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HETT DOOR DE VERZEKERD E C.Q. DE 
VERZEKERINGNEME RR NIET-
NAKOME NN VAN DE BEREDDINGS-
PLICH T T 

4.11 Algemeen 

4.2.11 Inleiding 

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

4.1.24.1.2 Enkel een plicht voor de verzekerde? 

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

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

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

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

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

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

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

4.2.33 Grondslag en rechtskarakter van de bereddingsplicht 

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

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

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

schadee die hij daardoor lijdt.552 

4.1.44 Sancties bij niet-naleving van de bereddingsplicht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.22 De omvang van de bereddingsplicht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

570 0 

571 1 

572 2 

573 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.33 Bereddingskosten 

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

581 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5988 Daarbij wordt getuige de Memorie van Toelichting bij Titel 7.17, p.28 
uitgegaann van een beperkt kostenbegrip. Indien er sprake is van ~* 
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Doorr Stadermann wordt betwijfeld of zo voldoende wordt geregeld dat alle 
opp geld waardeerbare opofferingen worden vergoed. Deze auteur merkt 
opp dat het denkbaar is dat de verzekerde bij het naleven van zijn bered-
dingsplichtt zich opofferingen getroost die wel op geld waardeerbaar zijn 
maarr die niet bestaan uit het noodzakelijkerwijs beschadigen van ingezet-
tee zaken en die evenmin zijn te beschouwen als 'kosten' die aan het nemen 
vann de bereddingsmaatregelen zijn verbonden.599 Hij stelt daarom voor de 
woordenn 'de kosten' in lid 2 te vervangen door  'de op geld waardeerbare 
opofferingen'. opofferingen'. 
Ikk ga mee in de opvatting van Stadermann maar men kan mijns inziens 
nogg een stap verder gaan. Indien onderhavig voorstel van Stadermann 
wordtt doorgevoerd kan men tegelijkertijd de woorden 'en de schade aan 
zakenzaken die daarbij worden ingezet' schrappen: de genoemde schade valt na-
melijkk al onder  het begrip 'op geld waardeerbare opofferingen'. 

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

4.4.14.4.1 Algemeen 

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

4.4.22 De regeling van de bereddingskosten in de 
polisvoorwaarden polisvoorwaarden 

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

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

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

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

604 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

druk,, Lelystad 1999, p.158. 

606 6 

607 7 

608 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

614 4 

615 5 

616 6 

617 7 

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

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

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

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

4.5.14.5.1 De situatie van een verzekeringnemer/niet-verzekerde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

623 3 

624 4 

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

6266 Zie over dit criterium mijn opmerkingen in paragraaf 3.3. 

194 4 



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

4.66 Rechtsvergelijking 

4.6.22 België 

4.6.1.11 Algemeen 

4.6.1.1.11 Inleiding 

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

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

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

4.6.1.1.22 Enkel een plicht voor de verzekerde? 

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

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

ringnemerringnemer die tevens verzekerde is. 

4.6.1.1.33 Grondslag van de bereddingsplicht 

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

4.6.1.1.44 Rechtskarakter van de bereddingsplicht 

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

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

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

4.6.1.1.55 Sancties bij niet-naleving van de bereddingsplicht 

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

M.. Fontaine, Liber Amicorum Hubert Claassens, le druk, Antwerpen-
Apeldoornn 1998, p.159. 
Ziee ook M. Storme, R.W. 1989-1990, p.139. 
M.. Fontaine, Liber Amicorum Hubert Claassens, le druk, Antwerpen-
Apeldoornn 1998, p.161. 
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aann de assuradeur verschuldigd is dan het bedrag waar hij recht op zou 
hebbenn indien hij zijn bereddingsplicht correct was nagekomen.636 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.1.22 De omvang van de bereddingsplicht 

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

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

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

644 4 

645 5 

646 6 

647 7 

648 8 

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

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

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

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

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

4.6.1.33 De bereddingskosten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6599 Het oude lid 2 schreef slechts voor dat de Koning afwijkingen kon 
toestaann voor bepaalde risico's voor zover die risico's het voorwerp 
uitmaaktenn van verzekeringsovereenkomsten met grote ondernemingen in de 
zinzin van de Boekhoudwet van 17 juli  1975. De Koning maakte van deze 
bevoegdheidd vrij snel gebruik en somde in het Koninklijk Besluit van 24 
decemberr 1992 de voor die afwijking in aanmerking komende risico's op. 
Eenn snelle en uitgebreide uitzonderingsregeling was nodig omdat voor 
bepaaldee risico's, zoals nucleaire, chemische en farmaceutische, geen 
dekkingg meer kon worden gevonden. In de praktijk was de 
uitzonderingsregelingg concurrentievervalsend omdat de kleinere 
ondernemingenondernemingen in de zin van de Boekhoudwet verplicht waren een duurdere 
verzekeringsovereenkomstt aan te gaan wegens de onbegrensde dekking 
vann de bereddingskosten. Zie ook Ph. Colle, R.W. 1995-1996, p.1364. 

6600 Zie M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.134. 
6611 M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.135. 
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Nuu ook kosten gemaakt direct vóór het schadevoorval voor vergoeding ex 
art.. 52 Verz. W. in aanmerking komen, kan men zich voorstellen dat er in 
dee praktijk moeilijkheden kunnen ontstaan over de vraag of er in casu 
sprakee is van algemene voorzorgsmaatregelen, die bij het achterwege 
latenn daarvan eventueel aanleiding geven voor de assuradeur om art. 8 
Verz.. W. in te roepen en die niet ex art. 52 lid 1 voor vergoeding in aan-
merkingg komen, of dat het gaat om echte bereddingskosten ex art. 52 lid 1 
diee wel voor vergoeding in aanmerking komen.662 Een allesoplossend criteri-
umum is natuurlijk niet te geven maar de regel van Colle663 dat het bij kosten 
gemaaktt bij een onmiddellijk dreigend gevaar moet gaan om kosten die 
gemaaktt zijn met het oog op het voorkomen van een toekomstig maar zeker 
schadevoorvall  geeft toch voldoende houvast om vele vraagstukken relatief 
eenvoudigeenvoudig tot een oplossing te brengen. Zo zullen de kosten verbonden aan 
beveiligingsmaatregelen,, zoals het gebruik van brandwerend materiaal, 
dee plaatsing van brandmelders of de aanschaf van blusapparatuur bij 
brandverzekeringenn en de plaatsing van alarmsystemen of ijzeren rollui-
kenn bij diefstalverzekeringen, niet voor vergoeding door de assuradeur in 
aanmerkingg komen omdat deze kosten niet zijn gemaakt met het oog op 
hett voorkomen van een toekomstig maar zeker schadevoorval.664 Het 
schadevoorvall  is immers op het moment dat de maatregelen worden genomen 
nietniet zeker. 

Inn paragraaf 4.3 toonde ik aan dat in de Nederlandse praktijk dergelijke 
problemenn met enige regelmaat opduiken. 
Ph.. Colle, R.W. 1995-1996, p.1364. 
L.. Schuermans, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, eerste 
druk,, Antwerpen-Groningen 2001, p.272 en Ph. Colle, Algemene 
beginselenn van het Belgisch schadeverzekeringrecht, 2e herziene druk, 
Brussell  1997, p.55. 
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4.6.1.44 Twee bijzondere situaties: de situatie van een 
verzekeringnemer/niet-verzekerdee en de situatie van een 
pluraliteitt van verzekerden 

4.6.1.4.11 De situatie van een verzekeringnemer/niet-verzekerde 

Art.. 20 Verz. W. bepaalt dat er op de verzekerde een bereddingsplicht rust 
bijj  verzekeringen tot vergoeding van schade. Betekent dit dat een verzeke-
ringnemerringnemer die niet tevens verzekerde is geen enkele verplichting heeft om de 
gevolgenn van het schadegeval te voorkomen of te beperken? 
Eenn argument voor een bevestigend antwoord op deze vraag is dat de Wet 
vann 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, anders dan bij-
voorbeeldd het Nederlandse Wetboek van Koophandel, een uitdrukkelijk 
onderscheidd maakt tussen de figuren verzekeringnemer en verzekerde. Zo 
noemtt art. 5 Verz. W. de verzekeringnemer als zijnde degene die bij het 
aangaann van de verzekeringsovereenkomst verplicht is al de hem beken-
de,, relevante omstandigheden mede te delen die voor de assuradeur bij 
dee beoordeling van het risico van belang zijn, heeft art. 19 Verz. W. het 
alleenn over de verzekerde als zijnde degene die het schadevoorval zo snel 
mogelijkk aan de assuradeur moet melden en noemt art. 8 lid 2 Verz. W. de 
verzekerdeverzekerde én de verzekeringnemer om aan te geven dat de assuradeur in 
beginsell  zelfs de schade dekt veroorzaakt door grove schuld van deze 
twee. . 

Tochh meen ik dat dit argument niet doorslaggevend is. Men kan zich name-
lij kk afvragen of de Belgische wetgever de verzekeringnemer welbewust geen 
bereddingsplichtt heeft opgelegd. In de Parlementaire Geschiedenis zijn 
immerss geen aanwijzigingen te vinden waarom nu juist op de verzekerde 
eenn dergelijke verplichting rust en waarom dit niet het geval is voor de 
verzekeringnemer.verzekeringnemer. De Belgische wetgever is mijns inziens dan ook niet princi-
pieelpieel gekant tegen een bereddingsplicht voor de verzekeringnemer mits er 
maarr een grondslag voor een dergelijke plicht is. 
Mijnss inziens kan de grondslag voor een bereddingsplicht voor de verze-
keringnemerr gevonden worden in het leerstuk van de aanvullende werking 
vanvan de redelijkheid en de billijkheid (art. 1134 lid 3 en art. 1135 BW). In België 
wordtt algemeen erkend dat er op grond van dit leerstuk op een (toekom-
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stig)) schuldeiser een schadebeperkingsverplichting rust.665 Mijns inziens 
geldtt die schadebeperkingsplicht ook indien het belang van een contract-
spartijj  niet in het geding is. Dit doet zich voor in geval er sprake is van 
eenn verzekeringnemer die geen verzekerde is en een derde-verzekerde, en er 
schadee optreedt voor de derde-verzekerde. Als wederpartij van de assura-
deurr kan mijns inziens van een dergelijke verzekeringnemer worden 
gevergdd dat hij maatregelen neemt tot voorkoming en beperking van de 
schadee als de omstandigheden dit meebrengen. Een voorbeeld van een 
dergelijkk situatie is het kunstvoorbeeld dat ik in paragraaf 4.1.2 besprak. 
Samenloopp met het leerstuk zaakwaarneming is mijns inziens niet moge-
lij kk in geval een verzekeringnemer/niet-verzekerde bereddingsmaatrege-
lenn treft daar een zaakwaarnemer handelt buiten wettelijke of contractuele 
plichtt en er in onderhavig geval wordt gehandeld op grond van een con-
tractueletractuele plicht. De regels van redelijkheid en billijkheid die tussen con-
tractspartijenn gelden, brengen immers in dit soort situaties mee dat de 
verzekeringnemerr zich moet inspannen om de gevolgen van het schade-
voorvall  te beperken zoals ik hierboven al eerder opmerkte. In dergelijke 
gevallenn is de grondslag van de bereddingsplicht dus een contractuele. De 
plichtt is weliswaar niet tussen partijen overeengekomen maar vloeit toch 
voortvoort uit het feit dat er tussen partijen een contractuele relatie bestaat. 
Aann het feit dat de bereddingsplicht ook rust op de verzekeringnemer die zelf 
geengeen verzekerde is, zitten bepaalde aspecten. In het vervolg van deze subpa-
ragraaff  wil ik drie belangrijke aspecten bespreken. 

Hett eerste aspect dat ik aan de orde wil stellen is dat de verzekeringnemer 
diee zelf geen verzekerde is, recht heeft op vergoeding van de door hem tijdens 
dede nakoming van zijn bereddingsplicht gemaakte kosten. Hoewel de wet getui-
gee art. 52 Verz. W. alleen de verzekerde de mogelijkheid geeft zijn in het 
kaderr van de bereddingsplicht gemaakte kosten te verhalen op de assura-
deur,, lijk t het mij zeer verdedigbaar dat de beredder/verzekeringnemer 
diee geen verzekerde is op grond van de aanvullende werking van de 
redelijkheidd en de billijkheid (art. 1134 lid 3 en art. 1135 BW) zijn kosten 
vergoedd moet krijgen nu dit beginsel de verzekeringnemer ook dwingt 
dergelijkee kosten te maken. Het uitgangspunt past ook in de gedachte van 
dee ongerechtvaardigde verrijking. Voor wat betreft de invulling van die 

6655 Zie R. Kruithof/H. Bocken/F. De Ly/B. De Temmerman, TPR1994, p.466. 
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vergoedingg lijk t het mij wenselijk aan te sluiten bij de regels die gelden 
indienn een verzekerde een beroep doet op door hem gemaakte bered-
dingskosten,, met andere woorden art. 52 Verz. W. analogisch toe te pas-
sen. . 
Hett tweede aspect dat ik wil behandelen is dat een assuradeur recht heeft 
opp schadevergoeding indien de verzekeringnemer die zelf geen verzekerde is zijn 
bereddingsplichtt niet nakomt. Hoewel art. 21 Verz. W. een dergelijke 
vorderingg slechts toekent aan de assuradeur indien een verzekerde de 
bereddingsplichtt niet is nagekomen, kan een assuradeur zijn schadever-
goedingsvorderingg in een dergelijk geval baseren op de wettelijke rege-
lingg van de schadevergoeding wegens niet-nakoming van een verbintenis 
(artt.. 1146-1155 BW). In aanvulling op deze regeling geldt naar analogie 
mett art. 21 Verz. W. mijns inziens de regel dat het recht op schadevergoe-
dingg wordt begrensd door het uitkeringsbedrag dat de assuradeur aan de 
verzekerdee moet uitkeren. Het zou immers merkwaardig zijn indien het 
niet-nalevenn van de bereddingsplicht voor de verzekeringnemer grotere 
financiëlefinanciële consequenties tot gevolg zou hebben dan voor de verzekerde. De 
onderhavigee schadevergoedingsactie heeft geen consequenties voor de 
verzekerde:: deze heeft in dit geval recht op uitkering zonder dat er enige 
schadeaftrekschadeaftrek plaatsvindt. 

Hett derde en laatste punt dat ik aan de orde wil stellen is de opzegbe-
voegdheid.. Art. 31 paragraaf 1 Verz. W. kent, zoals in paragraaf 4.6.1.1.5 
aann de orde is gesteld, de assuradeur een recht op opzegging toe na het 
zichh voordoen van een schadevoorval indien in de polisvoorwaarden dit 
rechtt is voorbehouden. Deze in de praktijk in vrijwel iedere verzekerings-
poliss voorkomende opzegbepaling maakt het de assuradeur in beginsel 
mogelijkk de verzekeringsovereenkomst in zijn geheel op te zeggen indien 
eenn verzekeringnemerlniet-verzekerde toerekenbaar ernstig is tekortgeschoten 
inn de naleving van de bereddingsplicht.666 Verdedigbaar is echter de stel-
lingg dat in genoemd geval een algehele opzegging niet mogelijk is: de 
redelijkheidd en de billijkheid staan een gehele opzegging van de verzeke-
ringsovereenkomstt in de weg.667 Aan de belangen van de assuradeur 

6666 Ontbinding ex art. 1184 BW behoort hier onder omstandigheden ook tot 
dee mogelijkheden. Zie paragraaf 4.6.1.1.5. 

6677 In het Belgische recht geldt de leer van de beperkende werking van de 
redelijkheidd en de billijkheid sinds het arrest van het Hof van Cassatie-* 
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wordtt mijns inziens meer dan voldoende recht gedaan door een gedeeltelij-
keke opzegging waarbij de verzekeringnemer/niet-verzekerde buiten de 
verzekeringsovereenkomstt wordt geplaatst en er een voorziening wordt 
gevondenn voor de premiebetaling. 

4.6.1.4.22 De situatie van een pluraliteit van verzekerden 

Art .. 21 Verz. W. geeft niet exact aan hoe er moet worden gehandeld indien 
éénn van de verzekerden de bereddingsplicht niet nakomt in geval van een 
pluraliteitpluraliteit van verzekerden. Dit wekt geen verbazing. In paragraaf 3.5.1.2 
toondee ik al aan dat eigen schuld van één van de verzekerden de andere 
verzekerdenn niet kan worden toegerekend in geval van een pluraliteit van 
verzekerden.. Toerekening aan elkaar van elkanders fouten in geval van 
eenn pluraliteit is dus niet erg gebruikelijk in het Belgische recht zodat het niet 
verwonderlijkk is dat deze kwestie bij de bereddingsplicht ongeregeld is 
geblevenn omdat men dit principe in beginsel niet toepast in het Belgisch 
verzekeringsrechtt zodat er ook geen onduidelijkheid over de kwestie kan 
bestaan.. Het uitgangspunt dat het niet-nakomen van de bereddingsplicht 
doorr één van de verzekerden de andere verzekerden niet kan worden 
toegerekendd heeft twee belangrijke gevolgen. 
OpOp de eerste plaats kan ten aanzien van de uitkeringsplicht van de assura-
deurr worden opgemerkt dat bij verzekeringen waarbij er sprake is van 
eenn individueel belang de uitkering van de nalatige verzekerde wordt gekort 
mett het schadebedrag en de andere verzekerden, indien toepasselijk, een 
uitkeringg zonder enige vermindering ontvangen, en dat bij verzekeringen met 
eeneen gezamenlijk belang de 'onschuldige' verzekerden zonder enige aftrek een 
uitkeringg ontvangen naar rato van hun aandeel in het belang en dat de uitke-
ringg aan de nalatige verzekerde wordt gekort met het schadebedrag. 

vann 19-9-1983, R.W. 1983-1984, k.1480. De leer wordt gebaseerd op een 
ruimee lezing van art. 1134 lid 3 BW: in deze bepaling ligt het beginsel be-
slotenn dat een contractspartij geen misbruik mag maken van de rechten 
diee het contract hem toekent. Zie nader over dit onderwerp A. van 
Oevelen,, TPR 2001, p.324, R. Kruithof/H. Bocken/F. De Ly/B. De 
Temmerman,, TPR 1994, p.469-473 en P. Abas, Rebus sic stantibus, le 

druk,, Deventer 1989, p.80-87. 
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Hett tweede belangrijke gevolg heeft betrekking op de mogelijkheid om de 
verzekeringsovereenkomstt op te zeggen. Zoals gezegd bepaalt art. 31 
Verz.. W. dat de assuradeur de verzekeringsovereenkomst mag opzeggen 
naa het zich voordoen van een schadevoorval indien de assuradeur zich dit 
rechtt in de polisvoorwaarden heeft voorbehouden. In de praktijk komt 
eenn dergelijke opzegbevoegdheid in vrijwel iedere polis voor. Deze be-
voegdheidd maakt het de assuradeur in beginsel mogelijk de verzekerings-
overeenkomstt in zijn geheel op te zeggen indien één van de verzekerden bij 
eenn pluraliteit van verzekerden de bereddingsplicht niet is nagekomen. Ik 
zouu voor onderhavig geval evenwel een gedeeltelijke opzegging willen 
bepleitenn waarbij de schuldige verzekerde buiten de overeenkomst wordt 
geplaatst.. Voor de argumentatie van mijn opvatting verwijs ik naar mijn 
motivatiee in paragraaf 4.6.1.4.1 waar zich een soortgelijke situatie voord-
eed. . 

4.6.1.55 Slotbeschouwing 

Dee Belgische regeling op het gebied van de bereddingsplicht en de bered-
dingskostenn veroorzaakt weinig of geen onrust. 
Ditt is aan de ene kant begrijpelijk omdat het op grond van art. 3 Verz. W. 
niett mogelijk is op dit punt door algemene voorwaarden van de wet af te 
wijken.. De wetgever heeft de verzekerde namelijk willen beschermen 
tegenn ongunstige, van de wet afwijkende polisvoorwaarden op dit gebied 
doorr de wettelijke regeling een dwingendrechtelijk karakter te geven. 
AanAan de andere kant is deze constatering toch bevreemdend omdat art. 20 Verz. 
W.. en art. 52 Verz. W. niet goed op elkaar zijn afgestemd. Art. 20 Verz. W. 
beperktt de bereddingsplicht tot de situatie dat het schadevoorval is ing-
etredenn maar vergoedt ex art. 52 wel de kosten verbonden aan maatrege-
lenn die zijn genomen ter voorkoming van een onmiddellijk dreigend 
schadevoorval.. Het is mij onduidelijk wat er op tegen is de bereddings-
plichtt ook te laten gelden voor de situatie dat het schadevoorval onmid-
dellijkk dreigt. Het recht op vergoeding van de bereddingskosten is in een 
dergelijkk geval duidelijk verbonden aan een plicht tot het maken van 
dergelijkee kosten. 
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4.6.24.6.2 Engeland 

4.6.2.11 Algemeen 

Onderr de bereddingsplicht wordt in het Engelse recht verstaan de plicht 
dee schade te beperken indien het schadevoorval zich heeft voorgedaan.668 

Dee bereddingsplicht wordt dus beperkt opgevat.669 Deze plicht is in het 
Engelsee recht geheel een contractuele aangelegenheid, hoewel wel ver-
dedigdd wordt dat de plicht niet uitdrukkelijk bedongen hoeft te worden.670 

Wiee hieromtrent iets naders wil weten, is geheel aangewezen op literatuur 
enn rechtspraak aangaande polissen. Het is dan ook moeilijk de volgorde 
vann behandeling aan te houden die tot nu toe is gehanteerd bij de bespre-
kingg van de Nederlandse en Belgische situatie. De opmerkingen zullen frag-
mentarischermentarischer zijn omdat bepaalde kwesties zoals de relatie zaakwaar-
neming-bereddingsplicht6711 en het vraagstuk van de 'Obliegenheit' niet 
aann de orde zijn in het Engelse recht. 
Ikk merk ook nog vooraf op dat het Engelse verzekeringsrecht het begrip 
'insured'' hanteert zowel in geval er sprake is van een verzekeringnemer als 
inn de situatie dat men een verzekerde bedoelt.672 In de meeste gevallen blijkt 
uitt de context van het verhaal wel wie bedoeld wordt maar bij de bered-

6688 Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, derde druk, Londen 
1997,, p.778 en Colinvaux's law of insurance, T druk, Londen 1997, p.394. 

mm In het Nederlandse recht strekt de bereddingsplicht zich ook uit tot de 
fasee waarin het schadevoorval onmiddellijk dreigt plaats te vinden. Zie 
mijnn opmerkingen in paragraaf 4.2.1. 

6700 Zie voor deze voorstanders M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 
derdee druk, Londen 1997, p.778-779 

6711 Het Engelse recht kent de rechtsfiguur zaakwaarneming niet. Zie C.vE. 
Unikenn Venema/WJ. Zwalve, Common law & Civil law, 2e druk, 
Deventerr 2000, p.587-590. In geval van een noodtoestand kan de 
belangenbehartigerr evenwel een vordering instellen op grond van 'agency 
off  necessity'. 

6722 In het Nederlandse Wetboek van Koophandel ziet men hetzelfde 
verschijnsel.. Daar wordt de .term 'verzekerde' gebruikt om zowel een 
verzekeringnemerr als een verzekerde aan te duiden. In Titel 7.17 zal het 
onderscheidd verzekeringnemer-verzekerde echter wel gehanteerd 
worden. . 
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dingsplichtt ligt dat lastiger nu, zoals ik al bij de bespreking van het Neder-
landselandse recht en het Belgische recht betoogd heb, er goede gronden zijn aan te 
voerenn om de onderhavige plicht ook op de verzekeringnemer te laten 
rusten.. In het vervolg zal ik de kwestie of daarmee ook de verzekeringne-
merr is bedoeld buiten beschouwing laten. 

4.6.2.22 De bereddingsplicht nader beschouwd 

Opp de verzekerde rust in ieder geval een bereddingsplicht indien een der-
gelijkee plicht uitdrukkelijk in de polisvoorwaarden is opgenomen. 
Voorzoverr deze plicht niet uitdrukkelijk in de verzekeringsovereenkomst is 
opgenomen,, is een aantal auteurs van mening dat de plicht een 'implied 
duty'' is.673 Als argument voor deze 'implied duty' wordt wel aangevoerd 
datt de plicht deel uitmaakt van de ruimere verplichting van de verzekerde 
omm de assuradeur medewerking te verlenen, welke verplichting op haar 
beurtt weer samenhangt met 'the general duty of good faith'.674 De voor-
standerss hebben tot op heden in de rechtspraak weinig steun ontvangen 
voorr hun opvatting.675 

Dee tegenstanders van de opvatting dat de bereddingsplicht ook op de ver-
zekerdee rust indien deze niet uitdrukkelijk in het contract is overeengeko-
men,, beroepen zich op het feit dat het merkwaardig zou zijn om aan de 
enee kant aan te nemen dat de verzekerde alleen verplicht is te voorkomen 
datt het schadevoorval intreedt indien dit uitdrukkelijk is overeengeko-
menn terwijl aan de andere kant een plicht tot het beperken van de schade 
nadatt het schadevoorval heeft plaatsgevonden, zou worden aangenomen, 
ookk als dit niet uitdrukkelijk in het contract is vastgelegd.676 

6733 Zie voor deze voorstanders M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 
3ee druk, Londen 1997, p.778-779. 

6744 Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.779.. Zie voor de belangrijke rol die de redelijkheid en billijkheid in het 
Engelsee verzekeringsrecht spelen P.M. Eggers/P. Foss, Good faith and 
insurancee contracts, le druk, Londen 1998. 

6755 Zie voor deze schaarse, 'gunstige' rechtspraak M.A. Clarke, The law of 
insurancee contracts, 3e druk, Londen 1997, p.779. 

6766 Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.778. . 
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Dee praktijk heeft weinig te lijden van de onderhavige onduidelijkheid. 
Veell  assuradeurs hanteren immers in hun polisvoorwaarden specifieke bered-
dingsplichtendingsplichten voor de verzekerden. Zo trof ik in een ziektekosten/ 
ongevallenpoliss de volgende bepaling aan: 'The Insured Person shall as 
soonn as possible following accidental bodily injury sustained or illness or 
diseasee manifesting itself for which insurance is provided hereunder, 
placee himself under the care of and follow the advice of a registered quali-
fiedd medical practitioner. There shall be no claim under this Policy should 
thee Insured Person fail to follow such advice or treatment prescribed.' In 
eenn inboedelpolis trof ik deze bepaling aan: 'You must as soon as reason-
ablyy can, take all reasonable steps to recover missing property'. Onderha-
vigee polisbedingen, zeker de tweede, zullen naar mijn mening niets te 
duchtenn hebben van de Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 
1999.. Nu het hier mijns inziens om een dekkingsbepaling gaat, kan men 
stellenn dat er sprake is van een kernbeding en kernbedingen zijn op grond 
vann Regulation 6(2) uitgezonderd van de toets op hun eventuele 'unfaire' 
karakter.6777 Het feit dat er soms sprake is van een verval van recht-beding 
iss niet van invloed: in Engeland kunnen verval van recht-bedingen in 
beginsell  kernbeding zijn. 
Inn geval de verzekerde toerekenbaar ernstig is tekortgeschoten in de 
nalevingg van de overeengekomen bereddingsplicht, is het mogelijk dat de 
assuradeurr de behoefte voelt om de verzekeringsovereenkomst te beëindigen. 
Dezee laatste hoeft daarbij over het algemeen niet gebruik te maken van de 
aann vele voorwaarden gebonden rechtsfiguur 'discharge of contract',678 

vergelijkbaarr met de Nederlandse figuur ontbinding, maar kan eenvou-
digwegg de volgende, in vrijwel iedere verzekeringspolis voorkomende, 
ruimee opzegclausule inroepen: 'we may cancel the policy by sending 
sevenn days notice by letter to your last known address when we wil l make 
aa refund of the premium paid for any unexpired period of insurance'. 
Eenzelfdee bevoegdheid komt overigens de verzekeringnemer toe. Dit 
bedingg lijk t de 'fairness'-toets van de Regulations 1999 te doorstaan nu aan 
allee voorwaarden die Schedule 2 van die Regulations aan opzegbepaling-
enn stelt, is voldaan. Zie in dit kader Schedule 2 Regulations 1999 sub d, f 
eng. . 

6777 Zie uitgebreid over dit onderwerp mijn opmerkingen in paragraaf 2.2.7.2. 
6788 Zie Anson's law of contract, IT druk, Oxford 1998, p.545-551. 
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4.6.2.33 Bereddingskosten 

Heeftt de verzekerde nu recht op vergoeding indien deze bereddingsmaat-
regelenn treft. Bij de beantwoording van deze vraag dienen twee situaties te 
wordenn onderscheiden.679 

AllereerstAllereerst is er de situatie dat de verzekerde bereddingsmaatregelen treft 
omdatt in de polis daaromtrent een voorziening is opgenomen. 
Inn geval in de polisvoorwaarden in het kielzog van een bereddingsplicht-
clausulee tevens een beding is opgenomen waarin wordt bepaald dat de 
kostenn verbonden aan dergelijke maatregelen door de assuradeur vergoed 
worden,, is de zaak duidelijk: de assuradeur moet betalen. Een voorbeeld 
vann een dergelijke bepaling is de 'sue and labour clause' die voorkomt in 
zeeverzekerings-- en brandpolissen. Deze clausule bepaalt dat de assura-
deurr de kosten die verbonden zijn aan het behoud van het verzekerde 
goedd vergoedt, mits deze redelijk zijn.680 

Indienn een bereddingskosten-clausule niet in de polis voorkomt, betekent 
hett feit dat de verzekerde verplicht is bereddingsmaategelen te nemen, 
niett automatisch dat de bereddingskosten vergoed worden door de assu-
radeur.681 1 

Bijj  de zeeverzekering wordt wel aangenomen dat de verplichting tot 
betalingg van de bereddingskosten een 'implied term' is,682 maar dat is geen 
algemenealgemene regel. 
Inn geval van een consumentenverzekeringsovereenkomst wordt wel verd-
edigdd dat het feit dat assuradeurs in hun reclameuitingen bijdragen aan 
hett tot stand komen van het imago van de assuradeur van 'the insurer to 
thee rescue' en verder benadrukken dat de verzekerde voorzichtigheid in 
zijnn handelen moet betrachten, meebrengt dat assuradeurs rekening heb-

6799 Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.779-784. . 

6800 Zie nader over deze clausule Colinvaux's law of insurance, 3e druk, 
Londenn 1997, p.395. 

6811 Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.7822 en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 

6822 Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.782.. Een implied term werd onder andere aangenomen in de zaak 
Netherlandss vs. Karl Ljungberg & Co AB [1986] 3 All ER 767. 
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benn te houden met de verwachtingen die dergelijke uitingen bij een verze-
kerdee wekken.683 Onder bepaalde omstandigheden is het dan mogelijk dat 
dee bereddingskosten voor rekening van de assuradeur dienen te komen. 
TenslotteTenslotte wordt wel geopperd dat de verplichting tot het betalen van de 
bereddingskostenn gebaseerd kan worden op het leerstuk van de 'restituti-
onon \684 Verdedigd wordt dat de assuradeur verrijkt is voor een bedrag dat 
gelijkk is aan de som geld die door het gedrag van de verzekerde wordt 
bespaardd en dat de rechtvaardigheid vereist dat deze verrijking de assura-
deurr niet in het geheel toekomt indien de verzekerde die de kosten heeft 
gemaakt,, verarmd is door zijn optreden. Een probleem blijf t de preciese 
grondslaggrondslag voor de 'restitutionary claim'. Door Clarke wordt opgemerkt dat 
hett moeilijk is deze kwestie op te lossen zonder gebruik te maken van de 
'impliedd term'-constructie.685 

OpOp de tweede plaats is er de situatie dat de polis de verzekerde niet verplicht 
bereddingsmaatregelenn te treffen. In een dergelijk geval liggen de zaken 
andersanders dan hierboven is beschreven. 
Dee verzekerde krijgt de gemaakte kosten in ieder geval vergoed indien de 
polispolis dit bepaalt. In de praktijk zal dit laatste vrijwel niet het geval zijn. 
Indienn de polis de verzekerde geen bereddingsplicht oplegt, zal er ook 
well  geen bereddingskostenclausule in de polis zijn opgenomen. Hoog-
stenss kan het zo zijn dat de bereddingskosten zijn onder te brengen onder 
dee gedekte schadecomponenten. Dit laatste is veelal het geval bij de ziek-
tekostenverzekering. . 
InIn geval de polis de assuradeur niet uitdrukkelijk verplicht de bereddingskosten 
voorr zijn rekening te nemen, staat de verzekerde in beginsel machteloos: hij 
kann de assuradeur dan niet dwingen de gemaakte kosten te betalen.686 In 
dee Yorkshire Water-zaak is immers naar voren gekomen dat indien de 

6833 Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.783. . 

6844 Zie M.A. Clarke, the law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, 
p.784.. The law of restitution is een catalogus van verrijkingsrechtelijke 
casus-positiess van zeer uiteenlopende aard, waartussen nauwelijks enige 
samenhangg bestaat. Zie Crtï. Uniken Venema/WJ. Zwalve, Common law 
&&  Civil law, T druk, Deventer 2000, p.654. 

6855 M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3edruk, Londen 1997, p.784. 
6866 Zie ook Colinvaux's law of insurance, T druk, Londen 1997, p.399-400. 
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poliss niet uitdrukkelijk in een dergelijke betalingsplicht voorziet, een 
dergelijkee plicht niet kan worden 'implied', niet stilzwijgend onder de 
poliss is begrepen.687 

Eenn laatste opmerking hierover is dat men wellicht een dergelijke claim in 
bepaaldee situaties zou kunnen gronden op 'agency of necessity' of 'restituti-
on'.on'. Ik waag mij om twee redenen niet aan een onderzoek naar deze moge-
lijkheden. . 
AllereerstAllereerst kan worden opgemerkt dat er in de literatuur geen aanknopings-
puntenpunten zijn te vinden voor beide mogelijkheden. 
OpOp de tweede plaats kan worden vermeld dat een compleet onderzoek naar 
beidee leerstukken zo uitvoerig is dat het niet past in het bestek van dit proef-
schrift. . 

4.6.2.44 Slotbeschouwing 

Dee Nederlandse wetgever zal bij de vaststelling van Titel 7.17 op het terrein 
vann de bereddingsplicht en de bereddingskosten mijns inziens weinig 
inspiratiee kunnen ontlenen aan het Engelse recht. In tegenstelling tot het 
EngelseEngelse recht staat naar mijn mening de bereddingsplicht niet ter discussie: 
hett is alleszins redelijk om van de verzekerde en de verzekeringnemer te 
verwachtenn dat deze zich inspannen om bij onmiddellijk dreigend gevaar 
hett schadevoorval te voorkomen dan wel wanneer het schadevoorval zich 
heeftt voorgedaan de gevolgen van dit voorval zoveel mogelijk te beper-
ken.. De daarbij gemaakte kosten dienen, indien deze redelijk zijn, zonder 
enigeenige twijfel, voor rekening van de assuradeur te komen: 'voor wat, hoort 
wat'.. In Engeland is de vergoeding van deze kosten echter niet het uit-
gangspunt. . 
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