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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. 

8 8 



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. 
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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. 

17 7 



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. 

20 0 



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. 

30 0 



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. 
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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. 
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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. 

47 7 



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. 
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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. 
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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. 

207 7 
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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. 
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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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