle waarschijnlijkheid kan de Engelse rechter op grond van het ar-
restt van het EG Hof van Justitie van 27-6-2000, NJ 2000, 730 ook ambtshalve 
ditt verweer opwerpen. Het Nederlandse recht hanteert de vernietigings-
sanctie. . 
Hett Nederlandse recht kent dit onderscheid niet. Zie art. 6:231 BW. 
Ziee ook art. 3 lid 2 EG Richtlijn. 
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opgesteldd voordat de onderhandelingen die leiden tot het uiteindelijke 
contract,, zijn begonnen.246 Het is aan de verkoper of de leverancier om te 
bewijzenn dat over het beding individueel is onderhandeld aldus 
Regulationn 5(4).247 

Wanneerr is er nu sprake van een 'unfair term'?248 Van een 'unfair term' is 
sprakee indien het beding in kwestie 'contrary to the requirement of good 
faith'' is en deze 'a significant imbalance in the parties' rights and obliga-
tionss arising under the contract to the detriment of the consumer' veroor-
zaaktt aldus Regulation 5(1).249 Deze voorwaarden zijn niet al te scherp 
geformuleerd.. De mogelijke onzekerheid die deze 'open voorwaarden' 
opleverenn wordt gelukkig op twee manieren in de Regulations ver-
kleind.250 0 

AllereerstAllereerst kan genoemd worden de in Regulation 6(1) opgenomen lijst met 
factorenn die betrokken dienen te worden bij de vraag of er sprake is van 
eenn 'significant imbalance'.251 Een van die factoren is de aard van de goe-

2466 Zie G.H. Treitel, The law of contract, 10e druk, Londen 1999, p.247, die 
dezee opmerking maakt ten aanzien van de identieke Regulation 3(3) van 
dee 1994-versie. 

2477 Zie ook art 3 lid 2 EG Richtlijn. 
2488 Zie ook over deze kwestie Chitty on contracts deel 1, 28e druk, Londen 

1999,, p.752-769. 
2499 Zie ook art. 3 lid 1 EG Richtlijn. 
2500 De Regulations 1994 kenden nog een derde manier. In Schedule 2 van 

dezee Regulations vindt men in navolging van paragraaf 16 van de Toe-
lichtingg bij de EG Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereen-
komstenn 1993 vier elementen genoemd, waaronder de onderhandelings-
positiee van partijen, die betrokken dienen te worden bij de beoordeling 
vann de vraag of een beding al dan niet voldoet aan het 'good faith'-vereis-
tee van Regulation 4(1) van de 1994-versie. Dit betekent niet dat genoemde 
factorenn op dit moment geen rol meer spelen bij de beantwoording van 
dee vraag of voldaan is aan het 'good faith'-vereiste van Regulation 5(1) 
vann de 1999-versie: een richtlijnconforme interpretatie van laatstgenoem-
dee Regulation behoudt de onderhavige factoren voor het Engelse recht. 
Ziee Chittyy on contracts deel 1, 28e druk, Londen 1999, p.756-757. 

2511 Art. 4 lid 1 EG Richtlijn noemt een aantal factoren die in ogenschouw 
moetenn worden genomen bij de beoordeling van het 'unfaire' karakter in 
hett algemeen. Deze opsomming is vrijwel identiek aan de opsomming -
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derenn of de diensten. Zo kan een een bepaald beding in een koopover-
eenkomstt die betrekking heeft op nieuwe goederen, 'unfair' zijn terwijl 
hetzelfdee beding 'fair' is indien het betreft een koopovereenkomst die 
betrekkingg heeft op tweedehands goederen.252 

OpOp de tweede plaats kan gewezen worden op het feit dat de Regulations een 
niett uitputtende lijst bevat met bedingen die als unfair' kunnen worden 
aangemerkt.2533 Deze lijst heeft, naar men aanneemt in de Engelse litera-
tuur,, het karakter van een 'grijze' lijst, 'grey list' ?* de assuradeur heeft 
duss de mogelijkheid aan te tonen dat het beding gezien de omstandighe-
denn niet 'unfair' is. Het 'grijze' karakter van de lijst is niet in strijd met art. 
33 lid 3 EG Richtlijn waarop het bestaan van onderhavige lijst is terug te 
voeren.. De EG-richtlijn spreekt immers in genoemd artikel slechts over 
'eenn indicatieve en niet uitputtende lijst van bedingen die als oneerlijk 
kunnenkunnen (CUTS., MLH) worden aangemerkt.' Indien de Richtlijn had willen 
aansturenn op een 'zwarte' lijst, had in plaats van het woord 'kunnen' ge-
bruikk dienen te worden gemaakt van het woord 'dienen'. Dit laatste woord 
laatt in tegenstelling tot het woord 'kunnen' geen ruimte over voor een 
anderee mogelijkheid dan dat het beding genoemd in de lijst onredelijk 
bezwarendd is. 

Hoewell  de 'grijze lijst' in Engeland voor het verzekeringsrecht van veel 
minderminder groot belang is dan de Nederlandse lijsten, zoals hierna nog zal wor-
denn aangetoond, zijn toch nog vijf op de lijst voorkomende 'grijze' beding-

diee is opgenomen in de onderhavige Regulation. 
Ziee G.H. Treitel, The law of contract, KT druk, Londen 1999, p.248, die 
dezee opmerking maakt ten aanzien van de vrijwel identieke Regulation 
4(2)) van de 1994-versie. 
Regulationn 5(5) en Schema 2. De EG-richtlijn bevat ook een dergelijke lijst. 
Ziee art. 3 lid 3 en de bijlage bij dit artikel. 
Ziee Chitty on contracts deel 1, 28e druk, Londen 1999, p.761. In het 
Nederlandsee recht ziet men de 'grijze lijst' terug in art. 6:237 BW. 
Daarnaastt kent het Nederlandse recht ook een 'zwarte lijst': art. 6:236 BW. 
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enn voor dit rechtsgebied van belang.255 Ik wil er op deze plaats twee kort 

bespreken. . 
AllereerstAllereerst wil ik de aandacht vestigen op het beding dat de verbintenis van 
dee verkoper of de dienstverlener laat afhangen van het naleven van een 
bijzonderebijzondere formaliteit door de consument (Schedule 2 sub n).256 Het gaat hier 
duss om bedingen die de verkoper of de dienstver lener de mogelijkheid 
gevenn 'to mount a technical defence'.257 Zo zou men voor het verzekerings-
rechtt kunnen denken aan een beding dat het melden van de door het 
verzekerdee voorval veroorzaakte schade bindt aan een veel te korte tijds-
periode.258 8 

OpOp de tweede plaats wil ik noemen het beding dat de verkoper of de dienst-
verlenerr het exclusieve recht geeft om een of andere beding van de overeenkomst 
tete interpreteren.259 Deze bepaling voorkomt dat de assuradeur het alleen-
rechtt krijgt ten aanzien van de uitleg van polisvoorwaarden. Het 'unfaire' 
karakterr van een dergelijke bepaling lijk t mij zonneklaar. De bepaling stelt 
dee assuradeur in staat de toepassing van de contra proferentem-regel 
buitenn werking te stellen. Het is immers de uitleg van de assuradeur die 
teltt zodat men niet meer toekomt aan de kwalificatie onduidelijk beding. 
Eenn dergelijk bepaling 'beloont' de assuradeur die onduidelijke bepaling-
enn hanteert daar waar een 'bestraffing', in de vorm van een uitleg ten 
nadelee van de assuradeur, meer voor de hand ligt. 

Ziee voor een uitgebreide beschrijving M.A. Clarke, The law of insurance 
contracts,, 3e druk, Londen 1997, p.517-518. Hoewel deze beschrijving 
gebaseerdd is op de Regulations 1994 is deze op dit moment nog zeker 
bruikbaarr nu de Regulations 1999 op dit punt vrijwel identiek zijn aan de 
Regulationss 1994. 
Ziee ook de bij art. 3 lid 3 bedoelde bijlage lid 1 onder n van de EG 
Richtlijn. . 
Ziee M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.517. . 
Ziee M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.517.. Deze auteur merkt op dat dergelijke clausules naar common law zijn 
toegestaan.. De Regulations zijn dan ook een aanvulling op dit punt voor 
dee consument-verzekerde. 
Ziee ook de bij art. 3 lid 3 EG Richtlijn behorende bijlage lid 1 sub m. 
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NietNiet alle bedingen kunnen getoetst worden op hun 'unfaire' karakter. Regu-
lationn 6(2) zondert kernbedingen, voorzover deze duidelijk zijn geformu-
leerd,, van de toetsing uit: 'in so far as it is in plain, intelligible language, 
thee assessment of fairness of a term shall not relate (a) to the definition of 
thee main subject matter of the contract, or (b) to the adequacy of the price 
orr remuneration, as against the goods or services supplied in exchange.'260 

Vann een kernbeding kan, zo blijk t uit de Engelse literatuur, geen sprake 
zijnn indien het beding in kwestie is onder te brengen onder de 'grijze lijst' 
vann Schema 2 van de Regulations.261 

Watt dient nu in het Engelse verzekeringsrecht te worden verstaan onder 
hett begrip kernbeding? Dit is een belangrijke vraag daar toekenning van 
dee kwalicatie kernbeding aan een bepaalde polisvoorwaarde de assura-
deurr vrijwaart van een onderzoek naar het 'unfaire' karakter van het 
bedingg in kwestie. De Regulations geven geen antwoord op onderhavige 
vraag.. In paragraaf 19 van de toelichting bij de EG Richtlijn oneerlijke 
bedingenn komt de kwestie wel aan de orde: 'dat hier onder andere uit voort-
vloeitt dat in het geval van verzekeringsovereenkomsten de bedingen die 
hett verzekerde risico en de verbintenissen van de verzekeraar duidelijk 
omschrijvenn of afbakenen, niet het voorwerp van een dergelijke toetsing 
zijnn wanneer deze beperkingen in aanmerking worden genomen bij de 
berekeningg van de door de consument betaalde premie'. In de literatuur 
gaatt men er van uit dat nu de reikwijdte van het begrip kernbeding voor 
hett verzekeringsrecht in de Regulations niet nader is uitgewerkt, Regulati-
onn 6(2) op dit punt richtlijnconform dient te worden geïnterpreteerd.262 

Al ss voorbeelden van kernbedingen noemt men in de literatuur dekkings-

2600 Dit is geheel in overeenstemming met art 4 lid 2 EG Richtlijn aangevuld 
mett paragraaf 19 van de Toelichting bij deze richtlijn. Zie ook art. 6:231 in 
combinatiee met de Pari. Geschiedenis bij dit artikel. 

2611 Chitty on contracts deel 1, 28e druk, Londen 1999, p.747. In de 
Nederlandsee literatuur treft men, zoals hierboven aangegeven, over het 
algemeenn dezelfde gedachtegang aan. 

2622 Chitty on contracts, 28e druk, Londen 1999, p.747 en M.A. Clarke, The law 
off  insurance contracts, derde druk, Londen 1997, p.513. Hoewel de 
opmerkingg van Clarke is gemaakt ten aanzien van de Regulations 1994 is 
dezee nog steeds bruikbaar nu de beide Regulations versies op dit punt 
niett verschillen. 

76 6 



bepalingen,,, of in het Engels 'terms which clearly define or circumscribe 
thee insured risk and the insurer's liability' , zoals 'exceptions' en 'warran-
ties'' en bepalingen met betrekking tot de hoogte van de premie.263 Hoewel 
err in het Engelse recht geen aanwijzingen zijn te vinden voor de gedachte 
datt het begrip kernbeding beperkt dient te worden opgevat,264 gaat het 
evenwell  te ver dekkingsbepalingen in het Engelse recht gelijk te stellen met 
bepalingenn die het recht op uitkering beperken: er is dus geen sprake van 
synoniemen.synoniemen. Dit is om twee redenen niet het geval. 
AllereerstAllereerst kan worden opgemerkt dat in de literatuur bedingen die het recht op 
uitkeringuitkering verbinden aan het indienen van de claim binnen een bepaalde tijdsperio-
dede niet als kernbeding kunnen worden aangemerkte Uit dit uitgangspunt is af 

2633 M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3C druk, Londen 1997, p.513 
enn J. Birds, Modern insurance law, vierde druk, Londen 1997, p.198. In 
gevall  van een 'warranty' dient bij het sluiten van de verzekeringsover-
eenkomstt aan bepaalde voorwaarden te zijn voldaan wil het contract in 
werkingg treden of dienen bepaalde voorwaarden gedurende de duur van 
hethet contract vervuld te blijven. De genoemde voorwaarden maken deel 
uitt van de basis van de verzekeringsovereenkomst. Bij een 'exception' 
wordtt daarentegen alleen een bepaalde situatie van de algemene verzeke-
ringsdekkingg door de assuradeur uitgesloten. Het grote verschil tussen 
eenn 'exception' en een 'warranty' is dat wanneer een 'exception' door een 
assuradeurr kan worden ingeroepen, deze alleen de claim mag afwijzen 
terwijll  het handelen van een verzekerde in strijd met een 'warranty' ook 
nogg de verzekeringsovereenkomst doet beëindigen. In de praktijk is het 
niett altijd makkelijk uit te maken of het beding in kwestie nu een 'except-
ion'' of een 'warranty' is. Zie ook de eerstgenoemde schrijver in deze noot, 
p.4844 en 523. Het begrip 'warranty' heeft in het verzekeringsrecht een 
betekeniss die afwijkt van de betekenis die het begrip over het algemeen 
heeftt in het contractenrecht. Terwijl in het verzekeringsrecht een 'warranty' 
staatt voor een 'fundamental term', een essentieel contractsbeding, worden 
inn het algemeen niet essentiële contractsverplichtingen met 'warranty' 
aangeduid.. Zie Anson's law of contract, 2T druk, Oxford 1998, p.136 en 
MacGillivrayy on insurance law, 9e druk, Londen 1997, p.214-215. 

2644 Dit is in overstemming met de EG Richtlijn 1993. Het Nederlandse recht 
gaatt daarentegen wel uit van de gedachte dat het begrip kernbeding be-
perktt dient te worden opgevat. Zie mijn opmerkingen in de paragrafen 
2.2.2,, 2.2.3 en 2.2.4. 

2655 Chitty on contracts deel 1, 28e druk, Londen 1999, p.747. 
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tee leiden dat niet iedere bepaling die het recht op uitkering beperkt, kan worden 
aangemerktt als kernbeding: het dient te gaan om een essentiële bepaling. 
OpOp de tweede plaats kan worden aangevoerd dat volgens de heersende leer 
bepalingenn die zijn onder te brengen onder de 'grijze lijst' van Schedule 2 
vann de Regulations niet als kernbeding mogen worden gekwalificeerd.266 

Dezee lijst is in Engeland echter van minder betekenis dan in Nederland het 
gevall  is.267 In Nederland worden bijvoorbeeld de voor het verzekerings-
rechtt zeer belangrijke verval van recht-clausules vermoed onredelijk 
bezwarendd te zijn ex art. 6:237 sub h. Schema 2 van de Regulations mist 
eenn dergelijke belangrijke bepaling zodat in Engeland verval-van-recht-
clausuless in beginsel kernbedingen kunnen zijn. 
Samengevatt zou men kunnen stellen dat de Engelse opvatting over de 
reikwijdtee van het begrip kernbeding in het verzekeringsrecht grotendeels 
overeenkomtt met mijn opvatting op dit punt. Weliswaar betoogde ik in 
afwijkingg van de heersende leer in Engeland dat het feit of een beding 
onderr een 'grijze' of 'zwarte' lijst is onder te brengen geen invloed moet 
hebbenn op de kwalificatie kernbeding maar nu deze lijsten in Engeland 
voorr het verzekeringsrecht van ondergeschikte betekenis zijn, is dit prak-
tischh gezien een kleine afwijking. Van groter belang is de overeenkomst: 
dekkingsomschrijvingenn en het niet naleven van belangrijke verplichting-
enn van de verzekeringnemer dan wel de verzekerde zijn in beginsel kern-
bedingen. . 

Chittyy on contracts deel 1, 28e druk, Londen 1999, p.747. Dit uitgangspunt 
iss ook de heersende leer in Nederland. De EG-Richtlijn 1993 laat zich 
evenwell  niet over deze kwestie uit. 
Ziee over de geringe betekenis van de onderhavige lijst voor het verzeke-
ringsrechtt M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 
1997,, p.517. 
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33 EIGEN SCHULD VAN DE VERZEKERD E 

3.11 Algemeen 

Eenn belangrijke afwijzingsgrond voor een vordering tot uitkering is 'eigen 
schuldschuld van de verzekerde'. Deze afwijzingsgrond houdt in dat de assuradeur 
niett uitkeert omdat het schade voorval door een gedraging, een doen of 
eenn nalaten, van de verzekerde is ontstaan. De onderhavige afwijzings-
grondd kent een wettelijke basis in art. 276 WvK.268 

Ditt artikel bepaalt dat geen verlies of schade, door eigen schuld van de 
verzekerdee veroorzaakt, ten laste van de assuradeur komt. De ratio van de 
onderhavigee bepaling is dat, wanneer verzekeringnemer en assuradeur 
overeenkomenn dat deze laatste het gevaar zal lopen, de assuradeur bij de 
beoordelingg van het risico mag uitgaan van normale voorzichtigheid bij de 

2688 Het nieuwe recht kent in de vorm van art. 7.17.2.9 NBW een minder 
vergaandee bepaling. Het nieuwe recht neemt evenals het huidige recht de 
schuldd van de verzekerde en niet die van de verzekeringnemer als uitgangs-
punt:: voor een afwijking van het geldend recht blijkt geen goede grond te 
bestaan.. Zie over deze kwestie PJ.M. Drion, Bundel Het nieuwe verzeke-
ringsrechtt een eerste verkenning van 7.17 NBW, le druk, Deventer 2000, 
p.96.. Zie over art. 7.17.2.9 mijn opmerkingen in paragraaf 3.2.2. Onder 
omstandigheden,, bijvoorbeeld bij opzet als oogmerk van de verzekerde, 
iss het mogelijk dat de assuradeur tevens het verzekeringscontract wil 
beëindigen.. In de praktijk zal de assuradeur in een dergelijk geval vrijwel 
altijdd gebruik maken van de in vrijwel alle polisvoorwaarden voorkomen-
dee clausule die de assuradeur de mogelijkheid geeft op te zeggen na een 
schademelding.. Zie over de clausule mijn opmerkingen in paragraaf 4.1.4. 
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verzekerde,, de omstandigheden van het geval in aanmerking genomen.269 

Hett komt er op neer dat het gevaar van 'de goede huisvader' wordt verze-
kerdd tenzij anders wordt bepaald.270 Dit laatste doet zich behalve door 
contractuelee renunciatie in de polisvoorwaarden, in de wet zelf voor op 
hett gebied van de brandverzekering: art. 294 WvK bepaalt dat de brandas-
suradeurr eerst is bevrijd van zijn verplichting tot uitkering aan de verze-
kerdee indien de schade door merkelijke schuld van de verzekerde is 
veroorzaakt.. Van merkelijke schuld is slechts sprake indien de verzekerde 
eenn ernstige mate van schuld valt toe te schrijven.271 

Hett woord schuld wordt in de rechtstaal in verschillende betekenissen 
gebruikt.2722 Een van die betekenissen is verkeerde handelwijze. Het is nu 
dezee betekenis die aan het woord schuld wordt toegekend in de uitdruk-
kingg 'eigen schuld' ongeacht of we nu te maken hebben met art. 276 WvK 
dann wel met art. 6:101 BW.273 Het woord schuld wordt in dergelijke geval-
lenn niet gebruikt in verband met een aantasting van rechten van anderen 
maarr als aanduiding van een te kort schieten in de zorg voor eigen be-
langen.2744 Of hier sprake is van een schending van een verplichting van de 
benadeeldee schuldeiser jegens zichzelf is onduidelijk nu hierover tegeng-
esteldee opvattingen bestaan.275 

Maarr er zijn ook duidelijke verschillen tussen beide artikelen. Allereerst kan 
genoemdd worden het dogmatische feit dat het in 'art. 276 WvK-gevallen' 
gaatt om een contractuele aanspraak op schadevergoeding terwijl het in 

2699 H.J. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het 
schadeverzekeringsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.199; HR 23-10-
1992,, NJ 1992, 814 als ook HR 19-6-1992, NJ 1993, 555. 

2700 H.J. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het schade-
verzekeringsrecht,, 5edruk, Alphen a/d Rijn 1998, p.199. 

2711 Zie in dit verband HR 17-6-1988, NJ 1988, 966. 
2722 Asser-Hartkamp I, l l e druk, Deventer 2000, p.380. Zie ook F.H.J. 

Mijnssen,, Cahen-bundel, le druk, Deventer 1997, p.205. 
2733 Asser-Hartkamp I, l l e druk, Deventer 2000, p.380. 
2744 Asser-Hartkamp 1,11° druk, Deventer 2000, p.380 en H.J. Scheltema/F.H.J. 

Mijnssen,, Algemeen deel van het schadeverzekeringsrecht, vijfde druk, 
Alphenn a/d Rijn 1998, p.198. 

2755 Volgens Hartkamp, zie Asser-Hartkamp I, l l e druk, Deventer 2000, p.380, 
bestaatt er geen verplichting zichzelf voor schade te behoeden terwijl de 
Notaa van Wijziging Titel 7.17 op p.42 wel voor die benadering kiest. 
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gevall  van art. 6:101 BW een wettelijke aanspraak op schadevergoeding 
betreft. . 
Al ss tweede verschilpunt kan genoemd worden het feit dat in geval van 
eigenn schuld in de zin van art. 276 WvK de verzekerde zijn gehele aan-
spraakk op schadevergoeding verliest ongeacht het aandeel van het ver-
wijtbaree gedrag in de ontstane schade terwijl bij de toepassing van 6:101 
dee eigen schuld van de benadeelde slechts leidt tot een vermindering van de 
aanspraakk op schadevergoeding evenredig naar de mate waarin de eigen 
schuldd tot de schade heeft bijgedragen.276 Art. 276 kent dus een alles-of-
nietsniets karakter: als het causale verband tussen evenement en gedraging van 
dee verzekerde is vastgesteld, is het verlies van het recht op uitkering in 
beginsell  een feit.277 Het artikel biedt aldus geen ruimte aan verfijnde scha-
deverdelingenn zoals die wel bij de toepassing van art. 6:101 BW mogelijk 
zijn. . 

H.J.. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverze-
keringsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.198. 
InIn het arrest Hogenboom-Unigarant <HR 8-7-1993, NJ 1994, 210) heeft de 
Hogee Raad uitgemaakt dat de leer van de redelijke toerekening, welke 
geldtt in geval van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding (art. 
6:988 BW), niet zonder meer van toepassing is in het verzekeringsrecht. De 
beantwoordingg van de causaliteitsvraag in het verzekeringsrecht komt in 
dee eerste plaats aan op de inhoud en strekking van de overeenkomst en, 
inn geval daarover geschil bestaat, op uitleg van de overeenkomst. In 
gelijkee zin HR 31-10-1997, NJ 1998, 98; Asser-Clausing-Wansink, le druk, 
Deventerr 1998, p.271-272 als ook H.J. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Alge-
meenn deel van het schadeverzekeringsrecht, vijfde druk, Alphen a/d Rijn 
1998,, p.184-185. Meer specifiek geldt sinds kort de regel dat indien door 
eenn als onrechtmatige daad of wanprestatie aan te merken gedraging het 
risicoo ter zake van het ontstaan van schade in het leven is geroepen en dit 
risicoo zich verwezenlijkt, daarmee het causaal verband tussen deze 
gedragingg en de aldus ontstane schade is gegeven en dat het dan aan 
degenee is die op grond van deze gedraging wordt aangesproken om te 
stellenn dat de schade ook zonder deze gedraging zou zijn ontstaan. Zie 
expliciett HR 27-10-2000, NJ 2001, 119, dat een herhaling is van het niet-
verzekeringsrechtelijkee Sint-Willibrord-arrest, HR 16-6-2000, NJ 2000, 584. 
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Alss derde en laatste verschilpunt wil ik noemen het feit dat het begrip 
'eigenn schuld' ex art. 6:101 BW meer omvat dan de term eigen schuld ex 
art.. 276 WvK. Hoewel juristen art. 6:101 BW over het algemeen aanduiden 
alss het 'eigen schuld-artikel', wordt er in het artikel niet gesproken van 
eigenn schuld van de benadeelde maar van een omstandigheid die aan 
dezee kan worden toegerekend.278 Dit laatste brengt mee dat bij de toepas-
singg van het onderhavige artikel niet alleen verwijtbaar gedrag van de 
benadeeldee maar ook omstandigheden die voor risico van de benadeelde 
zijnn een rol spelen; de grondslag van toerekening kan immers zowel schuld 
alsals risico zijn. De term eigen schuld ex art. 276 WvK omvat blijkens de 
rechtspraakk en de literatuur daarentegen slechts verwijtbaar gedrag van de 
verzekerdeverzekerde zélf. 
Ditt laatste treft men onder andere aan in het X/Interpolis-arrest.279 Het 
gingg in dit arrest om een geval waarin een brandassuradeur weigerde uit 
tee keren aan een verzekerde omdat er sprake was van merkelijke schuld 
vann de verzekerde in de zin van art. 294 WvK; de verzekerde had de 
brandd immers zelf gesticht. De verzekerde stelde daarentegen dat van 
merkelijkee schuld in de zin van art. 294 WvK in dit geval geen sprake was; 
dee brandstichting kon hem immers op grond van een geestesstoornis niet 
verwetenn worden. De Hoge Raad stelde de verzekerde in het gelijk maar 
merktee wel op dat in het algemeen de verzekerde de geestesstoornis moet 
bewijzenn als de assuradeur die betwist. Een geestesstoornis, dat blijkt 
hieruit,, bevrijdt van merkelijke schuld en dat is, zoals Wery terecht op-
merkt,, anders dan hetgeen op grond van art. 6:165 BW geldt bij de on-
rechtmatigee daad: een onder invloed van een geestelijke tekortkoming 
verrichtee gedraging kan als onrechtmatige daad aan de dader worden 
toegerekend.2800 Het huidige recht benadert het schuldvereiste in het on-
rechtmatigee daadsrecht aldus veel objectiever dan onder het oude recht 

2788 Asser-Hartkamp I, l l e druk, Deventer 2000, p.383. 
2799 HR 27-3-1987, NJ 1987, 658. In gelijke zin HR 27-3-1987, NJ 1987, 659 

(X/Levob).. Ook in de literatuur wordt deze regel over het algemeen 
aanvaard.. Te noemen zijn in dit verband Asser-Clausing-Wansink, le 

druk,, Deventer 1998, p.243; A.H. Buijze, VA 1995, p.126 en P.L. Wery, 
Hoofdzakenn verzekeringsrecht, 8e druk, Deventer 1995, p.77. 

2800 P.L. Wery. Hoofdzaken verzekeringsrecht, 8e druk, Deventer 1995, p.77. 
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gebruikelijkk was.281 Wery ziet daar echter geen bezwaar in gezien het feit 
datt het om verschillende onderwerpen gaat. De regel in de wettelijke 
regelingg van de onrechtmatige daad dat onder invloed van een geestes-
stoorniss aan derden toegebrachte schade voor rekening van de dader 
komt,, kan naar zijn mening zeer goed samengaan met een regel van ver-
zekeringsrechtt dat aan eigen bezittingen onder invloed van een geestes-
stoorniss toegebrachte schade voor rekening van de assuradeur komt. 
Ikk volg Wery in zijn opvatting dat tegen het zojuist genoemde onder-
scheidd geen bezwaar bestaat. Op het gebied van de onrechtmatige daad 
lijk tt mij terughoudendheid wat betreft het honoreren van situaties waarin 
eenn bepaalde persoon een onrechtmatige daad niet kan worden toegere-
kendd op zijn plaats gezien het feit dat de gelaedeerde min of meer toeval-
li gg wordt geconfronteerd met de geestesstoornis van de laedens. In geval 
vann een verzekeringsovereenkomst tussen een assuradeur en een verze-
kerdee met een geestesstoornis speelt die beschermingsgedachte een stuk 
minder;minder; de assuradeur gaat vrijwilli g een contractuele relatie aan en weet 
off  kan er door middel van een vragenlijst over het algemeen vrij gemak-
kelijkk achterkomen wat de achtergrond van zijn wederpartij is. 
Mijnssenn gaat nog een stap verder: een assuradeur is niet in alle gevallen 
waarinn er sprake is van een verzekerde die onder invloed van een geestes-
stoorniss schade berokkent aan zijn verzekerde bezittingen verplicht uit te 
keren.2822 Deze auteur is van mening dat ook ten aanzien van de toepassing 

2811 Onder het oude recht kon een geestelijk gestoorde niet aansprakelijk uit 
onrechtmatigee daad zijn indien hij zich er niet van bewust kon zijn dat 
watt hij deed onrechtmatig was jegens een ander, of indien hij handelde 
onderr invloed van een psychische dwang (HR 9-12-1960, NJ 1963,1). 

2822 Zie ook J.C. van Eijk-Graveland, De verzekerbaarheid van opzet in het 
schadeverzekeringsrecht,, le druk, Deventer 1999, p.182 en 187. Deze au-
teurr volgt echter een andere, mijns inziens minder fraaie methode dan 
Mijnssenn nu zij het probleem niet oplost binnen het leerstuk eigen schuld 
zelf.. Zij stelt dat de redelijkheid en de billijkheid onder omstandigheden 
eenn beroep op het recht op uitkering in de weg kunnen staan. Als 
voorbeeldd noemt zij het volgende geval. Een verzekerde sticht opzettelijk 
brandd in zijn eigen verzekerde huis onder invloed van een geestesstoor-
nis,, een ernstige psychose. De verzekerde is in deze toestand geraakt 
doordatt hij is vergeten zijn voorgeschreven medicijnen in te nemen. Het is 
dee verzekerde in kwestie bekend dat hij in een ernstige psychotische -> 
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vann art. 276 WvK de hantering van een objectiever schuldbegrip voor de 
handd ligt.283 Beslissend is naar zijn mening niet in hoeverre de verzekerde 
eenn verwijt van zijn gedrag kan worden gemaakt, maar of de assuradeur 
err vanuit mocht gaan dat de verzekerde de schadeveroorzakende gedra-
gingg achterwege zou laten. Het gaat er anders gezegd om wat de assura-
deurr mocht verwachten van een persoon zoals de assuradeur die als 
verzekerdee heeft aanvaard. Hij stelt dan ook dat het uitgangspunt van de 
Hogee Raad zoals verwoord in het arrest X/Interpolis284 dat het voor de 
toepassingg van art. 276 WvK beslissend is of de verzekerde een verwijt 
treft,, op gespannen voet staat met de aan de eigen schuld-regeling in het 
verzekeringsrechtt ten grondslag liggende gedachte dat de assuradeur bij 
dee beoordeling van het risico dat hij krachtens de te sluiten overeenkomst 
zall  gaan lopen, ervan mag uitgaan dat de verzekerde niet tekort schiet in 
dee zorg ter voorkoming van schade die de assuradeur van hem mag ver-
wachten.285 5 

Ikk versta dit betoog aldus dat in geval er zich een schadegeval voordoet 
waarinn de verzekerde onder invloed van een geestesstoornis heeft gehan-
deldd er dient te worden vastgesteld wat de assuradeur van de persoon 
vann de verzekerde wist of had behoren te weten. In geval de assuradeur 
vann de geestesstoornis op de hoogte was of op de hoogte kon zijn omdat 
dee stoornis bijvoorbeeld al bij aanvang van de verzekeringsovereenkomst 
aanwezigg was maar er niet naar is gevraagd op de vragenlijst, dient deze 
aann de verzekerde uit te keren. Is de stoornis echter tijdens de loop van de 
verzekeringsovereenkomstt ontstaan en heeft de verzekerde de assuradeur 
niett in kennis gesteld of is deze laatste niet op een andere wijze bekend 
mett de stoornis dan is dit niet het geval gezien het feit dat de assuradeur 
err in dat geval vanuit mocht gaan dat de verzekerde de normale voorzich-
tigheidd zou betrachten. 

toestandd raakt indien hij de medicijnen niet inneemt en in het verleden 
heeftt hij al meerdere malen in een dergelijke toestand brand gesticht. 
F.HJ.. Mijnssen, Cahen-bundel le druk, Deventer 1997, p.209. 
HRR 27-3-1987, NJ 1987, 658. 
F.HJ.. Mijnssen, Cahen-bundel, le druk, Deventer 1997, p.209. Hij verwijst 
terr ondersteuning van zijn stelling naar de arresten HR 19-6-1992, NJ 
1993,, 555 en HR 23-10-1992, NJ 1992, 814. 
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Opp deze wijze kan ik mij in het standpunt van Mijnssen vinden. Zoals ik 
hierbovenn al min of meer betoogde, speelt de bescherming van assura-
deurss tegen geestesstoornisssen van de verzekerde slechts een marginale 
rol:: in veel gevallen kan de assuradeur zich namelijk op eenvoudige wijze 
opp de hoogte stellen hoe de verzekerde er geestelijk voor staat door daar 
inn de vragenlijst bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst naar te 
vragen.. In geval de assuradeur een dergelijk onderzoek heeft nagelaten 
zijnn de gevolgen voor zijn rekening. Het ligt nu voor de hand om in die 
gevallenn dat de assuradeur niet op de hoogte is en ook niet op de hoogte 
behoortt te zijn met Mijnssen aan te nemen dat de assuradeur niet aan de 
verzekerdee hoeft uit te keren: de assuradeur mag er immers gezien de 
omstandighedenn vanuit gaan dat de verzekerde de schadeveroorzakende 
gedragingg achterwege zou laten. 
Onderr eigen schuld als bedoeld in art. 276 WvK verstaat Mijnssen het 
doorr de verzekerde tekortschieten in de zorg ter voorkoming van 
schade.2866 Dit begrip is echter weinig precies; onder deze term vallen alle 
mogelijkemogelijke schuldgradaties van opzet als oogmerk tot lichte schuld.287 Ge-
bruikk van de weinig precieze term eigen schuld is om een drietal redenen 
aff  te raden. 
Al ss eerste punt wil ik het volgende onder de aandacht brengen. Algemeen 
wordtt aangenomen dat art. 276 WvK van regelend recht is.288 Assuradeurs 
hebbenn de mogelijkheid eigen schuld mee te verzekeren. Toch kent dit 
meeverzekerenn enige beperking: art. 3:40 BW bepaalt dat rechtshandelingen 

2866 H.J. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverze-
keringsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.198. 

2877 A.H. Buijze spreekt in dit verband van het 'ladderprobleem', VA 1995, 
p.129.. Zie voor een helder schema waarin alle schuldgraden van zwaar 
naarr licht zijn verwerkt M.M. Mendel, van Wassenaer van Catwijck-
bundel,, le druk, Zwolle 1993, p.114. 

2888 J.H. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering, 2e druk, 
Zwollee 1994, p.234; P.L. Wery, Hoofdzaken verzekeringsrecht, 8e druk, 
Deventerr 1995, p.76; Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, 
p.244-247;; H.J. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het 
schadeverzekeringsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.200 en p.202-
2044 alsook Ph.HJ.G. van Huizen, Grondslagen van het verzekeringsrecht, 
2ee druk, Lelystad 1999, p.127. 
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niett in strijd mogen zijn met de openbare orde of de goede zeden. In de 
praktijkk komt dit er in het algemeen op neer dat alleen de verzekerings-
overeenkomstt waarbij de assuradeur zich verbindt schade te vergoeden 
diee de verzekerde met opzet heeft veroorzaakt in strijd is met de goede 
zedenn en de openbare orde.289 Het is dus steeds van belang vast te stellen 
vann welke schuldgraad sprake is om te kunnen beoordelen of de verzeke-
ringg in casu dekking biedt; de ruime term eigen schuld biedt dan geen 
houvast. . 
VervolgensVervolgens kan genoemd worden het punt dat de aard van de verzekering 
meee kan brengen dat een beroep van de assuradeur op art. 276 in veel 
gevallenn van eigen schuld van de verzekerde niet mogelijk is. In dit ver-
bandd is te denken aan de aansprakelijksverzekering waar een beroep van 
dee assuradeur op eigen schuld veelal pas zal slagen indien er sprake is 
vann opzet als oogmerk of opzet als zekerheidsbewustzijn van de verzeker-
de.290 0 

TenslotteTenslotte is nog van belang het feit dat de wet bij bepaalde verzekeringen een 
specifiekespecifieke schuld-eis stelt. In dit kader valt te noemen art. 294 WvK, welk 
artikell  voor de brandverzekering merkelijke schuld van de verzekerde 
vereist.. Uit deze bepaling volgt dat brandschade veroorzaakt door lichte 
schuld,, bijvoorbeeld het omstoten van een brandende kaars, toch door de 
assuradeurr vergoed dient te worden.291 De ratio van deze verzwaarde 
schuldeiss is dat een verzekerde zich juist tegen klein menselijk falen met 
grotee financiële gevolgen wil verzekeren. 
Gezienn het feit dat bij bepaalde verzekeringen de aanwezigheid bij de 
verzekerdee van een zeer lichte mate van eigen schuld er niet toe leidt dat 
dee assuradeur van zijn verplichting tot uitkering bevrijd is, is het van 
belangg in ieder individueel geval vast te stellen welke schuldgraad in casu 
aanwezigg is. Zonder deze vaststelling is het immers onmogelijk aan te 
gevenn of in casu de eigen schuld-regeling een rol speelt. 

2899 Blijkens HR 30-5-1975, NJ 1976, 572, HR 11-11-1988, NJ 1989, 362 en HR 
18-10-1996,, NJ 1997, 326 behoort bij een aansprakelijkheidsverzekering 
hett meeverzekeren van voorwaardelijke opzet tot de mogelijkheden. 

2900 Zie in dit verband mijn opmerkingen in paragraaf 3.2.3 
2911 Ph.H.J.G. van Huizen e.a, Grondslagen van het verzekeringsrecht, 

2ee druk, Lelystad 1999, p.126. 
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Menn komt dan bij de vraag welke schuldgradaties er nu te onderscheiden 
zijn.. Van licht naar zwaar zijn achtereenvolgens te noemen: lichte schuld, 
merkelijkee schuld, grove schuld, voorwaardelijke opzet,292 opzet als zeker-
heidsbewustzijnn en opzet als oogmerk.293 Omdat het in kader van mijn 
onderzoekk te ver zou voeren al deze mogelijke schuldgradaties te bespre-
ken,, wil ik mij in de volgende drie subparagrafen beperken tot drie grada-
tiess die in de jurisprudentie en de doctrine het nodige stof hebben doen 
opwaaien.. In de volgende paragraaf zullen achtereenvolgens de schuld-
gradatiess merkelijke schuld, grove schuld en voorwaardelijke opzet worden 
besproken. . 

3.22 Enige schuldgradaties nader  bekeken: merkelijk e 
schuld,, grove schuld en voorwaardelijk e opzet 

3.2.13.2.1 Merkelijke schuld 

3.2.1.11 Merkelijke schuld in verhouding tot andere schuld-
gradaties s 

Art .. 294 WvK geeft voor de brandverzekering een van art. 276 WvK afwij-
kendekende regel. Volgens eerstgenoemde bepaling is de brandassuradeur pas 
bevrijdd van zijn uitkeringsverplichting wanneer de schade door merkelijke 
schuldd van de verzekerde is veroorzaakt,294 dat wil zeggen een ernstige 

Voorwaardelijkee opzet kan nog nader worden onderscheiden in opzet als 
mogelijkheidsbewustzijnn en opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn. Zie 
ookk Ph.HJ.G. van Huizen e.a, Grondslagen van het verzekeringsrecht, T 
druk,, Lelystad 1999, p.126. 
Ph.HJ.G.. van Huizen e.a, Grondslagen van het verzekeringsrecht, T 
druk,, Lelystad 1999, p.126. 
Hett arrest van de Hoge Raad van 20-11-1998, NJ 1999, 85 maakt duidelijk 
datt het voor brandassuradeurs een zeer moeilijke zaak is om uit een 
combinatiee van feiten, omstandigheden en verklaringen zodanige 
conclusiess te produceren dat een beroep op art. 294 WvK slaagt. Zie ook 
F.Th.. Kremer, Vrb 1999, p.60. 
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matee van schuld.295 Hoe ernstig dient de mate van schuld nu te zijn, wil 
menn van merkelijke schuld kunnen spreken? 
Art.. 294 WvK eist zoals gezegd merkelijke schuld. Dit betekent in vergelij-
kingg met art. 276 WvK in ieder geval dat toerekening aan de verzekerde 
pass in een later stadium begint: lichte schuld is niet voldoende. 
Hett meest vergaand is de leer dat merkelijke schuld vrijwel elk onder-
scheidendd vermogen mist: het valt samen met grove schuld, ook wel 
roekeloosheidd genoemd.296 In die visie is de ontheffingsgrond merkelijke 
schuldd voor assuradeurs vanwege de bewijslast moeilijk bereikbaar. 
Eenn andere opvatting die mijns inziens de voorkeur verdient, is deze: 
merkelijkee schuld omvat uiteraard ook grove schuld maar machtigt ook 
tott toerekening van gedrag van de verzekerde aan deze laatste dat nog 
niett als grove schuld te kwalificeren is.297 In dit geval is de ontheffings-
grondd merkelijke schuld voor assurdeurs bereikbaarder omdat het bewijs 
minderr problemen zal geven. 
ScherpeScherpe afbakeningen tussen merkelijke schuld en grove schuld zijn er niet 
maarr dat merkelijke schuld eigen onderscheidend vermogen heeft is wel 
degelijkk uitgangspunt in de rechtspraak en de uitspraken van de Raad van 

Ziee HR 17-6-1988, NJ 1988, 966; Asser-Clausing-Wartsink, le druk, 
Deventerr 1998, p.242 als ook H.J. Scheltema/F.HJ. Mijnssen, Algemeen 
deell  van het schadeverzekeringsrecht, 5C druk, Alphen a/d Rijn 1998, 
p.212. . 
Ziee Pres. Rechtbank Amsterdam 7-5-1981, S&S 1982, 59 die van mening is 
datt eerst van merkelijke schuld kan worden gesproken in geval van 
hoogstt roekeloos gedrag. In dezelfde zin W.C.L. v.d. Grinten in zijn noot 
onderr HR 17-6-1988, NJ 1988, 966. 
Ziee bijvoorbeeld H.J. Scheltema/F.HJ. Mijnssen, Algemeen deel van het 
schadeverzekeringsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.212-213. 
Mijnssenn merkt op dat merkelijke schuld dan samen zou vallen met 
bewustee roekeloosheid. Bewuste roekeloosheid is naar mijn mening 
evenwell  een vorm van grove schuld. Naast bewuste roekeloosheid maakt 
echterr ook de onbewuste roekeloosheid deel uit van de schuldgradatie 
grovee schuld. Zie ook mijn opmerkingen in paragraaf 3.2.2. 
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Toezichtt Verzekeringen.298 Ik zal dit laten zien door een aantal van deze 
beslissingenn te behandelen. 
Ikk wil allereerst de jurisprudentie op dit punt bespreken. Uit de recht-
spraakk blijk t dat een beroep op art. 294 WvK mogelijk is zowel in gevallen 
waarinwaarin er sprake is van grove schuld van de verzekerde, dat wil zeggen roekeloos-
heidheid van de verzekerde, als in gevallen waarin er sprake is van gedrag van de 
verzekerdeverzekerde dat weliswaar niet als grove schuld kan worden gekwalificeerd maar te 
ernstigernstig is om met lichte schuld te worden afgedaan: merkelijke schuld is blij -
kenss de jurisprudentie dus geen synoniem van grove schuld. 
Eenn voorbeeld van een uitspraak waarin een beroep art. 294 WvK werd 
gehonoreerdd en er sprake was van gedrag van de verzekerde dat welis-
waarr niet als grove schuld kon worden aangemerkt maar te ernstig was 
omm met lichte schuld te worden afgedaan, is het arrest van het Hof Am-
sterdamm van 8-9-19882" Het ging in dit arrest om brandschade bij doe-het-
zelf-werkzaamheden.. Een verzekerde besloot op zekere dag zijn parket-
vloerr te lakken. Na de parketvloer van de woonkamer met benzine te 
hebbenn gereinigd en een deel van die vloer te hebben gelakt, verliet de 
verzekerdee het pand. In de kamer bevonden zich in de buurt van de open 
haardd een niet gesloten blik benzine, een geopend blik vloerlak, enige in 
benzinee gedrenkte lappen en een jerrycan met benzine. Tevens lag bij de 
haardd een na het lakken gerookte pijp waarvan de verzekerde niet wist of 
diee gedoofd was. Er brak vervolgens brand uit. De assuradeur weigerde 
mett een beroep op art. 294 WvK te betalen. Het hof was van mening dat 
eenn normaal handelend persoon niet de woning zou verlaten zonder het 
risicoo te elimineren dat de smeulende tabaksresten in de buurt van de 
brandbaree voorwerpen tot brand zouden leiden. Een handelen zoals 

2988 Zie bijvoorbeeld HR 3-2-1989, NJ 1990, 477: 'Het vorenstaande brengt 
medee dat de onderdelen 2a en 2b van een te beperkte rechtsopvatting 
uitgaann en daarom falen: onderdeel a verdedigt blijkens de daarop 
gegevenn toelichting de opvatting dat de verontachtzaming 'zo ernstig 
moett zijn dat zij gelijk is te stellen met opzettelijk handelen 
(brandstichting)) of in ernst daaraan grenst' (citaat uit de schriftelijke 
toelichtingg van Aalbers c.s.); en onderdeel b stelt dat Aalbers zich er 
bewustt van had moeten zijn dat de brand 'het rechtstreekse en 
onvermijdelijkee gevolg van zijn nalatigheid zou zijn'. 

2999 Hof Amsterdam 8-9-1988, S&S 1990, 33. 
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zojuistt omschreven is zo onvoorzichtig dat van merkelijke schuld kan 
wordenn gesproken. 
Hett gedrag in het laatstgenoemde geval is mijns inziens ernstiger dan 
lichtee schuld. De kans op brand was immers reëel aanwezig. Het gaat 
mijnss inziens echter te ver om hier van roekeloosheid, grove schuld van 
dee verzekerde te spreken. Daarvoor zou de kans op brand groter moeten 
zijn.. Deze kans was weliswaar reëel maar niet erg groot nu het vuur zich 
inn een min of meer afgesloten omgeving (de pijp) bevond en er tevens 
geenn sprake was van een open vlam. 
Eenn voorbeeld van een uitspraak waarin de rechter het beroep van de 
assuradeurr op art. 294 WvK honoreerde en er wel sprake was van roeke-
looss gedrag is het arrest van het Hof Den Bosch van 22-1-1980.300 Het ging 
hierr om een geval waarin een verzekerde in zijn slaapkamer een nog 
brandendee lucifer gooide in een denkbeeldige asbak waarvan hij dacht dat 
diee op het bed stond. In werkelijkheid bleek de asbak niet aanwezig te 
zijn.. De verzekerde verliet hierna de slaapkamer, waarna brand in die 
kamerr is ontstaan. De brandassuradeur weigerde aan de verzekerde uit te 
kerenn omdat hij van mening was dat hier sprake was van merkelijke 
schuldd in de zin van art. 294 WvK. Het hof oordeelde dat de handelwijze 
vann de verzekerde een schoolvoorbeeld was van merkelijke schuld in de 
zinn van art. 294 WvK, waaraan de strafrechtelijke vrijspraak van de verze-
kerdee niet afdeed. Het is mijns inziens alleszins verdedigbaar in dit geval 
tee spreken van in ieder geval roekeloos gedrag nu er zonder enige contro-
lee een brandend voorwerp wordt weggegooid. In vergelijking met het 
gevall  van de pijp is het gedrag van de verzekerde in casu laakbaarder nu 
err sprake is van een open, oncontroleerbare vlam zodat de kans op brand 
groterr is. 
Inn de uitspraken van de Raad van Toezicht ziet men, zoals reeds gezegd, 
hetzelfdehetzelfde beeld terug: ook daar treft men aan dat merkelijke schuld een rui-
mermer begrip is dan grove schuld. 
AllereerstAllereerst een uitspraak waarin een beroep op art. 294 WvK werd gehono-
reerdd ondanks het feit dat er geen sprake was van grove schuld: uitspraak 
II-90/40.3011 Het ging hier om het volgende. Verzekerde A had een opstal-
verzekeringg en uitgebreide inboedelverzekering gesloten bij assuradeur B. 

3000 Hof Den Bosch 22-1 -1980, NJ1980, 478. 
3011 RvT 11-90/40. 
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Tijdenss de looptijd van de verzekeringen werden woning en inboedel 
doorr brand verwoest. De brand was ontstaan toen de verzekerde voorbe-
reidingenn trof om met een gehuurd gasgestookt afstoomapparaat het 
behangg in de slaapkamer te verwijderen. De assuradeur weigerde onder 
meerr met een beroep 294 WvK (merkelijke schuld) de schade van de 
verzekerde,, begroot op ƒ 300.000,- te vergoeden. De assuradeur achtte het 
uitermatee onzorgvuldig van de verzekerde een dergelijk gevaarlijk appa-
raatt in werking enige tijd zonder toezicht te hebben verlaten (navraag bij 
dee verhuurder leerde dat dergelijke apparaten niet zonder toezicht kun-
nenn blijven). Dit gold des te meer nu er in de slaapkamer overal papier op 
dee grond lag, het raam van de slaapkamer openstond en er wind stond op 
dee zijde van het huis waar de verzekerde zijn werkzaamheden verrichtte. 
Hoewell  de Raad van Toezicht vooropstelde dat hij geen bindende uit-
spraakk kan doen over de uitleg van art. 294 WvK, was dit college van 
meningg dat het standpunt van de assuradeur niet onverdedigbaar geacht 
konn worden. 

OpOp de tweede plaats een uitspraak waarin er sprake is van roekeloos gedrag 
vann de verzekerde: uitspraak II-89/7. In deze uitspraak ging het om een 
gevall  waarin verzekerde X een inboedelverzekering had gesloten bij 
assuradeurr Y.302 Tijdens de looptijd van de verzekering was er schade 
ontstaann aan het matras van verzekerde X. Deze schade was ontstaan 
doordatt verzekerde X, terwijl hij in bed een sigaret lag te roken, in slaap 
wass gevallen waarna door de sigaret een gat in het matras was gebrand. 
Nadatt de verzekerde het evenement bij de assuradeur had gemeld met het 
verzoekk om schadevergoeding, heeft de assuradeur de claim van de ver-
zekerdee met een beroep op art. 294 WvK (merkelijke schuld) afgewezen. 
Dee assuradeur stelde dat het van algemene bekendheid mag worden 
geachtt dat roken in bed zeer gevaarlijk is, in het bijzonder met het oog op 
dee mogelijkheid dat men in die situatie zeer gemakkelijk in slaap kan 
vallen.. De assuradeur stelde verder dat roken in bed zo zeer afwijkt van 
hetgeenn van een met normale voorzichtigheid handelend persoon mag 
wordenn verwacht en een dusdanige verhoogde kans op brandschade 
oproept,, dat de onderhavige schade moet worden geacht te zijn veroor-

3022 RvT II-89/7. 
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zaaktt door merkelijke schuld van de verzekerde in de zin van art. 294 
WvK.. De Raad van Toezicht achtte het standpunt van de assuradeur 
verdedigbaar.303 3 

Mijnss inziens is het gedrag van de verzekerde in de tweede casus laakbaar-
derder dan in de eerste casus. Het roken in bed brengt veel grotere gevaren 
mett zich dan het voor korte tijd verlaten van een gevaarlijk apparaat. 
Allereerstt kan genoemd worden het feit dat er weinig voorwerpen te 
noemenn zijn die zo snel vlam vatten als beddegoed. Al s tweede punt kan 
wordenn opgemerkt dat het risico dat men in slaap valt een kans op aan-
zienlijkee brandschade met zich brengt; op het moment dat de ingeslapen 
persoonn volledig ontwaakt is en beseft wat er aan de hand is, is de schade 
overr het algemeen al aangericht. Bij het voor korte tijd verlaten van een 
gevaarlijkk apparaat kan over het algemeen snel worden ingegrepen als de 
verzekerdee zich in of om het huis bevindt zodat over het algemeen grote 
schadee kan worden voorkomen. Beide punten zorgen er mijns inziens 
voorr dat het roken in bed als roekeloos kan worden bestempeld terwijl 
eenn dergelijke kwalificatie voor het achterlaten van het apparaat te ver 
zouu voeren. 

3.2.1.22 Analogische toepassing van art. 294 WvK en de ratio 
daarachter r 

Dee zwaardere eis die art. 294 WvK stelt aan een beroep van de assuradeur 
opp eigen schuld in geval van een brandverzekering is begrijpelijk: brand 
wordtt in de meeste gevallen immers veroorzaakt door lichte schuld van de 
verzekerde,, doordat de zorg die men dagelijks voor zijn bezittingen heeft 
weleenss verslapt; het is zelfs voor een groot gedeelte dit gevaar waartegen 
menn zich wil verzekeren.304 

DezelfdeDezelfde ratio bestaat echter ook bij verschillende andere verzekeringen waar-
vann de diefstalverzekering het belangrijkste voorbeeld is.305 Vele auteurs 
zijnn dan ook van mening dat art. 294 analogisch mag worden toegepast op 

Datt roken in bed merkelijke schuld oplevert, vindt men ook in de 
jurisprudentiee terug getuige het vonnis van de Rechtbank Utrecht van 21-
9-1994,, Prg. 1995, 4336. 
P.L.. Wery, Hoofdzaken verzekeringsrecht, 8e druk, Deventer 1995, p.74. 
P.L.. Wery, Hoofdzaken verzekeringsrecht, 8e druk, Deventer 1995, p.74. 

303 3 

304 4 

305 5 
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allealle verzekeringen die gelijk de brandverzekering het risico van alle dag 
dekken.dekken.306306 Dorhout Mees stelt zelfs dat in de praktijk art. 294 de algemene 
regell  geeft en art. 276 WvK alleen geldt voor de transportverzekering en 
mogelijkee enkele andere verzekeringen waarbij de verzekerde de te verze-
kerenn onderneming moet voorbereiden, toerusten en in zee sturen.307 Bij 
dezee laatstaangehaalde verzekeringsvormen is immers beperking van alle 
risico'ss een van de voornaamste punten die de verzekerde in het oog dient 
tee houden zodat elke nalatigheid hem terecht kan worden verweten.308 

OokOok in de jurisprudentie ziet men de gedachte terug dat de in art. 294 WvK 
opgenomenn eis behoort te gelden voor alle verzekeringen die het risico 
vann alle dag dekken. 
Inn het arrest van het Hof Den Haag van 6 juni 1986 was de vraag aan de 
ordee welke mate van eigen schuld van de verzekerde vereist is voor een 
beroepp door de assuradeur op art. 276 WvK in geval van een verzekering 
tegenn diefstal.309 Het ging hier om een geval waarin een verzekerde een 
beauty-casee met sieraden ter waarde van ƒ 250.000,- in de achterbak en 
eenn lammy-coat ter waarde van ƒ 1600,- op of bij de achterbank van de 
autoo had achtergelaten. De auto was in het centrum van Keulen gepar-
keerdd en bleek te zijn gestolen toen de verzekerde na drie uur ter plaatse 
terugkeerde.. Het hof overwoog ten aanzien van de onderhavige vraag: 
'datt in geval van verlies of beschadiging van kostbaarheden, op welk 
risicoo de litigieuze verzekering betrekking heeft, vaak aan de verzekerde 
zelff  enig verwijt kan worden gemaakt en dat het in verband daarmee 
weinigg met de aard van de verzekering zou stroken om de verzekeraar 
dann telkens een beroep op artikel 276 WvK toe te staan. Dat kan rechtvaar-
digenn de mogelijkheid tot inroeping van dat artikel, ook indien zulks niet 
uitdrukkelijkk mocht zijn overeengekomen, te beperken tot gevallen van 
merkelijkee schuld.' 

3066 Te noemen zijn in dit verband P.L. Wery, Hoofdzaken verzekeringsrecht, 
8ee druk, Deventer 1995, p.74 en T.J. Dorhout Mees, Schadeverzekerings-
recht,, 4e druk, Zwolle 1967, p.271. 

3077 TJ. Dorhout Mees, Schadeverzekeringsrecht, 4e druk, Zwolle 1967, p.271. 
Inn ongeveer gelijke zin MvT Ontwerp 7.17, p.25. 

3088 TJ. Dorhout Mees, Schadeverzekeringsrecht, 4e druk, Zwolle 1967, p.271. 
3099 Hof Den Haag 6-6-1986, S&S 1987, 69 mede te kennen uit HR 17-6-1988, 

NJJ 1988, 966. 
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Eenn soortgelijke overweging treft men ook aan in het vonnis van de Recht-
bankk Utrecht van 18 maart 1998 waar ten aanzien van de toepasselijkheid 
vann art. 276 WvK in geval van een inboedelverzekering werd overwogen: 
'Naarr het oordeel van de rechtbank brengt het feit dat het gaat om een 
inboedelverzekeringg die naar haar aard gericht is op een zeer algemeen 
risicoo van verlies en beschadiging, met zich dat het niet met de aard van 
dee verzekering zou stroken de verzekeraar een beroep op 276 K toe te 
staann zodra de verzekerde zelf enig verwijt kan worden gemaakt, hoewel 
dee bewoording van dat artikel niet uitsluit dat de verzekerde ook bij lichte 
schuldd van zijn kant, geen vergoeding toekomt. Voor een succesvol be-
roepp op art. 276 K in een geval als het onderhavige zal derhalve gelet op 
hett voorgaande sprake moeten zijn van een ernstige mate van schuld.,310 

Dee Raad van Toezicht is in zijn uitspraken minder duidelijk over de onder-
havigee kwestie. Toch kan mijns inziens met enige goede wil in de uit-
spraakk VI-90/30311 worden gelezen dat bij verzekeringen die het risico van 
allee dag dekken het criterium van art. 294 dient te worden toegepast in 
gevall  de vraag rijst of de assuradeur op grond van eigen schuld de uitke-
ringg aan de verzekerde mag weigeren. Het ging in de zojuist aangehaalde 
uitspraakk om het volgende geval. Verzekerde X had een kostbaarheden-
verzekeringg afgesloten voor zijn video-apparatuur bij assuradeur Y. Op 
eenn gegeven moment is de kofferruimte van de auto van de verzekerde 
opengebrokenn waarbij de video-apparatuur met een waarde van ƒ 6548,-
iss weggenomen. Toen de verzekerde het voorval bij de assuradeur meld-
dee en verzocht de schade te vergoeden, weigerde de assuradeur uit te 
kerenn daar hij van mening was dat er sprake was van eigen schuld van de 
verzekerdee in de zin van art. 276 WvK. De Raad van Toezicht achtte het 
standpuntt van de assuradeur onverdedigbaar waarbij deze instantie 
onderr andere overwoog dat de aard van de onderhavige verzekering 
meebrengtt dat een beroep op eigen schuld minder snel openstaat. Deze 
overwegingg dient mijns inziens zo te worden geïnterpreteerd dat in geval 
err sprake is van een verzekering waarbij het risico van alle dag wordt 
gedekt,, zoals bijvoorbeeld een kostbaarhedenverzekering, de assuradeur 
slechtss bij aanzienlijke schuld van de verzekerde de uitkering kan weige-
ren. . 

3100 Rechtbank Utrecht 18-3-1998, Vrb 1999, p.79-80. 
3111 RvT VI-90/30. 
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Inn de literatuur, de jurisprudentie en min of meer de uitspraken van de 
Raadd van Toezicht wordt, zoals zojuist is aangetoond, het begrip eigen 
schuldd van de verzekerde beperkt opgevat als het gaat om verzekeringen 
welkee het risico van alle dag dekken. Deze lij n lijk t mij zeer wel verdedig-
baarr gezien het feit dat de verzekerde juist een dergelijke verzekering 
heeftt gesloten of heeft doen sluiten om verzekerd te zijn in geval van 
menselijkk falen. Onder dit laatste moet dan worden verstaan een normaal 
menselijkk moment van onbedachtzaamheid.312 Een ruimere toepassing 
vann art. 276 zou de vreemde situatie tot gevolg hebben dat het de assura-
deurr is toegestaan om een uitkering te weigeren in situaties waarvoor de 
verzekeringg nu juist is afgesloten. 

3.2.23.2.2 Grove schuld 

Art .. 276 WvK is van aanvullend recht: partijen hebben dan ook de moge-
lijkheidd bepaalde schuldgraden mee te verzekeren?™ In de literatuur wordt 
overr het algemeen aanvaard dat grove schuld kan worden meeverze-
kerd.314 4 

Hett is op het eerste gezicht vreemd dat eigen grove schuld kan worden mee-
verzekerdd terwijl de aansprakelijkheid voor de gevolgen van eigen grove 
schuldd niet door middel van een exoneratiebeding kan worden uitgeslo-
tenn aldus het bekende Röntgenoloog-arrest315:316 in beide gevallen wordt 
immerss het risico voor eigen fouten van een contractspartij op zijn weder-
partijj  gelegd. De tegenstelling is wellicht minder vreemd indien men be-

3,22 Zie in dit verband HR11-1-1991, NJ 1991, 271. 
3133 Zie Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.244-245 als ook 

Ph.H.J.G.. van Huizen e.a, Grondslagen van het verzekeringsrecht, 2e 

druk,, Lelystad 1999, p.127. 
3144 Te noemen zijn in dit verband onder andere W.L.P.A. Molengraaff/C.W. 

Starr Busmann, Leidraad Nederlands handelsrecht, 9*  druk, Haarlem 1955, 
p.6244 en Ph.H.J.G. van Huizen e.a, Grondslagen van het verzekerings-
recht,, 2e druk, Lelystad 1999, p.129. 

3155 HR 14-4-1950, NJ 1951,17. 
3166 Deze tegenstelling wordt ook door Mijnssen opgemerkt. Zie H.J. 

Scheltema/F.H.J.. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverzekerings-
recht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.204 
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denktt dat in geval van een schadeverzekeringsovereenkomst de verplich-
tingg tot het betalen van een schadevergoeding aan de verzekerde vrijwillig 
doorr de assuradeur wordt aangegaan terwijl het bij een exoneratiebeding 
gaatt om een beperking van een wettelijke verplichting tot schadevergoe-
ding.3177 Verder zal een uitbreiding van het recht op schadevergoeding 
natuurlijkk altijd op minder weerstand stuiten dan een beperking van dit 
recht. . 
Watt verandert er nu in het nieuwe recht? Art. 7.17.2.9 NBW bepaalt sinds 
dee Nota van Wijziging van 21 juni 2000 dat de assuradeur geen schade 
vergoedtt aan de verzekerde die de schade met opzet of door roekeloosheid 
heeftt veroorzaakt. In het oorspronkelijke art. 7.17.2.9 lid 1 NBW (1986) 
werdd in plaats van roekeloosheid het begrip grove schuld gehanteerd. 
Vann een inhoudelijke wijziging is geen sprake: in de toelichting bij de Nota 
vann Wijziging wordt de verandering verklaard door er op te wijzen dat 
hett begrip beter in overeenstemming is met de terminologie die in het 
Nieuwee Burgerlijke Wetboek gebruikelijk is maar dat de beide begrippen 
quaa inhoud niet van elkaar verschillen.318 

Dee ontwerpbepaling verruimt dus de dekkingsomvang van de verzekering 
wanneerr men deze vergelijkt met de huidige eigen schuld-regeling ex. 
art.276/2944 WvK: waar nu over het algemeen merkelijke schuld voldoende 
is,, wi l de assuradeur bevrijd zijn van zijn verplichting tot uitkering, wordt 
dee assuradeur onder het nieuwe recht pas bevrijd bij de veel zwaardere 
schuldgradatiee roekeloosheid en heeft hij daarvan de bewijslast. Dat 
roekeloosheidd een zwaardere schuldgradatie is dan merkelijke schuld 
blijk tt uit het volgende. In het arrest Codam-Merwede komt naar voren dat 
onderr grove schuld moet worden verstaan een in laakbaarheid aan opzet 
grenzendee schuld.319 Nu in de toelichting bij de Nota van wijziging wordt 

3177 Dit onderscheid wordt ook door Mijnssen benadrukt. Zie H J. Scheltema/ 
F.H.J.. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverzekeringsrecht, 5e druk, 
Alphenn a/d Rijn 1998, p.204. 

3188 Toelichting bij de Nota van Wijziging, p.31. 
3,99 HR 12-3-1954, NJ 1955, 386. Voor merkelijke schuld geldt dit zware ver-

eistee daarentegen niet zoals ik in paragraaf 3.2.1.1 heb aangetoond. In het 
arrestt Codam-Merwede ging het voornamelijk om de vraag of een kapi-
teinn van een sleepboot ex art. 342 oud WvK aansprakelijk was voor aan-
varingsschadee aan het schip dat door zijn boot gesleept werd. Art. 342 -» 
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opgemerktt dat onderhavige termen inwisselbare begrippen zijn, betekent 
ditt dat met genoemd arrest ook het begrip roekeloosheid is omschreven.320 

Art .. 7.17.2.9 NBW is niet van dwingend recht: partijen behouden de moge-
lijkheidd lichtere graden van schuld van de dekking uit te sluiten.321 De 
uitbreidingg van de dekking wordt echter wel beperkt door art. 3:40 BW 
datt bepaalt dat rechtshandelingen niet in strijd mogen zijn met de goede 
zedenn en/of de openbare orde.322 In het algemeen komt het erop neer dat 
slechtss de verzekeringsovereenkomst waarbij de assuradeur zich verbindt 
schadee te vergoeden die de verzekerde met opzet heeft veroorzaakt ex. 
art.. 3:40 lid 1 BW nietig is.323 

Hett vervangen van de term grove schuld door het begrip roekeloosheid is 
mijnss inziens om twee redenen een verbetering. 
AllereerstAllereerst kan worden opgemerkt dat de wijziging veel duidelijker maakt 
datt zowel onbewuste als bewuste roekeloosheid van dekking zijn uitgeslo-
tenn terwijl voor de wijziging, toen het begrip grove schuld nog werd 
gehanteerd,, die bedoeling alleen uit de Memorie van Toelichting bleek.324 

Expliciteringg van die bedoeling was zeker geen overbodige luxe indien men 
bedenktt dat in het huidige BW het begrip grove schuld op een aantal 
plaatsenn is vervangen door de term bewuste roekeloosheid zodat verwar-
ringg op het terrein van het verzekeringsrecht wel degelijk denkbaar was. 
Menn kan in dit kader denken aan art. 7:658 lid 2 BW dat in tegenstelling 

oudd WvK bepaalde dat voor een dergelijke aansprakelijkheid opzet of 
grovee schuld van de kapitein vereist was. 
Toelichtingg bij de Nota van wijziging van Titel 7.17, p.31. 
MvTT Ontwerp Titel 7.17, p.26. 
MvTT Ontwerp Titel 7.17, p.26. Zie ook F.H.J. Mijnssen, Cahen-bundel, T 
druk,, Deventer 1997, p.206. 
F.HJ.. Mijnssen Cahen-bundel, le druk, Deventer 1997, p.206. Mijnssen 
steltt dan ook dat de imperatieve toon waarin het onderhavige artikel is 
gezett hem dan ook niet juist lijkt . In het licht van het Bierglas-arrest (HR 
30-5-1975,, Nj 1976, 572) is het echter wel mogelijk voorwaardelijke opzet 
meee te verzekeren in geval van een aansprakelijkheidsverzekering. Zie 
overr dit laatste J.H. Wansink, Bundel Eigen schuld bij onrechtmatige 
daad,, le druk, Lelystad 1997, p.74. 
Ziee MvT Titel 7.17, p.25. Zie ook P.J.M. Drion, Bundel Het nieuwe 
verzekeringsrechtt een eerste verkenning van 7.17 NBW, le druk, Deventer 
2000,, p.95 

320 0 

321 1 

322 2 
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tott zijn voorganger art. 1638x lid 2 oud BW, dat sprak over grove schuld 
vann de werknemer, uitgaat van bewuste roekeloosheid van de werkne-
mer.. Deze beide artikelen bieden de werkgever een mogelijkheid aanspra-
kelijkheidd voor de schade die een werknemer door een bedrijfsongeval 
heeftt geleden, af te wenden.325 

Hett nieuwe art. 7:658 lid 2 BW is overigens minder nieuw dan het er op 
hett eerste gezicht uitziet: de Hoge Raad had immers onder het oude recht 
all  bepaald dat waar in art. 1638x wordt gesproken van grove schuld daar-
onderr moet worden verstaan opzet of bewuste roekeloosheid.326 

Ditt mag dan wel zo zijn maar is het niet vreemd dat Titel 7.17 niet aansluit 
bijj  de ontwikkeling dat in het huidige BW op diverse plaatsen gekozen is 
omm de 'oude' term grove schuld te vervangen door het begrip bewuste 
roekeloosheid?roekeloosheid? Dit is wellicht vreemd op het eerste gezicht maar na dieper 
nadenkenn over deze kwestie zijn er mijns inziens in ieder geval twee argu-
mentenn aan te dragen om, zoals in de Nota van Wijziging is gebeurd, voor 
roekeloosheidroekeloosheid in het algemeen te kiezen. 
OpOp de eerste plaats kan worden opgemerkt dat het juist merkwaardig is 
alleenn bewuste roekeloosheid van de verzekerde te bestraffen indien men 
bedenktt dat onbewuste roekeloosheid even verwijtbaar kan zijn als of 
zelfss verwijtbaarder kan zijn dan bewuste roekeloosheid.327 Dit wordt 
duidelijkk indien men het volgende geval bekijkt.328 Twee prof-wielrenners 

3255 Zie uitvoerig over deze artikelen H.L. Bakels, Schets van het Nederlands 
arbeidsrecht,, 15e druk, Deventer 1998, p.96-99. 

3266 HR 27-3-1992, NJ 1992,496 als ook HR 20-9-1996, NJ 1997,198. 
3277 Zie ook M.M. Mendel, Van Wassenaer van Catwijck-bundel, le druk, 

Zwollee 1993, p.117-118. Anders Rechtbank Den Bosch 20-5-1994, S&S 
1994,, 125. De rechtbank overwoog met betrekking tot art. 8:1108 BW: 
'Roekeloosheidd is al niet best, maar bewust roekeloos handelen is bar.' 

3288 Zie voor dit geval M.M. Mendel, Van Wassenaer van Catwijck-bundel, le 

druk,, Zwolle 1993, p.118. Zie voor een ander geval M.M. Mendel, Bundel 
Bewijss en letselschade, l e druk, Lelystad 1998, p.64. Het gaat in dit laatste 
gevall  om de situatie dat een automobilist op een zebrapad een voetgan-
gerr aanrijdt. In geval de automoblist de voetganger aanrijdt omdat hij 
dezee niet heeft gezien door zijn beijzelde ruiten is er sprake van onbewus-
tee roekeloosheid. Indien hij de voetganger wel heeft gezien maar hij dacht 
datt hij er nog wel langs kon, is er sprake van bewuste roekeloosheid. 
Mendell  merkt in dit kader op dat het niet vol is te houden dat de -* 
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makenn vaak samen een trainingsronde. Op een bepaalde dag zien zij 
gedurendee de training in de verte een rij overstekende scholieren. Elk 
kindd loopt op dezelfde, vrij korte afstand achter zijn voorganger. Wielren-
nerr I is zich, hoe vreemd dit wellicht ook klinkt, niet bewust van het grote 
gevaarr dat hij voor de scholieren creëert. Het gevaar dringt niet tot hem 
door.. Hij gaat geheel op in de training. Hij rijdt dan ook in volle vaart 
tussenn de scholieren door en rijdt er daarbij één aan. Wielrenner II is zich 
daarentegenn wel bewust van het grote gevaar dat hij sticht indien hij in 
vollee vaart tussen de scholieren doorrijdt. Toch mindert hij geen snelheid 
omdatt hij erop vertrouwt dat zijn stuurmanskunst een botsing met één 
vann de scholieren zal voorkomen.329 Wielrenner II heeft zijn stuurmans-
kunstt echter overschat: ook hij rijdt een scholier aan. Twee ervaren agen-
tenn die als toevallige toeschouwers de botsingen hebben zien gebeuren 
omschrijvenn het gedrag van beide wielrenners als stompzinnig. 
Ikk volg Mendel in de opvatting dat het gedrag van wielrenner I die zich 
niett realiseerde welk gevaar hij voor de kinderen schiep niet per definitie 
minderr verwijtbaar is dan het gedrag van wielrenner II die het gevaar wel 
zagg maar die als gevolg van zelfoverschatting toch in volle vaart door-
reed.3300 Wellicht zou het zo kunnen zijn dat wielrenner II enige reden had 
voorr zijn - achteraf misplaatst - vertrouwen dat hij een ongeluk zou weten 
tee voorkomen. Men kan daarbij denken aan het geval dat het in het pro-
fessionelee wielercircuit van algemene bekendheid was dat wielrenner II 
overr een uitzonderlijke stuurmanskunst beschikte. 

Dee onderhavige opvatting vindt ook steun in de strafrechtelijke literatuur. 
Zoo merkt Remmelink op: 'Voor wat de strafwaardigheid betreft zal de 
onbewustee schuld niet zelden ernstiger zijn, want bij bewuste culpa heeft 

automobilistt die onnadenkend aan het verkeer is gaan deelnemen met 
beijzeldee ruiten waardoor hij niets kon zien per definitie minder 
verwijtbaarr heeft gehandeld dan de automobilist die, zonder beijzelde 
ramen,, ten onrechte dacht dat hij de voetganger nog wel kon passeren. 
Err is dus geen sprake van voorwaardelijke opzet. 
M.M.. Mendel, Van Wassenaer van Catwijck-bundel, le druk, Zwolle 1993, 
p.118 8 
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dee dader zich tenminste nog om de gevolgen bekommerd, al heeft hij 
dezee dan ook lichtvaardig onderschat.'331 

Al ss tweede argument kan worden aangevoerd dat voor het niet gebruiken 
vann de term roekeloosheid in art. 7:658 lid 2 BW redenen zijn aan te voe-
renn die geen opgeld doen voor het verzekeringsrecht.332 Dit wordt duide-
lij kk indien men art. 1638x oud BW/7:658 lid 2 BW nader bekijkt. 
Inn art. 1638x lid 2 oud BW en art. 7:658 lid 2 BW staat de bescherming van 
dee werknemer tegen onveilige arbeidssituaties centraal.333 De Hoge Raad 
enn de wetgever laten deze strekking tot uitdrukking komen door rekening 
tee houden met het ervaringsfeit dat het langdurig verkeren in een bepaal-
dee arbeidssituatie tot een vermindering van de ter voorkoming van onge-
lukkenn raadzame voorzichtigheid leidt:334 om te voorkomen dat de werk-
geverr zijn aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een bedrijfs-
ongevall  al te snel kan afwenden dient de werkgever aan te tonen dat de 
werknemerr op zijn minst bewuste roekeloosheid valt te verwijten.335 

3311 D. Hazewinkel-Suringa/J. Remmelink, Inleiding tot de studie van het 
Nederlandsee strafrecht, 15e druk, Deventer 1996, p.234. Zie ook J. 
Remmelink,, RM Themis 1975, p.370: 'Gesteld wordt, dat onbewuste 
schuldd een lichtere vorm van culpa zou zijn dan de bewuste schuld. Ik 
begrijpp niet hoe men zoiets kan beweren. Vaak is immers juist het 
omgekeerdee het geval. De echte rowdies in het verkeer interesseren zich 
niett voor het gevaar (van anderen) en hebben deswege juist geen bewuste 
schuld.' ' 

3322 Anders M.M. Mendel, Van Wassenaer van Catwijckbundel, le druk, 
Zwollee 1993, p.119-120. 

3333 H.L. Bakels, Schets van het Nederlands arbeidsrecht, 15e druk, Deventer 
1998,, p.98. De bescherming wordt door de wetgever zelfs zo belangrijk 
geachtt dat art. 7:658 lid 3 de leden 1 en 2 van dit artikel tot dwingend 
rechtt bestempelt. 

3344 F.H.J. Mijnssen, Cahen-bundel, le druk, Deventer 1997, p.207. Zie de 
arrestenn HR 27-3-1992, NJ 1992, 496 als ook HR 20-9-1996, NJ 1997, 198, 
Dee uitleg van de Hoge Raad in zijn arrest van 4-2-2000, NJ 2000, 429, dat 
onderr grove schuld in de zin van art. 3 Loodsenwet dient te worden 
verstaann bewuste roekeloosheid past in dit beeld. 

3355 Uit de arresten van de Hoge Raad van 20-9-1996, NJ 1997,198 en HR 11-9-
1998,, NJ 1998, 870 blijkt dat de bescherming van de werknemer in 
extremiss wordt doorgevoerd: slechts in het weinig voorkomende geval -
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Hett bovenstaande verklaart misschien dat roekeloosheid in het algemeen 
alss ontsnapppingsmogelijkheid voor de werkgever te ver zou voeren 
maarr nog niet waarom juist gekozen is voor bewuste schuld en niet voor 
onbewusteonbewuste schuld. Een echte rechtvaardiging voor deze keuze is mijns 
inzienss niet te geven nu zoals boven is aangetoond bewuste roekeloosheid 
niett per definitie verwijtbaarder is dan onbewust roekeloosheid.336 

Dee verandering van grove schuld door roekeloosheid in art. 7.17.2.9 is 
nogg om een tweede reden een stap vooruit. Door Mijnssen is naar voren 
gebrachtt dat het de voorkeur verdient de term roekeloosheid te gebruiken 
gezienn het feit dat aan het begrip grove schuld het bezwaar kleeft dat het 
woordd schuld de ongewenste suggestie wekt dat er sprake moet zijn van 
eenn bepaalde mate van verwijtbaarheid.337 

Ikk sluit mij bij deze opvatting van Mijnssen aan. Zoals ik in paragraaf 3.1 
all  aangaf dient het schuldbegrip mijns inziens objectief te worden opgevat: 
menn spreekt van eigen schuld in geval de verzekerde zich onvoldoende 
rekenschapp heeft gegeven van de belangen van de assuradeur, ongeacht of 
hemm dat kan worden verweten, gezien hetgeen de assuradeur van de 
verzekerdee mocht verwachten. Het verdient dan aanbeveling in Titel 7.17 
terminologiee die neigt naar een subjectief schuldbegrip te vermijden en 
begrippenn te gebruiken die meer passen in de objectieve zienswijze. Men 
kann bij dit laatste denken aan begrippen als onbedachtzaamheid, onacht-
zaamheidd en natuurlijk de in art. 7.17.2.9 gebruikte term roekeloosheid.338 

datt de werknemer onmiddellijk voor het ongeval gewaarschuwd is, zal er 
pass sprake zijn van bewuste roekeloosheid van de werknemer. De term 
bewustee roekeloosheid heeft in een dergelijke enge opvatting nauwelijks 
enigee praktische betekenis. In ongeveer gelijke zin P.A. Stein in zijn noot 
onderr het eerstgeneomde arrest als ook M.M. Mendel, Bundel Bewijs en 
letselschade,, le druk, Lelystad 1998, p.68. 
Ziee ook M.M. Mendel, Van Wassenaer van Catwijck-bundel, V druk, 
Zwollee 1993, p.119. 
F.H.J.. Mijnssen, Cahen-bundel, le druk, Deventer 1997, p.208-210. 
Ziee ook F.H.J. Mijnssen, Cahen-bundel, le druk, Deventer 1997, p.210. 
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3.2.33.2.3 Voorwaardelijke opzet 

Al ss men de 'schuldladder' bekijkt, blijkt dat de grens tussen opzet en 
schuldd ergens ligt tussen voorwaardelijke opzet, een verzamelterm van 
opzett als mogelijkheidsbewustzijn en opzet als waarschijnlijkheidsbe-
wustzijn,, en bewuste grove schuld.339 Een analyse van beide termen levert 
opp dat de termen een gemeenschappelijk kenmerk hebben maar dat zij ook 
opp een belangrijk punt van elkaar verschillen. Als gemeenschappelijke eigen-
schapp kan worden genoemd dat in beide gevallen de verzekerde op de 
hoogtee was van het feit dat zijn gedraging een bepaald te vermijden ge-
volgg teweeg zou kunnen brengen. Het grote verschil russen beide is echter 
datt in geval van voorwaardelijke opzet de verzekerde de kans dat het 
gevolgg zal intreden accepteert, terwijl bij bewuste grove schuld de verze-
kerdee denkt dat het gevolg zal uitblijven en hij daarom zijn gedraging 
vervolgt.3400 Voorwaardelijke opzet is dus laakbaarder dan bewuste grove 
schuld.. In de praktijk blijkt het onderscheid tussen bewuste grove schuld 
enn voorwaardelijke opzet vaak moeilijk hanteerbaar: het is immers proble-
matischh uit gedragingen af te leiden wat zich in de psyche van de mens 
heeftt afgespeeld.341 Dit hoeft geen bezwaar te zijn indien het recht beide 
figurenn min of meer gelijk behandelt maar dit wordt anders als dat niet zo 
is.. Hoe ligt een en ander nu bij de onderhavige schuldgradaties? Hoe zit 
hett bijvoorbeeld met de mogelijkheid om beide schuldgradaties mee te 
verzekeren? ? 

InIn de vorige paragraaf kwam naar voren dat grove schuld meeverzekerd 
kann worden maar geldt dit ook voor voorwaardelijke opzet? 
Inn de literatuur heeft lange tijd de opvatting geheerst dat voorwaardelijke 
opzett behoort tot de niet verzekerbare vormen van schuld.342 Zo leest men 

Ziee voor deze ladder onder andere M.M. Mendel, Van Wassenaer van 
Catwijck-bundel,, le druk, Zwolle 1993, p.114. 

3400 Zie ook M.M. Mendel, Van Wassenaer van Catwijck-bundel, T druk, 
Zwollee 1993, p.116-117 en H.A. Bongers, Algemene wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering,, eerste druk, Amsterdam 1964, p.100. 

3411 D. Hazewinkel-Suringa/J. Remmelink, Inleiding tot de studie van het 
Nederlandsee Strafrecht, 15e druk, Deventer 1996, p.205. 

3422 Zie voor een uitgebreid overzicht van auteurs J.H. Wansink, De algemene 
aansprakelijkheidsverzekering,, T druk, Zwolle 1994, p.236. 
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bijj  Bongers dat het voor de verzekerbaarheid van opzet geen verschil 
maaktt in welke vorm opzet zich voordoet: voorwaardelijke opzet is een 
niett geringe graad van opzet en wanneer het boos opzet betreft, niet min-

jj 343 

derr verwerpelijk dan opzet in enige andere vorm. 
Inn zijn arrest van 30-5-1975 heeft de Hoge Raad daarentegen geoordeeld 
datt verzekering tegen de gevolgen van voorwaardelijke opzet in de vorm 
vann opzet als mogelijkheidsbewustzijn in geval van een aansprakelijk-
heidsverzekeringg mogelijk is.344 

Hett ging in dit geval om een W.A-verzekerde die door het stukgooien van 
eenn bierglas het oog van de persoon die hem uit een horecagelegenheid 
verwijderde,, onherstelbaar had verwond. In de daaropvolgende schade-
vergoedingsproceduree riep de verzekerde zijn W.A.-assuradeur in vrijwa-
ringg op. Deze laatste stelde niet tot uitkering verplicht te zijn daar de 
verzekerdee had gehandeld met voorwaardelijke opzet345, dat is het zich 
willenss en wetens blootstellen aan de aanmerkelijke kans op het intreden 
vann een bepaald gevolg, hetgeen in de strafrechtspraak met opzet wordt 
gelijkgesteld.3466 De Hoge Raad ging niet mee in het standpunt van de 
assuradeur:: de Hoge Raad aanvaardde hier een ongeschreven rechtsregel, 
datt aansprakelijkheid voor door de verzekerde opzettelijk veroorzaakte 
schade,, ook zonder uitsluiting bij de polisvoorwaarden, in het algemeen 
niett door de verzekering wordt gedekt omdat in zoverre de verzekerings-
overeenkomstt in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden, 
maarr vond geen goede grond aanwezig om deze rechtsregel bij de wette-
lijk ee aansprakelijkheidsverzekering uit te breiden tot voorwaardelijke 
opzett zoals dit begrip in de arresten van de strafkamer van de Hoge Raad 
wordtt gehanteerd.347 

H.A.. Bongers, Algemene Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering, le 

druk,, Amsterdam 1964, p.105-106. 
HRR 30-5-1975, NJ 1976, 572 (Bierglas). 
Ziee uitgebreid over dit begrip H.M. Voetelink, Verzekering en voorwaar-
delijkee opzet, le druk, Deventer 1972, p.8-12. 
Ziee voor dit laatste HR 9-11-1954, NJ 1955, 55 (Cicero). 
Ziee ook over dit arrest J.C. van Eijk-Graveland, Verzekerbaarheid van 
opzett in het schadeverzekeringsrecht, le druk, Deventer 1999, p.143444 en 
P.L.. Wery, Hoofdzaken verzekeringsrecht, 8e druk, Deventer 1995, p.76. 
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Nuu uit de strafrechtelijke jurisprudentie van de Hoge Raad en de litera-
tuurr blijk t dat onder voorwaardelijke opzet alleen dient te worden ver-
staann opzet als mogelijkheidsbewustzijn,348 kan het arrest als volgt worden 
samengevat:: bij aansprakelijkheidsverzekeringen zijn alle graden van 
schuldd tot en met opzet als mogelijkheidsbewustzijn meeverzekerd waar-
bijbij  nog dient te worden aangetekend dat uitsluiting van voorwaardelijke 
opzett in de voorgenoemde zin expliciet dient te worden overeengeko-
men.349 9 

Dee Hoge Raad heeft zich in het Bierglas-arrest niet uitgelaten over de 
verzekerbaarheidd van de andere vorm van voorwaardelijke opzet: opzet 
alss waarschijnlijkheidsbewustzijn. Kan opzet als waarschijnlijkheid sbe-
wustzijnn nu worden meeverzekerd in geval van een aansprakelijkheids-
verzekering?? Deze vraag moet bevestigend beantwoord worden.350 In latere 
arrestenn heeft de Hoge Raad immers clausules waarin slechts opzet als 
oogmerkk en opzet als zekerheidsbewustzijn van dekking worden uitge-
zonderdd toelaatbaar geacht, waarmee de Hoge Raad dus impliciet van 

Ziee D. Hazewinkel-Suringa/J. Remmelink, Inleiding tot de studie van het 
Nederlandsee Strafrecht, 15e druk, Deventer 1996, p.205-208. 
Ziee voor de laatste opmerking A.H. Buijze, VA 1995, p.127. 
Inn gelijke zin H.J. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het 
schadeverzekeringsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.202. Mijnssen 
steltt echter mijns inziens ten onrechte dat zulks al voortvloeit uit het 
Bierglas-arrest.. Deze gedachte is ook niet in strijd met art. 246 WvK (art. 
7.17.1.11 NBW), in welk artikel het onzeker voorval-vereiste ten tijde van de 
hethet sluiten van de verzekeringsovereenkomst te vinden is. In geval van opzet 
alss mogelijkheidsbewustzijn en opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn is 
err in ieder geval sprake van een bepaalde mate van onzekerheid, hoe 
kleinn die in de praktijk soms ook is. Door vele auteurs wordt verdedigd 
datt ook gedurende de looptijd van de verzekeringsovereenkomst het voorval 
onzekerr dient te zijn. Dit vereiste vloeit voort uit het karakter van de 
overeenkomst:: risico-overdracht. De dekking van eerder genoemde 
opzetgradenn is niet in strijd met het karakter van de verzekerings-
overeenkomst.. Er is in ieder geval sprake van enige onzekerheid. Zie ook 
J.C.. van Eijk-Graveland, Verzekerbaarheid van opzet in het schadeverze-
keringsrecht,, l c druk, Deventer 1999, p.136-140. 
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oordeell  is dat opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn verzekerbaar is in 
gevall  van een aansprakelijkheidsverzekering.351 

Inn de literatuur is voorts de vraag aan de orde gesteld waarom in geval 
vann een aansprakelijkheidsverzekering voorwaardelijke opzet meeverze-
kerdd kan worden. Door Wansink is verdedigd dat dit onder andere is 
terugg te voeren op de gedachte dat de benadeelde derde beschermd dient te 
worden.3522 Het gaat hem echter te ver het element van slachtofferbescher-
mingming zozeer te benadrukken dat het ook aan verzekering van opzet als 
oogmerkk en zekerheidsbewustzijn het karakter van strijdigheid met de 
openbaree orde en de goede zeden zou ontnemen: een dergelijke visie mis-
kentt dat de aansprakelijkheidsverzekering een verzekering is en blijf t tot 
dekkingg van financieel nadeel dat de dader in zijn vermogen lijd t doordat 
hijj  een derde schade toebrengt en verplicht wordt deze te vergoeden. 
Hett feit dat een aansprakelijkheidsassuradeur heeft toegezegd dat schade 
diee door de verzekerde veroorzaakt is door opzet als mogelijkheidsbe-
wustzijnn of opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn voor zijn rekening 
komt,, hetzij door dit uitdrukkelijk voor zijn rekening te nemen hetzij door 
naa te laten dit expliciet uit te sluiten, betekent niet dat indien een van de 
genoemdee schuldgradaties zich voordoet de aansprakelijkheidsassura-
deurr in geen enkel geval mag weigeren uit te keren.354 De mogelijkheid om 
tee weigeren is natuurlijk beperkt nu dergelijke schade in beginsel voor 
zijnn rekening komt en een dergelijke dekking niet in strijd met de goede 
zedenn en/of de openbare orde is, maar geheel uitgesloten is zij niet,355 De 

3511 Zie bijvoorbeeld HR 11-11-1988, NJ 1989, 362 als ook HR 18-10-1996, NJ 
1997,, 326. 

3522 J.H. Wansink, Bundel Eigen schuld bij onrechtmatige daad, le druk, 
Lelystadd 1997, p.74. In ongeveer gelijke zin Ph.H.J.G. van Huizen e.a, 
Grondslagenn van het verzekeringsrecht, 2e druk, Lelystad 1999, p.129. 

3533 J.H. Wansink, Bundel Eigen schuld bij onrechtmatige daad, le druk, 
Lelystadd 1997, p.74-75. In gelijke zin B. Wachter in zijn noot onder HR 30-
5-1975,, NJ 1976, 572. 

3544 Zie in meer algemene zin J.C. van Eijk-Graveland, Verzekerbaarheid van 
opzett in het schadeverzekeringsrecht, le druk, Deventer 1999, p.186. 

3555 Zie in meer algemene zin J.C. van Eijk-Graveland, De verzekerbaarheid 
vann opzet in het schadeverzekeringsrecht, le druk, Deventer 1999, p.185. Zij 
onderbouwtt haar stelling met een verwijzing naar HR 10-12-1976, NJ 1978,-' 
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aansprakelijkheidsassuradeurr mag weigeren uit te keren indien het beroep 
vann de verzekerde op de verzekeringsdekking naar de omstandigheden 
vann het geval in strijd is met de redelijkheid en de billijkheid (art. 6:248 lid 
22 BW). Dit doet zich voor wanneer de verzekerde bewust in onevenredige 
matemate profiteert van het feit dat hij verzekerd is.356 De verzekerde wentelt in een 
dergelijkk geval risico's op de assuradeur af zonder dat men in redelijkheid 
kann zeggen dat de assuradeur, ondanks het ontbreken van een voorbe-
houdd in de polisvoorwaarden of anderzins, het vertrouwen heeft gewekt 
hett daaraan verbonden grote risico dat schade ontstaat te willen dekken.357 

Al ss voorbeeld noemt Van Eijk-Graveland het geval dat een verzekerde 
eenn beroep doet op zijn aansprakelijkheidsverzekeringsdekking terwijl de 
verzekerdee al verschillende keren (vrijwel) dezelfde schade aan derden 
heeftt veroorzaakt maar de schade nog steeds geen zeker te verwachten 
gevolgg is en de assuradeur deze schade al een aantal malen heeft 
vergoed.3588 De verzekerde profiteert in dit geval op onevenredige wijze 
vann het feit dat hij verzekerd is. Het had op zijn weg gelegen zijn gedrag 
naa een of twee schadevoorvallen aan te passen. Hij laat dit echter na om-
datt hij verzekerd is en dus zelf de financiële gevolgen van zijn gedrag niet 
ondervindt. . 

Kann de regel uit het Bierglas-arrest inclusief de later door de Hoge Raad 
aangebrachtee verruiming ook op andere verzekeringsvormen worden 
toegepast?? De doctrine is op dit punt verdeeld. Zo zijn er aan de ene kant 
schrijverss die van mening zijn dat het verzekeren van voorwaardelijke 

1144 en HR15-2-1991, NJ1991,493. 
3566 J.H. Wansink, De aansprakelijkheidsverzekering, 2e druk, Zwolle 1994, 

p.275-276. . 
3577 Van Eijk-Graveland (Verzekerbaarheid van opzet in het schadeverzeke-

ringsrecht,, le druk, Deventer 1999, p.184-185) en Wansink (De algemene aan-
sprakelijkheidsverzekering,, T druk, Zwolle 1994, p.275-276) spreken in dit 
gevall  van 'misbruik van verzekering'. Deze woordkeus is niet zo gelukkig 
omdatt zij ten onrechte suggereert dat het leerstuk misbruik van recht in 
hethet overeenkomstenrecht zelfstandige betekenis heeft. Dit laatste is met 
hett oog op art. 6:248 lid 2 BW niet het geval. Zie voor dit laatste F.G. 
Scheltema,, Verspreide geschriften, 1' druk, Groningen/Djakarta 1953, p34. 
J.C.. van Eijk-Graveland, Verzekerbaarheid van opzet in het schadeverze-
keringsrecht,, le druk, Deventer 1999, p.186-187. 
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opzett ook bij andere verzekeringsvormen aanvaardbaar is.359 Aan de ande-
ree kant zijn er auteurs, en ik sluit mij bij hen aan, die betogen dat de ver-
ruimdee Bierglas-regel niet van toepassing is op de meeste andere verzeke-
ringsvormenn daar bij de overige verzekeringsvormen de bescherming van 
derdenn over het algemeen geen rol speelt.360 Welke andere uitzonderingen zijn 
dann nog te noemen? 

Mijnss inziens dient in ieder geval de ziektekostenverzekering genoemd te 
worden.. De Hoge Raad heeft immers in zijn arrest van 11 september 1998 
duidelijkk gemaakt dat het meeverzekeren van voorwaardelijke opzet bij 
ziektekostenverzekeringenn mogelijk is.361 Sterker nog, de Hoge Raad on-
derstreeptt in dit arrest dat de aard van de ziektekostenverzekering met 
zichh brengt dat art. 276 WvK op deze verzekeringsovereenkomst niet van 
toepassingg kan worden geacht. De Hoge Raad overwoog dat het niet zou 
strokenn met de aard van een dergelijke verzekering, die dekking verleent 
tegenn kosten van verpleging, onderzoek of behandeling, die op grond van 
algemeenn erkende medisch-wetenschappelijke overwegingen noodzake-
lij kk worden geacht, dat de assuradeur uitkering kan voorkomen door zich 
opp art. 276 WvK te beroepen met het betoog dat de verzekerde is tekortge-
schotenn in de zorg ter voorkoming van schade aan zijn gezondheid. Im-

3599 H.J. Scheltema/F.HJ. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverzeke-
ringsrechtt 4e druk, Alphen a/d Rijn 1991, p.126 (in de 5e druk laat 
Mijnssenn zich echter niet uit over deze kwestie) als ook R.S. Meijer zoals 
blijktt uit Vrb 1997, p.70. Meijer zet echter wel enige vraagtekens bij de 
praktischee mogelijkheden van het verzekeren van voorwaardelijk opzet 
buitenn de aansprakelijkheidsverzekering. Zo vraagt hij zich bijvoorbeeld 
aff  of er een brandassuradeur te vinden is die bereid is de dekking uit te 
breidenn tot schuld die ernstiger is dan merkelijke schuld. 

3600 J.H. Wansink, Bundel Eigen schuld bij onrechtmatige daad, le druk, 
Lelystadd 1997, p.74 als ook in ongeveer gelijke zin Ph.HJ.G. van Huizen 
e.a,, Grondslagen van het verzekeringsrecht, 2e druk, Lelystad 1999, p.129. 

3611 HR 11-9-1998, NJ 1999, 664. In dit geval vorderde een ziektekostenassura-
deurr vergoeding van ten behoeve van een verzekerde gemaakte ziekte-
kostenn van twee hulpverleners die de verzekerde enige tijd iatrosophisch 
en/off  homeopatisch hadden behandeld. Beide hulpverleners betwistten 
echterr het bestaan van een verzekeringsovereenkomst tussen de 
assuradeurr en de verzekerde en deden verder een beroep op eigen schuld 
enn de schadebeperkingsplicht van de verzekerde. 

107 7 



mers,, zou de assuradeur zich in geval van opzet op art. 276 WvK kunnen 
beroepen,, dan zou dat tot het onaanvaardbare gevolg kunnen leiden dat 
dee verzekerde zich gedwongen zou zien een medisch noodzakelijke be-
handelingg achterwege te laten waartegen de verzekering in beginsel dek-
kingg biedt. 
Ikk volg Van Eijk-Graveland in de opvatting dat de Hoge Raad hier te ver 
gaat.3622 Opzet als oogmerk en opzet als zekerheidsbewustzijn zijn in be-
ginsell  niet verzekerbaar: de verzekeringsovereenkomst is immers een 
overeenkomstt tot risico-overdracht en bij genoemde opzetgraden is geen 
sprakee van een risico want de schade is voor de verzekerde zeker.363 Dat 
eenn verzekerde in dergelijke gevallen zijn behandelingskosten niet ver-
goedd krijgt, hoeft echter niet altijd tot gevolg te hebben dat de verzekerde 
vann een medische noodzakelijke behandeling afziet.364 Vele behandelingen 
zijnn betaalbaar voor een verzekerde zodat hij in geval van opzet als oog-
merkk of opzet als zekerheidsbewustzijn de behandeling uit eigen zak kan 
betalen.. In geval een uiterst kostbare medisch noodzakelijke behandeling 
dientt te worden ondergaan, liggen de zaken anders. In dergelijke uitzon-
deringssituatiess is het denkbaar dat de bijzondere functie van de ziekte-
kostenverzekering,, verzekering van opzet als oogmerk en opzet als zeker-
heidsbewustzijnn rechtvaardigt. Zo valt in dit kader te denken aan het 
gevall  waarin een in levensgevaar verkerende verzekerde om financiële 
redenenn dient af te zien van van een zeer kostbare uiterst noodzakelijke 
operatie.. Hoe dit ook zij, het had mijns inziens meer voor de hand gelegen 
wanneerr de Hoge Raad in onderhavig arrest had geoordeeld dat opzet als 
oogmerkk en opzet als zekerheidsbewustzijn in beginsel niet verzekerbaar 
zijnn omdat dat in strijd met art. 3:40 lid 1 BW moet worden geacht en dat 
ditt slechts anders is, wanneer dit ertoe zou leiden dat de verzekerde om 
financiëlee redenen van een medische noodzakelijke behandeling zou 
dienenn af te zien.365 

Opp grond van het hierbovenstaande mag men concluderen dat het onder-
scheidd grove schuld/voorwaardelijke opzet niet zonder betekenis is: eigen 

3622 J.C. van Eijk-Graveland, Vrb 1998, p.120. 
3633 Zie ook J.C. van Eijk-Graveland, Vrb 1998, p.120. Zie mijn opmerkingen 

eerderr in deze paragraaf. 
3644 Zie ook J.C. van Eijk-Graveland, Vrb 1998, p.120. 
3655 In ongeveer gelijke zin J.C. van Eijk-Graveland, Vrb 1998, p.120. 
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grovee schuld van de verzekerde kan worden meeverzekerd terwijl deze 
mogelijkheidd voor voorwaardelijke opzet van de verzekerde over het 
algemeenn niet aanwezig is. 

3.33 Toerekening aan de verzekerde van eigen schuld van 
derden n 

Art .. 276 WvK bepaalt dat slechts eigen schuld van de verzekerde zelf de 
assuradeurr bevrijdt van zijn verplichting tot vergoeding van de door de 
verzekerdee geleden schade.366 De hoofdregel is dan ook dat er voor de 
assuradeurr geen beroep op art. 276 open staat in geval er sprake is van 
eigenn schuld van een derde.367 

Zijnn er nu omstandigheden te bedenken die het alsnog mogelijk maken dat 
dee eigen schuld van derden aan de verzekerde als zijn eigen schuld kan 
wordenn toegerekend? Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient stil 
tee worden gestaan bij het feit dat de derde op twee manieren bij het plaats-
vindenn van een schadevoorval betrokken kan zijn. 
AllereerstAllereerst kan het zo zijn dat de verzekerde een derde verwijtbaar in staat 
steltt hem schade toe te brengen.368 Zo noemt Mijnssen als voorbeeld het 

3666 Art. 294 WvK gaat voor de brandverzekering van dezelfde gedachte uit: 
slechtss merkelijke schuld van de verzekerde 'zelven' bevrijdt de 
assuradeurr van zijn verplichting tot het betalen van schadevergoeding. 

3677 Zie ook HJ. Scheltema/F.HJ. Mijnssen, Algemeen deel van het schadever-
zekeringsrecht,, le druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.205-206. Dit is ook con-
formm de wetsgeschiedenis van beide artikelen. De woorden 'eigen' in art. 
2766 en 'zelven' in art. 294 werden immers op uitdrukkelijk verzoek gedu-
rendee het wetgevingsproces toegevoegd. Zie over de totstand-koming 
vann beide artikelen J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Neder-
landschee Wetboeken deel IX-II , le druk, Utrecht 1841, p.239-241 en p.269-
271.. De verzekeringnemer kan onder omstandigheden ook een een derde 
zijn.. Dit is het geval wanneer de verzekerde een ander is dan de 
verzekeringnemer.. Zie ook HJ Scheltema/F.HJ. Mijnssen, Algemeen deel 
vann het schadeverzekeringsrecht, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.206. 

3688 HJ. Scheltema/F.HJ. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverzeke-
ringsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.206, spreekt niet over verwijt-
baarheidd maar gaat uit van een uiterst objectief schuldbegrip. 
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gevall  waarin een verzekerde zijn verzekerde juwelen in bewaring geeft 
aann een familielid met wiens kleptomane neigingen de verzekerde bekend 
was.3699 Soms kan het 'verwijtbaar de derde in staat stellen hem schade toe 
tee brengen' zulke drastische vormen aannemen dat de derde als 'verleng-
stuk'' van de verzekerde optreedt: de verzekerde handelt door middel van 
dee derde en dit handelen van de derde heeft tot gevolg dat het schade-
voorvall  intreedt.370 Welnu, in het geval dat een derde 'instrument' is, zijn 
err vanzelfsprekend een aantal schuldgradaties niet denkbaar. Zo is het 
praktischh ondenkbaar dat een verzekerde door middel van een derde een 
schadevoorvall  op basis van lichte schuld doet plaatsvinden. De construc-
tiee brengt immers met zich dat de derde het schadevoorval opzettelijk 
realiseertt zodat zij alleen bij opzet van de derde denkbaar is. In de praktijk 
treftt men de constructie nog al eens aan in verzekeringsfraudegevallen.371 

Menn kan daarbij denken aan het volgende. Een in financiële moeilijkhe-
denn geraakte verzekerde A lokt zijn buurjongen B uit om tegen een fikse 
vergoedingg het tegen brand verzekerde huis van A in de brand te steken 
omm zodoende de verzekeringsgelden in handen te krijgen die hij op dit 
momentt zo nodig heeft om aan zijn geldelijke problemen een einde te 
maken.. Het voordeel van het feit dat B de brandstichting uitvoert, is gele-
genn in het feit dat A dan de mogelijkheid heeft op het moment van de 
brandd in het buitenland te verkeren om op die manier elke schijn van 
fraudee te voorkomen. B kan de bijverdienste wel gebruiken en voert de 
opdrachtt uit. 
OpOp de tweede plaats kan het zo zijn dat een derde het schadevoorval doet 
plaatsvindenn zonder dat er sprake is van verwijtbaarheid aan de kant van 
dee verzekerde. Onder deze categorie vallen naast de situaties dat een 

3699 HJ. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverzeke-
ringsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.206. 

3700 Tegen mijn gedachtegang kan worden ingebracht dat de derde toch uit 
vrijee wil handelt. Dit is zeker juist maar de wil van de derde is min of 
meerr 'gevormd' door de bedenker van het plan. Deze laatste is de 
initiatiefnemerr van het plan en deze probeert zijn ideeën door middel van 
anderenn te verwezenlijken. Zonder dit initiatief zou de derde naar alle 
waarschijnlijkheidd nooit tot de betreffende gedraging zijn overgegaan. 

3711 Zie voor eigen schuld in relatie tot verzekeringsfraude M.L. Hendrikse, 
Verzekeringsfraude,, le druk, Deventer 1999, p.11-20. 
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verzekerdee een derde niet verwijtbaar in staat heeft gesteld hem schade 
toee te brengen, denk bijvoorbeeld aan een geestelijk gestoorde verzekerde, 
gevallenn waarin de derde zonder daartoe op enige wijze door de verze-
kerdee in staat te zijn gesteld het schadevoorval doet plaatsvinden. 
Heeftt het hierbovengenoemde onderscheid nu gevolgen voor de assura-
deur? ? 

Naarr mijn mening is dit zeker het geval. In het geval dat de verzekerde de 
derdee verwijtbaar in staat stelt hem schade toe te brengen zal de assura-
deurr de verzekerde zonder veel moeite de uitkering met een beroep op art. 
2766 kunnen ontzeggen. 

Bijj  de gevallen waarin de verzekerde een derde niet verwijtbaar in staat 
heeftt gesteld het schadevoorval te doen plaatsvinden of waarin de derde 
zonderr daartoe op enige wijze in staat te zijn gesteld het schadevoorval 
doett plaatsvinden, ligt dit geheel anders. De reden voor dit onderscheid is 
gelegenn in het feit dat in de literatuur en de jurisprudentie een subjectief 
schuldbegripp wordt gehanteerd: beslissend voor de toepassing van art. 
2766 en 294 is of de verzekerde een verwijt treft.372 Een dergelijke opvatting 
staatt dan een gebruik van art. 276 door de assuradeur in de laatstgenoem-
dee gevallen in beginsel in de weg. 

Ikk ben een andere mening toegedaan. In paragraaf 3.1 betoogde ik in 
navolgingg van Mijnssen dat ten aanzien van de toepassing van art. 276/294 
dee hantering van een objectiever schuldbegrip voor de hand ligt.373 Deze 
benaderingg heeft tot gevolg dat er omstandigheden kunnen zijn die mee-
brengenn dat de assuradeur een beroep op de eigen schuld-regeling kan 
doenn zonder dat er sprake is van verwijtbaarheid aan de kant van de verze-
kerde:: beslissend is of de assuradeur ervan uit mocht gaan dat de verzeker-
dee niet tekort zou schieten in de van hem te verwachten voorzichtigheid. 
Inn deze visie is het mogelijk het niet verwijtbaar in staat stellen van een 
derdee het schadevoorval te doen plaatsvinden onder de werking van de 

3722 Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.243 alsmede Ph.HJ.G. 
vann Huizen e.a, Grondslagen van het verzekeringsrecht, tweede druk, 
Lelystadd 1999, p.131. Zie voor wat de rechtspraak betreft HR 27-3-1987, 
NII  1987, 658 en HR 27-3-1987, NJ1987, 659. Anders HJ. Scheltema/F.HJ. 
Mijnssen,, Algemeen deel van het schadeverzekeringsrecht, 5e druk, 
Alphenn a/d Rijn 1998, p.204-205. 

3733 F.HJ. Mijnssen, Cahen-bundel, le druk, Deventer 1997, p.209. 
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eigenn schuld-regeling te brengen; de assuradeur mocht er immers vanuit 
gaann dat de verzekerde de betrokken gedraging achterwege zou laten. 
Watt betreft de gevallen waarin een derde zonder daartoe door de verze-
kerdee in staat te zijn gesteld het schadevoorval doet plaatsvinden, ligt het 
watt moeilijker gezien het feit dat de verzekerde niet door enigerlei gedra-
gingg bij het voorval betrokken is. Toch zijn er naar mijn mening ook hier 
mogelijkheden.mogelijkheden. De relatie van de derde tot de verzekerde kan een rechtvaardiging 
opleverenn voor een zodanige objectivering van het schuldbegrip dat het ge-
volgg daarvan is dat de verzekerde de facto op basis van risicotoerekening de 
gedragingg van de derde krijgt toegerekend. Naar mijn mening kunnen de 
meestemeeste relaties risicotoerekening niet rechtvaardigen hetgeen grotendeels 
overeenkomtt met het beeld dat men in de jurisprudentie terugziet: schuld 
vann kinderen van de verzekerde, werknemers van de verzekerde enz. 
wordtt de verzekerde niet toegerekend.374 

Dee vraag blijf t dan in welk geval toerekening wel verdedigbaar is.375 Mijns 
inzienss is toerekening in ieder geval in twee situaties gerechtvaardigd. 
Hett eerste geval betreft de toerekening van eigen schuld van de niet verze-
kerdee persoon met wie de verzekerde een bijzondere relatie onderhoudt. 
Aann deze laatste omschrijving voldoet mijns inziens in ieder geval de niet 
verzekerde,verzekerde, niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de verzekerde: in een 
gevall  van een huwelijk bestaat er immers een zodanig innige relatie tus-

3744 De Rechtbank Rotterdam oordeelt in haar vonnis van 26-5-1922, NJ 1922, 
p.12566 dat eigen schuld van ondergeschikten of vertegenwoordigers van 
dee verzekerde niet dient te worden gelijkgesteld met eigen schuld van de 
verzekerdee zelf. In gelijke zin HR 27-10-2000, NJ 2001,119: 'Art. 294 houdt 
voortss in dat het moet gaan om merkelijke schuld van de verzekerde zelf. 
Dee enkele omstandigheid dat een of meer werknemers van de verzekerde 
eenn ernstige mate van onvoorzichtigheid valt te verwijten, is derhalve niet 
voldoendee om aan te nemen dat sprake is van merkelijke schuld van de 
verzekerde.'' Volgens het arrest van het Hof Amsterdam van 19-11-1987, 
S&SS 1989, 37, dient de opzet van een zelfstandig wonende zoon niet toe-
gerekendd te worden aan de vader die in casu de verzekerde is. Zie voor 
eenn uitgebreid jurisprudentieoverzicht H.J. Scheltema/ F.HJ. Mijnssen, 
Algemeenn deel van het schadeverzekeringsrecht, 5e druk, Alphen a/d Rijn 
1998,, p.206. 

3755 Zie ook over deze problematiek mijn opmerkingen in WPNR 6355 (1999), 
p.309-310. . 
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senn de verzekerde en zijn niet verzekerde partner, zoals blijk t uit dwing-
endee bevoegdheidsbeperkingen als bijv. 1:88 BW376 en de alimentatieplicht 
naa beëindiging van het huwelijk, dat de toerekening gerechtvaardigd is. 
Dezee gedachte spoort met hetgeen aanvankelijk met betrekking tot de eigen 
schuldd in Titel 7.17 was geregeld: art. 7.17.2.9 lid 2 (1986) bepaalde dat 
opzett of schuld van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de 
verzekerdee gold als opzet of schuld van de verzekerde. In de Nota van 
WijzigingWijziging van 21 juni 2000 is lid 2 komen te vervallen zodat er geen steun 
voorr mijn opvatting meer te vinden is in het nieuw BW. De wijziging 
komtt niet uit de lucht vallen omdat in de literatuur zware kritiek is geuit 
opp lid 2.377 

Inn de doctrine en rechtspraak wordt over het algemeen uitgegaan van een 
minderminder vergaande oplossing dan ik zojuist voorstelde: het huwelijksgoederen-
regimeregime bepaalt of eigen schuld van de echtgenoot van de verzekerde de 
verzekerdee kan worden toegerekend.378 

3766 Titel 6 van boek 1 waarin art. 1:88 BW is opgenomen geldt niet indien de 
echtgenotenn van tafel en bed zijn gescheiden aldus art. 1:92a BW. Dit 
zorgtt er onder andere voor dat er mijns inziens onvoldoende basis is om 
eigenn schuld van de niet verzekerde echtgenoot aan de verzekerde echt-
genoott toe te rekenen indien de echtgenoten van tafel en bed gescheiden 
zijn. . 

3777 Zie voor kritiek onder andere Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 
1998,, p.251 en H.J. Scheltema/F.HJ. Mijnssen, Algemeen deel van het 
schadeverzekeringsrecht,, vijfde druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.210-212. 

3788 Zie H.J. Scheltema/F.HJ. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverze-
keringsrecht,, le druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.210 en Asser-Clausing-
Wansink,, le druk, Deventer 1999, p.249-250. Ook de Memorie van Toe-
lichtingg bij het Ontwerp 7.17 gaat uit van de gedachte dat het huwelijks-
goederenregimee in de huidige praktijk bepalend is, getuige p.26. Zie ook 
Rechtbankk Den Haag 9-11-1983, S&S 1984, 46 en Rechtbank Rotterdam 7-
4-1989,, S&S 1992, 21. Kritisch over deze huwelijksgoederenrechtelijke 
constructiee F.R. Salomons, Verzekering ten behoeve van een derde, le 

druk,, Zwolle 1996, p.355 en 364. Naar zijn mening brengt het huwelijks-
goederenrechtt geen wijziging in hetgeen uit de verzekeringsovereen-
komstt voortvloeit. Het bestaan van een huwelijksgoederengemeenschap 
heeftt niet tot gevolg dat de echtgenoot van de verzekerde als verzekering-
nemerr of verzekerde kan worden aangemerkt. Hij verwijst ter onder--* 
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Inn de literatuur wordt toerekening van de eigen schuld over het algemeen 
aanvaardd in geval de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn ge-
huwd.huwd.379379 Meijers noemt als argument voor de toerekening dat bij een alge-
menee gemeenschap van goederen beide echtgenoten gelden als verzekerde: 
allee activa en passiva vallen immers in de huwelijksgemeenschap.380 Asser 
merktt in dit verband op dat Meijers aan het volgens hem verzekerd zijn 
vann de echtgenote direct het gevolg verbindt dat de schuld van de vrouw 
alss schuld van de man is aan te merken, en dat de assuradeur dus ook niet 
aann de echtgenoot tot uitkering verplicht is.381 

Inn geval de band tussen de echtgenoten verstoord is, is er reden om af te 
wijkenwijken van de regel dat bij een algemene gemeenschap van goederen 
toerekeningg van eigen schuld over en weer mogelijk is. Men kan in dit 
kaderr denken aan de situatie dat de echtscheiding tussen de al enige tijd 
gescheidenn wonende echtgenoten is uitgesproken maar de beschikking 
nogg niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, de 
vrouww een inboedelverzekering had afgesloten en de man zonder toe-
stemmingg haar woning binnendringt en de verzekerde inboedel kort en 
kleinn slaat.382 

Doorr Mijnssen en Van Eijk-Graveland wordt betoogd dat de vrouw in een 
dergelijkk geval recht heeft op een volledige vergoeding van de inboedel 
doorr de assuradeur.383 Hoewel de huwelijksgemeenschap nog niet ont-

steuningg van zijn stelling naar de artt. 1:95 en 1:102 BW. 
3799 HJ. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverzeke-

ringsrecht,, le druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.210. In gelijke zin Rechtbank 
Denn Haag 9-11-1983, S&S 1984, 46. Anders J.C. van Eijk-Graveland, De 
verzekerbaarheidd van opzet in het schadeverzekeringsrecht, le druk, 
Deventerr 1999, p.242-243 en Rechtbank Amsterdam 23-3-1983, NJ 1985, 304. 

3800 E.M. Meijers in zijn noot onder HR 24-1-1930, NJ 1930, p.299. 
3811 Zie A-G Asser in zijn conclusie voor HR 21-9-1990, NJ 1990, 831. Een 

soortgelijkee gedachte is door de Hoge Raad aanvaard in het hierna nog te 
besprekenn Fatum II-arrest (HR 19-6-1992, NJ 1993, 555). 

3822 Zie bijvoorbeeld het geval dat zich voordeed in de uitspraak RvT 11-84/27. 
3833 J.C. van Eijk-Graveland, Verzekerbaarheid van opzet in het schadeverze-

keringsrecht,, le druk, Deventer 1999, p.241 en H.J. Scheltema/F.H.J. 
Mijnssen,, Algemeen deel van het schadeverzekeringsrecht, 5e druk, 
Alphenn a/d Rijn 1998, p.211. Zie ook F.R. Salomons, Verzekering ten 
behoevee van een derde, le druk, Zwolle 1996, p.368-369. Als grondslag-
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bondenn (art. 1:99 sub a jo. art. 1:163 BW) is, is toerekening van eigen 
schuldd over en weer volgens deze auteurs in strijd met de eisen van de 
redelijkk en billijkheid nu de gemeenschap op het punt staat ontbonden te 
wordenn en de echtgenoten zelfs niet meer bij elkaar wonen. Mijnssen 
voegtt daar nog aan toe dat de eisen van de redelijkheid en de billijkheid 
meebrengenn dat de vrouw bij verdeling van de gemeenschap de bij haar 
inn gebruik zijnde en door haar verzekerde inboedel wordt toebedeeld en 
well  zonder verrekening van de waarde.384 Het komt er eigenlijk op neer 
datt het belang alleen bij de vrouw ligt en niet bij de man zodat voor toere-
keningg van de eigen schuld van de man aan de vrouw geen plaats is.385 

Clausingg en Van Huizen gaan op dit punt iets minder ver.386 Deze auteurs 
komenn via de rechtsfiguur verknochtheid (art. 1:94 lid 3 BW) tot een ver-
goedingg van 50 procent van de schade. Beiden gaan dus uit van een privé-
vorderingg van de niet-schuldige echtgenoot op de assuradeur waarvan 
hett bedrag gelijk is aan zijn aandeel in de beschadigde goederen. Het is de 
vraagg of deze constructie in de praktijk stand zal houden. De vordering 
vann de niet schuldige echtgenoot zal wellicht door de rechter als ver-
knochtt worden aangemerkt, voor de uitkering zal dit vrijwel zeker anders 
zijnn indien men de rechtspraak van de laatste jaren over pensioenaanspra-
ken,, smartegeldaanspraken e.d in ogenschouw neemt.387 

voorr dit recht op volledige uitkering voert deze auteur aan dat op basis 
vann het huwelijksvermogensrecht in feite iedere echtgenoot het gehele be-
langg kan verzekeren omdat ieder van de echtgenoten in een gemeenschap 
voorr het geheel gerechtigd is tot alle tot de gemeenschap behorende 
goederen. . 
H.J.. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverze-
keringsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.211. 
J.C.. van Eijk-Graveland, Verzekerbaarheid van opzet in het schadeverze-
keringsrecht,, le druk, Deventer 1999, p.241. 
P.. Clausing, Inleiding verzekeringsrecht, 4e druk, Alphen a/d Rijn 1998, 
p.1722 en Ph.H.J.G. van Huizen, De Beursbengel 1984, p.268-269. 
Ziee ook F.R. Salomons, Verzekering ten behoeve van een derde, le druk, 
Zwollee 1996, p.370-371. Zie voor een overzicht van de bedoelde 
rechtspraakk Asser-De Boer, 15e druk, Deventer 1998, p.230-240. 
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Iss er sprake van een ander huwelijksvermogensregime dan wordt toerekening 
aann de verzekerde door de doctrine niet snel mogelijk geacht.388 Deze 
houdingg is vanuitt de hierbovengenoemde gedachtegang dat aan de verze-
kerdee in beginsel slechts zijn eigen schuld en niet die van anderen kan 
wordenn tegengeworpen wel te verklaren: naarmate de huwelijksgemeen-
schapp minder omvangrijk wordt, is er minder reden om van het zojuist 
genoemdee uitgangspunt af te wijken. Toerekening is dan alleen mogelijk 
indienn de verzekerde zaak in de huwelijksgemeenschap valt en de verze-
keringg ook tot de gemeenschap behoort.389 

Uitt het bovenstaande lijk t de conclusie te kunnen worden getrokken dat 
toerekeningg in de literatuur slechts mogelijk is voorzover beide echtgenoten 
alss verzekerde zijn aan te merken in een verzekering, hetzij op grond van 
dee polis hetzij blijkens de bedoeling van partijen, en er sprake is van een 
gemeenschapp waarin de verzekerde zaak valt.390 Zie over de toerekening 
vann eigen schuld van één van de verzekerden aan de andere verzekerden 
inin het algemeen mijn opmerkingen verderop in deze paragraaf. De bijzon-
deree relatie tussen een verzekerde echtgenoot en een niet verzekerde 
echtgenoott is dus onvoldoende om een toerekening van eigen schuld van de 
niet-verzekerdee echtgenoot aan de verzekerde echtgenoot te rechtvaardi-

391 1 

gen™ gen™ 

3888 HJ. Scheltema/F.HJ. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverzeke-
ringsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.210-211. 

3899 HJ. Scheltema/F.HJ. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverzeke-
ringsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.210. 

3900 Zie bijvoorbeeld in die zin J.C. van Eijk-Graveland, De verzekerbaarheid 
vann opzet in het schadeverzekeringsrecht, le druk, Deventer 1999, p.240-244. 

3911 Een gering aantal schrijvers beschouwt de huwelijksgemeenschap als een 
rechtspersoon.. Zie in dit kader J. Eggens, WPNR 4118 (1949), p.596 en 
H.C.F.. Schoordijk, Het nieuwste Huwelijksvermogensrecht, l e druk, 
Groningenn 1970, p.39. Deze afwijkende zienswijze maakt de toerekening 
vann eigen schuld niet gemakkelijker. De moeilijkheden worden immers 
niett opgelost maar verschoven naar de vraag of de rechtspersoon verze-
kerdee is. Is dit laatste niet het geval dan zal toerekening ook dan niet 
mogelijkk zijn. Het enige voordeel van de onderhavige zienswijze is dat als 
eenmaall  geconstateerd is dat de rechtspersoon verzekerde is, de toereke-
ningg op geen enkele weerstand meer stuit. Immers, eigen schuld van de 
bestuurderss van een rechtspersoon, in casu de echtgenoten, heeft te-* 

116 6 



Dezee terughoudendheid spoort met hetgeen op andere gebieden van het 
privaatrechtprivaatrecht op het gebied van toerekening plaatsvindt. Te noemen is in dit 
verbandd het arbeidsrechtelijke arrest van de Hoge Raad van 7-11-1986 waar-
uitt ook is af te leiden dat men terughoudendheid moet betrachten ten 
aanzienn van het toerekenen van schuld van de echtgenoot aan de andere 
echtgenoot.3922 In deze casus ging het om de vraag of het wangedrag van 
dee man van een werkneemster tegenover haar werkgever de vrouw kon 
wordenn toegerekend en aldus een dringende reden kon opleveren voor 
ontslagg op staande voet. De Hoge Raad overwoog dat er met dringende 
redenenn voor ontslag op staande voet als bedoeld in art. 1639p lid 1 Oud 
BWW (art. 7:678 BW) slechts wordt gedoeld op daden, eigenschappen of 
gedragingenn van de werknemer zelf die tot gevolg hebben dat het voort-
durenn van de arbeidsbetrekking redelijkerwijs niet van de werkgever 
gevergdd kan worden. Toerekening van het wangedrag van de echtgenoot 
vann de werkneemster komt dan ook volgens de Hoge Raad niet aanmer-
king. . 
Watt nu te doen als partners niet gehuwd zijn maar wel een samenlevingscon-
tracttract hebben afgesloten. Kan dan eigen schuld van de ene niet verzekerde 
partnerr aan de andere wel verzekerde partner worden toegerekend? Mijns 
inzienss is dit slechts mogelijk als uit het samenlevingscontract duidelijk 
wordtt dat er sprake is van een innige relatie tussen de samenlevende part-
ners.. Bij het huwelijk blijkt die innige relatie uit de onderhoudsplicht die 
dee echtelieden jegens elkaar hebben, bepaalde dwingende bevoegdheids-
beperkingenn zoals bijvoorbeeld art. 1:88 BW en de alimentatieplicht na 
beëindigingg van het huwelijk. Bij een samenlevingscontract is er sprake 
vann een grote vrijblijvendheid.393 Zaken zoals zojuist genoemd kunnen 
wordenn geregeld maar er is geen verplichting daartoe. Ik zou dan ook 
willenn stellen dat een toerekening van de eigen schuld van de niet verze-
kerdee partner aan de wel verzekerde partner slechts mogelijk is als in het 
samenlevingscontractt de voor het huwelijk kenmerkende rechten en plichten 
zijnzijn opgenomen. Zie voor het geval beide partners als verzekerden zijn aan 
tee merken mijn opmerkingen verderop in deze paragraaf. 

geldenn als eigen schuld van de rechtspersoon zelf. 
3922 HR 7-11-1986, NJ 1987, 379. 
3933 MJ.A van Mourik, Huwelijksvermogensrecht, 9e druk, Deventer 1998, 

p.241. . 
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Inn geval er sprake is van geregistreerd partnerschap (art. 1:80a BW) liggen 
dee zaken een stuk eenvoudiger. In een dergelijk geval zijn immers op de 
relatiee de regels van het huwelijksvermogensrecht en erfrecht, zoals die 
ookk voor het huwelijk gelden, van overeenkomstige toepassing (art. 1:80b 
BW).3944 Toerekening van eigen schuld van de niet verzekerde geregistreer-
dee partner aan de andere wel geregistreerde partner is dan mijns inziens 
opp zijn plaats. Zie voor het geval dat beide geregistreerde partners als 
verzekerdenn zijn aan te merken mijn opmerkingen verderop in deze para-
graaf. . 
Hett tweede geval waarbij het denkbaar is dat de eigen schuld van een 
derdee aan de verzekerde wordt toegerekend is de situatie dat de verzeker-
dee en de derde deel uit maken van een pluraliteit van verzekerden. Deze 
situatiee komt in de praktijk vaak voor nu verzekeringen nogal eens dek-
kingg bieden aan meerdere personen. Men kan in dit kader bijvoorbeeld 
denkenn aan een gezinsaansprakelijkheidsverzekering en een gezinsziekte-
kostenverzekering.3955 Onder welke omstandigheden is toerekening van de 
eigenn schuld van een van de verzekerden aan de andere verzekerden nu 
mogelijk? ? 
Dee Hoge Raad heeft zich in het Fatum II-arrest over deze kwestie uitgela-
ten.3966 Het ging in dit geval om een brandverzekering die doorliep ten 
gunstee van de deelgenoten in een onverdeelde nalatenschap en waartoe 
eenn onroerende zaak, het verzekeringsobject, behoorde. Nadat de onroe-
rendee zaak gedurende de onverdeeldheid door brand was verwoest, rees 
dee verdenking dat een van de deelgenoten de brand had veroorzaakt. De 
betrokkenn assuradeur weigerde daarop met een beroep op art. 294 WvK 
(merkelijkee schuld bij brandverzekeringen) iedere uitkering. De Hoge 
Raadd overwoog in zijn uitspraak dat in geval een verzekering betrekking 

3944 P.P.M. Hoevenaars, WPNR 6264 (1997), p.228. 
3955 Zie voor andere voorbeelden J.C. van Eijk-Graveland, De verzeker-

baarheidd van opzet in het schadeverzekeringsrecht, le druk, Deventer 
1999,, p.223. 

3966 HR 19-6-1992, NJ 1993, 555. Zie over dit arrest M.M. Mendel, noot onder 
HRR 19-6-1992, NJ 1993, 555; T.J. Dorhout Mees, Vrb 1992, p.69-70; F.R. 
Salomons,, Verzekering ten behoeve van een 3e, l e druk, Zwolle 1996, 
p.342-3477 alsmede J.C. van Eijk-Graveland, Verzekerbaarheid van opzet 
inn het schadeverzekeringsrecht, le druk, Deventer 1999, p.227-240. 
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heeftt op meerdere verzekerden, de assuradeur er vanuit mag gaan dat 
geenn van allen te kort schiet in de zorg ter voorkoming van schade. Uit 
dezee gedachte vloeit volgens de Hoge Raad voort dat een assuradeur niet 
tott vergoeding van de schade gehouden is als de brand door merkelijke 
schuldd van één van de verzekerden is veroorzaakt. 
Dee overwegingen van de Hoge Raad zijn heel algemeen geformuleerd. Zij 
lijkenlijken dan ook betrekking te hebben op iedere situatie waarin er sprake is 
vann een pluraliteit van verzekerden.397 In navolging van Salomons ben ik 
evenwell  van mening dat het arrest niet zo dient te worden opgevat dat bij 
iedereiedere pluraliteit van verzekerden toerekening van schuld van een van de 
verzekerdenn aan de andere verzekerden dient plaats te vinden.398 Uit de 
gedachtee dat de assuradeur er in geval van een pluraliteit van verzeker-
denn vanuit mag gaan dat niemand van deze verzekerden tekort zal schie-
tenn in zijn zorg ter voorkoming van schade, vloeit niet dwingend voort dat 
dee assuradeur in een dergelijk geval niet tot uitkering gehouden is. Aan 
dee conclusie dat iedere verzekerde een zorgplicht heeft, kan immers met 
evenveelevenveel recht het gevolg worden verbonden dat de assuradeur slechts van 
zijnn uitkeringsverplichting is ontheven tegenover de verzekerde die verwijt-
baarbaar zijn zorgplicht heeft geschonden en dat slechts in het geval dat alle verze-
kerdenn verwijtbaar hun zorgplicht schenden zij ook allen hun (deel van 
de)) uitkering verspelen.399 Bepaalde omstandigheden zullen dus het geheel 
vervall  van het recht op uitkering dienen te rechtvaardigen. 
AllereerstAllereerst is het aannemelijk dat de reikwijdte van het arrest beperkt wordt 
tott objectverzekeringen. Het is weinig aannemelijk - en de tekst van het 
arrestt dwingt ook niet tot een dergelijke aanname - dat de Hoge Raad 
heeftt geoordeeld dat de onderhavige toerekeningsregel ook van toepas-
singg is op aansprakelijkheidsverzekeringen en ziektekostenverzekering-

F.R.. Salomons, Verzekering ten behoeve van een derde, le druk, Zwolle 
1996,, p.343. 
F.R.. Salomons, Verzekering ten behoeve van een derde, l e druk, Zwolle 
1996,, p.344-347. Zie ook recentelijk de Hoge Raad zelf: HR. 19-10-2001, 
RvdWW 2001,161. 
Ziee ook J.C. van Eijk-Graveland, Verzekerbaarheid van opzet in het 
schadeverzekeringsrecht,, le druk, Deventer 1999, p.229. 
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en.4000 In een dergelijk geval heeft iedere verzekerde immers een strikt 
individueelindividueel belang bij de betrokken verzekering zodat toerekening van 
eikaarss eigen schuld niet aan de orde is.401 

Vervolgenss ben ik het met Salomons eens dat pas als er sprake is van enige 
vormvorm van verbondenheid tussen de verzekerden het redelijk is om het tekort-
schietenn van één van de verzekerden ook aan de andere verzekerden 
tegenn te werpen.402 In een dergelijk geval ligt het op de weg van de verze-
kerdenn maatregelen te treffen om te voorkomen dat één van hen zich aan 
eenn gedraging te buiten gaat die als eigen schuld te kwalificeren valt. Van 
verbondenheidverbondenheid kan onder andere sprake zijn in geval de verzekerden geza-
menlijkmenlijk de verzekeringnemer zijn opgevolgd zoals bij de casus van het 
Fatum-III  arrest. In geval de verbondenheid slechts bestaat in de medeëigen-
domdom van een verzekerde zaak zonder andere rechtsband zoals bijvoorbeeld 
huwelijkk of maatschap, kan men stellen dat naarmate de band tussen de 
deelgenotenn losser is, des te minder toerekening van schuld over en weer in 
dee rede ligt. Zo is er verschil tussen de situatie dat ik samen met een 
bevriendee buurman een auto koop en deze verzeker en het geval dat 
opgeslagenn voorraden van verschillende eigenaars in een veem door 
eenzelfdee verzekering tegen brand en diefstal zijn gedekt.403 In het eerste 
gevall  is er sprake van een zekere verbondenheid tussen de personen terwijl 
inn het laatste geval de verbondenheid praktisch nihil is gezien het feit dat 
dee verschillende eigenaars elkaar niet eens kennen. Er is in het laatste 
gevall  dan ook geen reden voor toerekening. 

Blijkenss HR 27-2-1998, NJ 1998, 764 zijn ziektekostenverzekeringen niet 
aann te merken als objectverzekeringen. Zie voor de aansprakelijkheids-
verzekeringg in gelijke zin F.R. Salomons, Verzekering ten behoeve van 
eenn derde, le druk, Zwolle 1996, p.344. 
Ziee ook J.C. van Eijk-Graveland, Verzekerbaarheid van opzet in het 
schadeverzekeringsrecht,, le druk, Deventer 1999, p.231. 
F.R.. Salomons, Verzekering ten behoeve van een derde, le druk, Zwolle 
1996,, p.344. J.C. van Eijk-Graveland. Verzekerbaarheid van opzet in het 
schadeverzekeringsrecht,, le druk, Deventer 1999, p.232-234, is van 
meningg dat wil er sprake zijn van verbondenheid, de verzekerde zaak in 
iederr geval in een gemeenschap van de verzekerden dient te vallen. 
Ziee voor dit voorbeeld F.R. Salomons, Verzekering ten behoeve van een 
derde,, le druk, Zwolle 1996, p.345-346. 
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Vann Eijk-Graveland gaat nog een stap verder.40*  Zij eist voor de toerekening 
vann schuld over en weer een rechtsband russen de verzekerden waarvan 
hett eigenaar zijn een gevolg is. Zij spreekt dan van een 'gebonden eigen-
dom'.dom'. Als mogelijke rechtsband zijn onder andere te noemen de maat-
schap,, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. 
Inn het Fatum-II arrest ging het om een art. 294-geval. Heeft het arrest ook 
geldingg voor art. 276-gevallen? In de literatuur wordt aangenomen dat dit 
laatstee het geval is nu de overwegingen van de Hoge Raad in het arrest zo 
algemeenalgemeen zijn geformuleerd.405 

OnderOnder het regime van Titel 7.17 zal in geval van een pluraliteit van verzeker- ^ 
denn toerekening van eigen schuld van de ene verzekerde aan de andere 
verzekerdenn in zijn geheel niet meer mogelijk zijn. In de toelichting bij de 
Notaa van Wijziging wordt immers opgemerkt dat de nieuwe redactie van 
art.. 7.17.2.9, te weten: 'De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verze-
kerdee die (curs. MLH) de schade met opzet of roekeloosheid heeft veroor-
zaakt',, duidelijk wil maken dat indien er meerdere verzekerden zijn, opzet 
off  roekeloosheid van één van de verzekerden niet ook aan de anderen kan 
wordenn tegengeworpen.406 De toelichting wijst er verder op dat dit dan 
meebrengtt dat de andere verzekerden vergoeding kunnen vorderen voor-
zoverr hun belang bij de verzekerde zaken strekt. 

3.44 Enkele polisvoorwaarden op het gebied van de eigen 
schuld d 

3.4.13.4.1 Inleiding 

Inn verzekeringspolissen komt men nogal eens speciale bepalingen tegen op 
hett terrein van het leerstuk eigen schuld. Daar het te ver zou gaan alle 
mogelijkee bepalingen op dit gebied te behandelen, wil ik mij in het kader 
vann mijn onderzoek beperken tot twee bepalingen die veelvuldig worden 

J.C.. van Eijk-Graveland, Verzekerbaarheid van opzet in het schadeverze-
keringsrecht,, le druk, Deventer 1999, p.237. 
F.R.. Salomons, Verzekering ten behoeve van een derde, le druk, Zwolle 
1996,, p.343-344. 
Ziee de Toelichting bij de Nota van Wijziging, p.31. 
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aangetroffenn in consumentenverzekeringen: de 'normale voorzichtigheid'-
clausuleclausule en de opzetclausuk. Ik wil juist deze clausules behandelen omdat 
mijnn onderzoek zich voornamelijk op consumentenverzekeringen concen-
treert.. Ik wil allereerst aandacht besteden aan de 'normale voorzichtigheid'-
clausule. . 

3.4.22 De 'normale voorzich tigheid '-clausule 

Inn de polissen van reisverzekeringen en kostbaarhedenverzekeringen treft 
menn veelal een clausule aan die zorgvuldigheidsclausule of 'normale 
voorzichtigheid'-clausulee wordt genoemd.407 Bij reisverzekeringen bepaalt 
dezee clausule dat de verzekering geen dekking biedt voor schade ontstaan 
doordatt de verzekerde onzorgvuldig met de bagage is omgegaan of niet 
dee meest veilige bewaarplaats heeft benut zodanig dat zoveel mogelijk 
konn worden voorkomen dat de bagage werd gestolen, verloren of bescha-
digd.4088 Bij de kostbaarhedenverzekering treft men een ongeveer gelijke 
clausulee aan: 'geen recht op schadevergoeding bestaat indien de verzeker-
dee heeft nagelaten de in redelijkheid van hem te vergen zorg te betrachten 
voorr de verzekerde objecten.'409 

Watt is nu de reikwijdte van dergelijke clausules? Kan de assuradeur de 
uitkeringg al weigeren indien er sprake is van lichte schuld of dient er door 
hemm merkelijke schuld te worden aangetoond? Om op deze vraag ant-
woordd te kunnen geven, wil ik achtereenvolgens de rechtspraak en uit-
sprakenn van de Raad van Toezicht Verzekeringen op dit punt bezien. 
Dee rechtspraak levert in dit kader drie duidelijke gevallen aan. Allereerst 
will  ik wijzen op een vonnis van het Kantongerecht Rotterdam van 10-1-
1989.4100 In dit vonnis ging hét om een diefstal van een reistas van een 

4077 In Beurs CAR-polissen treft men een dergelijke clausule ook regelmatig 
aan.. Ik zal niet op deze problematiek ingaan nu ik mij in dit onderzoek 
richtt op 'alledaagse' consumentenschadeverzekeringen. De zeer specifieke 
CAR-verzekeringg valt daar niet onder. Zie over deze problematiek TJ. 
Dorhoutt Mees, De CAR-verzekering, le druk, Zwolle 1996, p.249-254. 

4088 Zie ook voor een voorbeeld van een dergelijke clausule H.P. de long, De 
Beursbengell  maart 1998, p.33. 

4099 Zie ook voor een voorbeeld van een dergelijke clausule RvT VI-94/6. 
4100 Kantongerecht Rotterdam 10-1-1989, Prg. 1989, 3056. 
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verzekerdee die op de luchthaven Schiphol een tax-free shop bezocht. De 
kantonrechterr overwoog in dit geval dat de verzekerde niet de in de 
reisverzekeringsovereenkomstt beschreven normale voorzichtigheid in 
achtt had genomen daar de verzekerde de tas in de winkel op de grond 
hadd gezet en vervolgens tien minuten in de winkel had rondgelopen 
zonderr oogcontact te houden met de tas. 
VervolgensVervolgens kan genoemd worden het arrest van het Hof Amsterdam van 
19-5-1983,4111 In dit arrest overwoog het hof dat het achterlaten in een auto 
vann koffers, kinderwagen en kostbaarheden 's nachts in een arme wijk van 
Lissabon,, terwijl er geen dringende reden aanwezig was deze goederen 
daarr achter te laten, in strijd was met de normale voorzichtigheid die de 
reisverzekeringspoliss van de verzekerde verlangde. 
Alss derde en laatste rechterlijke uitspraak is te noemen het uiterst belangrij-
kee arrest v.d. Wijngaard/Haagman.412 Het ging in deze uitspraak om het 
volgendee geval. Een zekere v.d. Wijngaard had ten behoeve van haar 
sieraden,, waarvan de waarde ongeveer vijfti g duizend gulden bedroeg, 
eenn kostbaarhedenverzekering gesloten met een aantal verzekeringsmaat-
schappijenn via tussenkomst van Haagman die als gevolmachtigd verte-
genwoordigerr van de assuradeurs was opgetreden. Op een zekere dag 
bevondd zij zich in het Euromotel nabij Amsterdam en was zij van plan in 
dee stad een modeshow te bezoeken. Als voorzorgsmaatregel tegen een 
eventuelee beroving in die stad had zij de onderhavige sieraden afgedaan 
enn in haar handtas opgeborgen. Toen zij zich in de toiletruimte van het 
hotell  even had opgefrist, heeft zij bij het verlaten van de ruimte haar 
handtass laten staan. Nadat zij dit voorval na enkele minuten had ontdekt, 
iss zij teruggegaan naar de ruimte, waar de tas inmiddels bleek te zijn 
verdwenen.. De Hoge Raad overwoog dat de aard van een kostbaarheden-
verzekeringg meebrengt dat deze in beginsel ook dekking verleent tegen 
schadee die een gevolg is van een moment van onbedachtzaamheid. Dit 
wordtt niet anders indien deze verzekering een clausule bevat welke scha-
dee van dekking uitsluit die een gevolg is van het door de verzekerde 
handelenn in strijd met de zorg die van een 'goed huisvader' mag worden 
verwacht. . 

4111 Hof Amsterdam 19-5-1983, S&S 1984, 23. 
4122 HR 11-1-1991, NJ 1991, 271. 
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Welkee conclusie valt er nu uit deze drie uitspraken te trekken? Mijns 
inzienss volgt uit deze rechtspraak dat een assuradeur zich pas pas op de zorg-
vuldigheidsclausulee kan beroepen indien vaststaat dat er sprake is van 
merkelijkemerkelijke schuld van de verzekerde; klein menselijk falen zoals een inci-
denteell  moment van onoplettendheid wordt door de vingers gezien ter-
wij ll  aan de andere kant een ernstige mate van schuld, zoals het 's nachts 
onbewaaktt achterlaten van een met koffers gevulde auto in een arme wijk, 
eenn reden voor de assuradeur oplevert om zich op de clausule te beroe-
pen. . 
Iss deze opvatting ook terug te vinden in de uitspraken van de Raad van 
Toezicht?? In het Jaarverslag Ombudsman Schadeverzekering 1995 merkt 
dee Ombudsman Schadeverzekering op dat in de praktijk van verzekerden 
niett normale maar optimale uiterste voorzichtigheid wordt verlangd: te 
pass en te onpas wordt verzekerden verweten geen fysiek of visueel con-
tactt te hebben gehad/gehouden met het gestolen of verloren gegane verze-
kerdee object.413 Dit beleid wordt naar de mening van de Ombudsman 
mogelijkk gemaakt door de uitspraken van Raad van Toezicht op dit 
punt.4144 Bestudering van de uitspraken van de Raad van Toezicht levert 
inderdaadd een aantal opmerkelijke uitspraken op. In het geval van de uit-
spraakk V-95/2 was een tas gestolen van de verzekerde toen deze geduren-
dee enkele seconden de tas onbeheerd onder de tafel had laten staan om 
enkelee foto's te nemen.415 De Raad van Toezicht oordeelde dat het stand-
puntt van de assuradeur dat de verzekerde door zo te handelen niet de van 
hemm te verwachten zorgvuldigheid had betracht, verdedigbaar was. Even-
eenss frappant is de uitspraak V-95/7.416 In dit geval ging het om een video-

4133 Jaarverslag Ombudsman Schadeverzekering 1995, p.41. 
4144 Zo hanteert de Raad van Toezicht voor de situatie dat in een restaurant 

eenn op de grond geplaatste tas wordt gestolen terwijl aan tafel een of 
meerr personen zitten en vergelijkbare andere situaties de regel dat er 
sprakee is van onvoorzichtig gedrag indien geen fysiek of visueel contact 
mett de tas wordt gehouden of de tas door middel van de draagriem niet 
iss bevestigd aan bijvoorbeeld de tafelpoot. Zie in dit kader RvT V-91/6, V-
92/19,, V-93/32, V-94/12 en V-95/4, Zie ook M. Schaap, VA 1999, p.26, J.G.J. 
Rinkes,, TvC 1998, p.193 en laatstgenoemde schrijver in TvC 1997, p.367-368. 

4155 RvT V-95/2. 
4166 RvT V-95/7. 
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cameraa die uit een rekje van een bagagehandkar werd gestolen in de korte 
tijdd dat de verzekerde een auto huurde terwijl de kar naast hem stond. De 
Raadd oordeelde dat de assuradeur in redelijkheid het standpunt had 
kunnenn innemen dat de verzekerde niet de normale voorzichtigheid 
jegenss de camera had betracht. 
Uitt deze uitspraken volgt dat de Raad van Toezicht geen merkelijke schuld 
aann de kant van de verzekerde vereist maar een veel lichtere vorm van 
schuldd al toereikend vindt, wil de assuradeur zich op de 'normale 
voorzichtigheid'-clausulee kunnen beroepen. 
Inn 1997 doet de Raad van Toezicht een uitspraak die afwijkt van zijn tot 
dann ingenomen standpunt aangaande de reikwijdte van de zorgvuldig-
heidsclausule.4177 Het ging in deze uitspraak om een geval waarin tijdens 
eenn vakantie in Italië een reistas van een verzekerde werd gestolen toen 
dezee zich in de ontvangstruimte van een hotel inschreef. De assuradeur 
weigerdee in casu uit te keren daar de verzekerde onvoldoende fysiek 
contactt had gehad met het verzekerde gestolen object nu de verzekerde 
zichh een meter uit de buurt van de nadien ontvreemde reistas bevond. De 
Raadd van Toezicht was van oordeel dat het standpunt van de assuradeur 
datt de verzekerde door geen fysiek contact te houden met de gestolen 
reistass onzorgvuldig met de bagage is omgegaan, te ver ging. De Raad 
wass van oordeel dat de assuradeur in casu te weinig oog had voor de 
omstandighedenn van het geval: een kleine besloten ontvangstruimte waar-
inn blijkbaar buiten het baliepersoneel geen andere mensen aanwezig 
warenn en de kans op diefstal minimaal leek. Onder die omstandigheden 
brengtt het enkele feit dat de verzekerde niet voortdurend fysiek of onaf-
gebrokenn visueel contact met de reistas heeft gehouden in redelijkheid, en 
bijj  gebreke van een uitdrukkelijke polisbepaling of toelichting in die zin, 
nogg niet mee dat de verzekerde onzorgvuldig met zijn bagage is omge-
gaan.4188 Door zich niettemin in casu op de zorgvuldigheidsclausule te 
beroepenn heeft de assuradeur dan ook de goede naam van het verzeke-
ringsbedrijff  geschaad. 

RvTT V-97/17. 
Inn een geval van een station is fysiek contact bijvoorbeeld wel van belang. 
Ziee RvT V-99/6. 
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Inn 1998 doet de Raad van Toezicht nog een 'vernieuwende' uitspraak.419 Het 
gingg in deze uitspraak om een geval waarin tijdens een vakantie in Spanje 
eenn cameratas met inhoud was gestolen toen de verzekerde deze in een 
momentt van onbedachtzaamheid had vergeten mee te nemen bij het 
verlatenn van de bus die hem naar een attractiepark had gebracht. De ver-
zekerdee ontdekte dat hij de tas was vergeten net na het afrekenen bij de 
kassaa en is toen terugggegaan naar de bus waar hij ontdekte dat de tas 
gestolenn was. De assuradeur weigerde uit te keren daar deze van mening 
wass dat de verzekerde bij het verlaten van de bus had moeten controleren 
off  hij de tas bij zich had. Door aldus te handelen had de verzekerde niet 
dee normale voorzichtigheid betracht die de polis van hem eiste. Van een 
momentt van onbedachtzaamheid was volgens de assuradeur geen sprake. 
Dee Raad van Toezicht achtte het standpunt van de assuradeur niet verde-
digbaar.. Kennelijk heeft de verzekerde op het moment van het uitstappen 
niett aan de tas gedacht. Dit is een gebeurtenis die iedere toerist onder de 
gegevenn omstandigheden kan overkomen en die nog niet wijst op het ont-
brekenn van normale voorzichtigheid. De Raad achtte het standpunt van de 
assuradeurr dat in de gegeven omstandigheden geen sprake is geweest van 
onbedachtzaamheidd en dat de verzekerde niet de normale voorzichtigheid 
heeftt betracht dan ook niet verdedigbaar. 
Heeftt de Raad van Toezicht zijn koers nu gewijzigd of is hier sprake van 
tweee incidenten? De tijd zal leren welke mogelijkheid juist is maar het 
lijk tt mij niet ondenkbeeldig dat de Raad van Toezicht geschrokken is van 
dee kritiek van de Ombudsman Schadeverzekering in zijn jaarverslag over 
19955 en de beide uitspraken heeft aangegrepen om zijn nieuwe zienswijze 
uitt te dragen.420 

Dee zienswijze van de Ombudsman Schadeverzekering sluit nauw aan bij 
mijnn opvattingen aangaande de reikwijdte van het begrip 'normale voor-
zichtigheid':: van een handelen in strijd met de 'normale voorzichtigheid' 
iss pas sprake indien de verzekerde merkelijke schuld valt toe te schrij-

RvTT V-98/6. 
Dee Ombudsman Schadeverzekering houdt zich ook op de vlakte getuige 
zijnn opmerking in zijn Jaarverslag over 1998, p.47. 
Ziee ook mijn noot bij Ktg. Amsterdam 19-8-1999, Prg. 2000, 5531. Iets 
voorzichtigerr M. Schaap, VA 1999, p.29. 
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Terr ondersteuning van deze opvatting zijn de volgende drie argumenten 
aann te dragen. 
AllereerstAllereerst kan worden opgemerkt dat onder normale voorzichtigheid dient 
tee worden verstaan de voorzichtigheid die men redelijkerwijs van een 
persoonn in een bepaalde situatie kan verlangen. Dat betekent dat kleine 
onoplettendhedenn en verkeerde inschattingen niet zijn te rekenen tot de 
eigenn schuld;422 van onzorgvuldig gedrag kan dan ook pas sprake zijn 
indienn de verzekerde merkelijke schuld valt toe te schrijven. Een andere 
gedachtegangg zou immers leiden tot de vreemde situatie dat de assura-
deurr niet hoeft uit te keren in gevallen waarvoor de verzekerde nu juist de 
reis-- of kostbaarhedenverzekering heeft afgesloten: klein menselijk falen! 
Eenn tweede en wellicht zwaarder wegend argument dat pleit voor een uitleg 
vann de zorgvuldigheidsclausule ten gunste van de verzekerde is de contra 
proferentem-regelproferentem-regel ex art. 6:238 lid 2 BW. In hoofdstuk 2 kwam naar voren 
datt een onduidelijke beding in een consumentenovereenkomst ten gunste 
vann de consument dient te worden uitgelegd voorzover de uitleg van de 
consumentt redelijk is. De 'normale voorzichtigheid'-clausule is een school-
voorbeeldvoorbeeld van een onduidelijk beding in een consumentenovereenkomst. 
Watt is immers het betrachten van de 'normale voorzichtigheid' door de 
consument-verzekerde?? Een eenduidig antwoord is op die vraag niet te 
gevenn zodat de clausule als onduidelijk moet worden bestempeld. De 
lezingg dat van handelen in strijd met de normale voorzichtigheid pas 
sprakee is in geval van merkelijke schuld van de consument-verzekerde is 
inn het licht van de aard van de verzekeringen waarin de clausule is opge-
nomenn alleszins redelijk, zodat die lezing dient te worden gehanteerd bij 
dee uitleg van de clausule. 

Hett derde en laatste argument voor een uitleg van de zorgvuldigheidsclau-
sulee ten gunste van de verzekerde is te vinden in een richtlijn van het 
Verbondd van Verzekeraars aangaande de opzet en inhoud van aanvraag-
formulierenn en productbrochures.423 Het Verbond adviseert de aangeslo-
tenn assuradeurs in deze richtlijn onder andere termen die tot onduidelijk-
heidd kunnen leiden nader te specificeren in het aanvraagformulier of de 
productbrochure.. Het niet opvolgen van een dergelijk advies van het 

4222 Zie ook mijn opmerkingen in Rechtshulp 1996 nr. 11, p.42. Zie in onge-
veerr gelijke zin Jaarverslag Ombudsman Schadeverzekering 1995, p.41-42. 

4233 Zie Bondig Dossier, februari 1998, p.5-6. 

127 7 



Verbondd dient naar mijn mening mee te brengen dat een assuradeur zich 
nietniet op het standpunt kan stellen dat zijn uitleg de meest juiste is. Immers, 
hijj  had deze problemen kunnen vermijden als hij de richtlijn had nage-
volgd.. Hij zal dan ook mijns inziens de gevolgen van dit nalaten dienen te 
dragen. . 
Inn dit verband geldt dan ook voor de assuradeur het adagium 'voorkomen 
iss beter dan genezen'.424 Hoewel de door de afdeling Reis van het Verbond 
vann Verzekeraars in het leven geroepen werkgroep op dit gebied geen 
oplossingenn kon formuleren,425 heeft de assuradeur mijns inziens de vol-
gendee drie mogelijkheden.426 

AllereerstAllereerst kan hij zo duidelijk mogelijk aangeven wat er precies onder het 
begripp normale zorgvuldigheid dient te worden verstaan. Deze mogelijk-
heidd heeft echter als groot bezwaar dat het begrip pas helder wordt bij de 
verzekerdee indien de assuradeur een groot aantal voorbeelden, mijns 
inzienss zeker tien, gebruikt waarin hij aangeeft dat hij het in het voorbeeld 
beschrevenn gedrag niet als zorgvuldig aanmerkt. De ruime toelichting die 
hett begrip normale voorzichtigheid vereist, wil het enige betekenis voor 
assuradeurss hebben, toont mijns inziens evenwel aan dat het gebruik van 
hett begrip in polisvoorwaarden beter vermeden kan worden. 
OpOp de tweede plaats heeft hij de mogelijkheid om in de polis expliciet een 
aantall  specifieke zorgvuldigheidseisen te formuleren.427 Zo komt men 
bijvoorbeeldd in de uitspraak V-91/17 van de Raad van Toezicht het beding 
tegenn dat er geen recht op schadevergoeding bestaat in geval van het 
zonderr toezicht achterlaten van geld en/of kostbare voorwerpen anders 
dann in deugdelijk afgesloten ruimten; onverminderd hetgeen andere 
bedingenn bepalen. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat de assura-
deurr de verzekerde precies duidelijk maakt welk gedrag deze van de verze-
kerdee in een bepaalde situatie verlangt zodat de verzekerde achteraf in de 

4244 Zie ook mijn opmerkingen in Rechtshulp 1997 nr. 11, p.8. 
4255 Zie Jaarverslag Ombudsman Schadeverzekering 1997, p.46. 
4266 Ik voel niets voor het idee van Schaap om de woorden 'niet de normale 

voorzichtigheid'' te vervangen door de woorden 'onvoldoende zorg'. Ik zie 
inn tegenstelling tot deze auteur niet in waarom dit laatste begrip 
duidelijkerr is dan het eerste begrip. Zie M. Schaap, VA 1999, p.38. 

4277 Zie ook P. Clausing, Inleiding verzekeringsrecht, 4e druk, Alphen a/d Rijn 
1998,, p.166. 
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meestee gevallen niet meer kan zeggen dat hij niet wist wat de assuradeur 
vann hem verlangde in de betreffende situatie. 
Al ss derde en laatste mogelijkheid kan worden genoemd het schrappen van 
dee 'normale voorzichtigheid'-clausule en deze vervangen door een beding 
waarinn de uitsluiting voor eigen schuld beperkt wordt tot het wettelijke 
begripp merkelijke schuld.428 Het grote voordeel van een dergelijke clausule 
iss dat de inhoud van het begrip merkelijke schuld beter omlijnd is dan het 
begripp 'normale voorzichtigheid'429 zodat zich minder geschillen tussen 
assuradeurr en verzekerde zullen voordoen. Naar de mening van Schaap 
zullenn de schadelast en daarmede het premieniveau niet onoverkomelijk 
stijgen.4300 Dit lijk t mij juist. Naast de wellicht hogere uitgaven aan uitke-
ringenn zal er ook bespaard worden in de vorm van de verminderde kos-
tenn aan geschillenbeslechting. 
Dee algemene zorgvuldigheidsbepaling met toelichting, de specifieke beding-
enn en mogelijk het 'merkelijk schuld'-beding worden vrijwel niet door geva-
renn bedreigd. Mijns inziens is een dergelijke bedreiging om de volgende 
tweetwee redenen vrijwel niet aanwezig. 
AllereerstAllereerst is te noemen het feit dat de Wet Algemene Voorwaarden niet 
snell  roet in het eten zal gooien. Indien de onderhavige clausules niet als 
vervall  van recht-clausules worden geredigeerd,431 kunnen ze worden 
gezienn als dekkingsbepalingen en derhalve als kernbedingen en op duide-
lijkelijke kernbedingen is de Wet Algemene Voorwaarden niet van toepassing 
(art.. 6:231 BW).432 Zie over het begrip kernbeding mijn opmerkingen in 
hoofdstukk 2. 
Al ss tweede argument kan naar voren worden gebracht dat de mogelijkheid 
datt de redelijkheid en de billijkheid de toepasselijkheid van een tussen 
partijenn overeengekomen polisclausule in de weg staan (art. 6:248 lid 2 

Ziee ook M. Schaap, VA 1999, p.36. 
Ziee ook M. Schaap, VA 1999, p.36. 
M.. Schaap, VA 1999, p.36. 
Ziee in dit verband T.J. Dorhout Mees, De CAR-verzekering, le druk, 
Deventerr 1996, p.43-44. 
Dee op dit moment gehanteerde 'normale voorzichtigheidsclausule' valt 
duss wel onder de Wet Algemene Voorwaarden nu het een onduidelijk 
kernbedingg is. Getwijfeld kan worden of het 'merkelijke schuld'-beding in 
ditt kader voldoende duidelijk is. 
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BW)) klein is gezien het feit dat art. 6:248 lid 2 BW terughoudend wordt 
toegepastt in de jurisprudentie.433 

3.4.33.4.3 De opzetclausule 

SindsSinds lange tijd komt in de polisvoorwaarden van aansprakelijkheidsverze-
keringenn een clausule voor waarin assuradeurs aansprakelijkheid uitslui-
tenn voor schade welke opzettelijk door de verzekerde is veroorzaakt. De 
klassiekeklassieke formulering van deze clausule luidde: 'uitgesloten is de aanspra-
kelijkheidd voor schade die door verzekerde opzettelijk is veroorzaakt'.434 

Hett Bierglas-arrest heeft duidelijk gemaakt dat indien opzet als mogelijk-
heidsbewustzijnn niet uitdrukkelijk is uitgesloten van de verzekeringsdekking 
dezee opzetvorm is meeverzekerd in de aansprakelijkheidsverzekering.435 

Naarr aanleiding van dit arrest heeft het Verbond van Verzekeraars een 
Studiecommissiee Opzet ingesteld die als opdracht kreeg de mogelijkhe-
denn van een nieuwe polisredactie te bekijken. In het rapport van deze 
commissiee uit 1980 kwam als mogelijke opzetclausule voor de algemene 
aansprakelijkheidsverzekeringg de volgende bepaling naar voren: 'uitge-
slotenn is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade, die voor 
hemm het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten.'436 De 
meestemeeste assuradeurs hebben het advies van de commissie gevolgd: de zo-
juistt genoemde clausule werd een standaardonderdeel in een verzekerings-
poliss van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.437 

Dee laatstgenoemde polisredactie roept een belangrijke vraag op: wat valt 
aann te merken als 'het zekere gevolg van het handelen of nalaten van een 
verzekerde'?? Dient deze vraag naar objectieve normen te worden beant-
woordd of moet er ook rekening worden gehouden met subjectieve facto-

Ziee Asser-Hartkamp H, l l e druk, Deventer 2001, p.315 en de aldaar aan-
gehaaldee rechtspraak. 
J.H.. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering, 2e druk, 
Zwollee 1994, p.246. 
HRR 30-5-1975, NJ 1976,572. 
H.J.. Scheltema/F.HJ. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverzeker-
ingsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.203 
J.H.. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering, 2e druk, 
Zwollee 1994, p.246. 
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ren?? Voor dat laatste pleit de Studiecommissie Opzet in zijn rapport van 

1980.438 8 

Inn het Bokser-arrest kiest de Hoge Raad duidelijk voor beantwoording 
vann de onderhavige vraag naar een subjectieve norm.439 Het ging in dit 
arrestt om de volgende casus. Oud-bokser Veerman heeft de brildragende 
Kuiperss op 30 april 1992 tegen zijn rechteroog geslagen. Kuipers heeft als 
gevolgg daarvan ernstig oogletsel opgelopen en daardoor schade geleden. 
Veermann was op 30 april 1992 verzekerd bij Nationale-Nederlanden tegen 
dee gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. In de verzekeringspolis was 
dee onderhavige opzetclausule opgenomen. Kon de assuradeur zich in 
casuu op deze clausule beroepen? De Hoge Raad achtte het oordeel van het 
hoff  dat de aard van de mishandeling op zichzelf nog geen aanleiding 
geeftt om aan te nemen dat Veerman zich er van bewust was dat verlies 
vann gezichtsvermogen van Kuipers het gevolg zou zijn niet onbegrijpelijk. 
Hett arrest is op dit punt niet verrassend: in de toelichting van de Studie-
commissiee Opzet van het Verbond van Verzekeraars leest men immers dat 
hett om een subjectieve clausule gaat, dat het er om gaat wat voor de verze-
kerdee het zekere gevolg van zijn handelen is.440 Interessanter is het punt 
datt verschillende auteurs van mening waren dat de Hoge Raad de subjec-
tievetieve norm toch enigszins objectiveert door uit te gaan van de door A-G 
Bloembergenn uiteengezette en aanbevolen categoriebenadering^ 
Watt houdt de categoriebenadering nu precies in? Volgens deze benadering 
gaatt het er bij de zinsnede 'voor hem het...zekere gevolg' in de opzetclau-
sulee niet om of de dader precies het daadwerkelijk ingetreden gevolg van 

4388 Zie over deze kwestie M.R. de Vries, De Beursbengel april 2000, p.24 en 
A-GG Bloembergen in zijn conclusie voor HR18-10-1996, NJ 1997,326. 

4399 HR 18-10-1996, NJ 1997, 326. Zie uitgebreid over dit arrest J.C. van Eijk-
Graveland,, Verzekerbaarheid van opzet in het schadeverzekeringsrecht, 
lee druk, Deventer 1999, p.84-87. In het arrest van Enter/Ennia, HR 11-11-1988, 
NJJ 1989,362, toonde de Hoge Raad al enige sympathie voor deze lezing. 

4400 Rapport Studiecommissie Opzet onder 8.1. 
4411 Zie Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.241-242; M.M. 

Mendell  in zijn noot onder het onderhavige arrest als ook M.M.R. van 
Ardenne-Dick/A.S.J.. van Garderen-Groeneveld, VA 1998, p.71. Anders 
F.J.. Rutgers, De Beursbengel februari 1997, p.13 als ook A.S. Fransen van 
dee Putte, Vrb 1997, p.2. 
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zijn/haarr gedraging voorzag maar of enig gevolg van vergelijkbare ernst 
zozeerzozeer te verwachten viel dat de dader zich van de noodzakelijkheid van een 
dergelijkk gevolg bewust moet zijn geweest.442 De benadering komt op het 
volgendee neer. Stel AVP-verzekerde A slaat persoon B met een ijzeren 
staaff  wat een verbrijzelde schouder van persoon B tot gevolg heeft. Kan A 
nuu de werking van de opzetclausule ontwijken door te stellen dat hij niet 
beoogdee danwei voorzag dat de handeling een verbrijzelde schouder tot 
gevolgg zou hebben maar dat hij slechts beoogde dan wel slechts voorzag 
datt dat de slag persoon B een zware hersenschudding zou bezorgen? Het 
antwoordd op deze vraag moet in de onderhavige visie nee luiden. Gesteld 
kann worden dat het schouderletsel van persoon B één van de normaal te 
verwachtenn gevolgen is van het van het slaan van persoon B door persoon 
A. . 

Welkee argumenten werden nu naar voren gebracht voor de stelling dat de 
Hogee Raad in het Bokser-arrest voor deze benadering kiest? 
Al ss eerste argument werd de volgende passage in het Bokser-arrest ge-
noemd.. Aan het slot van rechtsoverweging 3.3.2 overweegt de Hoge Raad 
datt de opzetclausule: 'geen verdere strekking heeft dan van de dekking 
uitt te sluiten de aansprakelijkheid van een verzekerde die het letsel heeft 
beoogdd of zich ervan bewust was dat letsel, zoals zich dat in concreto 
heeftt voorgedaan, het gevolg van zijn handeling zou zijn.' Deze zin werd 
doorr sommige auteurs aldus uitgelegd dat de Hoge Raad hier doelt op 
letsell  dat qua ernst vergelijkbaar is met het letsel dat zich in de werkelijkheid 
heeftt voorgedaan.443 De Hoge Raad spreekt immers eerst in het algemeen 
overr letsel waarvan de verzekerde zich bewust was en kwalificeert dit 
nadernader met een zin ingeleid door het woord 'zoals', die tussen komma's is 

4422 Zie J.C. van Eijk-Graveland, Verzekerbaarheid van opzet in het 
schadeverzekeringsrecht,, le druk, Deventer 1999, p.79 enn M.M. Mendel in 
zijnn noot onder het onderhavige arrest. 

4433 Asser-Clausing-Wansink> le druk, Deventer 1998, p.241-242 en M.M. 
Mendell  in zijn noot onder onderhavig arrest. Van een andere, voor de 
assuradeurss veel ongunstigere, uitleg gingen uit FJ. Rutgers, De 
Beursbengell  februari 1997, p.13 en A.S. Fransen van de Putte, Vrb 1997, 
p.2.. Deze auteurs stelden dat een beroep op de onderhavige 
opzetclausulee slechts mogelijk is als de opzet was gericht op het concrete 
letsell  dat zich heeft voorgedaan. 
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geplaatst.. Genoemde auteurs waren nu van mening dat wanneer de Hoge 
Raadd de categoriebenadering niet had aanvaard deze wel zonder omwegen 
gesprokenn had van een verzekerde die zich ervan bewust was dat het 
letsell  dat zich in concreto heeft voorgedaan het gevolg van de handeling 
zouu zijn. Onduidelijk is dan echter wellicht waarom de Hoge Raad bij 
opzett als oogmerk spreekt van een verzekerde die het letsel heeft beoogd 
(ziee hierboven).444 Geldt daar dan niet de categoriebenadering? Naar de 
meningg van Mendel diende ook daar deze benadering te worden toege-
past.445 5 

Err is nog wel een ander argument aangevoerd voor de stelling dat de 
Hogee Raad de categoriebenadering zou hebben aanvaard. Mendel bracht 
naarr voren dat de woorden 'letsel, zoals zich dat in concreto heeft voorge-
daan'' zijn geïnspireerd door de uitspraak 1-90/17 van de Raad van Toe-
zicht.4466 Het ging in de betrokken uitspraak van de Raad van Toezicht om 
dee volgende casus. Een AVP-verzekerde had een bepaald persoon een 
klapp gegeven welke een kaakfractuur tot gevolg had gehad, hetgeen mis-
schienn ook mede werd veroorzaakt door het feit dat het slachtoffer een 
onverwachtee beweging met zijn hoofd had gemaakt op het moment van 
dee klap. De uitspraak bevat twee belangrijke passages die wijzen op de 
categoriebenadering.. Zo merkt de Raad van Toezicht allereerst op dat: 'in 
hett algemeen zal niet dan in sprekende gevallen uit de aard van het toege-
brachtee letsel kunnen worden afgeleid dat dit op zodanige wijze is toege-
brachtt dat de dader heeft geweten dat hij dergelijk letsel zou toebrengen'. 
Vervolgenss brengt de Raad van Toezicht naar voren dat '...aldus kan niet 

4444 M.M. Mendel in zijn noot onder onderhavig arrest. 
4455 M.M. Mendel in zijn noot onder onderhavig arrest. 
4466 M.M. Mendel in zijn noot onder onderhavig arrest. Dat de Hoge Raad 

zichh laat inspireren door opvattingen van de Raad van Toezicht is naar de 
meningg van Mendel niet zo verrassend; de Hoge Raad had immers enige 
maandenn eerder in het Kroymans-arrest (HR 12-1-1996, NJ 1996, 683) naar 
vorenn gebracht dat bij de beantwoording van de vraag of een assuradeur 
zichh mag beroepen op een bepaalde vervaltermijn betekenis diende te 
wordenn toegekend aan het standpunt van de Raad van Toezicht over 
dezee kwestie. Het was na die uitspraak volgens Mendel te verwachten dat 
dee betekenis van uitspraken van de Raad van Toezicht zich ook op 
anderee terreinen van het schadeverzekeringsrecht zou manifesteren. 
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wordenn gezegd dat zich hier een uitzonderlijk sprekend geval voordoet 
waarinn er nauwelijks twijfel bestaat dat de dader heeft geweten dat de 
doorr hem gegeven klap letsel, als aan het slachtoffer toegebracht, tot 
gevolgg moest hebben'. De formuleringen van Hoge Raad en Raad van 
Toezichtt zijn niet identiek. Toch meende Mendel dat er zoveel gelijkenis is 
tussenn beide formuleringen dat de Hoge Raad de categoriebenadering 
hadd overgenomen van de Raad van Toezicht.447 Mendel gaf als mogelijke 
redenn voor de kleine afwijking dat de Hoge Raad misschien moeite had met 
hett woord aard in de formulering van de Raad van Toezicht omdat daarin 
onvoldoendee naar voren komt dat het bij de indeling in categorieën voor-
alal gaat om de ernst van het letsel.448 

Dee Hoge Raad heeft in het Bossche Caféruzie-arrest een einde gemaakt aan 
dee onduidelijkheid die was ontstaan naar aanleiding van het Bokser-arrest 
uitt 1996.449 In dit arrest ging het om een geval waarin de AVP-verzekerde 
Geverss een zekere Van der Linden in een café had mishandeld; Gevers 
hadd de man in het gezicht geslagen, gestompt en getrapt. Als gevolg van 
ditt handelen had Van der Linden schade opgelopen. De AVP-verzekeraar 
vann Gevers, Aegon, weigerde echter tot uitkering over te gaan daar deze 
vann mening was dat het gedrag van Gevers onder de opzet-clausule viel 
nuu het ging om schade die normalerwijze als gevolg van de opzettelijke 
verrichtee handeling van Gevers te verwachten was. De Hoge Raad maakt 
kortekorte metten met de redenering van Aegon. Naar het oordeel van de Hoge 
Raadd dient het Bokser-arrest van 1996 niet zo te worden gelezen dat van 
opzett als zekerheidsbewustzijn reeds sprake is indien enig letsel van verge-
lijkbarelijkbare ernst als het letsel zoals zich dat in concreto heeft voorgedaan, nor-
maliterr als gevolg van de opzettelijk verrichte handeling is te verwachten. 

M.M.. Mendel in zijn noot onder het Bokser-arrest. 
4488 M.M. Mendel in zijn noot onder het Bokser-arrest. Hij wijst daarbij op de 

formuleringg van de Raad van Toezicht in zijn uitspraak 1-94/16. In deze 
uitspraakk overwoog de Raad van Toezicht onder andere: Verzekeraar kan 
hieruitt in redelijkheid concluderen dat bij zijn verzekerde het opzet 
aanwezigg was om klager oogletsel toe te brengen of althans letsel van 
vergelijkbaree ernst als klager heeft geleden'. 

4499 HR 6-11-1998, NJ 1999, 220. Zie ook over dit arrest W.G.A. van Gerner, 
Vrbb 1999, p.4-6 en J.C. van Eijk-Graveland, Verzekerbaarheid van opzet in 
hett schadeverzekeringsrecht, le druk, Deventer 1999, p.86-87. 
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Dee opzetclausule dient naar de mening van de Hoge Raad zo te worden 
verstaann dat van dekking slechts is uitgesloten de aansprakelijkheid van 
eenn verzekerde die het in feite toegebrachte letsel heeft beoogd of zich er van 
bewustbewust was dat dit letsel het gevolg van zijn handelen zou zijn.*50 

Dee zojuist aangehaalde, beperkte lezing van de opzet-clausule heeft voor 
assuradeurss grote consequenties: de assuradeur, op wie de bewijslast rust 
vann de toepasselijkheid van de opzetclausule in een bepaald geval, staat 
keerr op keer voor een vrijwel onmogelijke opgave:451 de opzetclausule is 
inn de onderhavige vorm dan ook niet meer dan een lege huls.452 Opzet 
komtt alleen rechtstreeks vast te staan indien de verzekerde zijn oogmerk 
off  zekerheidsbewustzijn bekent, wat in de praktijk vrijwel nooit het geval zal 
zijn.4533 Indirect kan het oogmerk of zekerheidsbewustzijn in het civiele 
rechtt worden afgeleid uit waarneembare feiten en omstandigheden. Ook 
ditt laatste zal sinds het arrest van de Hoge Raad van 6 november 1998 
minderminder snel vruchten afwerpen; het is immers moeilijk te bewijzen dat een 
bepaaldee gedraging met zekerheid juist de schade van het betreffende 
gevall  zou veroorzaken. 
Afgezienn van de vraag of zulks in de beschreven procedures naar voren is 
gekomen,, kan de beperkte lezing van de onderhavige clausule in de recht-
spraakk wellicht verklaard worden door de toepassing van de contra 
proferentem-methode.proferentem-methode. In hoofdstuk 2 zette ik uiteen dat de uitleg ten gunste 
vann een consument-verzekerde in geval er sprake is van een onduidelijk 
bedingg sinds 1 januari 1995 als regel deel uit maakt van het Nederlandse 
rechtt en voor die tijd al enige tijd een gezichtspunt was. De onderhavige 
clausulee kan mijns inziens onduidelijk worden genoemd: er valt te twisten over 
dee vraag wanneer er sprake is van schade die het beoogde of zekere ge-
volgg is van een bepaalde gedraging van een verzekerde, zoals men zojuist 

4500 Zie verder Hof Den Haag 16-5-2000, Vrb 2000, p.116. Ook de Raad van 
Toezichtt heeft zich blijkens de uitspraken 1-98/19 en 1-98/20 
geconformeerdd aan het oordeel van de Hoge Raad in het Bossche Café 
ruzie-arrest.. Zie ook J.C. van Eijk-Graveland, Vrb 1999, p.64. 

4511 Zie ook M.M. Mendel in zijn noot onder onderhavig arrest. 
4522 Zie ook H.Th. Vos, Vrb 2000, p.25. Iets minder stellig M.R. de Vries, De 

Beursbengell  2000, p.22 en J.C. van Eijk-Graveland, Verzekerbaarheid van 
opzett in het schadeverzekeringsrecht, le druk, Deventer 1999, p.87. 

4533 Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.240-241. 

135 5 



heeftt kunnen zien. Verder ging het in de beschreven procedures keer op 
keerr om een consument met als gevolg dat de beperkte lezing van de 
litigieuzee clausule ten gunste van de consument-verzekerde voorrang 
verdientt boven de interpretatie van de assuradeur. 

Al ss kritiek op deze redenering kan echter worden aangevoerd dat het 
standpuntt van de consument-verzekerde alleen dient te prevaleren indien 
ditt een enigszins redelijke lezing van de polisvoorwaarde is, zoals ik in 
hoofdstukk 2 al aangaf. Men kan zich afvragen of dit in dit geval zo is. Een 
consument-verzekerdee weet nooit precies welke schade zijn gedrag tot 
gevolgg heeft zodat de categoriebenadering wel haast de enige praktische 
interpretatiemogelijkheidd is van de opzet-clausule. 

EenEen redelijkheids-correctie achteraf behoort mijns inziens echter niet snel tot 
dee mogelijkheden. Ik volg Wansink in de mening dat in geval vaststaat 
datt de opzetclausule in casu niet van toepassing is, het niet voor de hand 
ligtligt  op grond van de schuldgraad van de verzekerde alsnog een aanspraak 
opp een verzekeringsuitkering als in strijd met de redelijkheid en de billijk -
heidd te kwalificeren (art. 6:248 lid 2 BW).454 Men ziet eenzelfde gedachte-
gangg in het Winterthur-arrest terug.455 In dit arrest overwoog de Hoge 
Raadd dat, wanneer een beroep van de assuradeur op art. 276 WvK faalt, 
daarmeee onverenigbaar is dat de assuradeur op grond van dezelfde 
schuldfeitenn welke aan dat beroep ten grondslag liggen haar uitkerings-
verplichtingg zou kunnen afwijzen met verwijzing naar de redelijkheid en 
dee billijkheid. 

Hett Verbond van Verzekeraars heeft de aanbeveling voor de standaard-
opzetclausulee in januari 2000 aangepast. Het Verbond was namelijk van 
meningg dat de opzetclausule in de jurisprudentie zo beperkt werd opgevat 
datt haar oorspronkelijke bedoeling, een maatschappelijk aanvaardbaar 
evenwichtt te vinden tussen dader- en slachtofferbescherming, verloren was 
gegaan.4566 De nieuwe opzetclausule is grotendeels het werk van de eind 
19977 geformeerde Werkgroep AVP die van het Verbond de opdracht 
kreegg de bestaande clausule te herzien. Bij de herziening is naar drie ding-

J.H.. Wansink. De algemene aansprakelijkheidsverzekering 2e druk, 
Zwollee 1994, p.259. 

4555 HR 10-12-1976, NJ 1978,114. 
4566 Zie Circulaire MSS-b-20-OO2-AAA 2000-002 van het Verbond van 

Verzekeraars,, p.1-2. 
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enn gestreefd: 1) zoveel mogelijk recht doen aan de oorspronkelijke bedoe-
lingg van de opzetclausule, 2) een maatschappelijk evenwicht te vinden 
tussenn dader- en slachtofferbescherming en 3) de redactie voor de gemid-
deldee verzekerde leesbaar en begrijpelijk te houden.457 De inspanningen 
vann de Werkgroep AVP hebben geleid tot de Opzetclausule AVP 2000 die 
deell  uitmaakt van het standaardpolismodel AVP 2000 (art. 4.1 AVP 
2000):4588 'Niet gedekt is de aansprakelijkheid: 
vann een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende 
uitt zijn/haar opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechte-
lij kk handelen of nalaten; van een tot een groep behorende verzekerde voor 
schadee veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit opzettelijk en tegen een 
persoonn of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van één of 
meerr tot de groep behorende personen, ook in geval niet de verzekerde 
zelff  zodanig heeft gehandeld of nagelaten. 
Aann het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten 
doett niet af dat de verzekerde of, ingeval deze tot een groep behoort, een 
off  meer tot de groep behorende personen, zodanig onder invloed van 
alcoholl  of andere stoffen verkeert/verkeren, dat deze /die niet in staat 
is/zijnn de wil te bepalen.' Het Verbond beveelt haar leden aan deze nieuwe 
clausulee op te nemen in de polisvoorwaarden van vanaf januari 2000 te 
sluitenn AVP-verzekeringen. Op dit moment, najaar 2001, zijn de meeste 
AVP-verzekeringenn op dit punt al aangepast. 
Dee belangrijkste wijziging van de nieuwe clausule in vergelijking met de oude 
clausulee is dat in de nieuwe opzetclausule de opzet gekoppeld is aan de 
gedraginggedraging zelf terwijl in de oude clausule de opzet gekoppeld was aan de 
schade,schade, dus het aan het gevolg van de gedraging.™ Het opzettelijk karakter 
vann de gedraging moet uit de gedraging zelf worden afgeleid. Een belang-
rijkk gevolg van deze wijziging is dat assuradeurs veel vaker een beroep op 
dee opzetclausule kunnen doen nu een assuradeur veel makkelijker in staat 
zall  zijn bewijs te leveren van het feit dat de gedraging met opzet is ge-
pleegdd dan dat hij moet bewijzen dat het gevolg door de verzekerde 

4577 H.Th. Vos, Vrb 2000, p.25. 
4588 Zie Circulaire MSS-b-20002-AAA 2000002 van het Verbond van 

Verzekeraars,, p.2. 
4599 Zie ook H.Th. Vos, Vrb 2000, p25 en M.R. de Vries, De Beursbengel april 

2000,, p.27. 
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beoogdd was of voor hem een zeker gevolg was. Op deze manier wordt het 
mogelijkk een aantal strafrechtelijke delicten, zoals mishandeling en brand-
stichting,, buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering te 
brengen.460 0 

Hett woord 'wederrechtelijk' is met een speciale reden in de nieuwe clausule 
opgenomen.4611 In veel gevallen waarin een beroep op de opzetclausule 
wordtt gedaan, zal de dader ook strafrechtelijk vervolgd worden. Dit leidt 
niett in alle gevallen tot een strafrechtelijk veroordeling. Het is mogelijk 
datt er vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of een sepot volgt. Dit 
laatstee betekent echter niet dat er geen beroep meer mogelijk is op de 
opzetclausule.. Om het toepassen van de clausule in dergelijke gevallen 
aann de verzekerde uit te leggen is het woord 'wederrechtelijk' in de clau-
sulee opgenomen. Onder 'wederrechtelijk' wordt in de literatuur verstaan 
'eenn handelen in strijd met des daders rechtsplicht' of 'handelen dat in het 
maatschappelijkk verkeer niet betaamt'.462 

Dee toevoeging van het woord 'wederrechtelijk' voor de woorden 'hande-
lenn of nalaten' lijk t mij niet erg zinvol.m In geval een verzekerde aanspra-
kelijkk is en een beroep doet op zijn AVP-verzekering is er, behoudens wel-
lichtlicht het geval dat er sprake is van een risicoaansprakelijkheid, per definitie 
sprakee geweest van een wederrechtelijk handelen of nalaten van de verze-
kerde.464 4 

Hett standaardpolismodel AVP 2000 kent verder een aantal specifieke uit-
sluitingsgronden.. Het model kent onder andere een bepaling voor groeps-
aansprakelijkheidd en een 'alcohol'-bepaling. De uitsluiting voor groeps-
aansprakelijkheidd beoogt te voorkomen dat, waar de dader zelf geen 
dekkingg heeft voor zijn opzettelijke schade, de schade via de weg van de 
groepsaansprakelijkheidd (art. 6:166 BW) wordt verhaald op de aansprake-
lijkheidsverzekeringg van een 'meeloper'.465 

Ziee ook M.R. de Vries, De Beursbengel april 2000, p.27. 
Ziee Circulaire MSS-b-20-OO2-AAA 2000-002 van het Verbond van Verzeke-
raars,, p.3. 
Ziee Circulaire MSS-b-20-O02-AAA 2000-002, p.3. 
N.. Frenk, NbBW 2000, p.89, spreekt zelfs van een volstrekt overbodige 
toevoeging'. . 
Ziee ook N. Frenk, NbBW 2000, p.89. 
Ziee ook H.Th. Vos, Vrb 2000, p.26. 
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Dee ratio van de 'alcohol'-bepaling is opzettelijke gedragingen begaan 
onderr invloed van alcohol of andere stoffen die de wil van de verzekerde 
beïnvloedenn eveneens buiten de dekking te houden. Verweren als 'ik had 
zoveell  gedronken dat ik niet meer wist wat ik deed' kunnen de assura-
deurr dus niet worden tegengeworpen.466 

Iss de nieuwe opzetclausule nog onduidelijk te noemen? Het Verbond van 
Verzekeraarss merkt in de toelichting bij de clausule op dat het welhaast 
niett te vermijden zal zijn dat over de interpretatie discussie mogelijk 
blijft. 4677 Hoewel de redactie van de nieuwe clausule mijns inziens veel 
duidelijkerduidelijker is dan de oude, is een belangrijke onduidelijkheid in de nieuwe 
clausulee wat de reikwijdte is van het woord 'opzettelijk' dat in de clausule 
wordtt gebruikt. Vallen daar alle opzetgraden onder of slechts enkele? De 
toelichtingg zwijgt op dit punt zodat de contra proferentem-regel mijns in-
zienss om de hoek komt kijken. In het licht van onder andere het Bierglas-
arrest4688 en art. 3:40 BW leidt toepassing van deze regel er mijns inziens 
toee dat alleen opzet als oogmerk en opzet als zekerheidsbewustzijn onder het 
woordd 'opzettelijk' vallen.469 

Ziee ook M.R. de Vries, De Beursbengel april 2000, p.27. Het Verbond 
merktt in de toelichting bij deze bepaling op dat indien de verzekerde op 
grondd van een doktersvoorschrift een bedwelmend, opwekkend of soort-
gelijkk middel gebruikt als gevolg waarvan hij niet in staat is zijn wil te 
bepalen,, deze bepaling in beginsel geen toepassing vindt. Zie Circulaire 
MSS-b-20-002-AAAA 2000-002 van het Verbond van Verzekeraars, p.4. Dit 
lijk tt mij juist; in dergelijke gevallen is er in beginsel geen sprake van 
'culpaa in causa'. 
Circulairee MSS-b-20-002-AAA 2000-002 van het Verbond van Verzeke-
raars,, p.4. 
HRR 30-5-1975, NJ 1976, 572. 
Anderss N. Frenk, NbBW 2000, p.87 en 91. Deze auteur gaat grotendeels 
voorbijj  aan het contra proferentem-argument en leidt uit het feit dat de 
nieuwee opzetclausule in tegenstelling tot het oude beding geen 
onderscheidd meer maakt tussen de verschillende vormen van opzet af dat 
naarr alle waarschijnlijkheid alle opzetgraden onder het woord 'opzet' in 
dee nieuwe clausule vallen. 
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Zittenn er nog andere haken en ogen aan de nieuwe clausule? Kan bijvoor-
beeldd de Wet Algemene Voorwaarden (artt. 6:231-6:247 BW) de toepas-
singg van de opzetclausule nog in de weg staan? Naar mijn mening is dit 
zekerr het geval. De opzetclausule is weliswaar te zien als een kembeding 
nuu zij dekkingsuitsluitingen bevat/70 maar alleen in geval van een duidelijk 
kernbedingg mist de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden 
toepassingg en verdedigbaar is dat de nieuwe herziene opzetclausule niet 
duidelijkk is (art. 6:231 sub a BW).471 Zie ook mijn opmerkingen in hoofd-
stukk 2 over het kernbeding in het verzekeringsrecht. 
Frenkk is zelfs van mening dat er helemaal geen sprake is van een kernbe-
ding.ding.472472 Frenk is namelijk niet onder de indruk van het feit dat in de Parle-
mentairee Geschiedenis de opvatting is verkondigd dat bedingen die de 
dekkingsomvangg omschrijven kernbedingen zijn. Deze ruime opvatting is 
naarr zijn mening achterhaald. Naar zijn mening geldt sinds het Lottospel-
arrest4733 de vuistregel dat alleen bedingen die tot de essentialia van de 
overeenkomstt behoren, zonder welke een overeenkomst niet tot stand 

4700 Zie TJ. Dorhout Mees, De CAR-verzekering, le druk, Deventer 1996, p.42-43. 
4711 Zie N. Frenk, NbBW 2000, p.130. 
4722 N. Frenk, NbBW 2000, p.129. Hij verdedigt verder de opvatting dat de 

nieuwee opzetclausule vermoed mag worden onredelijk bezwarend te zijn 
opp grond van art. 6:237 subb b. De onderhavige clausule beperkt naar zijn 
meningg de verplichtingen wezenlijk ten opzichte van hetgeen de verze-
kerdee redelijkerwijs mocht verwachten. Deze opvatting is bestreden door 
J.H.. Wansink, AV&S 2000, p.16. Deze laatste schrijver wijst er, mijns 
inzienss terecht, op dat Frenk ten onrechte enig verzekeringsrechtelijk 
inzichtt bij de verzekerde in de prijs/kwaliteitverhouding van onderdelen 
vann de aangeboden dekking als (mede) bepalende factor introduceert. 
Voldoendee is volgens Wansink dat komt vast te staan dat het gaat om een 
bedingg dat zo wezenlijk is voor de afbakening van de verzekerde risico's 
datt het al dan niet deel uitmaken daarvan van de polisvoorwaarden de 
premiestellingg rechtstreeks beïnvloedt. Nu bij de aansprakelijkheidsver-
zekeringg het eigen gedrag van de verzekerde bij uitstek bepalend is voor 
hett verzekerd aansprakelijkheidsrisico en kennelijk ook het beginsel van 
dee openbare orde in betekenis is afgenomen, dient de opzetclausule naar 
dee mening van deze auteur zonder twijfel als kernbeding te worden 
aangemerkt. . 

4733 HR 19-9-1997, NJ 1998,6. 
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komt,, kernbedingen zijn. Naar zijn mening kan niet vol worden gehouden 
datt een aansprakelijkheidsverzekering zonder een opzet-clausule op-
houdtt een verzekeringsovereenkomst te zijn wegens onvoldoende bepaal-
baarheidd van de verbintenissen. 
Ikk kan mij in de opvatting van Frenk niet vinden. Mijns inziens wordt het 
Lottospel-arrestt door Frenk onjuist gehanteerd bij de beantwoording van 
dee vraag of een bepaalde polisvoorwaarde al dan niet een kernbeding 
is.4744 De overweging van de Hoge Raad dat alleen bedingen die tot de es-
sentialiaa van de overeenkomst behoren, zonder welke een overeenkomst, 
bijj  gebreke van voldoende bepaalbaarheid van de verbintenissen, niet tot 
standd komt, kernbedingen zijn, is slechts een herhaling van de algemene 
regell  die men ook al in de Parlementaire Geschiedenis terugvindt.475 De 
Hogee Raad verwerpt niet de bijzondere regel dat bedingen die de dek-
kingsomvangg omschrijven kernbedingen zijn. Het ging in het Lottospel-
arrestt namelijk om een niet-verzekeringsrechtelijke uitspraak met als gevolg 
datt niet de conclusie mag worden getrokken dat de algemene regel nu ook 
voorr het verzekeringsrecht geldt. Deze conclusie had alleen kunnen wor-
denn getrokken indien de uitspraak van de Hoge Raad betrekking had ge-
hadd op verzekeringsbedingen. Anders dan Frenk meent, kan het uitgangs-
puntt dat bedingen betreffende de omvang van de dekking kernbedingen 
zijnn dan ook nog steeds worden gehanteerd bij de vraag of de nieuwe 
opzetclausulee een kernbeding is. 

3.55 Rechtsvergelijking 

3.5.22 Het leerstuk eigen schuld in België 

3.5.1.11 Algemeen 

Dee Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 kent in de 
vormm van artikel 8 een regeling voor schade die is veroorzaakt door eigen 

Inn ongeveer gelijke zin M. Tolman, NbBW 2000, p.126. 
Ziee mijn opmerkingen in hoofdstuk 2. 
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schuldschuld van de verzekerde of de verzekeringnemer.476 De regeling komt er kort-
gezegdd op neer dat schade veroorzaakt door opzet van de verzekerde of de 
verzekeringnemerverzekeringnemer is uitgesloten van dekking en dat schade veroorzaakt door 
grovee schuld of een lichtere schuldgradatie in beginsel gedekt is.477 

Art.. 8 Verz. W. kent aldus een andere insteek dan het Nederlandse recht. 
Daarr waar de Nederlandse wettelijke bepalingen en jurisprudentie aan-
gaandee eigen schuld redeneren vanuit de beschermingsgedachte van de 
assuradeur,assuradeur,478478 ligt in het Belgische recht de nadruk op de bescherming van de 
verzekeringnemerverzekeringnemer c.q. de verzekerde. Zo leest men in de Memorie van Toe-
lichtingg bij art. art. 8 Verz. W.: 'Het is niet billij k dat de verzekering de 
onzorgvuldigheid,, zelfs de grove onzorgvuldigheid, niet dekt'.479 

Art .. 8 Verz. W. is gedeeltelijk van dwingend recht; art. 3 Verz. W. bepaalt 
immerss dat alle bepalingen in de Wet op de landverzekeringsovereen-

4766 In de oude Verzekeringswet van 11 juni 1874 was onderhavig leerstuk 
geregeldd in art. 16. Dit artikel bepaalde dat door opzet of door grove 
schuldd van de verzekerde veroorzaakte schade niet voor vergoeding door 
dee assuradeur in aanmerking kwam. Art. 33 van de onderhavige wet 
bepaaldee hetzelfde in iets andere woorden speciaal voor de 
brandverzekering. . 

4777 Zie ook Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzekerings-
recht,, 2e herziene druk, Brussel 1997, p.62. De Belgische wetgever heeft 
gekozenn voor één bepaling die geldt voor alle 'landverzekeringsovereen-
komsten'' en niet meer voor een aparte bepaling voor de brandverzekering 
zoalss dat wel het geval was onder de oude Verzekeringswet van 1874 (art. 
33).. In Nederland ziet men dezelfde tendens: in tegenstelling tot het 
Wetboekk van Koophandel kiest Titel 7.17 in art. 7.17.2.9 ook voor een 
algemenee bepaling voor alle soorten verzekeringen. Onder omstandig-
heden,, bijvoorbeeld in geval van opzet als oogmerk van de verzekerde, 
kann de assuradeur de behoefte hebben de verzekeringsovereenkomst te 
beëindigen.. In de praktijk zal de assuradeur dan de verzekerings-
overeenkomstt opzeggen door gebruik te maken van de in vrijwel alle 
polisvoorwaardenn voorkomende opzegmogelijkheid in geval van een 
schadevoorval.. Zie over deze opzegmogelijkheid paragraaf 4.6.1.1.5. 

4788 Zie paragraaf 3.1. 
4799 H. Cousy/G. Schoorens, Parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 

junii  1992 en van de gewijzigde Wet van 16 maart 1994, le druk, Deurne 
1994,, p.92. 
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komstt van dwingend recht zijn480 tenzij uit de wet anders blijkt en dit laat-
stee is alleen het geval met betrekking tot art. 8 lid 2 Verz. W. 
InIn de literatuur is men over het algemeen een andere mening toegedaan.481 

Menn betoogt dat een dwingende wet de bescherming van private belangen 
beoogtt terwijl een wet van openbare orde de bescherming beoogt van het 
algemeenalgemeen belang (openbare orde en goede zeden). Dit onderscheid heeft 
grotee gevolgen: bedingen in strijd met een dwingende wetsbepaling zijn 
relatiefrelatief nietig met als gevolg dat de nietigheid alleen kan worden gevor-
derdd door degene die door de betrokken wetsbepaling beschermd wordt 
enn dat de nietigheid niet ambtshalve door de rechter mag worden uitge-
sproken,, terwijl bedingen in strijd met een wetsbepaling van openbare orde 
absoluutabsoluut nietig zijn, wat betekent dat de nietigheid door alle belanghebben-
denn kan worden ingesteld en dat de rechter de nietigheid ambtshalve mag 
uitspreken.. Ondanks art. 3 Verz. W. is men in de literatuur van mening 
datt in ieder geval art. 8 lid 1 Verz. W. van openbare orde is. Deze bepaling 
verbiedtt namelijk de dekking van opzettelijk veroorzaakte schadegeval-
len,, welke dekking in strijd met de openbare orde is.482 

4800 Door een enkele assuradeur wordt het dwingende karakter van de Wet 
opp de Land verzekeringsovereenkomst zelfs expliciet in de polis vermeld. 
InIn één van de door mij bestudeerde schadeverzekeringspolissen kwam ik 
bijvoorbeeldd de volgende bepaling tegen: 'Voor deze verzekerings-
overeenkomstt geldt de Belgische wetgeving. Met name de wet van 25 juni 
19922 op de landverzekeringsovereenkomst en de koninklijke besluiten die 
betrekkingg hebben op de eenvoudige risico's. De dwingende bepalingen 
ervann leiden tot de opheffing, de vervanging of de aanvulling van de 
voorwaardenn in dit contract die ermee in strijd zouden zijn.' 

4811 Zie M. Fontaine, Verzekeringsrecht, derde druk, Brussel 1999, p.150; B. 
Dubuisson,, Liber Amicorum Hubert Claassens, le druk, Antwerpen-
Apeldoornn 1998, p.114; H. de Rode, Liber Amicorum Hubert Claassens, 
eerstee druk, Antwerpen-Apeldoorn 1998, p.107 en Ph. Colle, Algemene 
beginselenn van het Belgisch verzekeringsrecht, 2e herziene druk, Brussel 
1997,, p.17-18. 

4822 Zie expliciet Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzeke-
ringsrecht,, 2e herziene druk, Brussel 1997, p.62. Iets dergelijks ziet men in 
hett Nederlandse recht. Zo overwoog de Hoge Raad in het Bierglas-arrest, 
HRR 30-5-1975, NJ 1976, 572, dat dekking van door de verzekerde met 
opzett veroorzaakte schade over het algemeen in strijd is met de goede -* 
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3.5.1.22 Toerekening aan de verzekerde van eigen schuld van 
derden n 

Art .. 8 Verz. W. dient beperkt te worden opgevat: slechts opzet of onder 
omstandighedenn grove schuld van de verzekerde of de verzekeringnemer 
zelfzelf kan tot gevolg hebben dat de assuradeur niet hoeft uit te keren aan die 
verzekerdee of die verzekeringnemer.483 Dit wordt het sterkst benadrukt in 
art.. 8 lid 1 Verz. W. waar men leest: '...kan de verzekeraar niet verplicht 
wordenn dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft 
veroorzaakt'.. Er is dus sprake van een persoonlijke dekkingsuitsluiting en 
niett een uitsluiting met een algemene draagwijdte.484 Onderhavig uitgangs-
puntt heeft twee belangrijke gevolgen. 
AllereerstAllereerst kan worden opgemerkt dat opzet of onder omstandigheden 
grovee schuld van een derde waarmee de verzekerde of verzekeringnemer 
eenn band heeft en die zelf geen verzekerde is, zoals een kind of een werk-
nemerr van de verzekerde of de verzekeringnemer, voor de assuradeur 
nooit,nooit, dus ongeacht de aard van de verzekering en de omstandigheden van 
hett geval, een reden kan zijn om de uitkering aan de verzekerde of de 
verzekeringnemerr te weigeren.485 Zo mag een brandassuradeur geen 
uitkeringg weigeren aan de verzekerde indien de niet-verzekerde echtge-
noott van de verzekerde het tegen brand verzekerde huis van de verzeker-
dee in de brand steekt. 

zedenn en/of de openbare orde. 
Ziee ook M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.149. Voor 
allee duidelijkheid: het gaat hier dus alleen om verzekeringnemers die ook 
tevenss verzekerde zijn. 
Ziee ook M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.149. 
Onderr de oude Verzekeringswet van 1874 was dit anders: de opzettelijke 
gedragingg van een verzekerde of een handeling gepleegd met grove 
schuldd door een verzekerde kon tedere verzekerde worden tegenge-
worpen. . 
Ziee Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, T 
herzienee druk, Brussel 1997, p.65 en A. Colpaert, Bundel Verzekeringen-
recht,, le druk, Antwerpen-Apeldoorn 1998, p.54. Het Belgisch recht wijkt 
opp dit punt dus niet af van het Nederlandse recht. Zie in dit kader mijn 
opmerkingenn in paragraaf 3.3. 
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OpOp de tweede plaats kan men opmerken dat opzet of onder omstandighe-
denn grove schuld van de ene verzekerde de andere verzekerden niet kan 
wordenn toegerekend in geval van een pluraliteit van verzekerden. Deze regel 
geldtt ongeacht de aard van de verzekering en de omstandigheden van het 
geval.. Het Belgische recht kent op onderhavig punt dus geen onderscheid 
tussenn objectverzekeringen en niet-objectverzekeringen zoals dat wel in het 
NederlandseNederlandse recht het geval is.486 Zo zal in het geval dat twee personen 
gezamenlijkk een aan hen toebehorend huis tegen brand hebben verzekerd 
enn één van beiden opzettelijk het huis in brand steekt dat tot op de grond 
afbrandt,, de onschuldige medeverzekerde recht op een uitkering hebben 
diee qua grootte afhankelijk is van zijn eigendomspercentage. 
RichtinggevendRichtinggevend in dezen is het arrest van 16-6-1995 van het Hof van Cassa-
tiee dat betrekking had op een geval waarin sprake was van een aansprake-
lijkheidsverzekeringg met meerdere verzekerden.487 In deze uitspraak 
overwoogg het hoogste Belgische rechtscollege ten aanzien van de voorlo-
perr van art. 8 Verz. W, art. 16 van de oude Verzekeringswet van 1874: 

'...Datt uit de bedoeling van de wetgever ( ) volgt dat die uitsluiting niet 
geldtt ten aanzien van de verzekeringnemer, verzekerde, als de grove fout 
begaann is door zijn aangestelde, ook al is die aangestelde eveneens verze-
kerde.'' Hoewel de uitspraak betrekking had op de oude Verzekeringswet 
vanvan 1874 wordt er in de literatuur vanuit gegaan dat de uitspraak zijn 
waardewaarde behoudt voor de huidige verzekeringswet van 1992 nu deze wet blij -
kenss art. 8 Verz. W. van dezelfde gedachtegang uitgaat, zoals men hierbo-
venn al heeft kunnen zien.488 

Ziee M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.149. In het 
Nederlandsee recht geldt op grond van de Fatum II-leer dat eigen schuld 
vann één van de verzekerden de medeverzekerden wel kan worden toege-
rekendd in geval van een objectverzekering met als gevolg dat de assuradeur 
niett hoeft uit te keren. Onder het regime van Titel 7.17 zal een dergelijke 
toerekeningg niet meer mogelijk zijn. Zie mijn opmerkingen in paragraaf 
3.3. . 
Cass.. 16-6-1995, R.W. 1995-1996, p.637. 
Ziee A. Colpaert, Bundel Verzekeringenrecht, le druk, Antwerpen-
Apeldoornn 1998, p.54 en Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch 
verzekeringsrecht,, 2e herziene druk, Brussel 1997, p.65. 
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3.5.1.33 Opzet ex art. 8 lid 1 Verz. W. nader beschouwd 

Hiervoorr heeft men kunnen zien dat schade veroorzaakt door opzet van 
dee verzekeringnemer of verzekerde niet gedekt is. Wanneer is er nu sprake 
vann opzet van de verzekeringnemer of verzekerde? Het Belgische verzeke-
ringsrechtt kent in tegenstelling tot het Nederlandse verzekeringsrecht een 
beperktbeperkt opzetbegrip. Daar waar in Nederland in beginsel onder opzet de 
gradatiess opzet als oogmerk, opzet als zekerheidsbewustzijn, opzet als 
waarschijnlijkheidsbewustzijnn en opzet als mogelijkheidsbewustzijn 
vallen,4899 lijk t men in België onder opzet alleen opzet als oogmerk te vatten. 
Zoo vindt men in de literatuur dat er sprake is van opzet wanneer een daad 
gesteldd wordt, waarvan de gevolgen bewust gewild zijn.490 Het vonnis van 
dee Rechtbank Brugge van 8 juni 1989 wijst in dezelfde richting.491 In deze 
zaakk ging het om een geval waarin een aansprakelijkheidsassuradeur zich 
beriepp op de opzetuitsluiting van art. 16 van de Verzekeringswet van 1874 
omdatt de verzekerde de door hem veroorzaakte schade opzettelijk had 
veroorzaakt:: de verzekerde had een treintoestel beschadigd en het trein-
verkeerr vertraagd door zich voor de trein te werpen teneinde zich van het 
levenn te beroven. De rechtbank overwoog: 'De beweerde opzet van het 
slachtofferr (....) moet dus worden gezien in het licht van de interpretatie 
vann artikel 16 van de Verzekeringswet. De opzet is de daad waarvan 'alle 
gevolgenn beoogd en uitdrukkelijk gewild worden (...) dat wijlen Dirk S. 
opp 28 september 1987 niet het opzet heeft gehad een treintoestel te bescha-
digenn en het treinverkeer enige vertraging te laten oplopen. Het enige 
opzett dat hem in de schoenen zou kunnen worden geschoven, was dit 
erinn bestaande zichzelf van het leven te benemen.' 

Bijj  de aansprakelijkheidsverzekering gaat men evenwel uit van een 
beperkterr opzetbegrip. Zie HR 30-5-1975, NJ1976, 572. 
Ziee Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2e 

herzienee druk, Brussel 1997, p.63 en M. Fontaine, Droit des assurances, le 

druk,, Brussel 1975, p.83. L. Schuermans, R.W. 1992-1993, p.700 lijk t ook 
opzett als zekerheidsbewustzijn onder het begrip opzet te scharen. Deze 
auteurr merkt op dat bij opzet geen enkele onzekerheid bestaat over het 
gevolg. . 
Rechtbankk Brugge 8-6-1989, R.W. 1990-1991, p.1067. 
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Dee regel dat schade veroorzaakt door opzet als oogmerk onder geen 
enkelee omstandigheid in aanmerking komt voor vergoeding door de 
assuradeurr is volledig in overeenstemming met de grondbeginselen van het 
Belgischh verzekeringsrecht.492 

AllereerstAllereerst kan worden opgemerkt dat in een dergelijk geval de schade 
geenn gevolg is van een toevallige en onzekere gebeurtenis. Het risico, een 
essentieell  bestanddeel van de schadeverzekeringsovereenkomst (art. l.A . 
Verz.. W.), ontbreekt.493 

OpOp de tweede plaats kan worden genoemd het feit dat een dergelijke dek-
kingg strijdig zou zijn met de openbare orde en als zodanig zou botsen met 
art.. 1131 BW (ongeoorloofde oorzaak).494 

Inn de literatuur wordt aangenomen dat het 'opzettelijk' veroorzaken van 
eenn schadevoorval verder betekent dat de verzekeringnemer of verzeker-
dee 'vrijwillig'  handelt.495 Kan een geestelijk gestoorde dan nog met opzet 
handelen?? Deze kwestie is in de rechtspraak en de literatuur omstreden.496 

Doorr sommigen wordt verdedigd dat een mentaal gestoorde onder om-
standighedenstandigheden met opzet kan handelen.497 Weliswaar is de wil van een geeste-

4922 Zie ook H. de Rode, Liber Amicorum Hubert Claassens, le druk, 
Antwerpen-Apeldoorn,, 1998, p.104 en Ph. Colle, Algemene beginselen 
vann het Belgisch verzekeringsrecht, 2e herziene druk, Brussel 1997, p.62. 

4933 Ook in Nederland wordt verdedigd dat onzekerheid niet alleen dient te 
bestaann bij het sluiten van de overeenkomst (art. 246 WvK/art. 7.17.1.1 
NBW)) maar ook daarna. Dit vloeit volgens de aanhangers van deze op-
vattingg voort uit de aard van de verzekeringsovereenkomst: risico-
overdracht.. Zie voor een overzicht van deze aanhangers J.C. van Eijk-
Graveland,, Verzekerbaarheid van opzet in het schadeverzekeringsrecht, 
l ee druk, Deventer 1999, p.136. Zie ook paragraaf 3.2.3. 

4944 In Nederland is een dergelijke dekking strijdig met art. 3:40 lid 1 BW. 
4955 Zie C. van Schoubroeck/G. Jocqué/A. Vanderspikken/H. Cousy, TPR 

1998,, p.214. 
4966 In Nederland wordt vrij algemeen uitgegaan van de opvatting dat de 

verzekerdee die handelde onder de invloed van een stoornis van zijn 
geestesvermogenss geen verwijt treft en dat dus van eigen schuld geen 
sprakee kan zijn. Zie mijn opmerkingen in paragraaf 3.1. 

4977 Zie onder andere Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch 
verzekeringsrecht,, 2e herziene druk, Brussel 1997, p.63; Rechtbank Brussel 
8-6-1988,, J.L.M.B 1988,1558 en Hof van Cass. 10-12-1941, Pas. 1941, 447. 
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lij kk gestoorde niet vrij  maar dit belet volgens hen niet dat de wil zich onder 
omstandighedenomstandigheden toch zou kunnen vormen in de geest van de geestelijk 
gestoordee persoon. 
Anderenn zijn evenwel van mening dat wanneer de vrije wil van de verze-
kerdee uitgeschakeld is, deze persoon niet meer over de mogelijkheid be-
schiktt zijn eigen handelen te bepalen.498 Ook al heeft hij in zijn geest een 
plann gevormd dan nog beschikt de verzekerde volgens hen niet meer over 
eenn vrij  beoordelingsvermogen om dit plan al dan niet uit te voeren zodat 
volgenss hen moeilijk kan worden verdedigd dat de verzekerde nog vrijwil-
liglig  handelt. 
Hoee dit ook zij, beide kampen zijn van mening dat de beoordeling van de 
vraagg of een verzekerde al dan niet opzettelijk het schadevoorval heeft 
veroorzaaktt niet in abstracto dient te geschieden door toetsing aan de 
houdingg van een normaal voorzichtig persoon maar in concreto door in 
iederr geval rekening te houden met de psychische toestand van de verze-
kerdee op het moment van het schadevoorval.499 

WieWie moet nu de opzet bewijzen? De assuradeur of de verzekerdel In het alge-
meenmeen geldt dat de verzekerde niet enkel dient te bewijzen dat hij schade leed 
maarmaar ook het voorval dat daartoe aanleiding gaf en verder dat de schadeverzeke-
ringsovereenkomstringsovereenkomst in het betreffende schadevoorval voorziet en het niet uitsluit.500 

Inn de Belgische literatuur komt op het punt van de bewijslast een belangrijk 
onderscheidonderscheid naar voren tussen een uitsluiting van dekking en een verval van 
hethet recht op dekking.501 Voor alle duidelijkheid, in geval van een dekkingsuit 

4988 Zie C. van Schoubroeck/G. Jocqué/A. Vanderspikken/H. Cousy, TPR 
1998,, p.214; Hof Antwerpen 20-12-1989, De Verz. 1990, 763 en Vred. 
Antwerpenn 11-2-1987, Pas. 1987, III , 57. 

4999 Zie ook Hof Brussel 6-11-1991, J.L.M.B 1992,1135. In Nederland wordt de 
genoemdee abstracte methode min of meer bepleit door Mijnssen. Zie 
hiervoorr onder andere F.H.J. Mijnssen, Cahen-bundel, l e druk, Deventer 
1997,, p.209. Ik sluit mij in grote lijnen bij Mijnssen aan. Zie mijn 
opmerkingenn in paragraaf 3.1. 

5000 Cass. 5-1-1995, R.W. 1995-1996, p.29. 
5011 Zie M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.140-141. In 

hett Nederlandse recht wordt een ander onderscheid gehanteerd. Daar 
rustt de bewijslast aangaande de verwezenlijking van het risico en de ge-
volgenn daarvan in beginsel op de verzekerde maar heeft de assuradeur -» 
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sluitingsluiting is er sprake van een afwezigheid van het recht op dekking (er is dus 
nooitt dekking geweest), bij een een verval van het recht op dekking is er 
sprakee van een ontneming van het recht op dekking door een bepaalde 
omstandigheidd (er was in beginsel een recht op dekking maar dat recht is 
verlorenn gegaan door over het algemeen een bepaalde gedraging van de 
verzekerde).. Het is aan de verzekerde om te bewijzen dat een schadevoor-
vall  niet getroffen wordt door een dekkingsuitsluiting maar het is aan de 
assuradeurassuradeur om te bewijzen dat aan de voorwaarden voor het verval van het 
rechtrecht op dekking is voldaan. 

Iss in artikel 8 lid 1 Verz. W. nu sprake van een dekkingsuitsluiting of van 
eenn verval van het recht op dekking? Aanvankelijk was er in de jurisprudentie 
onduidelijkheidd op dit punt. Zo oordeelde de Rechtbank van Koophandel 
Bergenn in het voorjaar van 1997 dat de opzettelijke fout als dekkingsuit-
sluitingg moest worden gezien terwijl de Rechtbank van Koophandel Has-
seltt daarentegen eind 1999 oordeelde dat in dezen sprake is van een ver-
vall  van het recht op dekking met als gevolg dat de bewijslast op de assu-
radeurr rust.502 Het opmerkelijke van beide uitspraken is dat in beide uit-
sprakenn ter motivering wordt verwezen naar dezelfde schrijver, te weten 
Fontaine.. Hoe is dat nu mogelijk? De verklaring is vrij  simpel. Fontaine 
merktee in zijn noot naar aanleiding van het zojuist genoemde vonnis uit 
19977 op dat de Rechtbank Bergen hem ten onrechte citeerde nu hij in het 
aangehaaldee werk toch uitdrukkelijk doelde op een verval van recht 
omdatt de wettekst geen andere keuze laat.503 Dit commentaar was voor de 
Rechtbankk van Koophandel Hasselt vervolgens aanleiding een andere 
wegg in te slaan (r.o. 2.1). Fontaine betwijfelt overigens of de wetgever 
bewustbewust voor een persoonlijk verval van recht en de daarmee hangende 
bewijslastverdelingg heeft gekozen en hij merkt verder nog op dat niets 
assuradeurss in de weg staat om art. 8 lid 1 uit te breiden door het wettelijke 

diee een beroep doet op een uitsluiting, beperking of een verval van de 
dekkingg de verplichting de omstandigheden die een dergelijk beroep 
rechtvaardigenn te stellen en zonodig te bewijzen. Zie HR 22-9-2000, NJ 
2000,, 631 en Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.157. 

5022 Kh. Bergen 17-4-1997, T.B.H. 1997, 709 respectievelijk Kh. Hasselt 15-11-1999, 
TBBR2000,p267. . 

5033 M. Fontaine, T.B.H. 1998, 59. 
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vervalverval van recht om te vormen in een algemene uitsluiting om zodoende de 
bewijslastt op de verzekerde te laten rusten.504 

Dee recente jurisprudentie over de onderhavige kwestie is evenwel eendui-
dig:: artikel 8 lid 1 Verz. W. is een grond tot verval van het recht op uitke-

505 5 

ring. . 

3.5.1.44 Grove schuld ex art. 8 lid 2 Verz. W. nader beschouwd 

All  eerder heeft men kunnen zien dat schade veroorzaakt door grove schuld 
vann de verzekerde in beginsel gedekt is. Art. 8 lid 2 Verz. W. bepaalt immers 
duidelijkduidelijk dat de assuradeur slechts bevrijd is voor die gevallen van grove 
schuldd die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de verzekeringsovereen-
komstkomst zijn bepaald.508 Over de reikwijdte van het begrip grove schuld als 
afwijzingsgrondd kan dan ook niet gesproken worden: de contractspartijen 
kunnenn immers bij het afsluiten van de schadeverzekeringsovereenkomst 
zelfzelf uitmaken wanneer van dergelijke grove schuld sprake is.507 

5044 Zie M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.149. 
5055 Zie Cass. 7-6-2001 (niet gepubliceerd); Cass. 25-2-2000, T.B.H. 2001, 455; 

Hoff  Brussel 15-2-2000, T.BH. 2001,187 en Kh. Bergen 16-2-2000, T.B.H. 2000, 
774.. Zie over deze jurisprudentie L. Schuermans, Grondslagen van het 
Belgischh verzekeringsrecht, le druk, Antwerpen-Groningen 2001, p.461-463. 

5066 Onder het oude art. 16 van de Verzekeringswet van 1874 was het bestaan 
vann grove schuld op zichzelf voldoende om de assuradeur van zijn uitke-
ringsverplichtingg te ontslaan. Het karakter van deze uitsluiting was lange 
tijdd omstreden. Zie M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 36 druk, Brussel 1999, 
p.150-151.. Uiteindelijk bepaalde het Hof van Cassatie in 1995 dat deze 
uitsluitingg in tegenstelling tot de opzet-uitsluiting niet van openbare orde 
wass zodat afwijkingen van de regel mogelijk waren, Cass. 2-2-1995, R.W. 
1995-1996,, p.163. In Nederland zag men de term grove schuld 
aanvankelijkk terug in Ontwerp Titel 7.17. Art. 7.17.2.9 lid 1 bepaalde dat 
dee assuradeur geen schade vergoedt die de verzekerde met opzet of 
grovee schuld heeft veroorzaakt. In de Nota van Wijziging van 21 juni 
20000 is de term grove schuld echter vervangen door het begrip 
roekeloosheid.. Zie voor de achtergronden van die verandering mijn 
opmerkingenn in paragraaf 3.2.2. 

5077 Onder de werking van art. 16 was het begrip nader gepreciseerd in de 
rechtspraakk en de doctrine. Ik wil een behandeling hiervan echter-» 
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Omm misbruik van de zojuist genoemde bevoegdheid van de assuradeur te 
voorkomenn heeft de Belgische wetgever de Koning gemachtigd een lijst op 
tee stellen met gevallen van grove schuld die niet van dekking kunnen 
wordenn uitgesloten (art. 8 lid 3 Verz. W.). Tot op heden heeft de Koning 
nognog niet van deze bevoegdheid gebruik gemaakt.508 

MisbruikMisbruik van deze bevoegdheid wordt nog op twee andere wijzen voorko-
men.. Allereerst kan worden opgemerkt dat art. 8 lid 2 Verz. W. bepaalt dat 
dee assuradeur de uitzonderingsgevallen uitdrukkelijk in de verzekerings-
overeenkomstt moet noemen. De gedachte achter dit vereiste is dat dat de 
verzekerdee precies weet waar hij aan toe is; hij weet exact wanneer er 
sprakee is van grove schuld die leidt tot verval van dekking.509 In de scha-
deverzekeringspolissenn ziet men onder andere het volgende voorbeeld 
vann een nauwkeurige uitsluiting: het veroorzaken door de verzekerde van 
schadee in staat van dronkenschap (cijfer hoger dan 1,5 gr/l bloed) of een 
gelijkaardigee toestand die het gevolg is van een gebruik van producten 
anderee dan alcoholische dranken. Indien bepaalde feiten niet nauwkeurig 
inn de verzekeringsovereenkomst omschreven worden, kunnen zij niet 
gezienn worden als een uitzondering in de zin van art. 8 lid 2 Verz. W.510 

Ditt betekent dat in een dergelijk geval toch door de assuradeur uitgekeerd 
dientt te worden. De taak van de rechter is in dit soort gevallen in beginsel 
beperktt tot het controleren of de feiten overeenstemmen met het gedrag 
datt in de verzekeringsovereenkomst als zware fout wordt omschreven. 

achterwegee laten nu de assuradeur onder het huidige recht in beginsel 
zelff  de reikwijdte van het begrip kan bepalen. Zie over het begrip grove 
schuldd onder het oude recht C. van Schoubroeck/ G. Jocqué/A. 
Vanderspikken/H.. Cousy, TPR 1998, p.216-223. 

5088 Zie ook L.Schuermans, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht 
l ee druk, Antwerpen-Groningen 2001, p.466. 

5099 H. Cousy/G. Schoorens, Parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 
junii  1992 en van de gewijzigde Wet van 16 maart 1994, le druk, Deurne 
1994,, p.94. In geval de Belgische wetgever deze eis niet zou hebben 
gesteld,, zou de verzekerde in geval van een onduidelijke clausule de 
beschermingg kunnen inroepen van de contra proferentem-regel. Zie over 
dezee regel mijn opmerkingen in hoofdstuk 2. 

5100 Zie de door M. Fontaine aangehaalde literatuur in Verzekeringsrecht, 
derdee druk, Brussel 1999, p.152. 
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OpOp de tweede plaats kan worden genoemd de corrigerende werking van de 
rechtsfiguurr misbruik van bevoegdheid. Assuradeurs zijn op grond van 
art.. 8 lid 2 Verz. W. in beginsel bevoegd alles als grove schuld aan te mer-
kenn als ze dit maar nauwkeurig doen en het betrekking heeft op gedraging-
enn van de verzekerde zelf. De rechterlijke controle is dan ook in beginsel 
beperktt tot het nagaan of de feiten van de casus overeenstemmen met het 
gedragg dat in de verzekeringsovereenkomst als grove schuld wordt om-
schreven.. De rechter behoudt echter onder alle omstandigheden de bevoegd-
heidd te controleren of de assuradeur zich in een bepaald geval niet schul-
digg maakt aan misbruik van bevoegdheid. Indien de rechter oordeelt dat 
ditt in een concreet geval het geval is, betekent dit de nietigheid van de 
clausulee in kwestie.511 

3.5.1.55 Slotbeschouwing 

Dientt de Nederlandse wetgever nu het Belgische art. 8 Verz. W. te volgen in 
Titell  7.17 NBW? Mij n antwoord daarop is ontkennend.512 Ik ben van me-
ningg dat het Nederlandse art. 7.17.2.9 NBW de voorkeur verdient boven 
art.. 8 Verz. W. Beide wetsartikelen gaan van de juiste gedachte uit dat niet 
iedereiedere vorm van eigen schuld van de verzekerde voor de assuradeur een 
redenn mag zijn om de uitkering te weigeren maar de Belgische wetgever 
gaatt mijns inziens te ver door in beginsel alle vormen van eigen schuld 
behalvee opzet als oogmerk onder de verzekeringsdekking te brengen. Ik 
voell  er meer voor de grens minder ver te leggen. Om de grens dan bij 
roekeloosheidd neer te leggen, lijk t mij geen slecht idee. Roekeloos gedrag 
nadertt in laakbaarheid dicht opzettelijk gedrag. Bij dergelijk laakbaar 
gedragg lijk t het mij gewenst de bescherming van de verzekeraar te laten 
prevalerenn boven de bescherming van de verzekerde. Vanuit de gedachte 
datt het in het vermogen ligt van de verzekerde om schade te voorkomen, 
lijk tt het mij redelijk de assuradeur te beschermen tegen zeer onvoorzichtig 
gedragg van de verzekerde. 

5111 Zie in algemene zin W. van Gerven, Beginselen van het Belgisch 
privaatrechtt deel I (algemeen deel), eerste druk, Antwerpen 1969, p.198. 

5122 Zie ook J.C. van Eijk-Graveland, Verzekerbaarheid van opzet in het 
schadeverzekeringsrecht,, eerste druk, Deventer 1999, p.120-121. 
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3.5.23.5.2 Het leerstuk eigen schuld in Engeland 

3.5.2.11 Algemeen 

Inn het Engelse recht staat op het gebied van het leerstuk eigen schuld het 
onderscheidonderscheid tussen 'wilful misconduct' en 'negligence' centraal. 
Onderr 'wilfu l misconduct' vallen de Nederlandse schuldgradaties opzet als 
mogelijkheidsbewustzijn,, opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn, opzet 
alss zekerheidsbewustzijn en opzet als oogmerk. In de literatuur wordt 
immerss als omslagpunt tussen 'negligence' en 'wilful misconduct' 'reckles-
sness'sness' genoemd; wil er sprake zijn van 'wilful misconduct' dan moet er op 
zijnn minst sprake zijn van 'recklessness',513 dat wil zeggen, de verzekerde 
moett zich hebben misgedragen, het gevaar van zijn handelen hebben 
ingezienn en onverschillig zijn geweest ten aanzien van de gevolgen van 
zijnn handelen.514 In geval van 'wilful misconduct' hoeft de assuradeur niet 
uitt te keren aan de verzekerde: 'a man may not profit from his own 
crime'.515 5 

Uitt het bovenstaande volgt dat het begrip 'negligence' een verzamelterm is 
voorr de Nederlandse schuldgradaties lichte schuld, merkelijke schuld en 
roekeloosheid.5166 Volgens een oud Engels common law beginsel is het uit-
gangspuntt dat schade veroorzaakt door 'negligence' is meeverzekerd.517 

513 3 

514 4 

515 5 

Nationall  Oilwell vs. Davy Offshore [1993] 2 Lloyd's Rep. 582. 
InIn Nederland zou men spreken van opzet als mogelijkheidsbewustzijn. 
Ziee onder andere over dit beginsel J. Birds, Modern insurance law, 4e 

druk,, Londen 1997, p.234. 
InIn art. 7.17.2.9 NBW ziet men iets soortgelijks. Het enige verschil is dat in 
dee Nederlandse regeling onbewuste roekeloosheid niet is meeverzekerd. 
Ziee paragraaf 3.2.2. 
Ziee Austin vs. Drewe (1815) 4 Camp. 360, 362. De assuradeur kan 
evenwell  zowel in geval van wilful misconduct als negligence de 
verzekeringsovereenkomstt beëindigen. Deze behoefte zal gezien het zeer 
laakbaree karakter van het optreden van de verzekerde het grootst zijn in 
gevall  van wilful misconduct. De assuradeur zal in een dergelijk geval de 
overeenkomstt opzeggen door gebruik te maken van de in vrijwel iedere 
verzekeringspoliss voorkomende zeer ruime opzegbevoegdheid. Zie over 
dezee bevoegdheid paragraaf 4.6.2.2. 
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3.5.2.22 'Wilful misconduct' nader beschouwd 

Dee term 'wilfu l misconduct' geeft uitstekend aan welke gedragingen zijn 
uitgezonderd. . 
Hett woord 'wilful ' maakt duidelijk dat de verzekerde zich bewust moet 
zijnn van de gevolgen van zijn gedragingen. Van dit laatste is geen sprake 
indienn de verzekerde ten tijde van het handelen lijd t aan een geestesstoor-
nis.5188 Zo zal een levensassuradeur aan de begunstigde dienen uit te keren 
indienn het lij f zich in een vlaag van verstandsverbijsternis van het leven 
berooftt wanneer de polisvoorwaarden een dergelijk voorval niet van de 
dekkingg uitsluiten.519 

Hett woord 'misconduct' geeft aan dat het moet gaan om wangedrag van de 
verzekerde.. Van dit laatste is bijvoorbeeld geen sprake indien de verze-
kerdee opzettelijk bepaalde schade veroorzaakt indien de omstandigheden 
vann het geval de betrokken verzekerde een dergelijke gedraging 'opleg-
gengen '. Zo diende een Britse scheepsassuradeur dan ook uit te keren toen de 
kapiteinn van een Brits schip het schip in brand stak om het uit handen van 
Fransee kapers te houden.520 

Dee assuradeur dient wel aan de verzekerde uit keren indien er sprake is 
vann 'wilfu l misconduct' van een niet-verzekerde derde, zelfs al heeft deze 
laatstee een speciale relatie met de verzekerde zoals bijvoorbeeld de echtge-
noott van de verzekerde: toerekening van 'wilful misconduct' van een niet-
verzekerdeverzekerde derde aan de verzekerde vindt onder geen enkele omstandigheid 
plaats.5211 Zo zal een brandassuradeur aan een verzekerde dienen uit te 

5188 Sommige rechterlijke uitspraken gaan zelfs zo ver dat gedragingen ver-
richtt door de verzekerde nadat deze overmatig alcohol of drugs heeft 
gebruiktt niet worden geacht 'wilful ' te zijn gepleegd. Zie voor een over-
zichtt M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.458. . 

5199 Zie Colinvaux's law of insurance, T druk, Londen 1997, p.337 en Horn vs. 
Anglo-Australiann Life (1861) 30 L.J.Ch. 511. 

5200 Gordon vs. Rimmington (1807) 1 Camp. 123. 
5211 Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 

p.673-6744 en Colinvaux's law of insurance, zevende druk, Londen 1997, 
p.91-92.. In Nederland kan eigen schuld van een niet-verzekerde derde in 
beginsell  ook niet aan de verzekerde worden toegerekend. Zie ook mijn-* 
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kerenn indien de niet-verzekerde echtgenoot van de verzekerde het tegen 
brandd verzekerde huis van de verzekerde in de brand steekt. 
Inn geval er sprake is van een pluraliteit van verzekerden hangt het van de 
verzekeringsovereenkomstt in kwestie af of 'wilfu l misconduct' van één 
vann de verzekerden de andere verzekerden kan worden toegerekend met 
alss gevolg dat de assuradeur in het geheel niet hoeft uit te keren.522 In geval 
err sprake is van verschillende verzekerde belangen, zoals zonder twijfel bij 
eenn aansprakelijkheidsverzekering met meerdere verzekerden het geval is, 
wordtt er niet aan elkaar toegerekend. Bij een objectverzekering waarbij er 
sprakesprake is van een gezamenlijk belang van de verzekerden, zoals bijvoorbeeld 
eenn brandverzekering die door de gezamenlijke eigenaren van een woon-
huiss wordt gesloten voor dit object, ligt het iets lastiger nu daar twee 
verschillendeverschillende concurrende opvattingen te onderscheiden zijn.523 

AllereerstAllereerst is er de 'old approach': '...when (toevoeging MLH) two persons 
aree jointly insured and their interests are inseparably connected so that 
losss or gain necessarily (curs. MLH) affects them both', of anders gezegd: 
'thee misconduct of one is sufficient to contaminate the whole insurance'.524 

Voorr de 'old approach' is het dus eigenlijk alleen van belang of er sprake is 
vann één gezamenlijk belang of meerdere verschillende belangen. 
Dee tweede opvatting, de 'modern approach', benadrukt meer de bedoeling van 
dede polisvoorwaarden. Deze benadering gaat er vanuit dat tenzij het tegen-
deell  expliciet blijk t uit de polis iedere verzekerde slechts verantwoordelijk is 
voorr zijn eigen daden met als gevolg dat een assuradeur 'wilfu l miscon-
duct'' van één van de verzekerden de andere verzekerden in beginsel niet 
kann tegenwerpen.525 De hoogste civiele rechter in Canada, waar deze op-
vattingg heersende leer is, drukt het als volgt uit in de zaak Scott vs. Wa-
wanesa:: 'This approach, however, takes as its starting point the 'funda-
mentall  principle of individual responsibility for wrongdoing'. Conse-

opmerkingenn in paragraaf 3.3. 
M.A.. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, p.398 
enn 753-754. 
Ziee uitgebreid over deze opvattingen M.A. Clarke, The law of insurance 
contracts,, 3e druk, Londen 1997, p.753-754. 
Samuell  & Co Ltd vs. Dumas [1924] AC 431, 445 per Viscount Cave. 
Inn Nederland is deze opvatting verworpen in het Fatum Il-arrest, HR 19-
6-1992,, NJ 1993, 555. Zie mijn opmerkingen in paragraaf 3.3. 

522 2 

523 3 

524 4 

525 5 
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quentlyy in the interpretation of the insurance contract the courts have held 
that,, absent unambiguous provisions to the contrary, the reasonable per-
son,.... would view the obligations of the insurer as several to each of the 
personss involved....construing an insurance policy, the courts must be 
guidedd by reasonable expectation and purpose of an ordinary person in 
enteringg such a contract...reasonable persons would expect that they 
wouldd lose the right to recover for their own (curs. MLH) wilful destruc-
tion.. But the same persons would find it an anomalous result if informed 
thatt they stood to lose all if their spouse burned down the house.'526 

'Wilfull  misconduct' van de verzekerde zelf kan niet worden meeverze-
kerd:: bewuste roekeloosheid en enige vorm van opzet van de verzekerde 
zelfzelf zijn dan ook niet verzekerbaar. Het verbod om 'wilful misconduct' van 
dee verzekerde zelf te dekken vindt zijn grondslag in de algemene regel dat 
hett in strijd is met de goede zeden of de openbare orde dat een persoon 
schadee vergoed krijgt die is opgetreden doordat zich een bepaald voorval 
heeftt voorgedaan, wanneer hij de kans op het intreden van genoemd 
risicoo heeft vergroot en hij zich duidelijk bewust was van dit laatste.527 

Dezee regel geldt ook in zijn geheel in geval er sprake is van een aansprake-
lijkheidsverzekeringlijkheidsverzekering zoals onder andere blijkt uit de zaak Gray vs. Barr.528 

Hett ging in deze uitspraak om het volgende geval. Barr heeft op een 
bepaaldd moment het vermoeden dat zijn vrouw overspel pleegt met Gray. 
Barrr loopt daarop met een geladen geweer naar het huis van Gray, gaat 
datt huis binnen en schiet vervolgens in het plafond om Gray bang te 
maken.. Daarna ontstaat er een worsteling tussen de twee mannen. Tijdens 
dee worsteling gaat het geweer van Barr opnieuw af en Gray wordt dode-
lij kk getroffen. Is de aansprakelijkheidsassuradeur van Barr verplicht aan 
Barrr uit te keren? 
Hett Court of Appeal wijst de vorderingg van Barr af met een beroep op 'the 
principlee of public policy that the insured cannot recover an indemnity 
fromm his insurers in respect of the consequences of the insured person's 
ownn intentional criminal act'. 
Opp grond van het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat 
hett aspect van slachtqfferbescherming in het Engelse recht er niet voor zorgt 

5266 (1989) 59 DLRR (4th) 660, 667. 
5277 M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3edruk, Londen 1997, p.411. 
52»» [l971]2LLoyd'sRep.l. 

156 6 



datt in geval van een aansprakelijkheidsverzekering opzet als mogelijkheidsbe-
ivustzijn,ivustzijn, waarvan naar mijn mening in bovengenoemd geval sprake van 
was,, of opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn verzekerbaar zijn of nog ster-
ker,ker, automatisch meeverzekerd zijn.529 

3.5.2.33 'Negligence' nader beschouwd 

'Negligence',, al dan niet door de verzekerde zelf, is meeverzekerd.530 Assu-
radeurss hebben de mogelijkheid van dit uitgangspunt af te wijken door de 
dekkingg te beperken. De dekking kan beperkt worden door te bepalen dat 
niett alle vormen van 'negligence' van de verzekerde onder de dekking 
vallen.. Een mooi voorbeeld hiervan vormt de in de praktijk in reisverze-
keringspolissenn regelmatig gebruikte clausule waarin dekking wordt 
uitgeslotenn in geval de verzekerde zijn goederen onbeheerd heeft achter-
gelaten.. De dekking kan nog eens extra worden beperkt indien in de polis 
wordtt bepaald dat ook bepaalde gedragingen van anderen dan de verzekerde 
zelf,zelf, zoals werknemers of familieleden, van dekking worden uitgesloten. 
Dee dekking wordt in de praktijk veelal op drie manieren beperkt:531 door 
middell  van een preciese omschrijving van de risico's die onder de dekking 
vallen,, door middel van 'exceptions' en door middel van 'warranties'. In de 
literatuurr gaat men er vanuit dat er in alle drie de gevallen sprake is van 
eenn kernbeding nu het gaat om dekkingsbepalingen met als gevolg dat 
dergelijkee bedingen zijn gevrijwaard van een onderzoek naar het 'unfaire' 
karakterkarakter van het beding in kwestie tenminste voorzover ze in een heldere en 
begrijpelijkebegrijpelijke taal zijn opgesteld (Regulation 6(2)).532 

Inn geval van een preciese omschrijving van de risico's die onder de dekking 
vallen,, somt de assuradeur in de polisvoorwaarden letterlijk op welke 
risico'ss zijn meeverzekerd of onder welke omstandigheden dekking wordt 

Inn het Nederlandse recht vallen beide opzetgradaties in beginsel onder de 
dekkingg van de aansprakelijkheidsverzekering. Zie mijn opmerkingen in 
paragraaff  3.2.3. 
Ziee Austin vs.. Drewe (1815) 4 Camp. 360, 362. 
Ziee M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.483-484. . 
Ziee M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.5133 en J. Birds, Modern insurance law, vierde druk, Londen 1997, p.198. 

529 9 

530 0 

531 1 

532 2 
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verleend.5333 Een voorbeeld hiervan is de bepaling 'de verzekerde goederen 
zijnn verzekerd tegen schade door brand, diefstal en natuurrampen.' 
Exceptionss zijn daarentegen polisvoorwaarden waarin een bepaalde situatie 
vann de algemene dekking wordt uitgezonderd om op die manier de om-
vangvang van de dekking te limiteren.534 Een voorbeeld hiervan is de bepaling: 
'dee kostbaarheden zijn verzekerd tegen diefstal behalve in het geval dat zij 
niett op een veilige plaats worden bewaard'. 
Dee dekking kan, zoals gezegd, ook worden beperkt door middel van 
'warranties'.. In een dergelijk geval dient bij het sluiten van de verzeke-
ringsovereenkomstt aan bepaalde voorwaarden te zijn voldaan wil het con-
tractt in werking treden of dienen bepaalde voorwaarden gedurende de 
duurr van het contract vervuld te blijven om te voorkomen dat het contract 
anderss ex nunc eindigt.535 De genoemde voorwaarden maken dus deel uit 
vann de basis van de overeenkomst. Een voorbeeld hiervan is de bepaling: 
'dee verzekerde dient het verzekerde object in een redelijke staat te onder-
houden'. . 
InIn de praktijk is het niet altijd duidelijk of men te maken heeft met een 'ex-
ception'' of een 'warranty'. Het onderscheid is niet zonder betekenis. In geval 
vann een 'exception' mag de assuradeur alleen de claim afwijzen nu het 
evenementt niet onder de dekking valt, terwijl het handelen in strijd met 
eenn 'warranty' ook nog de verzekeringsovereenkomst doet beëindigen 
aangezienn de verzekerde in dit geval een contractuele basisverplichting niet 
iss nagekomen.536 

5333 M.AClarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, p.483. 
Inn geval de verzekerde schade lijdt, dient hij te bewijzen dat het voorval 
onderr dekking van de verzekeringsovereenkomst valt. Zie de zojuist 
genoemdee schrijver, p.388 en de op die plaats aangehaalde jurisprudentie. 

5344 M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, p.483-
484.. De assuradeur moet bewijzen dat het voorval binnen de grenzen van 
dee 'exception' valt. Zie de zojuist genoemde schrijver, p.389 en de op die 
plaatss aangehaalde rechtspraak. 

5355 Zie MacGillivray on insurance Law, 9*" druk, Londen 1997, p.214. De assu-
radeurr dient te bewijzen dat de 'warranty' niet is nagekomen. Zie de 
zojuistt genoemde auteur, p.248 en de op die plaats aangehaalde juris-
prudentie. . 

5366 M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, p.484. 
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Opp grond van de contra proferentem-regel dient te worden aangenomen dat 
eenn polisvoorwaarde in geval van onduidelijkheid als een 'exception' 
moett worden beschouwd.537 

Zowell  in 'exceptions' als in 'warranties' treft men regelmatig bewoordingen 
aann als 'reasonable care' of 'reasonable precautions'. Op grond van de 
huidigee jurisprudentie zal de assuradeur weinig profijt van dergelijke 
clausuless hebben. Zo overwoog de rechter in Fraser vs. Furman Ltd: 
'What,, in my view, is 'reasonable'...is that the insured, where he does 
recognisee a danger should not deliberately court it by taking measures 
whichh he himself knows are inadequate to avert it...In other words, it is 
nott enough that the employer's omission to take any particular precau-
tionss to avoid accidents should be negligent; it must at least be reckless 
(curs.. MLH) , that is to say, made with actual recognition by the insured 
himselff  that a danger exists, and not caring whether or not it is averted. 
Thee purpose of the condition is to ensure that the insured wil l not, be-
causee he is covered ageinst loss by the policy, refrain from taking precau-
tionss which he knows ought to be taken.538 

Dezee overweging wordt herhaald in de zaak Sofi vs. Prudential Assurance 
Coo Ltd:539 ook hier wordt het recklessness-vereiste gehanteerd. Wanneer 
menn deze contra proferentem-rechtspraak nader bestudeert, blijk t dat de 
rechterr een aantal toetsingscriteria gebruikt indien hij het gedrag van een 
verzekerdee moet kwalificeren.540 Voor diefstalverzekeringen zijn dit min 
off  meer de volgende vier criteria:541 de waarde van de verzekerde goede-

5377 Zie ook M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 
1997,, p.501. 

5388 [1967] 1 W.L.R. 898. Het ging hier om de uitleg van een bepaling in een 
werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringg met de volgende inhoud: 'the 
insuredd shall take reasonable precautions to prevent accidents and 
disease'. . 

5399 J1993] 2 Lloyd's Rep 559. Het ging hier om de uitleg van de woorden 
'reasonablee care to avoid loss' in een bepaling van een inboedel- en een 
reisverzekeringspolis. . 

5400 Zie voor een rechtspraakoverzicht M.A. Clarke, The law of insurance 
contracts,, 3e druk, Londen 1997, p.495. 

5411 Zie voor deze criteria de Jaarverslagen (Annual Reports) 1985 en 1986 van 
dee Ombudsman Verzekeringen (Insurance Ombudsman). 
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ren,, de reden voor de verzekerde om de verzekerde goederen naar de 
'plaatss des onheus' mee te brengen, de daadwerkelijk genomen maatrege-
lenn om diefstal te voorkomen en de mogelijke alternatieven op dit laatst-
genoemdee terrein. Zo zal er gelet op de waarde van de verzekerde goede-
renn meer zorgvuldigheid worden verwacht met betrekking tot juwelen 
dann met betrekking tot een reisgids. In het geval van de juwelen zal de 
verzekerdee zich dan ook eerder schuldig maken aan 'recklessness'. 
Opp grond van bovenstaande jurisprudentie doen assuradeurs er dan ook 
goedd aan meer specifieke polisvoorwaarden te hanteren indien zij bepaalde 
vormenn van 'negligence' van de verzekeringsdekking willen uitsluiten. 
DaarbijDaarbij komt nog bij dat onduidelijke dekkingsuitsluitingen de mogelijkheid 
openlatenopenlaten van een onderzoek naar hun 'unfaire' karakter hetgeen ik hierbo-
venn al aanstipte. 

3.5.2.44 Slotbeschouwing 

Terr afsluiting nog een opmerking over de vraag of het Engelse recht nog 
aanleidingg geeft het Ontwerp Titel 7.17 op het punt van de eigen schuld 
vann de verzekerde aan te passen. Mijns inziens is dit niet het geval. Het 
mijnss inziens juiste onderscheid dat het Engelse recht maakt tussen aan de 
enee kant schuldgradaties die in beginsel zijn meeverzekerd en die uit-
drukkelijkk van dekking dienen te worden uitgesloten en aan de andere 
kantt schuldgradaties die niet zijn meeverzekerd, ziet men ook terug in art. 
7.17.2.99 NBW. De regeling van art. 7.17.2.9 NBW is om twee redenen ech-
terr te prefereren boven het Engelse recht. 
AllereerstAllereerst zijn in het Engelse recht in beginsel alle schuldgradaties tot en met 
roekeloosheidd meeverzekerd. Dit gaat mij iets te ver nu roekeloosheid qua 
verwijtbaarheidd dichtbij opzet ligt. Ik voel meer voor de oplossing van art. 
7.17.2.99 NBW om alleen lichte schuld en merkelijk schuld in beginsel mee 
tee verzekeren. 
OpOp de tweede plaats is het verbod om 'wilful misconduct' van de verzekerde 
meee te verzekeren mij te rigide. Het Engelse recht verbiedt onder alle om-
standighedenn het meeverzekeren van 'wilful misconduct' van de verzeker-
de.. Dit is een verdedigbaar uitgangspunt maar er zijn omstandigheden, 
zoalss bijvoorbeeld in het geval van een aansprakelijkheidsverzekering, dat 
hett mogelijk moet zijn van dit uitgangspunt af te wijken. Zo zorgt het 
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elementt van slachtofferbescherming er mijns inziens bij aansprakelijk-
heidsverzekeringenn voor dat opzet als mogelijkheidsbewustzijn en opzet 
alss waarschijnlijkheidsbewustzijn in beginsel meeverzekerd zijn dan wel 
opp zijn minst meeverzekerd kunnen worden. Onder art. 7.17.2.9 NBW is 
ditt laatste geen probleem: het meeverzekeren van roekeloosheid en opzet 
iss in beginsel niet verboden. De enige grens waar nog wel rekening mee 
dientt te worden gehouden staat in art. 3:40 lid 1 BW: strijd met de goede 
zedenn en/of de openbare orde. Van dit laatste zal in ieder geval sprake 
zijnn indien opzet als zekerheidsbewustzijn en opzet als oogmerk worden 
meeverzekerdd .542 

Overr het meeverzekeren van opzet als mogelijkheidsbewustzijn en opzet 
alss waarschijnlijkheidsbewustzijn bestaat onenigheid in de literatuur 
zoalss ik al aangaf in paragraaf 3.2.3. Dit geldt evenwel niet indien er 
sprakee is van een aansprakelijkheidsverzekering. 
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HETT DOOR DE VERZEKERD E C.Q. DE 
VERZEKERINGNEME RR NIET-
NAKOME NN VAN DE BEREDDINGS-
PLICH T T 

4.11 Algemeen 

4.2.11 Inleiding 

'Voorkomen'Voorkomen is beter dan genezen' is een bekend Nederlands gezegde. Men 
komtt deze gedachte ook in het verzekeringsrecht tegen in de vorm van 
art.. 283 lid 1 eerste deel WvK. Dit artikel bepaalt dat de verzekerde ver-
plichtt is alles in het werk te stellen om schade te voorkomen of te verminde-
ren.ren.543543 Men noemt deze verplichting de bereddingsplicht en de plicht geldt 
inn beginsel voor alle schadeverzekeringen.544 

4.1.24.1.2 Enkel een plicht voor de verzekerde? 

Opp wie rust de onderhavige verplichting nu eigenlijk? In de wettekst staat 
dann wel 'verzekerde' maar deze term kan in het Wetboek van Koophandel 

Hett nieuwe recht kent in art. 7.17.2.18 lid 1 een ongeveer gelijksoortige 
bepaling. . 
Ziee HR 13-6-1975, NJ1975, 509. In zijn arrest van 11-9-1998, NJ 1999, 664, 
zondertt de Hoge Raad echter de ziektekostenverzekering uit. De Hoge 
Raadd overweegt in dit arrest dat het niet zou stroken met de aard van een 
dergelijkee verzekering te aanvaarden dat de assuradeur op grond van art. 
2833 WvK schade zal kunnen vorderen vanwege het feit dat bijvoorbeeld 
dee ziektekosten vermeden hadden kunnen worden indien de verzekerde 
adequaterr op de gezondheidsklachten had gereageerd. 
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zowell  op de verzekerde als op de verzekeringnemer slaan.545 In de literatuur 
wordtt algemeen geoordeeld dat de bereddingsplicht in ieder geval op de 
verzekerdeverzekerde rust.546 Vele auteurs zijn van mening dat daarnaast ook de verze-
keringnemerkeringnemer wiens belang niet in het geding is onder omstandigheden de 
bereddingsplichtt heeft.547 Het nieuwe recht gaat getuige art. 7.172.18 lid 1 
NBWW ook van deze laatstgenoemde opvatting uit. In de Memorie van 
Toelichtingg bij Titel 7.17 NBW treft men een voorbeeld aan dat aantoont 
datt het onder omstandigheden alleszins redelijk kan zijn, mede een bered-
dingsplichtt voor de verzekeringnemer aan te nemen.548 Een museum 
verzekertt ten behoeve van de inzenders van een kunsttentoonstelling de 
ingezondenn kunstvoorwerpen. De inzenders zijn in dit kader als verzeker-
denn aan te merken maar bij dreigende brand is alleen het personeel van 
hett museum in staat maatregelen te nemen. Het feit dat het museum de 
contractuelee wederpartij van de assuradeur is, brengt mijns inziens mee 
datt het museum op grond van de redelijkheid en de billijkheid, die tussen 
contractspartnerss toch geldt bij de uitvoering van een overeenkomst (art. 
6:2488 lid 1 BW), verplicht is zich in geval van brand zoveel mogelijk in te 
zettenn om de schade te beperken. 

Hett feit dat de bereddingsplicht in beginsel ook rust op de verzekeringne-
merr die zelf geen verzekerde is, heeft bepaalde specifieke gevolgen. Ik wil 
dezee gevolgen aan het eind van dit hoofdstuk gezamenlijk bespreken in een 
specialespeciale paragraaf. Hetzelfde zal ik doen voor de situatie waarin er sprake 

5455 Zo wordt in het kader van de mededelingsplicht ex art. 251 WvK gedoeld 
opp een verplichting van de verzekeringnemer hoewel de wettekst spreekt 
overr de 'verzekerde'. Zie Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 
1998,, p.85. 

5466 In dit kader kunnen onder andere genoemd worden Asser-Clausing-
Wansink,, eerste druk, Deventer 1998, p.288 en HJ. Scheltema/F.HJ. 
Mijnssen,, Algemeen deel van het schadeverzekeringsrecht, 5e druk, 
Alphenn a/d Rijn 1998, p.43. 

5477 Te noemen zijn onder andere FP. Guépin, Proeve eener vergelijking van Neder-
landsenn en Duitsch brandverzekeringsrecht le druk, Den Haag 1934, p339; F JL 
Salomons,, Verzekering ten behoeve van een derde, le druk, Zwolle 1996, p376; HJ. 
Scheltema/FH.J.. Mijnssen, Algemeen deel van het sdiadeverzekeringsrecht, 5* 
druk,, Alphen a/d Rijn 1998, p.43 en Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 
1998,, p.288. 

5488 Memorie van Toelichting bij Titel 7.17, p.28. 
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iss van een pluraliteit van verzekerden. Tot dat moment zal ik steeds uit-
gaann van de situatie dat er sprake is van één verzekeringnemer die tevens 
ookk verzekerde is. 

4.2.33 Grondslag en rechtskarakter van de bereddingsplicht 

Dee wetgever van 1838 heeft de grondslag van de bereddingsplicht gezocht 
inn de zaakwaarneming.549 Daartegen pleit dat de wet de bereddingsplicht 
voorschrijft.voorschrijft.550550 Discussie is wel mogelijk over de vraag of het hier gaat om 
eeneen verbintenis uit de wet of om een zogenaamde Obliegenheit, zoals sommige 
auteurss bepleiten.551 Ik meen dat de vraagstelling verbintenis of Obliegen-
heitt voor dit onderwerp grotendeels zijn betekenis verloren heeft in ver-
bandd met het feit dat het nieuwe recht de onderhavige verplichting over 
hett algemeen als verbintenis beschouwt en daarbij het nieuwe recht de 
assuradeurr een specifieke wettelijke schadevergoedingsactie toekent 
ongeachtongeacht de vraag of er in casu sprake is van een verbintenis of een Oblie-
genheit:: in de Toelichting bij de Nota van Wijziging treft men immers aan 
datt de bereddingsplicht in veel gevallen kan worden gezien als een ver-
binteniss welke op grond van art. 6:74 BW bij een toerekenbare niet-nako-
mingg tot schadevergoeding zou verplichten en art. 7.17.2.18 lid 3 NBW 
bepaaltt dat de assuradeur bij niet-naleving van de bereddingsplicht door 

Ziee hierover J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche 
wetboekenn deel IX (Wetboek van Koophandel artt230452), Utrecht 1841, p.249. Er 
wordtt daar melding gemaakt van het feit dat de verzekerde optreedt als negotio-
rumm gestor in geval hij de bereddingsplicht nakomt Dit verwijst naar de Romeins-
rechtelijkerechtelijke rechtsfiguur negotiorum gestio die kan worden aangemerkt als de voor-
loperr van de huidige zaakwaameming. Zie voor dit laatste Asser-Rutten Hl tweede 
stukk (de overeenkomst en de verbintenis uit de wet), le druk, Zwolle 195i p.444. 

5500 Zaakwaarneming veronderstelt dat de zaakwaarnemer vrijwillig , dat wil 
zeggenn buiten wettelijke of contractuele plicht, handelt. Zie ook F.R. 
Salomons,, Verzekering ten behoeve van een derde, eerste druk, Zwolle 
1996,, p.377. 
Tee noemen valt in dit verband F.R. Salomons, Verzekering ten behoeve 
vann een derde, le druk, Zwolle 1996, p.378, 379 en 382. 

164 4 



dee verzekerde, de uitkering aan de verzekerde kan verminderen met de 

schadee die hij daardoor lijdt.552 

4.1.44 Sancties bij niet-naleving van de bereddingsplicht 

Art .. 283 lid 1 WvK bepaalt dat in geval de in dat artikel genoemde ver-
plichtingenn niet door de verzekerde worden nagekomen, de assuradeur 
rechtt heeft op een schadevergoeding. Dit zal er in de praktijk op neer komen 
datt de assuradeur aan de verzekerde niet meer hoeft uit te keren dan het 
gevall  zou zijn als de verzekerde de onderhavige verplichtingen was nage-
komen;5533 er is materieel gezien dus sprake van een geheel of gedeeltelijk 
vervall  van het recht op uitkering van de verzekerde afhankelijk van de 
ernstt van het verzuim. Het geheel of gedeeltelijk verval van het recht op 
uitkeringg is in dit geval het gevolg van de verrekening door de assuradeur 
vann de hem toekomende schadevergoeding met de uitkering die de verze-
kerdee op grond van de verzekeringsovereenkomst zou toekomen indien 
dezee de bereddingsplicht correct zou zijn nagekomen (art. 6:127 BW).554 

Inn het nieuwe recht zal dit niet anders zijn, zij het dat de mogelijkheid tot 
verrekeningg nu expliciet in de wet geregeld is. Art. 7.17.2.18 lid 3 bepaalt 

5522 Toelichting Nota van Wijziging Ontwerp Titel 7.17, p.42. Alleen op het 
puntt van de mogelijkheid tot ontbinding van de verzekeringsovereen-
komstt zou nog een interessant verschil mogelijk zijn. Ontbinding is in 
iederr geval mogelijk in geval een verbintenis toerekenbaar in zekere mate 
niett wordt nagekomen. Of dit ook het geval is in geval een 'Obliegenheit' 
toerekenbaarr in zekere mate niet wordt nagekomen is nog maar de vraag: 
art.. 6:265 BW speekt uitdrukkelijk over verbintenissen. Wellicht is een ana-
logischelogische toepassing van dit laatste artikel mogelijk. Hoopvol is in dit kader 
HRR 28-6-1996, NJ 1997, 397. In dat geval werd art. 6:52 BW analogisch 
toegepast. . 

5533 P. Clausing, Inleiding Verzekeringsrecht, 4e druk, Alphen a/d Rijn 1998, 
p.1244 als ook Ph.HJ.G. van Huizen e.a, tweede druk, Lelystad 1999, 
p.161.. Er zijn dus situaties denkbaar dat de assuradeur in zijn geheel niet 
hoeftt uit te keren. Dit zal zich bijvoorbeeld voordoen in geval de door de 
verzekerdee in het kader van de bereddingsplicht te nemen voorzorgs-
maatregelenn de gehele schade hadden kunnen voorkomen. 

5544 Zie over de bevoegdheid tot verrekening van de assuradeur Asser-
Clausing-Wansink,, le druk, Deventer 1998, p.294. 
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immerss uitdrukkelijk dat indien de verzekerde dee bereddingsplicht niet is 
nagekomenn de assuradeur de uitkering kan verminderen met de schade 
diee hij daardoor lijdt.555 

Dee redaktie van art. 7.17.2.18 lid 3 heeft toch een groot voordeel voor de 
verzekerde.. Zij maakt duidelijk dat de verzekerde niet meer schadever-
goedingg aan de assuradeur hoeft te betalen dan hij recht heeft op uitke-
ring,, terwijl onder het huidige recht de mogelijkheid bestaat dat de verze-
kerdee naast een volledig verlies van het recht op uitkering, ook nog eens 
eenn extra schadebedrag moet betalen.556 Een dergelijke situatie kan zich 
onderr andere voordoen indien verschillende belangen van meerdere 
personenn verzekerd zijn en deze allen schade lijden. 
Niett onvermeld dient te blijven dat de uitkering niet verminderd kan 
wordenn indien de verzekerde de bereddingplicht niet nakomt door een 
omstandigheidd die hem niet kan worden toegerekend (overmacht): art. 
7.17.2.188 lid 1 bepaalt immers dat de bereddingsplicht alleen geldt voor 
dee verzekerde indien deze 'daartoe in de gelegenheid is'. Aldus volgt de 
regelingg art. 6:74 dat een recht op schadevergoeding ook alleen toekent 
aann de schuldeiser indien de schuldenaar toerekenbaar is tekortgeschoten 
inn de nakoming van een verbintenis. 

Voorr de Nota van Wijziging was de schadevergoedingsactie niet expliciet 
inn Titel 7.17 geregeld. In de MvT bij Titel 7.17 p.29 werd slechts naar art. 
6:744 en verder verwezen in geval van niet-nakoming van art. 7.17.2.18 lid 
11 (bereddingsplicht). De belangrijkste reden om de schadevergoedings-
actiee uitdrukkelijk in Titel 7.17 op te nemen was, zoals al is gezegd, dat 
mett een dergelijk regeling een oplossing was gevonden voor die gevallen 
datt de bereddingsplicht moeilijk als verbintenis kan worden beschouwd 
enn art. 6:74 BW dus niet direct toepasselijk is. Zie Toelichting Nota van 
Wijzigingg Titel 7.17, p.42. 
Salomomss wees al in 1996, ruim vier jaar voor de Nota van wijziging Titel 
7.177 op deze voor de verzekerde nadelige consequentie van het huidige 
rechtt en ook de toenmalige redaktie van 7.17.2.18 waarin lid 3 ontbrak, en 
drongg erop aan dit in Titel 7.17 uitdrukkelijk te voorkomen door art. 
7.17.2.188 op dit punt te wijzigen. Zie F.R. Salomons, Verzekering ten 
behoevee van een derde, l e druk, Zwolle 1996, p.381-383. 
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Aangezienn het toerekenbaar tekortschieten in de naleving van de bered-
dingsplichtt wanprestatie oplevert, heeft het mede tot gevolg dat de assura-
deurr ontbinding van de overeenkomst kan vorderen.557 

OpOp de eerste plaats kan worden opgemerkt dat de tekortkoming voldoende 
ernstigernstig moet zijn (art. 6:265 lid 1). 
VerderVerder is het van belang te benadrukken dat de wijze waarop ontbonden 
kann worden, afhangt van het moment waarop de bereddingsplicht niet wordt 
nageleefd.nageleefd.55** 88 Algehele ontbinding is gezien het Benzol I-arrest uitgesloten 
indienn de bereddingsplicht niet is nageleefd als het evenement al is inge-
treden,, met andere woorden wanneer niet is gepoogd de schade te vermin-
deren:deren:559559 de assuradeur zou op die manier het recht op uitkering kunnen 
ontlopenn terwijl dit recht al voor de wanprestatie, in casu het toerekenbaar 
ernss tig tekortschieten in de nakoming van de bereddingsplicht, is ont-
staan.5600 In een dergelijk geval kan alleen worden ontbonden voor de toe-
komst,komst, vanaf het moment van de wanprestatie. 

Dee Benzol-leer staat een algehele ontbinding niet in de weg in geval de 
bereddingsplichtt voor het intreden van het evenement niet is nageleefd. 
Immers,, de wanprestatie speelt zich dan af op een moment voordat het 
rechtt op uitkering is vast komen te staan. Toch spoort de mogelijkheid 
vann een algehele ontbinding in een dergelijk geval niet met de schadever-
goedingsregelingg van art. 283 WvK. Art. 283 WvK kent de assuradeur een 
rechtt op schadevergoeding toe die hij op grond van art. 6:127 BW kan 
verrekenenn met de verzekeringsuitkering aan de verzekerde. In geval van 

5577 In het nieuwe recht behoort ontbinding ook tot de mogelijkheden indien 
dee verzekerde ernstig tekortgeschoten is in de nakoming van de bered-
dingsplicht.. Sterker nog, waar over de mogelijkheid van ontbinding 
onderr het huidige recht nog getwijfeld kan worden in verband met het 
mogelijkee rechtskarakter van de bereddingsplicht, zal in het nieuwe recht 
dee ontbindingsmogelijkheid tot weinig discussie leiden nu het nieuw BW, 
zoalss reeds is gezegd, de bereddingsplicht over het algemeen als een 
verbinteniss ziet. 

5588 Zie uitgebreid over de (temporele) omvang van de bereddingsplicht mijn 
opmerkingenn in paragraaf 4.2. 

5599 Zie over het onderscheid 'schade voorkomen' en 'schade verminderen' 
mijnn opmerkingen in paragraaf 4.2.1. 

5600 Zie HR 16-1-1959, NJ 1960, 46. 
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algehelee ontbinding hoeft de assuradeur in het geheel niet meer uit te ke-
ren.. Dit geldt ook bij ontbinding voor de toekomst indien men die laat in-
gaann op het moment van de wanprestatie. Mijns inziens dient dan ook te 
wordenn aangenomen dat in dit geval alleen kan worden ontbonden voor 
dede toekomst met als startpunt het intreden van het evenement. 
NietNiet iedere assuradeur is in de praktijk van de ontbindingsmogelijkheid 
afhankelijkk om van een schadeverzekeringsovereenkomst verlost te wor-
denn in geval de bereddingsplicht op grote schaal niet is nageleefd door de 
verzekerde.. In de praktijk treft men in de polisvoorwaarden twee clausu-
less aan die de assuradeur zou kunnen inroepen om het contract te beëin-
digen. . 

Dee eerste polisvoorwaarde die in dit kader in aanmerking komt, is de door 
eenn aantal assuradeurs gehanteerde clausule die de assuradeur de moge-
lijkheidd geeft de overeenkomst op te zeggen indien één van de in de polis-
voorwaardenn genoemde verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de bered-
dingsplicht,, niet wordt nagekomen door de verzekeringnemer of de ver-
zekerde. . 
Eenn dergelijke bepaling lijkt mij in geval van een consumentenschadever-
zekeringsovereenkomstt in strijd met art. 6:237 sub d BW met als gevolg 
datt de bepaling wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Art. 6:237 
subb d BW bepaalt immers dat een bevoegdheid tot beëindiging van een 
consumentenovereenkomst,, zoals bijvoorbeeld de bevoegdheid tot opzeg-
ging,, moet berusten op een in de overeenkomst genoemde grond die van 
voldoendevoldoende gewicht is.561 Mijns inziens is niet iedere niet-nakoming van een 
verplichtingg door de verzekeringnemer of de verzekerde van voldoende 
gewichtt om te kunnen opzeggen. De niet-nakoming zal mijns inziens 
alleenn van voldoende gewicht zijn indien de verplichting toerekenbaar in 
ernstigeernstige mate niet is nagekomen dan wel het gaat om het toerekenbaar enk-
elee niet-nakomen van een uiterst belangrijke verplichting. Dit betekent voor 
hett onderhavige onderwerp dat de assuradeur de verzekering alleen kan 
opzeggenn indien de verzekerde toerekenbaar ernstig is tekortgeschoten in 
dee naleving van de bereddingsplicht. Ik zou er dan ook voor willen plei-
tenn de onderhavige clausule bij consumenten verzekeringen in ieder geval 
mett dit laatste voorbehoud uit te breiden. 

Ziee R.H.C. Jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en het AGB-Gesetz, 
VV druk, Deventer 1991, p.266. 
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Dee tweede mogelijkheid betreft de in vrijwel alle polisvoorwaarden voor-
komendee clausule dat de assuradeur de verzekeringsovereenkomst kan 
opzeggenn na een schademelding. Ook deze clausule is veel te ruim gefor-
muleerdd om de art. 6:237 sub d BW-toets te kunnen doorstaan. Mijns 
inzienss dient de clausule in dit kader te worden aangevuld met de woor-
denn 'voorzover de opzegging gezien de omstandigheden gerechtvaardigd is'. 
Steunn voor mijn opvatting is te vinden in de uitspraak van de Raad van 
Toezichtt 11-90/20. De Raad overwoog in deze uitspraak dat een assuradeur 
diee tussentijds wil opzeggen niet kan volstaan met het nagaan of voldaan 
iss aan de in de polisvoorwaarden geformuleerde eisen van opzegging, 
maarr op grond van de redelijkheid en de billijkheid ook zal moeten over-
wegenn of de omstandigheden ernstig genoeg zijn om de opzegging te 
rechtvaardigen.. De Raad wijst daarbij op het feit dat een opzegging door 
eenn vorige assuradeur niet zelden een grond is voor een andere assura-
deurr om de aangeboden verzekeringspost te weigeren. 
NietNiet iedere toerekenbare niet-nakoming van de bereddingsplicht zal vol-
doendee zijn voor een beroep op de door mij voorgestelde polisvoorwaar-
de.. De assuradeur zal alleen de mogelijkheid hebben de verzekeringsover-
eenkomstt op te zeggen indien de bereddingsplicht toerekenbaar ernstig niet 
iss nageleefd. 

4.22 De omvang van de bereddingsplicht 

4.2.22 Wat betekent 'schade te voorkomen of te verminderen' ex art. 
283283 lid 1 eerste gedeelte WvK? 

Onderr de bereddingsplicht verstaat de wet de plicht voor de verzekerde 
omm zoveel mogelijk schade te voorkomen of te verminderen (art. 283 lid 1 
WvK). . 
Watt moet men zich nu concreet bij deze plicht voorstellen? Een voorbeeld 
kann wellicht enige opheldering brengen. Verzekerde X heeft zijn woon-
huiss en inboedel tegen brand verzekerd bij assuradeur Y. Stel nu dat er op 
eenn zekere dag brand uitbreekt in het huis van X. X ontdekt deze brand 
pass een kwartier na zijn ontstaan. X licht daarop direkt de brandweer in 
diee belooft over een kwartier ter plaatse te zullen zijn, maar laat na in de 
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tijdd dat hij op de brandweer wacht, enige meubels in veiligheid te brengen 
diee zonder groot gevaar uit het huis gehaald zouden kunnen worden. 
Verzekerdee X doet na de brand een beroep op assuradeur Y. Deze weigert 
opp grond van art. 283 lid 1 WvK uit te keren: indien de verzekerde de 
bereddingsplichtt was nagekomen zou de schade immers minder groot 
zijnn dan nu het geval is. 
Inn de rechtspraak en de literatuur is de kwestie ter sprake gekomen of de 
plichtt schade te voorkomen pas intreedt nadat het evenement zich heeft 
voorgedaann of dat die plicht al op een eerder tijdstip kan aanvangen. 
Inn het Amercentrale-arrest overwoog de Hoge Raad dat art. 283 wil Voor-
komenn dat de verzekerde in geval van een evenement (curs. MLH) tegen de 
gevolgenn waarvan hij verzekerd is, vertrouwend op het bestaan van de 
verzekeringg de maatregelen tot beperking of voorkoming van die gevol-
genn achterwege laat, welke hij bij normale zorgvuldigheid zonder die 
verzekeringg zou hebben genomen'.562 

Magg men dit duiden als een aanwijzing dat de Hoge Raad het ontstaan 
vann de bereddingsplicht verbindt aan het ingetreden zijn van het evene-
ment?? Voorzichtigheid is op zijn plaats: er was in casu sprake van een 
ingetredeningetreden evenement dus hoefde de Hoge Raad zich niet over de vraag te 
buigenn of de bereddingsplicht ook geldt als er nog geen sprake is van een 
ingetredeningetreden evenement. Over dit laatste moest de Hoge Raad zich wel uit-
sprekenn in het Forbo-arrest.563 

Hett ging in dit arrest om de vraag of de AVB-assuradeur van Forbo onder 
anderee de door Forbo gemaakte brochurekosten ter preventie van letsel-
schadee bij het opruimen van asbesthoudende vloerbedekking moest ver-
goeden.. De Hoge Raad overwoog in dit arrest onder andere dat het oor-
deell  van het hof dat er sprake was van een 'onmiddellijk dreigend gevaar' 
voorr het ontstaan van letselschade, zoals vereist door het in de polisvoor-
waardenn van toepassing verklaarde art. 283 WvK, niet blijk gaf van een 
onjuistee rechtsopvatting. 
Dee uitspraak van de Hoge Raad in de Forbo-zaak ligt in de lijn van het-
geenn in de literatuur en de lagere rechtspraak reeds langer bepleit wordt: 

HRR 13-6-1975, NJ 1975,509. 
HRR 2-5-1997, NJ 1998,281. 
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ookook in gevallen dat het verzekerd voorval onmiddellijk dreigt plaats te vinden 
rustt er op de verzekerde een bereddingsplicht.564 

Ikk volg deze opvatting. Mijns inziens brengt een redelijke uitleg van de 
termm 'schade voorkomen of te verminderen' ex art. 283 lid 1 WvK met zich 
datt die verplichting zowel direkt voor als na het plaatsvinden van het scha-
devoorvall  op de verzekerde rust. Ik zal dit nader toelichten. Ik ben van 
meningg dat schade voorkomen slechts mogelijk is zolang het verzekerd 
voorvall  zich nog niet heeft gerealiseerd.565 Op grond daarvan speelt de 
bereddingsplichtt al als het verzekerd evenement weliswaar nog niet heeft 
plaatsgevonden,, maar er wel reeds een onmiddellijk dreigend gevaar 
bestaat.. Met Mijnssen ben ik van mening dat de enkele dreiging van het 
gevaarr van verwezenlijking van het verzekerd voorval de bepaling een te 
ruimm werkingsgebied zou geven.566 Het gevolg hiervan zou zijn dat op de 
verzekerdee een onredelijk zware inspanningsverplichting zou komen te 
rusten. . 

Dee term schade verminderen zou ik willen reserveren voor de situatie dat 
hett verzekerd voorval zich heeft voorgedaan; in een dergelijke situatie 
rustt op de verzekerde de verplichting de schade zo beperkt mogelijk te 
houdenn (denk aan het bovengenoemde voorbeeld!). 
Hett nieuwe recht is over de onderhavige kwestie een stuk duidelijker: art. 
7.17.2.188 lid 1 NBW bepaalt immers dat zowel de verzekerde als de verze-

5644 Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.285; HJ. Scheltema/ 
F.H.J.. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverzekeringsrecht, 5e druk, 
Alphenn a/d Rijn 1998, p.233 als ook Hof Amsterdam 5-3-1992, S&S 1992, 
135.. Ook de Raad van Toezicht gaat van deze gedachte uit getuige zijn 
uitsprakenn V-89/4 en 11-91/37. Sommige auteurs gaan nog een stap verder 
enn gaan van een enkele dreiging uit. Te noemen zijn in dit verband J. 
Offerhaus,, WPNR 3121 (1929), p.599; A.A.W. van Wulfften Palthe, Voor-
lezingenn over Zee-Assurantie, 3e druk, Rotterdam 1949, p.76-79; Ph.HJ.G. 
vann Huizen e.a, Grondslagen van het Verzekeringsrecht, 2e druk, Lelystad 
1999,, p.161 en P. Clausing, Inleiding verzekeringsrecht, 4e druk, Alphen 
a/dd Rijn 1998, p.123. 

5655 In ongeveer gelijke zin R. van Delden, Hoofdstukken Handelsrecht, 2e 

druk,, Deventer 1993, p.659-660. 
5666 H.J. Scheltema/F.HJ. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverzeke-

ringsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.234. In andere zin de 
genoemdee schrijvers in noot 22. 
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keringsnemerr verplicht zijn schadebeperkende maatregeien te nemen 
zodraa zij van de verwezenlijking van het risico of het ophanden zijn daar-
vann op de hoogte zijn of behoren te zijn. De redactie van deze bepaling 
brengtt mij tot de volgende twee opmerkingen. 
AllereerstAllereerst wordt met 'het ophanden zijn van de verwezenlijking van het risico' 
blijkenss de Memorie van Toelichting567 bij het artikel bedoeld de situatie 
datt het verzekerd voorval onmiddellijk dreigt plaats te vinden hetgeen 
aansluitt bij de zojuist genoemde opvattingen van de rechtspraak en een 
aantall  schrijvers ten aanzien van de temporele omvang van de bered-
dingsplichtt in het huidige recht. 
OpOp de tweede plaats kan worden opgemerkt dat de redactie benadrukt dat 
dee bereddingsplicht alleen bestaat en het niet-nakomen daarvan alleen 
gevolgenn heeft indien de verzekerde of de verzekeringnemer bekend is of 
bekendbekend behoort te zijn568 met de verwezenlijking van het risico of het ophan-
denn zijn daarvan. Dit punt komt pas sinds de Nota van Wijziging van 21 
junii  2000 in de tekst van de bepaling naar voren. De oude redactie van art. 
7.17.2.188 lid 1 NBW liet het punt ongeregeld waardoor er onduidelijkheid 
wass over de kwestie. Om aan die onduidelijkheid een einde te maken is 
art.. 7.17.2.18 lid 1 NBW herzien.569 

MvTT Ontwerp Titel 7.17 p.28. In de uitspraak 1-95/26 van de Raad van 
Toezichtt komt men deze woorden ook tegen. 
F.. Stadermann, Bundel Het nieuwe verzekeringsrecht een eerste 
verkenningg van 7.17 NBW, eerste druk, Deventer 2000, p.131, is van 
meningg dat in geval wordt gewerkt met het criterium 'op de hoogte behoort 
tete zijn', dient te worden gekeken in hoeverre daarvan op grond van de 
'concrete'concrete omstandigheden' sprake is. Deze auteur merkt voor het huidige 
rechtt op dat art. 283 WvK in de praktijk zo wordt uitgelegd dat de 
bereddingsplichtt alleen kan bestaan indien de verzekerde op de hoogte is 
vann de verwezenlijking van het risico of het ophanden zijn daarvan. 
Ziee Nota van Wijziging Titel 7.17, p.42. 
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4.2.24.2.2 Js er samenloop mogelijk tussen art. 276/294 WvK en art. 283 
lidlid  1 eerste gedeelte WvK? 

ZowelZowel bij eigen schuld als bij de schending van de bereddingsplicht schiet 
dee verzekerde tekort in de uitvoering van de overeenkomst. Zou die 
tekortkomingg zowel onder het één als het ander gerangschikt kunnen 
wordenn dan zou zich het probleem van de samenloop kunnen voordoen. 
Ditt is een probleem omdat de rechtsgevolgen aanzienlijk verschillen: de 
regelingg van art. 283 valt aanmerkelijk gunstiger uit voor de verzekerde. 
OpOp de eerste plaats kan men opmerken dat in geval van niet-nakoming van 
dee algemene zorgvuldigheidsverplichting de verzekerde geen enkel recht 
opp uitkering heeft, terwijl het niet-nakomen van de bereddingsplicht 
slechtss leidt tot een korting op de verzekeringsaanspraak.570 

Al ss tweede verschil kan genoemd worden het feit dat in geval van naleving 
vann de bereddingsplicht de gemaakte kosten voor rekening van de assura-
deurdeur zijn (art. 283 lid 2 WvK) terwijl bij naleving van de algemene zorgvul-
digheidsverplichtingg de kosten voor rekening van de verzekerde zijn.571 

Dee vraag of samenloop zich kan voordoen heeft geen lang antwoord 
nodig:: het is mogelijk572 maar in de praktijk zal het niet veel voorkomen. 
Ditt voornamelijk vanwege het feit dat een eigen schuld kwalificatie nogal 
eenss vereist dat er sprake is van 'aanzienlijk verwijtbaar gedrag' aan de 
kantt van de verzekerde hetgeen niet snel het geval is bij het niet nakomen 
vann de bereddingsplicht. 

Eenn voorbeeld van samenloop geeft de Hoge Raad in het arrest De Gans-
Nationalee Nederlanden.573 In casu had verzekerde De Gans nagelaten 
maatregelenn te nemen ter vermindering van de schade nadat er brand was 
ontstaann in het tegen brand verzekerde pand van De Gans.574 Dit lijk t op 

Ziee ook Ph.H.J.G. van Huizen e.a, Grondslagen van het verzekerings-
recht,, T druk, Lelystad 1999, p.161-162. 
P.. Clausing, Inleiding Verzekeringsrecht, 4e druk, Alphen a/d Rijn 1998, 
p.124-125. . 
Ziee onder andere H.J. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het 
schadeverzekeringsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.234-235. 
HRR 23-10-1992, NJ 1992, 814. 
Err was een vermoeden dat De Gans de brand zelf had gesticht maar dit is 
nooitt vastgesteld. 

570 0 

571 1 

572 2 

573 3 

574 4 
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hett eerste gezicht een geval van art. 283 lid 1 WvK. De assuradeur was 
echterr van mening dat de brand te wijten was aan merkelijke schuld van 
dee verzekerde die op het moment van de brand in het gebouw aanwezig 
was.. De verzekerde had immers het pand verlaten terwijl er in een of 
meerr bedrijfsruimtes brand woedde zonder de brandweer te waarschu-
wenn of zelf te pogen de brand te blussen. De assuradeur weigerde op 
grondd van art. 294 WvK dan ook aan de verzekerde uit te keren. In zijn 
arrestt overwoog de Hoge Raad dat art, 294 WvK gebaseerd is op de ge-
dachtee dat de assuradeur bij het beoordelen van het risico dat hij krach-
tenss de te sluiten verzekeringsovereenkomst zal gaan lopen, ervan uit 
magg gaan dat de verzekerde niet zodanig in zijn zorg ter voorkoming van 
schadee tekortschiet dat er sprake is van merkelijke schuld.575 De Raad 
overwoogg verder nog dat dat er geen (curs. MLH) aanleiding bestaat art. 
2944 zo beperkt uit te leggen dat van merkelijke schuld slechts sprake kan 
zijnn in geval de verzekerde de brand heeft veroorzaakt (curs. MLH) . 
Dee conclusie uit dit arrest is dat er onder meer sprake kan zijn van merkelij-
kee schuld indien de verzekerde de brand niet zelf heeft veroorzaakt maar 
dezee ernstig in zijn zorgplicht ter vermindering van schade is tekortge-
schoten.576 6 

Tott nu toe heb ik de heersende opvatting over samenloop weergegeven. Ik 
hebb zelf een afwijkende opvatting over deze problematiek. Naar mijn me-
ningg is samenloop van art. 276/294 WvK en art. 283 lid 1 WvK alleen mo-
gelijkk indien het schadevoorval nog niet is ingetreden.577 De nalatigheid van 
dee verzekerde dient dan wel van een zodanige aard te zijn dat de gehele 
schadee feitelijk het gevolg is van een dergelijk verwijtbaar optreden ook al 
stondd de onderhavige handeling niet aan het begin van de keten van de 

5755 In die zin ook HR 19-6-1992, NJ 1993, 555. 
5766 In gelijke zin HR 3-2-1989, NJ 1990, 477 (Containerbrand). In dit geval liet 

dee verzekerde in kwestie na het vuur dat hij in een container had gezien 
tee doven. Deze containerbrand veroorzaakte een algehele bedrijfsbrand 
diee veel schade veroorzaakte aan de op het bedrijfsterrein staande opstal-
len.. Het verzuim de containerbrand te doven leverde volgens de Hoge 
Raadd merkelijke schuld op. 

5777 Ook L.C.P.M. van Acker lijk t die mening te zijn toegedaan. Zie VA 2001, 
p.84.. Zij laat evenwel na haar standpunt van een argumentatie te voor-
zien. . 
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betrokkenn gebeurtenissen.578 Art.276/294 WvK beschermt de assuradeur 
uitsluitenduitsluitend in geval het intreden van het evenement aan de verzekerde toe 
tee rekenen is. De algemene zorgvuldigheidsverplichting ex art. 276/294 
WvKK houdt immers in dat de assuradeur er gedurende de looptijd van de 
verzekeringsovereenkomstt vanuit mag gaan dat de verzekerde er voor 
waaktt dat het verzekerd voorval niet intreedt en middellijk ook dat er 
geenn schade intreedt als gevolg van een oorzaak die de verzekerde valt 
toee te rekenen.579 Op het moment dat het evenement is ingetreden is toepas-
singg van art.276/294 WvK toch eigenlijk niet meer mogelijk: het evene-
mentt is dan immers een voldongen feit zodat men aan het artikel niet 
meerr toekomt.580 Een ander oordeel is naar mijn mening alleen mogelijk 
indienn men het begrip eigen schuld uitbreidt wat mij niet wenselijk lijk t 
omdatt het begrip eigen schuld dan wel een erg ruim begrip wordt. De 
bereddingsplichtt heeft daarentegen een toepassingsgebied dat bestaat uit 
eenn tijdvak zowel voor als na het intreden van het evenement. Samenloop 
vann de zorgplicht ex. 276/294 WvK en de bereddingsplicht ex. art. 283 li d 

5788 Enige steun voor mijn opvatting is te vinden in het arrest van de Hoge 
Raadd van 27-10-2000, NJ 2001, 119 dat overigens niet specifiek betrekking 
hadd op de samenloopmogelijkheid van art. 283 en 276/294 WvK. De Hoge 
Raadd overwoog: 'Is weliswaar de brand niet door merkelijke schuld van 
dee verzekerde veroorzaakt maar heeft de brand zich als gevolg van 
onzorgvuldigg gedrag van de verzekerde kunnen uitbreiden, dan is art. 
2944 eveneens van toepassing indien deze onzorgvuldigheid van de 
verzekerde,, in verband met de voorzienbaarheid (curs. MLH) van de brand, 
zoo ernstig was dat zij als merkelijke schuld in de zin van art. 294 dient te 
wordenn gekwalificeerd.' 

5799 Zie ook H.J. Scheltema/F.H J. Mijnssen, Algemeen deel van het schadever-
zekeringsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.233 als ook PhHJ.G. van 
Huizen,, Grondslagen van het verzekeringsrecht, 2e druk, Lelystad 1999, 
p.161.. Het nieuwe recht gaat getuige de redaktie van art. 7.17.2.9 van 
dezelfdee gedachte uit. De bepaling spreekt immers over het veroorzaken 
vann schade. 

5800 R. van Delden, Hoofdstukken Handelsrecht, tweede druk, Deventer 1993, 
p.660,, merkt in dit verband op dat grensgevallen, waarin getwijfeld kan 
wordenn of de schade een gevolg is van eigen schuld van de verzekerde 
dann wel een gevolg is van het nalaten bereddingsmaatregelen te nemen 
terr vermindering van de schade, niet goed denkbaar zijn. 
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11 WvK na het intreden van het evenement is mijns inziens dan ook niet 
mogelijk. . 
Ikk kan mij om bovengenoemde theoretische reden niet vinden in het arrest 
Dee Gans-Nationale Nederlanden.581 Ik erken evenwel dat het arrest voor 
assuradeurss een grote praktische waarde heeft. De uitspraak laat immers 
ruimtee voor het onder omstandigheden toepassen van de voor assura-
deurss veel prettigere sanctie van de eigen schuld regeling: de assuradeur 
hoeftt aan de verzekerde niets uit te keren. In een aantal gevallen is men 
dann niet meer genoodzaakt gebruik te maken van de schadevergoedings-
actiee ex art. 283 lid 1 WvK. Deze laatste bepaling heeft als groot nadeel dat 
opp de assuradeur de veelal moeilijke bewijslast rust aan te tonen dat en zo 
ja,, welk bedrag had kunnen worden bespaard indien de verzekerde tijdig 
dee bereddingsmaatregelen zou hebben genomen.582 

4.33 Bereddingskosten 

Hett uitgangspunt van de wettelijke regeling van de bereddingskosten is 
datt alle onkosten die door de verzekerde zijn gemaakt om schade te voor-
komenn of te verminderen ten laste komen van de assuradeur,583 zelfs als 
dezee kosten geteld bij de geleden schade het beloop van de verzekerde 
somm te boven gaan of de pogingen vruchteloos zijn geweest aldus art. 283 

581 1 

582 2 
HRR 23-10-1992, NJ 1992, 814. 
J.H.. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering, T druk, 
Zwollee 1994, p.286-287. T.J. Dorhout Mees, Nederlands handels- en 
failissementsrechtt deel III , T druk, Arnhem 1980, p.175 merkt in dit kader 
nogg op dat in geval de assuradeur in die bewijslast slaagt, de redelijkheid 
meebrengtt dat van het aldus berekende bedrag nog dienen te worden 
afgetrokkenn de kosten die het treffen van de bereddingsmaatregelen 
zoudenn hebben meegebracht en waarvan men kan zeggen dat zij in feite 
bespaardd zijn. 
InIn het nieuwe recht geldt hetzelfde getuige art. 7.17.2.18 lid 2 NBW met 
dienverstandee dat natuurlijk ook de bereddingskosten van de 
verzekeringnemerr voor vergoeding in aanmerking komen nu lid 1 op 
dezee expliciet de bereddingsplicht legt. 
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li dd 2 WvK.584 Men mag echter aannemen dat slechts kosten verbonden aan 
maatregelenn die, naar het oordeel van de verzekerde op het tijdstip dat hij 
dee maatregelen neemt, redelijkerwijs tot redding en behoud kunnen leiden 
tott vergoeding door de assuradeur in aanmerking komen.585 

Hett voorgaande levert in de praktijk weinig moeilijkheden op. Wat wel uit 
dee uitspraken van de Raad van Toezicht Verzekeringen naar voren komt, 
zijnn vooral locatieproblemen: vallen de gemaakte kosten wel onder art. 283 
li dd 2 WvK of mag de assuradeur de kostendeclaratie weigeren omdat de 
kostenn zijn gemaakt in het kader van de normale zorgplicht van de verze-
kerde.5866 Hier volgen enkele beslissingen. 

Zoo achtte de Raad van Toezicht Verzekeringen het standpunt van een 
assuradeurr verdedigbaar dat de kosten verbonden aan de integrale ver-
nieuwingg van een gasleiding in een huis met als gevolg dat het gevaar van 
eenn door de assuradeur in de polis gedekte ontploffing verdween, niet 
gezienn konden worden als kosten in de zin van art. 283 lid 2 WvK, daar er 
geenn sprake was van een situatie als bedoeld in art. 283 lid 1 WvK (on-
middellijkk dreigend gevaar), maar als normale onderhoudskosten van een 

Hett nieuwe recht gaat getuige art. 7.17.2.18 lid 2 jo art. 7.17.2.22 lid 1 
NBWW en de Memorie van Toelichting bij Titel 7.17 p.28 van dezelfde 
gedachtegangg uit. Een dergelijke gedachte komt men ook bij de 
zaakwaarnemingg tegen. De omstandigheid dat het beoogde resultaat niet 
wordtt bereikt, verhindert niet dat de handeling zaakwaarneming is aldus 
Asser-Hartkampp III , tiende druk, Zwolle 1998, p.302-303. De 
zaakwaarnemerr kan in een dergelijk geval dan ook zijn gemaakte kosten 
vergoedd krijgen op grond van art. 6:200 BW. 
L.C.P.M.. van Acker, VA 2001, p.83-84; H.J. Scheltema/F.HJ. Mijnssen, 
Algemeenn deel van het schadeverzekeringsrecht, 5e druk, Alphen a/d Rijn 
1998,, p.236 als ook TJ. Dorhout Mees, De CAR-verzekering, le druk, 
Zwollee 1996, p.397. In die richting wijzen ook Rechtbank Rotterdam 28-6-
1916,, NJ 1917, p.68 als ook HR 13-6-1975, NJ 1975, 509 waarin wordt 
gesprokenn van het criterium 'mits redelijkerwijs verantwoord'. Het 
nieuwee recht gaat getuige de artt. 7.17.2.18 en 7.17.2.22 van dezelfde 
gedachtee uit. Dit blijkt uit de woorden 'redelijke grenzen' en 'redelijke 
kosten'. . 
H.K.. Koster, VA 1980, p.197, is van mening dat het in het geval van 
bereddingskostenn altijd gaat om buitengewone kosten. 
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pand.5877 De genomen maatregelen waren in dit geval echter niet overbo-
dig:: bij verzuim zou in geval van schade door ontploffing tegen de verze-
kerdee door de assuradeur het merkelijke schuld-verweer ex art. 294 WvK 
kunnenn worden aangevoerd. 
Eenn ongeveer gelijk standpunt nam de Raad van Toezicht in in een dief-
stalzaak.5888 In dit geval was er in het huis van de verzekerde ingebroken 
waarbijj  onder andere de sleutel van de woning was ontvreemd maar de 
slotenn van de woning waren niet beschadigd. De verzekerde liet daarop 
dee sloten vervangen en claimde op basis van zijn opstal- en inboedelver-
zekeringg de vervangingskosten als zijnde bereddingskosten. De Raad van 
Toezichtt achtte het standpunt van de assuradeur verdedigbaar dat het 
hierr geen kosten ter voorkoming of vermindering van onmiddellijk drei-
gendee schade betrof, daar er geen sprake was van schade die zonder meer 
uitt de diefstal van de sleutel zou voortvloeien, maar dat er sprake was van 
kostenn die voortvloeien uit de zorg die een verzekerde als goed huisvader 
inn acht behoort te nemen.589 

Afgezienn van de locatieproblemen heeft zich bij de toepassing van art. 283 
li dd 2 WvK wel eens een connotatiekwestie voorgedaan: hoever reikt het 
begripp onkosten? Zijn dat alleen in geld gedane uitgaven of komen ook 
anderee opofferingen voor vergoeding in aanmerking? 
Inn het Parlevliet-arrest heeft de Hoge Raad een opmerkelijk standpunt 
overr het onderhavige begrip ingenomen.590 Het ging in dit arrest om de 
volgendee casus. Het op behouden varen verzekerde loggerschip 'Johanna 
Maria'' van de reder Parlevliet raakte op de Noordzee op weg naar de 
havenn van IJmuiden Oin een zware storm terecht.591 Teneinde het schip 

5877 RvT 11-81/19. Zie ook P. Clausing, Inleiding verzekeringsrecht, vierde 
druk,, Alphen a/d Rijn 1998, p.125 over deze uitspraak. 

5888 RvTH-97/21. 
5899 Zie ook RvT H-93/44. In deze uitspraak merkt de Raad van Toezicht op 

datt kosten gemaakt om herhaling van inbraak te voorkomen niet als 
bereddingskostenn kunnen worden aangemerkt. 

5900 HR 3-4-1914, NJ 1914, p.663. 
5911 Een verzekering op behouden varen houdt in dat slechts door de assura-

deurr dient te worden uitgekeerd wanneer het verzekerde schip geheel 
verlorenn gaat. Zie ook HJ. Scheltema/F.HJ. Mijnssen, Algemeen deel van 
hett schadeverzekeringsrecht, vierde druk, Alphen a/d Rijn 1991, p.286. 
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lichterr te maken en in gelegenheid te komen te hozen (de pompen waren 
inmiddelss onbruikbaar geworden) om zodoende het schip te kunnen 
redden,, besloot de kapitein van het schip de lading en het vistuig over-
boordd te zetten. Uiteindelijk bereikte het schip de haven. De schipper 
probeerdee daarop de schade die hij door het overboord zetten van de 
zojuistt genoemde goederen had geleden van de assuradeur te vorderen 
opp grond van art. 283 lid 2 WvK gezien het feit dat een beroep op de 
verzekeringsdekkingg en een beroep op de averij-grosse regeling in dit 
gevall  niet mogelijk waren.592 De assuradeur weigerde te betalen. 
Dee Hoge Raad overwoog dat de uitdrukking gemaakte onkosten in de zin 
vann art. 283 lid 2 WvK alleen kan duiden op met geld te betalen uitgaven dat 
wi ll  zeggen uitgaven die door middel van het betalen van een rekening worden 
gedaan.gedaan.593593 Indien onder het begrip ook op geld waardeerbare materiële opoffe-
ringenringen zouden vallen, zou aan de woorden een niet geoorloofde uitbreiding 
wordenn gegeven aldus de Hoge Raad. Daar de schipper in casu slechts 
niet-geldelijkee opofferingen had gedaan, viste de schipper wat betreft zijn 
kostenverhaall  op de assuradeur achter het net. 

Eenn beroep op de verzekeringsdekking was hier uitgesloten vanwege het 
feitt dat er sprake was van een "behouden varen'-verzekering. In een 
dergelijkk geval hoeft de assuradeur alleen uit te keren wanneer het schip 
geheelgeheel verloren gaat. In casu was dit laatste niet het geval. De averij-grosse 
regelingg ex art. 698 lid 2 Oud WvK kwam niet aanmerking gezien het feit 
datt er slechts één belanghebbende was bij schip en lading, te weten 
Parlevliet.Parlevliet. Art. 698 lid 2 bepaalde dat de buitengewone opofferingen 
gedaann ten behoeve van de gemeenschappelijke veiligheid van schip of 
ladingg dienden worden omgeslagen over schip, vracht en lading; er 
diendenn dus meerdere belanghebbenden aanwezig te zijn, wilde men kunnen 
omslaan.. Zie over dit laatste R.P. Cleveringa Jzn, Zeerecht, vierde druk, 
Zwollee 1961, p.899-901 als ook WJ. Oostwouder, Hoofdzaken boek 8 
(verkeersmiddelenn en vervoer), 3e druk, Deventer 2001, p. 138-139, die de 
vrijwell  ongewijzigde averij-grosse regeling onder het huidige recht (artt. 
8:610-6133 BW) beschrijft. 
Ziee ook Ph.H.J.G. van Huizen e.a, Grondslagen van het verzekerings-
recht,, 2e druk, Lelystad 1999, p.157. 
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Dee uitspraak van de Hoge Raad heeft veel weerstand ondervonden in de 
literatuur.5944 Een enkeling daargelaten595 is men van mening dat Hoge 
Raadd het begrip onkosten te eng uitlegt. Mijnssen heeft overtuigend aang-
etoondd dat de argumenten van de Hoge Raad voor de enge leer niet bijzon-
derder sterk zijn.596 Hij wijst op enkele zwakke plekken in de argumentatie van de 
Hogee Raad. 

Mijnssenn merkt onder andere op dat het argument van de Hoge Raad dat 
dee taalkundige uitleg van het woord onkosten slechts kan duiden op met 
geldd te betalen uitgaven zwak is nu door Coert is aangetoond hoe willekeu-
rigrig  de wetgever woorden als uitgaven, voorschotten, onkosten en dergelij-
kee gebruikt.597 

InIn het nieuwe recht zal het kostenverhaal minder problemen opleveren: art. 
7.17.2.188 lid 2 NBW bepaalt immers dat de assuradeur aan de verzekerde 
c.q.. de verzekeringnemer de kosten dient te vergoeden die verbonden zijn 
aann de uitgevoerde bereddingsmaatregelen alsmede de schade aan zaken 
diee bij het nakomen van de bereddingsplicht zijn ingezet.598 

5944 Te noemen zijn onder andere Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 
1998,, p.291; H.J. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het 
schadeverzekeringsrecht;; 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.237-238 en 
Ph.HJ.G.. van Huizen e.a, Grondslagen van het verzekeringsrecht, 2e 

druk,, Lelystad 1999, p.158. 
5955 V.A.M. v.d. Burg, Schade- en sommenverzekering, 2e druk, Deventer 

1990,, p.168 en TJ. Dorhout Mees, Schadeverzekeringsrecht, 4e druk, 
Zwollee 1967, p.368. 

5966 H.J. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het 
schadeverzekeringsrecht,, 4e druk, Alphen a/d Rijn 1991, p.286-287. 

5977 J. Coert, RM 1915, p.81-82. Deze auteur stelt dat er gemakkelijk artikelen 
inn de wet zijn aan te wijzen waarin het begrip onkosten taalkundig meer 
dientt te omvatten en meer omvat dan met geld te betalen uitgaven en in 
iederr geval omvat op geld waardeerbare opofferingen. Hij noemt in dit 
verbandd onder andere art. 1203 oud BW (vergoeding van door de 
pandhouderr tot het behoud van het pand gemaakte nuttige en 
noodzakelijkee onkosten) en art. 1765 oud BW (de bewaarnemer heeft 
rechtt op vergoeding van de onkosten die zijn gemaakt tot behoud van de 
inn bewaring genomen zaak). 

5988 Daarbij wordt getuige de Memorie van Toelichting bij Titel 7.17, p.28 
uitgegaann van een beperkt kostenbegrip. Indien er sprake is van ~* 

180 0 



Doorr Stadermann wordt betwijfeld of zo voldoende wordt geregeld dat alle 
opp geld waardeerbare opofferingen worden vergoed. Deze auteur merkt 
opp dat het denkbaar is dat de verzekerde bij het naleven van zijn bered-
dingsplichtt zich opofferingen getroost die wel op geld waardeerbaar zijn 
maarr die niet bestaan uit het noodzakelijkerwijs beschadigen van ingezet-
tee zaken en die evenmin zijn te beschouwen als 'kosten' die aan het nemen 
vann de bereddingsmaatregelen zijn verbonden.599 Hij stelt daarom voor de 
woordenn 'de kosten' in lid 2 te vervangen door  'de op geld waardeerbare 
opofferingen'. opofferingen'. 
Ikk ga mee in de opvatting van Stadermann maar men kan mijns inziens 
nogg een stap verder gaan. Indien onderhavig voorstel van Stadermann 
wordtt doorgevoerd kan men tegelijkertijd de woorden 'en de schade aan 
zakenzaken die daarbij worden ingezet' schrappen: de genoemde schade valt na-
melijkk al onder  het begrip 'op geld waardeerbare opofferingen'. 

onderverzekeringg komen de kosten van beredding op grond van art. 
7.17.2.222 lid 2 proportioneel voor vergoeding in aanmerking. De 
maatregelenn zijn dan namelijk niet alleen ten bate van de assuradeur 
maarr ook ten bate van de verzekerde zelf verricht. Art. 283 WvK zwijgt 
hieroverr maar het is wel geldend recht. Zie F. Stadermann, Bundel Het 
nieuwee verzekeringsrecht een eerste verkenning van 7.17 NBW, eerste 
druk,, Deventer 2000, p.134 en P.N. van Regteren Altena, Vrb 2000, p.128. 
Ziee F. Stadermann, Bundel Het nieuwe verzekeringsrecht een eerste 
verkenningg van 7.17 NBW, le druk, Deventer 2000, p.133. Als voorbeeld 
noemtt hij het geval van een verzekerde die zijn reeds geboekte en 
betaaldee wintersportvakantie annuleert teneinde bij een ernstige 
waterschadee in zijn woning te beredden. De reissom die hij in beginsel 
kwij tt is, is geen onkostenpost die aan het nemen van 
bereddingsmaatregelenn is verbonden en van schade aan een ingezette 
zaakk is al helemaal geen sprake. Stadermann is evenwel, mijns inziens 
terecht,, van mening dat naar geldend recht, de betaalde reissom door de 
assuradeurr vergoed moet worden voorzover uiteraard de aanwezigheid 
vann de verzekerde in het belang van de assuradeur was. 
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4.44 De bereddingsplicht en polisvoorwaarden 

4.4.14.4.1 Algemeen 

Inn de voorgaande paragrafen heeft men kunnen lezen welke regels aan-
gaandee de bereddingsplicht en de bereddingskosten in de wet en de juris-
prudentieprudentie te vinden zijn. Toch worden deze laatstgenoemde regels in de 
praktijkpraktijk wel aangevuld dan wel opzij gezet door polisvoorwaarden op grond 
vann het feit dat zij in de praktijk als onduidelijk (omvang bereddingskosten) 
off  onpraktisch (schadevergoedingsanctie op het niet naleven van de bered-
dingsplicht)) worden ervaren. Daar is in beginsel geen bezwaar tegen gezien 
hett feit dat art. 283 WvK geen dwingend recht bevat,600 maar dit betekent 
niett dat het afwijken van de wet en de jurisprudentie door assuradeurs 
geheelgeheel probleemloos is: de Wet Algemene Voorwaarden en de maatstaven van 
redelijkheidredelijkheid en billijkheid kunnen zoals men straks zal zien lastig te nemen 
hindernissenhindernissen vormen. In deze paragraaf wil ik mij beperken tot twee onder-
werpen:: de regeling van de bereddingskosten in de polisvoorwaarden en het 
polisbeleidpolisbeleid aangaande het niet- naleven van de bereddingsplicht. Ik wil nu aller-
eerstt bekijken hoe de regeling van de bereddingskosten in de polisvoor-
waardenn is uitgewerkt. 

4.4.22 De regeling van de bereddingskosten in de 
polisvoorwaarden polisvoorwaarden 

Dee algemene opvatting is dat art. 283 lid 2 WvK van regelend recht is en dat 
partijenn dus van deze bepaling mogen afwijken.™ In de praktijk treft men 
inn polisvoorwaarden zowel voor de verzekerde ongunstige als gunstige afwij-
kingenkingen aan. 
Eenn voorbeeld van een voor de verzekerde ongunstige polisvoorwaarde is 
hett beding dat de dekking van bereddingskosten limiteert. In de praktijk 
treftt men een dergelijke bepaling hoofdzakelijk aan bij de verzekering van 

6000 A. Blom, Hoofdstukken Handelsrecht, 3e druk, Deventer 1996, p.493 als 
ookk T.J. Dorhout Mees, De CAR-verzekering, le druk, Zwolle 1996, p.398. 
Art.. 7.172.188 NBW is gedeeltelijk dwingendrechtelijk van aard, te weten lid 
2.. Zie art. 7.17.2.25a lid 5 NBW en mijn opmerkingen in paragraaf 4.4.2. 

6011 Zie Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.292. 
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bedrijfsmatigee risico's wat niet zo verwonderlijk is gezien het feit dat de 
bereddingskostenn bij industriële en commerciële activiteiten tot nauwe-
lijk ss voorzienbare, zeer grote hoogte kunnen oplopen. Men kan in dit 
kaderr denken aan het risico van product-recall.602 In de polisvoorwaarden 
vann bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen komt daarom bijvoorbeeld 
overr het algemeen een beding voor waarin wordt bepaald dat de vergoe-
dingg van de bereddingskosten deel uit maakt van de verzekerde som per 
gebeurtenis/vorderingg en/of verzekeringsjaar voor alle schade en kosten 
gezamenlijk.603 3 

Dee mogelijkheid tot beperking van de vergoeding van bereddingskosten 
iss echter niet onbegrensd. Het zou immers merkwaardig zijn indien het 
mogelijkk zou zijn een verzekerde aan de ene kant volledig van de vergoe-
dingg van bereddingskosten uit te sluiten terwijl hij aan de andere kant wel 
verplichtt is bereddingsmaatregelen te nemen. Wat nog wel of niet kan 
wordenn uitgesloten is onduidelijk. De grens wordt immers bepaald door 
art.. 3:40 BW en toepassing van deze bepaling levert geen duidelijk criteri-

604 4 

umm op. 
Mijnss inziens dienen kosten gemaakt op aanwijzing van de assuradeur in ieder 
gevalgeval door de assuradeur te worden vergoed.605 In een dergelijk geval 
heeftt de verzekerde kosten gemaakt omdat de assuradeur zelf heeft aang-
egevenn dat deze bepaalde concrete maatregelen van de verzekerde ver-
langt.. Omdat het initiatief tot het maken van de kosten in een dergelijk 
gevall  bij de assuradeur ligt is het mijns inziens ook redelijk dat deze de 
kostenn vergoedt. 
Watt betreft de op eigen initiatief van de verzekerde gemaakte kosten dient weer 
eenn onderscheid te worden gemaakt tussen consumentenverzekeringen en 
niet-consumentenverzekeringen.niet-consumentenverzekeringen. Bij consumentenverzekeringen lijk t het mij 
redelijkk dat assuradeurs in ieder geval alle bereddingskosten die de verze-
kerdee som niet overtreffen voor hun rekening dienen te nemen. Dit is 

6022 Zie ook P.N. van Regteren Altena, Vrb 2000, p.128. 
6033 Zie ook Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.292-293. 
6044 Toetsing aan de wettelijke regeling van algemene voorwaarden (art. 

6:231-2477 BW) komt niet aan de orde omdat een beding dat de vergoeding 
beperktt een kernbeding is in de zin van art. 6:231 BW. Zie ook Asser-
Clausing-Wansink,, le druk, Deventer 1998, p.293. 

6055 Zie ook Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.293. 
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immerss het bedrag waarvoor de assuradeur in geval van schade kan 
wordenn aangesproken zodat bij het nemen van bereddingsmaatregelen tot 
datt bedrag in ieder geval zijn belang wordt gediend en daarbij komt nog 
datt bereddingskosten bij consumenten verzekeringen vaak niet zo hoog 
oplopen.. Bij niet-consumentenverzekeringen lijk t mij een verdergaandere 
beperkingg mogelijk dan bij consumentenverzekeringen nu de bereddings-
kostenn daar in tegenstelling tot consumentenverzekeringen al snel hoog 
oplopenn en het te ver zou gaan indien de assuradeur regelmatig de kosten 
tott aan de verzekerde som zou moeten betalen, daarbij in aanmerking 
genomenn dat het bij dergelijke verzekeringen over het algemeen om hoge 
verzekerdee sommen gaat. 
Inn het nieuwe recht is de kwestie anders geregeld. Art. 7.17.2.18 lid 2 NBW 
bepaaltt dat de assuradeur de bereddingskosten vergoedt. Deze bepaling is 
vann dwingend recht: art. 7.17.2.25a lid 5 NBW bepaalt dat niet van art. 
7.17.2.188 lid 2 NBW ten nadele van de verzekeringnemer of de verzekerde 
kann worden afgeweken. 
Ditt betekent niet dat de bereddingskosten ongelimiteerd gedekt zijn. Art. 
7.17.2.222 lid 1 NBW, dat bepaalt dat de bereddingskosten ook ten laste 
vann de assuradeur komen indien daardoor, tezamen met de vergoeding 
vann de schade, de verzekerde som zou worden overschreden, is immers 
gedeeltelijkgedeeltelijk van regelend recht wat een ander licht op de zaak werpt. Art. 
7.17.2.25aa lid 6 NBW bepaalt namelijk dat niet van art. 7.17.2.22 lid 1 NBW 
kann worden afgeweken voorzover de bereddingskosten bij een consumen-
tenverzekeringtenverzekering niet het bedrag van de verzekerde som overschrijden. Voor consu-
mentenverzekeringenmentenverzekeringen geldt dus een dwingende dekking van de bereddings-
kostenn tot aan het bedrag van de verzekerde som terwijl de dekking van de 
bereddingskostenn bij niet-consumentenverzekeringen van regelend recht is 
mett die aantekening dat art. 3:40 BW ook hier grenzen stelt. 
Dee nieuwe regeling verdient geen schoonheidsprijs. Natuurlijk is het 
gunstigg dat voor consumenten nu duidelijk vaststaat dat zij in ieder geval 
rechtt hebben op vergoeding van de bereddingskosten tot een bedrag 
gelijkk aan de verzekerde som maar ik zie niet in waarom de kwestie ver-
deeldd moest worden over vier wetsbepalingen. Het is mijns inziens louter 
verwarrendd om op de ene plaats te verkondigen dat de assuradeur een 
dwingendrechtelijkee verplichting heeft om de bereddingskosten te ver-
goedenn terwijl enkele bepalingen verderop dit principe voor niet-consu-
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metenn verzekeringen weer onderuit wordt gehaald. Mijns inziens verdient 
hett dan ook aanbeveling art. 7.172.18 lid 2 en art 7.17222 lid 1NBW samen te 
voegenn en ditzelfde te doen voor art. 7.17225a lid 5 en 6 NBW. Dergelijke 
samenvoegingenn zouden duidelijker maken in welk geval de regeling van 
dwingendd recht is. Verder zou het aanbeveling verdienen om in de wet te 
bepalenn dat kosten gemaakt op aanwijzing van de assuradeur altijd voor 
vergoedingg in aanmerking komen omdat op basis van het huidige voor-
stell  zich de situatie kan voordoen dat de assuradeur dergelijke kosten niet 
vergoedtt omdat een bepaalde limiet dan wordt overschreden en het on-
duidelijkk is of zulks in strijd is met art. 3:40 BW. 
Eenn voorbeeld van een voor de verzekerde gunstige bepaling is de polis-
voorwaardee waarin wordt bepaald dat onder bereddingskosten niet al-
leenn geldelijke uitgaven vallen maar ook op geld waardeerbare materiële 
opofferingen.. Zoals men in paragraaf 4.3 heeft kunnen zien, kwam uit het 
Parlevliet-arrest6066 naar voren dat onder het begrip onkosten in art. 283 lid 
22 WvK uitsluitend dient te worden verstaan met geld te betalen uitgaven. 
Inn de literatuur stuitte deze uitspraak zoals gezegd op grote weerstand:607 

eenn onderscheiding tussen geldelijke uitgaven die declarabel zijn en op 
geldd waardeerbare materiële opofferingen die niet vergoed worden door 
dee assuradeur leidt tot zeer willekeurige resultaten.608 

Dee verzekeringswereld hanteert in de praktijk echter een geheel ander 
onkostenbegripp dan de Hoge Raad; in vrijwel alle verzekeringspolissen is een 
bepalingg opgenomen waarin niet-geldelijke opofferingen gedaan in het 
kaderr van het naleven van de bereddingsplicht voor vergoeding door de 
assuradeurr in aanmerking komen.609 Als voorbeeld is te noemen art. 3 van 
dee Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Beursgoederenpolis 
1991.. Deze bepaling luidt: 'Onder onkosten in Art. 283 van het Wetboek 
vann Koophandel worden verstaan niet slechts met geld betaalde of te 
betalenn uitgaven, maar ook op geld waardeerbare opofferingen.' De verze-
keringspraktijkk voorkomt met een dergelijke bepaling dat de door velen 

HRR 3-4-1914, NJ 1914, p.663. 
Ziee noot 594. 
Ph.HJ.G.. van Huizen e.a, Grondslagen van het verzekeringsrecht, 2e 

druk,, Lelystad 1999, p.158. 
Ph.HJ.G.. van Huizen e.a, Grondslagen van het verzekeringsrecht, 2e 

druk,, Lelystad 1999, p.158. 

606 6 

607 7 

608 8 

609 9 
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alss niet billij k ervaren opvatting van de Hoge Raad de inhoud van de 
verzekeringsovereenkomstt op het onderhavige punt bepaalt. Het nieuwe 
rechtt volgt blijkens art. 7.17.2.18 lid 2 NBW de praktijk: in deze bepaling 
treftt men aan dat zowel onkosten als schade aan zaken voor vergoeding in 
aanmerkingg komen. 

4A.34A.3 De polisregeling aangaande het bestraffen van het niet naleven 
vanvan de bereddingsplicht 

Dee wettelijke sanctie op het niet naleven van de bereddingsplicht door de 
verzekerdee bestaat uit een recht op schadevergoeding voor de assuradeur 
(art.. 283 lid 1 WvK).610 In paragraaf 4.2.2 stelde ik dat deze sanctie op het 
niett naleven van de bereddingsplicht door de verzekerde de assuradeur 
voorr grote bewijsproblemen kan plaatsen; de assuradeur dient immers aan te 
tonenn dat en zo ja, tot welk bedrag de schade had kunnen worden voorko-
menn indien de verzekerde zijn bereddingsplicht juist was nagekomen.611 

Omm deze bewijsproblematiek te vermijden, zou men verwachten dat assura-
deurss massaal gebruik maken van de mogelijkheid in de polisvoorwaar-
denn een meer praktische regel op te nemen. Deze regel zou er dan op neer 
komenn dat in geval van het niet naleven van de bereddingsplicht het recht 
opp schadevergoeding voor de verzekerde behoudens uitzonderingsgeval-
lenn komt te vervallen. 

InIn de dagelijkse verzekeringspraktijk komt men een dergelijke regel ech-
terr in bijna geen enkele polis tegen.612 

6100 Onder het nieuwe recht zal dit getuige art. 7.17.2.18 lid 3 NBW niet 
anderss zijn, zij het dat de bepaling de schadevergoeding limiteert tot het 
bedragg dat zou zijn uitgekeerd bij correct gedrag. 

6111 Zie ook J.H. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering, 2e 

druk,, Zwolle 1994, p.286-287. 
Bijj  een onderzoek onder zeven brandassuradeurs naar een dergelijke 
polisvoorwaardee trof ik in geen enkel geval de bepaling in kwestie aan. Ik 
kwamm een dergelijke bepaling wel tegen in de polisvoorwaarden van een 
reisassuradeur:: 'U, de verzekerde of de begunstigde moet bij schade vol-
doenn aan de volgende verplichtingen. Wordt niet aan deze verplichtingen 
voldaann dan zal x (anonimisering MLH) Verzekeringen niet tot uitkering 
hoevenn over te gaan. 1. Al het mogelijke doen ter vermindering of -» 
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Watt zijn nu mogelijke redenen voor assuradeurs om van de onderhavige 
polisvoorwaardee af te zien? Mijns inziens zijn er op dit moment twee 
redenenn te bedenken die de toepassing van de vervalclausule in de weg 
staan:: de Wet Algemene Voorwaarden (artt. 6:231-247 BW) en de beperkende 
werkingwerking van de redelijkheid en de billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW). 
Ikk wil allereerst het gevaar bekijken dat de Wet Algemene Voorwaarden 
mogelijkk vormt voor de onderhavige clausule. Art. 6:237 sub h BW be-
paaltt dat bij consumentenovereenkomsten een sanctie die aan het nalaten van 
bepaaldee gedragingen door de consument verval van recht voor de consu-
mentt verbindt, behoudens rechtvaardigingsgrond wordt vermoed onredelijk 
bezwarendd te zijn. Assuradeurs moeten niet te veel van de rechtvaardi-
gingsgrondd als ontsnappingsmogelijkheid verwachten: in de dagelijkse 
praktijkk worden uitzonderingen in het kader van art. 6:237 sub h bijna niet 
aangenomen.613 3 

Kann het gevaar van art. 6:237 sub h BW door assuradeurs nog omzeild 
wordenn door het verweer dat er hier sprake is van een kernbeding? Het 
grotee voordeel voor assuradeurs van een dergelijke aanname is dat de 
Wett Algemene Voorwaarden daarmee buitenspel wordt gezet: art. 6:231 

beperkingg van de schade.' Verder trof ik een ongeveer gelijksoortig 
bedingg aan in een oude Rotterdamse Beurs-Brandpolis die als bijlage C is 
opgenomenn in J.G.L. Nolst Trenité, Brandverzekering, tweede druk, 
Haarlemm 1921, p.422-431. In § 19 van deze polis treft men de volgende 
bepalingg aan. De verzekerde is verplicht de voorgeschreven maatregelen 
tee nemen of te gedogen dat ze genomen zullen worden. Overtreding van 
dee zojuist genoemde bereddingsplicht heeft verlies van het recht op 
schadevergoedingg tot gevolg tenzij de verzekerde kan bewijzen dat het 
niett nakomen van de voorgeschreven maatregelen geen meerdere schade 
tott gevolg heeft gehad (niet letterlijk weergegeven). A. Blom, 
Hoofdstukkenn Handelsrecht, vierde druk, Deventer 2001, p.543, 
suggereertt dat het onderhavige beding dagelijkse praktijk is. 

6133 Zo is er in de jurisprudentie enige onduidelijkheid over de vraag of 
fraudee bij de vaststelling van de omvang van de schade in geval van een 
consumentenschadeverzekeringg onder alle omstandigheden een algeheel 
vervall  van het recht op uitkering rechtvaardigt, terwijl er mijns inziens 
tochh geen betere rechtvaardigingsgrond voor een algeheel verval te 
bedenkenn is dan fraude. Zie Rechtbank Utrecht 25-2-1998, Prg. 1999, 5088 
(ontkennend)) en Hof Den Bosch 30-1-2001, Prg. 2001, 5652 (bevestigend). 
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bepaaltt immers dat de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden 
niett van toepassing is op bedingen die de kern van de prestaties aangeven 
voorzoverr deze bedingen duidelijk zijn. 
Inn de Parlementaire Geschiedenis en de literatuur komt naar voren dat dit 
niett het geval is: het feit dat een beding is onder te brengen onder de artt. 
6:236-2377 BW brengt mee dat de betreffende clausule geen kernbeding 
is.614 4 

Hett tweede mogelijke gevaar voor de verval van recht-clausule is de beper-
kendee werking van de redelijkheid en de billijkheid (art. 6:248 li d 2 BW). 
Dee dagelijkse praktijk toont aan dat dit leerstuk geen groot gevaar vormt: 
art.. 6:248 lid 2 BW wordt slechts terughoudend toegepast in de praktijk.615 

Ditt is in geval van consumentenovereenkomsten niet bezwaarlijk omdat 
dee Wet Algemene Voorwaarden de consument al voldoende beschermt. 
Tott nu toe heb ik de heersende leer weergegeven. Ik heb zelf een afwijkende 
meningmening ten aanzien van het gevaar dat de Wet Algemene Voorwaarden en 
dee beperkende werking van de redelijkheid en de billijkheid voor 
bereddingsplicht-vervalclausuless vormen. 
Watt betreft de Wet Algemene Voorwaarden wil ik opmerken dat, hoewel 
hett verval van het recht op uitkering een zeer verstrekkende sanctie is waar-
vann de toepassing beperkt dient te blijven tot gevallen waarin voor deze 
vergaandee consequentie een rechtvaardiging is te vinden in het feitencom-
plex,6166 ik in dezen wel mogelijkheden zie voor de toepasselijkheid van een 
rechtvaardigingsgrondrechtvaardigingsgrond in de zin van art. 6:237 sub h BW. Van een rechtvaardi-
gingsgrondd zal bijvoorbeeld sprake zijn als men te maken heeft met een 
situatiee die lijk t op de casuspositie van het De Gans-Nationale 
Nederlanden-arrest.6177 De Hoge Raad spreekt in dat geval zelfs van mer-
kelijkee schuld van de verzekerde, dat wil zeggen een ernstige mate van 
schuldd van de verzekerde:618 de verzekerde is dusdanig nalatig geweest in 

Ziee mijn opmerkingen in paragraaf 2.2.6. 
Ziee Asser-Hartkamp II, l l e druk, Deventer 2001, p.315 en de aldaar 
aangehaaldee rechtspraak. 
A.. Blom, Hoofdstukken Handelsrecht, 4e druk, Deventer 2001, p.543. 
HRR 23-10-1992, NJ 1992, 814. Zie over dit arrest mijn opmerkingen in 
paragraaff  4.2.2. 
Ziee nader voor deze definitie van merkelijke schuld HR 17-6-1988, NJ 
1988,, 966. 

614 4 

615 5 

616 6 

617 7 

618 8 
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hett treffen van bereddingsmaatregelen dat men volgens dit college kan 
sprekenn van merkelijke schuld in de zin van art. 294 WvK. Op grond van 
hett hiervoorgaande lijk t mij een clausule waarin wordt bepaald dat een 
ernstigernstig verzuim ten aanzien van het naleven van de bereddingsplicht 
vervall  van het recht op uitkering oplevert, een beding dat niet onredelijk 
bezwarendd is in de zin van art. 6:237 sub h: het verval van recht vindt zijn 
rechtvaardigingrechtvaardiging in het zeer verwijtbare gedrag van de verzekerde. 
Verderr is er in het kader van de Wet Algemene Voorwaarden wel wat 
voorr te zeggen een bereddingsplicht-vervalclausule als kernbeding te zien. 
Ditt verdient een nadere toelichting. In paragraaf 2.2.6 betoogde ik dat 
bepalingenn die aangeven wat de gevolgen zijn voor de uitkeringsverplich-
tingg van de assuradeur van het niet naleven van een belangrijke verplich-
tingg die op de verzekerde of de verzekeringnemer rust, kernbedingen zijn. 
Alss voorbeeld van een dergelijke belangrijke verplichting noemde ik de 
bereddingsplicht.. Het is mijns inziens voor de assuradeur van essentieel 
belangg dat de verzekerde of de verzekeringnemer zich inspant om schade 
zoveell  te voorkomen en te beperken. 

Hett is nu gevaarlijk te veronderstellen dat de kwalificatie kernbeding een 
ongestoordeongestoorde toepassing van het onderhavige beding mogelijk maakt. Dit 
brengtt ons bij het tweede gevaar dat toepassing van de bereddingsplicht-
vervalclausulee in de weg kan staan: de beperkende werking van de rede-
lijkheidd en de billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW). In mijn visie is er voor de 
redelijkheidd en de billijkheid een belangrijke rol weggelegd. Dit om te 
voorkomenn dat iedere vorm van toerekenbaar niet nakomen van de bered-
dingsplichtt een geheel verval van het recht op uitkering tot gevolg heeft. 
Naarr mijn mening staan de redelijkheid en de billijkheid de toepassing 
vann het bereddingsplicht-vervalbeding in de weg tenzij er sprake is van 
eenn ernstig verzuim ten aanzien van het naleven van de bereddingsplicht. 
Assuradeurss doen er in die optiek bij het gebruik van een dergelijke clau-
sulee dan ook goed aan het verval van recht strikt te beperken tot situaties 
waarinn er sprake is van een ernstig verzuim ten aanzien van het naleven 
vann de bereddingsplicht. 

Inn geval art. 6:237 sub h en art. 6:248 lid 2 soepel worden toegepast maakt 
hett dus weinig uit of de vervalclausule als kernbeding kan worden be-
schouwdd of niet: in beide situaties zal slechts een clausule die het verval 
beperktt tot gevallen waarin er sprake is van een ernstig verzuim ten aan-
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zienn van het naleven van de bereddingsplicht de assuradeur van dienst 
kunnenn zijn. Omdat ik, zoals ik in paragraaf 2.2.6 al aangaf, van mening 
benn dat de inhoud van de bepaling en niet de redaktie daarvan bepaalt of er 
sprakee is van een kernbeding, voel ik toch meer voor de benadering de 
bereddingsplicht-vervalclausulee als kernbeding te zien. 

4.55 Twee bijzondere situaties: de situatie van een verzeke-
ringnemer/niet-verzekerdee en de situatie van een plura-
litei tt  van verzekerden 

4.5.14.5.1 De situatie van een verzekeringnemer/niet-verzekerde 

Hett feit dat de bereddingsplicht ook rust op de verzekeringnemer die zelf 
geengeen verzekerde is, heeft bepaalde specifieke gevolgen. In deze subparagraaf 
will  ik drie belangrijke gevolgen bespreken. 
OpOp de eerste plaats wil ik de kwestie aan de orde stellen in hoeverre de 
assuradeurr de schade veroorzaakt door het niet nakomen van de bered-
dingsplichtt door de verzekeringnemer/niet-verzekerde kan verrekenen met de 
schadevergoedingg die hij moet uitkeren aan de verzekerde. 
Art.. 6:127 lid 2 BW maakt voor het huidige recht duidelijk dat, behoudens 
inn de wet geregelde uitzonderingen zoals bijvoorbeeld art. 6:130 BW, 
verrekeningg alleen mogelijk is indien twee personen wederkerig eikaars 
schuldenaarr zijn.619 In onderhavig geval is van dit laatste geen sprake: de 
assuradeurassuradeur heeft een vordering op de verzekeringnemer/niet-verzekerde en de 
verzekerdeverzekerde heeft een vordering op de assuradeur. Verrekening is dan ook 
niett mogelijk. 
Hett nieuwe recht sluit daar met een expliciete, verzekeringsrechtelijke 
regell  op aan. Art. 7.17.2.18 lid 3 kent de assuradeur de verrekeningsbe-
voegdheidd alleen toe indien de verzekerde de bereddingsplicht niet nakomt 
enn de assuradeur dientengevolge schade lijdt. Het gevolg van deze bepa-
lingg is dat de assuradeur aan een verzekerde zonder schadeaftrek zal dienen 
uitt te keren indien bij een bepaalde verzekering verzekerde en verzeke-

6199 Zie over deze kwestie Asser-Hartkamp I, l l e druk, Deventer 2000, p.470-
471. . 
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ringnemerr verschillende personen zijn en de verzekeringnemer de bered-
dingsplichtt niet nakomt. Zo zal in het in paragraaf 4.1.2 genoemde mu-
seumgevall  de kunstassuradeur toch aan de eigenaar van het schilderij, de 
verzekerde,, zonder schadeaftrek dienen uit te keren indien het museum, de 
verzekeringnemer,, bij dreigende brand nalaat maatregelen te nemen. 
Dee assuradeur blijf t onder beide regimes evenwel niet met de veroorzaakte 
schadee zitten. De assuradeur kan in geval de verzekeringnemer/niet-ver-
zekerdee toerekenbaar tekort is geschoten in het naleven van de bered-
dingsplichtt de schade op de verzekeringnemer/niet-verzekerde verhalen 
opp grond van wanprestatie (art. 6:74 BW). Door Salomons wordt evenwel 
bepleitt de schadevergoedingsactie jegens de verzekeringnemer expliciet 
inn 7.17.2.18 op te nemen.620 Hoewel een dergelijke bepaling strikt geno-
menn niet noodzakelijk is om de assuradeur een mogelijkheid in handen te 
gevenn om zijn schade op de verzekeringnemer/niet-verzekerde te kunnen 
verhalen,, meen ik dat een zodanige bepaling verhelderend en dus zinvol 
is. . 

Hett tweede punt dat ik wil behandelen is de kwestie in hoeverre de assura-
deurr gebruik kan maken van de in paragraaf 4.1.4 genoemde mogelijk-
heidd om de verzekeringsovereenkomst te ontbinden voor de toekomst in 
gevall  de verzekeringnemer/niet-verzekerde toerekenbaar ernstig tekort is 
geschotenn in de nakoming van de bereddingsplicht. 
Inn geval de verzékeringnemerlniet-verzekerde toerekenbaar ernstig tekort-
schiett in de naleving van de bereddingsplicht en men aanneemt dat op 
hemm deze plicht rust, dan kan de assuradeur in beginsel de gehele verzeke-
ringsovereenkomstt voor de tóekomst ontbinden met als gevolg dat ook de 
derde-verzekerdee geen rechten meer aan de overeenkomst kan ontlenen: 
art.. 6:279 lid 2 geeft de promittens een zelfstandige bevoegdheid te ont-
bindenn bij een wederkerige meerpartijenovereenkomst De omstandigheden 
vanvan het geval kunnen echter bepalen dat de promittens een minder vergaan-
dede bevoegdheid toekomt.621 Ook art. 6:265 BW wijst in die richting: 'tenzij 
dee tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze 
ontbindingg met haar gevolgen niet rechtvaardigt'. 

6200 F.R. Salomons, Verzekering ten behoeve van een derde, le druk, Zwolle 
1996,, p.382. 

6211 Zie ook J.L.P. Cahen, Overeenkomst en derden, le druk, Deventer 1995, 
p.49. . 
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Hoewell  de litertuur op dit punt zwijgt, is er voor een minder vergaande 
ontbindd ingsmogelijkheid in geval een verzekeringnemer/niet-verzekerde de 
bereddingsplichtt niet nakomt naar mijn mening wel wat te zeggen. Aan 
dee belangen van de assuradeur wordt mijns inziens voldoende recht 
gedaann in geval van een gedeeltelijke ontbinding waarbij de wanpresteren-
dee verzekeringnemer buiten de verzekeringsovereenkomst wordt ge-
plaatstt en de derde-verzekerde de premieplicht van de verzekeringnemer 
overneemt.6222 Het was immers het gedrag van de verzekeringnemer/ 
niet-verzekerdee dat aanleiding gaf tot de ontbindingsactie, niet het gedrag 
vann de derde-verzekerde en voor de premiebetaling is een oplossing 
gevonden.. Verder zou het mijns inziens vreemd zijn indien aan de ene 
kantt de uitkering aan de verzekerde niet verminderd kan worden met het 
schadebedragg dat gemoeid is met het onbevredigende optreden van de 
verzekeringnemer/niet-verzekerdee terwijl aan de andere kant de verzeker-
dee wel zijn verzekering kwijtraakt als gevolg van het optreden van de 
verzekeringnemer/niet-verzekerde. . 

Dee derde en laatste kwestie die ik aan de orde wil stellen hangt nauw sa-
menn met het zojuist behandelde vraagstuk. Het gaat om de vraag in hoe-
verree de assuradeur gebruik kan maken van de in paragraaf 4.1.4 behan-
deldee opzegclausules in geval de verzekeringnemer/niet-verzekerde de bered-
dingsplichtt toerekenbaar ernstig niet is nagekomen. In een dergelijk geval 
lijk tt een algeheel beroep door de assuradeur op de zojuist genoemde clau-
suless mij in strijd met de redelijkheid en de billijkheid (art. 6:248 lid 2 
BW).. Zie voor de argumentatie mijn opmerkingen over de mogelijkheid 
vann ontbinding in een dergelijk geval. De assuradeur zou mijns inziens in 
eenn dergelijke situatie genoegen moeten nemen met een gedeeltelijke op-
zeggingg waarbij de verzekeringnemerlniet-verzekerde buiten de overeen-
komstt wordt geplaatst en de derde-verzekerde de premieplicht overneemt. 

Ziee over deze constructie in het kader van wanprestatie bij de 
schaderegelingg F.R. Salomons, Verzekering ten behoeve van een derde, le 

druk,, Zwolle 1996, p.270. 
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4.5.24.5.2 De situatie van een pluraliteit van verzekerden 

Inn sommige situaties is er niet sprake van één verzekerde maar van een 
pluraliteitpluraliteit van verzekerden. In deze paragraaf wil ik drie specifieke gevolgen 
vann die laatst genoemde situatie bespreken. 
OpOp de eerste plaats wil ik de kwestie aan de orde stellen of de assuradeur 
dee op grond van de polisvoorwaarden verschuldigde totale uitkering kan 
verminderenn met de door hem geleden schade indien slechts één van de 
verzekerdenverzekerden de bereddingsplicht niet nakomt Onder het huidige recht is er 
geenn zekerheid over deze kwestie: art. 283 WvK laat de kwestie ongeregeld. 
Inn de literatuur heeft met name Salomons zich met deze kwestie bezig 
gehouden.6233 Deze auteur stelt zich de vraag of de Fatum II-leer624, dat in 
gevall  van een pluraliteit van verzekerden eigen schuld van één van de 
verzekerdenn de andere verzekerden kan worden toegerekend, ook kan 
wordenn toegepast in het geval dat bij een pluraliteit van verzekerden één 
vann de verzekerden de bereddingsplicht niet nakomt.625 De auteur ziet op 
ditt punt enige mogelijkheden. Hij stelt voorop dat evenals bij eigen 
schuldd alleen objectverzekeringen voor toepassing van de Fatum II-leer in 
aanmerkingg komen. Daarna maakt hij een verschil tussen eigen schuld en 
bereddingsplicht:: waar enige vorm van verbondenheid tussen de verze-
kerdenn voldoende is voor toerekening in geval van eigen schuld volstaat 
bijj  de bereddingsplicht alleen een bijzondere vorm van verbondenheid: de 
situatiee dat de verzekerden gezamenlijk de wederpartij van de assuradeur 
vormen.. Salomons is van mening dat alleen in geval de verzekerden geza-
menlijkk de wederpartij vormen, de verzekerden gehouden zijn om te 
wakenn tegen verzaking van de bereddingsplicht. Een andere vorm van 
verbondenheidd lijk t hem niet voldoende om de verzekerden allen aanspra-
kelijkk te maken voor de schade van de assuradeur. 

Ikk ben een andere mening toegedaan. De rechtvaardiging voor het door 
Salomonss gemaakte onderscheid blijf t mij ondanks de uitleg van deze 
auteurr onduidelijk of het moet zijn om de ongelukkige gevolgen voor de 
verzekerdenn te beperken door een hoge drempel te hanteren. Ik ben ge-

F.R.. Salomons, Verzekering ten behoeve van een derde, le druk, Zwolle 
1996,, p.380-381. 
Ziee HR19-6-1992, NJ 1993, 555. 
Ziee uitgebreid over de Fatum II-leer mijn opmerkingen in paragraaf 3.3. 

623 3 

624 4 

625 5 
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neigdd te oordelen dat het feit dat er sprake is van enige vorm van verbonden-
heidheid626626 al voldoende is om een gezamenlijke gehoudenheid tegen het verza-
kenn van de bereddingsplicht aan te nemen. Als men een dergelijke aanna-
mee of toerekening te ver vindt gaan in gevallen van verbondenheid waar-
bijj  verzekerden niet gezamenlijk de wederpartij van de assuradeur vor-
men,, kan men zich afvragen of het in dergelijke gevallen nog wel passend 
iss om te spreken van 'verbondenheid' nu de term 'verbondenheid' mijns 
inzienss toch associaties oproept met Verantwoordelijkheid voor ander-
manss daden'. 
Overigens,, in het nieuwe recht behoort toerekening van nalatig gedrag 
vann één van de verzekerden aan de andere verzekerden niet meer tot de 
mogelijkheden:: de assuradeur zal zijn schade moeten verrekenen met dat 
deeldeel van de uitkering dat correspondeert met het belang van de nalatige 
verzekerde.. In paragraaf 3.3 werd namelijk duidelijk dat de Fatum II-leer 
onderr het nieuwe recht niet meer van betekenis is. 
Hett tweede punt dat ik wil behandelen is de kwestie in hoeverre de assura-
deurr gebruik kan maken van de in paragraaf 4.1.4 genoemde mogelijk-
heidd om de verzekeringsovereenkomst voor de toekomst te ontbinden 
indienn bij een pluraliteit van verzekerden één van de verzekerden ernstig te-
kortschiett in de nakoming van de bereddingsplicht. Ik zou voor het huidi-
gege recht menen dat een ontbinding die alle verzekerden treft mogelijk is 
indienn er sprake is van een objectverzekering en er sprake is van enige 
vormm van verbondenheid tussen de verzekerden. Deze eis stelde ik hier-
bovenn ook bij de vraag in hoeverre de schadevergoedingsplicht op de 
verzekerdenn gezamenlijk rust indien één van hen faalt in de naleving van 
dee bereddingsplicht. In geval van een verbondenheid tussen de verzeker-
denn zijn de verzekerden gezamenlijk gehouden te waken tegen verzaking 
vann de bereddingsplicht. 
Inn alle andere vormen van een pluraliteit van verzekerden lijk t mij een 
gedeeltelijkegedeeltelijke ontbinding waarbij alleen de Verzaker' van de bereddings-
plichtt buiten de verzekeringsovereenkomst wordt geplaatst voor de hand 
liggen. . 
Inn het nieuwe recht lijk t een gedeeltelijke ontbinding voor alle gevallen 
waarinn er sprake is van een pluraliteit van verzekerden meer te passen 

6266 Zie over dit criterium mijn opmerkingen in paragraaf 3.3. 

194 4 



omdatt het in het huidige recht gemaakte onderscheid gebaseerd is op een 
analogischee toepassing van de Fatum H-leer, een leer die zoals gezegd 
geenn betekenis meer heeft onder het regime van het nieuwe verzekerings-
recht. . 
Dee derde en laatste kwestie die ik aan de orde wil stellen hangt nauw sa-
menn met het zojuist behandelde vraagstuk: in hoeverre kan de assuradeur 
zichh beroepen op de in paragraaf 4.1.4 genoemde opzegclausules in geval 
slechtss één van de verzekerden ernstig tekort is geschoten in de naleving 
vann de bereddingsplicht. Ik zou hier dezelfde oplossing willen bepleiten als 
bijj  het ontbindingsvraagstuk. Voor het huidige recht zou ik menen dat in 
gevall  er sprake is van een objectverzekering met enige vorm van verbonden-
heidheid tussen de verzekerden de assuradeur de overeenkomst in zijn geheel 
magg opzeggen. In alle andere gevallen van een pluraliteit van verzekerden, 
zouu ik menen dat slechts een gedeeltelijke opzegging waarbij de verzaker 
vann de bereddingsplicht buiten de overeenkomst wordt geplaatst tot de 
mogelijkhedenn behoort. Onder het regime van het nieuwe recht kan er in alle 
gevallenn slechts gedeeltelijk worden opgezegd. 

4.66 Rechtsvergelijking 

4.6.22 België 

4.6.1.11 Algemeen 

4.6.1.1.11 Inleiding 

Art .. 20 Verz. W. bepaalt dat bij elke verzekering tot vergoeding van scha-
dee de verzekerde alle redelijke maatregelen moet nemen om de gevolgen 
vann het schadegeval te voorkomen en te beperken. De bereddingsplicht 
geldtt dus voor objectverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, ziektekos-
tenverzekeringentenverzekeringen en ongevallenverzekeringen tot vergoeding van schade. 

Inn Nederland geldt de bereddingsplicht niet voor de 
ziektekostenverzekering.. Zie HR 11-9-1998, NJ 1999, 664 
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InIn de literatuur is kritiek geuit op de plaats van de bereddingsplicht in de 
wetwet en de beperking in de wet van de plicht tot verzekeringen tot vergoeding 
vanvan schade. 

Doorr Fontaine wordt opgemerkt dat de bereddingsplicht slecht is ge-
plaatstt in de wet.628 De plicht vindt nu onderdak in Hoofdstuk II (artt. 4-36 
Verz.. W.) dat bepalingen bevat die gelden voor alle verzekeringsovereenk-
omsten,, terwijl art. 20 de toepassing van de bereddingsplicht beperkt tot 
verzekeringenn tot vergoeding van schade. Het was naar zijn mening juister 
geweestt om de bereddingsplicht op te nemen in Hoofdstuk III (art. 37-47 
Verz.. W.) waarin de bepalingen zijn opgenomen die alleen gelden voor 
verzekeringenn tot vergoeding van schade.629 

4.6.1.1.22 Enkel een plicht voor de verzekerde? 

Art .. 20 Verz. W. bepaalt dat er op de verzekerde een bereddingsplicht rust 
bijj  verzekeringen tot vergoeding van schade. Daarmee is nog niet gezegd 
datt een verzekeringnemer die niet tevens verzekerde is geen enkele verplich-
tingg heeft om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beper-
ken.. In een speciale subparagraaf aan het eind van deze paragraaf zal ik 
dezee problematiek aan de orde stellen en verder nog ingaan op de speci-
fiekefieke gevolgen van het feit dat de bereddingsplicht ook rust op de verzeke-
ringnemerringnemer wiens belang niet in het geding is. Dit laatste zal ik ook doen voor 
dee situatie dat er sprake is van een pluraliteit van verzekerden. Tot dat mo-

6288 M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.132. 
Fontainee stelt verder dat het te betreuren valt dat de bereddingsplicht ex 
art.. 20 Verz. W. niet geldt voor alle verzekeringen, zoals wel het geval was 
toenn art. 17 van de Verzekeringsovereenkomst van 1874 nog op de 
landverzekeringsovereenkomstt van toepassing was. Zo is het naar zijn 
meningg wenselijk dat bij een individuele ongevallenverzekering tot 
uitkeringg van een vaste som, de verzekerde, wanneer hij slachtoffer wordt 
vann een ongeval, een passende medische behandeling ondergaat om de 
gevolgenn van het ongeval te beperken. Rampzalig is de beperkte opzet 
vann de bepaling evenwel niet: Fontaine meent dat ook in de zojuist 
genoemdee situatie op de verzekerde een bereddingsplicht rust daar zulks 
voortvloeitt uit de artt. 1134 lid 3 en 1135 BW (aanvullende werking van 
dee redelijkheid en de billijkheid). 
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mentt zal ik steeds uitgaan van de situatie dat er sprake is van één verzeke-

ringnemerringnemer die tevens verzekerde is. 

4.6.1.1.33 Grondslag van de bereddingsplicht 

Dee bereddingsplicht die ex art. 20 Verz. W. op de verzekerde rust, kan 
naarr Belgisch recht niet als een vorm van zaakwaarneming van de verze-
kerdee worden gezien. Zaakwaarneming veronderstelt ook daar dat de 
zaakwaarnemerr vrijwillig  optreedt: dit betekent dat de zaakwaarnemer 
buitenbuiten wettelijke of contractuele plicht handelt.630 

4.6.1.1.44 Rechtskarakter van de bereddingsplicht 

Inn het Belgische recht heeft het idee van de 'Obliegenheit', de verplichting 
diee geen verbintenis is omdat deze onder andere niet afdwingbaar is, 
vrijwelvrijwel geen ingang gekregen. Zo wordt in invloedrijke commentaren over 
dee ontwikkelingen in het Belgisch verbintenissenrecht geen melding ge-
maaktt van dit idee.631 Alleen Storme en recentelijk Fontaine en Schuer-
mans,, toegespitst op de verzekeringsovereenkomst, hebben zich sterk 
gemaaktt voor de opvatting dat een aantal verplichtingen die nu nog als 
verbintenissenn worden gezien beter als 'Obliegenheiten' kunnen worden 
beschouwd.6322 Als voorbeeld van een dergelijke verplichting noemt Fon-
tainee de bereddingsplicht ex art. 20 Verz. W. 

R.. Kruithof/H. Bocken/F. De Ly/B. De Temmerman, TPR 1994, p.611. In 
hett Nederlandse recht ziet men hetzelfde in geval de verzekerde optreedt 
exx art. 283 lid 1 WvK. Zie mijn opmerkingen in paragraaf 4.1.3. 
Ziee voor de aangehaalde literatuur M. Fontaine, Liber Amicorum Hubert 
Claassens,, V druk, Antwerpen-Apeldoorn 1998, p.158. Hij verwijst naar 
dee commentaren van invloedrijke auteurs als De Page en Van Gerven. 
M.. Storme, R.W. 1989-1990, p.139-140 en TPR 1990, p.376-389; M. 
Fontaine,, Liber Amicorum Hubert Claassens, le druk, Antwerpen-
Apeldoornn 1998, p.152-163 en L. Schuermans, Grondslagen van het 
Belgischh verzekeringsrecht, le druk, Antwerpen-Groningen 2001, p.183. 
Stormee en Schuermans spreken ook wel over 'lasten', Fontaine gebruikt 
ookk wel de Frans-Zwitserse benaming 'incombances'. 
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Fontainee wijst er op dat het idee van de 'Obliegenheit' weliswaar gelijkenis 
vertoontt met de natuurlijke verbintenis maar dat er toch een groot verschil 
tussenn beide rechtsfiguren bestaat: beide plichten zijn niet afdwingbaar maar 
niet-nalevingg van een 'Obliegenheit' wordt in tegenstelling tot de niet-
nakomingg van een natuurlijke verbintenis wel degelijk bestraft met een 
juridischejuridische sanctie.633 Zo zal de verzekerde die niet spoedig genoeg het 
schadevoorvall  aan zijn assuradeur meldt, onder omstandigheden kunnen 
wordenn geconfronteerd met een vermindering of een geheel verlies van 
hett recht op uitkering.634 

Volgenss Fontaine is het belang van de introductie van het idee van de 
'Obliegenheit''Obliegenheit' vooral gelegen in het feit dat er op deze manier beter recht 
wordtt gedaan aan het karakter van diverse verplichtingen.635 Immers, vele 
verplichtingen,, ook in het verzekeringsrecht, die als verbintenis worden 
aangeduidd zouden beter als 'Obliegenheit' kunnen beschouwd omdat ze 
eenn belangrijke eigenschap van de verbintenis ontberen: afdwingbaarheid. 
Nuu het idee van de 'Obliegenheit' in het Belgische recht nog geen algemene 
ingangingang heeft gevonden, dient men ervan uit te gaan dat de bereddings-
plichtt naar Belgisch recht een verbintenis is. 

4.6.1.1.55 Sancties bij niet-naleving van de bereddingsplicht 

Art.. 21 paragraaf 1 Verz. W. bepaalt dat indien de verzekerde de bered-
dingsplichtt niet nakomt, de assuradeur de uitkering aan de verzekerde 
magg verminderen met de door hem als gevolg van de niet-naleving gele-
denn schade. Het niet-naleven van de bereddingsplicht wordt dus wettelijk 
bestraftt met het toekennen aan de assuradeur van een schadevergoedingsac-
tie.tie. Dit is slechts anders in geval van bedrieglijke opzet, in welk geval para-
graaff  2 de assuradeur toestaat in het geheel niet uit te keren. 
Art.. 21 Verz. W. brengt mij tot de volgende twee opmerkingen. Allereerst 
kann worden opgemerkt dat de verzekerde geen hogere schadevergoeding 

M.. Fontaine, Liber Amicorum Hubert Claassens, le druk, Antwerpen-
Apeldoornn 1998, p.159. 
Ziee ook M. Storme, R.W. 1989-1990, p.139. 
M.. Fontaine, Liber Amicorum Hubert Claassens, le druk, Antwerpen-
Apeldoornn 1998, p.161. 

633 3 

634 4 

635 5 
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aann de assuradeur verschuldigd is dan het bedrag waar hij recht op zou 
hebbenn indien hij zijn bereddingsplicht correct was nagekomen.636 

Al ss tweede punt wil ik onder de aandacht brengen dat de assuradeur geen 
mogelijkheidd heeft het niet-naleven van de bereddingsplicht te bestraffen 
mett de uit oogpunt van bewijs voor hem aangename verval van recht-sanc-
tie.tie.637637 Uit art. 3 Verz. W. wordt immers duidelijk dat art. 21 Verz. W. van 
dwingenddwingend recht is. Van de bepalingen van de Verz. W. kan alleen worden 
afgewekenn indien de bepaling in kwestie daarin voorziet en dit laatste is niet 
hett geval bij art. 21 Verz. W. Men komt dan ook niet toe aan art. 11 Verz. 
W.,, de bepaling die verval van recht-bedingen onder omstandigheden 
toestaat,, nu deze wetsbepaling een residuair karakter heeft.638 Het is dan 
ookk niet verwonderlijk dat men de verval van recht-sanctie in de praktijk niet 
inin polisvoorwaarden aantreft.639 

Heeftt de assuradeur naast het recht op schadevergoeding onder omstan-
dighedenn ook de mogelijkheid om de schadeverzekeringsovereenkomst te 
beëindigenn in geval een verzekerde toerekenbaar tekortschiet in de nale-
vingg van de bereddingsplicht? 
Art .. 31 paragraaf 1 Verz. W. kent de assuradeur een recht op opzegging 
toee na het zich voordoen van een schadegeval in geval deze dit recht heeft 

6366 In Nederland geld deze limiet op dit moment nog niet. Onder het regime 
vann Titel 7.17 zal echter deze begrenzing wel van toepassing zijn. Zie mijn 
opmerkingenn in paragraaf 4.1.4. 

6377 Zie ook Ph. Colle, R.W. 1995-1996, p.1365. Het aantrekkelijke van deze 
sanctiee is dat de assuradeur voor een maximaal resultaat, het niet hoeven 
uitt te keren, slechts een minimale inspanning hoeft te leveren, te weten 
hett aantonen van het feit dat de verzekerde de bereddingsplicht heeft 
geschonden.. De schadevergoedingsactie ex art. 21 Verz. W. is minder 
aantrekkelijkk omdat voor een minder resultaat, vermindering van de 
uitkeringg met het bedrag aan schade die de assuradeur heeft geleden, een 
groteree inspanning moet worden gedaan, te weten het aantonen van de 
omvangg van de schade die de schending van de bereddingspicht door de 
verzekerdee bij de assuradeur teweeg heeft gebracht. 

6388 H. Cousy/G. Schoorens, Parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 
junii  1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994, eerste druk, 
Deurnee 1994, p.114. 

6399 In de brandpolissen van 5 verschillende brandassuradeurs trof ik een 
dergelijkee bepaling geen enkele keer aan. 
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voorbehoudenn in de polisvoorwaarden. De opzegging moet wel op zijn 
laatstt een maand na de betaling van de uitkering of de weigering tot 
betalingg van de schadevergoeding plaatsvinden. De bepaling geeft de 
assuradeurr de mogelijkheid de schadeverzekeringsovereenkomst op te 
zeggenn indien de verzekerde zijn bereddingsplicht niet is nagekomen en 
dee polisvoorwaarden in een dergelijke opzegmogelijkheid voorzien: in 
gevall  de bereddingsplicht aan de orde is, is er immers altijd sprake van 
hett zich voordoen van een schadevoorval. In de praktijk kent vrijwel iedere 
verzekeringspolisverzekeringspolis een dergelijke opzegbevoegdheid.640 

Dee onderhavige opzegbevoegdheid geldt op grond van paragraaf 2 niet in 
gevall  van levens- en ziektekostenverzekeringen. De levensverzekering is uitge-
zonderdd omdat een eventuele opzegmogelijkheid na een 'schadevoorval' 
hett de assuradeur bij bepaalde verzekeringsformules mogelijk zou maken 
aann zijn verplichtingen te ontsnappen.641 De ziektekostenverzekering is bui-
tengeslotenn omdat 'de verzekeraar de mogelijkheid heeft om zich tegen de 
slechtee risico's te wapenen door zijn dekking afhankelijk te maken van het 
resultaatt van een medisch onderzoek. Hem toelaten om het contract na 
schadegevall  op te zeggen is niet gerechtvaardigd'.642 

Omm van de verzekeringsovereenkomst af te komen, kan de assuradeur 
onderr omstandigheden de overeenkomst ook ontbinden. Art. 1184 BW 
maaktt ontbinding van wederkerige overeenkomsten in geval van een 
toerekenbaree niet-naleving van een verbintenis mogelijk via de constructie 
vann het stilzwijgend opgenomen ontbindend beding.643 Niet iedere toereken-
barebare tekortkoming in de naleving van een contractuele verbintenis is vol-

Inn de door mij onderzochte polissen kwam ik de onderhavige opzeg-
bevoegdheidd keer op keer tegen. 

6411 Zie M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3*  druk, Brussel 1999, p.166. Hij noemt 
o.a.. de lijfrenteverzekering en de 'verzekering tweede overlijden'. 
H.. Cousy/G. Schoorens, Parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 
junii  1992 en de wijzigende Wet van 16 maart 1994, le druk, Deurne 1994, 
p.162. . 

6433 Zie uitgebreid over deze constructie, R. Vandeputte, De overeenkomst, 
eerstee druk, Brussel 1977, p.265-266 en over ontbinding van wederkerige 
overeenkomstenn bij wanprestatie in het Belgisch recht in het algemeen, S, 
Stijns,, Bundel Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht, 
eerstee druk, Antwerpen-Groningen 2000, p.51-114. 
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doendee om de wederkerige overeenkomst te ontbinden: de toerekenbare 
tekortkomingg dient voldoende ernstig te zijn.644 In geval van een duurover-
eenkomsteenkomst zal ex nunc worden ontbonden omdat de reeds verrichte presta-
tiess niet meer teruggedraaid kunnen worden.645 Dit betekent dat de ont-
bindingg slechts werking heeft vanaf het moment van het verzuim. 
Gezienn het feit dat de schadeverzekeringsovereenkomst een wederkerige 
duurovereenkomstt is, kan een dergelijke overeenkomst ex nunc worden 
ontbondenn op grond van het feit dat de verzekerde toerekenbaar ernstig is 
tekortgeschotenn in de naleving van zijn bereddingsplicht. Art. 3 Verz. W., 
datt bepaalt dat de verzekeringswet van 1992 van dwingend recht is tenzij 
uitt deze wet zelf blijk t dat op een bepaald punt van de wet mag worden 
afgeweken,, is in dezen geen beletsel: art. 31 Verz. W. kent immers een 
anderee grondslag dan art. 1184 BW. Bij het eerstgenoemde artikel speelt 
nalatigheidnalatigheid van de kant van de verzekerde geen enkele rol, terwijl bij het 
tweedee artikel een ernstige tekortkoming aan de kant van de verzekerde 
vereistt is, om de overeenkomst te beëindigen. 

4.6.1.22 De omvang van de bereddingsplicht 

Art .. 17 van de Wet van 1874 bepaalde voor het oude recht dat de verze-
kerdee verplicht was om 'alles in het werk te stellen om de schade te voor-
komenn of te beperken'.646 Lange tijd ging men ervan uit dat, ondanks de 
onnauwkeurigee bewoordingen, slechts de schade werd beoogd, die zich 
nogg kon voordoen op het moment dat het schadevoorval was ingetreden.647 

Hett arrest van het Hof van Cassatie van 22 januari 1976648 bracht verande-
ringring op dit punt.649 Het Hof van Cassatie overwoog dat de bereddings-

Ziee R. Kruithof/H.Bocken/F. De Ly/B. De Temmerman, TPR 1994, p.583-
5855 en de daar vermelde rechtspraak en R. Vandeputte, De overeen-
komst,, le druk, Brussel 1977, p.269. 
Ziee R. Kruithof/H. Bocken/F. De Ly/B. De Temmerman, TPR 1994, p.589 
enn de daar aangehaalde jurisprudentie en R. Vandeputte, De overeen-
komst,, le druk, Brussel 1977, p.267. 
Art.. 283 lid 1 eerste gedeelte kent een soortgelijke redactie. 
Ziee M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.130. 
Cass.. 22-1-1976, Arr. Cass. 1976, 607. 
Ziee ook L. Schuermans, Dalcq-bundel, le druk, Brussel 1994, p.542-543. 

644 4 

645 5 

646 6 

647 7 

648 8 

649 9 
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plichtt ook betrekking had op de situatie van onmiddellijke dreiging van het 
schadevoorval. schadevoorval. 

Ditt arrest veroorzaakte heel wat opschudding bij de assuradeurs omdat 
dezee bang waren dat allerlei onderhoudskosten van verzekerden voortaan 
voorr hun rekening kwamen.650 Verzekerden zouden immers dergelijke 
kostenn mogelijk als bereddingskosten kunnen opvoeren omdat het in de 
praktijkk vaak moeilijk uit te maken is of bepaalde kosten al dan niet ge-
maaktt zijn bij onmiddellijk dreigend gevaar. Bij mijn weten is het zover niet 
gekomen.. Ik ben bij mijn onderzoek geen uitspraken tegengekomen die in 
eenn dergelijke richting wijzen. 
Hett sinds 1992 van toepassing zijnde art. 20 Verz. W. brengt alles in begin-
sell  weer bij het oude. Deze op grond van art. 3 Verz. W. dwingendrechtelij-
keke6565^  ̂bepaling formuleert immers ondubbelzinnig652 dat de bereddings-
maatregelenn slechts zijn bedoeld ter voorkoming en beperking van de 
gevolgengevolgen van het schadegeval. De bereddingsplicht ontstaat in België dus in 
beginsell  op het moment waarop het schadevoorval zich voordoet.653 

650650 L. Schuermans, Dalcq-bundel, le druk, Brussel 1994, p.542. Ook in de 
literatuurr werd het arrest bekritiseerd. Zie voor een overzicht M. 
Fontaine,, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.130. 
Vann de wettelijke omvang van de plicht mag dus niet ten nadele van de 
verzekerdee worden afgeweken in de polisvoorwaarden. Zie ook Ph. 
Colle,, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2e 

herzienee druk, Brussel 1997, p.17-18. In de door mij onderzochte consu-
mentenschadeverzekeringspolissenn kwam ik dergelijke afwijkingen ook 
niett tegen. Over het algemeen werd de tekst van art. 20 Verz. W. integraal 
overgenomen.. Eventueel is denkbaar dat op grond van de aanvullende 
werkingg van de redelijkheid en de billijkheid (art. 1134 lid 3 BW en art. 
11355 BW) op de verzekerde een bereddingsplicht rust voorzover er 
sprakee is van een situatie van onmiddellijk dreigend gevaar. 

6522 Dit in tegenstelling tot het Nederlandse art. 283 lid 1 eerste gedeelte WvK. 
Hett nieuwe recht is getuige art. 7.17.2.18 lid 1 NBW wel duidelijk op dit 
punt.. Zie mijn opmerkingen in paragraaf 4.2.1. 
Ziee ook H. Cousy/G. Schoorens, Parlementaire voorbereiding van de Wet 
vann 25 juni 1992 en van de gewijzigde Wet van 16 maart 1994, le druk, 
Deurnee 1994, p.128. In Nederland geldt de bereddingsplicht naar huidig 
enn nieuw recht daarbij ook in geval het schadevoorval onmiddellijk dreigt 
plaatss te vinden. Zie mijn opmerkingen in paragraaf 4.2.1. Samenloopt 
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Art.. 20 Verz. W. sluit niet mooi aan op het eveneens sinds 1992 van toe-
passingg zijnde art. 52 Verz. W. dat de assuradeur ook dwingt de bered-
dingskostenn van de verzekerde te betalen indien deze zijn gemaakt om 
eenn schadevoorval te voorkomen bij onmiddellijk dreigend gevaar. Het had 
inn dat licht mijns inziens meer voor de hand gelegen art. 20 Verz. W. 
zodanigg te redigeren dat de bereddingsplicht zich ook uitstrekt tot de 
situatiee dat er sprake is van een onmiddellijk dreigend gevaar. Dit zou beter 
verklarenn waarom de assuradeur de kosten van beredding aan de verze-
kerdee moet betalen indien deze kosten zijn gemaakt in een situatie van 
onmiddellijkonmiddellijk dreigend gevaar. 

4.6.1.33 De bereddingskosten 

A r tt 52 lid 1 Verz. W.654 maakt duidelijk dat de verzekerde de door hem 
terr nakoming van zijn bereddingsplicht ex. art. 20 Verz. W. gemaakte 
kosten,, zowel geldelijke uitgaven als op geld waardeerbare materiële opof-
feringen,6555 kan verhalen op de assuradeur. Het maakt daarbij niet uit of 
dee kosten op eigen initiatief van de verzekerde zijn gemaakt of dat de assura-
deurdeur om de maatregelen heeft gevraagd.656 Opmerkelijk is echter dat dit arti 

mett de eigen schuld-regeling is in België in tegenstelling tot de 
Nederlandsee situatie dan ook niet mogelijk. 

6544 Art. 52 Verz. W. is op grond van art. 3 Verz. W. van dwingend recht. Het 
iss dan ook niet verwonderlijk dat ik bij de bestudering van enkele 
Belgischee polisvoorwaarden aangaande consumentenschadeverzekerin-
genn geen voorwaarden aantrof die van dit artikel ten nadele van de verze-
kerdee afweken. Over het algemeen trof ik in de voorwaarden geen specia-
lee regeling over bereddingskosten aan en waar deze wel voorkwam was 
dee regeling een vrijwel exacte kopie van de regeling van art. 52 Verz. W. 

6555 Zie Ph. Colle, R.W. 1995-1996, p.1364. Deze auteur noemt als voorbeelden 
vann bereddingskosten onder andere waterschade opgelopen tengevolge 
vann brandbluswerkzaamheden (een op geld waardeerbare materiële 
opoffering)) en de dekzeilkosten ter voorlopige vervanging van 
dakpannenn die zijn weggewaaid in een storm (een geldelijke uitgave). 

6566 Voor de vraag of bepaalde kosten vergoed worden, wordt geen 
onderscheidd gemaakt tussen met geld te betalen uitgaven en op geld 
waardeerbaree materiële opofferingen zoals in Nederland de Hoge Raad 
ditt voorschrijft voor art. 283 lid 2 WvK in het Parlevliet-arrest -
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kei,, anders dan men zou vermoeden op grond van art. 20 Verz. Wv de 
assuradeurr ook dwingt de kosten van de verzekerde te vergoeden indien 
dezee zijn gemaakt om een schadevoorval te voorkomen bij onmiddellijk 
dreigendd gevaar.657 Voorzover de assuradeur om de maatregelen heeft 
gevraagdd is deze plicht nog niet zo bijzonder maar indien de kosten op 
eigenn initiatief zijn gemaakt door de verzekerde lijk t deze vergoedings-
plichtt niet te sporen met de omvang van de bereddingsplicht ex art. 20 
Verz.. W. Wellicht hangt de ruime opzet samen met het besef van de wetge-
verr dat voorzover de wetgever de assuradeur hiertoe niet had gedwong-
en,, de assuradeur mogelijk op grond van de aanvullende werking van de 
redelijkheidd en de billijkheid (art. 1134 lid 3 en art. 1135 BW) verplicht zou 
zijnn geweest dergelijke kosten te vergoeden. 

Nuu de assuradeur toch de kosten ter voorkoming van het schadevoorval 
bijj  onmiddellijk dreigend gevaar moet vergoeden, is het mij, zoals ik in de 
vorigee subparagraaf al opmerkte, niet duidelijk wat er op tegen is de 
omvangg van de bereddingsplicht ruimer te omschrijven. Immers, bij een 
ruimereruimere omschrijving wordt het duidelijker waarom een assuradeur de kos-
tenn gemaakt ter voorkoming van een schadevoorval bij onmiddellijk 
dreigendd gevaar aan de verzekerde moet vergoeden: de verzekerde was 
opop grond van de wet uitdrukkelijk verplicht dergelijke kosten te maken. 
Inn geval de kosten spontaan door de verzekerde zijn gemaakt dient nog 
aann een extra voorwaarde te zijn voldaan, willen deze voor vergoeding in 
aanmerkingg komen: de kosten dienen in redelijkheid te zijn gemaakt.658 

Dee verzekerde mag geen kosten maken die in wanverhouding staan tot de 
verwachtee uitwerking ervan. De wet maakt echter duidelijk dat het resul-
taattaat van de genomen maatregelen hierbij geen rol speelt: het ogenblik 
waaropp de kosten worden gemaakt dient als beoordelingsmoment te 
wordenn gehanteerd. 

(HRR 3-4-1914, NJ 1914, p.663). Het nieuwe recht hanteert getuige artikel 
7.17.2.188 lid 2 NBW dit onderscheid, mijns inziens terecht, niet meer. Zie 
mijnn opmerkingen in paragraaf 4.3. 
Dee reikwijdte van art. 52 Verz. W. komt dan ook grotendeels overeen met 
hett Nederlandse art. 283 lid 2 WvK en art. 7.17.2.18 lid 2 NBW. 
M.. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.133. 
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Art.. 52 lid 1 maakt duidelijk dat de assuradeur de bereddingskosten zelfs 
moett vergoeden indien hij met de totale uitbetaling boven de verzekerde 
somm uitkomt. Het sinds maart 1994 aangepaste 
li dd 2 laat de Koning evenwel toe voor aansprakelijkheidsverzekeringen, andere 
dandan de B.A. motorrijtuigen, en zaakverzekeringen te bepalen dat een beperkte 
kostenvergoedingg van kracht is.659 De Koning heeft vrij snel van deze 
mogelijkheidd gebruik gemaakt in het Koninklijk Besluit van 29 december 
1994.. Dit besluit staat voor beide typen verzekeringsovereenkomsten be-
perkingenn van de bereddingskosten toe die qua grootte afhankelijk zijn 
vann de verzekerde som.660 

Art .. 52 geldt slechts voor schadeverzekeringen. Dit betekent voor het Belgi-
schesche recht dat persoonsverzekeringen tot vergoeding van schade, zoals de ziek-
tekostenverzekeringen,, waarop wel art. 20 Verz. W. van toepassing is, niet 
onderr de werking van het artikel vallen. De wet legt de ziektekostenverze-
kerdee dus aan de ene kant een bereddingsplicht op maar zij zondert hem 
aann de andere kant uit van de in dit kader gecreëerde vergoedingsrege-
ling.. De wetgever heeft geen uitleg gegeven over dit feit. Fontaine merkt 
opp dat een rechtvaardiging voor deze gang van zaken zou kunnen bestaan 
inn het feit dat bij onderhavige verzekeringen de kosten van voorkoming 
enn beperking meestal medische kosten zijn die over het algemeen toch al 
onderr de dekking van de verzekering vallen.661 

6599 Het oude lid 2 schreef slechts voor dat de Koning afwijkingen kon 
toestaann voor bepaalde risico's voor zover die risico's het voorwerp 
uitmaaktenn van verzekeringsovereenkomsten met grote ondernemingen in de 
zinzin van de Boekhoudwet van 17 juli  1975. De Koning maakte van deze 
bevoegdheidd vrij snel gebruik en somde in het Koninklijk Besluit van 24 
decemberr 1992 de voor die afwijking in aanmerking komende risico's op. 
Eenn snelle en uitgebreide uitzonderingsregeling was nodig omdat voor 
bepaaldee risico's, zoals nucleaire, chemische en farmaceutische, geen 
dekkingg meer kon worden gevonden. In de praktijk was de 
uitzonderingsregelingg concurrentievervalsend omdat de kleinere 
ondernemingenondernemingen in de zin van de Boekhoudwet verplicht waren een duurdere 
verzekeringsovereenkomstt aan te gaan wegens de onbegrensde dekking 
vann de bereddingskosten. Zie ook Ph. Colle, R.W. 1995-1996, p.1364. 

6600 Zie M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.134. 
6611 M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.135. 
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Nuu ook kosten gemaakt direct vóór het schadevoorval voor vergoeding ex 
art.. 52 Verz. W. in aanmerking komen, kan men zich voorstellen dat er in 
dee praktijk moeilijkheden kunnen ontstaan over de vraag of er in casu 
sprakee is van algemene voorzorgsmaatregelen, die bij het achterwege 
latenn daarvan eventueel aanleiding geven voor de assuradeur om art. 8 
Verz.. W. in te roepen en die niet ex art. 52 lid 1 voor vergoeding in aan-
merkingg komen, of dat het gaat om echte bereddingskosten ex art. 52 lid 1 
diee wel voor vergoeding in aanmerking komen.662 Een allesoplossend criteri-
umum is natuurlijk niet te geven maar de regel van Colle663 dat het bij kosten 
gemaaktt bij een onmiddellijk dreigend gevaar moet gaan om kosten die 
gemaaktt zijn met het oog op het voorkomen van een toekomstig maar zeker 
schadevoorvall  geeft toch voldoende houvast om vele vraagstukken relatief 
eenvoudigeenvoudig tot een oplossing te brengen. Zo zullen de kosten verbonden aan 
beveiligingsmaatregelen,, zoals het gebruik van brandwerend materiaal, 
dee plaatsing van brandmelders of de aanschaf van blusapparatuur bij 
brandverzekeringenn en de plaatsing van alarmsystemen of ijzeren rollui-
kenn bij diefstalverzekeringen, niet voor vergoeding door de assuradeur in 
aanmerkingg komen omdat deze kosten niet zijn gemaakt met het oog op 
hett voorkomen van een toekomstig maar zeker schadevoorval.664 Het 
schadevoorvall  is immers op het moment dat de maatregelen worden genomen 
nietniet zeker. 

Inn paragraaf 4.3 toonde ik aan dat in de Nederlandse praktijk dergelijke 
problemenn met enige regelmaat opduiken. 
Ph.. Colle, R.W. 1995-1996, p.1364. 
L.. Schuermans, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, eerste 
druk,, Antwerpen-Groningen 2001, p.272 en Ph. Colle, Algemene 
beginselenn van het Belgisch schadeverzekeringrecht, 2e herziene druk, 
Brussell  1997, p.55. 
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4.6.1.44 Twee bijzondere situaties: de situatie van een 
verzekeringnemer/niet-verzekerdee en de situatie van een 
pluraliteitt van verzekerden 

4.6.1.4.11 De situatie van een verzekeringnemer/niet-verzekerde 

Art.. 20 Verz. W. bepaalt dat er op de verzekerde een bereddingsplicht rust 
bijj  verzekeringen tot vergoeding van schade. Betekent dit dat een verzeke-
ringnemerringnemer die niet tevens verzekerde is geen enkele verplichting heeft om de 
gevolgenn van het schadegeval te voorkomen of te beperken? 
Eenn argument voor een bevestigend antwoord op deze vraag is dat de Wet 
vann 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, anders dan bij-
voorbeeldd het Nederlandse Wetboek van Koophandel, een uitdrukkelijk 
onderscheidd maakt tussen de figuren verzekeringnemer en verzekerde. Zo 
noemtt art. 5 Verz. W. de verzekeringnemer als zijnde degene die bij het 
aangaann van de verzekeringsovereenkomst verplicht is al de hem beken-
de,, relevante omstandigheden mede te delen die voor de assuradeur bij 
dee beoordeling van het risico van belang zijn, heeft art. 19 Verz. W. het 
alleenn over de verzekerde als zijnde degene die het schadevoorval zo snel 
mogelijkk aan de assuradeur moet melden en noemt art. 8 lid 2 Verz. W. de 
verzekerdeverzekerde én de verzekeringnemer om aan te geven dat de assuradeur in 
beginsell  zelfs de schade dekt veroorzaakt door grove schuld van deze 
twee. . 

Tochh meen ik dat dit argument niet doorslaggevend is. Men kan zich name-
lij kk afvragen of de Belgische wetgever de verzekeringnemer welbewust geen 
bereddingsplichtt heeft opgelegd. In de Parlementaire Geschiedenis zijn 
immerss geen aanwijzigingen te vinden waarom nu juist op de verzekerde 
eenn dergelijke verplichting rust en waarom dit niet het geval is voor de 
verzekeringnemer.verzekeringnemer. De Belgische wetgever is mijns inziens dan ook niet princi-
pieelpieel gekant tegen een bereddingsplicht voor de verzekeringnemer mits er 
maarr een grondslag voor een dergelijke plicht is. 
Mijnss inziens kan de grondslag voor een bereddingsplicht voor de verze-
keringnemerr gevonden worden in het leerstuk van de aanvullende werking 
vanvan de redelijkheid en de billijkheid (art. 1134 lid 3 en art. 1135 BW). In België 
wordtt algemeen erkend dat er op grond van dit leerstuk op een (toekom-
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stig)) schuldeiser een schadebeperkingsverplichting rust.665 Mijns inziens 
geldtt die schadebeperkingsplicht ook indien het belang van een contract-
spartijj  niet in het geding is. Dit doet zich voor in geval er sprake is van 
eenn verzekeringnemer die geen verzekerde is en een derde-verzekerde, en er 
schadee optreedt voor de derde-verzekerde. Als wederpartij van de assura-
deurr kan mijns inziens van een dergelijke verzekeringnemer worden 
gevergdd dat hij maatregelen neemt tot voorkoming en beperking van de 
schadee als de omstandigheden dit meebrengen. Een voorbeeld van een 
dergelijkk situatie is het kunstvoorbeeld dat ik in paragraaf 4.1.2 besprak. 
Samenloopp met het leerstuk zaakwaarneming is mijns inziens niet moge-
lij kk in geval een verzekeringnemer/niet-verzekerde bereddingsmaatrege-
lenn treft daar een zaakwaarnemer handelt buiten wettelijke of contractuele 
plichtt en er in onderhavig geval wordt gehandeld op grond van een con-
tractueletractuele plicht. De regels van redelijkheid en billijkheid die tussen con-
tractspartijenn gelden, brengen immers in dit soort situaties mee dat de 
verzekeringnemerr zich moet inspannen om de gevolgen van het schade-
voorvall  te beperken zoals ik hierboven al eerder opmerkte. In dergelijke 
gevallenn is de grondslag van de bereddingsplicht dus een contractuele. De 
plichtt is weliswaar niet tussen partijen overeengekomen maar vloeit toch 
voortvoort uit het feit dat er tussen partijen een contractuele relatie bestaat. 
Aann het feit dat de bereddingsplicht ook rust op de verzekeringnemer die zelf 
geengeen verzekerde is, zitten bepaalde aspecten. In het vervolg van deze subpa-
ragraaff  wil ik drie belangrijke aspecten bespreken. 

Hett eerste aspect dat ik aan de orde wil stellen is dat de verzekeringnemer 
diee zelf geen verzekerde is, recht heeft op vergoeding van de door hem tijdens 
dede nakoming van zijn bereddingsplicht gemaakte kosten. Hoewel de wet getui-
gee art. 52 Verz. W. alleen de verzekerde de mogelijkheid geeft zijn in het 
kaderr van de bereddingsplicht gemaakte kosten te verhalen op de assura-
deur,, lijk t het mij zeer verdedigbaar dat de beredder/verzekeringnemer 
diee geen verzekerde is op grond van de aanvullende werking van de 
redelijkheidd en de billijkheid (art. 1134 lid 3 en art. 1135 BW) zijn kosten 
vergoedd moet krijgen nu dit beginsel de verzekeringnemer ook dwingt 
dergelijkee kosten te maken. Het uitgangspunt past ook in de gedachte van 
dee ongerechtvaardigde verrijking. Voor wat betreft de invulling van die 

6655 Zie R. Kruithof/H. Bocken/F. De Ly/B. De Temmerman, TPR1994, p.466. 
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vergoedingg lijk t het mij wenselijk aan te sluiten bij de regels die gelden 
indienn een verzekerde een beroep doet op door hem gemaakte bered-
dingskosten,, met andere woorden art. 52 Verz. W. analogisch toe te pas-
sen. . 
Hett tweede aspect dat ik wil behandelen is dat een assuradeur recht heeft 
opp schadevergoeding indien de verzekeringnemer die zelf geen verzekerde is zijn 
bereddingsplichtt niet nakomt. Hoewel art. 21 Verz. W. een dergelijke 
vorderingg slechts toekent aan de assuradeur indien een verzekerde de 
bereddingsplichtt niet is nagekomen, kan een assuradeur zijn schadever-
goedingsvorderingg in een dergelijk geval baseren op de wettelijke rege-
lingg van de schadevergoeding wegens niet-nakoming van een verbintenis 
(artt.. 1146-1155 BW). In aanvulling op deze regeling geldt naar analogie 
mett art. 21 Verz. W. mijns inziens de regel dat het recht op schadevergoe-
dingg wordt begrensd door het uitkeringsbedrag dat de assuradeur aan de 
verzekerdee moet uitkeren. Het zou immers merkwaardig zijn indien het 
niet-nalevenn van de bereddingsplicht voor de verzekeringnemer grotere 
financiëlefinanciële consequenties tot gevolg zou hebben dan voor de verzekerde. De 
onderhavigee schadevergoedingsactie heeft geen consequenties voor de 
verzekerde:: deze heeft in dit geval recht op uitkering zonder dat er enige 
schadeaftrekschadeaftrek plaatsvindt. 

Hett derde en laatste punt dat ik aan de orde wil stellen is de opzegbe-
voegdheid.. Art. 31 paragraaf 1 Verz. W. kent, zoals in paragraaf 4.6.1.1.5 
aann de orde is gesteld, de assuradeur een recht op opzegging toe na het 
zichh voordoen van een schadevoorval indien in de polisvoorwaarden dit 
rechtt is voorbehouden. Deze in de praktijk in vrijwel iedere verzekerings-
poliss voorkomende opzegbepaling maakt het de assuradeur in beginsel 
mogelijkk de verzekeringsovereenkomst in zijn geheel op te zeggen indien 
eenn verzekeringnemerlniet-verzekerde toerekenbaar ernstig is tekortgeschoten 
inn de naleving van de bereddingsplicht.666 Verdedigbaar is echter de stel-
lingg dat in genoemd geval een algehele opzegging niet mogelijk is: de 
redelijkheidd en de billijkheid staan een gehele opzegging van de verzeke-
ringsovereenkomstt in de weg.667 Aan de belangen van de assuradeur 

6666 Ontbinding ex art. 1184 BW behoort hier onder omstandigheden ook tot 
dee mogelijkheden. Zie paragraaf 4.6.1.1.5. 

6677 In het Belgische recht geldt de leer van de beperkende werking van de 
redelijkheidd en de billijkheid sinds het arrest van het Hof van Cassatie-* 
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wordtt mijns inziens meer dan voldoende recht gedaan door een gedeeltelij-
keke opzegging waarbij de verzekeringnemer/niet-verzekerde buiten de 
verzekeringsovereenkomstt wordt geplaatst en er een voorziening wordt 
gevondenn voor de premiebetaling. 

4.6.1.4.22 De situatie van een pluraliteit van verzekerden 

Art .. 21 Verz. W. geeft niet exact aan hoe er moet worden gehandeld indien 
éénn van de verzekerden de bereddingsplicht niet nakomt in geval van een 
pluraliteitpluraliteit van verzekerden. Dit wekt geen verbazing. In paragraaf 3.5.1.2 
toondee ik al aan dat eigen schuld van één van de verzekerden de andere 
verzekerdenn niet kan worden toegerekend in geval van een pluraliteit van 
verzekerden.. Toerekening aan elkaar van elkanders fouten in geval van 
eenn pluraliteit is dus niet erg gebruikelijk in het Belgische recht zodat het niet 
verwonderlijkk is dat deze kwestie bij de bereddingsplicht ongeregeld is 
geblevenn omdat men dit principe in beginsel niet toepast in het Belgisch 
verzekeringsrechtt zodat er ook geen onduidelijkheid over de kwestie kan 
bestaan.. Het uitgangspunt dat het niet-nakomen van de bereddingsplicht 
doorr één van de verzekerden de andere verzekerden niet kan worden 
toegerekendd heeft twee belangrijke gevolgen. 
OpOp de eerste plaats kan ten aanzien van de uitkeringsplicht van de assura-
deurr worden opgemerkt dat bij verzekeringen waarbij er sprake is van 
eenn individueel belang de uitkering van de nalatige verzekerde wordt gekort 
mett het schadebedrag en de andere verzekerden, indien toepasselijk, een 
uitkeringg zonder enige vermindering ontvangen, en dat bij verzekeringen met 
eeneen gezamenlijk belang de 'onschuldige' verzekerden zonder enige aftrek een 
uitkeringg ontvangen naar rato van hun aandeel in het belang en dat de uitke-
ringg aan de nalatige verzekerde wordt gekort met het schadebedrag. 

vann 19-9-1983, R.W. 1983-1984, k.1480. De leer wordt gebaseerd op een 
ruimee lezing van art. 1134 lid 3 BW: in deze bepaling ligt het beginsel be-
slotenn dat een contractspartij geen misbruik mag maken van de rechten 
diee het contract hem toekent. Zie nader over dit onderwerp A. van 
Oevelen,, TPR 2001, p.324, R. Kruithof/H. Bocken/F. De Ly/B. De 
Temmerman,, TPR 1994, p.469-473 en P. Abas, Rebus sic stantibus, le 

druk,, Deventer 1989, p.80-87. 
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Hett tweede belangrijke gevolg heeft betrekking op de mogelijkheid om de 
verzekeringsovereenkomstt op te zeggen. Zoals gezegd bepaalt art. 31 
Verz.. W. dat de assuradeur de verzekeringsovereenkomst mag opzeggen 
naa het zich voordoen van een schadevoorval indien de assuradeur zich dit 
rechtt in de polisvoorwaarden heeft voorbehouden. In de praktijk komt 
eenn dergelijke opzegbevoegdheid in vrijwel iedere polis voor. Deze be-
voegdheidd maakt het de assuradeur in beginsel mogelijk de verzekerings-
overeenkomstt in zijn geheel op te zeggen indien één van de verzekerden bij 
eenn pluraliteit van verzekerden de bereddingsplicht niet is nagekomen. Ik 
zouu voor onderhavig geval evenwel een gedeeltelijke opzegging willen 
bepleitenn waarbij de schuldige verzekerde buiten de overeenkomst wordt 
geplaatst.. Voor de argumentatie van mijn opvatting verwijs ik naar mijn 
motivatiee in paragraaf 4.6.1.4.1 waar zich een soortgelijke situatie voord-
eed. . 

4.6.1.55 Slotbeschouwing 

Dee Belgische regeling op het gebied van de bereddingsplicht en de bered-
dingskostenn veroorzaakt weinig of geen onrust. 
Ditt is aan de ene kant begrijpelijk omdat het op grond van art. 3 Verz. W. 
niett mogelijk is op dit punt door algemene voorwaarden van de wet af te 
wijken.. De wetgever heeft de verzekerde namelijk willen beschermen 
tegenn ongunstige, van de wet afwijkende polisvoorwaarden op dit gebied 
doorr de wettelijke regeling een dwingendrechtelijk karakter te geven. 
AanAan de andere kant is deze constatering toch bevreemdend omdat art. 20 Verz. 
W.. en art. 52 Verz. W. niet goed op elkaar zijn afgestemd. Art. 20 Verz. W. 
beperktt de bereddingsplicht tot de situatie dat het schadevoorval is ing-
etredenn maar vergoedt ex art. 52 wel de kosten verbonden aan maatrege-
lenn die zijn genomen ter voorkoming van een onmiddellijk dreigend 
schadevoorval.. Het is mij onduidelijk wat er op tegen is de bereddings-
plichtt ook te laten gelden voor de situatie dat het schadevoorval onmid-
dellijkk dreigt. Het recht op vergoeding van de bereddingskosten is in een 
dergelijkk geval duidelijk verbonden aan een plicht tot het maken van 
dergelijkee kosten. 
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4.6.24.6.2 Engeland 

4.6.2.11 Algemeen 

Onderr de bereddingsplicht wordt in het Engelse recht verstaan de plicht 
dee schade te beperken indien het schadevoorval zich heeft voorgedaan.668 

Dee bereddingsplicht wordt dus beperkt opgevat.669 Deze plicht is in het 
Engelsee recht geheel een contractuele aangelegenheid, hoewel wel ver-
dedigdd wordt dat de plicht niet uitdrukkelijk bedongen hoeft te worden.670 

Wiee hieromtrent iets naders wil weten, is geheel aangewezen op literatuur 
enn rechtspraak aangaande polissen. Het is dan ook moeilijk de volgorde 
vann behandeling aan te houden die tot nu toe is gehanteerd bij de bespre-
kingg van de Nederlandse en Belgische situatie. De opmerkingen zullen frag-
mentarischermentarischer zijn omdat bepaalde kwesties zoals de relatie zaakwaar-
neming-bereddingsplicht6711 en het vraagstuk van de 'Obliegenheit' niet 
aann de orde zijn in het Engelse recht. 
Ikk merk ook nog vooraf op dat het Engelse verzekeringsrecht het begrip 
'insured'' hanteert zowel in geval er sprake is van een verzekeringnemer als 
inn de situatie dat men een verzekerde bedoelt.672 In de meeste gevallen blijkt 
uitt de context van het verhaal wel wie bedoeld wordt maar bij de bered-

6688 Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, derde druk, Londen 
1997,, p.778 en Colinvaux's law of insurance, T druk, Londen 1997, p.394. 

mm In het Nederlandse recht strekt de bereddingsplicht zich ook uit tot de 
fasee waarin het schadevoorval onmiddellijk dreigt plaats te vinden. Zie 
mijnn opmerkingen in paragraaf 4.2.1. 

6700 Zie voor deze voorstanders M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 
derdee druk, Londen 1997, p.778-779 

6711 Het Engelse recht kent de rechtsfiguur zaakwaarneming niet. Zie C.vE. 
Unikenn Venema/WJ. Zwalve, Common law & Civil law, 2e druk, 
Deventerr 2000, p.587-590. In geval van een noodtoestand kan de 
belangenbehartigerr evenwel een vordering instellen op grond van 'agency 
off  necessity'. 

6722 In het Nederlandse Wetboek van Koophandel ziet men hetzelfde 
verschijnsel.. Daar wordt de .term 'verzekerde' gebruikt om zowel een 
verzekeringnemerr als een verzekerde aan te duiden. In Titel 7.17 zal het 
onderscheidd verzekeringnemer-verzekerde echter wel gehanteerd 
worden. . 
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dingsplichtt ligt dat lastiger nu, zoals ik al bij de bespreking van het Neder-
landselandse recht en het Belgische recht betoogd heb, er goede gronden zijn aan te 
voerenn om de onderhavige plicht ook op de verzekeringnemer te laten 
rusten.. In het vervolg zal ik de kwestie of daarmee ook de verzekeringne-
merr is bedoeld buiten beschouwing laten. 

4.6.2.22 De bereddingsplicht nader beschouwd 

Opp de verzekerde rust in ieder geval een bereddingsplicht indien een der-
gelijkee plicht uitdrukkelijk in de polisvoorwaarden is opgenomen. 
Voorzoverr deze plicht niet uitdrukkelijk in de verzekeringsovereenkomst is 
opgenomen,, is een aantal auteurs van mening dat de plicht een 'implied 
duty'' is.673 Als argument voor deze 'implied duty' wordt wel aangevoerd 
datt de plicht deel uitmaakt van de ruimere verplichting van de verzekerde 
omm de assuradeur medewerking te verlenen, welke verplichting op haar 
beurtt weer samenhangt met 'the general duty of good faith'.674 De voor-
standerss hebben tot op heden in de rechtspraak weinig steun ontvangen 
voorr hun opvatting.675 

Dee tegenstanders van de opvatting dat de bereddingsplicht ook op de ver-
zekerdee rust indien deze niet uitdrukkelijk in het contract is overeengeko-
men,, beroepen zich op het feit dat het merkwaardig zou zijn om aan de 
enee kant aan te nemen dat de verzekerde alleen verplicht is te voorkomen 
datt het schadevoorval intreedt indien dit uitdrukkelijk is overeengeko-
menn terwijl aan de andere kant een plicht tot het beperken van de schade 
nadatt het schadevoorval heeft plaatsgevonden, zou worden aangenomen, 
ookk als dit niet uitdrukkelijk in het contract is vastgelegd.676 

6733 Zie voor deze voorstanders M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 
3ee druk, Londen 1997, p.778-779. 

6744 Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.779.. Zie voor de belangrijke rol die de redelijkheid en billijkheid in het 
Engelsee verzekeringsrecht spelen P.M. Eggers/P. Foss, Good faith and 
insurancee contracts, le druk, Londen 1998. 

6755 Zie voor deze schaarse, 'gunstige' rechtspraak M.A. Clarke, The law of 
insurancee contracts, 3e druk, Londen 1997, p.779. 

6766 Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.778. . 
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Dee praktijk heeft weinig te lijden van de onderhavige onduidelijkheid. 
Veell  assuradeurs hanteren immers in hun polisvoorwaarden specifieke bered-
dingsplichtendingsplichten voor de verzekerden. Zo trof ik in een ziektekosten/ 
ongevallenpoliss de volgende bepaling aan: 'The Insured Person shall as 
soonn as possible following accidental bodily injury sustained or illness or 
diseasee manifesting itself for which insurance is provided hereunder, 
placee himself under the care of and follow the advice of a registered quali-
fiedd medical practitioner. There shall be no claim under this Policy should 
thee Insured Person fail to follow such advice or treatment prescribed.' In 
eenn inboedelpolis trof ik deze bepaling aan: 'You must as soon as reason-
ablyy can, take all reasonable steps to recover missing property'. Onderha-
vigee polisbedingen, zeker de tweede, zullen naar mijn mening niets te 
duchtenn hebben van de Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 
1999.. Nu het hier mijns inziens om een dekkingsbepaling gaat, kan men 
stellenn dat er sprake is van een kernbeding en kernbedingen zijn op grond 
vann Regulation 6(2) uitgezonderd van de toets op hun eventuele 'unfaire' 
karakter.6777 Het feit dat er soms sprake is van een verval van recht-beding 
iss niet van invloed: in Engeland kunnen verval van recht-bedingen in 
beginsell  kernbeding zijn. 
Inn geval de verzekerde toerekenbaar ernstig is tekortgeschoten in de 
nalevingg van de overeengekomen bereddingsplicht, is het mogelijk dat de 
assuradeurr de behoefte voelt om de verzekeringsovereenkomst te beëindigen. 
Dezee laatste hoeft daarbij over het algemeen niet gebruik te maken van de 
aann vele voorwaarden gebonden rechtsfiguur 'discharge of contract',678 

vergelijkbaarr met de Nederlandse figuur ontbinding, maar kan eenvou-
digwegg de volgende, in vrijwel iedere verzekeringspolis voorkomende, 
ruimee opzegclausule inroepen: 'we may cancel the policy by sending 
sevenn days notice by letter to your last known address when we wil l make 
aa refund of the premium paid for any unexpired period of insurance'. 
Eenzelfdee bevoegdheid komt overigens de verzekeringnemer toe. Dit 
bedingg lijk t de 'fairness'-toets van de Regulations 1999 te doorstaan nu aan 
allee voorwaarden die Schedule 2 van die Regulations aan opzegbepaling-
enn stelt, is voldaan. Zie in dit kader Schedule 2 Regulations 1999 sub d, f 
eng. . 

6777 Zie uitgebreid over dit onderwerp mijn opmerkingen in paragraaf 2.2.7.2. 
6788 Zie Anson's law of contract, IT druk, Oxford 1998, p.545-551. 
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4.6.2.33 Bereddingskosten 

Heeftt de verzekerde nu recht op vergoeding indien deze bereddingsmaat-
regelenn treft. Bij de beantwoording van deze vraag dienen twee situaties te 
wordenn onderscheiden.679 

AllereerstAllereerst is er de situatie dat de verzekerde bereddingsmaatregelen treft 
omdatt in de polis daaromtrent een voorziening is opgenomen. 
Inn geval in de polisvoorwaarden in het kielzog van een bereddingsplicht-
clausulee tevens een beding is opgenomen waarin wordt bepaald dat de 
kostenn verbonden aan dergelijke maatregelen door de assuradeur vergoed 
worden,, is de zaak duidelijk: de assuradeur moet betalen. Een voorbeeld 
vann een dergelijke bepaling is de 'sue and labour clause' die voorkomt in 
zeeverzekerings-- en brandpolissen. Deze clausule bepaalt dat de assura-
deurr de kosten die verbonden zijn aan het behoud van het verzekerde 
goedd vergoedt, mits deze redelijk zijn.680 

Indienn een bereddingskosten-clausule niet in de polis voorkomt, betekent 
hett feit dat de verzekerde verplicht is bereddingsmaategelen te nemen, 
niett automatisch dat de bereddingskosten vergoed worden door de assu-
radeur.681 1 

Bijj  de zeeverzekering wordt wel aangenomen dat de verplichting tot 
betalingg van de bereddingskosten een 'implied term' is,682 maar dat is geen 
algemenealgemene regel. 
Inn geval van een consumentenverzekeringsovereenkomst wordt wel verd-
edigdd dat het feit dat assuradeurs in hun reclameuitingen bijdragen aan 
hett tot stand komen van het imago van de assuradeur van 'the insurer to 
thee rescue' en verder benadrukken dat de verzekerde voorzichtigheid in 
zijnn handelen moet betrachten, meebrengt dat assuradeurs rekening heb-

6799 Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.779-784. . 

6800 Zie nader over deze clausule Colinvaux's law of insurance, 3e druk, 
Londenn 1997, p.395. 

6811 Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.7822 en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 

6822 Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.782.. Een implied term werd onder andere aangenomen in de zaak 
Netherlandss vs. Karl Ljungberg & Co AB [1986] 3 All ER 767. 
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benn te houden met de verwachtingen die dergelijke uitingen bij een verze-
kerdee wekken.683 Onder bepaalde omstandigheden is het dan mogelijk dat 
dee bereddingskosten voor rekening van de assuradeur dienen te komen. 
TenslotteTenslotte wordt wel geopperd dat de verplichting tot het betalen van de 
bereddingskostenn gebaseerd kan worden op het leerstuk van de 'restituti-
onon \684 Verdedigd wordt dat de assuradeur verrijkt is voor een bedrag dat 
gelijkk is aan de som geld die door het gedrag van de verzekerde wordt 
bespaardd en dat de rechtvaardigheid vereist dat deze verrijking de assura-
deurr niet in het geheel toekomt indien de verzekerde die de kosten heeft 
gemaakt,, verarmd is door zijn optreden. Een probleem blijf t de preciese 
grondslaggrondslag voor de 'restitutionary claim'. Door Clarke wordt opgemerkt dat 
hett moeilijk is deze kwestie op te lossen zonder gebruik te maken van de 
'impliedd term'-constructie.685 

OpOp de tweede plaats is er de situatie dat de polis de verzekerde niet verplicht 
bereddingsmaatregelenn te treffen. In een dergelijk geval liggen de zaken 
andersanders dan hierboven is beschreven. 
Dee verzekerde krijgt de gemaakte kosten in ieder geval vergoed indien de 
polispolis dit bepaalt. In de praktijk zal dit laatste vrijwel niet het geval zijn. 
Indienn de polis de verzekerde geen bereddingsplicht oplegt, zal er ook 
well  geen bereddingskostenclausule in de polis zijn opgenomen. Hoog-
stenss kan het zo zijn dat de bereddingskosten zijn onder te brengen onder 
dee gedekte schadecomponenten. Dit laatste is veelal het geval bij de ziek-
tekostenverzekering. . 
InIn geval de polis de assuradeur niet uitdrukkelijk verplicht de bereddingskosten 
voorr zijn rekening te nemen, staat de verzekerde in beginsel machteloos: hij 
kann de assuradeur dan niet dwingen de gemaakte kosten te betalen.686 In 
dee Yorkshire Water-zaak is immers naar voren gekomen dat indien de 

6833 Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.783. . 

6844 Zie M.A. Clarke, the law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.784.. The law of restitution is een catalogus van verrijkingsrechtelijke 
casus-positiess van zeer uiteenlopende aard, waartussen nauwelijks enige 
samenhangg bestaat. Zie Crtï. Uniken Venema/WJ. Zwalve, Common law 
&&  Civil law, T druk, Deventer 2000, p.654. 

6855 M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3edruk, Londen 1997, p.784. 
6866 Zie ook Colinvaux's law of insurance, T druk, Londen 1997, p.399-400. 
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poliss niet uitdrukkelijk in een dergelijke betalingsplicht voorziet, een 
dergelijkee plicht niet kan worden 'implied', niet stilzwijgend onder de 
poliss is begrepen.687 

Eenn laatste opmerking hierover is dat men wellicht een dergelijke claim in 
bepaaldee situaties zou kunnen gronden op 'agency of necessity' of 'restituti-
on'.on'. Ik waag mij om twee redenen niet aan een onderzoek naar deze moge-
lijkheden. . 
AllereerstAllereerst kan worden opgemerkt dat er in de literatuur geen aanknopings-
puntenpunten zijn te vinden voor beide mogelijkheden. 
OpOp de tweede plaats kan worden vermeld dat een compleet onderzoek naar 
beidee leerstukken zo uitvoerig is dat het niet past in het bestek van dit proef-
schrift. . 

4.6.2.44 Slotbeschouwing 

Dee Nederlandse wetgever zal bij de vaststelling van Titel 7.17 op het terrein 
vann de bereddingsplicht en de bereddingskosten mijns inziens weinig 
inspiratiee kunnen ontlenen aan het Engelse recht. In tegenstelling tot het 
EngelseEngelse recht staat naar mijn mening de bereddingsplicht niet ter discussie: 
hett is alleszins redelijk om van de verzekerde en de verzekeringnemer te 
verwachtenn dat deze zich inspannen om bij onmiddellijk dreigend gevaar 
hett schadevoorval te voorkomen dan wel wanneer het schadevoorval zich 
heeftt voorgedaan de gevolgen van dit voorval zoveel mogelijk te beper-
ken.. De daarbij gemaakte kosten dienen, indien deze redelijk zijn, zonder 
enigeenige twijfel, voor rekening van de assuradeur te komen: 'voor wat, hoort 
wat'.. In Engeland is de vergoeding van deze kosten echter niet het uit-
gangspunt. . 

Yorkshiree Water Services Ltd vs. Sun Alliance & London Ins pic [1997] 2 
Lloyd'ss Rep. 21. 
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5.. HET DOOR DE VERZEKERD E C.Q. DE 
VERZEKERINGNEME RR NIET NAKO -
MENN VAN DE MEDEWERKINGSVER -
PLICHTINGE NN NA HET PLAATSVIN -
DENN VAN HET SCHADEVOORVAL 

5.11 Algemeen 

5.1.15.1.1 Inleiding 

Naastt de bereddingsplicht bevat art. 283 lid 1 WvK nog een andere ver-
plichtingg voor de verzekerde: de meldingsplicht. Art. 283 lid 1 WvK tweede 
zinsnedee bepaalt dat de verzekerde dadelijk na het ontstaan van de scha-
dee de assuradeur daarvan in kennis moet stellen. 
Hett nieuwe recht kent in de vorm van art. 7.17.1.14 lid 1 NBW een ong-
eveerr gelijksoortige bepaling. 
Hoewell  de wet in art. 283 lid 1 WvK slechts spreekt over een verplichting de 
assuradeurassuradeur in te lichten aangaande de risicoverwezenlijking, kan de verzekerde 
nietniet volstaan met de enkele melding dat het schadevoorval heeft plaatsge-
vonden.. De redelijkheid en billijkheid brengen mee dat de verzekerde 
binnenn redelijke termijn de assuradeur alle inlichtingen en bescheiden 
dientt te verschaffen welke van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te 
beoordelenn (art. 6:248 lid 1 BW).688 

6888 Zie Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.145 en MvT bij 
Ontwerpp Titel 7.17, p.20. Men ziet deze gedachte ook terug in het Benzol-
arrestt (HR 16-1-1959, NJ 1960, 46). Uit dit arrest wordt duidelijk dat er op 
dee verzekerde een verplichting rust de assuradeur op de hoogte te 
houdenn van voor de schaderegeling van belang zijnde omstandigheden. 
Inn ongeveer gelijke zin LJ. Hijmans v.d. Bergh in zijn noot onder het 
Benzol-arrest. . 
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Inn het nieuwe recht is dit overigens wettelijk geregeld: art. 7.17.1.14 lid 2 
NBWW bepaalt dat de verzekerde de assuradeur binnen redelijke termijn 
allee inlichtingen en bescheiden dient te verschaffen welke voor deze 
laatstgenoemdee van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen. 
Inn het vervolg van dit hoofdstuk zal ik als verzamelbegrip van de meldings-
plichtt en de overige plichten na het plaatsvinden van het verzekerd voor-
vall  de term medewerkingsverplichtingen hanteren. De bereddingsplicht is 
omm twee redenen van dit begrip uitgezonderd en apart in hoofdstuk 4 
behandeld. . 
Opp de eerste plaats speelt de bereddingsplicht niet alleen na het plaatsvin-
denn van het verzekerd voorval maar ook direct daarvoor. Zie uitgebreid 
overr deze kwestie mijn opmerkingen in paragraaf 4.2. 
Verderr kan worden aangevoerd dat de bereddingsplicht een ander doel 
dientt dan de meldingsplicht en de overige plichten na het plaatsvinden 
vann het verzekerd voorval. Zie daarover uitgebreid mijn opmerkingen in 
paragraaff  5.2.2. 

5.2.22 Alleen plichten voor de verzekerde ? 

Opp wie rusten de medewerkingsverplichtingen na het plaatsvinden van 
hett schadevoorval nu eigenlijk? In de wettekst wordt voor wat de mede-
delingsplichtt betreft dan wel gesproken van 'verzekerde' maar deze term 
kann in het Wetboek van Koophandel zowel op de verzekerde als de verzeke-
ringnemerringnemer betrekking hebben.689 

Inn de literatuur wordt verschillend gedacht over de onderhavige kwestie. 
Aann de ene kant zijn er auteurs die de medewerkingsverplichtingen exclu-
siefsief voor de verzekerde reserveren.690 Aan de andere kant zijn er schrijvers 
diee verdedigen dat onderhavige plichten zowel op de verzekerde als op de 
verzekeringnemerverzekeringnemer rusten.691 

6899 Zo wordt in het kader van de mededelingsplicht ex art. 251 WvK gedoeld 
opp een plicht van de verzekeringnemer hoewel de wettekst spreekt over de 
'verzekerde'.'verzekerde'. Zie Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.85 

6900 Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.144 en V.A.M, van 
derr Burg, Schade- en sommenverzekering, 2e druk, Deventer 1990, p.26. 

6911 Zie H.J. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverze-
keringsrecht,, 5*  druk. Alphen a/d Rijn 1998, p226 en Th.W.M. Lippmann,-
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Ikk sluit mij bij de laatstgenoemde opvatting aan. De redelijkheid en de 
billijkheidd kunnen immers onder omstandigheden meebrengen dat de 
verzekeringnemerr als wederpartij van de assuradeur, deze dient in te 
lichtenn of op andere wijze deze van dienst dient te zijn (art. 6:248 lid 1 
BW). . 
Tochh zal het in de praktijk niet vaak voorkomen dat de verzekeringnemer 
medewerkingg verleent na het plaatsvinden van het schadevoorval. Zo zal 
bijbij  afwezigheid van de verzekerde gedurende het plaatsvinden van het schadevoor-
valval de verzekeringnemer allereerst de verzekerde in kennis stellen van de 
gebeurteniss welke laatste op zijn beurt de assuradeur in kennis stelt van 
hett voorval en deze verder nog op andere wijze van dienst is. Slechts in 
gevall  de verzekerde langdurig onvindbaar is of de verzekeringnemer over 
voorr de assuradeur belangrijke informatie beschikt die de verzekerde niet 
heeft,, zal de verzekeringnemer zijn medewerking verlenen aan de assura-
deurr na het plaatsvinden van het schadevoorval. 
Inn het nieuwe recht zal er over onderhavige kwestie geen onduidelijkheid 
meermeer bestaan. Art. 7.17.1.14 lid 1 en 2 maken duidelijk dat de medewerkings-
verplichtingenn zowel op de verzekeringnemer als de verzekerde rusten.692 

Vermeldd dient te worden dat de nieuwe wettekst niet het begrip 'verze-
kerde'' hanteert. Om dit te verklaren, moet ik ingaan op een terminologische 
kwestie.. Het begrip 'verzekerde' heeft in het schade- en sommenverzeke-
ringsrechtt een verschillende betekenis. Met 'verzekerde' wordt in het scha-
deverzekeringsrechtt kortweg diegene bedoeld die recht heeft op de uitke-
ring.. In het sommenverzekeringsrecht wordt evenwel met 'verzekerde' 
bedoeldd degene op wiens leven of gezondheid de verzekering betrekking 
heeft.. Degene die recht heeft op de uitkering wordt in het sommenverze-
keringsrechtt aangeduid met 'begunstigde'. Aangezien de medewerkings-
verplichtingenn zowel voor het schade- als het sommenverzekeringsrecht 
geldenn en het begrip 'verzekerde' niet in beide gevallen doelt op degene 
diee recht heeft op de verzekeringsuitkering, heeft de wetgever ervoor 

Mededelingsplichtt bij verwezenlijking van het verzekerde risico, eerste 
druk,, Deventer 1976, p.77. 

6922 In de MvT bij Titel 7.17 en de Toelichting bij de Nota van Wijziging Titel 
7.177 blijft evenwel onbesproken waarom de wetgever uitdrukkelijk voor 
eenn plicht van de verzekerde én de verzekeringnemer kiest. 
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gekozenn het neutrale begrip 'tot uitkering gerechtigde' te hanteren in plaats 
vann de gekleurde term 'verzekerde'.693 

Hett feit dat de medewerkingsverplichtingen in beginsel ook rusten op de 
verzekeringnemerr die zelf geen verzekerde is, heeft specifieke gevolgen. Ik 
wi ll  deze gevolgen aan het eind van dit hoofdstuk gezamenlijk bespreken in 
eenn speciale paragraaf. Hetzelfde zal ik doen voor de situatie dat er sprake is 
vann een pluraliteit van verzekerden. Tot dat moment zal ik er steeds van 
uitgaann dat er sprake is van één verzekeringnemer die tevens ook verze-
kerdee is. 

5.2.33 Ratio en rechtskarakter van de medewerkingsverplichtingen 

Dee ratio van de medewerkingsplichten is tweeledig: enerzijds dat de schade 
zoo laag mogelijk zal blijven en anderzijds dat de assuradeur in staat wordt 
gesteldd op een zo juist mogelijke wijze de omvang van de schade vast te 
stellen.694 4 

Watt betreft het eerstgenoemde aspect van de ratio van de medewerkings-
verplichtingenn kan worden opgemerkt dat in sommige gevallen de schade 
zelfss ongedaan kan worden gemaakt. De diefstalverzekeringspraktijk 
levertt in dit verband een aardig voorbeeld op.695 Op het moment dat de 
verzekerdee de diefstal aan de assuradeur meldt, is deze laatste in staat 
verschillendee opsporingskanalen in werking te zetten. Hoe sneller de 
verzekerdee de schade meldt, des te groter is de kans dat deze maatregelen 
tott resultaat hebben dat de gestolen zaak boven water komt en de schade 
daarmeee ongedaan is gemaakt. 

Ookk het tweede aspect van de ratio van de medewerkingsplichten verdient 
enigee nadere aandacht. Indien de assuradeur direct na het ontstaan van de 
schadee in de gelegenheid is zelfstandig onderzoek te verrichten naar de 

6933 Zie voor de exacte definitie van het begrip 'tot uitkering gerechtigde' art. 
7.17.1.1aa lid 2. 

6944 Zie in ongeveer gelijke zin V.A.M. v.d. Burg, Schade- en sommen-
verzekeringsrecht,, tweede druk, Deventer 1990, p.170 en Th.W.M. 
Lippmann,, Mededelingsplicht bij verwezenlijking van het verzekerde 
risico,, le druk, Deventer 1976, p.23. 

6955 Zie TJ. Dorhout Mees, Schadeverzekeringsrecht, 4e druk, Zwolle 1967, 
p.379. . 
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gangg van zaken met betrekking tot het plaatsvinden van het verzekerd 
voorval,, voorkomt dit dat hij later nog met de verzekerde in discussie 
moett treden over dit punt.696 Een snelle kennisgeving aan de assuradeur is 
eenn absolute voorwaarde voor het slagen van een dergelijk onderzoek 
gezienn het feit dat de meeste sporen die voor dit onderzoek van belang zijn 
spoedigspoedig na de gebeurtenis verdwijnen. Men kan bij dit laatste denken aan de 
opruimwerkzaamhedenn na een brand. 

Verderr is het voor de assuradeur van groot belang dat hij bij de verzekerde 
nognog nadere informatie kan inwinnen over belangrijke feiten die bij zijn zelf-
standigestandige onderzoek niet of slechts gedeeltelijk boven tafel zijn gekomen en 
diee voor de bepaling van de omvang van de schade van belang kunnen 
zijn.. In dit kader kan men denken aan het vragen door assuradeurs naar 
aankoopbewijzenn van beschadigde of tenietgegane verzekerde objecten 
omm op die wijze de werkelijke schade van de verzekerde beter te kunnen 
vaststellen. . 
Overr de vraag wat het rechtskarakter van de medewerkingsverplichtingen 
is,, kan ik kort zijn. Evenals bij de bereddingsplicht is er discussie mogelijk 
overr de vraag of het hier gaat om een verbintenis uit de wet of een zogenaam-
dede Obliegenheit, zoals sommige schrijvers bepleiten.697 Ook hier heeft de 
vraagstellingg verbintenis of Obliegenheit grotendeels zijn betekenis verloren 
nuu het nieuwe recht de onderhavige verplichtingen over het algemeen als 
verbintenissenn beschouwt en het nieuwe recht de assuradeur een specifie-
kee schadevergoedingsactie toekent ongeacht de vraag of er in casu sprake 
iss van een verbintenis of een Obliegenheit (art. 7.17.1.14 lid 3). Voor een 
naderee bespreking van deze materie verwijs ik naar paragraaf 4.1.3 waar 
dezee kwestie in het kader van de bereddingsplicht aan de orde is geko-
men. . 

V.A.M.. v.d. Burg, Schade- en sommenverzekeringsrecht, 2e druk, 
Deventerr 1990, p.170. 
Tee noemen valt in dit verband F.R. Salomons, Verzekering ten behoeve 
vann een derde, le druk, Zwolle 1996, p.382. 

222 2 



5.1.45.1.4 Sancties bij niet-naleving van de medewerkingsverplichtingen 

Dee sancties bij niet-naleving van de medewerkingsverplichtingen zijn over het 
algemeenalgemeen dezelfde als bij niet-naleving van de bereddingsplicht: de verplichting 
tottot betaling van de door de assuradeur geleden schade, ontbinding van de verzeke-
ringsovereenkomstringsovereenkomst voor de toekomst en opzegging van de overeenkomst voorzover 
dede in geval van een schadevoorval gebruikelijke opzegmogelijkheid in de polisvoor-
waardenwaarden is opgenomen. Nu deze sancties overeenkomen met de sancties die 
aann de orde zijn bij het niet-naleven van de bereddingsplicht, kan in deze 
subparagraaff  volstaan worden met het kort weergeven van deze sancties 
enn een verwijzing naar paragraaf 4.1.4 waar deze sancties uitgebreid aan 
dee orde zijn gekomen. 
Onderr bepaalde omstandigheden kan onder het nieuwe recht bij de niet-
nalevingg van de medewerkingsverplichtingen een bijzondere, wettelijke 
sanctiee worden toegepast die men bij de niet-naleving van de bereddings-
plichtt niet tegenkomt: een wettelijke verval van recht-sanctie. Deze afwij-
kendee sanctie zal wel ruim aandacht krijgen in deze subparagraaf en zal 
wordenn behandeld na een korte beschrijving van de drie eerder in deze 
subparagraaff  genoemde sancties die nu allereerst aan bod komen. 
Art.. 283 lid 1 WvK bepaalt dat in geval de meldingsplicht niet door de 
verzekerdee wordt nagekomen, de assuradeur recht heeft op een schadever-
goeding^goeding^ In de praktijk komt het er op neer dat de assuradeur niet meer 
hoeftt uit te keren dan het geval zou zijn als de verzekerde zijn meldings-
plichtt was nagekomen. 
Voorzoverr de verzekerde een andere medewerkingsverplichting niet nakomt, 
zall  de assuradeur zijn schadevergoedingsvordering dienen te baseren op 
art.. 6:74 BW. In geval de medewerkingsverplichting wordt gezien als een 
verbintenisverbintenis levert de toepassing van dit artikel geen problemen op. Dit 
wordtt anders indien men onderhavige verplichtig als Obliegenheit opvat. 
Art.. 6:74 spreekt immers uitdrukkelijk over verbintenissen en het is maar de 
vraagg of deze bepaling analogisch mag worden toegepast in geval van een 
Obliegenheit.Obliegenheit. In de jurisprudentie is evenwel een gunstig voorteken voor een 

6988 Omdat de schadevergoedingsactie de assuradeur voor bewijsproblemen 
plaatst,, wordt in de meeste verzekeringspolissen het niet nakomen van de 
meldingsplichtt bestraft met een verval van het recht op uitkering. Zie 
verderr mijn opmerkingen in paragraaf 5.3.3.1. 
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dergelijkee toepassing te ontdekken. De Hoge Raad heeft immers in het 
Straalcabine-arrestt art. 6:52 BW analogisch toegepast.699 Verdedigbaar is 
dann de stelling dat een dergelijke toepassing ook in andere gevallen voor de 
handd ligt. 
Inn het nieuwe recht zal er over deze kwestie geen onduidelijkheid meer be-
staan.. Art. 7.17.1.14 lid 3 NBW bepaalt dat, Obliegenheit of niet, indien de 
verzekerdee een van de in lid 1 en 2 genoemde medewerkingsverplichting-
enn niet nakomt,700 de assuradeur de uitkering kan verminderen met de 
schadee die hij daardoor lijdt.701 

Aangezienn het toerekenbaar tekortschieten in de naleving van de mede-
werkingsverplichtingenn wanprestatie oplevert, heeft het mede tot gevolg 
datt de assuradeur ontbinding van de overeenkomst kan vorderen voorzover 
dee tekortkoming voldoende ernstig is (art. 6:265 BW). In het licht van de in 
paragraaff  4.1.4 besproken Benzol-leer dient te worden aangenomen dat 
ditt een ontbinding voor de toekomst is. 

6999 HR 28-6-1996, NJ 1997, 397. 
7000 In de Toelichting bij de Nota van Wijziging wordt op p.27 nog benadrukt 

datt de schadevergoedingsactie alleen kan worden ingesteld bij een 
toerekenbaretoerekenbare tekortkoming (wanprestatie) van de verzekerde. Aldus volgt de 
regelingg art. 6:74 dat een recht op schadevergoeding ook alleen toekent 
aann de schuldeiser indien de schuldenaar toerekenbaar is tekortgeschoten 
inn de nakoming van een verbintenis. 

7011 Voor de Nota van Wijziging van juni 2000 was de schadevergoedingsactie 
niett expliciet in Titel 7.17 geregeld. In de MvT bij Titel 7.17 werd slechts 
naarr art. 6:74 en verder verwezen in geval van niet nakoming van art. 
7.17.1.144 lid 1 en 2. Om een oplossing te vinden voor die gevallen dat de 
medewerkingsverplichtingenn moeilijk als een verbintenis kunnen worden 
opgevatt en art. 6:74 dus niet direct toepasselijk is, is art. 7.17.1.14 lid 3 aan 
hett Ontwerp toegevoegd. Zie Toelichting Nota van Wijziging Titel 7.17, 
p.27.. Niet onvermeld dient te blijven dat voorzover de assuradeur zijn 
schadee niet met de uitkering aan de verzekerde heeft verrekend, bijvoor-
beeldd omdat hij pas na het doen van de uitkering vaststelt dat de 
verzekerdee onvoldoende heeft meegewerkt bij het vaststellen van de 
omvangg van de schade, deze alsnog een zelfstandige schadevergoedings-
vorderingg op de verzekerde krijgt. Zie ook F. Stadermann, Bundel Het 
nieuwee verzekeringsrecht een eerste verkenning van 7.17 NBW, le druk, 
Deventerr 2000, p.123. 
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Waarr onder het huidig recht nog getwijfeld kan worden over de mogelijk-
heidd van ontbinding in verband met het mogelijke rechtkarakter van de 
medewerkingsverplichtingen,, zal in het nieuwe recht de ontbindingsmo-
gelijkheidd tot weinig discussie leiden nu Titel 7.17 de medewerkingsver-
plichtingenn over het algemeen als verbintenissen ziet.702 

NietNiet iedere assuradeur is in de praktijk van de ontbindingsmogelijkheid 
afhankelijkk om zich van de schadeverzekeringsovereenkomst te ontdoen 
inn geval een medewerkingsverplichting op grote schaal niet is nageleefd 
doorr de verzekerde. Evenals, bij de bereddingsplicht kan de assuradeur 
ookk hier gebruik maken van de volgende twee opzegclausules: de door een 
aantalaantal assuradeurs gehanteerde clausule die de mogelijkheid geeft op te 
zeggenn indien één van de in de polisvoorwaarden genoemde verplich-
tingen,, zoals bijvoorbeeld de medewerkingsverplichtingen, niet worden 
nagekomenn door de verzekeringnemer of de verzekerde én de in vrijwel 
allealle polisvoorwaarden voorkomende clausule dat de assuradeur de verzeke-
ringsovereenkomstt kan opzeggen na een schademelding. 
Inn paragraaf 4.1.4 kwam uitgebreid aan de orde dat bij consumenten verze-
keringenn beide clausules in deze vorm in strijd zijn met art. 6:237 sub d 
BW.. Ik verdedigde daar het standpunt dat de assuradeur alleen op grond 
vann de eerst genoemde clausule de verzekeringsovereenkomst kan opzeg-
genn indien een in de polisvoorwaarden genoemde verplichting toereken-
baarbaar in ernstige mate niet is nagekomen dan wel het gaat om het toereken-
baarbaar enkele niet-nakomen van een uiterst belangrijke verplichting. Dit 
betekentt voor onderhavig onderwerp over het algemeen dat de assura-
deurr de verzekering alleen kan opzeggen indien de verzekerde toereken-
baarbaar ernstig is tekortgeschoten in de naleving van de medewerkingsver-
plichtingen.. Ik zou er dan ook voor willen pleiten de onderhavige clausu-
lee bij consumentenverzekeringen in ieder geval met dit laatste voorbe-
houdd uit te breiden. 

Tenn aanzien van de clausule die de assuradeur de mogelijkheid geeft op te 
zeggenn na een schademelding merkte ik op dat deze clausule bij consu-
mentenverzekeringenn in ieder geval diende te worden aangevuld met de 
woordenn 'voorzover de opzegging gezien de omstandigheden gerechtvaardigd is' 
omm de art. 6:237 sub d BW-toets te kunnen doorstaan. 

7022 Zie MvT bij Titel 7.17, p20 en de Toelichting bij de Nota van Wijziging Titel 
7.17,, p27. 
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Voorr de onderhavige problematiek heeft deze toevoeging tot gevolg dat 
dee assuradeur over het algemeen alleen de verzekeringsovereenkomst kan 
opzeggenn met een beroep op onderhavige opzegbepaling indien een 
medewerkingsverplichtingg toerekenbaar ernstig niet is nageleefd. 
Onderr het nieuwe recht kan de assuradeur in geval van fraude van de ver-
zekerdee gebruik maken van een wettelijke verval van recht-sanctie: art. 
7.17.1.144 lid 5 NBW bepaalt onder andere dat indien de verzekerde één 
vann de in lid 1 en 2 genoemde medewerkingsverplichtingen niet nakomt 
metmet de opzet de assuradeur te misleiden het recht op uitkering van de verze-
kerdee vervalt, behoudens voorzover de misleiding het verval van recht niet 
rechtvaardigt™ rechtvaardigt™ 
Art.. 7.17.1.14 lid 5 NBW is een aangepaste versie van het in het Ontwerp 
Titell  7.17 van 1986 opgenomen art. 7.17.1.14 lid 4 NBW.704 In deze laatste 
bepalingg ontbrak de 'behoudens'-zinsnede zoals opgenomen in lid 5. De 
aanpassingg hangt samen met de wens van de wetgever Titel 7.17 op on-
derhavigg punt beter af te stemmen op het hetgeen in de jurisprudentie en 
dee uitspraken ten aanzien van het gebruik van fraudevervalclausules op 
hett moment van het opstellen van de Nota van Wijziging, 1998-1999, was 
waarr te nemen. 
Mett de introductie van het nieuwe lid 5 in de Nota van Wijziging is een 
geheelgeheel verval van het recht op uitkering veel minder vanzelfsprekend gewor-
denn indien de verzekerde de assuradeur opzettelijk probeert te misleiden 
bijj  de vaststelling van de omvang van de schade.705 De wetgever mag in 
dee toelichting bij de Nota van Wijziging dan wel opmerken dat alleen in 
bijzonderebijzondere omstandigheden het geheel verval van het recht op uitkering 
niett gerechtvaardigd is, enkele regels eerder merkt deze echter op, zoals 
hierbovenn al is aangestipt, dat het aanbeveling verdient de 'genuanceerde' 
(aanhaling,, MLH) benadering aangaande de toepassing van fraudeverval-

Opp grond van art. 7.17.1.16 lid 2 NBW kan niet ten nadele van de 
verzekerdee van onderhavige bepaling worden afgeweken. 
Ziee in ongeveer gelijke zin Toelichting Nota van Wijziging Titel 7.17, p.27. 
Lidd 4 is vanwege een nieuw lid 3 in de Nota van Wijziging van juni 2000 
vernummerdd tot lid 5. 
Ziee ook P. Clausing, AV&S 2001, p.113. 
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bedingenn die in de rechtspraak en de uitspraken van de Raad van Toe-
zichtt is waar te nemen, dwingend in de wet op te nemen.706 

Dezee laatste opmerking heeft mijns inziens onder andere tot gevolg dat 
art.. 7.17.1.14 lid 5 moet worden toegepast met inachtneming van genoemde 
uitsprakenn die ik in paragraaf 5.3.4 nader zal bespreken.707 

Onderhavigee wijziging is overigens naar mijn oordeel een stap terug in de 
strijdd tegen verzekeringsfraude. Naar mijn mening dient een frauderende 
verzekerdee in beginsel ieder recht op uitkering te verliezen. Dit is mijns 
inzienss de meest passende sanctie in geval een verzekerde zich zodanig in 
strijdd met de verzekeringsovereenkomst gedraagt. 
Stadermannn is van mening dat lid 5 beter kan komen te vervallen.708 Naar 
zijnn mening voegt het niets toe aan de bescherming die de meeste assura-
deurss zich al door middel van fraudevervalclausules verschaft hebben. 
Stadermannn heeft gelijk wanneer hij opmerkt dat de nieuwe wettelijke rege-
lingling niets toevoegt aan de huidige bescherming van assuradeurs door mid-
dell  van fraudevervalclausules. Sterker nog, de huidige bescherming door 
middell  van fraudevervalclausules is vergaander dan de toekomstige 
wettelijkee bescherming. Ik zal hier in paragraaf 5.3.4 nog uitgebreid op 
terugkomen. . 
Dee nieuwe dwingendrechtelijke regeling heeft echter een geheel andere 
functie:functie: enige bescherming bieden, zoals hierboven is uiteengezet, aan de 

7066 Zie de Toelichting bij de Nota van Wijziging Titel 7.17, p.27-28. Bedoeld 
zijnn o.a Rechtbank Utrecht 25-2-1998, Prg. 1999, 5088 en RvT 11-96/40. Op 
ditt moment ziet men echter weer de harde lijn terug komen in de 
rechtspraak.. Dit roept de vraag op of daarmee niet de basis aan de 
uitzonderingsgrondd in art. 7.17.1.14 lid 5 is ontvallen. In paragraaf 5.3.4.4 
zall  ik dit nader uitwerken. 

7077 Anders J.H. Wansink, AV& S 2001, p.70-71. Deze auteur laat bij de uitleg 
vann art. 7.17.1.14 lid 5 de opmerkingen van de wetgever in de Toelichting 
bijj  de Nota van Wijziging vrijwel buiten beschouwing. Wansink bepleit 
verderr onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 15-2-1991, 
NJJ 1991, 493 bij toepasselijkheid van de uitzondering van art. 7.17.1.14 lid 
55 de vergoeding van het niet-frauduleuze deel van de schade te beperken 
tott niet meer dan 50% van het schadebedrag. 

7088 F. Stadermann, Bundel Het nieuwe verzekeringsrecht een eerste 
verkenningg van 7.17, le druk, Deventer 2000, p.125-126. 
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verzekerdeverzekerde die zich schuldig maakt aan fraude bij de vaststelling van de omvang 
vanvan de schade. Om die reden kan 7.17.1.14 lid 5 dan ook niet vervallen. 

5.22 De omvang van de medewerkingsverplichtingen 

5.2.15.2.1 Wat betekent 'dadelijk na derzelver ontstaan' ex art. 283 lid 1 
tweedetweede gedeelte WvK? 

Dee wetgever bepaalt dat de verzekerde dadelijk na het ontstaan van de schade 
dee assuradeur daarvan in kennis moet stellen (art. 283 lid 1 WvK). Ik wil 
hieroverr vier opmerkingen maken. 

OpOp de eerste plaats kan worden opgemerkt dat deze woorden naar alle 
waarschijnlijkheidd zo moeten worden uitgelegd dat van een verplichting 
pass sprake is vanaf het moment dat de verzekerde kennis heeft genomen of 
redelijkerwijsredelijkerwijs had behoren te nemen van de schade, zoals dat ook voor de zee-
verzekeringg (art. 654 WvK) geldt: de verzekerde kan immers de schade 
niett melden aan de assuradeur zolang hij daar geen weet van heeft of kan 
hebben.709 9 

Hett nieuwe recht bepaalt dan ook terecht in art. 7.17.1.14 lid 1 dat de 
meldingsplichtt op de verzekerde rust zodra deze op de hoogte van de verwe-
zenlijkingzenlijking van het risico is of behoort te zijn.™ 

Inn gelijke zin F. Stadermann, Bundel Het nieuwe verzekeringsrecht een eerste 
verkenningg van 7.17 NBW, le druk, Deventer 2000, p.121; Asser-Clausing-
Wansink,, le druk, Deventer 1998, p.144-145; H.J. Scheltema/ F.HJ. Mijnssen, 
Algemeenn deel van het schadeverzekeringsrecht, 5e druk, Alphen a/d Rijn 
1998,, p.224; TJ Dorhout Mees, Schadeverzekeringsrecht, 4e druk, Zwolle 
1967,, p.380 als ook Th.W.M Lippmann, Mededelingsplicht bij 
verwezenlijkingg van het verzekerde risico, le druk, Deventer 1976, p.92-93. 
F.. Stadermann, Bundel het nieuwe verzekeringsrecht een eerste 
verkenningg van Titel 7.17 NBW, le druk, Deventer 2000, p.121 is van 
meningg dat indien wordt gewerkt met het criterium 'op de hoogte behoort te 
zijn',zijn', dient te worden gekeken in hoeverre daarvan op grond van de 
'concrete'concrete omstandigheden' sprake is. 
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Dee tweede kwestie die ik aan de orde wil stellen, betreft de vraag wat er 
bedoeldd wordt met de term 'dadelijk'.711 De literatuur is verdeeld over de 
vraagg of het woord 'dadelijk' een omschrijving is van een termijn waarbinnen 
aanaan de meldingsplicht moet worden voldaan, dan wel alleen een aanduiding is 
vanvan het moment waarop de meldingsplicht op de verzekerde komt te rusten7U Er 
iss dus onduidelijkheid op het punt of de wet aangeeft binnen welke ter-
mijnn de verzekerde dient te reageren. Om discussies hierover te voorko-
men,, bevatten vele verzekeringspolissen daarom een termijn waarbinnen 
doorr de verzekerde dient te worden gereageerd. Zie nader over deze 
termijn-bedingenn mijn opmerkingen in paragraaf 5.3.2. 
Inn het nieuwe recht is er geen onduidelijkheid meer mogelijk over het zojuist 
genoemdee geschilpunt. Art. 7.17.1.14 lid 1 laatste zin NBW bepaalt dat 
indienn de verzekeringnemer of verzekerde op de hoogte van de verwe-
zenlijkingg van het verzekerd risico is of behoort te zijn, de melding zo 
spoedigspoedig als redelijkerwijs mogelijk is, dient te geschieden. Er is dus in ieder 
gevall  sprake van een termijn waarbinnen dient te worden medegedeeld 
maarr deze is weinig precies:713 nadere concretisering van de termijn in 
polisvoorwaardenn teneinde meningsverschillen over de exacte inhoud te 
voorkomen,, blijf t in een aantal gevallen raadzaam voor assuradeurs. 
Hett derde punt dat ik wil behandelen is de vraag op welke manier de verze-
kerdekerde de assuradeur in kennis dient te stellen van het schadevoorval. Zowel de 
huidigehuidige als nieuwe wet schrijven de verzekerde geen wijze van melding 
voor.. Elke methode van inlichten mits de assuradeur naar behoren wordt 
ingelicht,, is dan ook mogelijk (art. 3:37 lid 1 BW):714 het is niet van belang 

Art.. 654 WvK (zeeverzekering) spreekt over onverwijld. De woorden 
dadelijkk en onverwijld zijn echter eikaars synoniemen. Zie in dit verband 
Th.W.M.. Lippmann, Mededelingsplicht bij verwezenlijking van het 
verzekerdee risico, le druk, Deventer 1976, p.93. 
Ziee voor de eerstgenoemde opvatting V.A.M. v.d Burg, Schade- en 
sommenverzekering,, tweede druk Deventer 1990, p.171. Zie voor de 
laatstgenoemdee opvatting Th.W.M. Lippmann, Mededelingsplicht bij 
verwezenlijkingg van het verzekerde risico, le druk, Deventer 1976, p.93. 
MvTT Ontwerp 7.17, p.20. 
Ph.HJ.G.. van Huizen e.a, Grondslagen van het verzekeringsrecht, 2e 

druk,, Lelystad 1999, p.163. 
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hoehoe de assuradeur wordt ingelicht, wat slechts telt, is dat deze bericht 
ontvangt.715 5 

Welkk middel gebruikt is om de assuradeur in te lichten, is vooral van 
belangg voor de verzekerde om achteraf te kunnen aantonen dat hij mel-
dingg heeft gedaan aan de assuradeur. De schriftelijke vorm heeft voor de 
verzekerdee het voordeel dat het bewijs daarvan door middel van een 
kopiee gemakkelijk te leveren is. 
Natuurlijkk kan in de polis een bepaalde meldingswijze zijn opgenomen 
maarr waarschuwen op een andere wijze zal niet tot verval van het recht 
opp uitkering voor de verzekerde kunnen leiden.716 Het is vanaf 1 januari 
19933 zelfs zo dat clausules in consumentenverzekeringen die een bepaalde 
wijzewijze van verzending voorschrijven, bijvoorbeeld gebruikmaking van een 
aangetekendee brief, onredelijk bezwarend en derhalve vernietigbaar zijn 
(art.. 6:233 sub a jo 6:236 sub 1 BW). Deze sanctie geldt echter niet voor 
clausuless die een verplichte vorm voor de verklaring van de verzekerde 
voorschrijven,, bijvoorbeeld schriftelijk: de tenzij-regel van 6:236 sub 1 BW 
noemtt deze mogelijkheid immers uitdrukkelijk.717 Deze laatstgenoemde 
clausuless worden echter wel vermoed onredelijk bezwarend te zijn indien 
aann het niet naleven van de verplichting de sanctie verval van het recht op 
uitkeringg wordt verbonden (art. 6:233 sub a jo art. 6:237 sub h BW). Wan-
neerr het zojuist aangehaalde art. 6:237 sub h BW van toepassing is, is de 
betreffendee clausule in beginsel vernietigbaar (art. 6:233 sub a BW). 

7155 T.J. Dorhout Mees, Schadeverzekeringsrecht, 4e druk, Zwolle 1967, p.379. 
Th.W.M.. Lippmann, Mededelingsplicht bij verwezenlijking van het 
verzekerdee risico, eerste druk, Deventer 1976, p.108 en T.J. Dorhout Mees, 
Schadeverzekeringsrecht,, vierde druk, Zwolle 1967, p.379. Deze laatste 
auteurr wijst op een voor mij wegens een foutieve bronvermelding niet te 
achterhalenn rechterlijke beslissing waarin de rechterlijke instantie in een 
gevall  dat de verzekeringspolis melding per aangetekende brief 
voorschreeff  het beroep van de assuradeur afwees dat het voorval slechts 
bijj  gewone brief was gemeld. De rechtbank overwoog dat het voor de 
assuradeurr geen verschil maakte hoe het voorval was gemeld en 
overwoogg verder dat het voorschrift slechts in het belang van de 
verzekerdee in de polisvoorwaarden was opgenomen. 

7,77 Zie ook Parlementaire Geschiedenis boek 6 BW (Invoering boek 3,5 en 6), 
l ee druk, Deventer 1990, p.1712. 
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Dee vierde en laatste kwestie die ik in deze subparagraaf aan de orde wil 
stellen,, betreft de vraag in hoeverre op de verzekerde ook een meldings-
plichtplicht rust bij dreigende of onmiddellijk dreigende verwezenlijking van het risico. 
Inn de literatuur komt naar voren dat in het algemeen geen melding aan de 
assuradeurr dient te worden gedaan van een dreigende of onmiddellijk 
dreigendee risicoverwezenlijking.718 Dit verrast mijns inziens niet omdat de 
assuradeurr gezien de ratio van de meldingsplicht in de meeste gevallen 
weinigweinig belang heeft bij een meldingsplicht in een dergelijk vroeg stadium. 
Eenn vervroegde meldingsplicht zou mijns inziens echter wel op grond van 
dee redelijkheid en de billijkheid kunnen worden aangenomen in die ge-
vallenn waarin de verzekerde op de hoogte is van het feit dat de assura-
deurr belangrijke schade voorkomende maatregelen zou nemen op basis 
vann de melding van de verzekerde. Te denken valt bij dit laatste aan het 
sturenn van een ter beschikking van de assuradeur staand, specialistisch 
brandpreventieteamm bij brandverzekeringen. 

5.2.25.2.2 Is er samenloop mogelijk tussen de bereddingsplicht en de mede-
werkingsverplichtingenwerkingsverplichtingen ? 

Zowell  bij de schending van de bereddingsplicht als bij niet-naleving van 
dee medewerkingsverplichtingen schiet de verzekerde tekort in de nako-
mingg van de verzekeringsovereenkomst. Zou die tekortkoming zowel 
onderr het één als het ander gerangschikt kunnen worden dan zou zich het 
probleemm van de samenloop kunnen voordoen. Dit is geen groot probleem 
omdatt de rechtsgevolgen vrijwel gelijk zijn: onder het huidige recht zijn de 
rechtsgevolgenn identiek en in het nieuwe recht is er een klein verschil. Onder 
hett nieuwe recht is er namelijk sprake van een wettelijk verval van het 
rechtt op uitkering waarop de assuradeur onder bepaalde omstandigheden 
eenn beroep kan doen indien de verzekerde niet aan één van zijn medewer-
kingsverplichtingenn heeft voldaan met het doel de assuradeur te mislei-
denn (art. 7.17.1.14 lid 5 NBW).719 

7188 Th.W.M. Lippmann, Mededelingsplicht bij verwezenlijking van het 
verzekerdee risico, le druk, Deventer 1976, p.102 en T.J. Dorhout Mees, 
Schadeverzekeringsrecht,, 4e druk, Zwolle 1967, p.370. 

7199 Zie over dit wettelijk verval van het recht op uitkering mijn opmerkingen 
inn par. 5.1.4. Het is mij overigens onduidelijk waarom Titel 7.17 een-» 
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Inn de literatuur en de rechtspraak ben ik over onderhavige samenloopmo-
gelijkheidd niets tegengekomen. Naar mijn mening is evenwel samenloop 
inn dezen niet mogelijk: bij het naleven van de bereddingsplicht gaat het om 
hett direct voorkomen of verminderen van de schade door de verzekerde, 
terwijll  het bij het nakomen van de medewerkingsverplichtingen hoogstens 
eenn indirect voorkomen of verminderen van schade door de verzekerde 
betreft.. Bij het naleven van de bereddingsplicht is het immers de verzekerde 
zelfzelf die de schade vermindert of voorkomt terwijl bij de nakoming van de 
medewerkingsverplichtingenn het de assuradeur is die de schade voorkomt 
off  vermindert nadat hij daartoe door de verzekerde geheel of gedeeltelijk 
inn staat is gesteld. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat in vele gevallen 
dee medewerking van de verzekerde de assuradeur alleen in staat stelt een 
juisterr beeld van de schade te krijgen zonder dat deze laatste de omvang 
vann de schade kan beïnvloeden. 

Mij nn opvatting brengt mee dat de melding van diefstal aan de assuradeur 
niett als naleving van de bereddingsplicht kan worden aangemerkt, ook al 
wordtt de diefstal uiteindelijk door navolgende stappen van de assuradeur 
opgehelderdd omdat in dit geval het handelen van de verzekerde niet direct 
dee schade voorkomt of vermindert. De verzekerde heeft de assuradeur 
alleenn geheel of gedeeltelijk in staat gesteld de kwestie op te lossen. 

5.33 De medewerkingsverplichtingen en polisvoorwaarden 

5.3.22 Algemeen 

Inn de voorgaande paragrafen heeft men kunnen zien welke regels aang-
aandee de medewerkingsverplichtingen in de wet en de jurisprudentie te 
vindenn zijn. Toch worden deze laatstgenoemde regels in de praktijk nogal 
eenss aangevuld dan wel opzij gezet door polisvoorwaarden op grond van 
hett feit dat zij in de praktijk als onduidelijk (termijn meldingsplicht), on-
praktischpraktisch (schadevergoedingsactie in geval van het niet nakomen van de 

dergelijkee verval van recht-mogelijkheid niet kent indien een verzekerde 
dee bereddingsplicht niet nakomt met de opzet de assuradeur te mis-
leiden.. In de Memorie van Toelichting en de Toelichting bij de Nota van 
Wijzigingg ben ik geen verklaring voor dit onderscheid tegengekomen. 
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meldingsplicht)) of te weinig beschermend (geen verval van recht in geval 
vann het opzettelijk misleiden van de assuradeur over de omvang van de 
schade)) worden ervaren. Daar is in beginsel geen bezwaar tegen gezien het 
feitt dat art. 283 WvK niet van dwingend recht is,720 maar dit betekent niet dat 
hett afwijken van de wet en de jurisprudentie geheel probleemloos is: de Wet 
Algemenee Voorwaarden kan, zoals men straks zal zien, een lastig te nemen 
hindernishindernis vormen. 
OnderOnder het nieuwe recht wordt het nog lastiger voor assuradeurs om door 
middell  van polisvoorwaarden vorm te geven aan eigen wensen op dit 
terrein:: de nieuwe wet is op onderhavig punt voor een groot gedeelte van 
dwingenddwingend recht zodat afwijkingen om die reden veelal niet meer mogelijk 
zijnn (art. 7.17.1.16 lid 2 NBW). 
Inn deze paragraaf wil ik mij beperken tot drie onderwerpen: het polisbe-
leidd betreffende de termijn van het melden van schade door de verzeker-
de,, de polisvoorwaarde aangaande de gevolgen voor het recht op uitke-
ringg van de verzekerde in geval deze de schade niet tijdig meldt en de 
fraudevervalclausule.. Ik wil nu allereerst bekijken in hoeverre assura-
deurss in hun polisvoorwaarden de verzekerde een bepaalde termijn voor 
dee schademelding voorschrijven. 

5.3.25.3.2 Het polisbeleid betreffende de termijn van het melden van scha-
dede door de verzekerde aan de assuradeur 

Inn paragraaf 5.2.1 kwam aan de orde dat er in de literatuur verschil van 
meningg bestaat of het woord 'dadelijk' in art. 283 lid 1 WvK als een mel-
dingstermijnn kan worden aangemerkt. Het is in dit licht niet verwonder-
lij kk dat assuradeurs in hun polisvoorwaarden veelal een termijnomschrij-
vingg opnemen. Deze termijnomschrijving komt in de praktijk in twee 
gedaantenn voor. 
AllereerstAllereerst kan de termijnomschrijving als inspanningsverplichting worden 
geformuleerd:: de verzekerde dient zo spoedig mogelijk melding te doen 
vann de schadegebeurtenis. Dit is in de praktijk de meest gebruikte vorm.m 

7200 A. Blom, Hoofdstukken Handelsrecht, 4e druk, Deventer 2001, p.543 als 
ookk T.J. Dorhout Mees, De CAR-verzekering, le druk, Zwolle 1996, p.398. 

7211 P. Clausing, Inleiding verzekeringsrecht, 4e druk, Alphen a/d Rijn 1998, 
p.126. . 
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Al ss voorbeeld is te noemen art. 7.1 van de Nederlandse Beurspolis voor 
Uitgebreidee Gevaren 1998: 'verzekerde is verplicht verzekeraars met 
bekwamee spoed kennis te geven van iedere gebeurtenis waaruit voor 
verzekeraarss een verplichting tot schade-uitkering kan ontstaan.'722 De 
praktijkk sluit hiermee uitstekend aan op hetgeen de Commissie Standaar-
disatiee Polisvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars op dit punt 
voorsteldee in haar rapport van mei 1980. Deze commissie deed het voor-
stell  dat zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor 
dee verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan leiden,723 deze ver-
plichtt is dit de verzekeraar zo spoedig mogelijk te melden.724 

Opp de tweede plaats maken assuradeurs soms gebruik van een concreet 
omschrevenomschreven termijn. Men ziet dit bijvoorbeeld bij ongevallenverzekeringen. 
Zoo dient bij dergelijke verzekeringen aangifte van overlijden ten gevolge 
vann een ongeval in de regel binnen tweemaal 24 uur te geschieden. Het 
voordeelvoordeel van deze concrete termijnen voor de assuradeur is dat hij precies 
kann vaststellen wanneer de verzekerde is tekortgeschoten in zijn meldings-
plicht. plicht. 

Onderr het nieuwe recht kan de assuradeur vrijwel geen gebruik meer 
makenn van concreet omschreven korte schademeldingstermijnen: art. 7.17.1.14 
li dd 1 bepaalt dat de verzekerde zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de 
assuradeurr de verwezenlijking van het risico dient te melden en art. 
7.17.1.166 li d 2 maakt duidelijk dat niet ten nadele van de verzekerde van 
dezee regel mag worden afgeweken. In de praktijk zal het namelijk veel 
voorkomenn dat een dergelijke concrete schademeldingstermijn korter is 
dann de termijn die de verzekerde gezien de omstandigheden redelijkerwijs 
gegundd moet worden. 

Dee meeste aansprakelijkheids-, reis- en inboedel/opstalverzekeringen 
kennenn gelijksoortige bepalingen. 
Hett gaat hier niet om het feit of de schadetoebrengende gebeurtenis dreigt 
plaatsplaats te vinden maar of de schadetoebrengende gebeurtenis, wanneer deze 
eenmaaleenmaal heeft plaatsgevonden, ook tot een door de polis gedekte claim kan 
leiden.. Zie ook Th.W.M. Lippmann, Mededelingsplicht bij verwezenlij-
kingg van het verzekerde risico, le druk, Deventer 1976, p.102. 
H.J.. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverzeke-
ringsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.224. 
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5.3.35.3.3 De polisvoorwaarde betreffende de gevolgen voor het recht op 
uitkeringuitkering van de verzekerde indien deze de schade niet tijdig 
meldtmeldt725 725 

5.3.3.11 Algemeen 

Assuradeurss maken in de praktijk veelal gebruik van meldingsclausules in 
dee vorm van een vervalbeding.726 Dit heeft de volgende reden. Zoals ik in 
paragraaff  4.2.2 al voor de bereddingsplicht aangaf, plaatst de schadever-
goedingsactiee ex art. 283 lid 1 de assuradeur voor bewijsproblemen:727 de 
assuradeurr dient bij gebruik van deze actie immers aan te tonen dat het 
niett melden of te laat melden hem schade heeft opgeleverd en zo ja, hoe 
groott deze schade is.728 Om deze problemen te voorkomen ziet men dat 
assuradeurss in de praktijk hun polisregeling aangaande de schademel-
dingg gieten in de vorm van een vervalbeding: de meldingvervalclausule.729 

7255 Zie ook mijn opmerkingen in Praktisch Procederen 2001, p.40-44. 
7266 Zie Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.148 en Ph.HJ.G. van 

Huizenn e.a, Grondslagen van het verzekeringsrecht, X druk, Lelystad 1999, 
p.163. . 

7277 Het is opvallend dat in de meeste verzekeringspolissen het niet naleven van 
dee meldingsplicht wel met een verval van recht wordt bestraft terwijl wat 
betreftt het niet naleven van de bereddingsplicht deze clausules ongebruikelijk 
zijn.. Zie voor dit laatste ook paragraaf 4.43. Een mogelijke reden voor dit 
verschill  kan zijn dat de schade voor de assuradeur in geval de bered-
dingsplichtt niet is nagekomen zich makkelijker laat vaststellen dan de schade 
voorr de assuradeur in geval de meldingsplicht niet is nagekomen. In het 
laatstee geval gaat het veelal om een gemiste kans voor de assuradeur die zich 
moeilijkk in geld laat vertalen. Zie over de problematiek van schade door het 
verliess van een kans A.J. Akkermans, Proportionele aansprakelijkheid bij 
onzekerr causaal verband, le druk, Deventer 1997, p.107-254. 

7288 F. van der Feltz, VA 1975, p.88 stelt in dit verband dat de zware bewijslast de 
redenn is dat men in de jurisprudentie geen uitspraak vindt waarbij aan een 
assuradeurr op grond van art. 283 lid 1 een schadevergoeding is toegewezen. 

7299 J.H. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering, 2e druk, Zwolle 
1994,, p.303, merkt voor de aansprakelijkheidsverzekering op dat het meren-
deell  van de aansprakelijkheidsassuradeurs kiest voor de op het eerste gezicht 
gemakkelijkerr te hanteren sanctie verval van elk recht op uitkering. 
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Dee clausule komt er op neer dat bij niet naleving van de meldingsplicht 
hett recht op schadevergoeding vervalt. 
Kann een assuradeur zich nu ten alle tijde beroepen op het verval van recht 
opp uitkering voor de verzekerde in geval van overschrijding van de con-
tractueell  overeengekomen termijn? In de volgende subparagrafen zal 
wordenn bekeken hoe de rechtspraak, de Wet Algemene Voorwaarden en 
hett nieuwe verzekeringsrecht met dit probleem omgaan. 

5.3.3.22 De meldingvervalclausule en de jurisprudentie 

Onderr het regime van het oud BW heeft de Hoge Raad zich in het arrest 
Twaalfhoven-Railwayy Passengers over deze materie uitgesproken.730 Het 
gingg daarbij om de volgende casus. Mevrouw Twaalfhoven had zich via 
bemiddelingg van het Assurantiekantoor Vermolen bij assuradeur Railway 
Passengerss verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van een ongeval met 
alss gevolg blijvende invaliditeit. Op 16 november 1964 liep verzekerde 
eenn blessure op aan haar knie waarvan op 17 november kennis is gegeven 
aann de tussenpersoon, Assurantiekantoor Vermolen. Hoewel de blessure 
opp het eerste gezicht niet ernstig leek te zijn, is verzekerde op 23 novem-
berr 1964 in het ziekenhuis opgenomen alwaar zij aan haar knie is geope-
reerdd en zij tot januari 1965 moest verblijven. Toen een tweede operatie 
noodzakelijkk bleek, heeft de tussenpersoon Assurantiekantoor Vermolen 
opp 19 november 1965 de assuradeur in kennis gesteld van het ongeval en 
haarr gevolgen. De assuradeur weigerde daarop echter aan de verzekerde 
uitt te keren gezien het feit dat de verzekerde niet had voldaan aan de 
contractuelee verplichting om op straffe van verval van ieder recht op uitke-
ringg voor de verzekerde, het ongeval binnen driemaal 24 uur aan de assu-
radeurr te melden terwijl daarnaast nog deze kennisgeving binnen 14 
dagenn had moeten worden aangevuld door de inzending van een door de 
assuradeurr verstrekt schadeformulier. Er spelen in dit geval twee kwesties. 
AllereerstAllereerst doet zich de moeilijkheid voor dat een bona fide vrouw de mel-
dingg niet aan de juiste persoon doet. Kan in een dergelijk geval de mel-
dingg aan de tussenpersoon, aan de assuradeur worden toegerekend? De 
rechtbankk overwoog dat de kennisgeving aan de tussenpersoon Vermolen 

7300 HR 29-5-1970, NJ 1970,435. 
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moestt gelden als een kennisgeving aan Railway Passengers en droeg 
Twaalfhovenn op bewijs te leveren van het ongeval en haar gevolgen. Het 
hoff  oordeelde echter anders en vernietigde het vonnis van de rechtbank. 
OpOp dit moment wekt het oordeel van het hof niet zoveel verbazing: in het 
algemeenn wordt in de laatste rechtspraak en de laatste uitspraken van de 
Raadd van Toezicht de melding aan de tussenpersoon dat er zich schade 
heeftt voorgedaan niet toegerekend aan de assuradeur maar aan de verze-
kerdee tenzij de tussenpersoon loondienstagent of handelsagent voor de 
verzekeraarr is.731 In de tijd dat het arrest gewezen werd, was dit echter, getui-
gee de toenmalige jurisprudentie op dit gebied, nog niet zo vanzelfspre-
kend.732 2 

Eenn tweede punt, en daar gaat het hier om, is de vraag hoeveel nodig is voor 
dee rechtvaardiging van een vervalbeding. De Hoge Raad overwoog in het 
onderhavigee geval dat de redelijkheid en billijkheid hier niet meebrachten 
datt de assuradeur een beroep op het vervalbeding moest worden onthou-
denn gezien het feit dat de assuradeur door de te late melding in een rede-
lijklijk  belang was geschaad: de assuradeur was immers niet in de gelegenheid 
geweestt een onderzoek in te stellen naar de toedracht van het ongeval.733 

Ziee in dit verband Hof Den Haag 4-2-1977, NJ 1978, 264, Hof Amsterdam 
7-6-1984,, S&S 1985, 70, RvT 11-87/18 en RvT IV-87/9. Zie nader over deze 
materiee P. Clausing, Inleiding verzekeringsrecht, vierde druk, Alphen a/d 
Rijnn 1998, p.130-131 en R.M. Vriesendorp-van Seumeren, De positie van 
dee assurantietussenpersoon en zijn relatie tot de verzekeringnemer en de 
verzekeraar,, le druk, Zwolle 1989, p.198. 
Ziee R.M. Vriesendorp-van Seumeren, De positie van de assurantietussen-
persoonn en zijn relatie tot de verzekeringnemer en de verzekeraar, le 

druk,, Deventer 1989, p.197. Zij verwijst daar naar Rechtbank Utrecht 6-3-
1953,, NJ 1954,175 en Rechtbank Amsterdam 29-1-1964, S&S 1964, 34. 
Onderr het oud BW was de mogelijkheid van de derogerende werking van 
dee redelijkheid en de billijkheid door de Hoge Raad in algemene zin 
erkendd in het arrest Saladin/HBU (HR 19-5-1967, NJ 1967, 261). Zie nader 
overr dit arrest P. Abas, Beperkende werking van de goede trouw, le druk, 
Deventerr 1972, p.179-181. Het huidige recht kent deze rechtsfiguur in de 
vormm van de artt. 6:2 lid 2/6:248 lid 2 BW. 
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Dee Hoge Raad hanteert in het Twaalfhoven/Railway Passengers-arrest als 
criteriumcriterium het belang van de assuradeur.™ Is dat niet wat karig gezien de grote 
belangenbelangen die er voor de andere partij op het spel staan en die in dezen geheel 
bonafidebonafide was? Op die vraag is onder andere door Abas antwoord gegeven. 
Abass heeft als kritiek op het zojuist genoemde arrest naar voren gebracht 
datt ook op het belang van de verzekerde had moeten worden gelet: het hof 
hadd niet expliciet de belangen van partijen afgewogen maar zich alleen afge-
vraagdd of de assuradeur in zijn belang was geschaad.735 Een belangrijke 
omstandigheidd waarmee naar zijn mening rekening had moeten worden 
gehouden,, was dat het er op het eerste gezicht niet naar uitzag dat de bles-
suree van de verzekerde tot blijvende invaliditeit zou leiden.736 

Lippmannn merkt in dit kader op dat de opvatting van het hof in deze zaak 
afwijktt van hetgeen in het arrest van het Hof Amsterdam in de bekende 
Rederijj  Koppe-zaak naar voren was gekomen.737 In dit laatste arrest werd 
overwogenn dat de redelijkheid en billijkheid het beroep op een vervalbe-
dingg in geval van te late premiebetaling beperken tot de gevallen waarin 
hett beroep, alle omstandigheden in acht genomen, redelijk is te achten. 
Dee Hoge Raad gaat in de Twaalfhoven-Railway Passengers zaak niet 
expliciett op de koerswijziging van het hof in: de Raad overweegt slechts 
datt het hof geen rechtsregel heeft geschonden. 

7344 Men ziet dat criterium ook terug in RvT IV-87/9: een beroep van de 
ongevallenassuradeurr op te late mededeling, een dag na de crematie van 
dee verzekerde, werd niet in strijd met de goede naam van het 
(schade)verzekeringsbedrijff  geacht omdat de ongevallenassuradeur naar 
hett oordeel van de Raad belang had bij een lijkschouwing. 

7355 P. Abas, NJB 1970, p.1454-1457 als ook NJB 1971, p.73-74. 
7366 Zie in dit verband het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 5-6-1968, 

NJJ 1970, 416. Het betrof hier een geval waarin een verzekerde als gevolg 
vann uitspraken van zijn behandelend artsen erop rekende van het onge-
valsletsell  te zullen herstellen. Na twee jaar vernam hij echter van zijn 
huisartss dat hij blijvend invalide was en stelde hij de assuradeur in kennis 
vann het ongeval. De rechtbank overwoog hier dat de redelijkheid en de 
billijkheidd een beroep op het vervalbeding door de assuradeur in de weg 
stonden. . 

7377 Th.W.M. Lippmann, Mededelingsplicht bij verwezenlijking van het ver-
zekerdee risico, le druk, Deventer 1976, p.127. Hof Amsterdam 30-6-1948, 
NJJ 1949,197. 
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Ikk betreur de koerswijziging van de Hoge Raad. Ik volg Abas in zijn rede-
neringg dat een toetsing aan de redelijkheid en de billijkheid altijd mee-
brengtt dat er sprake zal moeten zijn van een belangenafweging.738 Dit geldt 
dess te meer in contractuele relaties: partijen zijn in een dergelijk geval hun 
relatiee vrijwillig  aangegaan. Dit laatste heeft mijns inziens tot gevolg dat 
menn zich in deze gevallen ook meer van eikaars belangen dient aan te 
trekken.. Een evenwichtige belangenafweging ligt dan ook voor de hand.739 

Dee laatste jaren zijn er evenwel bemoedigende uitspraken te bespeuren.740 

Mett deze rechterlijke beslissingen lijkt  de Railway Passengers-leer op zijn 
retour. . 

AllereerstAllereerst is er het vonnis van het Kantongerecht Hoorn van 14-2-1994.741 

Hett ging daarbij om de volgende casus. Het horloge en de bril van verze-
kerdee Dekker waren tijdens een vakantieverblijf op Cyprus in de zee 
gevallenn toen zij van haar waterfiets gleed. Ondanks verschillende duik-
pogingenn van haar echtgenoot kwamen de spullen niet meer boven water. 
Hoewell  de polisvoorwaarden bepaalden dat het verlies van de spullen 
gemeldd moest worden bij de plaatselijke politieautoriteiten, heeft zij dit 
nagelatenn omdat naar haar mening het verlies niets had uit te staan met 
enigg strafbaar feit en verder omdat de spullen niet meer voor vinding in 
aanmerkingg kwamen omdat ze op de zeebodem lagen. Met de aangifte 
wass volgens Dekker dan ook geen redelijk doel meer gediend. Reisassura-
deurr Elvia dacht daar evenwel anders over. 

Inn de daaropvolgende procedure bij de kantonrechter werd Dekker in het 
gelijkk gesteld. De kantonrechter overwoog: 'Dat zo zijnde, is de kanton-
rechterr van oordeel dat het belang dat Elvia in het onderhavige geval aan 
hett doen van aangifte meegeeft, als enigermate overtrokken (curs. MLH) kan 
wordenn beschouwd. Immers, het aangeven van een feit bij de politie 

7388 P. Abas, NJB 1971, p.73. 
Ikk zou een uitzondering willen maken voor het geval er sprake is van 
fraude:: in een dergelijk geval verspeelt de fraudeur zijn krediet en kan de 
wederpartijj  zich probleemloos op het vervalbeding beroepen zonder zich 
overr enig belang te hoeven bekommeren. Zie over deze kwestie mijn 
opmerkingenn in paragraaf 5.3.4. 
Ikk heb die tendens niet waargenomen in de uitspraken van de Raad van 
Toezicht. . 

7411 Kantongerecht Hoorn 14-2-1994, VR 1994,110. Anders RvT V-85/37. 
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betekentt niet meer of niet minder dan dat de politiefunctionaris op ambts-
eed/beloftee aan het papier toevertrouwt hetgeen de aangever hem mede-
deelt.. Of de feiten waarover het relaas verhaalt op de werkelijkheid berus-
tenn is op dat moment niet aan de orde. Gelet hierop, en op de overige 
feitenn en omstandigheden zoals deze ten processe zijn gebleken, waaron-
derr het feit - naar Dekker onweersproken heeft aangevoerd - dat Dekker 
inn de 20 jaar dat zij reisverzekeringen is aangegaan nog nimmer eerder 
enigee schadevergoeding wegens verlies of diefstal onder zo'n verzekering 
heeftt geclaimd, en voorts gelet op de omstandigheid dat uit niets is geble-
kenn dat het verzoek van Dekker aan Elvia om uitkering onder de polis op 
onwaarachtigheidd berust, acht de kantonrechter het door Elvia gedane 
beroepp op haar weigeringsbevoegdheid als is vervat in artikel 7, laatste 
alineaa van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden Reisverzekeringen (de 
aangifteclausulee MLH) niet in overeenstemming met de redelijkheid en 
dee billijkheid.' 
OpOp de tweede plaats is er het vonnis van het Kantongerecht Amsterdam van 
22 december 1997.742 Het ging in dit vonnis om de volgende casus. Een 
onbekendee automobilist had het bordje 'Tot Ziens' bij een McDrive aang-
ereden.. De assuradeur van McDonalds vergoedde aan deze de schade 
waaropp de assuradeur verhaal zocht op het Waarborgfonds Motorverkeer 
omdatt de dader niet te achterhalen viel. Het fonds weigerde echter de 
schadee aan de assuradeur te vergoeden omdat niet dadelijk na de aanrij-
dingg aangifte was gedaan zodat gesteld kon worden dat de verzekerde 
zichh onvoldoende moeite had getroost om de dader te achterhalen (art. 25 
lidd 1 sub a WAM): McDonald's had immers pas elf dagen na het ongeval 
aangiftee gedaan. 
Dee kantonrechter maakte op een verfrissende wijze korte metten met deze 
redenering.7433 Naar zijn oordeel was het in het onderhavige geval voldoen-
dede aannemelijk dat de identiteit van de automobilist niet meer te achterha-
lenn was. Het was onbekend hoe laat en met welke auto het ongeluk had 
plaatsgevonden.. Eveneens was niet bekend in welke richting de auto was 
vertrokkenn en het was zelfs mogelijk dat de bestuurder zich niet eens 
bewustt was geweest van de aanrijding. In een dergelijk geval was aangifte 

7422 Kantongerecht Amsterdam 2 december 1997, Prg. 1998, 4908. 
7433 M.M.CJ.M. de Nerée tot Babberich is minder te spreken over het optre-

denn van de kantonrechter getuige zijn opmerkingen in Vrb 1998, p.76. 
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volgenss de kantonrechter een zinlozed) daad, zeker nu van algemene bekend-
heidheid is dat de politie geen enkele actie onderneemt om de identiteit van de 
daderr vast te stellen. Het enige belang van aangifte in dergelijke gevallen 
wass naar zijn oordeel de aangever zich ervan bewust te laten zijn dat hij 
dee waarheid spreekt daar het doen van valse aangifte strafbaar is. 
AlsAls derde lichtpunt wil ik wijzen op het arrest van de Hoge Raad van 16-10-
1998.7444 Het ging in dit arrest om de volgende casus. Mevrouw Lochten-
bergg had een kostbaarhedenverzekering gesloten voor een haar toebeho-
rendee ring van ƒ 53.900. Tijdens een verblijf aan het strand bij haar vaste 
Zandvoortsee paviljoen raakte de ring zoek. Diefstal leek te zijn uitgesloten 
omdatt verzekerde de ring in een dicht te ritsen vakje van haar schouder-
tass had opgeborgen en zij de tas de gehele dag onder haar persoonlijk 
toezichtt had gehouden. Het leek dan ook waarschijnlijk dat de ring uit het 
vakjee in het zand was gevallen toen verzekerde het vakje had geopend op 
eenn bepaald moment van de dag om haar make-up spullen te pakken. Na 
dee ontdekking van de vermissing zocht verzekerde in haar handdoek en 
vluchtigg in het zand rond haar stoel op de aanwezigheid van de ring, 
evenwell  zonder resultaat. Daarop is zij vertrokken naar de politie om 
aangiftee te doen van de vermissing waarbij zij diefstal uitsloot. Assura-
deurr Driessen weigerde vervolgens aan de verzekerde uit te keren omdat 
dee verzekerde onder andere had nagelaten de vermissing te melden bij 
hett personeel van het strandpaviljoen, zoals de polisvoorwaarden eisten. 
Art.. 7 bepaalde immers dat de politie en de daarvoor in aanmerking 
komendee instanties, zoals hoteleigenaar e.d in kennis moesten worden 
gesteldd en art. 8 bestrafte het niet naleven van die verplichting met het 
vervall  van het recht op uitkering. 

Dee rechtbank honoreerde het beroep van de assuradeur. Naar haar oor-
deell  volgde uit de omstandigheden dat een uitgebreide zoektocht met 
behulpp van personeel van het strandpaviljoen niet bij voorbaat tot mislukken 
waswas gedoemd. 
Hett hof besliste anders omdat het uit de stellingen van de assuradeur 
afleiddee dat de kans op het terugvinden van de ring in onderhavige om-
standighedenn 'nagenoeg nul' was. Het hof voegde daar nog aan toe dat dit 
ookk een algemene ervaringsregel was. Onder deze omstandigheden was het 

7444 HR 16-10-1998, NJ 1998, 898. 
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beroepp van de assuradeur op de vervalclausule naar maatstaven van de 
redelijkheidd en de billijkheid dan ook onaanvaardbaar. 
Inn cassatie vernietigde de Hoge Raad het arrest van het hof wegens een 
motiveringsgebrek:: het hof had moeten motiveren waarom de genoemde 
algemenealgemene ervaringsregel ook ziet op het zoeken met een metaaldetector. De Hoge 
Raadd verwees vervolgens de zaak naar een ander hof met de aanwijzing 
datt assuradeur in staat moest worden gesteld te bewijzen dat het zoeken 
mett behulp van een metaaldetector onder de gegeven omstandigheden 
welwel degelijk zinvol was. 
Bovengenoemdee drie uitspraken maken naar mijn mening duidelijk dat 
menn bij schademelding een onderscheid dient te maken tussen een theore-
tischtisch belang en een praktisch belang van de assuradeur. Er zal van geval tot 
gevall  moeten worden bekeken of het theoretische belang van de assuradeur 
bijj  het (snel) melden van de schade ook een daadwerkelijk belang is. Zo kan 
eenn snelle melding bij diefstalverzekeringen op zichzelf zeer nuttig zijn: 
dee kans op het vinden van de dader wordt vergroot indien direct na de 
snellee melding actie wordt ondernomen. In de praktijk blijkt het echter 
veelalveelal niet uit te maken of er snel melding wordt gemaakt van het voorval. 
Zoo onderneemt de politie bijvoorbeeld geen enkele actie na de aangifte 
vann de diefstal! De assuradeur heeft bij dief stal verzekeringen dan ook 
vaakk slechts een theoretisch belang bij een snelle melding aan de politie. 
Bovengenoemdee drie uitspraken zijn zonder veel moeite in te passen in de 
visiee van Abas: het belang van de verzekerde noopt tot beantwoording 
vann de vraag of de assuradeur een daadwerkelijk belang heeft bij het beroep 
opp het feit dat de verzekerde de schade niet of niet snel genoeg heeft 
gemeld. . 

5.3.3.33 De meldingvervalclausule en de Wet Algemene 
Voorwaarden n 

Sindss 1 januari 1992 maakt de Wet Algemene Voorwaarden (artt. 6:231-
2477 BW) deel uit van de huidige wetgeving. Art. 6:237 aanhef en sub h BW 
bepaaltt kortweg gezegd dat bedingen in consumentenovereenkomsten die 
hett nalaten van bepaalde gedragingen door de consument bestraffen met 
vervall  van recht voor de consument, behoudens rechtvaardigingsgrond wor-
denn vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Het is dan ook de vraag of 
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assuradeurss kunnen volstaan met een beroep op het feit dat de melding 
voorr hen van praktisch belang is. 
Vann de art. 6:237 sub h-vernietigingsmogelijkheid wordt in de praktijk 
mijnss inziens te weinig gebruik gemaakt. Waarom beriep de gemachtigde 
zichh bijvoorbeeld in de in paragraaf 5.3.3.2 genoemde zaak voor de Kan-
tonrechterr in Hoorn niet eenvoudigweg op art. 6:237 sub h BW? Dit was 
tochh veel makkelijker geweest dan het pad van de redelijkheid en de 
billijkheidd te bewandelen. 
TotTot voor kort werd veelal aangenomen dat de rechter de consument-verze-
kerdee niet tegemoet kon komen door art. 6:237 sub h ambtshalve in te 
roepenn omdat werd aangenomen dat de consument-verzekerde zich eerst op 
dee vernietigingsgrond moest beroepen alvorens de rechter het artikel in zijn 
beraadslagingg kon meenemen. Sinds het arrest van het Europese Hof van 
Justitiee van 27 juni 2000 is dit naar alle waarschijnlijkheid anders.745 In dit 
arrestt overwoog het Europese Hof dat het in het licht van de bescherming 
diee de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 1993 
biedt,, vereist is dat de nationale rechter ambtshalve kan toetsen of een 
bedingg in de hem voorgelegde consumentenovereenkomst 'oneerlijk', dat wil 
zeggenn onredelijk bezwarend, is. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Neder-
landsee rechter niet meer lijdelijk  kunnen afwachten of de consument zich 
opp het onredelijk bezwarend karakter van bedingen in algemene voor-
waardenn beroept.746 Een consument-verzekerde zal in de toekomst waar-
schijnlijkk veel minder gevaar lopen in geval zijn rechtshulpverlener de 
Wett Algemene Voorwaarden over het hoofd ziet. Wel blijf t natuurlijk 
altijdd het gevaar aanwezig dat de rechter de nalatigheid van de rechts-
hulpverlenerr over het hoofd ziet! 

Kann het gevaar van art. 6:237 sub h BW door assuradeurs nog ontweken 
wordenn door het verweer dat er in casu sprake is van de in onderhavig 
artikell  genoemde uitzondering? Assuradeurs moeten niet te veel van de 
rechtvaardigingsgrondd verwachten nu in de dagelijkse praktijk uitzondering-
enen van art. 6:237 sub h BW bijna niet worden aangenomen. Het is dan ook 
nietniet waarschijnlijk dat assuradeurs kunnen volstaan met een beroep op het 
feitt dat de melding voor hen van praktisch belang is. 

7455 HvJ EG 27-6-2000, NJ 2000, 730. 
7466 Zie ook M.B.M. Loos, NTBR 2001/2, p.102; N. Frenk, WPNR 6431 (2001), 

p.73-755 en E.H. Hondius, WPNR 6417 (2000), p.651-652. 
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Ookk van het kernbeding-verweer - art. 6:231 BW bepaalt dat de wettelijke 
regelingg van algemene voorwaarden niet van toepassing is op bedingen 
diee de kern van de prestaties aangeven voorzover die bedingen duidelijk 
zijnn - moet niet teveel worden verwacht in de praktijk. In de Parlementaire 
Geschiedeniss en de literatuur komt immers naar voren dat bedingen die 
zijnn onder te brengen onder de artt. 6:236-237 BW geen kernbeding zijn.747 

Tott nu toe heb ik de heersende leer weergegeven. Ik heb zelf een afwijken-
dee mening ten aanzien van het gevaar dat art. 6:237 sub h BW voor mel-
dingvervalclausuless vormt. Hoewel het verval van het recht op uitkering 
eenn zeer verstrekkende sanctie is waarvan de toepassing beperkt moet 
blijvenn tot gevallen waarin voor deze vergaande consequentie een recht-
vaardigingvaardiging is te vinden in het feitencomplex,748 zie ik in dezen wel enige 
mogelijkhedenn voor de toepasselijkheid van een rechtvaardigingsgrond in de 
zinzin van art. 6:237 sub h BW. Van een rechtvaardigingsgrond zal sprake zijn 
indienn het niet naleven van de meldingsplicht de assuradeur ernstig bena-
deeltt én de verzekerde van dit feit op de hoogte is of behoort te zijn. Hier zal 
onderr andere sprake van zijn indien een auto-assuradeur een bij de verze-
kerdee bekend, modern car-detectie-systeem en een contractuele melding-
stermijnn van één uur hanteert maar de verzekerde de diefstal zonder geldi-
gege reden pas vier uur na de diefstal meldt en de gestolen auto zich op dat 
momentt al buiten het bereik van het detectie-systeem bevindt. Op grond 
vann het hiervoorgaande lijkt mij een clausule waarin wordt bepaald dat 
eenn verzuim ten aanzien van het niet naleven van de meldingsplicht ver-
vall  van recht op uitkering oplevert indien de assuradeur ernstig nadeel 
ondervindtt van de handelwijze van de verzekerde én de verzekerde van 
ditt feit op de hoogte is of behoort te zijn, een beding dat niet onredelijk be-
zwarendd is in de zin van art. 6:237 sub h BW: het verval van recht vindt 
zijnn rechtvaardiging in het gedrag van de verzekerde én zijn wetenschap 
watt betreft de gevolgen van zijn gedrag. Anders gezegd: de assuradeur 
heeftt een aantoonbaar praktisch belang bij de melding van de verzekerde. 
Verderr is er in het kader van de Wet Algemene Voorwaarden wel wat 
voorr te zeggen onder bepaalde omstandigheden een meldingvervalclausule 
alss kernbeding te zien. Dit verdient enige toelichting. In paragraaf 2.2.6 
betoogdee ik dat bepalingen die aangeven wat de gevolgen zijn voor de 

7477 Zie mijn opmerkingen in paragraaf 2.2.6. 
7488 A. Blom, Hoofdstukken Handelsrecht, 4e druk, Deventer 2001, p.543. 
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uitkeringsplichtt van de assuradeur van het niet naleven van een belangrijke 
verplichtingg die op de verzekerde of de verzekeringnemer rust, kernbe-
dingenn zijn. Onder omstandigheden is de meldingsplicht een belangrijke 
verplichting.. Dit is het geval indien de assuradeur ernstig nadeel van het 
niett mededelen van de schade ondervindt én de verzekerde op de hoogte is 
ofof behoort te zijn van het feit dat het niet mededelen ernstig nadeel voor de 
assuradeurr kan opleveren. Zie voor een voorbeeld het hierboven genoem-
dee car detectie-geval. 
Hett maakt in mijn visie dus niet uit of de weg van het kernbeding wordt 
bewandeldd of men kiest voor de uitzondering van art. 6:237 sub h BW. 
BeideBeide mogelijkheden leiden immers tot hetzelfde resultaat. Ik heb zelf een 
voorkeurvoorkeur voor de kernbeding-methode omdat ik, zoals ik in paragraaf 2.2.6 al 
aangaf,, van mening ben dat de inhoud van een bepaling en niet de redactie 
daarvann bepaalt of er sprake is van een kernbeding. 

5.3.3.44 De meldingvervalclausule en Titel 7.17 NBW 

Hoee wordt in het nieuwe recht gedacht over de toelaatbaarheid van een 
beroepp op een vervalbeding in geval de schade niet binnen de overeenge-
komenn termijn is gemeld? Art. 7.17.1.14 lid 4 bepaalt dat de assuradeur 
hett vervallen van het recht op uitkering wegens het niet nakomen van de 
meldingsplichtt slechts kan bedingen voor het geval hij daardoor in een 
redelijkredelijk belang is geschaad. Deze bepaling is van dwingend recht: er kan niet 
tenn nadele van de verzekerde van worden afgeweken (art. 7.17.1.16 lid 2 
NBW).. Art. 7.17.1.14 lid 4 NBW verheft aldus de 'redelijk belang '-jurispru-
dentiee tot wet. 
Onderr het regime van titel 7.17 verbetert naar alle waarschijnlijkheid de 
positiee van de assuradeur die een beroep doet op de meldingvervalclau-
sulee in een consumentenverzekeringspolis. Waar nu een dergelijke clausule 
inn beginsel wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn en dus vernietigbaar i's 
(art.. 6:233 sub a jo 6:237 sub h BW), zal onder het regime van titel 7.17 een 
beroepp op de clausule toelaatbaar zijn indien de assuradeur aantoont dat de 
meldingmelding voor deze van praktisch belang is. 

245 5 



5.3.45.3.4 De fraudevervalclausule74 

5.3.4.11 Algemeen 

Hett komt in de praktijk wel voor dat de verzekerde zijn medewerkings-
plichtt na het plaatsvinden van het schadevoorval niet nakomt met de 
opzett de assuradeur te misleiden. De verzekerde probeert zich met derge-
lij kk gedrag een hogere uitkering te verschaffen dan deze zou krijgen in-
dienn hij correct zou hebben gehandeld jegens de assuradeur. Men spreekt 
inn dezen wel van fraude bij de vaststelling van de omvang van de schade. 
OpOp dit moment bieden de wet en de jurisprudentie de assuradeur weinig be-
schermingg tegen dergelijke verzekeringsfraude. Het komt er op neer dat 
dee verzekerde recht houdt op het werkelijke uitkeringsbedrag: de wet kent 
geenn regeling van verval van ieder recht op uitkering en met het Benzol-ar-
rest7500 is duidelijk geworden dat de ontbindingsmogelijkheid niet gebruikt 
kann worden om de verzekerde ieder recht op uitkering te ontzeggen. 
PolisvoorwaardenPolisvoorwaarden vormen dan ook dé mogelijkheid voor de assuradeur om 
zichh op dit punt bescherming aan te meten. Als reactie op het Benzol-ar-
restt wordt in de praktijk dan ook veel gebruik gemaakt van speciale clausu-
lesles die fraude bij de vaststelling van de omvang van de schade te lij f gaan. 
StandaardStandaard in de meeste verzekeringspolissen is de clausule dat fraude, in 
welkee mate dan ook, bij de vaststelling van de omvang van de schade, 
leidtt tot het verval van het recht op een verzekeringsuitkering: de fraude-
vervalclausule.vervalclausule.751751 In het vervolg van deze subparagraaf zal de fraudeverval-
clausulee centraal staan. Gekeken zal worden hoe de Raad van Toezicht, de 
rechtspraakk en het nieuwe recht over deze clausule oordelen. 

7499 25e uitgebreid over deze clausule M.L Hendrikse, Verzekeringsfraude, V druk, 
Deventerr 1999, p.42-52, mijn opmerkingen in Dossier 2001, p. 26-30, mijn noot bij 
Hoff  Den Bosch 30-1-2001, Prg. 2001,5652 en JU. Wansink, AV&S 2001, p.67-72. 

7500 HR 16-1-1959, NJ 1960,46. 
7511 LJ. Hijmans v.d. Bergh voorspelde al in zijn noot onder het Benzol-arrest (HR 16-

1-1959,, NJ 1960, 46) dat assuradeurs massaal een clausule in hun verzekerings-
polissenn zouden gaan opnemen die het redit op uitkering in geval van 
verzekeringsfraudee uitsloot Naast de fraudevervalclausule kennen sommige 
verzekeringspolissenn nog een aantal extra ann-fraudebedingen. Zie over deze 
bedingenn M.L Hendrikse, Verzekeringsfraude, le druk, Deventer 1999, p.44. 
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5.3.4.22 De fraudevervalclausule en de Raad van Toezicht Verze-
keringen n 

VoorVoor 1993 heeft de Raad van Toezicht herhaaldelijk uitgemaakt dat een 
geheelgeheel verval van het recht op uitkering in geval van partiële752 fraude bij de 
vaststellingg van de omvang van de schade, niet in strijd is met de goede 
naamm van het (schade) verzekeringsbedrij f.753 

SindsSinds 8 maart 1993 vaart de Raad evenwel een andere koers: de verzekerde 
verliestt in ieder geval zijn recht op uitkering met betrekking tot de goederen 
waaropwaarop de fraude betrekking heeft en krijgt de schade met betrekking tot de 
goederengoederen waarmee niet gefraudeerd is pas vergoed indien deze zonder gebruik 
vanvan de verklaring van de frauderende verzekerde komt vast te staan.754 

Voorr zijn koerswijziging draagt de Raad twee argumenten aan. 
AllereerstAllereerst kan worden opgemerkt dat de invoering van de Wet Algemene 
Voorwaardenn (art. 6:231-6:247 BW) de Raad noodzaakte tot de koerswijzi-
gingg bij bepaalde verzekeringen. Immers, in de uitspraak II-96/40755 wijst de 
Raadd expliciet op art. 6:237 sub h dat bepaalt dat een beding in een consu-
mentenovereenkomstmentenovereenkomst dat als sanctie op bepaalde gedragingen verval van de 
consumentt toekomende rechten stelt, behoudens rechtvaardigingsgrond, 
wordtwordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Een dergelijk beding is dan 
vernietigbaarr (art. 6:233 sub a jo art. 6:237 sub h BW). 

7522 Dat wil zeggen dat de fraude niet betrekking heeft op alle schadecompo-
nenten. . 

7533 Zie ook H.L. de Boer, Vrb 1993, p.74. Deze auteur verwijst daar o.a. naar 
dee uitspraken RvT V-83/3 en RvT 11-85/44. In de uitspraak V-83/3 
overwoogg de Raad dat de betrokken reisassuradeur niet in strijd met de 
naamm van het (schade)verzekeringsbedrijf handelde door de hele schade-
claimm af te wijzen, hoewel de fraude alleen het medische gedeelte betrof. 

7544 Zie onder andere RvT II-93/7; RvT H-93/33; RvT V-93/25; RvT 11-96/11; 
RvTT 11-96/40 en RvT III-99/5. In de zaak 11-93/7 overwoog de Raad dat een 
algeheell  verval van het recht op uitkering in casu te ver ging nu de fraude 
alleenn de daadwerkelijk niet gestolen televisie en stereo-installatie betrof 
maarr voor wat betreft de rest van de als gestolen opgegeven voorwerpen 
mett inachtneming van strenge bewijseisen (de dief had bekend de betref-
fendee zaken te hebben gestolen!) was vastgesteld dat zij gestolen waren. 

7555 De Boer kwam al in 1993 met deze verklaring voor de koerswijziging van 
dee Raad. Zie H.L. de Boer, Vrb 1993, p.74. 
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Nuu kan het vermoeden door de assuradeur in beginsel weerlegd worden. 
Mett betrekking tot de fraudevervalclausule zal de assuradeur daar naar 
hett oordeel van de Raad niet in slagen. In de uitspraak 11-96/40 overweegt 
dee Raad immers dat het in geval van partiële fraude niet past een algeheel 
vervall  van het recht op uitkering aan die vorm van fraude te verbinden 
'waarr een minder ver gaande sanctie mogelijk en wenselijk zou zijn.'756 

Naarr het oordeel van de Raad doet die laatste situatie zich voor bij partiële 
fraude. . 
Alss tweede argument voor de koerswijziging brengt de Raad naar voren 
datt de sanctie van het volledig verlies van het recht op uitkering te willekeu-
rigrig  is.757 Het maakt voor de toepassing niet uit of een werkelijke schade 
vann ƒ 10.000,- of één van ƒ 500,- onterecht met ƒ 500,- wordt opgehoogd. 
Dee sanctie is in beide gevallen gelijk: algeheel verlies van het recht op 
uitkering.. De sanctie zal de verzekerde in het eerste geval financieel zwaar-
derder treffen dan in het tweede geval terwijl het verwerpelijke gedrag in beide 
gevallenn evenwel van dezelfde aard is. Vandaar dat men zou kunnen zeg-
genn dat in het zonder meer toepassen van de fraudevervalclausule een ele-
mentt van willekeur schuilt. 

5.3.4.33 De fraudevervalclausule en de jurisprudentie 

Inn de jurisprudentie ziet men evenwel een ander beeld. Aanvankelijk wer-
denn fraudevervalclausules in de rechtspraak lange tijd min of meer toelaat-
baarr geacht.758 

Beginn 1998 kwam daarin verandering met een interessant tussenvonnis 
vann de Rechtbank Utrecht.759 Het ging hier om een geval waarin een ver-

7566 De aangehaalde zinsnede ontleent de Raad aan de Memorie van Toe-
lichtingg bij art. 6:237 sub h. Zie Pari. Gesch. Inv. boek 3,5 en 6, l e druk, 
Deventerr 1990, p.1738. 

7577 Zie zeer expliciet RvT H-96/40. 
7588 Toelaatbaar Hof Amsterdam 3-12-1987, S&S 1989, 117; Hof Amsterdam 5-1-

1989,, S&S 1989,129; Ktg. Tilburg 27-1-1994, Prg. 1994, 4112 en Hof Amsterdam 
8-9-1994,, VR 1995, 85. Niet-toelaatbaar: Rechtbank Amsterdam 11-5-1983, S&S 
1983,1266 en Rechtbank Den Haag 4-1-1985, S&S 1985,81 

7599 Rechtbank Utrecht 25-2-1998, Prg. 1999, 5088. Zie in gelijke zin Rechtbank 
Bredaa 30-6-1998 (niet gepubliceerd). 
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zekerdee bij de schadeopgave voor een bedrag van ongeveer ƒ 5.000,-
gefraudeerdd had. Dit was voor de assuradeur reden om iedere uitkering te 
weigerenn op grond van de in de polisvoorwaarden opgenomen fraude-
vervalclausule.. De rechtbank overwoog evenwel dat het enkele feit dat er 
sprakee was van partiële fraude, naar redelijkheid en billijkheid niet kon 
leidenn tot verlies van ieder recht op uitkering. Ter ondersteuning van haar 
motiveringg verwees de rechtbank naar art. 6:237 sub h en de uitspraak II -
96/400 van de Raad van Toezicht. Naar het oordeel van de rechtbank ver-
viell  het recht op uitkering ten aanzien van de verzekerde voorwerpen 
waaropp de fraude betrekking had en mochten ten aanzien van de overige 
goederenn slechts strenge eisen aan het bewijs van de opgegeven schade 
wordenn gesteld. Dit laatste betekende volgens de rechtbank in ieder geval 
datt de verklaring van de frauderende verzekerde niet als bewijs kon 
geldenn en dat de assuradeur niet meer gebonden was aan de eerdere 
erkenningg aangaande het evenement en de schade. 

Inn het daaropvolgende eindvonnis van 17-3-1999 werkte de Rechtbank 
Utrechtt nader uit wat onder de 'strenge eisen aan het bewijs' moest wor-
denn begrepen.760 Naar mijn mening worden uit dit vonnis de volgende 
tweetwee 'regels'761 duidelijk. 
AllereerstAllereerst is er de 'eis' dat het bewijsmateriaal van goede kwaliteit is. De assu-
radeurr mag van iedere gestolen, beschadigde of verloren zaak van de 
verzekerdee bewijs eisen a) dat de zaak ten tijde van het schadevoorval ter 
plaatsee aanwezig was, b) dat de zaak door het schadevoorval beschadigd 
off  verloren is gegaan en tenslotte c) welke waarde de zaak ten tijde van 
hett evenement had. 

Opp de tweede plaats is er de 'regel' dat de kwaliteitseisen gesteld aan het 
bewijsmateriaalbewijsmateriaal strenger worden indien er een band bestaat tussen de verze-
kerdekerde en degene die het bewijs aanlevert. Een dergelijke relatie is het meest 
denkbaarr bij getuigenbewijs. 

7600 Rechtbank Utrecht 17-3-1999, Prg. 1999, 5197. 
7611 Op grond van art. 179 lid 2 Rv (art. 2.8.4 lid 2 Nieuw Rv.)is de rechter in 

beginsell  vrij in zijn waardering van het bewijs. Van echte bewijswaarde-
ringsregelss kan dan ook in dezen niet worden gesproken. De genoemde 
tweee punten zullen dan ook meer het karakter hebben van uitgangspunten 
waarvann naar gelang de omstandigheden van zal worden afgeweken. 
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Hett is geen verrassing dat de Rechtbank Utrecht in haar vonnissen zo uit-
drukkelijkdrukkelijk de opvatting van de Raad van Toezicht aangaande de toelaat-
baarheidd van fraudevervalclausules overneemt. De vonnissen borduren 
voortt op een ontwikkeling die is in gezet door het arrest van de Hoge 
Raadd van 12-1-1996.762 In dit arrest overwoog de Hoge Raad dat 'indien 
eenn gedraging van een verzekeraar jegens diens verzekerde onder de 
omstandighedenn van het geval niet kan worden aanvaard uit een oogpunt 
vann handhaving van de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf, 
ligtt het in de rede te oordelen dat die gedraging onder dezelfde omstan-
dighedenn evenmin aanvaardbaar is naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid.. Zulks in aanmerking genomen bestaat er grond om voor de 
inhoudd van de op het onderhavige punt in Nederland levende rechtsover-
tuigingg betekenis toe te kennen aan het hiervoor weergegeven standpunt 
vann de Raad van Toezicht.' 
Dee fraudeursvriendelijke benadering in de rechtspraak is naar alle waarschijn-
lijkheidlijkheid van korte duur geweest wanneer men de laatste jurisprudentie be-
kijkt . . 
Hett arrest van het Hof Den Haag van 22 augustus 2000 maakte duidelijk 
datt deze benadering in ieder geval niet moest worden gevolgd in geval van 
eeneen bedrijfsverzekering.763 Het ging hier om een geval waarin een bedrijfsma-
tigtig verzekerde bij zijn diefstalschadeclaim een schadepost had opgegeven 
diee er in werkelijkheid niet was. Toen de fraude aan het licht kwam, wei-
gerdee de assuradeur met een beroep op de in de toepasselijke polisvoor-
waardenn opgenomen fraudevervalclausule ook de werkelijke schadeposten 
tee vergoeden. 
Dee daaropvolgende procedure bij de Rechtbank Den Haag leverde de 
verzekerdee niets op. Dit college overwoog dat het beroep van de assura-
deurr op de fraudevervalclausule niet in strijd met de redelijkheid en de 
billijkheidd was: de waarde van de onjuist opgegeven schade vormde 
immerss een substantieel gedeelte van de totale schade claim (ƒ 20.000,- op 
eenn geclaimd bedrag van ƒ120.000,-), en de verzekerde had een lange tijd 

7622 HR 12-1-1996, NJ 1996, 683. Zie ook over dit arrest A.S Fransen van de 
Putte,, Vrb 1996, p.15-16. 

7633 Hof Den Haag 22-8-2000, Prg. 2000, 5565. Zie uitgebreid over dit arrest 
mijnn noot onder deze uitspraak. 
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dee mogelijkheid gehad om terug te komen op de door hem ingediende, 
foutievee claim. 
Hett daaropvolgende beroep van de verzekerde bij het hof was tevergeefs. 
Inn navolging van de rechtbank overwoog het hof dat het beroep op de 
fraudevervalclausulee gezien de omvang van het fraudebedrag niet in strijd 
mett de redelijkheid en de billijkheid was. Verder overwoog het hof dat de 
bepalingg ook niet vernietigbaar was op grond van art. 6:233 sub a BW. Het 
feitt dat fraudevervalbedingen in consumentenovereenkomsten op grond 
vann art. 6:237 sub h worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn, was 
voorr het hof om drie redenen onvoldoende om tot een dergelijke conclusie 
tee komen. 
Opp de eerste plaats was er volgens het hof slechts sprake van een vermoe-
denden van onredelijk bezwarendheid. 
Verderr was het hof van oordeel dat art. 6:237 sub h op grond van de 
reflexwerkingreflexwerking alleen van enige invloed kan zijn bij de toetsing aan art. 6:233 
suba. . 
Hett derde argument van het hof had betrekking op de door de verzekerde 
aangehaaldee jurisprudentie en uitspraken van de Raad van Toezicht ten 
aanzienn van de toepassing van art. 6:237 sub h in geval van consumenten-
verzekeringsfraude.. Deze uitspraken waren naar het oordeel van het hof 
niett onomstreden gebleken indien men kijkt naar de literatuur, jurispru-
dentiee en het Ontwerp Titel 7.17 op dit punt. 
Inn het arrest van het Hof Amsterdam van 9-11-2000 werd de benadering 
vann het Hof Den Haag overgenomen in een consumentenverzekeringszaak.764 

Hett hof overwoog in r.o. 3.10: 'Amev maakt er terecht bezwaar tegen dat 
dee rechtbank haar oordeel mede heeft gebaseerd op het bepaalde in art. 
6:2377 (aanhef en onder h) van het Burgerlijk Wetboek. Zowel in de aanhef 
vann artikel 237 als in de specifieke bepaling onder h is voorzien in de 
mogelijkheidd om het gebruik van een bepaald beding, dan wel het doen 
vann een beroep op het onderhavige beding, te rechtvaardigen. Nu het in 
casuu - zoals reeds overwogen - gaat om misleiding op niet slechts geringe 
schaalschaal (curs., MLH), rechtvaardigt de handelwijze van verzekerde het 
beroepp op het beding en daarmee het verval van zijn recht op uitkering.' 

Hoff  Amsterdam 9-11-2000, AV&S 2001, p.69. 
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Dee arresten van het Hof Arnhem van 21 november 2000 en van het Hof 
Denn Bosch van 30 januari 2001 gaan nog veel verder: de fraudevervalclau-
sulee mag worden toegepast ongeacht de grootte van het fraudebedrag.765 In het 
laatstgenoemdee arrest ging het om een geval waarin een consument-verze-
kerdekerde onder andere enkele goederen als schadeposten had opgegeven 
terwijll  in werkelijkheid geen schade aan die goederen was ontstaan. Toen 
dee fraude aan het licht kwam, was dit voor de assuradeur een belangrijke 
redenn om onder verwijzing naar de toepasselijke fraudevervalclausule de 
gehelegehele claim af te wijzen. 
Inn de daaropvolgende procedure stelde de Rechtbank Breda de verzeker-
dee grotendeels in het gelijk. Dit college overwoog allereerst dat het feit 
datt de verzekerde voor een bepaald bedrag opzettelijk onjuiste gegevens 
hadd verstrekt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kon 
leidenn tot verlies van elk recht tot vergoeding van schade. Verder over-
woogg de rechtbank dat wel kon worden geoordeeld dat het recht op uitke-
ringg verviel ten aanzien van de goederen waarop de fraude betrekking had en dat 
tenten aanzien van de overige goederen strenge eisen aan het bewijs van de opgege-
venven schade mochten worden gesteld en de verzekeraar zijn vergoedingsplicht 
striktstrikt kon beperken tot hetgeen op deze wijze was komen vast te staan. 
Hett daaropvolgende beroep van de assuradeur bij het Hof Den Bosch was 
succesvol:: het hof vernietigde het vonnis van de rechtbank. Het college 
overwoogg ten aanzien van het beroep van de assuradeur op de fraudever-
valclausulee in r.o. 4.4: 'X (anon., MLH) erkent verder dat hij bewust een 
verkeerdee opgave heeft gedaan omtrent schade aan boxen, een gebit en 
gordijnen.. Beide onjuiste opgaven rechtvaardigen dat de verzekeraar uit-
keringg weigert. Het standpunt van X (anon., MLH) dat uitkering in een 
dergelijkk geval niet mag worden geweigerd ten aanzien van de goederen 
waaromtrentt wel een juiste opgave is gedaan, moet worden verworpen. 
Dee polisvoorwaarden bepalen duidelijk, dat ingeval van een onware 
opgavee de verzekering geen dekking biedt en beperken het verval van 
dekkingg niet tot de zaken ten aanzien waarvan een onjuiste opgave is 
gedaan.. Zulks vindt ook daarin rechtvaardiging, dat de verzekeraar bij het 

Hoff  Arnhem 21-11-2000, AV&S 2001, p.69-70 en Hof Den Bosch 30-1-2001, 
Prg.. 2001, 5652. 
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bepalenn van de omvang van de schade zeer afhankelijk is van de juistheid 
vann de opgave door de verzekerde, en dat het niet zo kan zijn dat de 
verzekerdee straffeloos kan proberen of de verzekeraar zijn pogingen tot 
fraudee doorziet.' 
Eenn gelijksoortige overweging treft men aan in het arrest van het Hof 
Arnhemm van 21 november 2000.766 Dit college overwoog in r.o. 2.6: 'Deze 
voorwaardee beoogt immers een zware sanctie te stellen op gepleegd 
bedrog,, waardoor vaak ook gerede twijfel ontstaat ten aanzien van andere 
schadepostenn waarvan niet aanstonds kan worden vastgesteld dat ook 
daarmeee is gefraudeerd. Een dergelijke sanctie wordt gerechtvaardigd 
doordatt Centraal Beheer ook bij het behandelen van een schadeclaim in 
sterkee mate afhankelijk is van de betrouwbaarheid van de verzekerde en 
dee verzekeringsovereenkomst een bijzonder vertrouwenskarakter heeft. 
Indienn verzekerde in zijn uitleg zou worden gevolgd, zou de sanctie zeer 
beperktt zijn en daarmee ook het risico voor verzekerde bij bedrog betrek-
kelijkk gering zijn.' 

Menn moet voorzichtig zijn na bovengenoemde arresten te spreken van een 
nieuwenieuwe heersende leer. Het heeft er alle schijn van dat assuradeurs weer 
zonderr enig voorbehoud een beroep op de fraudevervalclausule kunnen 
doenn maar voorzichtigheid is op zijn plaats omdat de jurisprudentie op 
ditt terrein grilli g is. Van het vonnis van de Rechtbank Utrecht van 25-2-
19987677 werd niet zo lang geleden ook wel gedacht dat het een defintieve 
ommezwaaiommezwaai betekende ten gunste van de frauderende verzekerde. Dat dit 
oordeell  te voorbarig was, blijkt uit de hierboven genoemde arresten. Het 
zouu voor de rechtszekerheid op onderhavig punt dan ook goed zijn in-
dienn de Hoge Raad zich eens over het gebruik van de fraudevervalclausu-
lee in geval van partiële fraude bij de vaststelling van de omvang van de 
schadee zou uitlaten. Tot die tijd blijf t er enige onduidelijkheid bestaan over 
dee onderhavige kwestie. 

Hoff  Arnhem 21-11-2000, AV& S 2001, p.69-70. 
Rechtbankk Utrecht 25-2-1998, Prg. 1999, 5088. 
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5.3.4.44 De fraudevervalclausule en Titel 7.17 NBW 

Hebbenn fraudevervalclausules nog toegevoegde waarde onder het regime 
vann Titel 7.17? Deze vraag moet ontkennend beantwoord worden. Ik zal dit 
naderr uitwerken. Art. 7.17.1.14 lid 5 NBW bepaalt dat het recht op uitke-
ringg vervalt indien een verplichting als bedoeld in lid 1 of 2 (de medewer-
kingsverplichtingenn van de verzekerde na het plaatsvinden van het scha-
devoorval)) niet is nagekomen met de opzet de assuradeur te misleiden, 
behoudensbehoudens voorzover deze misleiding het verval van het recht op uitkering niet 
rechtvaardigt.rechtvaardigt. Deze bepaling is op grond van art. 7.17.1.16 lid 2 NBW van 
dwingenddwingend recht. 

Inn het Ontwerp 7.17 van 1986 (art. 7.17.1.14 lid 4 Ontwerp 1986) was geen 
voorbehoudd opgenomen voor het verval van recht in geval van fraude bij 
dee vaststelling van de omvang van de schade. Dit was niet bij toeval. In de 
Memoriee van Toelichting leest men immers het volgende: 'Het is niet 
gewenstt dat bedrog bij de schaderegeling de verplichting van de verzeke-
raar,, de werkelijke schade te vergoeden, onverlet zou laten, omdat de 
bedriegerr dan geen enkel risico loopt en er alleen maar ontoelaatbaar 
voordeell  uit zou kunnen trekken.'768 

Dee wetgever is van deze harde lijn  teruggekomen. In de Nota van Wijzi -
gingg van 21 juni 2000 is dan ook de redactie van de wetsbepaling zodanig 
aangepastt (en vernummerd) dat het geheel verval van het recht op uitkering 
geengeen vanzelfsprekendheid meer is.769 Naar het oordeel van de wetgever verd-
iendee het bij nadere overweging aanbeveling de 'genuanceerde' (curs. MLH) 
benaderingbenadering aangaande de toepassing van fraudevervalbedingen die in de 

Memoriee van Toelichting Ontwerp Titel 7.17, p.20. 
Anderss F.H.J. Mijnssen, Preadvies voor de Vereniging voor 
Verzekeringswetenschapp 1998, le druk, Deventer 1999, p.13. Naar de 
meningg van deze auteur diende art. 7.17.1.14 lid 4 Ontwerp 1986 ook 
beperktt te worden opgevat. Deze opvatting spoort mijns inziens niet met 
dee hierboven genoemde passage uit de Memorie van Toelichting die 
mijnss inziens geen enkele ruimte openlaat voor twijfel op dit punt. 
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jurisprudentie7700 en de uitspraken van de Raad van Toezicht was waar te 
nemen,, dwingend in de wet op te nemen.771 

Dezee laatste opmerking van de wetgever betekent mijns inziens dat de 
fraudevervalclausulee onder het regime van Titel 7.17 moet worden toege-
pastt met inachtneming van bedoelde uitspraken. Fraudevervalclausules 
hebbenn onder het nieuwe recht dan ook geen zin meer: het onderwerp is al 
inn de wet geregeld en er kan door assuradeurs niet van worden afgeweken 
omdatt het dwingend recht is. Voor verzekerden die frauderen bij de vast-
stellingg van de omvang van de schade is de toekomstige regeling van art. 
7.17.1.147.17.1.14 lid 5 NBW een vooruitgang omdat verzekerden gezien de hierbo-
venn genoemde vier arresten op dit moment indien er, zoals praktisch altijd het 
gevalgeval is, een fraudevervalclausule in de polisvoorwaarden is opgenomen, op 
minderminder mededogen kunnen rekenen. 
Hett is de vraag of gezien de recente ontwikkelingen in de rechtspraak niet 
dee basis aan de uitzonderingsgrond in art 7.17.1.14 lid 5 NBW is ontvallen. 
Dee 'genuanceerde' (aanh. MLH) rechtspraak aangaande het gebruik van 
fraudevervalclausulee waarop de introductie van deze uitzonderingsgrond 
voorr een groot deel gebaseerd is, is de laatste tijd verdrongen door harde 
uitsprakenn van de Hoven Den Haag, Amsterdam, Arnhem en Den Bosch 
overr deze kwestie. Indien in de nabije toekomst nog meerdere uitspraken 
zoalss genoemde arresten worden gewezen, lijk t mij art. 7.17.1.14 lid 5 
NBWW in deze vorm niet meer houdbaar. In een dergelijk geval lijk t het mij 
raadzaamm terug te vallen op de oplossing uit het Ontwerp 1986 (art 7.17.1.14 
lidd 41986): het verval van ieder recht op uitkering zonder enig voorbehoud. 

5.3.4.55 Eigen visie ten aanzien van het gebruik van de fraudever-
valclausule e 

Art .. 6:237 sub h lijk t op het eerste gezicht op dit moment het grootste struikel-
blokblok voor het zonder enige beperking door de assuradeur toepassen van de 
fraudevervalclausule.. Dit artikel bepaalt immers dat bedingen waarin 

7700 In dit kader vermeld ik nog voor de duidelijkheid dat op het moment dat 
dee Toelichting bij de Nota van Wijziging werd opgesteld (voorjaar 2000) 
dee 'harde' arresten van de Hoven Den Haag, Amsterdam, Arnhem en Den 
Boschh nog gewezen moesten worden. 

7711 Toelichting Nota van Wijziging Titel 7.17, p. 27-28. 
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bepaaldee gedragingen van consumenten worden bestraft met een verval 
vann recht behoudens rechtvaardigingsgrond worden vermoed onredelijk 
bezwarendd te zijn. Ik ben om twee redenen van mening dat art. 6:237 sub h 
geenn gevaar vormt voor de fraudevervalclausule. 
AllereerstAllereerst kan naar mijn mening de rechtvaardiging voor het algeheel verval 
vann het recht op uitkering gebaseerd worden op de in het onderhavige 
wetsartikell  genoemde uitzondering: verval van recht bedingen worden niet 
vermoedd onredelijk bezwarend te zijn indien de gedraging van de weder-
partijj  het geheel verval van recht rechtvaardigt. Naar mijn mening is fraudu-
leuss handelen bij uitstek een voorbeeld een voorbeeld van een dergelijke 
gedraging:: 'fraus omnia corrumpit'J72 

Ditt lijkt  ook de opvatting van het Hof Den Bosch te zijn wanneer men in 
r.o.. 4.4 van het arrest van 30-1-2001 leest: Zulks (het zonder voorbehoud 
toepassenn van de fraudevervalclausule, MLH) vindt ook daarin rechtvaar-
diging,, dat de verzekeraar bij het bepalen van de omvang van de schade 
zeerr afhankelijk is van de juistheid van de opgave door de verzekerde, en 
datt het niet zo kan zijn dat de verzekerde straffeloos kan proberen of de 
verzekeraarr zijn pogingen tot fraude doorziet.' Wanneer men aanneemt 
datt een fraudevervalclausule niet onredelijk bezwarend is op grond van 
art.. 6:237 sub h kan zeker worden vastgesteld dat een dergelijk beding 
niett onredelijk bezwarend is in een bedrijfsmatige verzekeringsovereen-
komstt als daar getoetst wordt aan art. 6:233 sub a. 
OpOp de tweede plaats kan mijns inziens worden verdedigd dat men in casu 
aann art. 6:237 sub h in het geheel niet toekomt nu de fraudevervalclausule 
eenn kernbeding is en kernbedingen vallen, mits zij duidelijk zijn opgesteld, 
buitenn de reikwijdte van de Wet Algemene Voorwaarden (art. 6:231 sub a 
BW).7733 Van een kernbeding is in dezen sprake nu het beding de gevolgen 
aangeeftt van het niet naleven van een belangrijke verplichting die op de 

7722 In België is dit laatste een algemeen beginsel. Zie J-F. Romain, Theorie 
critiquee du principe general de bonne foi en droit privé, le druk, Brussel 
2000,, p.768 en A. Colpaert, Bundel Verzekeringenrecht, le druk, 
Antwerpen-Apeldoornn 1998, p.61. 

7733 Deze opvatting is in strijd met de heersende leer nu deze er vanuit gaat 
datt een beding dat voorkomt op de lijsten van de artt. 6:236-237 onder 
geenn geval een kernbeding kan zijn. Zie ook mijn opmerkingen in 
paragraaff  2.2.6. 
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verzekerdee rust: de plicht de assuradeur juist te informeren over de om-
vangg van de schade.774 

Mij nn benadering heeft zeer verstrekkende gevolgen. Er dient dan ook voor 
gewaaktgewaakt te worden dat de assuradeur zonder voldoende grond aanneemt dat 
dee verzekerde heeft getracht de assuradeur te misleiden gezien de zware 
sanctiee die de verzekerde boven het hoofd hangt in de vorm van het ver-
vall  van het recht op uitkering. De verzekerde bevindt zich dan veelal in 
eenn lastige positie omdat hij niet de beschikking heeft over de know how en 
dee technische mogelijkheden van de assuradeur. 
Dee verzekerde kan echter tegemoet worden gekomen door op grond van 
dee redelijkheid en billijkheid een verzwaarde stelplicht voor de assura-
deurr aan te nemen met als gevolg dat deze laatste meer zal moeten bewij-
zenn (art. 177 Rv, art. 2.8.2 nieuw Rv). Dit zal de assuradeur er wellicht van 
weerhoudenn zich al te snel op fraude te beroepen.775 

Ookk is het mogelijk de verzekerde tegemoet te komen door de assuradeur 
opp grond van de redelijkheid en de billijkheid de plicht op te leggen 
bepaaldee gegevens te verschaffen of bepaalde feiten te stellen die de ver-
zekerdee dan in staat stellen het bewijs te leveren van de stelling dat hij 
niett gefraudeerd heeft.776 

5.44 Twee bijzondere situaties: de situatie van een 
verzekeringnemer/niet-verzekerdee en de situatie van 
eenn pluralitei t van verzekerden 

5.4.15.4.1 De situatie van een verzekeringnemer/niet-verzekerde 

Inn paragraaf 5.1.2 kwam naar voren dat er onder het huidige recht mogelijk 
eenn medewerkingsplicht rust op de verzekeringnemer/niet-verzekerde. In 
hethet nieuwe recht zal over deze kwestie geen onduidelijkheid meer bestaan: art. 

Ziee ook mijn opmerkingen in paragraaf 2.2.6. 
Ziee over dit onderwerp W.D.H. Asser, Rechtspraakoverzicht Bewijslast-
verdeling,, T druk, Deventer 1998, p.45. 
Ziee over dit onderwerp W.D.H. Asser, Rechtspraakoverzicht Bewijslast-
verdeling,, 2e druk, Deventer 1998, p.45. 

774 4 

775 5 

776 6 
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7.17.1.144 lid 1 en 2 NBW maken duidelijk dat de medewerkingsverplich-
tingenn zowel op de verzekerde als op de verzekeringnemer rusten. 
Hett feit dat de medewerkingsplichten ook rusten op de verzekeringnemer 
diedie zelf geen verzekerde is, heeft bepaalde specifieke gevolgen. Nu deze vier 
gevolgenn grotendeels overeenkomen met de gevolgen die aan de orde zijn 
bijj  het niet-naleven van de bereddingsplicht door een verzekeringnemer/ 
niet-verzekerde,, kan op deze plaats voornamelijk volstaan worden met 
hett kort weergeven van de drie gemeenschappelijke gevolgen en het voor de 
argumentatiee van deze gevolgen verwijzen naar paragraaf 4.5.1 waar deze 
gevolgenn uitgebreid aan de orde zijn gekomen. Het afwijkende vierde gevolg 
zall  evenwel iets uitgebreider worden besproken. 
OpOp de eerste plaats kan worden opgemerkt dat de assuradeur de schade die 
veroorzaaktt is door het niet nakomen van één van de medewerkingsver-
plichtingenn door de verzekeringnemer/niet-verzekerde niet kan verrekenen 
mett de schadevergoeding die hij moet uitkeren aan de verzekerde. 
VoorVoor het huidige recht vloeit dit voort uit art. 6:127 BW. Volgens deze bepa-
lingg is verrekening slechts mogelijk indien twee personen eikaars schulde-
naarr zijn, wat niet het geval is in de onderhavige situatie. 
HetHet nieuwe recht sluit daar met een expliciete, verzekeringsrechtelijke regel op 
aan.. Art. 7.17.1.14 lid 3 NBW kent de assuradeur de verrekeningsbevoeg-
heidd immers alleen toe indien de verzekerde één van de medewerkingsver-
plichtingenn niet nakomt en de assuradeur dientengevolge schade lijdt. 
Dee assuradeur blijf t onder beide regimes evenwel niet met de veroorzaakte 
schadee zitten. De assuradeur kan de schade op grond van wanprestatie 
verhalenn op de verzekeringnemer/niet-verzekerde indien deze toereken-
baarr tekort is geschoten in het naleven van één van de medewerkingsver-
plichtingenn (art. 6:74 BW). 
Tochh zou ik willen bepleiten de schadevergoedingsactie jegens de verze-
keringnemerr expliciet in art. 7.17.1.14 NBW op te nemen.777 Hoewel een 
dergelijkk bepaling strikt genomen niet noodzakelijk is om de assuradeur 
eenn mogelijkheid te geven om zijn schade op de verzekeringnemer/niet-
verzekerdee te kunnen verhalen, meen ik dat een zodanige bepaling verhel-
derendderend en dus zinvol is. Het tweede mogelijke gevolg dat ik aan de orde wil 
stellenn is de ontbinding van de verzekeringsovereenkomst. In navolging van 

7777 In paragraaf 4.5.1 bepleitte ik hetzelfde ten aanzien van art. 7.17.2.18 
NBWW (bereddingsplidü) 
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hetgeenn ik al opmerkte bij de behandeling van de bereddingsplicht zou ik 
ookk hier willen pleiten voor een beperkte ontbindingsmogelijkheid. In 
gevall  een verzekeringnemer/niet-verzekerde één van de medewerkings-
verplichtingenn niet nakomt, kan de assuradeur mijns inziens de verzeke-
ringsovereenkomstt slechts gedeeltelijk ontbinden waarbij de wanpresteren-
dee verzekeringnemer buiten de verzekeringsovereenkomst wordt ge-
plaatstt en de derde-verzekerde de premieplicht van de verzekeringnemer 
overneemt.778 8 

OpOp de derde plaats kan worden opgemerkt dat de assuradeur mijns inziens 
slechtss gedeeltelijk gebruik kan maken van de in paragraaf 5.1.4 behandel-
dee opzegclausules in geval de verzekeringnemer/niet-verzekerde één van 
dee medewerkingsverplichtingen ernstig niet is nagekomen. In navolging 
vann hetgeen ik al opmerkte bij de behandeling van de bereddingsplicht 
zouu ik ook hier willen pleiten voor een gedeeltelijke opzegging waarbij de 
verzekeringnemer/niet-verzekerdeverzekeringnemer/niet-verzekerde buiten de overeenkomst wordt geplaatst 
enn de derde-verzekerde de premieplicht overneemt. 
OpOp de vierde en laatste plaats zou ik de verval van recht-sanctie in geval van 
fraudee bij de vaststelling van de omvang van de schade willen bespreken. 
Art.. 7.17.1.14 lid 5 NBW bepaalt voor het nieuwe recht dat het recht op 
uitkeringg vervalt indien de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde 
éénn van de in lid 1 en 2 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met 
dee opzet de assuradeur te misleiden behoudens voorzover deze mislei-
dingg het verval niet rechtvaardigt. Het is opvallend dat de wetgever de 
vervall  van recht sanctie ook hanteert indien een verzekeringnemer/niet-
verzekerdeverzekerde fraudeert bij de vaststelling van de omvang van de schade. Het 
ontgaatt mij waarom de wetgever een onderscheid maakt tussen het niet 
nakomenn van één van de medewerkingsverplichtingen door de 
verzekeringnemer/niet-verzekerdee zonder dat daarbij sprake is van misleiding 
vanvan deze laatste en een dergelijk optreden van de verzekeringnemer/niet-verze-
kerdekerde met de bedoeling van deze laatste de assuradeur te misleiden. 
Immers,, in het eerste geval mag de assuradeur de door het optreden van de 
verzekeringnemer/niet-verzekerdee veroorzaakte schade niet verrekenen 
mett de uitkering aan de verzekerde terwijl indien de verzekeringnemer/niet-
verzekerdeverzekerde handelt met de opzet de assuradeur te misleiden het verval van recht 

7788 Zie ook F.R. Salomons, Verzekering ten behoeve van een derde, le druk, 
Zwollee 1996, p.270. 
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dee verzekerde wel treft. Ik zie geen grond om in het ene geval het optreden 
vann de verzekeringnemer-niet-verzekerde niet toe te rekenen aan de ver-
zekerdee en dit in het andere geval wel te doen. In de Toelichting bij de 
Notaa van wijziging blijf t dit onderscheid helaas onbesproken. 
Voorzoverr in fraudevervalclausules op dit moment wordt bepaald dat 
fraudee bij de vaststelling van de omvang van de schade door de 
verzekeringnemer/niet-verzekerdee ook een verval van het recht op uitke-
ringg van de verzekerde meebrengt die niet heeft gefraudeerd, zou ik 
voorzoverr het beding in een consumentenverzekeringsovereenkomst is 
opgenomen,, menen dat de clausule in deze vorm op grond van art. 6:237 
subb h jo 6:233 sub a vernietigbaar is. In een dergelijk geval kan niet meer 
wordenn volgehouden dat er sprake is van een rechtvaardiging voor het 
vervall  van recht zoals art. 6:237 sub h eist: de sanctie moet immers in 
beginsell  alleen de dader treffen, niet ook onschuldige derden.779 

Ookk de opvatting dat de fraudevervalclausule een kernbeding is, leidt in 
dezenn niet tot een andere uitkomst. Het lijk t mij dan immers verdedigbaar 
tee oordelen dat het beroep op de clausule onder de omstandigheden in strijd 
mett de redelijkheid en de billijkheid is (art. 6:248 lid 2 BW). 

5.4.25.4.2 De situatie van een pluraliteit van verzekerden 

Inn bepaalde situaties is er niet sprake van één verzekerde maar van een 
pluraliteitpluraliteit van verzekerden. In deze paragraaf wil ik kort vier specifieke 
gevolgenn van die laatste situatie aangeven. Ik kan volstaan met het kort 
aanstippenn van drie van de vier gevolgen nu deze gevolgen dezelfde zijn 
alss de gevolgen die aan orde waren bij het niet naleven van de bered-
dingsplichtt door één van de verzekerden bij een pluraliteit van verzeker-
den.. Voor de argumentatie met betrekking tot die drie gemeenschappelijke 
gevolgenn verwijs ik naar paragraaf 4.5.2 (bereddingsplicht en pluraliteit 
vann verzekerden). Het afwijkende vierde gevolg zal ik iets uitgebreider 
behandelen. . 

Inn geval van een bedrijfsverzekering kan geen direct beroep op art. 6:237 
subb h BW worden gedaan. Ik ben evenwel van mening dat een toetsing 
vann het beding aan art. 6:233 sub a of art. 6:248 lid 2 BW evenzeer een 
beroepp op de clausule in deze vorm in de weg staat. 
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OpOp de eerste plaats ben ik voor wat het huidige recht betreft van mening dat 
hett Fatum Il-arrest™ meebrengt dat de assuradeur de op grond van de 
polisvoorwaardenn verschuldigde totale uitkering kan verminderen met de 
doorr hem geleden schade indien slechts één van de verzekerden één van de 
medewerkingsverplichtingenn niet nakomt voorzover er sprake is van een 
objectobject verzekering en er enige verbondenheid tussen de verzekerden bestaat. 
VoorVoor alle andere pluraliteitsgevallen geldt echter dat de assuradeur zijn scha-
dee zal dienen te verrekenen met dat deel van de verzekeringsuitkering dat 
overeenkomtt met het belang van de nalatige verzekerde. 
OnderOnder het regime van Titel 7.17 zal toerekening van nalatig gedrag van één 
vann de verzekerden aan de overige verzekerden niet meer tot de mogelijk-
hedenn behoren nu de Fatum II-leer onder het nieuwe recht niet meer van 
betekeniss is. De assuradeur zal dan in alle gevallen zijn schade moeten 
verrekenenn met dat deel van de uitkering dat correspondeert met het 
belangg van de nalatige verzekerde. 

HetHet tweede mogelijke gevolg dat ik aan de orde wil stellen is de ontbinding 
vann de overeenkomst. In navolging van hetgeen ik al opmerkte bij de 
behandelingg van de bereddingsplicht zou ik voor het huidige recht op 
grondd van de Fatum II-leer willen aannemen dat de ontbinding alle verze-
kerdenn treft indien er sprake is van een objectverzekering en enige verbonden-
heidheid tussen de verzekerden. In alle andere gevallen lijk t mij een gedeeltelijke 
ontbindingg waarbij alleen de 'verzaker' van één van de medewerkingsver-
plichtingenn buiten de overenkomst wordt geplaatst voor de hand liggen. 
InIn het nieuwe recht geldt de gedeeltelijke ontbinding voor alle gevallen waar-
inn er sprake is van een pluraliteit van verzekerden omdat de Fatum II-leer 
onderr het nieuwe recht van geen betekenis meer is. 
OpOp de derde plaats kan in navolging van mijn opmerkingen bij de behande-
lingg van de bereddingsplicht naar voren worden gebracht dat de in para-
graaff  5.1.4 genoemde opzegclausules onder het huidige recht niet onder alle 
omstandighedenomstandigheden in zijn geheel kunnen worden ingeroepen. Ik zou menen dat 
inn geval er sprake is van een objectverzekering en enige vorm van verbonden-
heidheid tussen de verzekerden, de assuradeur de overeenkomst in zijn geheel 
magg opzeggen. In alle andere gevallen zou ik willen pleiten voor een beperk-

HR19-6-1992,, NJ 1993, 555. 
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tete opzegmogelijkheid waarbij de verzaker van één van de medewerkings-
verplichtingenn buiten de overeenkomst wordt geplaatst. 
OnderOnder het regime van Titel 7.17 kan er in alle gevallen slechts gedeeltelijk 
wordenn opgezegd. 
OpOp de vierde en laatste plaats wil ik nog aandacht besteden aan de verval 
vann recht-sanctie in geval van fraude bij de vaststelling van de omvang 
vann de schade. 
Dezee sanctie komt men op dit moment tegen in fraudevervalclausules. Wat 
nuu te doen indien één van de verzekerden bij een pluraliteit van verzekerden 
fraudeertt bij de vaststelling van de omvang van de schade en er een frau-
devervalclausulee in de polisvoorwaarden is opgenomen? Op grond van 
dee Fatum II-leer lijk t mij een verval van recht die alle verzekerden treft 
alleenn mogelijk voorzover er sprake is van een objectverzekering en er 
enigee verbondenheid bestaat tussen de verzekerden. Voor alle andere 
pluraliteitsgevallenn geldt echter dat alleen dat deel van het recht op uitkering 
vervaltvervalt dat overeenkomt met het belang van de frauderende verzekerde. Zoals 
ookk het geval was in pargraaf 5.4.1 zal deze laatste beperking bij de consu-
mentenverzekeringg zijn grondslag vinden in art. 6:237 sub h en bij be-
drijfsverzekeringenn in de art 6:233 sub a of 6:248 lid 2 BW. 
Dee verval-sanctie komt men verder in het nieuwe recht tegen in art. 
7.17.1.144 lid 5. Ik zou menen dat fraude bij de vaststelling van de omvang 
vann de schade door één van de verzekerden in geval van een pluraliteit 
vann verzekerden alleen een verval van dat deel van de uitkering meebrengt dat 
correspondeertcorrespondeert met het belang van de frauderende verzekerde, hoewel de wet-
tekstt en de toelichting bij het artikel niet een dergelijke beperkte lezing 
opdringen.. Toch zou ik willen pleiten voor deze lezing om zodoende een 
onderscheidonderscheid te vermijden in de toerekening aan de overige verzekerden in 
gevall  de nalatige verzekerde optreedt zonder de assuradeur te willen 
misleidenn en de situatie dat dit wel zijn bedoeling is. Zie ook mijn opmer-
kingenn in paragraaf 5.4.1. De aard van de pluraliteit van verzekerden is 
onderr het nieuwe recht niet meer van belang nu de Fatum II-leer onder het 
nieuwee recht niet meer van betekenis is. 
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5.55 Rechtsvergelijking 

5.5.15.5.1 België 

5.5.1.11 Algemeen 

5.5.1.1.11 Inleiding 

Art .. 19 paragraaf 1 lid 1 Verz. W. bepaalt dat de verzekerde, zo spoedig 
mogelijkk en in elk geval binnen de termijn bepaald in de overeenkomst, 
hett schadegeval781 aan de assuradeur dient te melden.782 In de praktijk vindt 
menn in de meeste verzekeringspolissen een concrete meldingstermijn ge-
noemd.7833 Zo is in brandverzekeringspolissen doorgaans bepaald dat de 

7811 Het is opvallend dat de Belgische wetgever spreekt van 'schadegeval' en 
niett neutraal van het intreden van het verzekerd voorval'. Daarmee wekt 
menn de suggestie alsof de verplichting alleen geldt bij schadeverzekeringen. 
Ditt is evenwel niet het geval omdat de bepaling is opgenomen in Hoofd-
stukk II van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst (artt. 4-36), dat is 
getiteldd 'Bepalingen betreffende alle verzekeringsovereenkomsten'. In de 
FranstaligeFranstalige versie van art. 19 Verz. W. speelt dit probleem niet: er wordt 
daarr gesproken van 'sinistre' wat 'verzekerde gebeurtenis' betekent. In 
NederlandNederland ziet men in art. 283 WvK hetzelfde probleem als in de 
Nederlandstaligee versie van art. 19 Verz. W. Art. 7.17.1.14 lid 1 spreekt 
evenwell  neutraal van 'de verwezenlijking van het risico'. 

7822 De Belgische wetgever heeft bewust afgezien van een concrete wettelijke 
termijn.. De wetgever was van mening dat de bescherming van de verze-
kerdee niet gebaat was bij een vermelding in de wet van een preciese ter-
mijnn waarbinnen het schadegeval aan de assuradeur moet worden ge-
meld.. Een dergelijke termijn dreigde verder de contractuele betrekkingen 
tee hinderen inzoverre de opgelegde termijn voor bepaalde risico's onge-
pastt zou blijken te zijn. Zie L. Schuermans, Grondslagen van het Belgisch 
verzekeringsrecht,, eerste druk, Antwerpen-Groningen 2001, p.269 en H. 
Cousy/G.. Schoorens, Parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 juni 
19922 en van de wijzigende Wet van 16-3-1994, le druk, Deurne 1994, p.127. 

7833 In Nederlandse polissen treft men over het algemeen geen concrete termij-
nennen aan. Daar wordt de termijnomschrijving meestal als inspanningsver-
plichtingg geformuleerd: de verzekerde dient zo spoedig mogelijk mei--* 
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verzekerdee het schadevoorval binnen 8 dagen dient te melden aan de 
assuradeur. . 

Art .. 19 paragraaf 1 lid 2 Verz. W. bepaalt evenwel dat de assuradeur zich 
niett op het verstrijken van de in de polis genoemde termijn kan beroepen 
indienn de melding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is gebeurd. De 
Belgischee wetgever heeft zich op dit punt laten inspireren door de recht-
spraakk onder het regime van de oude verzekeringswet van 1874, de perio-
dee tot 1992, ten aanzien van vervalbedingen.784 In het verleden toonden 
assuradeurss zich streng met betrekking tot de naleving van concrete in de 
polisvoorwaardenn opgenomen meldingstermijnen die vaak gepaard gin-
genn met een vervalbeding, maar de rechter stelde zich over het algemeen 
soepelerr op. 

Dee termijn waarbinnen de melding dient plaats te vinden, begint in het 
algemeenn te lopen vanaf de dag waarop het schadeverwekkende feit plaats-
vindt.vindt. 5 In de jurisprudentie is evenwel een uitzondering gemaakt voor 
hett geval er sprake is van een rechtsbijstandverzekering. In een dergelijk 
gevall  begint de termijn te lopen van de dag waarop de aansprakelijkheidsassu-
radeurradeur van de aansprakelijke persoon weigert de ontstane schade te vergoeden.796 

Dee wet spreekt neutraal van 'melden'. De verzekerde mag dan ook zowel 
schriftelijkschriftelijk als mondeling de assuradeur in kennis stellen. Gezien het dwin-
gendrechtelijkk karakter van de verzekeringsrechtelijke regelgeving (art. 3 
Verz.. W.) heeft de assuradeur niet de mogelijkheid hiervan af te wijken in 
dee polisvoorwaarden.787 

Inn geval van diefstal leggen de betreffende polissen de verzekerde door-
gaanss nog een extra meldingsverplichting op: de plicht voor de verzekerde 

dingg te doen van het schadevoorval. 
7844 M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.136. 
7855 Zie A. Colpaert, Bundel Verzekeringenrecht, le druk, Antwerpen-

Apeldoornn 1998, p.61. 
7866 Vrederechter Waver 27-10-1994, De Verz. 1995, 587. 

Assuradeurss houden zich niet altijd aan dit verbod. In de 5 verzekerings-
polissenn die ik op dit punt onderzocht kwam ik 3 keer een afwijking te-
gen.. Het betrof een bepaling waarin de verzekerde werd verplicht de as-
suradeurr schriftelijk in kennis te stellen van het schadevoorval. In Neder-
landd heeft de assuradeur meer mogelijkheden op dit punt. Zie § 5.2.1. 
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omm de dieftstal zo snel mogelijk (vaak gebruik van 24-uurs termijn) na het 
ontdekkenn van de diefstal te melden bij de politie. 
Dee verzekerde kan niet volstaan met de enkele melding aan de assuradeur 
datt het schadevoorval heeft plaatsgevonden: art. 19 paragraaf 2 Verz. W. 
bepaaltt verder dat de verzekerde zo snel mogelijk de assuradeur alle 
nuttigee inlichtingen dient te verstrekken en al diens vragen aan hem dient 
tee beantwoorden om het de assuradeur mogelijk te maken de omvang van 
dee schade vast te stellen.788 

5.5.1.1.22 Alleen plichten voor de verzekerde? 

Art .. 19 Verz. W. bepaalt dat de in dat artikel genoemde medewerkings-
verplichtingenn rusten op de verzekerde. Daarmee is nog niet gezegd dat 
eenn verzekeringnemer die niet tevens verzekerde is geen enkele verplichting 
heeftt om zijn medewerking aan de assuradeur te verlenen indien het 
schadevoorvall  zich heeft voorgedaan. In een speciale subparagraaf aan het 
eindd van deze paragraaf zal ik deze problematiek aan de orde stellen en 
verderr nog ingaan op de specifieke gevolgen van het feit dat de medewer-
kingsverplichtingenn ook rusten op de verzekeringnemer wiens belang niet in 
hethet geding is. Dit laatste zal ik ook doen voor de situatie dat er sprake is 
vann een pluraliteit van verzekerden. Tot dat moment zal ik steeds uitgaan 
vann de situatie dat er sprake is van één verzekeringnemer die tevens verzeker-
dede is. 

Hett Nederlandse art. 283 WvK spreekt slechts over een meldingsplicht in 
gevall  het schadevoorval zich heeft voorgedaan. Algemeen wordt echter 
aangenomenn dat de verzekerde de assuradeur op grond van de redelijk-
heidd en de billijkheid (art. 6:248 lid 1 BW) binnen redelijke termijn alle in-
lichtingenn en bescheiden dient te verschaffen welke van belang zijn voor 
dee assuradeur om diens uitkeringsplicht te kunnen vaststellen. Onder het 
regimee van Titel 7.17 zijn beide verplichtingen uitdrukkelijk in de wet 
vastgelegdd getuige art. 7.17.1.14 lid 1 en 2. 
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5.5.1.1.33 Ratio en rechtskarakter van de medewerkingsverplich-
tingen n 

Inn de Belgische literatuur wordt de tweeledigheid van de ratio van de me-
dewerkingsverplichtingenn benadrukt.789 Allereerst komt naar voren dat 
nakomingg van de medewerkingsverplichtingen de assuradeur in staat 
steltt de omvang van de schade op een zojuist mogelijke wijze vast te stellen.790 

Hett is in dit kader dan ook van groot belang dat de assuradeur zo snel 
mogelijkmogelijk op de hoogte wordt gesteld van het schadevoorval omdat met het 
verstrijkenn van de tijd bepaalde sporen worden uitgewist.791 

InIn de tweede plaats wordt opgemerkt dat naleving van de medewerkings-
verplichtingenn het de assuradeur  in sommige gevallen mogelijk maakt de 
schadeschade zelfs ongedaan te maken.791 Dit doet zich vooral bij dief stal verzekerin-
genn voor.793 Ook hier is de snelheid van handelen van de verzekerde natuur-
lij kk een belangrijke factor. 

Overr de vraag wat het rechtskarakter van de medewerkingsverplichtingen 
is,, kan ik kort zijn. Evenals bij de bereddingsplicht is door Fontaine geop-
perdd deze verplichtingen als 'Obliegenheiten' te beschouwen omdat zij 
nietniet afdwingbaar zijn maar de niet-naleving van de verplichtingen in tegen-
stellingstelling tot de natuurlijke verbintenis toch wel degelijk wordt bestraft met 
eenn juridische sanctie.794 Nu evenwel het idee van de 'Obliegenheit' in het 
BelgischeBelgische recht nog geen algemene ingang heeft gevonden, dient men ervan 
uitt te gaan dat de medewerkingsverplichtingen naar Belgisch recht verbinte-
nissennissen zijn. Voor een nadere bespreking van het idee van de 'Obliegenheit' 

7899 Dit ziet men ook in de Nederlandse literatuur terug. Zie mijn 
opmerkingenn in paragraaf 5.1.3. 

7900 Zie M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.135 en Ph. 
Colle,, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2e druk, 
Brussell  1997, p.57. 

7911 M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.135. 
7922 Zie Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2e 

druk,, Brussel 1997, p.58. 
7933 Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, T 

druk,, Brussel 1997, p.58. 
M.. Fontaine, Liber Amicorum Hubert Claassens, le druk, Antwerpen-
Apeldoornn 1998, p.154 en p.159. 
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inn het Belgische recht mijn opmerkingen in paragraaf 4.6.1.1.4 waar deze 
kwestiee in het kader van de bereddingsplicht aan de orde is gekomen. 

5.5.1.1.44 Sancties bij niet-naleving van de medewerkingsverplich-
tingen n 

Dee sancties bij niet-naleving van de medewerkingsverplichtingen zijn 
dezelfdee als bij niet-naleving van de bereddingsplicht: de verplichting tot 
betalingg van de door de assuradeur geleden schade met als maximum het 
uitkeringsbedragg bij correct gedrag van de verzekerde, het geheel verval 
vann het recht op uitkering indien de medewerkingsplichten met bedriege-
lijk ee opzet niet zijn nagekomen, de mogelijkheid de verzekering op te 
zeggenn indien de assuradeur in de polis heeft bedongen dat hij de over-
eenkomstt mag opzeggen in geval van een schadevoorval en de optie de 
overeenkomstt te ontbinden indien de verzekerde de medewerkingsver-
plichtingenn toerekenbaar ernstig niet is nagekomen. Nu deze sancties 
overeenkomenn met de sancties die aan de orde zijn bij het niet-naleven 
vann de bereddingsplicht, kan in deze subparagraaf worden volstaan met 
hett kort weergeven van deze sancties en het verwijzen naar paragraaf 
4.6.1.1.55 waar deze sancties uitgebreid aan de orde zijn gekomen. 
Art .. 21 paragraaf 1 Verz. W. bepaalt dat indien de verzekerde de mede-
werkingsverplichtingenn niet nakomt, de assuradeur de uitkering aan de 
assuradeurr mag verminderen met de door hem als gevolg van de niet-
nalevingg geleden schade. In geval van verzekeringsfraude ligt het anders: 
paragraaff  2 staat de assuradeur toe de gehele uitkering te weigeren in geval 
vann fraude bij de vaststelling van de omvang van de schade. Art. 21 Verz. 
W.. brengt mij tot de volgende twee opmerkingen. 

AllereerstAllereerst kan worden opgemerkt dat het dwingendrechtelijke art. 21 Verz. 
W.. een einde heeft gemaakt aan de onder art. 17 van de oude Verzeke-
ringswett van 1874 toegestane praktijk om het het niet-tijdig melden van 
hett schadevoorval in de polis te bestraffen met het verval van het recht op 
uitkering.. Dit is een vooruitgang795 omdat assuradeurs de meldingverval-

7955 Zie ook H. Cousy/G. Schoorens, Parlementaire voorbereiding van de Wet 
vann 25 juni 1992 en de wijzigende Wet van 16 maart 1994, le druk, Deurne 
1994,, p.127. 
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clausulee streng toepasten.796 Onder het huidige recht zijn dergelijke alge-
menee vervalbedingen niet meer mogelijk gezien art. 3 jo art. 21 Verz. W. 
AlsAls tweede punt wil ik onder de aandacht brengen dat de Belgische wetge-
verr weinig mededogen heeft met de verzekerde die fraudeert.797 Iedere 
vormm van fraude bij de vaststelling van de omvang van de schade leidt tot 
hett geheel verval van het recht op uitkering. In de Belgische literatuur en 
jurisprudentiee heeft dit uitgangspunt algemeen bijval gevonden.798 

Dee assuradeur heeft naast het recht op schadevergoeding c.q het recht 
iederee uitkering te weigeren onder omstandigheden ook de mogelijkheid 
dede schadeverzekeringsovereenkomst te beëindigen in geval een verzekerde 
toerekenbaarr tekortschiet in de naleving van één van de medewerkings-
verplichtingen.. Art. 31 paragraaf 1 Verz. W. kent de assuradeur namelijk 
eenn recht op opzegging toe na het zich voordoen van een schadegeval in 
gevall  deze zich dit recht heeft voorbehouden in de polisvoorwaarden.799 

Dee opzegging moet wel op zijn laatst één maand na de betaling van de 
uitkeringg of de weigering tot betaling van de schadevergoeding plaatsvin-
den.. De bepaling geeft de assuradeur de mogelijkheid op te zeggen indien 
dee verzekerde één van de medewerkingverplichtingen niet is nagekomen 
enn de polisvoorwaarden in een dergelijke opzegbevoegdheid voorzien: in 
gevall  de medewerkingsverplichtingen aan de orde zijn, is er immers altijd 

Ziee H. Cousy/G. Schoorens, Parlementaire voorbereiding van de Wet van 
255 juni 1992 en van de gewijzigde Wet van 16 maart 1994, V druk, Deurne 
1994,, p.126. 
Dee Nederlandse wetgever gaat niet zo ver. Op dit moment is de kwestie 
niett in de wet geregeld en in het nieuwe recht wordt het voorbehoud 
gemaaktt 'voorzover deze misleiding het verval van het recht op uitkering 
niett rechtvaardigt' (art. 7,17.1.14 lid 5 NBW). 

7988 Zie onder andere M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, 
p.1377 en A. Colpaert, Bundel Verzekeringenrecht, le druk, Antwerpen-
Apeldoornn 1998, p.61. Deze laatste auteur verwijst in dit kader naar het 
beginsell  'fraus omnia corrumpit'. Zie ook voor dit laatste Rechtbank 
Bruggee 8-5-2000, R.W. 2001-2002, p.35. 
Opp grond van paragraaf 2 geldt de opzegbevoegdheid niet in geval van 
levens-- en ziektekostenverzekeringen. Zie voor de reden hiervoor 
4.6.1.1.5.. De schadeverzekeringsovereenkomst kan niet ex art. 1184 BW 
ontbondenn worden. Zie voor de achtergrond hiervoor paragraaf 4.6.1.1.5. 
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sprakee van het zich voordoen van een schadevoorval. In de praktijk kent 
vrijwell  iedere verzekeringspolis een dergelijke opzegbevoegdheid.800 

5.5.1.22 De omvang van de medewerkingsverplichtingen 

Art .. 19 Verz. W. roept slechts medewerkingverplichtingen voor de verze-
kerdee in het leven indien zich een schadevoorval heeft voorgedaan. Dit brengt 
onderr andere mee dat de verzekerde niet de plicht heeft dreigende of on-
middellijkmiddellijk dreigende schade te melden.801 Dit verrast mijns inziens niet 
omdatt de assuradeur gezien de ratio van de meldingsplicht in de meeste 
gevallengevallen weinig belang heeft bij een meldingsplicht in een dergelijk vroeg 
stadium.8022 Een vervroegde meldingsplicht zou echter mijns inziens wel op 
grondd van de redelijkheid en de billijkheid kunnen worden aangenomen 
inn die gevallen waarin de verzekerde op de hoogte is van het feit dat de 
assuradeurr belangrijke schade voorkomende maatregelen zou nemen op 
basiss van de melding van de verzekerde. Men kan bij dit laatste denken 
aann het sturen van een ter beschikking van de assuradeur staand, specia-
listischh brandpreventieteam bij brandverzekeringen. 

Inn de door mij onderzochte polissen kwam ik de onderhavige 
opzegbevoegdheidd keer op keer tegen. 
Ph.. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2e 

druk,, Brussel 1997, p.59. In Nederland ziet men hetzelfde. Zie 5.2.1. 
Bijj  kredietverzekeringen ligt dit bijvoorbeeld anders. Assuradeurs 
bedingenn dan ook vaak dat dat verzekerden hen in kennis dienen te 
stellenn van zogenaamde 'dreigende schade' zoals de niet-betaling door de 
debiteurr op de overeengekomen vervaldag. Zie M. Fontaine, Verzeke-
ringsrecht,, 3e druk, Brussel 1999, p.136 en Ph. Colle, Algemene beginselen 
vann het Belgisch verzekeringsrecht, 2e druk, Brussel 1997, p.59. De assura-
deurr kan daarbij de verval van recht-sanctie bedingen. De sanctie kan 
evenwell  alleen worden ingeroepen indien de assuradeur een causaal ver-
bandd aantoont tuusen de aangeklaagde tekortkoming en het schadevoor-
vall  (art. 11 Verz. W.) 
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5.5.1.33 Twee bijzondere situaties: de situatie van een 
verzekeringnemer/niet-verzekerdee en de situatie van een 
pluraliteitt van verzekerden 

5.5.1.3.11 De situatie van een verzekeringnemer/niet-verzekerde 

Art.. 19 Verz. W. bepaalt dat de medewerkingsverplichtingen rusten op de 
verzekerde.verzekerde. Betekent dit dat een verzekeringnemer die niet tevens verzekerde is 
geenn enkele verplichting heeft om aan de assuradeur medewerking te 
verlenenn bij de vaststelling van de omvang van de schade? 
Naarr mijn mening is dit niet het geval. Mijns inziens kan de grondslag 
voorr de medewerkingsverplichtingen voor de verzekeringnemer-niet-
verzekerdee gevonden worden in het leerstuk van de aanvullende werking 
vann de redelijkheid en de billijkheid (art. 1134 lid 3 en art. 1135 BW).803 

Eenn verzekeringnemer dient als wederpartij van de assuradeur toch zoveel 
mogelijkk medewerking te verlenen aan de assuradeur. Dit hangt samen 
mett het karakter van de verzekeringsovereenkomst: de assuradeur is bij de 
vaststellingg van de omvang van de schade zeer afhankelijk van de informa-
tiee die de verzekeringnemer of verzekerde hem verstrekt. Nu is over het 
algemeenn de verzekerde de meest aangewezen persoon om die informatie 
tee verstrekken maar onder omstandigheden kan dit ook de verzekeringne-
merr zijn. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is het kunstvoorbeeld 
datt ik in paragraaf 4.1.2 besprak. 
Aann het feit dat de medewerkingsverplichtingen ook rusten op de verzeke-
ringnemerringnemer die zelf geen verzekerde is, zitten twee belangrijke aspecten. Omdat 
dezee aspecten ook al in het kader van de bereddingsplicht aan de orde 
zijnn gekomen, wil ik hier volstaan met het kort aangeven van deze aspec-
tenn en voor een diepgaandere bespreking van de aspecten verwijzen naar 
paragraaff  4.6.1.4.1 (bereddingsplicht). 
Hett eerste aspect dat ik wil aangeven, is dat een assuradeur recht heeft op 
schadevergoedingschadevergoeding indien de verzekeringnemer die zelf geen verzekerde is 
éénn van de medewerkingsverplichtingen niet nakomt. Hoewel art. 21 
Verz.. W. een dergelijke vordering slechts toekent aan de assuradeur in-
dienn een verzekerde één van de medewerkingsverplichtingen niet is nage-

8033 Zie voor de overeenkomst in het algemeen A. van Oevelen, TPR 2001, 
p.324. . 
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komen,, kan de assuradeur zijn schadevergoedingsvordering in een derge-
lij kk geval baseren op de wettelijke regeling van de schadevergoeding 
wegenss niet-nakoming van een verbintenis (artt. 1146-1155 BW). De on-
derhavigee schadevergoedingsactie heeft geen gevolgen voor de verzeker-
de:: deze heeft in dit geval recht op uitkering zonder dat er enige schadeaftrek 
plaatsvindt. plaatsvindt. 
Hett tweede aspect dat ik wil aanstippen is de opzegbevoegdheid van de 
assuradeur.. Art. 31 paragraaf 1 Verz. W. kent, zoals in paragraaf 5.5.1.1.4 
aann de orde is gesteld, de assuradeur het recht toe de verzekeringsover-
eenkomstt op te zeggen na het zich voordoen van een schadevoorval in-
dienn in de polisvoorwaarden dit recht is voorbehouden. Deze in de prak-
tijkk in vrijwel iedere verzekeringspolis voorkomende opzegbepaling 
maaktt het de assuradeur in beginsel mogelijk de verzekeringsovereen-
komstt in zijn geheel op te zeggen indien een verzekeringnemer/niet-verzeker-
dede toerekenbaar ernstig is tekortgeschoten in de naleving van één van de 
medewerkingsverplichtingen.. Verdedigbaar is evenwel de stelling dat in 
genoemdd geval een algehele opzegging niet mogelijk is: de redelijkheid en 
billijkheidd staan een gehele opzegging in de weg. Aan de belangen van de 
assuradeurr wordt mijns inziens meer dan voldoende recht gedaan door 
eenn gedeeltelijke opzegging waarbij de verzekeringnemer-niet-verzekerde 
buitenn de verzekeringsovereenkomst wordt geplaatst en er een voorzie-
ningg wordt gevonden voor de premiebetaling. 

5.5.1.3.22 De situatie van een pluraliteit van verzekerden 

Art.. 21 Verz. W. geeft niet exact aan hoe er moet worden gehandeld indien 
éénn van de verzekerden één van de medewerkingsverplichtingen niet 
nakomtt in geval van een pluraliteit van verzekerden. In 4.6.1.4.2 maakte ik in 
hett kader van de bereddingsplicht duidelijk dat dit niet verbazingwek-
kendd is: toerekening van elkanders fouten in geval van een pluraliteit van 
verzekerdenn is niet erg gebruikelijk in het Belgische recht zodat het niet 
verwonderlijkk is dat deze kwestie bij de medewerkingsplichten ongeregeld 
iss gebleven omdat men dit principe in beginsel niet toepast in het Belgisch 
verzekeringsrechtt zodat er ook geen onduidelijkheid over de kwestie kan 
bestaan:: het niet nakomen van één van de medewerkingsverplichtingen 
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doorr één van de verzekerden kan de andere verzekerden niet worden 
toegerekendd bij een pluraliteit van verzekerden. 
Ditt uitgangspunt heeft twee belangrijke gevolgen die ik hier kort zal aang-
even.. Voor een uitvoerige bespreking verwijs ik naar paragraaf 4.6.1.4.2 
waarr dezelfde gevolgen in het kader van de bereddingsplicht aan de orde 
kwamen. . 
AllereerstAllereerst kan ten aanzien van de uitkeringsplicht van de assuradeur wor-
denn opgemerkt dat bij verzekeringen waarbij er sprake is van een individu-
eeleel belang de uitkering van de nalatige verzekerde wordt gekort met het 
schadebedragg en de andere verzekerden, indien toepasselijk, een uitke-
ringg zonder enige vermindering ontvangen, en dat bij verzekeringen met een 
gezamenlijkgezamenlijk belang de 'onschuldige' verzekerden zonder enige aftrek een 
uitkeringg ontvangen naar rato van hun aandeel in het belang en dat de uitke-
ringg aan de nalatige verzekerde wordt gekort met het schadebedrag. 
Hett tweede belangrijke gevolg heeft betrekking op het gebruik van de in de 
vrijwell  iedere verzekeringspolis voorkomende bevoegdheid de verzeke-
ringsovereenkomstt op te zeggen na het zich voordoen van een schade-
voorvall  (art. 31 Verz. W.) Deze bevoegdheid maakt het de assuradeur in 
beginsell  mogelijk de verzekeringsovereenkomst in zijn geheel op te zeggen 
indienn één van de verzekerden bij een pluraliteit van verzekerden één van 
dee medewerkingsverplichtingen niet is nagekomen. Ik zou voor onderha-
vigg geval evenwel een gedeeltelijke opzegging willen bepleiten waarbij de 
schuldigee verzekerde buiten de overeenkomst wordt geplaatst. 

5.5.1.44 Slotbeschouwing 

Dee Belgische regeling op het gebied van de medewerkingsverplichtingen 
veroorzaaktt weinig of geen beroering. Geheel opmerkelijk is dit niet nu de 
Belgischee wetgever door middel van dwingende wetgeving (art. 3 Verz. W.) 
heeftt voorkomen dat de assuradeur voor de verzekerde ongunstige, van 
dee wet afwijkende algemene voorwaarden op dit terrein hanteert. 
Assuradeurss houden zich evenwel niet op alle punten aan de wet. Opval-
lendd is dat sommige polissen een schriftelijke melding van het schadevoor-
vall  voorschrijven terwijl de wet neutraal spreekt van melden (art. 19 para-
graaff  1 lid 1 Verz. W.). 
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5.5.22 Engeland 

5.5.2.11 Algemeen 

'Thee obligation or duty of good faith'804 legt 'the insured' allerlei verplich-
tingenn op jegens zijn assuradeur.805 Zo rust er in de pre-contractuele fase 
eenn verplichting op 'the insured' om voor de assuradeur relevante infor-
matiee aan deze laatste te verschaffen. Algemeen aanvaard is voor de 
verzekeringsovereenkomstt dat de 'duty of good faith' niet eindigt op het 
momentt dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen.806 Dit 
betekentt evenwel niet dat er op 'the insured' diverse verplichtingen rusten 
omm zijn medewerking te verlenen bij de vaststelling van de omvang van 
dee schade. De enige onbetwiste verplichting is de plicht zich te onthouden 
vann frauduleus gedrag.807 

Dee Engelse assuradeur zal de medewerkingsverplichtingen in het algemeen 
duss uitdrukkelijk dienen te bedingen in de polisvoorwaarden. In de volgende 
tweee paragrafen zullen dergelijke polisvoorwaarden centraal staan. Ik 
wij kk daarmee af van de opzet die ik hanteerde bij mijn bespreking van de 
Nederlandsee en Belgische situatie. Een dergelijke benadering is hier niet 
mogelijkk nu in Engeland medewerkingsverplichtingen over het algemeen 
alleenalleen hun oorsprong vinden in specifieke polisbedingen terwijl in Neder-
landd en België de wet en de redelijkheid en de billijkheid ook nog een 
belangrijkee bron vormen. 

8044 Over de grondslag van onderhavige 'duty' bestaat geen overeenstem-
ming.. Door sommigen wordt verdedigd dat deze ligt in een 'implied 
term'' van de verzekeringsovereenkomst maar ook andere grondslagen 
zijnn naar voren gebracht. Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 
3ee druk, Londen 1997, p.583-584. 

8055 Zie uitgebreid over dit onderwerp P.M. Eggers/P. Foss, Good faith and 
insurancee contracts, V druk, Londen 1998. 

8066 Zie P.M. Eggers/P. Foss, Good faith and insurance contracts, le druk, 
Londenn 1998, p.223 en M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e 

druk,, Londen 1997, 742. 
8077 Zie onder andere 'The Star Sea'-case, 12001] 1 Lloyd's Rep. 389, 403 en P.M. 

Eggers/P.. Foss, Good faith and insurance contracts, le druk, Londen 1998, 
p2533 en J. Birds, Modern insurance law, 4edruk, Londen 1997, p.255-256. 
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Ikk merk tot slot van deze paragraaf nog op dat het Engelse verzekerings-
rechtt het begrip 'insured' hanteert zowel in geval er sprake is van een 
verzekeringnemerr als in de situatie dat men een verzekerde bedoelt.808 In 
dee meeste gevallen blijk t uit de context van het verhaal wel wie bedoeld 
wordtt maar bij de medewerkingsverplichtingen ligt dat lastiger nu, zoals 
ikk al bij de bespreking van het Nederlandse en Belgische recht betoogd 
heb,, er goede gronden zijn aan te voeren om de onderhavige plichten ook 
opp de verzekeringnemer te laten rusten. In het vervolg zal ik de kwestie of 
daarmeee ook de verzekeringnemer is bedoeld buiten beschouwing laten. 

5.5.2.22 De 'notice clause' en de 'claim co-operation clause' 

Inn vrijwel ieder schadeverzekeringspolis komt men het beding tegen dat 
dee verzekerde de assuradeur in kennis dient stellen ('to notice'), van het 
schadevoorval,, de 'notice-clause'. Over het algemeen wordt daarbij een 
termijnn aangegeven maar in geval deze ontbreekt wordt aangenomen dat 
dee melding 'within a reasonable time' dient te geschieden.809 De verzeker-
dee kan over het algemeen niet volstaan met het enkel melden dat zich een 
schadevoorvall  heeft voorgedaan: in de meeste polisvoorwaarden komt 
menn een uitgebreidere meldingsplicht tegen. Zo wordt wel bepaald dat 
verzekerdee zo snel mogelijk schriftelijk een gedetailleerde uitleg over het 
schadevoorvall  moet aanleveren. 

Hett doel van de onderhavige clausule is tweeledig: enerzijds het zoveel 
mogelijkk beperken of zelfs ongedaanmaken van de schade van assura-
deurss wege en anderzijds het realiseren van een zo juist mogelijke schade-
vaststelling.810 0 

Inn vele gevallen wordt de termijnomschrijving als een inspanningsverbinte-
nisnis geformuleerd.811 Bij autoverzekeringen ziet onderhavig beding er over 

8088 In het Nederlandse Wetboek van Koophandel ziet men hetzelfde ver-
schijnsel.. Daar wordt de term 'verzekerde' gebruikt om zowel een verze-
keringnemerr en een verzekerde aan te duiden. In Titel 7.17 zal het onder-
scheidd verzekeringnemer-verzekerde echter wel gehanteerd worden. 

8099 M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, p.715. 
8100 MacGillivray on insurance law, 9*  druk, Londen 1997, p.469. 
8111 In de door mij onderzochte polissen trof ik deze werkwijze keer op keer 

aan. . 
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hett algemeen als volgt uit: 'you must report accidents, claims and civil 
andd criminal proceedings to us as soon as possible.' In de literatuur en de 
jurisprudentiee wordt benadrukt dat de woorden niet te letterlijk moeten 
wordenn genomen: het gaat er om wat 'reasonable possible' is voor de 
verzekerdee in kwestie.812 Zo was naar het oordeel van de rechter het mel-
denn van het overlijden van het lijf aan een ongevallenassuradeur een jaar 
naa het ongeval niet in strijd met het 'as soon possible'-vereiste daar de 
claimendee persoon pas op dat moment op de hoogte was van het bestaan 
vann de verzekering.813 Deze benaderingswijze kan mijns inziens worden 
gezienn als een uitwerking van het contra proferentem-beginsel. Het is 
immerss voor de verzekerde onduidelijk wat precies bedoeld wordt met de 
woordenn 'as soon as possible'. 
Opp welke wijze moet de assudeur van het schadevoorval in kennis worden 
gesteld?? In geval de polis op dit punt niets voorschrijft, kan de verzekerde 
volstaann met een mondelinge kennisgeving. De verzekerde zal de assuradeur 
schriftelijkk dienen in te lichten ingeval de polis dit voorschrijft. Is dit 
laatstee vereiste in een consumentenpolis niet een onredelijk bezwarend 
beding?? Scheme 2 sub n van de Unfair Terms in Consumer Contracts-
Regulationss maakt immers duidelijk dat bedingen waarin de verbintenis 
vann dienstverlener afhankelijk wordt gemaakt van een bijzondere 
formaliteitformaliteit als 'unfair' kunnen worden aangemerkt. In navolging van het 
Nederlandsee recht zou ik evenwel willen aannemen dat het voorschrijven 
vann schriftelijke kennisgevingsvorm 'unfair' is indien er nog nadere eisen 
aann die vorm worden gesteld zoals bijvoorbeeld het vereiste dat gebruik 
dientt te worden gemaakt van een aangetekende briefen verder voorzover er 
vervall  van recht-sancties worden gehanteerd.814 De assuradeur kan na-
tuurlijkk een beroep op het schriftelijke kennisgevingsvereiste laten varen, 
maarr het feit dat de assuradeur al op een andere wijze kennis heeft genomen 
vann het schadevoorval, ontslaat de verzekerde gezien de rechtspraak 

Ziee onder andere MA Clarke, The law of insurance contracts, 3*  druk, Londen 
1997,, p.718-719; MacGMvray on insurance law, 9s druk, Londen 1997, p.472 en 
Verelst'ss Administratrix vs. Motor Union Insurance Co., [1925] 2 K.B. 137. 
Verelst'ss Administratrix vs. Motor Union Insurance Co., [1925] 2 K.B. 137. 
Ziee mijn opmerkingen in paragraaf 5.2.1. 

812 2 

813 3 

814 4 
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waarschijnlijkwaarschijnlijk niet van zijn verplichting de assuradeur nog eens zelf schrifte-
lijklijk  in kennis te stellen van het voorval.815 

Sommigee verzekeraars willen meer medewerking van de verzekerde dan 
alleenn het, al dan niet uitgebreid, melden van het schadevoorval. In aan-
sprakelijkheidsverzekeringspolissenn is het heel gebruikelijk een 'claim co-
operationn clause' op te nemen. Een dergelijk beding verplicht de verzeker-
dee de assuradeur bij te staan ingeval de assuradeur de claim van de derde 
bestrijdtt en verder nog dat de verzekerde geen aansprakelijkheid erkent 
zonderr toestemming van de assuradeur.816 

Welkee sancties hangen de verzekerde boven het hoofd indien deze de 
bovengenoemde,, contractuele verplichtingen toerekenbaar817 niet nakomt? 
Ditt hangt af van de aard van de genoemde clausules.818 In geval de clausu-
lee in kwestie kan worden aangemerkt als een 'condition precedent to the 
insurerss liability' , heeft de niet-nakoming tot gevolg dat de assuradeur 
niett hoeft uit te keren. In de andere gevallen kan de assuradeur slechts de 
doorr hem opgelopen schade verrekenen met de verzekeringsuitkering. In 
dee praktijk zal door uitleg moeten worden vastgesteld met wat voor soort 
'noticee clause' of 'claim co-operation clause' men van doen heeft. Het feit 
datt de polis het beding als 'condition precedent' labelt, is in dezen van 
enige,enige, maar niet van beslissende, invloed.m 

OngeachtOngeacht de aard van de onderhavige clausules geldt evenwel dat de assu-
radeurr de verzekering kan opzeggen indien de verzekerde één van de 

8155 Zie voor de aangehaalde rechtspraak MacGÜlivray on insurance law, 3e 

druk,, Londen 1997, p.473. In Nederland ligt dit anders. Zie paragraaf 52.1. 
8166 Zie P.M. Eggers/P. Foss, Good faith and insurance contracts, le druk, 

Londenn 1998, p.220. 
8177 Van overmacht was vroeger niet snel sprake: 'impossiblity and ignorance 

aree no excuse'. Zo kon een verzekerde bijvoorbeeld niet als verweer 
voerenn dat hij niet in staat was het voorval te melden omdat hij 
bewustelooss in het ziekenhuis lag: hij had maar moeten regelen dat de 
meldingg door iemand anders voor hem zou worden gedaan! 
Tegenwoordigg wordt deze regel niet meer zo strikt toegepast. Zie M.A. 
Clarke,, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, p.715. 

8188 Zie P.M. Eggers/P. Foss, Good faith and insurance contracts, l e druk, 
Londenn 1998, p.220. 

8199 M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3? druk, Londen 1997, p.725-726. 
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verplichtingenn die de onderhavige clausules de verzekerde opleggen niet 
iss nagekomen. In vrijwel iedere verzekering komt men immers de volgen-
dee ruime opzegclausule tegen: 'We may cancel the policy by sending 
sevenn days notice by letter to your last known address when we wil l make 
aa refund of the premium paid for any unexpired period of insurance'.820 

Dee assuradeur zal van deze bevoegdheid met name gebruik maken indien 
dee verzekerde één van de bovengenoemde verplichtingen toerekenbaar in 
ernstigeernstige mate niet is nagekomen. 

5.5.2.33 De 'fraudulent claim clause' 

Hett is in Engelse verzekeringspolissen gebruikelijk een 'fraudulent claim 
clause'' op te nemen.821 Dit beding maakt het de assuradeur mogelijk de 
verzekerdee uitkering te weigeren indien deze laatste fraudeert bij de 
vaststellingg van de omvang van de schade.822 Zo komt men in reisverzeke-
ringspolissenn wel de volgende bepaling tegen: 'If any claim is found to be 
fraudulentt in any way this policy wil l not apply and all claims wil l be 
forfeited.' ' 

Ziee nader over deze clausule mijn opmerkingen in paragraaf 4.6.2.2. 
Ziee The 'Star Sea', [2001] 1 Lloyd's Rep. 389, 402. 
Inn Engeland is evenwel niet iedere claim waarin de verzekerde de grootte 
vann de schade opzettelijk overdrijft, frauduleus. Dit is niet het geval in-
dienn de verzekerde uit onderhandelingsoogpunt de schade enigszins op-
hoogtt en deze doelstelling van de verzekerde voor de assuradeur duide-
lij kk is: zuivere overdrijving is geen fraude. Zie P.M. Eggers/P. Foss, Good 
faithh and insurance contracts, eerste druk, Londen 1998, p.234 en J. Birds, 
Modernn insurance law, 4e druk, Londen 1997, p.256. Om misbruik te 
voorkomenn zal mijns inziens dienen te gelden dat bij de minste twijfel over 
dee zuiverheid van de doelstelling van de verzekerde of de kenbaarheid van de 
zuiverezuivere doelstelling van de verzekerde, het overdrijven van de verzekerde 
alss fraude zal moeten worden gekwalificeerd. Ik ben er overigens voor 
omm elke overdrijving als fraude aan te merken. De verzekerde dient te ver-
mijdenn dat de assuradeur op welke manier dan ook mogelijk op een 
dwaalspoorr wordt gebracht. Indien de verzekerde opzettelijk een dergelij-
kee kans creëert, is er maar één gepaste sanctie: verval van het recht op 
uitkering. . 
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ZonderZonder deze clausule staat de assuradeur evenwel niet machteloos tegenover 
dee frauderende verzekerde. Reeds in de negentiende eeuw formuleerde 
Judgee Willes J. het als volgt: 'The law is, that a person who has made such 
aa fraudulent claim could not be permitted to recover at all (curs. MLH). 
Thee contract of insurance is one of perfect good faith on both sides, and it 
iss most important that such good faith should be maintained.'823 Deze 
formuleringg staat nog steeds overeind getuige de volgende recente 
overwegingg van Lord Hobhouse of Woodborough: 'It (the law, MLH) wil l 
nott allow an insured who has made a fraudulent claim to recover. The 
logicc is simple. The fraudulent insured must not to be allowed to think: if 
thee fraud is successful, then I will gain; if it is unsuccessful, I wil l lose 
nothing.'8244 Het komt er dus op neer dat de verzekerde ook zonder 'fraudu-
lentlent claim clause' zijn gehele recht op uitkering verspeelt ingeval hij frau-
deertt bij de vaststelling van de omvang van de schade. 
Watt is dan de toegevoegde waarde van deze clausule? In de literatuur 
komenn twee belangrijke voordelen naar voren.825 

AllereerstAllereerst wordt opgemerkt dat de assuradeur in een dergelijk geval de 
mogelijkheidd heeft helder aan te geven welke consequenties fraude bij de 
vaststellingg van de omvang van de schade heeft. Dit heeft zin omdat het 
tott dusver nog onduidelijk is of fraude bij de vaststelling van de omvang 
vann de schade de assuradeur de mogelijkheid geeft de verzekeringsovereen-
komstkomst ab initio te beëindigen of dat de assuradeur zich alleen voor de toekomst 
vann de verzekerde kan ontdoen. Zie daarover hieronder meer. 
VerderVerder heeft de assuradeur de mogelijkheid aan te geven wat er precies 
onderr fraude bij de vaststelling van de omvang van de schade wordt 
verstaan.. Op deze manier kan hij er bijvoorbeeld voor zorgen dat een 
'zuiveree overdrijving' toch als fraude wordt aangemerkt ,826 

Welkee sancties hangen de verzekerde nu boven het hoofd ingeval hij zich 
schuldigg maakt aan fraude bij de vaststellingg van de omvang van de scha-
de? ? 

Brittonn vs. Royal Insurance Co. (1866) 4 F & F 905. 
Thee 'Star Sea' [2001] 1 Lloyd's Rep. 389, 403. 
Ziee P.M. Eggers/P. Foss, Good faith and insurance contracts, le druk, 
Londenn 1998, p.239. 
Ziee nader over het verschijnsel 'zuivere overdrijving' noot 822. 

823 3 

824 4 

825 5 

826 6 
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Ingevall  de polisvoorwaarden een 'fraudulent claim clause' bevatten, kan 
dee assuradeur zich beroepen op de sancties die in het beding zijn opgeno-
men.. Veel polisvoorwaarden bepalen dat de assuradeur in geval van 
fraudee bij de vaststelling van de omvang van de schade de verzekerings-
overeenkomstt kan vernietigen (to avoid).827 Dit brengt mee dat de assura-
deurr het verzekeringsovereenkomst nooit heeft bestaan en de assuradeur 
nietss hoeft uit te keren, ook niet eerdere, niet frauduleuze aanspraken! 
Voorzoverr deze al zijn uitgekeerd kan de assuradeur deze terugvorderen. 
Sommigee polisvoorwaarden bepalen evenwel dat de verzekerde alleen 
hett recht op uitkering verliest in het betreffende geval. In een dergelijk 
gevall  blijf t de verzekeringsovereenkomst in stand. Mocht de assuradeur 
evenwell  de behoefte voelen zich voor de toekomst te ontdoen van de verze-
kerdee dan zal dat over het algemeen geen probleem zijn: in vrijwel iedere 
verzekeringsovereenkomstt treft men, zoals in de vorige subparagraaf al is 
gezegd,, een ruime opzegclausule aan. Ingeval een 'fraudulent claim clau-
se'' in de polisvoorwaarden ontbreekt, liggen de zaken anders. 
Inn ieder geval staat vast dat de verzekerde zijn recht op uitkering in het 
betreffendee geval heeft verspeelt.828 Onduidelijk is evenwel of de assura-
deurr zich ab initio van de verzekeringsovereenkomst kan ontdoen of deze 
dee overeenkomst alleen voor de toekomst kan beëindigen. In de recente 
rechtspraakk is deze laatste mogelijkheid een aantal keren naar voren 
gebracht.829 9 

5.5.2.44 Slotbeschouwing 

Dee medewerkingsverplichtingen van de verzekerde na het plaatsvinden 
vann het schadevoorval leveren in de Engelse verzekeringspraktijk weinig 
problemenn op. Dit is niet zo verwonderlijk omdat de verzekeringspolissen 
inn het algemeen duidelijk aangeven wat van de verzekerde verwacht 
wordtt na het plaatsvinden van het schade voorval. 

8277 Zie M A Clarke, The law of insurance contracts, 3*  druk, Londen 1997, p.751. 
8288 Zie recent Lord Hobhouse of Woodborough in The 'Star Sea' [2001] 1 

Lloyd'ss Rep. 389, 404. 
8299 Zie hiervoor onder andere M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e 

druk,, Londen 1997, p.751-752 en Lord Hobhouse of Woodborough in The 
'Starr Sea' [2001] 1 Lloyd's rep. 389, 404. 
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Loss van deze polisvoorwaarden is het Engelse recht op dit punt toch 
verbazendd te noemen in de ogen van de Nederlandse lezer: men hanteert 
'uitersten'.. Aan de ene kant legt men de verzekerde geen medewerkings-
plichtt op maar aan de kant staat op frauduleus gedrag in dezen de maxi-
malee straf: verval van ieder recht op uitkering en beëindiging van het 
contract,, misschien zelfs ab initio. Mijn voorkeur gaat uit naar het Neder-
landsee systeem waarin van de verzekerde een zekere medewerking wordt 
verwachtt nadat het schadevoorval heeft plaatsgevonden. Mijns inziens 
brengenn de maatstaven van de redelijkheid en de billijkheid mee dat de 
verzekerdee alle medewerking moet verlenen aan de assuradeur om het 
dezee mogelijk te maken de claim van de verzekerde zo goed mogelijk te 
beoordelen.. De assuradeur is immers in vele gevallen volledig afhankelijk 
vann de informatie van de verzekerde. 
Opp een punt verdient het Engelse recht evenwel zeker navolging: de 
hardee aanpak van fraudeurs. Het Engelse recht neemt mijns inziens te-
rechtt als uitgangspunt dat een fraudeur ieder recht op uitkering verspeelt. 
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SAMENVATTIN G G 

Hoofdstukk 1: Inleidin g 
Dezee rechtsvergelijkende studie vestigt de aandacht op een drietal gedra-
gingenn van de verzekerde c.q. de verzekeringnemer die als een rechtvaar-
digingg kunnen dienen voor een weigering van de assuradeur om uit te 
keren:: eigen schuld van de verzekerde, het niet-naleven van de bered-
dingsplichtt door de verzekerde c.q. de verzekeringnemer en het niet-
nalevenn van de medewerkingsverplichtingen na het plaatsvinden van het 
schadevoorvall  door de verzekerde c.q. de verzekeringnemer. 
Dee onderhavige gedragingen vindt men zowel in de wet als in de polis-
voorwaardenn terug. In de literatuur wordt evenwel veel minder aandacht 
aann de polisvoorwaarden geschonken dan aan de wettelijke regeling. Dit 
boekk probeert onder andere in die lacune te voorzien: de nadruk ligt op 
dee polisvoorwaarden, in het bijzonder op de polisvoorwaarden van con-
sumentenschadeverzekeringen.. In dit boek wordt mede besproken in hoe-
verree de polisvoorwaarden in overeenstemming zijn met de Wet Algeme-
nee Voorwaarden (artt. 6:231-247 BW). Speciale aandacht krijgen in dat 
kaderr de problematiek van de uitleg van onduidelijke polisvoorwaarden 
enn die van de reikwijdte van het begrip kernbeding in het verzekerings-
recht. . 
Hoofdstukk 2: De contra proferentem methode en de reikwijdt e van het 
begripp kernbeding in het verzekeringsrecht 
Hett komt nogal eens voor dat contractanten aan een bepaling in een over-
eenkomstt een geheel verschillende betekenis blijken te hechten. Is de 
lezingg van A vergeleken met die van B naar het oordeel van de rechter 
gezienn de omstandigheden de enige redelijke lezing van het beding, dan 
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iss de uitleg van A ook bindend voor B. Is de interpretatie van B ook verd-
edigbaarr en betreft hun meningsverschil een contractsconditie die door A 
eenzijdigg is geredigeerd, dan kan dat een goede reden zijn toch de uitleg 
vann B te laten prevaleren. Dat is het contra proferentem-principe. In het 
verzekeringsrechtt werkt dat principe tegen de assuradeur die immers de 
auteurr van de polis is. 
Inn het geval een assuradeur en een consument-verzekerde een geschil 
hebbenn over de inhoud van een polisvoorwaarde én er meer lezingen van 
hett betreffende beding mogelijk zijn, dient op basis van het huidige recht 
gekozenn te worden voor een uitleg ten nadele van de assuradeur, art. 
6:2388 lid 2 BW. De redactie van dit laatste wetsartikel gaat mij niet ver 
genoeg.. Ik pleit voor een algemene beschermingsregel voor niet-professi-
onelenn daar alle niet-professionelen, of zij nu consument zijn of niet, gelijk 
behandeldd dienen te worden. Er zijn namelijk niet-consumenten, bijvoor-
beeldd natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen maar geen 
professionelee kennis bezitten van het contractsonderwerp, die een dusda-
nigee gelijkenis vertonen met consumenten dat bescherming tegen ondui-
delijkee bedingen op zijn plaats is. Het lijk t mij dan ook wenselijk art. 6:238 
lidd 2 BW als volgt aan te passen: 'bij een overeenkomst tussen een gebrui-
kerr en een niet-professionele wederpartij, moeten de bedingen duidelijk 
enn begrijpelijk zijn opgesteld. Bij twijfel over de betekenis prevaleert de 
voorr de wederpartij gunstigste uitleg. Onder een niet-professionele we-
derpartijj  dient te worden verstaan een wederpartij die onvoldoende ken-
niss heeft van en onvoldoende inzicht heeft in het onderwerp dat bij de 
overeenkomstt van doorslaggevend belang is.' 
Inn het verzekeringsrecht zijn polissen zonder standaardvoorwaarden 
vrijwell  ondenkbaar. De voorsprong die de auteur van deze voorwaarden 
aann het redigeren ontleent, wordt evenwel gematigd door de Wet Alge-
menee Voorwaarden (artt. 6:231-247 BW) met haar vernietigingsgronden. 
Kernbedingenn zijn evenwel niet vatbaar voor deze vernietigbaarheden. De 
Nederlandsee wet verbindt daar overigens de eis aan dat het kernbeding 
klipp en klaar moet zijn geformuleerd. 
Eenn belangrijke controverse vormt de reikwijdte van het begrip kernbe-
ding.. Uit de Parlementaire Geschiedenis, jurisprudentie en de literatuur 
komtt in het algemeen naar voren dat het begrip kernbeding zo beperkt 
mogelijkk dient te worden opgevat. In de Parlementaire Geschiedenis en 
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dee literatuur komt verder naar voren dat het feit dat een beding is onder 
tee brengen onder de artt. 6:236-237 BW, meebrengt dat de betreffende 
clausulee geen kernbeding is. Nu is een verval van recht beding onder te 
brengenn onder art. 6:237 sub h zodat in die opvatting verval van recht 
clausuless geen kernbeding zijn. 
Ikk ben een ander mening toegedaan. Het is juist dat het begrip kernbeding 
beperktt dient te worden opgevat maar het feit dat een clausule is onder te 
brengenn onder genoemde wettelijke bepalingen sluit niet uit dat de betref-
fendee clausule als kernbeding kan worden aangemerkt. Een andere opvat-
tingg heeft tot gevolg dat niet de inhoud en context van de clausule door-
slaggevendd is bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een 
kernbedingg maar de formulering van het beding. Dit leidt onder andere in 
dee risicoverzwaringspraktijk tot ongewenste, merkwaardige resultaten. 
Hoofdstukk 3: Eigen schuld van de verzekerde 
Eenn belangrijke afwijzingsgrond voor een vordering tot uitkering is 'eigen 
schuldd van de verzekerde'. Deze afwijzingsgrond houdt in dat de assura-
deurr niet uitkeert omdat het schadevoorval door een gedraging, dat kan 
zijnn een doen of een nalaten, van de verzekerde is ontstaan. De onderhavi-
gee afwijzingsgrond kent een wettelijke basis in art. 276 WvK. Het komt er 
opp neer dat het gevaar van 'de goede huisvader' wordt verzekerd tenzij 
anderss wordt bepaald. 
Gezienn het feit dat bij bepaalde verzekeringen de aanwezigheid bij de 
verzekerdee van een zeer lichte mate van eigen schuld er niet toe leidt dat 
dee assuradeur van zijn verplichting tot uitkering bevrijd is, is het van 
belangg in ieder individueel geval vast te stellen welke schuldgraad in casu 
aanwezigg is. Zonder deze vaststelling is het immers onmogelijk aan te 
gevenn of in casu de eigen schuld-regeling een rol speelt. 
Art.. 294 WvK geeft voor de brandverzekering een van art. 276 WvK afwij-
kendee regel. Volgens eerstgenoemde bepaling is de brandassuradeur pas 
bevrijdd van zijn uitkeringsverplichting wanneer de schade door merkelij-
kee schuld van de verzekerde is veroorzaakt, dat wil zeggen een ernstige 
matee van schuld. De zwaardere eis die art. 294 WvK stelt aan een beroep 
vann de assuradeur op eigen schuld in geval van een brandverzekering is 
begrijpelijk:: brand wordt in de meeste gevallen immers veroorzaakt door 
lichtee schuld van de verzekerde, doordat de zorg die men dagelijks voor 
zijnn bezittingen heeft weleens verslapt; het is zelfs voor een groot gedeelte 
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ditt gevaar waartegen men zich wil verzekeren. Dezelfde ratio bestaat 
echterr ook bij verschillende andere verzekeringen waarvan de diefstalver-
zekeringg het belangrijkste voorbeeld is. In de literatuur en de jurispruden-
tiee ziet men dan ook de gedachte terug dat de in art. 294 WvK opgenomen 
eiss behoort te gelden voor alle verzekeringen die het risico van alle dag 
dekken. . 
Art.. 276 WvK is van aanvullend recht: partijen hebben dan ook de moge-
lijkheidd bepaalde schuldgraden mee te verzekeren. In de literatuur wordt 
overr het algemeen aanvaard dat grove schuld kan worden meeverzekerd. 
Art.. 7.17.2.9 NBW bepaalt sinds de Nota van wijziging van 21 juni 2000 
datt de assuradeur geen schade vergoedt aan de verzekerde die de schade 
mett opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt. In het oorspronkelijke 
art.. 7.17.2.9 lid 1 NBW (1986) werd in plaats van roekeloosheid het begrip 
grovee schuld gehanteerd. Van een inhoudelijke wijziging is geen sprake: 
inn de toelichting bij de Nota van wijziging wordt de verandering ver-
klaardd door er op te wijzen dat het begrip beter in overeenstemming is 
mett de terminologie die in het Nieuwe Burgerlijke Wetboek gebruikelijk 
iss maar dat de beide begrippen qua inhoud niet van elkaar verschillen. 
Alss men de schuldladder bekijkt, blijkt dat de grens tussen opzet en 
schuldd ergens ligt tussen voorwaardelijke opzet, een verzamelterm van 
opzett als mogelijkheidsbewustzijn en opzet als waarschijnlijkheidsbe-
wustzijn,, en grove schuld/roekeloosheid. Het onderscheid grove 
schuld/voorwaardelijkee opzet is niet zonder betekenis: eigen grove schuld 
vann de verzekerde kan worden meeverzekerd terwijl deze mogelijkheid 
voorr voorwaardelijke opzet van de verzekerde over het algemeen niet 
aanwezigg is. 
Art.. 276 WvK bepaalt dat slechts eigen schuld van de verzekerde zelf de 
assuradeurr bevrijdt van zijn verplichting tot vergoeding van de door de 
verzekerdee geleden schade. De hoofdregel is dan ook dat er voor de assu-
radeurr geen beroep op art. 276 open staat in geval er sprake is van eigen 
schuldd van een derde. Er zijn evenwel twee omstandigheden te bedenken 
diee het alsnog mogelijk maken dat de eigen schuld van derden aan de 
verzekerdee als zijn eigen schuld kan worden toegerekend. Allereerst kan 
hett zo zijn dat de verzekerde een derde verwijtbaar in staat stelt hem 
schadee toe te brengen. In dit geval zal de assuradeur de verzekerde zon-
derr veel moeite de uitkering met een beroep op art. 276 kunnen ontzeg-
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gen.. Op de tweede plaats is het mogelijk dat een derde weliswaar zonder 
daartoee door de verzekerde in staat te zijn gesteld het schadevoorval doet 
plaatsvindenn maar er sprake is van een bijzondere omstandigheid: de 
relatiee van de derde tot de verzekerde kan een rechtvaardiging opleveren 
voorr een zodanige objectivering van het schuldbegrip dat het gevolg 
daarvann is dat de verzekerde de facto op basis van risicotoerekening de 
gedragingg van de derde krijgt toegerekend. Toerekening is mijns inziens 
inn ieder geval twee situaties gerechtvaardigd. Het eerste geval betreft de 
toerekeningg van eigen schuld van de niet verzekerde persoon met wie de 
verzekerdee een bijzondere relatie onderhoudt. Aan deze laatste omschrij-
vingg voldoet mijns inziens in ieder geval de niet verzekerde, niet van tafel 
enn bed gescheiden echtgenoot van de verzekerde. De doctrine en recht-
spraakk laat evenwel over het algemeen de toerekening afhangen van het 
huwelijksgoederenregime.. Het tweede geval waarbij het denkbaar is dat 
dee eigen schuld van een derde aan de verzekerde wordt toegerekend is de 
situatiee dat de verzekerde en de derde deel uit maken van een pluraliteit 
vann verzekerden. De Hoge Raad heeft in het Fatum II-arrest (HR 19-6-
1992,, NJ 1993, 555) het toerekenen van eigen schuld van één van de verze-
kerdenn aan de andere verzekerden in geval van een pluraliteit van verze-
kerdenn toelaatbaar geacht. Onder het regime van Titel 7.17 zal een derge-
lijkee toerekening in zijn geheel niet meer mogelijk zijn. 
Inn verzekeringspolissen komt men nogal eens speciale polisbepalingen 
tegenn op het terrein van het leerstuk eigen schuld. In dit onderzoek ko-
menn twee bepalingen aan de orde die veelvuldig worden aangetroffen in 
consumentenverzekeringen:: de 'normale voorzichtigheid'-clausule en de 
opzetclausule. . 

Inn de polissen van reisverzekeringen en kostbaarhedenverzekeringen treft 
menn veelal een clausule aan die zorgvuldigheidsclausule of 'normale 
voorzichtigheid'-clausulee wordt genoemd. Bij reisverzekeringen bepaalt 
dezee clausule dat de verzekering geen dekking biedt voor schade ontstaan 
doordatt de verzekerde onzorgvuldig met de bagage is omgegaan of niet 
dee meest veilige bewaarplaats heeft benut zodanig dat zoveel mogelijk 
konn worden voorkomen dat de bagage werd gestolen, verloren of bescha-
digd.. Wat is nu de reikwijdte van een dergelijke clausule? Van een hande-
lenn in strijd met de 'normale voorzichtigheid' is pas sprake indien de 
verzekerdee merkelijke schuld valt toe te schrijven. Een belangrijk argu-
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mentt dat pleit voor een dergelijke, voor de verzekerde gunstige uitleg is 
dee contra proferentem-regel ex art. 6:238 lid 2 BW. 
Sindss lange tijd komt in de polisvoorwaarden van aansprakelijkheidsver-
zekeringenn een clausule voor waarin assuradeurs aansprakelijkheid uit-
sluitenn voor schade welke opzettelijk door de verzekerde is veroorzaakt. 
Sindss het Bierglas-arrest (HR 30-5-1975, NJ 1976, 572) luidde deze bepa-
lingg lange tijd: 'uitgesloten is de aansprakelijkheid van een verzekerde 
voorr schade, die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn han-
delenn of nalaten.' In het Bokser-arrest (HR 18-10-1996, NJ 1997, 326) heeft 
dee Hoge Raad deze bepaling duidelijk subjectief uitgelegd. Toch waren 
verschillendee auteurs van mening waren dat de Hoge Raad de subjectieve 
normm toch enigszins objectiveert door uit te gaan van de door A-G Bloem-
bergenn uiteengezette en aanbevolen categoriebenadering. De Hoge Raad 
heeftt in het Bossche Caféruzie-arrest (HR 6-11-1998, NJ 1999, 220) een 
eindee gemaakt aan de onduidelijkheid die was ontstaan naar aanleiding 
vann het Bokser-arrest uit 1996. De opzetclausule dient naar de mening van 
dee Hoge Raad zo te worden verstaan dat van dekking slechts is uitgeslo-
tenn de aansprakelijkheid van een verzekerde die het in feite toegebrachte 
letsell  heeft beoogd of zich er van bewust was dat dit letsel het gevolg van 
zijnn handelen zou zijn. Het Verbond van Verzekeraars heeft daarop de 
aanbevelingg voor de standaard-opzetclausule in januari 2000 aangepast. 
Dee belangrijkste wijziging van de nieuwe clausule in vergelijking met de 
oudee clausule is dat in de nieuwe opzetclausule de opzet gekoppeld is 
aann de gedraging zelf terwijl in de oude clausule de opzet gekoppeld was 
aann de schade, dus het aan het gevolg van de gedraging. 
Hoofdstukk 4. Het door de verzekerde c.q. de verzekeringnemer niet-
nakomenn van de bereddingsplicht 
'Voorkomenn is beter dan genezen'. Art. 283 lid 1 eerste deel WvK bepaalt 
inn die trant dat de verzekerde verplicht is alles in het werk te stellen om 
schadee te voorkomen of te verminderen, de bereddingsplicht. In de litera-
tuurr wordt algemeen geoordeeld dat de bereddingsplicht in ieder geval 
opp de verzekerde rust. Vele auteurs zijn van mening dat daarnaast ook de 
verzekeringnemerr wiens belang niet in het geding is onder omstandighe-
denn de bereddingsplicht heeft. Het nieuwe recht gaat getuige art. 7.17.2.18 
lidd 1 ook van deze laatstgenoemde opvatting uit. 
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Art.. 283 lid 1 bepaalt dat in geval de in dat artikel genoemde verplichting-
enn niet door de verzekerde worden nagekomen, de assuradeur recht heeft 
opp een schadevergoeding. Dit zal er in de praktijk op neer komen dat de 
assuradeurr aan de verzekerde niet meer hoeft uit te keren dan het geval 
zouu zijn als de verzekerde de onderhavige verplichtingen was nageko-
men,, art. 6:127 BW. In het nieuwe recht zal dit niet anders zijn, zij het dat 
dee mogelijkheid tot verrekening nu expliciet in de wet geregeld is, art. 
7.17.2.188 lid 3. Aangezien het toerekenbaar tekortschieten in de naleving 
vann de bereddingsplicht wanprestatie oplevert, heeft het mede tot gevolg 
datt de assuradeur ontbinding van de overeenkomst kan vorderen. Niet 
iederee assuradeur is in de praktijk van de ontbindingsmogelijkheid af-
hankelijkk om van een schadeverzekeringsovereenkomst verlost te worden 
inn geval de bereddingsplicht op grote schaal niet is nageleefd door de 
verzekerde.. In de praktijk treft men in de polisvoorwaarden opzegclausu-
less aan die de assuradeur kan inroepen om het contract te beëindigen. 
Eenn redelijke uitleg van de term 'schade voorkomen of te verminderen' ex 
art.. 283 lid 1 WvK brengt met zich dat die verplichting zowel direkt voor 
alss na het plaatsvinden van het verzekerd voorval op de verzekerde rust. 
Hett nieuwe recht is over de onderhavige kwestie een stuk duidelijker: art. 
7.17.2.188 lid 1 bepaalt immers dat zowel de verzekerde als de verzeke-
ringsnemerr verplicht zijn schadebeperkende maatregelen te nemen zodra 
zijj  van de verwezenlijking van het risico of het ophanden zijn daarvan op 
dee hoogte zijn of behoren te zijn. 

Zowell  bij eigen schuld als bij de schending van de bereddingsplicht schiet 
dee verzekerde tekort in de uitvoering van de overeenkomst. Zou die 
tekortkomingg zowel onder het één als het ander gerangschikt kunnen 
wordenn dan zou zich het probleem van de samenloop kunnen voordoen. 
Ditt is een probleem omdat de rechtsgevolgen aanzienlijk verschillen: de 
regelingg van art. 283 valt aanmerkelijk gunstiger uit voor de verzekerde. 
Naarr mijn mening is samenloop van art. 276/294 en art. 283 lid 1 alleen 
mogelijkk indien het schadevoorval nog niet is ingetreden. Art.276/294 
beschermtt de assuradeur immers uitsluitend in geval het intreden van het 
evenementt aan de verzekerde toe te rekenen is. 
Art.. 283 lid 2 WvK bepaalt dat alle onkosten die door de verzekerde zijn 
gemaaktt om schade te voorkomen of te verminderen ten laste komen van 
dee assuradeur, zelfs als deze kosten geteld bij de geleden schade het be-
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loopp van de verzekerde som te boven gaan of de pogingen vruchteloos 
zijnn geweest. Het voorgaande levert in de praktijk weinig moeilijkheden 
op.. In het nieuwe recht zal het kostenverhaal nog minder problemen 
opleveren:: art. 7.17.2.18 lid 2 bepaalt in lijn met de polispraktijk immers 
datt de assuradeur aan de verzekerde c.q. de verzekeringnemer de kosten 
dientt te vergoeden die verbonden zijn aan de uitgevoerde bereddings-
maatregelenn alsmede de schade aan zaken die bij het nakomen van de 
bereddingsplichtt zijn ingezet. Het Parlevliet-arrest (HR 3-4-1914, NJ 1914, 
p.. 663), waarin de laatstgenoemde kostenpost van verhaal werd uitgeslo-
ten,, heeft daarmee zijn langste tijd gehad. 
Inn de praktijk worden bovengenoemde regels wel aangevuld dan wel 
opzijj  gezet door polisvoorwaarden op grond van het feit dat zij in de 
praktijkk als onduidelijk (omvang bereddingskosten) of onpraktisch (scha-
devergoedingsanctiee op het niet naleven van de bereddingsplicht) worden 
ervaren.. Daar is in beginsel geen bezwaar tegen gezien het feit dat art. 283 
WvKK geen dwingend recht bevat. Wat betreft de bereddingskosten treft 
menn in polisvoorwaarden zowel voor de verzekerde ongunstige als gun-
stigee afwijkingen aan. Onder het nieuwe recht zal de assuradeur aan meer 
regelss gebonden zijn zodat er minder afwijkingen mogelijk worden. 
Dee schadevergoedingsanctie op het niet naleven van de bereddingsplicht 
doorr de verzekerde kan de assuradeur voor grote bewijsproblemen plaat-
sen;; de assuradeur dient immers aan te tonen dat en zo ja, tot welk bedrag 
dee schade had kunnen worden voorkomen indien de verzekerde zijn 
bereddingsplichtt juist was nagekomen. Om deze bewijsproblematiek te 
vermijden,, zou men verwachten dat assuradeurs massaal gebruik maken 
vann de mogelijkheid in de polisvoorwaarden een meer praktische regel op 
tee nemen. Deze regel zou er dan op neer komen dat in geval van het niet 
nalevenn van de bereddingsplicht het recht op schadevergoeding voor de 
verzekerdee behoudens uitzonderingsgevallen komt te vervallen. In de 
dagelijksee verzekeringspraktijk komt men een dergelijke regel echter in 
bijnaa geen enkele polis tegen. 
Hoofdstukk 5: Het door  de verzekerde c.q. de verzekeringnemer niet 
nakomenn van de medewerkingsverplichtingen na het plaatsvinden van 
hett  schadevoorval 
Naastt de bereddingsplicht bevat art. 283 lid 1 WvK nog een andere ver-
plichtingg voor de verzekerde: de meldingsplicht. Art. 283 lid 1 tweede 

288 8 



zinsnedee bepaalt dat de verzekerde dadelijk na het ontstaan van de scha-
dee de assuradeur daarvan in kennis moet stellen. Het nieuwe recht kent in 
dee vorm van art. 7.17.1.14 lid 1 een ongeveer gelijksoortige bepaling. 
Hoewell  de wet in art. 283 lid 1 slechts spreekt over een verplichting de 
assuradeurr in te lichten aangaande de risicoverwezenlijking, kan de ver-
zekerdee niet volstaan met de enkele melding dat het schadevoorval heeft 
plaatsgevonden.. De redelijkheid en billijkheid brengen mee dat de verze-
kerdee binnen redelijke termijn de assuradeur alle inlichtingen en beschei-
denn dient te verschaffen welke van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te 
beoordelenn (art. 6:248 lid 1 BW). In het nieuwe recht is dit overigens wet-
telijkk geregeld, art. 7.17.1.14 lid 2. 
Onderr het huidige recht is onduidelijk of de medewerkingsverplichtingen 
naastt de verzekerde ook op de verzekeringnemer rusten. In het nieuwe 
rechtt zal er over onderhavige kwestie geen onduidelijkheid meer bestaan: 
art.. 7.17.1.14 lid 1 en 2 maken duidelijk dat de medewerkingsverplichting-
enn zowel op de verzekeringnemer als de verzekerde rusten. 
Dee sancties bij niet-naleving van de medewerkingsverplichtingen zijn 
overr het algemeen dezelfde als bij niet-naleving van de bereddingsplicht. 
Voorr een groot deel kan dan ook volstaan worden met een verwijzing 
naarr hoofdstuk 4 waar de sancties uitgebreid aan de orde zijn gekomen. 
Onderr bepaalde omstandigheden kan onder het nieuwe recht bij de niet-
nalevingg van de medewerkingsverplichtingen een bijzondere, wettelijke 
sanctiee worden toegepast die men bij de niet-naleving van de bereddings-
plichtt niet tegenkomt: een wettelijke verval van recht-sanctie, art. 7.17.1.14 
lidd 5 NBW. Dit artikel bepaalt onder andere dat indien de verzekerde één 
vann de in lid 1 en 2 genoemde medewerkingsverplichtingen niet nakomt 
mett de opzet de assuradeur te misleiden het recht op uitkering van de 
verzekerdee vervalt, behoudens voorzover de misleiding het verval van 
rechtt niet rechtvaardigt. 

Zowell  bij de schending van de bereddingsplicht als bij niet-naleving van 
dee medewerkingsverplichtingen schiet de verzekerde tekort in de nako-
mingg van de verzekeringsovereenkomst. In de literatuur en de recht-
spraakk ben ik over een eventuele samenloopmogelijkheid niets tegengeko-
men.. Naar mijn mening is evenwel samenloop in dezen niet mogelijk: bij 
hett naleven van de bereddingsplicht gaat het om het direct voorkomen of 
verminderenn van de schade door de verzekerde, terwijl het bij het nako-
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menn van de medewerkingsverplichtingen hoogstens een indirect voorko-
menn of verminderen van schade door de verzekerde betreft. 
Inn de praktijk worden de wettelijke en jurisprudentiele regels nogal eens 
aangevuldd dan wel opzij gezet door polisvoorwaarden. Zo maken assura-
deurss in de praktijk veelal gebruik van meldingsclausules in de vorm van 
eenn vervalbeding. Art. 6:237 sub h vormt een groot gevaar voor dergelijke 
clausules.. In de praktijk wordt evenwel van deze vernietigingsmogelijk-
heidd weinig gebruik gemaakt. Onder het regime van titel 7.17 verbetert 
naarr alle waarschijnlijkheid de positie van de assuradeur die een beroep 
doett op de meldingvervalclausule in een consumentenverzekeringspolis. 
Onderr het regime van titel 7.17 zal een beroep op de clausule toelaatbaar 
zijnn indien de assuradeur aantoont dat de melding voor deze van prak-
tischh belang is, art. 7.17.1.14 lid 4 NBW. 
Opp dit moment bieden de wet en de jurisprudentie de assuradeur weinig 
beschermingg tegen dergelijke fraude bij de vaststelling van de omvang 
vann de schade. Het komt er op neer dat de verzekerde recht houdt op het 
werkelijkee uitkeringsbedrag: de wet kent geen regeling van verval van 
iederr recht op uitkering en met het Benzol-arrest (HR 16-1-1959, NJ I960, 
46)) is duidelijk geworden dat de ontbindingsmogelijkheid niet gebruikt 
kann worden om de verzekerde ieder recht op uitkering te ontzeggen. 
Polisvoorwaardenn vormen dan ook dé mogelijkheid voor de assuradeur 
omm zich op dit punt bescherming aan te meten. Standaard in de meeste 
verzekeringspolissenn is de clausule dat fraude, in welke mate dan ook, bij 
dee vaststelling van de omvang van de schade, leidt tot het verval van het 
rechtt op een verzekeringsuitkering: de fraudevervalclausule. De Raad van 
Toezichtt is sinds 1993 terughoudend ten aanzien van de toepassing van 
dee clausule. In de jurisprudentie wordt evenwel sinds korte tijd het ge-
bruikk van het beding zonder voorbehoud toegestaan. Onder het regime 
vann Titel 7.17 zal dit ongelimiteerde gebruik van de clausule niet meer 
mogelijkk zijn gezien art. 7.17.1.14 lid 5 NBW. 
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SUMMARY 830 0 

Chapterr  1: Introductio n 
Thiss comparative, legal study focuses on three conducts of the insured, or 
whenn applicable the policyholder, which could justify an insurer's refusal 
too pay: negligence/wilful misconduct of the insured, non-performance of 
thee duty of salvage by the insured, or when applicable the policyholder 
andd non-performance of the duty to co-operate after loss by the insured, 
orr when applicable the policyholder. 
Thee conducts in question are found both in legislation and in insurance 
policies.. The legislation and the insurance policies do not get the same 
attentionn in the literature: the legislation is paramount. This book attempts 
amongg other things to fil l up this gap: the emphasis lies on the insurance 
policies,, especially on the consumer indemnity insurance policies. 
Thiss book also focuses on the question how far insurance policies are in 
accordancee with the Standard Forms Act (artt. 6:231-247 Dutch Civil 
Code).. Special attention wil l be paid to the problems of the construction 
off  unclear insurance policy provisions and the problems of scope of the 
conceptt 'core provision' in insurance law. 
Chapterr  2: The contra proferentem-method and the reach of the concept 
'coree provision' in insurance law 
Itt often happens that contract parties seem to have a totally different 
understandingg of a contractual provision. Is the interpretation of A, com-
paredd to the interpretation of B, in the judge's opinion, the only reason-
ablee interpretation of the provision, in view of the circumstances of the 
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case,, then the construction of A is also binding upon B. Is the interpreta-
tionn of B also defensible and their difference of opinion concerns a con-
tractuall  provision which is unilaterally drafted by A, this can be a good 
reasonn yet to prefer the interpretation of B after all. This is the contra 
proferentem-principle.. In insurance law the principle works against the 
insurerr who is the author of the policy. 
Inn case that an insurer and a consumer-insured have a difference of opin-
ionn about the content of a contractual provision and there are several 
interpretationss of the concerning provision possible, one has to choose for 
ann interpretation to the detriment of the insurer according to Dutch law, 
art.. 6:238 paragraph 2 Dutch Civil Code. The wording of this article of the 
laww is too limited in my opinion. I plead for a general protection rule for 
non-professionalss because all non-professionals, consumer or not, have to 
bee treated equally. There are non-consumers, for instance natural persons 
whoo conduct a business or exercise a profession but have no professional 
knowledgee of the proper contractual topic, who bear such a resemblance 
too consumers, that protection against unclear provisions is in place. There-
foree it is desirable to me to change art. 6:238 paragraph 2 as follows: 'in 
casee of a contract between a user and a non-professional opposite party, 
alll  provisons must be drafted plainly and intelligibly. In case of doubt 
aboutt the meaning, the interpretation prevails, which is the most favour-
ablee for the consumer. A non-professional opposite party is in this context 
ann opposite party who has insufficient knowledge of and insufficient 
insightt into the subject, which is of decisive importance for the contract.' 
Inn insurance law, policies without standard forms are practically unthink-
able.. The lead which the author of these standard forms derives from 
drafting,, is yet moderated by the Standard Forms Act (artt. 6:231-247 
Dutchh Civil Code) with her grounds for nullification. Yet, core provisions, 
butt only plainly and intelligibly drafted core provisions, can not be nulli-
fiedd in this way. 
Ann important controversy forms the scope of the concept of 'core provi-
sion'.. In Parliamentary History, the case law and the literature, one gener-
allyy sees that the concept of 'core provision' must be interpreted as limited 
ass possible. One can further see in the Parliamentary History and the 
literaturee that the fact that a provision can be placed under the artt. 6:236-
2377 Dutch Civil Code, implies that the provision in question is no core 
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provision.. Because an extinction of right-clause can be placed under art. 
6:2377 under h, an extinction of right-provision is in that opinion no core 
provision. . 
II  disagree on this issue. It is true that the concept 'core provision' must be 
interpretedd in a limited way, but the fact that a clause can be placed under 
thee just named statutory provisions, does not exclude that the provision in 
questionn can be regarded a core provision. Another opinion on this point 
entailss that not the content and the context of the clause are decisive when 
thee question is answered if one can speak of a core provision in a certain 
case:: the wording of the provision is decisive. This leads to undesirable, 
remarkablee results in for instance the increase of risk practice Chapter  3: 
Negligence/Wilfull  misconduct of the insured 
Ann important ground to reject an insurance claim is negligence/wilrul 
misconductt of the insured. This basis on which to reject a claim, implies 
thatt the insurer does not pay because the case of damage is a resuli ot a 
conduct,, this can be an act or an omission, of the insured. The ground to 
rejectt in question has a legal basis in art. 276 Dutch Commercial Code: 
insuredd is the risk of 'a good administrator' unless otherwise is provided. 
Sincee the presence of certain forms of negligence/wilful misconduct does 
nott safeguard the insurer from having the possibility to reject the claim, it 
iss of great importance to determine which form of negligence/wilful mis-
conductt is present in the case in question: without this determination it is 
impossiblee to decide whether the rules of negligence/wilful misconduct 
applyy in the case in question. 
Art.. 294 Dutch Commercial Code contains a special rule for fire insurance 
contracts,, which differs from the rule in art. 276. According to the first 
namedd statutory provision the fire insurer can only reject the claim when 
thee case of damage is caused by considerable negligence of the insured, 
thiss means a severe degree of negligence. 
Thee more severe standard of art. 294 is understandable: fire is mostly 
causedd by minor negligence of the insured, because the daily care which 
onee has for his possessions sometimes slackens; it is for the greater part 
thiss risk one wants to insure. However, one finds the same ratio also in 
casee of other insurances of which the theft insurance is the most important 
example.. In the literature and in case law one consequently finds the 
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opinionn that the standard art. 294 ought to apply for all insurances which 
coverr everyday risk. 
Art.. 276 is of permissive law: the contract parties consequently have the 
possibilityy to include certain forms of negligence/wilful misconduct under 
thee policy. According to the literature gross negligence can be included 
underr the policy. Since the ministerial memorandum of amendment of 
Junee 2000 art. 7.17.2.9 New Dutch Civil Code provides that the insurer 
doess not indemnify the damage when the insured caused the damage by 
recklessnesss or wilful misconduct. This article originally contained gross 
negligencee instead of recklessness. According to the explanation to the 
ministeriall  memorandum of amendment the content of the provision does 
nott change by the modification: the change has been made because the 
termm recklessness is in accordance with the usual terminology of the New 
Dutchh Civil Code. 
Iff  one looks at the 'negligence/wilful misconduct-scheme', the boundary 
betweenn wilful misconduct and negligence lies between conditional wilful 
misconductt and gross negligence/recklessness. The distinction gross 
negligence/conditionall  misconduct is significant: the insured can include 
grosss negligence under the policy, but such is generally impossible in case 
off  conditional wilful misconduct. 
Art.. 276 provides that only negligence/wilful misconduct of the insured 
himselff  is a ground for the insurer to reject the claim. The basic rule is 
thereforee that art. 276 does not apply in case of negligence/wilful miscon-
ductt of a third party. However, there are two exceptions. First of all there 
iss the possibility that the insured imputably enables a third party to cause 
damagee to him. In this case the insurer can refuse to pay to the insured 
withoutt difficulty: art. 276 applies in that case. Besides it is conceivable 
thatt a third party, without indeed being put in the position by the insured, 
causedd the case of damage but there is a special situation: the relation of 
thee third party to the insured can be justification for such an objectificat-
ionn of the negligence/wilful misconduct concept that the result of that is 
thatt the conduct of the third party is imputed to the insured in accordance 
withh risk attribution. In my opinion imputation is in any case justified in 
twoo situations. The first case concerns the imputation of negligence/wilful 
misconductt of the not insured person with whom the insured maintains a 
speciall  relation. In my opinion there is in any case a special relation in the 
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casee of the not insured, not separated from bed and board, spouse of the 
insured.. However, in the doctrine and the literature the matrimonial 
propertyy regime is decisive on this point. The second case in which impu-
tationn of negligence/wilful misconduct of a third party to the insured is 
conceivablee is the situation in which the third party and the insured join a 
pluralityy of insureds. The Dutch Supreme Court has allowed the imputa-
tionn of negligence/wilful misconduct of one insured to the other insureds 
inn case of a plurality of insureds in the Fatum II-case (HR 19-6-1992, NJ 
1993,, 555). Such an imputation wil l not be possible any more under the 
regimee of Title 7.17. 
Onee finds special provisions concerning negligence/wilful misconduct in 
insurancee policies more than once. In this research two provisions, which 
onee often finds in consumer insurance policies, come up for discussion: 
thee 'normal care'-clause and the wilful misconduct-clause. 
Inn the policies of travel insurances and valuables insurances one often 
findss a clause which is called 'prudence clause' or 'normal care'-clause. In 
casee of a travel insurance this clause provides that the insurance covers no 
losss which is caused by negligent conduct of the insured in relation to the 
luggagee or by not using a safe place to keep the property. What is the 
scopee of such a clause? One can only speak of an act contrary to the 'nor-
mall  care' if there is considerable negligence of the insured. An important 
argumentt in favour of this interpretation is the contra proferentem-rule of 
art.. 6:238 paragraph 2 Dutch Civil Code. 

Sincee a long time liability insurance policies contain a provision in which 
insurerss exclude cover for damage which is caused by wilful misconduct 
off  the insured. Since the Beerglass-case (HR 30-5-1975, NJ 1976, 572) in-
surerss have used the following wording for a long time: 'excluded is the 
liabilityy of an insured for the damage which is for him the intended or 
certainn result of his acting or his failure.' In the Boxer-case (HR 18-10-1996, 
NJJ 1997,326) the Dutch Supreme Court has interpreted this provision 
subjectively.. Yet several authors were of the opinion that the Dutch Su-
premee Court objectified the subjective standard a littl e bit by Advocate 
Generall  Bloembergen's 'category approach'. The Dutch Supreme Court 
hass provided clarity on this issue in the Pub quarrel-case (HR 6-11-1998, 
NJJ 1999, 220). According to the Dutch Supreme Court the wilful -
misconduct-clausee must be interpreted in such a way that only the liabil-
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ityy of the insured who has intended the actual injury or who was con-
sciouss of the fact that this injury would be the result of his conduct is 
excludedd from cover. Resulting from that the Dutch Association of Insur-
erss has changed his recommendation for the standard wilful misconduct 
clausee in January 2000. The most important modification of the new 
clausee in comparison with the old clause is that the new wilful miscon-
ductt clause connects the wilful misconduct with the conduct itself while 
thee old clause connected the wilful misconduct with the damage, thus the 
resultt of the conduct. 
Chapterr  4: The non-performance of the duty of salvage by the insured, 
orr  when applicable the policyholder 
'Itt is better to prevent than to cure'. Art. 283 paragraph 1 first part Dutch 
Codee of Commerce consequently provides that the insured is obliged to 
doo everything to prevent or to reduce the damage, the duty of salvage. 
Accordingg to the literature the duty of salvage rests in any case with the 
insured.. Besides the fact that many authors are of the opinion that under 
certainn circumstances the duty of salvage also rests with the policyholder 
whichh interest is not at stake. The new legislation follows this point of 
view:: art. 7.17.2.18 paragraph 1 New Dutch Civil Code. 
Art.. 283 paragraph 1 provides that in case of non-performance of the duty 
off  salvage by the insured, the insurer is entitled to damages. This means 
inn practice that the insurer does not have to pay more to the insured than 
itt would be the case if the insured had fulfilled the duty of salvage cor-
rectly,, art. 6:127 Dutch Civil Code. This wil l be the same under the regime 
off  Title 7.17. However, the possibility to set off has an explicit legal basis 
inn that case, art. 7.17.2.18 paragraph 3. Because the attributable failure to 
performm the duty of salvage means a breach of contract, the insurer can 
alsoo demand dissolution of the contract. In practice not every insurer is 
dependantt on the possibility to dissolve the indemnity insurance contract 
too terminate such a contract in case of a a serious failure in the perfor-
mancee of the duty of salvage by the insured. In practice the insurer can 
relyy on a cancellation clause to terminate the contract. 
AA reasonable construction of the term 'prevent or reduce damage' in ac-
cordancee with art. 283 paragraph 1 implies that the duty of salvage rests 
withh the insured, immediately before as well as after the occurrence of the 
casee of damage. Under the regime of Title 7.17 the legislation is more clear 
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onn this point: art. 7.17.2.18 paragraph 1 provides that the insured as well 
ass the policyholder are obliged to take sufficient measures for reducing 
damagee as soon as they know or should have to know that the event 
occurss or wil l occur very soon. 
Bothh in the case of negligence/wilful misconduct and in the case of non-
performancee of the duty of salvage, the insured fails in the execution of 
thee contract. When that failure can be classified under both tenets, than 
theree is the problem of concurrence. This is indeed a problem because the 
legall  consequences differ considerably in both cases: art. 283 is more 
favourablee for the insured- In my opinion concurrence of art. 276/294 and 
art.. 283 paragraph 1 is only possible when the event has not yet entered: 
art.. 276/294 protects the insurer only in case that the entering of the event 
cann be imputed to the insured. 
Art.. 283 paragraph 2 Dutch Code of Commerce provides that all expenses 
madee by the insured to prevent or to reduce the damage shall be borne by 
thee insurer, even if the these costs and the suffered damage exceed the 
summ insured or the efforts have been ineffective. In practice there are few 
problemss on this point. Under the regime of Title 7.17 the number of 
difficultiess wil l even decline in comparison with the present situation: for 
art.. 7.17.2.18 paragraph 2 provides, shortly said, in line with the policy 
practice,, that the insurer must reimburse the salvage costs to the insured, 
wheree appropriate the policyholder. The Parlevliet-case (HR 3-4-1914, NJ 
1914,, p.663), in which salvage costs as a result of damage to things which 
weree used to fulfi l the duty of salvage were excluded from indemnifica-
tion,, has had its day. 
Inn practice more than once the just named rules are added with or re-
placedd by policy conditions because in practice they are unclear (extent of 
salvagee costs) or unpractical (action for compensation in case of non-
performancee of the duty of salvage). In principle this is possible because 
art.. 283 is not of mandatory law. In relation to salvage costs one finds for 
thee insured favourable as well as unfavourable deviations in insurance 
policies.. Under the regime of Title 7.17 there wil l be fewer possibilities for 
thee insurer to deviate. 
Thee action for compensation in case of non-performance can lead to con-
siderablee problems for the insurer on the point of providing evidence: the 
insurerr has to prove that some part of the damage should have been 
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avoidedd in case of correct performance of the duty of salvage by the in-
sured.. To avoid this burden of proof, one should expect that insurance 
policiess contain a more practical provision, for instance an extinction of 
right-clause,, on this point. However, in everyday practice one finds such a 
provisionn very seldom. 
Chapterr  5: The non-performance of the duty to co-operate after  loss by 
thee insured, or  when applicable the policyholder 
Besidess the duty of salvage art. 283 paragraph 1 Code of Commerce con-
tainss yet another duty for the insured: the duty to report. Art. 283 para-
graphh 1 second passage provides that the insured has to report the case of 
damagee immediately after the loss. Title 7.17 contains a similar provision 
provision:: art. 7.17.1.14 lid 1 New Dutch Civil Code. Although the law in 
art.. 283 paragraph 1 only refers to a duty to report the case of damage, the 
insuredd can not suffice with that report. The requirements of reasonable-
nesss and fairness entail that the insured has to provide all information and 
documentss which are important to assess the insurer's duty to pay (art. 
6:2488 paragraph 2 Dutch Civil Code). Under the regime of Title 7.17 there 
wil ll  be a explicit legal provision on this issue, art. 7.17.1.14 paragraph 2. 
Att the moment it is unclear if co-operation duties besides the insured also 
restt with the policyholder. Under the regime of Title 7.17 there wil l be 
clarityy on this point: art. 7.17.1.14 paragraph 1 and 2 provide that the co-
operationn duties rest with both the policyholder and the insured. 
Thee sanctions in case of non-performance of the co-operation duties are 
generallyy the same as in case of non-performance of the duty of salvage. 
Thereforee a reference to chapter 4 where the sanctions have come up for 
discussionn extensively, suffices for the greater part. Under certain circum-
stancess one can apply a special, legal sanction in case of non-performance 
off  the co-operation duties under the regime of Title 7.17, which can not be 
appliedd in case of non-performance of the duty of salvage: a legal extinc-
tionn of right-sanction, art. 7.17.1.14 paragraph 5 New Dutch Civil Code. 
Thiss article provides among other things that the insured's right to the 
insurancee benefit extinguishes in case the non-performance of the co-
operationn duties has a fraudulent nature, with the exception of the case 
thatt the deception does not justify the extinction of right. 
Bothh in the case of non-performance of the duty of salvage and in the case 
off  non-performance of the co-operate duties, the insured fails in the per-
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formancee of the insurance contract. In the literature and the case law I 
foundd nothing about a possible concurrence of both tenets. In my opinion 
concurrencee is not possible in this case: in case of performance of the duty 
off  salvage the direct preventing or reducing of the damage by the insured 
iss paramount while in case of performance of the co-operation duties it 
concernss highly an indirect preventing or reducing of the damage by the 
insured. . 
Inn practice more than once the legal and case law rules are added with or 
replacedd by policy conditions. Insurers frequently use for instance report-
clausess in the form of an extinction of right-provision. Art. 6:237 under h 
iss a considerable danger for the clause in question. However, in practice 
thiss possibility to nullify the contract is used seldom. Under the regime of 
Titlee 7.17 the position of the insurer improves in case of a consumer insur-
ancee policy in all probability. An insurer can then rely on a report-clause 
inn the form of an extinction of right-provision in case the insurer proves 
thatt the report is of practical importance, art. 7.17.1.14 lid 4 New Dutch 
Civill  Code. 
Att the moment there is no legal and case law protection against fraud in 
casee of assessment of the loss. One can shortly say that the insured re-
mainss to be entitled to the real compensation: one finds no legal ground to 
rejectt the whole claim and the Benzol-case (HR 16-1-1959, NJ I960, 46) has 
madee clear that the possibility to dissolve the contract can not be used to 
rejectt each claim. 
Thereforee policy conditions are the most important possibility for the 
insurerr to protect himself on this point. In most insurance policies one 
findss a clause that fraud, in spite of the extent, in case of assessment of the 
loss,, entails an extinction of the right to claim: fraud extinction-clause. 
Sincee 1993 the Dutch Insurance Companies Supervisory Board has adopt-
edd a reticent attitude against the use of this clause. However, in case law 
thee use of the provision in question is allowed without reservation since 
recently.. Under the regime of Title 7.17 the unlimited use of the clause 
wil ll  not be possible any more pursuant to art. 7.17.1.14 lid 5 New Dutch 
Civill  Code. 
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HRR 03-02-1989, NJ 1990, 477 (Containerbrand) 3.2.1.1, 4.2.2 

HRR 28-04-1989, NJ 1990, 583 (Liszkay II) 21.1,2122,213 

HRR 11-01-1991, NJ 1991, 271 3.2.1.2, 3.4.2 

HRR 01-02-1991, NJ 1991, 357 2.1.4.1 

HRR 15-02-1991, NJ 1991, 493 3.2.3, 5.1.4 

HRR 27-03-1992, NJ 1992, 496 3.2.2 

HRR 19-06-1992, NJ 1993, 555 (Fatum II) 3.1, 3.3, 4.2.2, 

4.5.2,, 5.4.2 

HRR 23-10-1992, NJ 1992, 814 3.1,422,4.43 

HRR 06-11-1992, NJ 1994,150 2.12.2 

HRR 08-07-1993, NJ 1994, 210 (Hogenboom/Unigarant) 3.1 

HRR 24-09-1993, NJ 1993, 760 2.1.2.2, 2.1.3 

HRR 12-01-1996, NJ 1996, 683 (Kroymans) 2.1.2.2, 2.1.3, 3.4.3, 

5.3.4.3 3 

HRR 28-06-1996, NJ 1997, 397 4.1.3, 5.1.4 

HRR 20-09-1996, NJ 1997,198 3.2.2 

HRR 18-10-1996, NJ 1997, 326 (Bokser) 3.1,323,3.43 

HRR 02-05-1997, NJ 1998, 281 4.2.1 

HRR 27-06-1997, NJ 1997, 719 Hl 

HRR 19-09-1997, NJ 1998, 6 (Lottospel) 223,22.4,3.43 

HRR 31-10-1997, NJ 1998, 98 3.1 
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HRR 27-02-1998, NJ 1998, 764 3.3 

HR11-09-1998,, NJ 1998, 870 3.2.2 

HRR 11-09-1998, NJ 1999, 664 3.2.3, 4.1.1, 4.6.1.1.1 

HRR 16-10-1998, NJ 1998, 898 5.3.3.2 

HRR 06-11-1998, NJ 1999, 220 (Bossche Café-ruzie) 3.4.3 

HRR 20-11-1998, NJ 1999, 85 3.2.1.1 

HRR 01-10-1999, NJ 2000, 207 2.2.1 

HRR 04-02-2000, NJ 2000, 429 3.2.2 

HRR 22-09-2000, NJ 2000, 631 3.5.1.3 

HRR 27-10-2000, NJ 2000, 584 3.1 

HRR 27-10-2000, NJ 2001,119 3.1, 3.3, 4.2.2 

HRR 19-10-2001, RvdW 2001,161 3.3 

Hoff  van Justitie Europese Gemeenschap 

HvJJ EG 13-11-1990, NJ 1993,163 2.1.2.2, 2.1.4.1 

HvJJ EG 27-06-2000, NJ 2000, 730 2.1.2.2, 2.2.1, 2.2.7.1, 

2.2.7.2,5.3.3.3 3 

HvJJ EG 10-05-2001, C-144/99 2.1.2.2 
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Raadd van Toezicht Verzekeringen 

RvTT 1-92/8 

RvTT 1-94/16 

RvTT 1-95/26 

RvTT 1-97/3 

RvTT 1-98/19 

RvTT 1-98/20 

RvTT 11-81/19 

RvTT 11-84/27 

RvTT 11-85/44 

RvTT 11-87/18 

RvTII-89/7 7 

RvTT 11-90/40 

RvTT H-91/37 

RvTT 11-92/45 

RvTT II-93/7 

RvTT 11-93/33 

RvTT 11-93/44 

RvTT 11-96/11 

RvTT 11-96/26 

RvTT 11-96/40 

RvTT 11-97/21 

RvTT II-99/1 

RvTT 111-96/25 

RvTT 111-97/34 

RvTT 111-97/36 

RvTT IV-87/9 

2.2.3 3 

3.4.3 3 

4.2.1 1 

2.1.3 3 

3.4.3 3 

3.4.3 3 

4.3 3 

3.3 3 

5.3.4.2 2 

5.3.3.2 2 

3.2.1.1 1 

3.2.1.1 1 

4.2.1 1 

2.2.3 3 

5.3.4.2 2 

5.3.4.2 2 

4.3 3 

5.3.4.2 2 

2.1.2.2 2 

5.1.4,, 5.3.4.2 

4.3 3 

2.1.2.2 2 

2.2.3 3 

2.1.2.2 2 

2.2.3,, 5.3.4.2 

5.3.3.2 2 



RvTT IV-96/17 

RvTT V-83/3 

RvTV-85/37 7 

RvTV-89/4 4 

RvTV-91/6 6 

RvTT V-92/19 

RvTV-93/25 5 

RvTT V-93/32 

RvTT V-94/12 

RvTT V-95/1 

RvTV-95/2 2 

RvTV-95/4 4 

RvTT V-95/7 

RvTV-97/17 7 

RvTT V-98/6 

RvTV-99/6 6 

RvTT VI-90/30 

RvTVI-94/6 6 

RvTT VI-96/2 

RvTVI-97/20 0 

RvTT Plez. 2000/89 

2.2.3 3 

5.3.4.2 2 

5.3.3.2 2 

4.2.1 1 

3.4.2 2 

3.4.2 2 

5.3.4.2 2 

3.4.2 2 

3.4.2 2 

2.2.3 3 

3.4.2 2 

3.4.2 2 

3.4.2 2 

2.1.2.2,, 3.4.2 

3.4.2 2 

3.4.2 2 

3.2.1.2 2 

3.4.2 2 

2.2.3 3 

2.2.3 3 

2.2.3 3 
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Buitenland Buitenland 

België ë 

Vredesrechter r 

Vred.. Antwerpen 11-02-1987, Pas. 1987, III , 57 3.5.1.3 

Vred.. Antwerpen 27-07-1994, T.B.H. 1995, 324 2.2.7.1 

Vred.. Waver 27-10-1994, De Verz. 1995, 587 5.5.1.1.1 

Burgerlijk ee Rechtbank 

Rb.. Brugge 08-06-1989, R.W. 1990-1991, p. 1067 3.5.1.3 

Rb.. Brugge 08-05-2000, R.W. 2001-2002, p. 35 5.5.1.1 

Rb.. Brussel 08-06-1988, J.L.M.B. 1988,1558 3.5.1.3 

Rechtbankk van Koophandel 

Kh.. Bergen 23-01-1997, T.B.H. 1997, 461 2.1.4.1 

Kh.. Bergen 17-04-1997, T.B.H. 1997, 709 3.5.1.3 

Kh.. Bergen 16-02-2000, T.B.H. 2000, 774 3.5.1.3 

Kh.. Hasselt 15-11-1999, TBBR 2000, p. 267 3.5.1.3 

Hoff  van Beroep 

Hoff  Antwerpen 20-12-1989, De Verz. 1990, 763 3.5.1.3 

Hoff  Bergen 26-06-1997, R.R.D. 1997, 433 2.2.7.1 

Hoff  Brussel 06-11-1991, J.L.M.B. 1992,1135 3.5.1.3 

Hoff  Brussel 09-06-1995 (niet gepubliceerd) 2.2.7.1 

Hoff  Brussel 15-02-2000, T.B.H. 2001,187 3.5.1.3 

Hoff  Luik 16-09-1996, Rev. Rég. Dr. 1996, 578 2.2.7.1 
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Hoff  van Cassatie 

Cass.. 10-12-1941, Pas. 1941,447 

Cass.. 22-01-1976, Arr. Cass. 1976, 607 

Cass.. 19-09-1983, R.W. 1983-1984, K. 1482 

Cass.. 05-01-1995, R.W. 1995-1996, p. 29 

Cass.. 02-02-1995, R.W. 1995-1996, p. 163 

Cass.. 16-06-1995, R.W. 1995-1996, p. 637 

Cass.. 25-02-2000, T.B.H. 2001,455 

Cass.. 07-06-2001 (niet gepubliceerd) 

3.5.1.3 3 

4.6.1.2 2 

4.6.1.4.1 1 

3.5.1.3 3 

3.5.1.4 4 

3.5.1.2 2 

3.5.1.3 3 

3.5.1.3 3 

Canada a 

Scottt vs. Wawanesa [1989], 59 DLR (4th) 660, 667 3.5.2.2 

Duitsland d 

BGHH 28-11-1979, NJW 1980, p. 831 

BGHH 31-10-1984, NJW 1985, p. 320 

BGHH 03-07-1985, NJW 1985, p. 2258 

BGHH 11-02-1992, NJW 1992, p. 1097 

Engeland d 

Tablee of Cases 

Austinn vs. Drewe [1815] 4 Camp. 260, 362 3.5.2.1, 3.5.2.3 

Brittonn vs. Royal Insurance Co. [1866] 4 F&F 905 5.5.2.3 

Cookee & Arkwight vs. Haydon [1987] 2 Lloyd's Rep 579, 582 2.1.4.2 

Deutschee Genossenschaftsbank vs. Burnhope [1995] 

11 WLR 1 580,1589 2.1.4.2 

2.1.2.2 2 

2.1.2.2 2 

2.1.2.2 2 

2.1.2.2 2 
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Dodsonn vs. Dodson Insce [2001] 1 Lloyd's Rep 520, 532 2.1.4.2 

Englishh vs. Western [1940] 2 K.B. 156 2.1.4.2 

Fraserr vs. Furman Ltd [1967] 1 W.L.R. 898 3.5.2.3 

Gordonn vs. Rimmington [1807] 1 Camp. 123 3.5.2.2 

Gosss vs. Lord Nugent [1833] 5 B. & Ad. 58, 64 2.1.4.2 

Greyy vs. Barr [1971] 2 Lloyd's Rep. 1 3.5.2.2 

Higginss vs. Dawson [1902] AC 1,10 2.1.4.2 

Hornn vs. Anglo-Australian Life [1861] 30 L.J.Ch. 511 3.5.2.2 

Investorss Compensation Scheme Ltd. vs. West Bromwich 

Buildingg Society [1998]1 WLR 896, 912-913 2.1.4.2 

Langfordd vs. Legal and General Assurance Society Ltd. 

[1986]]  2 Lloyd's Rep. 103 2.1.4.2 

Leoo Rapp Ltd vs. McGlure [1955] 1 Lloyd's Rep. 292 2.1.4.2 

Londonn & Lancashire Fire Insurance Co. vs. Bolands [1924] AC 836 2.1.4.2 

Investorss Compensation Scheme Ltd vs. West Bromwich 

Buildingg Society [1998] 1 WLR 896, 913 2.1.4.2 

Lordd Napier and Ettrick vs. R F Kershaw Ltd [1999] 1 WLR 756, 763 2.1.4.2 

Nationall  Oilwell vs. Davy Offshore [1993] 2 Lloyd's Rep. 582 3.5.2.1 

Netherlandss vs. Karl Ljungberg & Co AB [1986] 3 All ER 767 4.6.2.3 

Prennn vs. Simmons [1971 ] 3 All ER 237 2.1.4.2 

Samuell  & Co Ltd vs. Dumas [1924] AC 431, 445 3.5.2.2 

Schuierr AG vs. Wickman Machine Tool Sales Ltd. [1974] AC 235 2.1.4.2 

Sofii  vs. Prudential Assurance Co Ltd [1993] 2 Lloyd's Rep 559 3.5.2.3 

Thee Star Sea [2001] 1 Lloyd's Rep. 389 5.5.2.1, 5.5.2.3 

Thompsenn vs. Equity Fire Insurance Co [1910] AC 592 2.1.4.2 

Verelst'ss Administratix vs. Motor Union Insurance Co. 

[1925]]  2 K.B. 137 5.5.2.2 
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Yorkee vs. Yorkeshire Ins Co Ltd [1918] 1 KB 662, 666 2.1.4.2 

Yorkshiree Water Services Ltd vs. Sun Alliance & 

Londonn Ins pic [1997] 2 Lloyd's Rep 21 4.6.2.3 

Youelll  vs. Bland Welch & Co Ltd [1992] 2 Lloyd's Rep 127,134 2.1.4.2 

Youngg vs. Sun Alliance & London Insurance [1977] 1 WLR104 2.1.4.2 

Frankrijk k 

Courr de Cassation 28-04-1987, D. 1988,1 2.1.3 

Courr de Cassation 25-05-1992, D. 1993, 87 2.1.3 

Courr de Cassation 06-01-1993, D. 1993, IR 40 2.1.3 
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Stellingenn bij het proefschrift 'Eigen schuld, be reddingsplicht en medewerkingsplicht in 
hett schadeverzekeringsrecht' van M.L. Hendrikse 

1.. Het is wenselijk de bescherming van art. 6:238 lid 2 BW uit te breiden tot de 
niet-professionelee wederpartij in het algemeen, (dit proefschrift, paragraaf 
2.1.3) ) 

2.. De inhoud en context {dus niet de formulering!) dient doorslaggevend te zijn bij 
dee beantwoording van de vraag of er in een bepaald geval sprake is van een 
kernbeding.. (dit proefschrift, paragraaf 2.2.6) 

3.. Het is een verbetering dat de Nota van Wijziging 2000 de term grove schuld in 
art.. 7.17.2.9 NBW heeft vervangen door het begrip roekeloosheid, (dit 
proefschrift,, paragraaf 3.2.2) 

4.. Het is te betreuren dat art. 7.17.2.9 lid 2 NBW in de Nota van Wijziging 2000 is 
komenn te vervallen, (dit proefschrift, paragraaf 3.3) 

5.. Samenloop tussen eigen schuld en het niet-naleven van de bereddingsplicht is 
alleenn mogelijk indien het schadevoorval nog niet is ingetreden, (dit 
proefschrift,, paragraaf 4.2.2) 

6.. Samenloop tussen het niet-naleven van de bereddingsplicht en het niet-
nalevenn van de medewerkingsverplichtingen na het plaatsvinden van het 
schadevoorvall is niet mogelijk, (dit proefschrift, paragraaf 5.2.2) 

7.. Met de recente uitspraken van de Hoven Den Haag, Amsterdam, Arnhem en 
Denn Bosch inzake de toepasselijkheid van art. 6:237 sub h BW bij 
fraudevervalclausules,, lijkt de basis aan de uitzonderingsgrond van art. 
7.17.1.144 lid 5 te zijn ontvallen, (dit proefschrift, paragraaf 5.3.4.4) 

8.. Art. 6:237 sub h BW vormt geen gevaar voor de fraudevervalclausule. (dit 
proefschrift,, paragraaf 5.3.4.5) 

9.. De recente arresten van de Hoge Raad (5-1-2001, NJ 2001, 391-392) inzake 
art.. 29 CMR passen in het beeld van 'Nederland, Vervoerdersland'. 

10.. De nieuwe civielrechtelijke procedure in eerste aanleg (wetsvoorstel 26855) 
vereistt sturende, vakspecialistische rechters. 





Ditt boek vestigt de aandacht op een drietal gedragingen van de verzekerde c.q. de 

verzekeringnemerr die als een rechtvaardiging kunnen dienen voor een weigering van 

dee assuradeur om uit te keren: eigen schuld van de verzekerde, het niet-naleven van 

dee bereddingsplicht en het niet-naleven van de medewerkingsverplichtingen na het 

plaatsvindenn van het schadevoorval door de verzekerde c.q. de verzekeringnemer. 

Dee onderhavige gedragingen vindt men zowel in de wet als in de polisvoorwaarden 

terug.. In de literatuur wordt over het algemeen veel minder aandacht aan de polis-

voorwaardenn geschonken dan aan de wettelijke regeling. Dit boek probeert onder 

anderee in die lacune te voorzien: de nadruk ligt op de polisvoorwaarden, in het bijzon-

derr op de polisvoorwaarden van consumentenschadeverzekeringen. In dit boek zal 

medee worden besproken in hoeverre de polisvoorwaarden in overeenstemming zijn 

mett de Wet Algemene Voorwaarden (art. 6:231-247 BW). Speciale aandacht krijgen 

inn dat kader de problematiek van de uitleg van onduidelijke polisvoorwaarden en die 

vann de reikwijdte van het begrip kembeding in het verzekeringsrecht. 

All met al is dit boek een handig hulpmiddel voor ieder die zich in de praktijk gecon-

fronteerdd ziet met kwesties op bovengenoemde terreinen. 

Mr.. drs. M l . Hendrikse (1970) studeerde bedrijfseconomie, Nederlands en notarieel 

rechtt aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1996 is hij aan deze instelling ver-

bondenn als docent/onderzoeker bij de afdeling privaatrecht. De auteur is sinds 1998 

verderr nog annotator voor de Praktijkgids en redactiesecretaris van het tijdschrift 

Praktischh Procederen. Vanuit deze functies publiceerde hij over diverse, met name 

verzekeringsrechtelijkee onderwerpen. 
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