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33 EIGEN SCHULD VAN DE VERZEKERDE 

3.11 Algemeen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.22 Enige schuldgradaties nader bekeken: merkelijke 
schuld,, grove schuld en voorwaardelijke opzet 

3.2.13.2.1 Merkelijke schuld 

3.2.1.11 Merkelijke schuld in verhouding tot andere schuld-
gradaties s 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

303 3 

304 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.23.2.2 Grove schuld 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

320 0 

321 1 
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tott zijn voorganger art. 1638x lid 2 oud BW, dat sprak over grove schuld 
vann de werknemer, uitgaat van bewuste roekeloosheid van de werkne-
mer.. Deze beide artikelen bieden de werkgever een mogelijkheid aanspra-
kelijkheidd voor de schade die een werknemer door een bedrijfsongeval 
heeftt geleden, af te wenden.325 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jj 343 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3611 HR 11-9-1998, NJ 1999, 664. In dit geval vorderde een ziektekostenassura-
deurr vergoeding van ten behoeve van een verzekerde gemaakte ziekte-
kostenn van twee hulpverleners die de verzekerde enige tijd iatrosophisch 
en/off  homeopatisch hadden behandeld. Beide hulpverleners betwistten 
echterr het bestaan van een verzekeringsovereenkomst tussen de 
assuradeurr en de verzekerde en deden verder een beroep op eigen schuld 
enn de schadebeperkingsplicht van de verzekerde. 
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mers,, zou de assuradeur zich in geval van opzet op art. 276 WvK kunnen 
beroepen,, dan zou dat tot het onaanvaardbare gevolg kunnen leiden dat 
dee verzekerde zich gedwongen zou zien een medisch noodzakelijke be-
handelingg achterwege te laten waartegen de verzekering in beginsel dek-
kingg biedt. 
Ikk volg Van Eijk-Graveland in de opvatting dat de Hoge Raad hier te ver 
gaat.3622 Opzet als oogmerk en opzet als zekerheidsbewustzijn zijn in be-
ginsell  niet verzekerbaar: de verzekeringsovereenkomst is immers een 
overeenkomstt tot risico-overdracht en bij genoemde opzetgraden is geen 
sprakee van een risico want de schade is voor de verzekerde zeker.363 Dat 
eenn verzekerde in dergelijke gevallen zijn behandelingskosten niet ver-
goedd krijgt, hoeft echter niet altijd tot gevolg te hebben dat de verzekerde 
vann een medische noodzakelijke behandeling afziet.364 Vele behandelingen 
zijnn betaalbaar voor een verzekerde zodat hij in geval van opzet als oog-
merkk of opzet als zekerheidsbewustzijn de behandeling uit eigen zak kan 
betalen.. In geval een uiterst kostbare medisch noodzakelijke behandeling 
dientt te worden ondergaan, liggen de zaken anders. In dergelijke uitzon-
deringssituatiess is het denkbaar dat de bijzondere functie van de ziekte-
kostenverzekering,, verzekering van opzet als oogmerk en opzet als zeker-
heidsbewustzijnn rechtvaardigt. Zo valt in dit kader te denken aan het 
gevall  waarin een in levensgevaar verkerende verzekerde om financiële 
redenenn dient af te zien van van een zeer kostbare uiterst noodzakelijke 
operatie.. Hoe dit ook zij, het had mijns inziens meer voor de hand gelegen 
wanneerr de Hoge Raad in onderhavig arrest had geoordeeld dat opzet als 
oogmerkk en opzet als zekerheidsbewustzijn in beginsel niet verzekerbaar 
zijnn omdat dat in strijd met art. 3:40 lid 1 BW moet worden geacht en dat 
ditt slechts anders is, wanneer dit ertoe zou leiden dat de verzekerde om 
financiëlee redenen van een medische noodzakelijke behandeling zou 
dienenn af te zien.365 

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

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

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

3.33 Toerekening aan de verzekerde van eigen schuld van 
derden n 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

391 1 

gen™ gen™ 

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

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

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

3911 Een gering aantal schrijvers beschouwt de huwelijksgemeenschap als een 
rechtspersoon.. Zie in dit kader J. Eggens, WPNR 4118 (1949), p.596 en 
H.C.F.. Schoordijk, Het nieuwste Huwelijksvermogensrecht, l e druk, 
Groningenn 1970, p.39. Deze afwijkende zienswijze maakt de toerekening 
vann eigen schuld niet gemakkelijker. De moeilijkheden worden immers 
niett opgelost maar verschoven naar de vraag of de rechtspersoon verze-
kerdee is. Is dit laatste niet het geval dan zal toerekening ook dan niet 
mogelijkk zijn. Het enige voordeel van de onderhavige zienswijze is dat als 
eenmaall  geconstateerd is dat de rechtspersoon verzekerde is, de toereke-
ningg op geen enkele weerstand meer stuit. Immers, eigen schuld van de 
bestuurderss van een rechtspersoon, in casu de echtgenoten, heeft te-* 
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Dezee terughoudendheid spoort met hetgeen op andere gebieden van het 
privaatrechtprivaatrecht op het gebied van toerekening plaatsvindt. Te noemen is in dit 
verbandd het arbeidsrechtelijke arrest van de Hoge Raad van 7-11-1986 waar-
uitt ook is af te leiden dat men terughoudendheid moet betrachten ten 
aanzienn van het toerekenen van schuld van de echtgenoot aan de andere 
echtgenoot.3922 In deze casus ging het om de vraag of het wangedrag van 
dee man van een werkneemster tegenover haar werkgever de vrouw kon 
wordenn toegerekend en aldus een dringende reden kon opleveren voor 
ontslagg op staande voet. De Hoge Raad overwoog dat er met dringende 
redenenn voor ontslag op staande voet als bedoeld in art. 1639p lid 1 Oud 
BWW (art. 7:678 BW) slechts wordt gedoeld op daden, eigenschappen of 
gedragingenn van de werknemer zelf die tot gevolg hebben dat het voort-
durenn van de arbeidsbetrekking redelijkerwijs niet van de werkgever 
gevergdd kan worden. Toerekening van het wangedrag van de echtgenoot 
vann de werkneemster komt dan ook volgens de Hoge Raad niet aanmer-
king. . 
Watt nu te doen als partners niet gehuwd zijn maar wel een samenlevingscon-
tracttract hebben afgesloten. Kan dan eigen schuld van de ene niet verzekerde 
partnerr aan de andere wel verzekerde partner worden toegerekend? Mijns 
inzienss is dit slechts mogelijk als uit het samenlevingscontract duidelijk 
wordtt dat er sprake is van een innige relatie tussen de samenlevende part-
ners.. Bij het huwelijk blijkt die innige relatie uit de onderhoudsplicht die 
dee echtelieden jegens elkaar hebben, bepaalde dwingende bevoegdheids-
beperkingenn zoals bijvoorbeeld art. 1:88 BW en de alimentatieplicht na 
beëindigingg van het huwelijk. Bij een samenlevingscontract is er sprake 
vann een grote vrijblijvendheid.393 Zaken zoals zojuist genoemd kunnen 
wordenn geregeld maar er is geen verplichting daartoe. Ik zou dan ook 
willenn stellen dat een toerekening van de eigen schuld van de niet verze-
kerdee partner aan de wel verzekerde partner slechts mogelijk is als in het 
samenlevingscontractt de voor het huwelijk kenmerkende rechten en plichten 
zijnzijn opgenomen. Zie voor het geval beide partners als verzekerden zijn aan 
tee merken mijn opmerkingen verderop in deze paragraaf. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.44 Enkele polisvoorwaarden op het gebied van de eigen 
schuld d 

3.4.13.4.1 Inleiding 

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

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

3.4.22 De 'normale voorzich tigheid '-clausule 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RvTT V-98/6. 
Dee Ombudsman Schadeverzekering houdt zich ook op de vlakte getuige 
zijnn opmerking in zijn Jaarverslag over 1998, p.47. 
Ziee ook mijn noot bij Ktg. Amsterdam 19-8-1999, Prg. 2000, 5531. Iets 
voorzichtigerr M. Schaap, VA 1999, p.29. 

419 9 

420 0 

421 1 
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Terr ondersteuning van deze opvatting zijn de volgende drie argumenten 
aann te dragen. 
AllereerstAllereerst kan worden opgemerkt dat onder normale voorzichtigheid dient 
tee worden verstaan de voorzichtigheid die men redelijkerwijs van een 
persoonn in een bepaalde situatie kan verlangen. Dat betekent dat kleine 
onoplettendhedenn en verkeerde inschattingen niet zijn te rekenen tot de 
eigenn schuld;422 van onzorgvuldig gedrag kan dan ook pas sprake zijn 
indienn de verzekerde merkelijke schuld valt toe te schrijven. Een andere 
gedachtegangg zou immers leiden tot de vreemde situatie dat de assura-
deurr niet hoeft uit te keren in gevallen waarvoor de verzekerde nu juist de 
reis-- of kostbaarhedenverzekering heeft afgesloten: klein menselijk falen! 
Eenn tweede en wellicht zwaarder wegend argument dat pleit voor een uitleg 
vann de zorgvuldigheidsclausule ten gunste van de verzekerde is de contra 
proferentem-regelproferentem-regel ex art. 6:238 lid 2 BW. In hoofdstuk 2 kwam naar voren 
datt een onduidelijke beding in een consumentenovereenkomst ten gunste 
vann de consument dient te worden uitgelegd voorzover de uitleg van de 
consumentt redelijk is. De 'normale voorzichtigheid'-clausule is een school-
voorbeeldvoorbeeld van een onduidelijk beding in een consumentenovereenkomst. 
Watt is immers het betrachten van de 'normale voorzichtigheid' door de 
consument-verzekerde?? Een eenduidig antwoord is op die vraag niet te 
gevenn zodat de clausule als onduidelijk moet worden bestempeld. De 
lezingg dat van handelen in strijd met de normale voorzichtigheid pas 
sprakee is in geval van merkelijke schuld van de consument-verzekerde is 
inn het licht van de aard van de verzekeringen waarin de clausule is opge-
nomenn alleszins redelijk, zodat die lezing dient te worden gehanteerd bij 
dee uitleg van de clausule. 

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

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

4233 Zie Bondig Dossier, februari 1998, p.5-6. 
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Verbondd dient naar mijn mening mee te brengen dat een assuradeur zich 
nietniet op het standpunt kan stellen dat zijn uitleg de meest juiste is. Immers, 
hijj  had deze problemen kunnen vermijden als hij de richtlijn had nage-
volgd.. Hij zal dan ook mijns inziens de gevolgen van dit nalaten dienen te 
dragen. . 
Inn dit verband geldt dan ook voor de assuradeur het adagium 'voorkomen 
iss beter dan genezen'.424 Hoewel de door de afdeling Reis van het Verbond 
vann Verzekeraars in het leven geroepen werkgroep op dit gebied geen 
oplossingenn kon formuleren,425 heeft de assuradeur mijns inziens de vol-
gendee drie mogelijkheden.426 

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

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

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

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

Ziee ook M. Schaap, VA 1999, p.36. 
Ziee ook M. Schaap, VA 1999, p.36. 
M.. Schaap, VA 1999, p.36. 
Ziee in dit verband T.J. Dorhout Mees, De CAR-verzekering, le druk, 
Deventerr 1996, p.43-44. 
Dee op dit moment gehanteerde 'normale voorzichtigheidsclausule' valt 
duss wel onder de Wet Algemene Voorwaarden nu het een onduidelijk 
kernbedingg is. Getwijfeld kan worden of het 'merkelijke schuld'-beding in 
ditt kader voldoende duidelijk is. 

428 8 

429 9 

430 0 

431 1 
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BW)) klein is gezien het feit dat art. 6:248 lid 2 BW terughoudend wordt 
toegepastt in de jurisprudentie.433 

3.4.33.4.3 De opzetclausule 

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

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

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

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

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

433 3 

434 4 

435 5 

436 6 

437 7 

130 0 



ren?? Voor dat laatste pleit de Studiecommissie Opzet in zijn rapport van 

1980.438 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zichh laat inspireren door opvattingen van de Raad van Toezicht is naar de 
meningg van Mendel niet zo verrassend; de Hoge Raad had immers enige 
maandenn eerder in het Kroymans-arrest (HR 12-1-1996, NJ 1996, 683) naar 
vorenn gebracht dat bij de beantwoording van de vraag of een assuradeur 
zichh mag beroepen op een bepaalde vervaltermijn betekenis diende te 
wordenn toegekend aan het standpunt van de Raad van Toezicht over 
dezee kwestie. Het was na die uitspraak volgens Mendel te verwachten dat 
dee betekenis van uitspraken van de Raad van Toezicht zich ook op 
anderee terreinen van het schadeverzekeringsrecht zou manifesteren. 

133 3 



wordenn gezegd dat zich hier een uitzonderlijk sprekend geval voordoet 
waarinn er nauwelijks twijfel bestaat dat de dader heeft geweten dat de 
doorr hem gegeven klap letsel, als aan het slachtoffer toegebracht, tot 
gevolgg moest hebben'. De formuleringen van Hoge Raad en Raad van 
Toezichtt zijn niet identiek. Toch meende Mendel dat er zoveel gelijkenis is 
tussenn beide formuleringen dat de Hoge Raad de categoriebenadering 
hadd overgenomen van de Raad van Toezicht.447 Mendel gaf als mogelijke 
redenn voor de kleine afwijking dat de Hoge Raad misschien moeite had met 
hett woord aard in de formulering van de Raad van Toezicht omdat daarin 
onvoldoendee naar voren komt dat het bij de indeling in categorieën voor-
alal gaat om de ernst van het letsel.448 

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

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

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

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

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

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

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

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

4533 Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.240-241. 
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heeftt kunnen zien. Verder ging het in de beschreven procedures keer op 
keerr om een consument met als gevolg dat de beperkte lezing van de 
litigieuzee clausule ten gunste van de consument-verzekerde voorrang 
verdientt boven de interpretatie van de assuradeur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ziee ook M.R. de Vries, De Beursbengel april 2000, p.27. 
Ziee Circulaire MSS-b-20-OO2-AAA 2000-002 van het Verbond van Verzeke-
raars,, p.3. 
Ziee Circulaire MSS-b-20-O02-AAA 2000-002, p.3. 
N.. Frenk, NbBW 2000, p.89, spreekt zelfs van een volstrekt overbodige 
toevoeging'. . 
Ziee ook N. Frenk, NbBW 2000, p.89. 
Ziee ook H.Th. Vos, Vrb 2000, p.26. 

460 0 
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Dee ratio van de 'alcohol'-bepaling is opzettelijke gedragingen begaan 
onderr invloed van alcohol of andere stoffen die de wil van de verzekerde 
beïnvloedenn eveneens buiten de dekking te houden. Verweren als 'ik had 
zoveell  gedronken dat ik niet meer wist wat ik deed' kunnen de assura-
deurr dus niet worden tegengeworpen.466 

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

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

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

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

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

3.55 Rechtsvergelijking 

3.5.22 Het leerstuk eigen schuld in België 

3.5.1.11 Algemeen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

druk,, Brussel 1975, p.83. L. Schuermans, R.W. 1992-1993, p.700 lijk t ook 
opzett als zekerheidsbewustzijn onder het begrip opzet te scharen. Deze 
auteurr merkt op dat bij opzet geen enkele onzekerheid bestaat over het 
gevolg. . 
Rechtbankk Brugge 8-6-1989, R.W. 1990-1991, p.1067. 

146 6 



Dee regel dat schade veroorzaakt door opzet als oogmerk onder geen 
enkelee omstandigheid in aanmerking komt voor vergoeding door de 
assuradeurr is volledig in overeenstemming met de grondbeginselen van het 
Belgischh verzekeringsrecht.492 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

505 5 

ring. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.1.55 Slotbeschouwing 

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

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

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

3.5.2.11 Algemeen 

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

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

513 3 

514 4 

515 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

522 2 

523 3 

524 4 

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

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

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

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

5266 (1989) 59 DLRR (4th) 660, 667. 
5277 M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3edruk, Londen 1997, p.411. 
52»» [l971]2LLoyd'sRep.l. 
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datt in geval van een aansprakelijkheidsverzekering opzet als mogelijkheidsbe-
ivustzijn,ivustzijn, waarvan naar mijn mening in bovengenoemd geval sprake van 
was,, of opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn verzekerbaar zijn of nog ster-
ker,ker, automatisch meeverzekerd zijn.529 

3.5.2.33 'Negligence' nader beschouwd 

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

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

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

529 9 

530 0 

531 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.2.44 Slotbeschouwing 

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

Overr het meeverzekeren van opzet als mogelijkheidsbewustzijn en opzet 
alss waarschijnlijkheidsbewustzijn bestaat onenigheid in de literatuur 
zoalss ik al aangaf in paragraaf 3.2.3. Dit geldt evenwel niet indien er 
sprakee is van een aansprakelijkheidsverzekering. 
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