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5.. HET DOOR DE VERZEKERD E C.Q. DE 
VERZEKERINGNEME RR NIET NAKO -
MENN VAN DE MEDEWERKINGSVER -
PLICHTINGE NN NA HET PLAATSVIN -
DENN VAN HET SCHADEVOORVAL 

5.11 Algemeen 

5.1.15.1.1 Inleiding 

Naastt de bereddingsplicht bevat art. 283 lid 1 WvK nog een andere ver-
plichtingg voor de verzekerde: de meldingsplicht. Art. 283 lid 1 WvK tweede 
zinsnedee bepaalt dat de verzekerde dadelijk na het ontstaan van de scha-
dee de assuradeur daarvan in kennis moet stellen. 
Hett nieuwe recht kent in de vorm van art. 7.17.1.14 lid 1 NBW een ong-
eveerr gelijksoortige bepaling. 
Hoewell  de wet in art. 283 lid 1 WvK slechts spreekt over een verplichting de 
assuradeurassuradeur in te lichten aangaande de risicoverwezenlijking, kan de verzekerde 
nietniet volstaan met de enkele melding dat het schadevoorval heeft plaatsge-
vonden.. De redelijkheid en billijkheid brengen mee dat de verzekerde 
binnenn redelijke termijn de assuradeur alle inlichtingen en bescheiden 
dientt te verschaffen welke van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te 
beoordelenn (art. 6:248 lid 1 BW).688 

6888 Zie Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.145 en MvT bij 
Ontwerpp Titel 7.17, p.20. Men ziet deze gedachte ook terug in het Benzol-
arrestt (HR 16-1-1959, NJ 1960, 46). Uit dit arrest wordt duidelijk dat er op 
dee verzekerde een verplichting rust de assuradeur op de hoogte te 
houdenn van voor de schaderegeling van belang zijnde omstandigheden. 
Inn ongeveer gelijke zin LJ. Hijmans v.d. Bergh in zijn noot onder het 
Benzol-arrest. . 
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Inn het nieuwe recht is dit overigens wettelijk geregeld: art. 7.17.1.14 lid 2 
NBWW bepaalt dat de verzekerde de assuradeur binnen redelijke termijn 
allee inlichtingen en bescheiden dient te verschaffen welke voor deze 
laatstgenoemdee van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen. 
Inn het vervolg van dit hoofdstuk zal ik als verzamelbegrip van de meldings-
plichtt en de overige plichten na het plaatsvinden van het verzekerd voor-
vall  de term medewerkingsverplichtingen hanteren. De bereddingsplicht is 
omm twee redenen van dit begrip uitgezonderd en apart in hoofdstuk 4 
behandeld. . 
Opp de eerste plaats speelt de bereddingsplicht niet alleen na het plaatsvin-
denn van het verzekerd voorval maar ook direct daarvoor. Zie uitgebreid 
overr deze kwestie mijn opmerkingen in paragraaf 4.2. 
Verderr kan worden aangevoerd dat de bereddingsplicht een ander doel 
dientt dan de meldingsplicht en de overige plichten na het plaatsvinden 
vann het verzekerd voorval. Zie daarover uitgebreid mijn opmerkingen in 
paragraaff  5.2.2. 

5.2.22 Alleen plichten voor de verzekerde ? 

Opp wie rusten de medewerkingsverplichtingen na het plaatsvinden van 
hett schadevoorval nu eigenlijk? In de wettekst wordt voor wat de mede-
delingsplichtt betreft dan wel gesproken van 'verzekerde' maar deze term 
kann in het Wetboek van Koophandel zowel op de verzekerde als de verzeke-
ringnemerringnemer betrekking hebben.689 

Inn de literatuur wordt verschillend gedacht over de onderhavige kwestie. 
Aann de ene kant zijn er auteurs die de medewerkingsverplichtingen exclu-
siefsief voor de verzekerde reserveren.690 Aan de andere kant zijn er schrijvers 
diee verdedigen dat onderhavige plichten zowel op de verzekerde als op de 
verzekeringnemerverzekeringnemer rusten.691 

6899 Zo wordt in het kader van de mededelingsplicht ex art. 251 WvK gedoeld 
opp een plicht van de verzekeringnemer hoewel de wettekst spreekt over de 
'verzekerde'.'verzekerde'. Zie Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.85 

6900 Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.144 en V.A.M, van 
derr Burg, Schade- en sommenverzekering, 2e druk, Deventer 1990, p.26. 

6911 Zie H.J. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverze-
keringsrecht,, 5*  druk. Alphen a/d Rijn 1998, p226 en Th.W.M. Lippmann,-
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Ikk sluit mij bij de laatstgenoemde opvatting aan. De redelijkheid en de 
billijkheidd kunnen immers onder omstandigheden meebrengen dat de 
verzekeringnemerr als wederpartij van de assuradeur, deze dient in te 
lichtenn of op andere wijze deze van dienst dient te zijn (art. 6:248 lid 1 
BW). . 
Tochh zal het in de praktijk niet vaak voorkomen dat de verzekeringnemer 
medewerkingg verleent na het plaatsvinden van het schadevoorval. Zo zal 
bijbij  afwezigheid van de verzekerde gedurende het plaatsvinden van het schadevoor-
valval de verzekeringnemer allereerst de verzekerde in kennis stellen van de 
gebeurteniss welke laatste op zijn beurt de assuradeur in kennis stelt van 
hett voorval en deze verder nog op andere wijze van dienst is. Slechts in 
gevall  de verzekerde langdurig onvindbaar is of de verzekeringnemer over 
voorr de assuradeur belangrijke informatie beschikt die de verzekerde niet 
heeft,, zal de verzekeringnemer zijn medewerking verlenen aan de assura-
deurr na het plaatsvinden van het schadevoorval. 
Inn het nieuwe recht zal er over onderhavige kwestie geen onduidelijkheid 
meermeer bestaan. Art. 7.17.1.14 lid 1 en 2 maken duidelijk dat de medewerkings-
verplichtingenn zowel op de verzekeringnemer als de verzekerde rusten.692 

Vermeldd dient te worden dat de nieuwe wettekst niet het begrip 'verze-
kerde'' hanteert. Om dit te verklaren, moet ik ingaan op een terminologische 
kwestie.. Het begrip 'verzekerde' heeft in het schade- en sommenverzeke-
ringsrechtt een verschillende betekenis. Met 'verzekerde' wordt in het scha-
deverzekeringsrechtt kortweg diegene bedoeld die recht heeft op de uitke-
ring.. In het sommenverzekeringsrecht wordt evenwel met 'verzekerde' 
bedoeldd degene op wiens leven of gezondheid de verzekering betrekking 
heeft.. Degene die recht heeft op de uitkering wordt in het sommenverze-
keringsrechtt aangeduid met 'begunstigde'. Aangezien de medewerkings-
verplichtingenn zowel voor het schade- als het sommenverzekeringsrecht 
geldenn en het begrip 'verzekerde' niet in beide gevallen doelt op degene 
diee recht heeft op de verzekeringsuitkering, heeft de wetgever ervoor 

Mededelingsplichtt bij verwezenlijking van het verzekerde risico, eerste 
druk,, Deventer 1976, p.77. 

6922 In de MvT bij Titel 7.17 en de Toelichting bij de Nota van Wijziging Titel 
7.177 blijft evenwel onbesproken waarom de wetgever uitdrukkelijk voor 
eenn plicht van de verzekerde én de verzekeringnemer kiest. 
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gekozenn het neutrale begrip 'tot uitkering gerechtigde' te hanteren in plaats 
vann de gekleurde term 'verzekerde'.693 

Hett feit dat de medewerkingsverplichtingen in beginsel ook rusten op de 
verzekeringnemerr die zelf geen verzekerde is, heeft specifieke gevolgen. Ik 
wi ll  deze gevolgen aan het eind van dit hoofdstuk gezamenlijk bespreken in 
eenn speciale paragraaf. Hetzelfde zal ik doen voor de situatie dat er sprake is 
vann een pluraliteit van verzekerden. Tot dat moment zal ik er steeds van 
uitgaann dat er sprake is van één verzekeringnemer die tevens ook verze-
kerdee is. 

5.2.33 Ratio en rechtskarakter van de medewerkingsverplichtingen 

Dee ratio van de medewerkingsplichten is tweeledig: enerzijds dat de schade 
zoo laag mogelijk zal blijven en anderzijds dat de assuradeur in staat wordt 
gesteldd op een zo juist mogelijke wijze de omvang van de schade vast te 
stellen.694 4 

Watt betreft het eerstgenoemde aspect van de ratio van de medewerkings-
verplichtingenn kan worden opgemerkt dat in sommige gevallen de schade 
zelfss ongedaan kan worden gemaakt. De diefstalverzekeringspraktijk 
levertt in dit verband een aardig voorbeeld op.695 Op het moment dat de 
verzekerdee de diefstal aan de assuradeur meldt, is deze laatste in staat 
verschillendee opsporingskanalen in werking te zetten. Hoe sneller de 
verzekerdee de schade meldt, des te groter is de kans dat deze maatregelen 
tott resultaat hebben dat de gestolen zaak boven water komt en de schade 
daarmeee ongedaan is gemaakt. 

Ookk het tweede aspect van de ratio van de medewerkingsplichten verdient 
enigee nadere aandacht. Indien de assuradeur direct na het ontstaan van de 
schadee in de gelegenheid is zelfstandig onderzoek te verrichten naar de 

6933 Zie voor de exacte definitie van het begrip 'tot uitkering gerechtigde' art. 
7.17.1.1aa lid 2. 

6944 Zie in ongeveer gelijke zin V.A.M. v.d. Burg, Schade- en sommen-
verzekeringsrecht,, tweede druk, Deventer 1990, p.170 en Th.W.M. 
Lippmann,, Mededelingsplicht bij verwezenlijking van het verzekerde 
risico,, le druk, Deventer 1976, p.23. 

6955 Zie TJ. Dorhout Mees, Schadeverzekeringsrecht, 4e druk, Zwolle 1967, 
p.379. . 
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gangg van zaken met betrekking tot het plaatsvinden van het verzekerd 
voorval,, voorkomt dit dat hij later nog met de verzekerde in discussie 
moett treden over dit punt.696 Een snelle kennisgeving aan de assuradeur is 
eenn absolute voorwaarde voor het slagen van een dergelijk onderzoek 
gezienn het feit dat de meeste sporen die voor dit onderzoek van belang zijn 
spoedigspoedig na de gebeurtenis verdwijnen. Men kan bij dit laatste denken aan de 
opruimwerkzaamhedenn na een brand. 

Verderr is het voor de assuradeur van groot belang dat hij bij de verzekerde 
nognog nadere informatie kan inwinnen over belangrijke feiten die bij zijn zelf-
standigestandige onderzoek niet of slechts gedeeltelijk boven tafel zijn gekomen en 
diee voor de bepaling van de omvang van de schade van belang kunnen 
zijn.. In dit kader kan men denken aan het vragen door assuradeurs naar 
aankoopbewijzenn van beschadigde of tenietgegane verzekerde objecten 
omm op die wijze de werkelijke schade van de verzekerde beter te kunnen 
vaststellen. . 
Overr de vraag wat het rechtskarakter van de medewerkingsverplichtingen 
is,, kan ik kort zijn. Evenals bij de bereddingsplicht is er discussie mogelijk 
overr de vraag of het hier gaat om een verbintenis uit de wet of een zogenaam-
dede Obliegenheit, zoals sommige schrijvers bepleiten.697 Ook hier heeft de 
vraagstellingg verbintenis of Obliegenheit grotendeels zijn betekenis verloren 
nuu het nieuwe recht de onderhavige verplichtingen over het algemeen als 
verbintenissenn beschouwt en het nieuwe recht de assuradeur een specifie-
kee schadevergoedingsactie toekent ongeacht de vraag of er in casu sprake 
iss van een verbintenis of een Obliegenheit (art. 7.17.1.14 lid 3). Voor een 
naderee bespreking van deze materie verwijs ik naar paragraaf 4.1.3 waar 
dezee kwestie in het kader van de bereddingsplicht aan de orde is geko-
men. . 

V.A.M.. v.d. Burg, Schade- en sommenverzekeringsrecht, 2e druk, 
Deventerr 1990, p.170. 
Tee noemen valt in dit verband F.R. Salomons, Verzekering ten behoeve 
vann een derde, le druk, Zwolle 1996, p.382. 
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5.1.45.1.4 Sancties bij niet-naleving van de medewerkingsverplichtingen 

Dee sancties bij niet-naleving van de medewerkingsverplichtingen zijn over het 
algemeenalgemeen dezelfde als bij niet-naleving van de bereddingsplicht: de verplichting 
tottot betaling van de door de assuradeur geleden schade, ontbinding van de verzeke-
ringsovereenkomstringsovereenkomst voor de toekomst en opzegging van de overeenkomst voorzover 
dede in geval van een schadevoorval gebruikelijke opzegmogelijkheid in de polisvoor-
waardenwaarden is opgenomen. Nu deze sancties overeenkomen met de sancties die 
aann de orde zijn bij het niet-naleven van de bereddingsplicht, kan in deze 
subparagraaff  volstaan worden met het kort weergeven van deze sancties 
enn een verwijzing naar paragraaf 4.1.4 waar deze sancties uitgebreid aan 
dee orde zijn gekomen. 
Onderr bepaalde omstandigheden kan onder het nieuwe recht bij de niet-
nalevingg van de medewerkingsverplichtingen een bijzondere, wettelijke 
sanctiee worden toegepast die men bij de niet-naleving van de bereddings-
plichtt niet tegenkomt: een wettelijke verval van recht-sanctie. Deze afwij-
kendee sanctie zal wel ruim aandacht krijgen in deze subparagraaf en zal 
wordenn behandeld na een korte beschrijving van de drie eerder in deze 
subparagraaff  genoemde sancties die nu allereerst aan bod komen. 
Art.. 283 lid 1 WvK bepaalt dat in geval de meldingsplicht niet door de 
verzekerdee wordt nagekomen, de assuradeur recht heeft op een schadever-
goeding^goeding^ In de praktijk komt het er op neer dat de assuradeur niet meer 
hoeftt uit te keren dan het geval zou zijn als de verzekerde zijn meldings-
plichtt was nagekomen. 
Voorzoverr de verzekerde een andere medewerkingsverplichting niet nakomt, 
zall  de assuradeur zijn schadevergoedingsvordering dienen te baseren op 
art.. 6:74 BW. In geval de medewerkingsverplichting wordt gezien als een 
verbintenisverbintenis levert de toepassing van dit artikel geen problemen op. Dit 
wordtt anders indien men onderhavige verplichtig als Obliegenheit opvat. 
Art.. 6:74 spreekt immers uitdrukkelijk over verbintenissen en het is maar de 
vraagg of deze bepaling analogisch mag worden toegepast in geval van een 
Obliegenheit.Obliegenheit. In de jurisprudentie is evenwel een gunstig voorteken voor een 

6988 Omdat de schadevergoedingsactie de assuradeur voor bewijsproblemen 
plaatst,, wordt in de meeste verzekeringspolissen het niet nakomen van de 
meldingsplichtt bestraft met een verval van het recht op uitkering. Zie 
verderr mijn opmerkingen in paragraaf 5.3.3.1. 
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dergelijkee toepassing te ontdekken. De Hoge Raad heeft immers in het 
Straalcabine-arrestt art. 6:52 BW analogisch toegepast.699 Verdedigbaar is 
dann de stelling dat een dergelijke toepassing ook in andere gevallen voor de 
handd ligt. 
Inn het nieuwe recht zal er over deze kwestie geen onduidelijkheid meer be-
staan.. Art. 7.17.1.14 lid 3 NBW bepaalt dat, Obliegenheit of niet, indien de 
verzekerdee een van de in lid 1 en 2 genoemde medewerkingsverplichting-
enn niet nakomt,700 de assuradeur de uitkering kan verminderen met de 
schadee die hij daardoor lijdt.701 

Aangezienn het toerekenbaar tekortschieten in de naleving van de mede-
werkingsverplichtingenn wanprestatie oplevert, heeft het mede tot gevolg 
datt de assuradeur ontbinding van de overeenkomst kan vorderen voorzover 
dee tekortkoming voldoende ernstig is (art. 6:265 BW). In het licht van de in 
paragraaff  4.1.4 besproken Benzol-leer dient te worden aangenomen dat 
ditt een ontbinding voor de toekomst is. 

6999 HR 28-6-1996, NJ 1997, 397. 
7000 In de Toelichting bij de Nota van Wijziging wordt op p.27 nog benadrukt 

datt de schadevergoedingsactie alleen kan worden ingesteld bij een 
toerekenbaretoerekenbare tekortkoming (wanprestatie) van de verzekerde. Aldus volgt de 
regelingg art. 6:74 dat een recht op schadevergoeding ook alleen toekent 
aann de schuldeiser indien de schuldenaar toerekenbaar is tekortgeschoten 
inn de nakoming van een verbintenis. 

7011 Voor de Nota van Wijziging van juni 2000 was de schadevergoedingsactie 
niett expliciet in Titel 7.17 geregeld. In de MvT bij Titel 7.17 werd slechts 
naarr art. 6:74 en verder verwezen in geval van niet nakoming van art. 
7.17.1.144 lid 1 en 2. Om een oplossing te vinden voor die gevallen dat de 
medewerkingsverplichtingenn moeilijk als een verbintenis kunnen worden 
opgevatt en art. 6:74 dus niet direct toepasselijk is, is art. 7.17.1.14 lid 3 aan 
hett Ontwerp toegevoegd. Zie Toelichting Nota van Wijziging Titel 7.17, 
p.27.. Niet onvermeld dient te blijven dat voorzover de assuradeur zijn 
schadee niet met de uitkering aan de verzekerde heeft verrekend, bijvoor-
beeldd omdat hij pas na het doen van de uitkering vaststelt dat de 
verzekerdee onvoldoende heeft meegewerkt bij het vaststellen van de 
omvangg van de schade, deze alsnog een zelfstandige schadevergoedings-
vorderingg op de verzekerde krijgt. Zie ook F. Stadermann, Bundel Het 
nieuwee verzekeringsrecht een eerste verkenning van 7.17 NBW, le druk, 
Deventerr 2000, p.123. 
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Waarr onder het huidig recht nog getwijfeld kan worden over de mogelijk-
heidd van ontbinding in verband met het mogelijke rechtkarakter van de 
medewerkingsverplichtingen,, zal in het nieuwe recht de ontbindingsmo-
gelijkheidd tot weinig discussie leiden nu Titel 7.17 de medewerkingsver-
plichtingenn over het algemeen als verbintenissen ziet.702 

NietNiet iedere assuradeur is in de praktijk van de ontbindingsmogelijkheid 
afhankelijkk om zich van de schadeverzekeringsovereenkomst te ontdoen 
inn geval een medewerkingsverplichting op grote schaal niet is nageleefd 
doorr de verzekerde. Evenals, bij de bereddingsplicht kan de assuradeur 
ookk hier gebruik maken van de volgende twee opzegclausules: de door een 
aantalaantal assuradeurs gehanteerde clausule die de mogelijkheid geeft op te 
zeggenn indien één van de in de polisvoorwaarden genoemde verplich-
tingen,, zoals bijvoorbeeld de medewerkingsverplichtingen, niet worden 
nagekomenn door de verzekeringnemer of de verzekerde én de in vrijwel 
allealle polisvoorwaarden voorkomende clausule dat de assuradeur de verzeke-
ringsovereenkomstt kan opzeggen na een schademelding. 
Inn paragraaf 4.1.4 kwam uitgebreid aan de orde dat bij consumenten verze-
keringenn beide clausules in deze vorm in strijd zijn met art. 6:237 sub d 
BW.. Ik verdedigde daar het standpunt dat de assuradeur alleen op grond 
vann de eerst genoemde clausule de verzekeringsovereenkomst kan opzeg-
genn indien een in de polisvoorwaarden genoemde verplichting toereken-
baarbaar in ernstige mate niet is nagekomen dan wel het gaat om het toereken-
baarbaar enkele niet-nakomen van een uiterst belangrijke verplichting. Dit 
betekentt voor onderhavig onderwerp over het algemeen dat de assura-
deurr de verzekering alleen kan opzeggen indien de verzekerde toereken-
baarbaar ernstig is tekortgeschoten in de naleving van de medewerkingsver-
plichtingen.. Ik zou er dan ook voor willen pleiten de onderhavige clausu-
lee bij consumentenverzekeringen in ieder geval met dit laatste voorbe-
houdd uit te breiden. 

Tenn aanzien van de clausule die de assuradeur de mogelijkheid geeft op te 
zeggenn na een schademelding merkte ik op dat deze clausule bij consu-
mentenverzekeringenn in ieder geval diende te worden aangevuld met de 
woordenn 'voorzover de opzegging gezien de omstandigheden gerechtvaardigd is' 
omm de art. 6:237 sub d BW-toets te kunnen doorstaan. 

7022 Zie MvT bij Titel 7.17, p20 en de Toelichting bij de Nota van Wijziging Titel 
7.17,, p27. 
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Voorr de onderhavige problematiek heeft deze toevoeging tot gevolg dat 
dee assuradeur over het algemeen alleen de verzekeringsovereenkomst kan 
opzeggenn met een beroep op onderhavige opzegbepaling indien een 
medewerkingsverplichtingg toerekenbaar ernstig niet is nageleefd. 
Onderr het nieuwe recht kan de assuradeur in geval van fraude van de ver-
zekerdee gebruik maken van een wettelijke verval van recht-sanctie: art. 
7.17.1.144 lid 5 NBW bepaalt onder andere dat indien de verzekerde één 
vann de in lid 1 en 2 genoemde medewerkingsverplichtingen niet nakomt 
metmet de opzet de assuradeur te misleiden het recht op uitkering van de verze-
kerdee vervalt, behoudens voorzover de misleiding het verval van recht niet 
rechtvaardigt™ rechtvaardigt™ 
Art.. 7.17.1.14 lid 5 NBW is een aangepaste versie van het in het Ontwerp 
Titell  7.17 van 1986 opgenomen art. 7.17.1.14 lid 4 NBW.704 In deze laatste 
bepalingg ontbrak de 'behoudens'-zinsnede zoals opgenomen in lid 5. De 
aanpassingg hangt samen met de wens van de wetgever Titel 7.17 op on-
derhavigg punt beter af te stemmen op het hetgeen in de jurisprudentie en 
dee uitspraken ten aanzien van het gebruik van fraudevervalclausules op 
hett moment van het opstellen van de Nota van Wijziging, 1998-1999, was 
waarr te nemen. 
Mett de introductie van het nieuwe lid 5 in de Nota van Wijziging is een 
geheelgeheel verval van het recht op uitkering veel minder vanzelfsprekend gewor-
denn indien de verzekerde de assuradeur opzettelijk probeert te misleiden 
bijj  de vaststelling van de omvang van de schade.705 De wetgever mag in 
dee toelichting bij de Nota van Wijziging dan wel opmerken dat alleen in 
bijzonderebijzondere omstandigheden het geheel verval van het recht op uitkering 
niett gerechtvaardigd is, enkele regels eerder merkt deze echter op, zoals 
hierbovenn al is aangestipt, dat het aanbeveling verdient de 'genuanceerde' 
(aanhaling,, MLH) benadering aangaande de toepassing van fraudeverval-

Opp grond van art. 7.17.1.16 lid 2 NBW kan niet ten nadele van de 
verzekerdee van onderhavige bepaling worden afgeweken. 
Ziee in ongeveer gelijke zin Toelichting Nota van Wijziging Titel 7.17, p.27. 
Lidd 4 is vanwege een nieuw lid 3 in de Nota van Wijziging van juni 2000 
vernummerdd tot lid 5. 
Ziee ook P. Clausing, AV&S 2001, p.113. 
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bedingenn die in de rechtspraak en de uitspraken van de Raad van Toe-
zichtt is waar te nemen, dwingend in de wet op te nemen.706 

Dezee laatste opmerking heeft mijns inziens onder andere tot gevolg dat 
art.. 7.17.1.14 lid 5 moet worden toegepast met inachtneming van genoemde 
uitsprakenn die ik in paragraaf 5.3.4 nader zal bespreken.707 

Onderhavigee wijziging is overigens naar mijn oordeel een stap terug in de 
strijdd tegen verzekeringsfraude. Naar mijn mening dient een frauderende 
verzekerdee in beginsel ieder recht op uitkering te verliezen. Dit is mijns 
inzienss de meest passende sanctie in geval een verzekerde zich zodanig in 
strijdd met de verzekeringsovereenkomst gedraagt. 
Stadermannn is van mening dat lid 5 beter kan komen te vervallen.708 Naar 
zijnn mening voegt het niets toe aan de bescherming die de meeste assura-
deurss zich al door middel van fraudevervalclausules verschaft hebben. 
Stadermannn heeft gelijk wanneer hij opmerkt dat de nieuwe wettelijke rege-
lingling niets toevoegt aan de huidige bescherming van assuradeurs door mid-
dell  van fraudevervalclausules. Sterker nog, de huidige bescherming door 
middell  van fraudevervalclausules is vergaander dan de toekomstige 
wettelijkee bescherming. Ik zal hier in paragraaf 5.3.4 nog uitgebreid op 
terugkomen. . 
Dee nieuwe dwingendrechtelijke regeling heeft echter een geheel andere 
functie:functie: enige bescherming bieden, zoals hierboven is uiteengezet, aan de 

7066 Zie de Toelichting bij de Nota van Wijziging Titel 7.17, p.27-28. Bedoeld 
zijnn o.a Rechtbank Utrecht 25-2-1998, Prg. 1999, 5088 en RvT 11-96/40. Op 
ditt moment ziet men echter weer de harde lijn terug komen in de 
rechtspraak.. Dit roept de vraag op of daarmee niet de basis aan de 
uitzonderingsgrondd in art. 7.17.1.14 lid 5 is ontvallen. In paragraaf 5.3.4.4 
zall  ik dit nader uitwerken. 

7077 Anders J.H. Wansink, AV& S 2001, p.70-71. Deze auteur laat bij de uitleg 
vann art. 7.17.1.14 lid 5 de opmerkingen van de wetgever in de Toelichting 
bijj  de Nota van Wijziging vrijwel buiten beschouwing. Wansink bepleit 
verderr onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 15-2-1991, 
NJJ 1991, 493 bij toepasselijkheid van de uitzondering van art. 7.17.1.14 lid 
55 de vergoeding van het niet-frauduleuze deel van de schade te beperken 
tott niet meer dan 50% van het schadebedrag. 

7088 F. Stadermann, Bundel Het nieuwe verzekeringsrecht een eerste 
verkenningg van 7.17, le druk, Deventer 2000, p.125-126. 
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verzekerdeverzekerde die zich schuldig maakt aan fraude bij de vaststelling van de omvang 
vanvan de schade. Om die reden kan 7.17.1.14 lid 5 dan ook niet vervallen. 

5.22 De omvang van de medewerkingsverplichtingen 

5.2.15.2.1 Wat betekent 'dadelijk na derzelver ontstaan' ex art. 283 lid 1 
tweedetweede gedeelte WvK? 

Dee wetgever bepaalt dat de verzekerde dadelijk na het ontstaan van de schade 
dee assuradeur daarvan in kennis moet stellen (art. 283 lid 1 WvK). Ik wil 
hieroverr vier opmerkingen maken. 

OpOp de eerste plaats kan worden opgemerkt dat deze woorden naar alle 
waarschijnlijkheidd zo moeten worden uitgelegd dat van een verplichting 
pass sprake is vanaf het moment dat de verzekerde kennis heeft genomen of 
redelijkerwijsredelijkerwijs had behoren te nemen van de schade, zoals dat ook voor de zee-
verzekeringg (art. 654 WvK) geldt: de verzekerde kan immers de schade 
niett melden aan de assuradeur zolang hij daar geen weet van heeft of kan 
hebben.709 9 

Hett nieuwe recht bepaalt dan ook terecht in art. 7.17.1.14 lid 1 dat de 
meldingsplichtt op de verzekerde rust zodra deze op de hoogte van de verwe-
zenlijkingzenlijking van het risico is of behoort te zijn.™ 

Inn gelijke zin F. Stadermann, Bundel Het nieuwe verzekeringsrecht een eerste 
verkenningg van 7.17 NBW, le druk, Deventer 2000, p.121; Asser-Clausing-
Wansink,, le druk, Deventer 1998, p.144-145; H.J. Scheltema/ F.HJ. Mijnssen, 
Algemeenn deel van het schadeverzekeringsrecht, 5e druk, Alphen a/d Rijn 
1998,, p.224; TJ Dorhout Mees, Schadeverzekeringsrecht, 4e druk, Zwolle 
1967,, p.380 als ook Th.W.M Lippmann, Mededelingsplicht bij 
verwezenlijkingg van het verzekerde risico, le druk, Deventer 1976, p.92-93. 
F.. Stadermann, Bundel het nieuwe verzekeringsrecht een eerste 
verkenningg van Titel 7.17 NBW, le druk, Deventer 2000, p.121 is van 
meningg dat indien wordt gewerkt met het criterium 'op de hoogte behoort te 
zijn',zijn', dient te worden gekeken in hoeverre daarvan op grond van de 
'concrete'concrete omstandigheden' sprake is. 
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Dee tweede kwestie die ik aan de orde wil stellen, betreft de vraag wat er 
bedoeldd wordt met de term 'dadelijk'.711 De literatuur is verdeeld over de 
vraagg of het woord 'dadelijk' een omschrijving is van een termijn waarbinnen 
aanaan de meldingsplicht moet worden voldaan, dan wel alleen een aanduiding is 
vanvan het moment waarop de meldingsplicht op de verzekerde komt te rusten7U Er 
iss dus onduidelijkheid op het punt of de wet aangeeft binnen welke ter-
mijnn de verzekerde dient te reageren. Om discussies hierover te voorko-
men,, bevatten vele verzekeringspolissen daarom een termijn waarbinnen 
doorr de verzekerde dient te worden gereageerd. Zie nader over deze 
termijn-bedingenn mijn opmerkingen in paragraaf 5.3.2. 
Inn het nieuwe recht is er geen onduidelijkheid meer mogelijk over het zojuist 
genoemdee geschilpunt. Art. 7.17.1.14 lid 1 laatste zin NBW bepaalt dat 
indienn de verzekeringnemer of verzekerde op de hoogte van de verwe-
zenlijkingg van het verzekerd risico is of behoort te zijn, de melding zo 
spoedigspoedig als redelijkerwijs mogelijk is, dient te geschieden. Er is dus in ieder 
gevall  sprake van een termijn waarbinnen dient te worden medegedeeld 
maarr deze is weinig precies:713 nadere concretisering van de termijn in 
polisvoorwaardenn teneinde meningsverschillen over de exacte inhoud te 
voorkomen,, blijf t in een aantal gevallen raadzaam voor assuradeurs. 
Hett derde punt dat ik wil behandelen is de vraag op welke manier de verze-
kerdekerde de assuradeur in kennis dient te stellen van het schadevoorval. Zowel de 
huidigehuidige als nieuwe wet schrijven de verzekerde geen wijze van melding 
voor.. Elke methode van inlichten mits de assuradeur naar behoren wordt 
ingelicht,, is dan ook mogelijk (art. 3:37 lid 1 BW):714 het is niet van belang 

Art.. 654 WvK (zeeverzekering) spreekt over onverwijld. De woorden 
dadelijkk en onverwijld zijn echter eikaars synoniemen. Zie in dit verband 
Th.W.M.. Lippmann, Mededelingsplicht bij verwezenlijking van het 
verzekerdee risico, le druk, Deventer 1976, p.93. 
Ziee voor de eerstgenoemde opvatting V.A.M. v.d Burg, Schade- en 
sommenverzekering,, tweede druk Deventer 1990, p.171. Zie voor de 
laatstgenoemdee opvatting Th.W.M. Lippmann, Mededelingsplicht bij 
verwezenlijkingg van het verzekerde risico, le druk, Deventer 1976, p.93. 
MvTT Ontwerp 7.17, p.20. 
Ph.HJ.G.. van Huizen e.a, Grondslagen van het verzekeringsrecht, 2e 

druk,, Lelystad 1999, p.163. 
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hoehoe de assuradeur wordt ingelicht, wat slechts telt, is dat deze bericht 
ontvangt.715 5 

Welkk middel gebruikt is om de assuradeur in te lichten, is vooral van 
belangg voor de verzekerde om achteraf te kunnen aantonen dat hij mel-
dingg heeft gedaan aan de assuradeur. De schriftelijke vorm heeft voor de 
verzekerdee het voordeel dat het bewijs daarvan door middel van een 
kopiee gemakkelijk te leveren is. 
Natuurlijkk kan in de polis een bepaalde meldingswijze zijn opgenomen 
maarr waarschuwen op een andere wijze zal niet tot verval van het recht 
opp uitkering voor de verzekerde kunnen leiden.716 Het is vanaf 1 januari 
19933 zelfs zo dat clausules in consumentenverzekeringen die een bepaalde 
wijzewijze van verzending voorschrijven, bijvoorbeeld gebruikmaking van een 
aangetekendee brief, onredelijk bezwarend en derhalve vernietigbaar zijn 
(art.. 6:233 sub a jo 6:236 sub 1 BW). Deze sanctie geldt echter niet voor 
clausuless die een verplichte vorm voor de verklaring van de verzekerde 
voorschrijven,, bijvoorbeeld schriftelijk: de tenzij-regel van 6:236 sub 1 BW 
noemtt deze mogelijkheid immers uitdrukkelijk.717 Deze laatstgenoemde 
clausuless worden echter wel vermoed onredelijk bezwarend te zijn indien 
aann het niet naleven van de verplichting de sanctie verval van het recht op 
uitkeringg wordt verbonden (art. 6:233 sub a jo art. 6:237 sub h BW). Wan-
neerr het zojuist aangehaalde art. 6:237 sub h BW van toepassing is, is de 
betreffendee clausule in beginsel vernietigbaar (art. 6:233 sub a BW). 

7155 T.J. Dorhout Mees, Schadeverzekeringsrecht, 4e druk, Zwolle 1967, p.379. 
Th.W.M.. Lippmann, Mededelingsplicht bij verwezenlijking van het 
verzekerdee risico, eerste druk, Deventer 1976, p.108 en T.J. Dorhout Mees, 
Schadeverzekeringsrecht,, vierde druk, Zwolle 1967, p.379. Deze laatste 
auteurr wijst op een voor mij wegens een foutieve bronvermelding niet te 
achterhalenn rechterlijke beslissing waarin de rechterlijke instantie in een 
gevall  dat de verzekeringspolis melding per aangetekende brief 
voorschreeff  het beroep van de assuradeur afwees dat het voorval slechts 
bijj  gewone brief was gemeld. De rechtbank overwoog dat het voor de 
assuradeurr geen verschil maakte hoe het voorval was gemeld en 
overwoogg verder dat het voorschrift slechts in het belang van de 
verzekerdee in de polisvoorwaarden was opgenomen. 

7,77 Zie ook Parlementaire Geschiedenis boek 6 BW (Invoering boek 3,5 en 6), 
l ee druk, Deventer 1990, p.1712. 
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Dee vierde en laatste kwestie die ik in deze subparagraaf aan de orde wil 
stellen,, betreft de vraag in hoeverre op de verzekerde ook een meldings-
plichtplicht rust bij dreigende of onmiddellijk dreigende verwezenlijking van het risico. 
Inn de literatuur komt naar voren dat in het algemeen geen melding aan de 
assuradeurr dient te worden gedaan van een dreigende of onmiddellijk 
dreigendee risicoverwezenlijking.718 Dit verrast mijns inziens niet omdat de 
assuradeurr gezien de ratio van de meldingsplicht in de meeste gevallen 
weinigweinig belang heeft bij een meldingsplicht in een dergelijk vroeg stadium. 
Eenn vervroegde meldingsplicht zou mijns inziens echter wel op grond van 
dee redelijkheid en de billijkheid kunnen worden aangenomen in die ge-
vallenn waarin de verzekerde op de hoogte is van het feit dat de assura-
deurr belangrijke schade voorkomende maatregelen zou nemen op basis 
vann de melding van de verzekerde. Te denken valt bij dit laatste aan het 
sturenn van een ter beschikking van de assuradeur staand, specialistisch 
brandpreventieteamm bij brandverzekeringen. 

5.2.25.2.2 Is er samenloop mogelijk tussen de bereddingsplicht en de mede-
werkingsverplichtingenwerkingsverplichtingen ? 

Zowell  bij de schending van de bereddingsplicht als bij niet-naleving van 
dee medewerkingsverplichtingen schiet de verzekerde tekort in de nako-
mingg van de verzekeringsovereenkomst. Zou die tekortkoming zowel 
onderr het één als het ander gerangschikt kunnen worden dan zou zich het 
probleemm van de samenloop kunnen voordoen. Dit is geen groot probleem 
omdatt de rechtsgevolgen vrijwel gelijk zijn: onder het huidige recht zijn de 
rechtsgevolgenn identiek en in het nieuwe recht is er een klein verschil. Onder 
hett nieuwe recht is er namelijk sprake van een wettelijk verval van het 
rechtt op uitkering waarop de assuradeur onder bepaalde omstandigheden 
eenn beroep kan doen indien de verzekerde niet aan één van zijn medewer-
kingsverplichtingenn heeft voldaan met het doel de assuradeur te mislei-
denn (art. 7.17.1.14 lid 5 NBW).719 

7188 Th.W.M. Lippmann, Mededelingsplicht bij verwezenlijking van het 
verzekerdee risico, le druk, Deventer 1976, p.102 en T.J. Dorhout Mees, 
Schadeverzekeringsrecht,, 4e druk, Zwolle 1967, p.370. 

7199 Zie over dit wettelijk verval van het recht op uitkering mijn opmerkingen 
inn par. 5.1.4. Het is mij overigens onduidelijk waarom Titel 7.17 een-» 
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Inn de literatuur en de rechtspraak ben ik over onderhavige samenloopmo-
gelijkheidd niets tegengekomen. Naar mijn mening is evenwel samenloop 
inn dezen niet mogelijk: bij het naleven van de bereddingsplicht gaat het om 
hett direct voorkomen of verminderen van de schade door de verzekerde, 
terwijll  het bij het nakomen van de medewerkingsverplichtingen hoogstens 
eenn indirect voorkomen of verminderen van schade door de verzekerde 
betreft.. Bij het naleven van de bereddingsplicht is het immers de verzekerde 
zelfzelf die de schade vermindert of voorkomt terwijl bij de nakoming van de 
medewerkingsverplichtingenn het de assuradeur is die de schade voorkomt 
off  vermindert nadat hij daartoe door de verzekerde geheel of gedeeltelijk 
inn staat is gesteld. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat in vele gevallen 
dee medewerking van de verzekerde de assuradeur alleen in staat stelt een 
juisterr beeld van de schade te krijgen zonder dat deze laatste de omvang 
vann de schade kan beïnvloeden. 

Mij nn opvatting brengt mee dat de melding van diefstal aan de assuradeur 
niett als naleving van de bereddingsplicht kan worden aangemerkt, ook al 
wordtt de diefstal uiteindelijk door navolgende stappen van de assuradeur 
opgehelderdd omdat in dit geval het handelen van de verzekerde niet direct 
dee schade voorkomt of vermindert. De verzekerde heeft de assuradeur 
alleenn geheel of gedeeltelijk in staat gesteld de kwestie op te lossen. 

5.33 De medewerkingsverplichtingen en polisvoorwaarden 

5.3.22 Algemeen 

Inn de voorgaande paragrafen heeft men kunnen zien welke regels aang-
aandee de medewerkingsverplichtingen in de wet en de jurisprudentie te 
vindenn zijn. Toch worden deze laatstgenoemde regels in de praktijk nogal 
eenss aangevuld dan wel opzij gezet door polisvoorwaarden op grond van 
hett feit dat zij in de praktijk als onduidelijk (termijn meldingsplicht), on-
praktischpraktisch (schadevergoedingsactie in geval van het niet nakomen van de 

dergelijkee verval van recht-mogelijkheid niet kent indien een verzekerde 
dee bereddingsplicht niet nakomt met de opzet de assuradeur te mis-
leiden.. In de Memorie van Toelichting en de Toelichting bij de Nota van 
Wijzigingg ben ik geen verklaring voor dit onderscheid tegengekomen. 
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meldingsplicht)) of te weinig beschermend (geen verval van recht in geval 
vann het opzettelijk misleiden van de assuradeur over de omvang van de 
schade)) worden ervaren. Daar is in beginsel geen bezwaar tegen gezien het 
feitt dat art. 283 WvK niet van dwingend recht is,720 maar dit betekent niet dat 
hett afwijken van de wet en de jurisprudentie geheel probleemloos is: de Wet 
Algemenee Voorwaarden kan, zoals men straks zal zien, een lastig te nemen 
hindernishindernis vormen. 
OnderOnder het nieuwe recht wordt het nog lastiger voor assuradeurs om door 
middell  van polisvoorwaarden vorm te geven aan eigen wensen op dit 
terrein:: de nieuwe wet is op onderhavig punt voor een groot gedeelte van 
dwingenddwingend recht zodat afwijkingen om die reden veelal niet meer mogelijk 
zijnn (art. 7.17.1.16 lid 2 NBW). 
Inn deze paragraaf wil ik mij beperken tot drie onderwerpen: het polisbe-
leidd betreffende de termijn van het melden van schade door de verzeker-
de,, de polisvoorwaarde aangaande de gevolgen voor het recht op uitke-
ringg van de verzekerde in geval deze de schade niet tijdig meldt en de 
fraudevervalclausule.. Ik wil nu allereerst bekijken in hoeverre assura-
deurss in hun polisvoorwaarden de verzekerde een bepaalde termijn voor 
dee schademelding voorschrijven. 

5.3.25.3.2 Het polisbeleid betreffende de termijn van het melden van scha-
dede door de verzekerde aan de assuradeur 

Inn paragraaf 5.2.1 kwam aan de orde dat er in de literatuur verschil van 
meningg bestaat of het woord 'dadelijk' in art. 283 lid 1 WvK als een mel-
dingstermijnn kan worden aangemerkt. Het is in dit licht niet verwonder-
lij kk dat assuradeurs in hun polisvoorwaarden veelal een termijnomschrij-
vingg opnemen. Deze termijnomschrijving komt in de praktijk in twee 
gedaantenn voor. 
AllereerstAllereerst kan de termijnomschrijving als inspanningsverplichting worden 
geformuleerd:: de verzekerde dient zo spoedig mogelijk melding te doen 
vann de schadegebeurtenis. Dit is in de praktijk de meest gebruikte vorm.m 

7200 A. Blom, Hoofdstukken Handelsrecht, 4e druk, Deventer 2001, p.543 als 
ookk T.J. Dorhout Mees, De CAR-verzekering, le druk, Zwolle 1996, p.398. 

7211 P. Clausing, Inleiding verzekeringsrecht, 4e druk, Alphen a/d Rijn 1998, 
p.126. . 
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Al ss voorbeeld is te noemen art. 7.1 van de Nederlandse Beurspolis voor 
Uitgebreidee Gevaren 1998: 'verzekerde is verplicht verzekeraars met 
bekwamee spoed kennis te geven van iedere gebeurtenis waaruit voor 
verzekeraarss een verplichting tot schade-uitkering kan ontstaan.'722 De 
praktijkk sluit hiermee uitstekend aan op hetgeen de Commissie Standaar-
disatiee Polisvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars op dit punt 
voorsteldee in haar rapport van mei 1980. Deze commissie deed het voor-
stell  dat zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor 
dee verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan leiden,723 deze ver-
plichtt is dit de verzekeraar zo spoedig mogelijk te melden.724 

Opp de tweede plaats maken assuradeurs soms gebruik van een concreet 
omschrevenomschreven termijn. Men ziet dit bijvoorbeeld bij ongevallenverzekeringen. 
Zoo dient bij dergelijke verzekeringen aangifte van overlijden ten gevolge 
vann een ongeval in de regel binnen tweemaal 24 uur te geschieden. Het 
voordeelvoordeel van deze concrete termijnen voor de assuradeur is dat hij precies 
kann vaststellen wanneer de verzekerde is tekortgeschoten in zijn meldings-
plicht. plicht. 

Onderr het nieuwe recht kan de assuradeur vrijwel geen gebruik meer 
makenn van concreet omschreven korte schademeldingstermijnen: art. 7.17.1.14 
li dd 1 bepaalt dat de verzekerde zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de 
assuradeurr de verwezenlijking van het risico dient te melden en art. 
7.17.1.166 li d 2 maakt duidelijk dat niet ten nadele van de verzekerde van 
dezee regel mag worden afgeweken. In de praktijk zal het namelijk veel 
voorkomenn dat een dergelijke concrete schademeldingstermijn korter is 
dann de termijn die de verzekerde gezien de omstandigheden redelijkerwijs 
gegundd moet worden. 

Dee meeste aansprakelijkheids-, reis- en inboedel/opstalverzekeringen 
kennenn gelijksoortige bepalingen. 
Hett gaat hier niet om het feit of de schadetoebrengende gebeurtenis dreigt 
plaatsplaats te vinden maar of de schadetoebrengende gebeurtenis, wanneer deze 
eenmaaleenmaal heeft plaatsgevonden, ook tot een door de polis gedekte claim kan 
leiden.. Zie ook Th.W.M. Lippmann, Mededelingsplicht bij verwezenlij-
kingg van het verzekerde risico, le druk, Deventer 1976, p.102. 
H.J.. Scheltema/F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverzeke-
ringsrecht,, 5e druk, Alphen a/d Rijn 1998, p.224. 
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5.3.35.3.3 De polisvoorwaarde betreffende de gevolgen voor het recht op 
uitkeringuitkering van de verzekerde indien deze de schade niet tijdig 
meldtmeldt725 725 

5.3.3.11 Algemeen 

Assuradeurss maken in de praktijk veelal gebruik van meldingsclausules in 
dee vorm van een vervalbeding.726 Dit heeft de volgende reden. Zoals ik in 
paragraaff  4.2.2 al voor de bereddingsplicht aangaf, plaatst de schadever-
goedingsactiee ex art. 283 lid 1 de assuradeur voor bewijsproblemen:727 de 
assuradeurr dient bij gebruik van deze actie immers aan te tonen dat het 
niett melden of te laat melden hem schade heeft opgeleverd en zo ja, hoe 
groott deze schade is.728 Om deze problemen te voorkomen ziet men dat 
assuradeurss in de praktijk hun polisregeling aangaande de schademel-
dingg gieten in de vorm van een vervalbeding: de meldingvervalclausule.729 

7255 Zie ook mijn opmerkingen in Praktisch Procederen 2001, p.40-44. 
7266 Zie Asser-Clausing-Wansink, le druk, Deventer 1998, p.148 en Ph.HJ.G. van 

Huizenn e.a, Grondslagen van het verzekeringsrecht, X druk, Lelystad 1999, 
p.163. . 

7277 Het is opvallend dat in de meeste verzekeringspolissen het niet naleven van 
dee meldingsplicht wel met een verval van recht wordt bestraft terwijl wat 
betreftt het niet naleven van de bereddingsplicht deze clausules ongebruikelijk 
zijn.. Zie voor dit laatste ook paragraaf 4.43. Een mogelijke reden voor dit 
verschill  kan zijn dat de schade voor de assuradeur in geval de bered-
dingsplichtt niet is nagekomen zich makkelijker laat vaststellen dan de schade 
voorr de assuradeur in geval de meldingsplicht niet is nagekomen. In het 
laatstee geval gaat het veelal om een gemiste kans voor de assuradeur die zich 
moeilijkk in geld laat vertalen. Zie over de problematiek van schade door het 
verliess van een kans A.J. Akkermans, Proportionele aansprakelijkheid bij 
onzekerr causaal verband, le druk, Deventer 1997, p.107-254. 

7288 F. van der Feltz, VA 1975, p.88 stelt in dit verband dat de zware bewijslast de 
redenn is dat men in de jurisprudentie geen uitspraak vindt waarbij aan een 
assuradeurr op grond van art. 283 lid 1 een schadevergoeding is toegewezen. 

7299 J.H. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering, 2e druk, Zwolle 
1994,, p.303, merkt voor de aansprakelijkheidsverzekering op dat het meren-
deell  van de aansprakelijkheidsassuradeurs kiest voor de op het eerste gezicht 
gemakkelijkerr te hanteren sanctie verval van elk recht op uitkering. 
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Dee clausule komt er op neer dat bij niet naleving van de meldingsplicht 
hett recht op schadevergoeding vervalt. 
Kann een assuradeur zich nu ten alle tijde beroepen op het verval van recht 
opp uitkering voor de verzekerde in geval van overschrijding van de con-
tractueell  overeengekomen termijn? In de volgende subparagrafen zal 
wordenn bekeken hoe de rechtspraak, de Wet Algemene Voorwaarden en 
hett nieuwe verzekeringsrecht met dit probleem omgaan. 

5.3.3.22 De meldingvervalclausule en de jurisprudentie 

Onderr het regime van het oud BW heeft de Hoge Raad zich in het arrest 
Twaalfhoven-Railwayy Passengers over deze materie uitgesproken.730 Het 
gingg daarbij om de volgende casus. Mevrouw Twaalfhoven had zich via 
bemiddelingg van het Assurantiekantoor Vermolen bij assuradeur Railway 
Passengerss verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van een ongeval met 
alss gevolg blijvende invaliditeit. Op 16 november 1964 liep verzekerde 
eenn blessure op aan haar knie waarvan op 17 november kennis is gegeven 
aann de tussenpersoon, Assurantiekantoor Vermolen. Hoewel de blessure 
opp het eerste gezicht niet ernstig leek te zijn, is verzekerde op 23 novem-
berr 1964 in het ziekenhuis opgenomen alwaar zij aan haar knie is geope-
reerdd en zij tot januari 1965 moest verblijven. Toen een tweede operatie 
noodzakelijkk bleek, heeft de tussenpersoon Assurantiekantoor Vermolen 
opp 19 november 1965 de assuradeur in kennis gesteld van het ongeval en 
haarr gevolgen. De assuradeur weigerde daarop echter aan de verzekerde 
uitt te keren gezien het feit dat de verzekerde niet had voldaan aan de 
contractuelee verplichting om op straffe van verval van ieder recht op uitke-
ringg voor de verzekerde, het ongeval binnen driemaal 24 uur aan de assu-
radeurr te melden terwijl daarnaast nog deze kennisgeving binnen 14 
dagenn had moeten worden aangevuld door de inzending van een door de 
assuradeurr verstrekt schadeformulier. Er spelen in dit geval twee kwesties. 
AllereerstAllereerst doet zich de moeilijkheid voor dat een bona fide vrouw de mel-
dingg niet aan de juiste persoon doet. Kan in een dergelijk geval de mel-
dingg aan de tussenpersoon, aan de assuradeur worden toegerekend? De 
rechtbankk overwoog dat de kennisgeving aan de tussenpersoon Vermolen 

7300 HR 29-5-1970, NJ 1970,435. 
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moestt gelden als een kennisgeving aan Railway Passengers en droeg 
Twaalfhovenn op bewijs te leveren van het ongeval en haar gevolgen. Het 
hoff  oordeelde echter anders en vernietigde het vonnis van de rechtbank. 
OpOp dit moment wekt het oordeel van het hof niet zoveel verbazing: in het 
algemeenn wordt in de laatste rechtspraak en de laatste uitspraken van de 
Raadd van Toezicht de melding aan de tussenpersoon dat er zich schade 
heeftt voorgedaan niet toegerekend aan de assuradeur maar aan de verze-
kerdee tenzij de tussenpersoon loondienstagent of handelsagent voor de 
verzekeraarr is.731 In de tijd dat het arrest gewezen werd, was dit echter, getui-
gee de toenmalige jurisprudentie op dit gebied, nog niet zo vanzelfspre-
kend.732 2 

Eenn tweede punt, en daar gaat het hier om, is de vraag hoeveel nodig is voor 
dee rechtvaardiging van een vervalbeding. De Hoge Raad overwoog in het 
onderhavigee geval dat de redelijkheid en billijkheid hier niet meebrachten 
datt de assuradeur een beroep op het vervalbeding moest worden onthou-
denn gezien het feit dat de assuradeur door de te late melding in een rede-
lijklijk  belang was geschaad: de assuradeur was immers niet in de gelegenheid 
geweestt een onderzoek in te stellen naar de toedracht van het ongeval.733 

Ziee in dit verband Hof Den Haag 4-2-1977, NJ 1978, 264, Hof Amsterdam 
7-6-1984,, S&S 1985, 70, RvT 11-87/18 en RvT IV-87/9. Zie nader over deze 
materiee P. Clausing, Inleiding verzekeringsrecht, vierde druk, Alphen a/d 
Rijnn 1998, p.130-131 en R.M. Vriesendorp-van Seumeren, De positie van 
dee assurantietussenpersoon en zijn relatie tot de verzekeringnemer en de 
verzekeraar,, le druk, Zwolle 1989, p.198. 
Ziee R.M. Vriesendorp-van Seumeren, De positie van de assurantietussen-
persoonn en zijn relatie tot de verzekeringnemer en de verzekeraar, le 

druk,, Deventer 1989, p.197. Zij verwijst daar naar Rechtbank Utrecht 6-3-
1953,, NJ 1954,175 en Rechtbank Amsterdam 29-1-1964, S&S 1964, 34. 
Onderr het oud BW was de mogelijkheid van de derogerende werking van 
dee redelijkheid en de billijkheid door de Hoge Raad in algemene zin 
erkendd in het arrest Saladin/HBU (HR 19-5-1967, NJ 1967, 261). Zie nader 
overr dit arrest P. Abas, Beperkende werking van de goede trouw, le druk, 
Deventerr 1972, p.179-181. Het huidige recht kent deze rechtsfiguur in de 
vormm van de artt. 6:2 lid 2/6:248 lid 2 BW. 
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Dee Hoge Raad hanteert in het Twaalfhoven/Railway Passengers-arrest als 
criteriumcriterium het belang van de assuradeur.™ Is dat niet wat karig gezien de grote 
belangenbelangen die er voor de andere partij op het spel staan en die in dezen geheel 
bonafidebonafide was? Op die vraag is onder andere door Abas antwoord gegeven. 
Abass heeft als kritiek op het zojuist genoemde arrest naar voren gebracht 
datt ook op het belang van de verzekerde had moeten worden gelet: het hof 
hadd niet expliciet de belangen van partijen afgewogen maar zich alleen afge-
vraagdd of de assuradeur in zijn belang was geschaad.735 Een belangrijke 
omstandigheidd waarmee naar zijn mening rekening had moeten worden 
gehouden,, was dat het er op het eerste gezicht niet naar uitzag dat de bles-
suree van de verzekerde tot blijvende invaliditeit zou leiden.736 

Lippmannn merkt in dit kader op dat de opvatting van het hof in deze zaak 
afwijktt van hetgeen in het arrest van het Hof Amsterdam in de bekende 
Rederijj  Koppe-zaak naar voren was gekomen.737 In dit laatste arrest werd 
overwogenn dat de redelijkheid en billijkheid het beroep op een vervalbe-
dingg in geval van te late premiebetaling beperken tot de gevallen waarin 
hett beroep, alle omstandigheden in acht genomen, redelijk is te achten. 
Dee Hoge Raad gaat in de Twaalfhoven-Railway Passengers zaak niet 
expliciett op de koerswijziging van het hof in: de Raad overweegt slechts 
datt het hof geen rechtsregel heeft geschonden. 

7344 Men ziet dat criterium ook terug in RvT IV-87/9: een beroep van de 
ongevallenassuradeurr op te late mededeling, een dag na de crematie van 
dee verzekerde, werd niet in strijd met de goede naam van het 
(schade)verzekeringsbedrijff  geacht omdat de ongevallenassuradeur naar 
hett oordeel van de Raad belang had bij een lijkschouwing. 

7355 P. Abas, NJB 1970, p.1454-1457 als ook NJB 1971, p.73-74. 
7366 Zie in dit verband het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 5-6-1968, 

NJJ 1970, 416. Het betrof hier een geval waarin een verzekerde als gevolg 
vann uitspraken van zijn behandelend artsen erop rekende van het onge-
valsletsell  te zullen herstellen. Na twee jaar vernam hij echter van zijn 
huisartss dat hij blijvend invalide was en stelde hij de assuradeur in kennis 
vann het ongeval. De rechtbank overwoog hier dat de redelijkheid en de 
billijkheidd een beroep op het vervalbeding door de assuradeur in de weg 
stonden. . 

7377 Th.W.M. Lippmann, Mededelingsplicht bij verwezenlijking van het ver-
zekerdee risico, le druk, Deventer 1976, p.127. Hof Amsterdam 30-6-1948, 
NJJ 1949,197. 
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Ikk betreur de koerswijziging van de Hoge Raad. Ik volg Abas in zijn rede-
neringg dat een toetsing aan de redelijkheid en de billijkheid altijd mee-
brengtt dat er sprake zal moeten zijn van een belangenafweging.738 Dit geldt 
dess te meer in contractuele relaties: partijen zijn in een dergelijk geval hun 
relatiee vrijwillig  aangegaan. Dit laatste heeft mijns inziens tot gevolg dat 
menn zich in deze gevallen ook meer van eikaars belangen dient aan te 
trekken.. Een evenwichtige belangenafweging ligt dan ook voor de hand.739 

Dee laatste jaren zijn er evenwel bemoedigende uitspraken te bespeuren.740 

Mett deze rechterlijke beslissingen lijkt  de Railway Passengers-leer op zijn 
retour. . 

AllereerstAllereerst is er het vonnis van het Kantongerecht Hoorn van 14-2-1994.741 

Hett ging daarbij om de volgende casus. Het horloge en de bril van verze-
kerdee Dekker waren tijdens een vakantieverblijf op Cyprus in de zee 
gevallenn toen zij van haar waterfiets gleed. Ondanks verschillende duik-
pogingenn van haar echtgenoot kwamen de spullen niet meer boven water. 
Hoewell  de polisvoorwaarden bepaalden dat het verlies van de spullen 
gemeldd moest worden bij de plaatselijke politieautoriteiten, heeft zij dit 
nagelatenn omdat naar haar mening het verlies niets had uit te staan met 
enigg strafbaar feit en verder omdat de spullen niet meer voor vinding in 
aanmerkingg kwamen omdat ze op de zeebodem lagen. Met de aangifte 
wass volgens Dekker dan ook geen redelijk doel meer gediend. Reisassura-
deurr Elvia dacht daar evenwel anders over. 

Inn de daaropvolgende procedure bij de kantonrechter werd Dekker in het 
gelijkk gesteld. De kantonrechter overwoog: 'Dat zo zijnde, is de kanton-
rechterr van oordeel dat het belang dat Elvia in het onderhavige geval aan 
hett doen van aangifte meegeeft, als enigermate overtrokken (curs. MLH) kan 
wordenn beschouwd. Immers, het aangeven van een feit bij de politie 

7388 P. Abas, NJB 1971, p.73. 
Ikk zou een uitzondering willen maken voor het geval er sprake is van 
fraude:: in een dergelijk geval verspeelt de fraudeur zijn krediet en kan de 
wederpartijj  zich probleemloos op het vervalbeding beroepen zonder zich 
overr enig belang te hoeven bekommeren. Zie over deze kwestie mijn 
opmerkingenn in paragraaf 5.3.4. 
Ikk heb die tendens niet waargenomen in de uitspraken van de Raad van 
Toezicht. . 

7411 Kantongerecht Hoorn 14-2-1994, VR 1994,110. Anders RvT V-85/37. 
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betekentt niet meer of niet minder dan dat de politiefunctionaris op ambts-
eed/beloftee aan het papier toevertrouwt hetgeen de aangever hem mede-
deelt.. Of de feiten waarover het relaas verhaalt op de werkelijkheid berus-
tenn is op dat moment niet aan de orde. Gelet hierop, en op de overige 
feitenn en omstandigheden zoals deze ten processe zijn gebleken, waaron-
derr het feit - naar Dekker onweersproken heeft aangevoerd - dat Dekker 
inn de 20 jaar dat zij reisverzekeringen is aangegaan nog nimmer eerder 
enigee schadevergoeding wegens verlies of diefstal onder zo'n verzekering 
heeftt geclaimd, en voorts gelet op de omstandigheid dat uit niets is geble-
kenn dat het verzoek van Dekker aan Elvia om uitkering onder de polis op 
onwaarachtigheidd berust, acht de kantonrechter het door Elvia gedane 
beroepp op haar weigeringsbevoegdheid als is vervat in artikel 7, laatste 
alineaa van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden Reisverzekeringen (de 
aangifteclausulee MLH) niet in overeenstemming met de redelijkheid en 
dee billijkheid.' 
OpOp de tweede plaats is er het vonnis van het Kantongerecht Amsterdam van 
22 december 1997.742 Het ging in dit vonnis om de volgende casus. Een 
onbekendee automobilist had het bordje 'Tot Ziens' bij een McDrive aang-
ereden.. De assuradeur van McDonalds vergoedde aan deze de schade 
waaropp de assuradeur verhaal zocht op het Waarborgfonds Motorverkeer 
omdatt de dader niet te achterhalen viel. Het fonds weigerde echter de 
schadee aan de assuradeur te vergoeden omdat niet dadelijk na de aanrij-
dingg aangifte was gedaan zodat gesteld kon worden dat de verzekerde 
zichh onvoldoende moeite had getroost om de dader te achterhalen (art. 25 
lidd 1 sub a WAM): McDonald's had immers pas elf dagen na het ongeval 
aangiftee gedaan. 
Dee kantonrechter maakte op een verfrissende wijze korte metten met deze 
redenering.7433 Naar zijn oordeel was het in het onderhavige geval voldoen-
dede aannemelijk dat de identiteit van de automobilist niet meer te achterha-
lenn was. Het was onbekend hoe laat en met welke auto het ongeluk had 
plaatsgevonden.. Eveneens was niet bekend in welke richting de auto was 
vertrokkenn en het was zelfs mogelijk dat de bestuurder zich niet eens 
bewustt was geweest van de aanrijding. In een dergelijk geval was aangifte 

7422 Kantongerecht Amsterdam 2 december 1997, Prg. 1998, 4908. 
7433 M.M.CJ.M. de Nerée tot Babberich is minder te spreken over het optre-

denn van de kantonrechter getuige zijn opmerkingen in Vrb 1998, p.76. 
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volgenss de kantonrechter een zinlozed) daad, zeker nu van algemene bekend-
heidheid is dat de politie geen enkele actie onderneemt om de identiteit van de 
daderr vast te stellen. Het enige belang van aangifte in dergelijke gevallen 
wass naar zijn oordeel de aangever zich ervan bewust te laten zijn dat hij 
dee waarheid spreekt daar het doen van valse aangifte strafbaar is. 
AlsAls derde lichtpunt wil ik wijzen op het arrest van de Hoge Raad van 16-10-
1998.7444 Het ging in dit arrest om de volgende casus. Mevrouw Lochten-
bergg had een kostbaarhedenverzekering gesloten voor een haar toebeho-
rendee ring van ƒ 53.900. Tijdens een verblijf aan het strand bij haar vaste 
Zandvoortsee paviljoen raakte de ring zoek. Diefstal leek te zijn uitgesloten 
omdatt verzekerde de ring in een dicht te ritsen vakje van haar schouder-
tass had opgeborgen en zij de tas de gehele dag onder haar persoonlijk 
toezichtt had gehouden. Het leek dan ook waarschijnlijk dat de ring uit het 
vakjee in het zand was gevallen toen verzekerde het vakje had geopend op 
eenn bepaald moment van de dag om haar make-up spullen te pakken. Na 
dee ontdekking van de vermissing zocht verzekerde in haar handdoek en 
vluchtigg in het zand rond haar stoel op de aanwezigheid van de ring, 
evenwell  zonder resultaat. Daarop is zij vertrokken naar de politie om 
aangiftee te doen van de vermissing waarbij zij diefstal uitsloot. Assura-
deurr Driessen weigerde vervolgens aan de verzekerde uit te keren omdat 
dee verzekerde onder andere had nagelaten de vermissing te melden bij 
hett personeel van het strandpaviljoen, zoals de polisvoorwaarden eisten. 
Art.. 7 bepaalde immers dat de politie en de daarvoor in aanmerking 
komendee instanties, zoals hoteleigenaar e.d in kennis moesten worden 
gesteldd en art. 8 bestrafte het niet naleven van die verplichting met het 
vervall  van het recht op uitkering. 

Dee rechtbank honoreerde het beroep van de assuradeur. Naar haar oor-
deell  volgde uit de omstandigheden dat een uitgebreide zoektocht met 
behulpp van personeel van het strandpaviljoen niet bij voorbaat tot mislukken 
waswas gedoemd. 
Hett hof besliste anders omdat het uit de stellingen van de assuradeur 
afleiddee dat de kans op het terugvinden van de ring in onderhavige om-
standighedenn 'nagenoeg nul' was. Het hof voegde daar nog aan toe dat dit 
ookk een algemene ervaringsregel was. Onder deze omstandigheden was het 

7444 HR 16-10-1998, NJ 1998, 898. 
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beroepp van de assuradeur op de vervalclausule naar maatstaven van de 
redelijkheidd en de billijkheid dan ook onaanvaardbaar. 
Inn cassatie vernietigde de Hoge Raad het arrest van het hof wegens een 
motiveringsgebrek:: het hof had moeten motiveren waarom de genoemde 
algemenealgemene ervaringsregel ook ziet op het zoeken met een metaaldetector. De Hoge 
Raadd verwees vervolgens de zaak naar een ander hof met de aanwijzing 
datt assuradeur in staat moest worden gesteld te bewijzen dat het zoeken 
mett behulp van een metaaldetector onder de gegeven omstandigheden 
welwel degelijk zinvol was. 
Bovengenoemdee drie uitspraken maken naar mijn mening duidelijk dat 
menn bij schademelding een onderscheid dient te maken tussen een theore-
tischtisch belang en een praktisch belang van de assuradeur. Er zal van geval tot 
gevall  moeten worden bekeken of het theoretische belang van de assuradeur 
bijj  het (snel) melden van de schade ook een daadwerkelijk belang is. Zo kan 
eenn snelle melding bij diefstalverzekeringen op zichzelf zeer nuttig zijn: 
dee kans op het vinden van de dader wordt vergroot indien direct na de 
snellee melding actie wordt ondernomen. In de praktijk blijkt het echter 
veelalveelal niet uit te maken of er snel melding wordt gemaakt van het voorval. 
Zoo onderneemt de politie bijvoorbeeld geen enkele actie na de aangifte 
vann de diefstal! De assuradeur heeft bij dief stal verzekeringen dan ook 
vaakk slechts een theoretisch belang bij een snelle melding aan de politie. 
Bovengenoemdee drie uitspraken zijn zonder veel moeite in te passen in de 
visiee van Abas: het belang van de verzekerde noopt tot beantwoording 
vann de vraag of de assuradeur een daadwerkelijk belang heeft bij het beroep 
opp het feit dat de verzekerde de schade niet of niet snel genoeg heeft 
gemeld. . 

5.3.3.33 De meldingvervalclausule en de Wet Algemene 
Voorwaarden n 

Sindss 1 januari 1992 maakt de Wet Algemene Voorwaarden (artt. 6:231-
2477 BW) deel uit van de huidige wetgeving. Art. 6:237 aanhef en sub h BW 
bepaaltt kortweg gezegd dat bedingen in consumentenovereenkomsten die 
hett nalaten van bepaalde gedragingen door de consument bestraffen met 
vervall  van recht voor de consument, behoudens rechtvaardigingsgrond wor-
denn vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Het is dan ook de vraag of 
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assuradeurss kunnen volstaan met een beroep op het feit dat de melding 
voorr hen van praktisch belang is. 
Vann de art. 6:237 sub h-vernietigingsmogelijkheid wordt in de praktijk 
mijnss inziens te weinig gebruik gemaakt. Waarom beriep de gemachtigde 
zichh bijvoorbeeld in de in paragraaf 5.3.3.2 genoemde zaak voor de Kan-
tonrechterr in Hoorn niet eenvoudigweg op art. 6:237 sub h BW? Dit was 
tochh veel makkelijker geweest dan het pad van de redelijkheid en de 
billijkheidd te bewandelen. 
TotTot voor kort werd veelal aangenomen dat de rechter de consument-verze-
kerdee niet tegemoet kon komen door art. 6:237 sub h ambtshalve in te 
roepenn omdat werd aangenomen dat de consument-verzekerde zich eerst op 
dee vernietigingsgrond moest beroepen alvorens de rechter het artikel in zijn 
beraadslagingg kon meenemen. Sinds het arrest van het Europese Hof van 
Justitiee van 27 juni 2000 is dit naar alle waarschijnlijkheid anders.745 In dit 
arrestt overwoog het Europese Hof dat het in het licht van de bescherming 
diee de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 1993 
biedt,, vereist is dat de nationale rechter ambtshalve kan toetsen of een 
bedingg in de hem voorgelegde consumentenovereenkomst 'oneerlijk', dat wil 
zeggenn onredelijk bezwarend, is. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Neder-
landsee rechter niet meer lijdelijk  kunnen afwachten of de consument zich 
opp het onredelijk bezwarend karakter van bedingen in algemene voor-
waardenn beroept.746 Een consument-verzekerde zal in de toekomst waar-
schijnlijkk veel minder gevaar lopen in geval zijn rechtshulpverlener de 
Wett Algemene Voorwaarden over het hoofd ziet. Wel blijf t natuurlijk 
altijdd het gevaar aanwezig dat de rechter de nalatigheid van de rechts-
hulpverlenerr over het hoofd ziet! 

Kann het gevaar van art. 6:237 sub h BW door assuradeurs nog ontweken 
wordenn door het verweer dat er in casu sprake is van de in onderhavig 
artikell  genoemde uitzondering? Assuradeurs moeten niet te veel van de 
rechtvaardigingsgrondd verwachten nu in de dagelijkse praktijk uitzondering-
enen van art. 6:237 sub h BW bijna niet worden aangenomen. Het is dan ook 
nietniet waarschijnlijk dat assuradeurs kunnen volstaan met een beroep op het 
feitt dat de melding voor hen van praktisch belang is. 

7455 HvJ EG 27-6-2000, NJ 2000, 730. 
7466 Zie ook M.B.M. Loos, NTBR 2001/2, p.102; N. Frenk, WPNR 6431 (2001), 

p.73-755 en E.H. Hondius, WPNR 6417 (2000), p.651-652. 
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Ookk van het kernbeding-verweer - art. 6:231 BW bepaalt dat de wettelijke 
regelingg van algemene voorwaarden niet van toepassing is op bedingen 
diee de kern van de prestaties aangeven voorzover die bedingen duidelijk 
zijnn - moet niet teveel worden verwacht in de praktijk. In de Parlementaire 
Geschiedeniss en de literatuur komt immers naar voren dat bedingen die 
zijnn onder te brengen onder de artt. 6:236-237 BW geen kernbeding zijn.747 

Tott nu toe heb ik de heersende leer weergegeven. Ik heb zelf een afwijken-
dee mening ten aanzien van het gevaar dat art. 6:237 sub h BW voor mel-
dingvervalclausuless vormt. Hoewel het verval van het recht op uitkering 
eenn zeer verstrekkende sanctie is waarvan de toepassing beperkt moet 
blijvenn tot gevallen waarin voor deze vergaande consequentie een recht-
vaardigingvaardiging is te vinden in het feitencomplex,748 zie ik in dezen wel enige 
mogelijkhedenn voor de toepasselijkheid van een rechtvaardigingsgrond in de 
zinzin van art. 6:237 sub h BW. Van een rechtvaardigingsgrond zal sprake zijn 
indienn het niet naleven van de meldingsplicht de assuradeur ernstig bena-
deeltt én de verzekerde van dit feit op de hoogte is of behoort te zijn. Hier zal 
onderr andere sprake van zijn indien een auto-assuradeur een bij de verze-
kerdee bekend, modern car-detectie-systeem en een contractuele melding-
stermijnn van één uur hanteert maar de verzekerde de diefstal zonder geldi-
gege reden pas vier uur na de diefstal meldt en de gestolen auto zich op dat 
momentt al buiten het bereik van het detectie-systeem bevindt. Op grond 
vann het hiervoorgaande lijkt mij een clausule waarin wordt bepaald dat 
eenn verzuim ten aanzien van het niet naleven van de meldingsplicht ver-
vall  van recht op uitkering oplevert indien de assuradeur ernstig nadeel 
ondervindtt van de handelwijze van de verzekerde én de verzekerde van 
ditt feit op de hoogte is of behoort te zijn, een beding dat niet onredelijk be-
zwarendd is in de zin van art. 6:237 sub h BW: het verval van recht vindt 
zijnn rechtvaardiging in het gedrag van de verzekerde én zijn wetenschap 
watt betreft de gevolgen van zijn gedrag. Anders gezegd: de assuradeur 
heeftt een aantoonbaar praktisch belang bij de melding van de verzekerde. 
Verderr is er in het kader van de Wet Algemene Voorwaarden wel wat 
voorr te zeggen onder bepaalde omstandigheden een meldingvervalclausule 
alss kernbeding te zien. Dit verdient enige toelichting. In paragraaf 2.2.6 
betoogdee ik dat bepalingen die aangeven wat de gevolgen zijn voor de 

7477 Zie mijn opmerkingen in paragraaf 2.2.6. 
7488 A. Blom, Hoofdstukken Handelsrecht, 4e druk, Deventer 2001, p.543. 
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uitkeringsplichtt van de assuradeur van het niet naleven van een belangrijke 
verplichtingg die op de verzekerde of de verzekeringnemer rust, kernbe-
dingenn zijn. Onder omstandigheden is de meldingsplicht een belangrijke 
verplichting.. Dit is het geval indien de assuradeur ernstig nadeel van het 
niett mededelen van de schade ondervindt én de verzekerde op de hoogte is 
ofof behoort te zijn van het feit dat het niet mededelen ernstig nadeel voor de 
assuradeurr kan opleveren. Zie voor een voorbeeld het hierboven genoem-
dee car detectie-geval. 
Hett maakt in mijn visie dus niet uit of de weg van het kernbeding wordt 
bewandeldd of men kiest voor de uitzondering van art. 6:237 sub h BW. 
BeideBeide mogelijkheden leiden immers tot hetzelfde resultaat. Ik heb zelf een 
voorkeurvoorkeur voor de kernbeding-methode omdat ik, zoals ik in paragraaf 2.2.6 al 
aangaf,, van mening ben dat de inhoud van een bepaling en niet de redactie 
daarvann bepaalt of er sprake is van een kernbeding. 

5.3.3.44 De meldingvervalclausule en Titel 7.17 NBW 

Hoee wordt in het nieuwe recht gedacht over de toelaatbaarheid van een 
beroepp op een vervalbeding in geval de schade niet binnen de overeenge-
komenn termijn is gemeld? Art. 7.17.1.14 lid 4 bepaalt dat de assuradeur 
hett vervallen van het recht op uitkering wegens het niet nakomen van de 
meldingsplichtt slechts kan bedingen voor het geval hij daardoor in een 
redelijkredelijk belang is geschaad. Deze bepaling is van dwingend recht: er kan niet 
tenn nadele van de verzekerde van worden afgeweken (art. 7.17.1.16 lid 2 
NBW).. Art. 7.17.1.14 lid 4 NBW verheft aldus de 'redelijk belang '-jurispru-
dentiee tot wet. 
Onderr het regime van titel 7.17 verbetert naar alle waarschijnlijkheid de 
positiee van de assuradeur die een beroep doet op de meldingvervalclau-
sulee in een consumentenverzekeringspolis. Waar nu een dergelijke clausule 
inn beginsel wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn en dus vernietigbaar i's 
(art.. 6:233 sub a jo 6:237 sub h BW), zal onder het regime van titel 7.17 een 
beroepp op de clausule toelaatbaar zijn indien de assuradeur aantoont dat de 
meldingmelding voor deze van praktisch belang is. 
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5.3.45.3.4 De fraudevervalclausule74 

5.3.4.11 Algemeen 

Hett komt in de praktijk wel voor dat de verzekerde zijn medewerkings-
plichtt na het plaatsvinden van het schadevoorval niet nakomt met de 
opzett de assuradeur te misleiden. De verzekerde probeert zich met derge-
lij kk gedrag een hogere uitkering te verschaffen dan deze zou krijgen in-
dienn hij correct zou hebben gehandeld jegens de assuradeur. Men spreekt 
inn dezen wel van fraude bij de vaststelling van de omvang van de schade. 
OpOp dit moment bieden de wet en de jurisprudentie de assuradeur weinig be-
schermingg tegen dergelijke verzekeringsfraude. Het komt er op neer dat 
dee verzekerde recht houdt op het werkelijke uitkeringsbedrag: de wet kent 
geenn regeling van verval van ieder recht op uitkering en met het Benzol-ar-
rest7500 is duidelijk geworden dat de ontbindingsmogelijkheid niet gebruikt 
kann worden om de verzekerde ieder recht op uitkering te ontzeggen. 
PolisvoorwaardenPolisvoorwaarden vormen dan ook dé mogelijkheid voor de assuradeur om 
zichh op dit punt bescherming aan te meten. Als reactie op het Benzol-ar-
restt wordt in de praktijk dan ook veel gebruik gemaakt van speciale clausu-
lesles die fraude bij de vaststelling van de omvang van de schade te lij f gaan. 
StandaardStandaard in de meeste verzekeringspolissen is de clausule dat fraude, in 
welkee mate dan ook, bij de vaststelling van de omvang van de schade, 
leidtt tot het verval van het recht op een verzekeringsuitkering: de fraude-
vervalclausule.vervalclausule.751751 In het vervolg van deze subparagraaf zal de fraudeverval-
clausulee centraal staan. Gekeken zal worden hoe de Raad van Toezicht, de 
rechtspraakk en het nieuwe recht over deze clausule oordelen. 

7499 25e uitgebreid over deze clausule M.L Hendrikse, Verzekeringsfraude, V druk, 
Deventerr 1999, p.42-52, mijn opmerkingen in Dossier 2001, p. 26-30, mijn noot bij 
Hoff  Den Bosch 30-1-2001, Prg. 2001,5652 en JU. Wansink, AV&S 2001, p.67-72. 

7500 HR 16-1-1959, NJ 1960,46. 
7511 LJ. Hijmans v.d. Bergh voorspelde al in zijn noot onder het Benzol-arrest (HR 16-

1-1959,, NJ 1960, 46) dat assuradeurs massaal een clausule in hun verzekerings-
polissenn zouden gaan opnemen die het redit op uitkering in geval van 
verzekeringsfraudee uitsloot Naast de fraudevervalclausule kennen sommige 
verzekeringspolissenn nog een aantal extra ann-fraudebedingen. Zie over deze 
bedingenn M.L Hendrikse, Verzekeringsfraude, le druk, Deventer 1999, p.44. 
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5.3.4.22 De fraudevervalclausule en de Raad van Toezicht Verze-
keringen n 

VoorVoor 1993 heeft de Raad van Toezicht herhaaldelijk uitgemaakt dat een 
geheelgeheel verval van het recht op uitkering in geval van partiële752 fraude bij de 
vaststellingg van de omvang van de schade, niet in strijd is met de goede 
naamm van het (schade) verzekeringsbedrij f.753 

SindsSinds 8 maart 1993 vaart de Raad evenwel een andere koers: de verzekerde 
verliestt in ieder geval zijn recht op uitkering met betrekking tot de goederen 
waaropwaarop de fraude betrekking heeft en krijgt de schade met betrekking tot de 
goederengoederen waarmee niet gefraudeerd is pas vergoed indien deze zonder gebruik 
vanvan de verklaring van de frauderende verzekerde komt vast te staan.754 

Voorr zijn koerswijziging draagt de Raad twee argumenten aan. 
AllereerstAllereerst kan worden opgemerkt dat de invoering van de Wet Algemene 
Voorwaardenn (art. 6:231-6:247 BW) de Raad noodzaakte tot de koerswijzi-
gingg bij bepaalde verzekeringen. Immers, in de uitspraak II-96/40755 wijst de 
Raadd expliciet op art. 6:237 sub h dat bepaalt dat een beding in een consu-
mentenovereenkomstmentenovereenkomst dat als sanctie op bepaalde gedragingen verval van de 
consumentt toekomende rechten stelt, behoudens rechtvaardigingsgrond, 
wordtwordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Een dergelijk beding is dan 
vernietigbaarr (art. 6:233 sub a jo art. 6:237 sub h BW). 

7522 Dat wil zeggen dat de fraude niet betrekking heeft op alle schadecompo-
nenten. . 

7533 Zie ook H.L. de Boer, Vrb 1993, p.74. Deze auteur verwijst daar o.a. naar 
dee uitspraken RvT V-83/3 en RvT 11-85/44. In de uitspraak V-83/3 
overwoogg de Raad dat de betrokken reisassuradeur niet in strijd met de 
naamm van het (schade)verzekeringsbedrijf handelde door de hele schade-
claimm af te wijzen, hoewel de fraude alleen het medische gedeelte betrof. 

7544 Zie onder andere RvT II-93/7; RvT H-93/33; RvT V-93/25; RvT 11-96/11; 
RvTT 11-96/40 en RvT III-99/5. In de zaak 11-93/7 overwoog de Raad dat een 
algeheell  verval van het recht op uitkering in casu te ver ging nu de fraude 
alleenn de daadwerkelijk niet gestolen televisie en stereo-installatie betrof 
maarr voor wat betreft de rest van de als gestolen opgegeven voorwerpen 
mett inachtneming van strenge bewijseisen (de dief had bekend de betref-
fendee zaken te hebben gestolen!) was vastgesteld dat zij gestolen waren. 

7555 De Boer kwam al in 1993 met deze verklaring voor de koerswijziging van 
dee Raad. Zie H.L. de Boer, Vrb 1993, p.74. 
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Nuu kan het vermoeden door de assuradeur in beginsel weerlegd worden. 
Mett betrekking tot de fraudevervalclausule zal de assuradeur daar naar 
hett oordeel van de Raad niet in slagen. In de uitspraak 11-96/40 overweegt 
dee Raad immers dat het in geval van partiële fraude niet past een algeheel 
vervall  van het recht op uitkering aan die vorm van fraude te verbinden 
'waarr een minder ver gaande sanctie mogelijk en wenselijk zou zijn.'756 

Naarr het oordeel van de Raad doet die laatste situatie zich voor bij partiële 
fraude. . 
Alss tweede argument voor de koerswijziging brengt de Raad naar voren 
datt de sanctie van het volledig verlies van het recht op uitkering te willekeu-
rigrig  is.757 Het maakt voor de toepassing niet uit of een werkelijke schade 
vann ƒ 10.000,- of één van ƒ 500,- onterecht met ƒ 500,- wordt opgehoogd. 
Dee sanctie is in beide gevallen gelijk: algeheel verlies van het recht op 
uitkering.. De sanctie zal de verzekerde in het eerste geval financieel zwaar-
derder treffen dan in het tweede geval terwijl het verwerpelijke gedrag in beide 
gevallenn evenwel van dezelfde aard is. Vandaar dat men zou kunnen zeg-
genn dat in het zonder meer toepassen van de fraudevervalclausule een ele-
mentt van willekeur schuilt. 

5.3.4.33 De fraudevervalclausule en de jurisprudentie 

Inn de jurisprudentie ziet men evenwel een ander beeld. Aanvankelijk wer-
denn fraudevervalclausules in de rechtspraak lange tijd min of meer toelaat-
baarr geacht.758 

Beginn 1998 kwam daarin verandering met een interessant tussenvonnis 
vann de Rechtbank Utrecht.759 Het ging hier om een geval waarin een ver-

7566 De aangehaalde zinsnede ontleent de Raad aan de Memorie van Toe-
lichtingg bij art. 6:237 sub h. Zie Pari. Gesch. Inv. boek 3,5 en 6, l e druk, 
Deventerr 1990, p.1738. 

7577 Zie zeer expliciet RvT H-96/40. 
7588 Toelaatbaar Hof Amsterdam 3-12-1987, S&S 1989, 117; Hof Amsterdam 5-1-

1989,, S&S 1989,129; Ktg. Tilburg 27-1-1994, Prg. 1994, 4112 en Hof Amsterdam 
8-9-1994,, VR 1995, 85. Niet-toelaatbaar: Rechtbank Amsterdam 11-5-1983, S&S 
1983,1266 en Rechtbank Den Haag 4-1-1985, S&S 1985,81 

7599 Rechtbank Utrecht 25-2-1998, Prg. 1999, 5088. Zie in gelijke zin Rechtbank 
Bredaa 30-6-1998 (niet gepubliceerd). 

248 8 



zekerdee bij de schadeopgave voor een bedrag van ongeveer ƒ 5.000,-
gefraudeerdd had. Dit was voor de assuradeur reden om iedere uitkering te 
weigerenn op grond van de in de polisvoorwaarden opgenomen fraude-
vervalclausule.. De rechtbank overwoog evenwel dat het enkele feit dat er 
sprakee was van partiële fraude, naar redelijkheid en billijkheid niet kon 
leidenn tot verlies van ieder recht op uitkering. Ter ondersteuning van haar 
motiveringg verwees de rechtbank naar art. 6:237 sub h en de uitspraak II -
96/400 van de Raad van Toezicht. Naar het oordeel van de rechtbank ver-
viell  het recht op uitkering ten aanzien van de verzekerde voorwerpen 
waaropp de fraude betrekking had en mochten ten aanzien van de overige 
goederenn slechts strenge eisen aan het bewijs van de opgegeven schade 
wordenn gesteld. Dit laatste betekende volgens de rechtbank in ieder geval 
datt de verklaring van de frauderende verzekerde niet als bewijs kon 
geldenn en dat de assuradeur niet meer gebonden was aan de eerdere 
erkenningg aangaande het evenement en de schade. 

Inn het daaropvolgende eindvonnis van 17-3-1999 werkte de Rechtbank 
Utrechtt nader uit wat onder de 'strenge eisen aan het bewijs' moest wor-
denn begrepen.760 Naar mijn mening worden uit dit vonnis de volgende 
tweetwee 'regels'761 duidelijk. 
AllereerstAllereerst is er de 'eis' dat het bewijsmateriaal van goede kwaliteit is. De assu-
radeurr mag van iedere gestolen, beschadigde of verloren zaak van de 
verzekerdee bewijs eisen a) dat de zaak ten tijde van het schadevoorval ter 
plaatsee aanwezig was, b) dat de zaak door het schadevoorval beschadigd 
off  verloren is gegaan en tenslotte c) welke waarde de zaak ten tijde van 
hett evenement had. 

Opp de tweede plaats is er de 'regel' dat de kwaliteitseisen gesteld aan het 
bewijsmateriaalbewijsmateriaal strenger worden indien er een band bestaat tussen de verze-
kerdekerde en degene die het bewijs aanlevert. Een dergelijke relatie is het meest 
denkbaarr bij getuigenbewijs. 

7600 Rechtbank Utrecht 17-3-1999, Prg. 1999, 5197. 
7611 Op grond van art. 179 lid 2 Rv (art. 2.8.4 lid 2 Nieuw Rv.)is de rechter in 

beginsell  vrij in zijn waardering van het bewijs. Van echte bewijswaarde-
ringsregelss kan dan ook in dezen niet worden gesproken. De genoemde 
tweee punten zullen dan ook meer het karakter hebben van uitgangspunten 
waarvann naar gelang de omstandigheden van zal worden afgeweken. 
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Hett is geen verrassing dat de Rechtbank Utrecht in haar vonnissen zo uit-
drukkelijkdrukkelijk de opvatting van de Raad van Toezicht aangaande de toelaat-
baarheidd van fraudevervalclausules overneemt. De vonnissen borduren 
voortt op een ontwikkeling die is in gezet door het arrest van de Hoge 
Raadd van 12-1-1996.762 In dit arrest overwoog de Hoge Raad dat 'indien 
eenn gedraging van een verzekeraar jegens diens verzekerde onder de 
omstandighedenn van het geval niet kan worden aanvaard uit een oogpunt 
vann handhaving van de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf, 
ligtt het in de rede te oordelen dat die gedraging onder dezelfde omstan-
dighedenn evenmin aanvaardbaar is naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid.. Zulks in aanmerking genomen bestaat er grond om voor de 
inhoudd van de op het onderhavige punt in Nederland levende rechtsover-
tuigingg betekenis toe te kennen aan het hiervoor weergegeven standpunt 
vann de Raad van Toezicht.' 
Dee fraudeursvriendelijke benadering in de rechtspraak is naar alle waarschijn-
lijkheidlijkheid van korte duur geweest wanneer men de laatste jurisprudentie be-
kijkt . . 
Hett arrest van het Hof Den Haag van 22 augustus 2000 maakte duidelijk 
datt deze benadering in ieder geval niet moest worden gevolgd in geval van 
eeneen bedrijfsverzekering.763 Het ging hier om een geval waarin een bedrijfsma-
tigtig verzekerde bij zijn diefstalschadeclaim een schadepost had opgegeven 
diee er in werkelijkheid niet was. Toen de fraude aan het licht kwam, wei-
gerdee de assuradeur met een beroep op de in de toepasselijke polisvoor-
waardenn opgenomen fraudevervalclausule ook de werkelijke schadeposten 
tee vergoeden. 
Dee daaropvolgende procedure bij de Rechtbank Den Haag leverde de 
verzekerdee niets op. Dit college overwoog dat het beroep van de assura-
deurr op de fraudevervalclausule niet in strijd met de redelijkheid en de 
billijkheidd was: de waarde van de onjuist opgegeven schade vormde 
immerss een substantieel gedeelte van de totale schade claim (ƒ 20.000,- op 
eenn geclaimd bedrag van ƒ120.000,-), en de verzekerde had een lange tijd 

7622 HR 12-1-1996, NJ 1996, 683. Zie ook over dit arrest A.S Fransen van de 
Putte,, Vrb 1996, p.15-16. 

7633 Hof Den Haag 22-8-2000, Prg. 2000, 5565. Zie uitgebreid over dit arrest 
mijnn noot onder deze uitspraak. 
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dee mogelijkheid gehad om terug te komen op de door hem ingediende, 
foutievee claim. 
Hett daaropvolgende beroep van de verzekerde bij het hof was tevergeefs. 
Inn navolging van de rechtbank overwoog het hof dat het beroep op de 
fraudevervalclausulee gezien de omvang van het fraudebedrag niet in strijd 
mett de redelijkheid en de billijkheid was. Verder overwoog het hof dat de 
bepalingg ook niet vernietigbaar was op grond van art. 6:233 sub a BW. Het 
feitt dat fraudevervalbedingen in consumentenovereenkomsten op grond 
vann art. 6:237 sub h worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn, was 
voorr het hof om drie redenen onvoldoende om tot een dergelijke conclusie 
tee komen. 
Opp de eerste plaats was er volgens het hof slechts sprake van een vermoe-
denden van onredelijk bezwarendheid. 
Verderr was het hof van oordeel dat art. 6:237 sub h op grond van de 
reflexwerkingreflexwerking alleen van enige invloed kan zijn bij de toetsing aan art. 6:233 
suba. . 
Hett derde argument van het hof had betrekking op de door de verzekerde 
aangehaaldee jurisprudentie en uitspraken van de Raad van Toezicht ten 
aanzienn van de toepassing van art. 6:237 sub h in geval van consumenten-
verzekeringsfraude.. Deze uitspraken waren naar het oordeel van het hof 
niett onomstreden gebleken indien men kijkt naar de literatuur, jurispru-
dentiee en het Ontwerp Titel 7.17 op dit punt. 
Inn het arrest van het Hof Amsterdam van 9-11-2000 werd de benadering 
vann het Hof Den Haag overgenomen in een consumentenverzekeringszaak.764 

Hett hof overwoog in r.o. 3.10: 'Amev maakt er terecht bezwaar tegen dat 
dee rechtbank haar oordeel mede heeft gebaseerd op het bepaalde in art. 
6:2377 (aanhef en onder h) van het Burgerlijk Wetboek. Zowel in de aanhef 
vann artikel 237 als in de specifieke bepaling onder h is voorzien in de 
mogelijkheidd om het gebruik van een bepaald beding, dan wel het doen 
vann een beroep op het onderhavige beding, te rechtvaardigen. Nu het in 
casuu - zoals reeds overwogen - gaat om misleiding op niet slechts geringe 
schaalschaal (curs., MLH), rechtvaardigt de handelwijze van verzekerde het 
beroepp op het beding en daarmee het verval van zijn recht op uitkering.' 

Hoff  Amsterdam 9-11-2000, AV&S 2001, p.69. 
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Dee arresten van het Hof Arnhem van 21 november 2000 en van het Hof 
Denn Bosch van 30 januari 2001 gaan nog veel verder: de fraudevervalclau-
sulee mag worden toegepast ongeacht de grootte van het fraudebedrag.765 In het 
laatstgenoemdee arrest ging het om een geval waarin een consument-verze-
kerdekerde onder andere enkele goederen als schadeposten had opgegeven 
terwijll  in werkelijkheid geen schade aan die goederen was ontstaan. Toen 
dee fraude aan het licht kwam, was dit voor de assuradeur een belangrijke 
redenn om onder verwijzing naar de toepasselijke fraudevervalclausule de 
gehelegehele claim af te wijzen. 
Inn de daaropvolgende procedure stelde de Rechtbank Breda de verzeker-
dee grotendeels in het gelijk. Dit college overwoog allereerst dat het feit 
datt de verzekerde voor een bepaald bedrag opzettelijk onjuiste gegevens 
hadd verstrekt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kon 
leidenn tot verlies van elk recht tot vergoeding van schade. Verder over-
woogg de rechtbank dat wel kon worden geoordeeld dat het recht op uitke-
ringg verviel ten aanzien van de goederen waarop de fraude betrekking had en dat 
tenten aanzien van de overige goederen strenge eisen aan het bewijs van de opgege-
venven schade mochten worden gesteld en de verzekeraar zijn vergoedingsplicht 
striktstrikt kon beperken tot hetgeen op deze wijze was komen vast te staan. 
Hett daaropvolgende beroep van de assuradeur bij het Hof Den Bosch was 
succesvol:: het hof vernietigde het vonnis van de rechtbank. Het college 
overwoogg ten aanzien van het beroep van de assuradeur op de fraudever-
valclausulee in r.o. 4.4: 'X (anon., MLH) erkent verder dat hij bewust een 
verkeerdee opgave heeft gedaan omtrent schade aan boxen, een gebit en 
gordijnen.. Beide onjuiste opgaven rechtvaardigen dat de verzekeraar uit-
keringg weigert. Het standpunt van X (anon., MLH) dat uitkering in een 
dergelijkk geval niet mag worden geweigerd ten aanzien van de goederen 
waaromtrentt wel een juiste opgave is gedaan, moet worden verworpen. 
Dee polisvoorwaarden bepalen duidelijk, dat ingeval van een onware 
opgavee de verzekering geen dekking biedt en beperken het verval van 
dekkingg niet tot de zaken ten aanzien waarvan een onjuiste opgave is 
gedaan.. Zulks vindt ook daarin rechtvaardiging, dat de verzekeraar bij het 

Hoff  Arnhem 21-11-2000, AV&S 2001, p.69-70 en Hof Den Bosch 30-1-2001, 
Prg.. 2001, 5652. 
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bepalenn van de omvang van de schade zeer afhankelijk is van de juistheid 
vann de opgave door de verzekerde, en dat het niet zo kan zijn dat de 
verzekerdee straffeloos kan proberen of de verzekeraar zijn pogingen tot 
fraudee doorziet.' 
Eenn gelijksoortige overweging treft men aan in het arrest van het Hof 
Arnhemm van 21 november 2000.766 Dit college overwoog in r.o. 2.6: 'Deze 
voorwaardee beoogt immers een zware sanctie te stellen op gepleegd 
bedrog,, waardoor vaak ook gerede twijfel ontstaat ten aanzien van andere 
schadepostenn waarvan niet aanstonds kan worden vastgesteld dat ook 
daarmeee is gefraudeerd. Een dergelijke sanctie wordt gerechtvaardigd 
doordatt Centraal Beheer ook bij het behandelen van een schadeclaim in 
sterkee mate afhankelijk is van de betrouwbaarheid van de verzekerde en 
dee verzekeringsovereenkomst een bijzonder vertrouwenskarakter heeft. 
Indienn verzekerde in zijn uitleg zou worden gevolgd, zou de sanctie zeer 
beperktt zijn en daarmee ook het risico voor verzekerde bij bedrog betrek-
kelijkk gering zijn.' 

Menn moet voorzichtig zijn na bovengenoemde arresten te spreken van een 
nieuwenieuwe heersende leer. Het heeft er alle schijn van dat assuradeurs weer 
zonderr enig voorbehoud een beroep op de fraudevervalclausule kunnen 
doenn maar voorzichtigheid is op zijn plaats omdat de jurisprudentie op 
ditt terrein grilli g is. Van het vonnis van de Rechtbank Utrecht van 25-2-
19987677 werd niet zo lang geleden ook wel gedacht dat het een defintieve 
ommezwaaiommezwaai betekende ten gunste van de frauderende verzekerde. Dat dit 
oordeell  te voorbarig was, blijkt uit de hierboven genoemde arresten. Het 
zouu voor de rechtszekerheid op onderhavig punt dan ook goed zijn in-
dienn de Hoge Raad zich eens over het gebruik van de fraudevervalclausu-
lee in geval van partiële fraude bij de vaststelling van de omvang van de 
schadee zou uitlaten. Tot die tijd blijf t er enige onduidelijkheid bestaan over 
dee onderhavige kwestie. 

Hoff  Arnhem 21-11-2000, AV& S 2001, p.69-70. 
Rechtbankk Utrecht 25-2-1998, Prg. 1999, 5088. 
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5.3.4.44 De fraudevervalclausule en Titel 7.17 NBW 

Hebbenn fraudevervalclausules nog toegevoegde waarde onder het regime 
vann Titel 7.17? Deze vraag moet ontkennend beantwoord worden. Ik zal dit 
naderr uitwerken. Art. 7.17.1.14 lid 5 NBW bepaalt dat het recht op uitke-
ringg vervalt indien een verplichting als bedoeld in lid 1 of 2 (de medewer-
kingsverplichtingenn van de verzekerde na het plaatsvinden van het scha-
devoorval)) niet is nagekomen met de opzet de assuradeur te misleiden, 
behoudensbehoudens voorzover deze misleiding het verval van het recht op uitkering niet 
rechtvaardigt.rechtvaardigt. Deze bepaling is op grond van art. 7.17.1.16 lid 2 NBW van 
dwingenddwingend recht. 

Inn het Ontwerp 7.17 van 1986 (art. 7.17.1.14 lid 4 Ontwerp 1986) was geen 
voorbehoudd opgenomen voor het verval van recht in geval van fraude bij 
dee vaststelling van de omvang van de schade. Dit was niet bij toeval. In de 
Memoriee van Toelichting leest men immers het volgende: 'Het is niet 
gewenstt dat bedrog bij de schaderegeling de verplichting van de verzeke-
raar,, de werkelijke schade te vergoeden, onverlet zou laten, omdat de 
bedriegerr dan geen enkel risico loopt en er alleen maar ontoelaatbaar 
voordeell  uit zou kunnen trekken.'768 

Dee wetgever is van deze harde lijn  teruggekomen. In de Nota van Wijzi -
gingg van 21 juni 2000 is dan ook de redactie van de wetsbepaling zodanig 
aangepastt (en vernummerd) dat het geheel verval van het recht op uitkering 
geengeen vanzelfsprekendheid meer is.769 Naar het oordeel van de wetgever verd-
iendee het bij nadere overweging aanbeveling de 'genuanceerde' (curs. MLH) 
benaderingbenadering aangaande de toepassing van fraudevervalbedingen die in de 

Memoriee van Toelichting Ontwerp Titel 7.17, p.20. 
Anderss F.H.J. Mijnssen, Preadvies voor de Vereniging voor 
Verzekeringswetenschapp 1998, le druk, Deventer 1999, p.13. Naar de 
meningg van deze auteur diende art. 7.17.1.14 lid 4 Ontwerp 1986 ook 
beperktt te worden opgevat. Deze opvatting spoort mijns inziens niet met 
dee hierboven genoemde passage uit de Memorie van Toelichting die 
mijnss inziens geen enkele ruimte openlaat voor twijfel op dit punt. 
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jurisprudentie7700 en de uitspraken van de Raad van Toezicht was waar te 
nemen,, dwingend in de wet op te nemen.771 

Dezee laatste opmerking van de wetgever betekent mijns inziens dat de 
fraudevervalclausulee onder het regime van Titel 7.17 moet worden toege-
pastt met inachtneming van bedoelde uitspraken. Fraudevervalclausules 
hebbenn onder het nieuwe recht dan ook geen zin meer: het onderwerp is al 
inn de wet geregeld en er kan door assuradeurs niet van worden afgeweken 
omdatt het dwingend recht is. Voor verzekerden die frauderen bij de vast-
stellingg van de omvang van de schade is de toekomstige regeling van art. 
7.17.1.147.17.1.14 lid 5 NBW een vooruitgang omdat verzekerden gezien de hierbo-
venn genoemde vier arresten op dit moment indien er, zoals praktisch altijd het 
gevalgeval is, een fraudevervalclausule in de polisvoorwaarden is opgenomen, op 
minderminder mededogen kunnen rekenen. 
Hett is de vraag of gezien de recente ontwikkelingen in de rechtspraak niet 
dee basis aan de uitzonderingsgrond in art 7.17.1.14 lid 5 NBW is ontvallen. 
Dee 'genuanceerde' (aanh. MLH) rechtspraak aangaande het gebruik van 
fraudevervalclausulee waarop de introductie van deze uitzonderingsgrond 
voorr een groot deel gebaseerd is, is de laatste tijd verdrongen door harde 
uitsprakenn van de Hoven Den Haag, Amsterdam, Arnhem en Den Bosch 
overr deze kwestie. Indien in de nabije toekomst nog meerdere uitspraken 
zoalss genoemde arresten worden gewezen, lijk t mij art. 7.17.1.14 lid 5 
NBWW in deze vorm niet meer houdbaar. In een dergelijk geval lijk t het mij 
raadzaamm terug te vallen op de oplossing uit het Ontwerp 1986 (art 7.17.1.14 
lidd 41986): het verval van ieder recht op uitkering zonder enig voorbehoud. 

5.3.4.55 Eigen visie ten aanzien van het gebruik van de fraudever-
valclausule e 

Art .. 6:237 sub h lijk t op het eerste gezicht op dit moment het grootste struikel-
blokblok voor het zonder enige beperking door de assuradeur toepassen van de 
fraudevervalclausule.. Dit artikel bepaalt immers dat bedingen waarin 

7700 In dit kader vermeld ik nog voor de duidelijkheid dat op het moment dat 
dee Toelichting bij de Nota van Wijziging werd opgesteld (voorjaar 2000) 
dee 'harde' arresten van de Hoven Den Haag, Amsterdam, Arnhem en Den 
Boschh nog gewezen moesten worden. 

7711 Toelichting Nota van Wijziging Titel 7.17, p. 27-28. 
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bepaaldee gedragingen van consumenten worden bestraft met een verval 
vann recht behoudens rechtvaardigingsgrond worden vermoed onredelijk 
bezwarendd te zijn. Ik ben om twee redenen van mening dat art. 6:237 sub h 
geenn gevaar vormt voor de fraudevervalclausule. 
AllereerstAllereerst kan naar mijn mening de rechtvaardiging voor het algeheel verval 
vann het recht op uitkering gebaseerd worden op de in het onderhavige 
wetsartikell  genoemde uitzondering: verval van recht bedingen worden niet 
vermoedd onredelijk bezwarend te zijn indien de gedraging van de weder-
partijj  het geheel verval van recht rechtvaardigt. Naar mijn mening is fraudu-
leuss handelen bij uitstek een voorbeeld een voorbeeld van een dergelijke 
gedraging:: 'fraus omnia corrumpit'J72 

Ditt lijkt  ook de opvatting van het Hof Den Bosch te zijn wanneer men in 
r.o.. 4.4 van het arrest van 30-1-2001 leest: Zulks (het zonder voorbehoud 
toepassenn van de fraudevervalclausule, MLH) vindt ook daarin rechtvaar-
diging,, dat de verzekeraar bij het bepalen van de omvang van de schade 
zeerr afhankelijk is van de juistheid van de opgave door de verzekerde, en 
datt het niet zo kan zijn dat de verzekerde straffeloos kan proberen of de 
verzekeraarr zijn pogingen tot fraude doorziet.' Wanneer men aanneemt 
datt een fraudevervalclausule niet onredelijk bezwarend is op grond van 
art.. 6:237 sub h kan zeker worden vastgesteld dat een dergelijk beding 
niett onredelijk bezwarend is in een bedrijfsmatige verzekeringsovereen-
komstt als daar getoetst wordt aan art. 6:233 sub a. 
OpOp de tweede plaats kan mijns inziens worden verdedigd dat men in casu 
aann art. 6:237 sub h in het geheel niet toekomt nu de fraudevervalclausule 
eenn kernbeding is en kernbedingen vallen, mits zij duidelijk zijn opgesteld, 
buitenn de reikwijdte van de Wet Algemene Voorwaarden (art. 6:231 sub a 
BW).7733 Van een kernbeding is in dezen sprake nu het beding de gevolgen 
aangeeftt van het niet naleven van een belangrijke verplichting die op de 

7722 In België is dit laatste een algemeen beginsel. Zie J-F. Romain, Theorie 
critiquee du principe general de bonne foi en droit privé, le druk, Brussel 
2000,, p.768 en A. Colpaert, Bundel Verzekeringenrecht, le druk, 
Antwerpen-Apeldoornn 1998, p.61. 

7733 Deze opvatting is in strijd met de heersende leer nu deze er vanuit gaat 
datt een beding dat voorkomt op de lijsten van de artt. 6:236-237 onder 
geenn geval een kernbeding kan zijn. Zie ook mijn opmerkingen in 
paragraaff  2.2.6. 
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verzekerdee rust: de plicht de assuradeur juist te informeren over de om-
vangg van de schade.774 

Mij nn benadering heeft zeer verstrekkende gevolgen. Er dient dan ook voor 
gewaaktgewaakt te worden dat de assuradeur zonder voldoende grond aanneemt dat 
dee verzekerde heeft getracht de assuradeur te misleiden gezien de zware 
sanctiee die de verzekerde boven het hoofd hangt in de vorm van het ver-
vall  van het recht op uitkering. De verzekerde bevindt zich dan veelal in 
eenn lastige positie omdat hij niet de beschikking heeft over de know how en 
dee technische mogelijkheden van de assuradeur. 
Dee verzekerde kan echter tegemoet worden gekomen door op grond van 
dee redelijkheid en billijkheid een verzwaarde stelplicht voor de assura-
deurr aan te nemen met als gevolg dat deze laatste meer zal moeten bewij-
zenn (art. 177 Rv, art. 2.8.2 nieuw Rv). Dit zal de assuradeur er wellicht van 
weerhoudenn zich al te snel op fraude te beroepen.775 

Ookk is het mogelijk de verzekerde tegemoet te komen door de assuradeur 
opp grond van de redelijkheid en de billijkheid de plicht op te leggen 
bepaaldee gegevens te verschaffen of bepaalde feiten te stellen die de ver-
zekerdee dan in staat stellen het bewijs te leveren van de stelling dat hij 
niett gefraudeerd heeft.776 

5.44 Twee bijzondere situaties: de situatie van een 
verzekeringnemer/niet-verzekerdee en de situatie van 
eenn pluralitei t van verzekerden 

5.4.15.4.1 De situatie van een verzekeringnemer/niet-verzekerde 

Inn paragraaf 5.1.2 kwam naar voren dat er onder het huidige recht mogelijk 
eenn medewerkingsplicht rust op de verzekeringnemer/niet-verzekerde. In 
hethet nieuwe recht zal over deze kwestie geen onduidelijkheid meer bestaan: art. 

Ziee ook mijn opmerkingen in paragraaf 2.2.6. 
Ziee over dit onderwerp W.D.H. Asser, Rechtspraakoverzicht Bewijslast-
verdeling,, T druk, Deventer 1998, p.45. 
Ziee over dit onderwerp W.D.H. Asser, Rechtspraakoverzicht Bewijslast-
verdeling,, 2e druk, Deventer 1998, p.45. 

774 4 

775 5 

776 6 
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7.17.1.144 lid 1 en 2 NBW maken duidelijk dat de medewerkingsverplich-
tingenn zowel op de verzekerde als op de verzekeringnemer rusten. 
Hett feit dat de medewerkingsplichten ook rusten op de verzekeringnemer 
diedie zelf geen verzekerde is, heeft bepaalde specifieke gevolgen. Nu deze vier 
gevolgenn grotendeels overeenkomen met de gevolgen die aan de orde zijn 
bijj  het niet-naleven van de bereddingsplicht door een verzekeringnemer/ 
niet-verzekerde,, kan op deze plaats voornamelijk volstaan worden met 
hett kort weergeven van de drie gemeenschappelijke gevolgen en het voor de 
argumentatiee van deze gevolgen verwijzen naar paragraaf 4.5.1 waar deze 
gevolgenn uitgebreid aan de orde zijn gekomen. Het afwijkende vierde gevolg 
zall  evenwel iets uitgebreider worden besproken. 
OpOp de eerste plaats kan worden opgemerkt dat de assuradeur de schade die 
veroorzaaktt is door het niet nakomen van één van de medewerkingsver-
plichtingenn door de verzekeringnemer/niet-verzekerde niet kan verrekenen 
mett de schadevergoeding die hij moet uitkeren aan de verzekerde. 
VoorVoor het huidige recht vloeit dit voort uit art. 6:127 BW. Volgens deze bepa-
lingg is verrekening slechts mogelijk indien twee personen eikaars schulde-
naarr zijn, wat niet het geval is in de onderhavige situatie. 
HetHet nieuwe recht sluit daar met een expliciete, verzekeringsrechtelijke regel op 
aan.. Art. 7.17.1.14 lid 3 NBW kent de assuradeur de verrekeningsbevoeg-
heidd immers alleen toe indien de verzekerde één van de medewerkingsver-
plichtingenn niet nakomt en de assuradeur dientengevolge schade lijdt. 
Dee assuradeur blijf t onder beide regimes evenwel niet met de veroorzaakte 
schadee zitten. De assuradeur kan de schade op grond van wanprestatie 
verhalenn op de verzekeringnemer/niet-verzekerde indien deze toereken-
baarr tekort is geschoten in het naleven van één van de medewerkingsver-
plichtingenn (art. 6:74 BW). 
Tochh zou ik willen bepleiten de schadevergoedingsactie jegens de verze-
keringnemerr expliciet in art. 7.17.1.14 NBW op te nemen.777 Hoewel een 
dergelijkk bepaling strikt genomen niet noodzakelijk is om de assuradeur 
eenn mogelijkheid te geven om zijn schade op de verzekeringnemer/niet-
verzekerdee te kunnen verhalen, meen ik dat een zodanige bepaling verhel-
derendderend en dus zinvol is. Het tweede mogelijke gevolg dat ik aan de orde wil 
stellenn is de ontbinding van de verzekeringsovereenkomst. In navolging van 

7777 In paragraaf 4.5.1 bepleitte ik hetzelfde ten aanzien van art. 7.17.2.18 
NBWW (bereddingsplidü) 
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hetgeenn ik al opmerkte bij de behandeling van de bereddingsplicht zou ik 
ookk hier willen pleiten voor een beperkte ontbindingsmogelijkheid. In 
gevall  een verzekeringnemer/niet-verzekerde één van de medewerkings-
verplichtingenn niet nakomt, kan de assuradeur mijns inziens de verzeke-
ringsovereenkomstt slechts gedeeltelijk ontbinden waarbij de wanpresteren-
dee verzekeringnemer buiten de verzekeringsovereenkomst wordt ge-
plaatstt en de derde-verzekerde de premieplicht van de verzekeringnemer 
overneemt.778 8 

OpOp de derde plaats kan worden opgemerkt dat de assuradeur mijns inziens 
slechtss gedeeltelijk gebruik kan maken van de in paragraaf 5.1.4 behandel-
dee opzegclausules in geval de verzekeringnemer/niet-verzekerde één van 
dee medewerkingsverplichtingen ernstig niet is nagekomen. In navolging 
vann hetgeen ik al opmerkte bij de behandeling van de bereddingsplicht 
zouu ik ook hier willen pleiten voor een gedeeltelijke opzegging waarbij de 
verzekeringnemer/niet-verzekerdeverzekeringnemer/niet-verzekerde buiten de overeenkomst wordt geplaatst 
enn de derde-verzekerde de premieplicht overneemt. 
OpOp de vierde en laatste plaats zou ik de verval van recht-sanctie in geval van 
fraudee bij de vaststelling van de omvang van de schade willen bespreken. 
Art.. 7.17.1.14 lid 5 NBW bepaalt voor het nieuwe recht dat het recht op 
uitkeringg vervalt indien de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde 
éénn van de in lid 1 en 2 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met 
dee opzet de assuradeur te misleiden behoudens voorzover deze mislei-
dingg het verval niet rechtvaardigt. Het is opvallend dat de wetgever de 
vervall  van recht sanctie ook hanteert indien een verzekeringnemer/niet-
verzekerdeverzekerde fraudeert bij de vaststelling van de omvang van de schade. Het 
ontgaatt mij waarom de wetgever een onderscheid maakt tussen het niet 
nakomenn van één van de medewerkingsverplichtingen door de 
verzekeringnemer/niet-verzekerdee zonder dat daarbij sprake is van misleiding 
vanvan deze laatste en een dergelijk optreden van de verzekeringnemer/niet-verze-
kerdekerde met de bedoeling van deze laatste de assuradeur te misleiden. 
Immers,, in het eerste geval mag de assuradeur de door het optreden van de 
verzekeringnemer/niet-verzekerdee veroorzaakte schade niet verrekenen 
mett de uitkering aan de verzekerde terwijl indien de verzekeringnemer/niet-
verzekerdeverzekerde handelt met de opzet de assuradeur te misleiden het verval van recht 

7788 Zie ook F.R. Salomons, Verzekering ten behoeve van een derde, le druk, 
Zwollee 1996, p.270. 
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dee verzekerde wel treft. Ik zie geen grond om in het ene geval het optreden 
vann de verzekeringnemer-niet-verzekerde niet toe te rekenen aan de ver-
zekerdee en dit in het andere geval wel te doen. In de Toelichting bij de 
Notaa van wijziging blijf t dit onderscheid helaas onbesproken. 
Voorzoverr in fraudevervalclausules op dit moment wordt bepaald dat 
fraudee bij de vaststelling van de omvang van de schade door de 
verzekeringnemer/niet-verzekerdee ook een verval van het recht op uitke-
ringg van de verzekerde meebrengt die niet heeft gefraudeerd, zou ik 
voorzoverr het beding in een consumentenverzekeringsovereenkomst is 
opgenomen,, menen dat de clausule in deze vorm op grond van art. 6:237 
subb h jo 6:233 sub a vernietigbaar is. In een dergelijk geval kan niet meer 
wordenn volgehouden dat er sprake is van een rechtvaardiging voor het 
vervall  van recht zoals art. 6:237 sub h eist: de sanctie moet immers in 
beginsell  alleen de dader treffen, niet ook onschuldige derden.779 

Ookk de opvatting dat de fraudevervalclausule een kernbeding is, leidt in 
dezenn niet tot een andere uitkomst. Het lijk t mij dan immers verdedigbaar 
tee oordelen dat het beroep op de clausule onder de omstandigheden in strijd 
mett de redelijkheid en de billijkheid is (art. 6:248 lid 2 BW). 

5.4.25.4.2 De situatie van een pluraliteit van verzekerden 

Inn bepaalde situaties is er niet sprake van één verzekerde maar van een 
pluraliteitpluraliteit van verzekerden. In deze paragraaf wil ik kort vier specifieke 
gevolgenn van die laatste situatie aangeven. Ik kan volstaan met het kort 
aanstippenn van drie van de vier gevolgen nu deze gevolgen dezelfde zijn 
alss de gevolgen die aan orde waren bij het niet naleven van de bered-
dingsplichtt door één van de verzekerden bij een pluraliteit van verzeker-
den.. Voor de argumentatie met betrekking tot die drie gemeenschappelijke 
gevolgenn verwijs ik naar paragraaf 4.5.2 (bereddingsplicht en pluraliteit 
vann verzekerden). Het afwijkende vierde gevolg zal ik iets uitgebreider 
behandelen. . 

Inn geval van een bedrijfsverzekering kan geen direct beroep op art. 6:237 
subb h BW worden gedaan. Ik ben evenwel van mening dat een toetsing 
vann het beding aan art. 6:233 sub a of art. 6:248 lid 2 BW evenzeer een 
beroepp op de clausule in deze vorm in de weg staat. 
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OpOp de eerste plaats ben ik voor wat het huidige recht betreft van mening dat 
hett Fatum Il-arrest™ meebrengt dat de assuradeur de op grond van de 
polisvoorwaardenn verschuldigde totale uitkering kan verminderen met de 
doorr hem geleden schade indien slechts één van de verzekerden één van de 
medewerkingsverplichtingenn niet nakomt voorzover er sprake is van een 
objectobject verzekering en er enige verbondenheid tussen de verzekerden bestaat. 
VoorVoor alle andere pluraliteitsgevallen geldt echter dat de assuradeur zijn scha-
dee zal dienen te verrekenen met dat deel van de verzekeringsuitkering dat 
overeenkomtt met het belang van de nalatige verzekerde. 
OnderOnder het regime van Titel 7.17 zal toerekening van nalatig gedrag van één 
vann de verzekerden aan de overige verzekerden niet meer tot de mogelijk-
hedenn behoren nu de Fatum II-leer onder het nieuwe recht niet meer van 
betekeniss is. De assuradeur zal dan in alle gevallen zijn schade moeten 
verrekenenn met dat deel van de uitkering dat correspondeert met het 
belangg van de nalatige verzekerde. 

HetHet tweede mogelijke gevolg dat ik aan de orde wil stellen is de ontbinding 
vann de overeenkomst. In navolging van hetgeen ik al opmerkte bij de 
behandelingg van de bereddingsplicht zou ik voor het huidige recht op 
grondd van de Fatum II-leer willen aannemen dat de ontbinding alle verze-
kerdenn treft indien er sprake is van een objectverzekering en enige verbonden-
heidheid tussen de verzekerden. In alle andere gevallen lijk t mij een gedeeltelijke 
ontbindingg waarbij alleen de 'verzaker' van één van de medewerkingsver-
plichtingenn buiten de overenkomst wordt geplaatst voor de hand liggen. 
InIn het nieuwe recht geldt de gedeeltelijke ontbinding voor alle gevallen waar-
inn er sprake is van een pluraliteit van verzekerden omdat de Fatum II-leer 
onderr het nieuwe recht van geen betekenis meer is. 
OpOp de derde plaats kan in navolging van mijn opmerkingen bij de behande-
lingg van de bereddingsplicht naar voren worden gebracht dat de in para-
graaff  5.1.4 genoemde opzegclausules onder het huidige recht niet onder alle 
omstandighedenomstandigheden in zijn geheel kunnen worden ingeroepen. Ik zou menen dat 
inn geval er sprake is van een objectverzekering en enige vorm van verbonden-
heidheid tussen de verzekerden, de assuradeur de overeenkomst in zijn geheel 
magg opzeggen. In alle andere gevallen zou ik willen pleiten voor een beperk-

HR19-6-1992,, NJ 1993, 555. 
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tete opzegmogelijkheid waarbij de verzaker van één van de medewerkings-
verplichtingenn buiten de overeenkomst wordt geplaatst. 
OnderOnder het regime van Titel 7.17 kan er in alle gevallen slechts gedeeltelijk 
wordenn opgezegd. 
OpOp de vierde en laatste plaats wil ik nog aandacht besteden aan de verval 
vann recht-sanctie in geval van fraude bij de vaststelling van de omvang 
vann de schade. 
Dezee sanctie komt men op dit moment tegen in fraudevervalclausules. Wat 
nuu te doen indien één van de verzekerden bij een pluraliteit van verzekerden 
fraudeertt bij de vaststelling van de omvang van de schade en er een frau-
devervalclausulee in de polisvoorwaarden is opgenomen? Op grond van 
dee Fatum II-leer lijk t mij een verval van recht die alle verzekerden treft 
alleenn mogelijk voorzover er sprake is van een objectverzekering en er 
enigee verbondenheid bestaat tussen de verzekerden. Voor alle andere 
pluraliteitsgevallenn geldt echter dat alleen dat deel van het recht op uitkering 
vervaltvervalt dat overeenkomt met het belang van de frauderende verzekerde. Zoals 
ookk het geval was in pargraaf 5.4.1 zal deze laatste beperking bij de consu-
mentenverzekeringg zijn grondslag vinden in art. 6:237 sub h en bij be-
drijfsverzekeringenn in de art 6:233 sub a of 6:248 lid 2 BW. 
Dee verval-sanctie komt men verder in het nieuwe recht tegen in art. 
7.17.1.144 lid 5. Ik zou menen dat fraude bij de vaststelling van de omvang 
vann de schade door één van de verzekerden in geval van een pluraliteit 
vann verzekerden alleen een verval van dat deel van de uitkering meebrengt dat 
correspondeertcorrespondeert met het belang van de frauderende verzekerde, hoewel de wet-
tekstt en de toelichting bij het artikel niet een dergelijke beperkte lezing 
opdringen.. Toch zou ik willen pleiten voor deze lezing om zodoende een 
onderscheidonderscheid te vermijden in de toerekening aan de overige verzekerden in 
gevall  de nalatige verzekerde optreedt zonder de assuradeur te willen 
misleidenn en de situatie dat dit wel zijn bedoeling is. Zie ook mijn opmer-
kingenn in paragraaf 5.4.1. De aard van de pluraliteit van verzekerden is 
onderr het nieuwe recht niet meer van belang nu de Fatum II-leer onder het 
nieuwee recht niet meer van betekenis is. 
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5.55 Rechtsvergelijking 

5.5.15.5.1 België 

5.5.1.11 Algemeen 

5.5.1.1.11 Inleiding 

Art .. 19 paragraaf 1 lid 1 Verz. W. bepaalt dat de verzekerde, zo spoedig 
mogelijkk en in elk geval binnen de termijn bepaald in de overeenkomst, 
hett schadegeval781 aan de assuradeur dient te melden.782 In de praktijk vindt 
menn in de meeste verzekeringspolissen een concrete meldingstermijn ge-
noemd.7833 Zo is in brandverzekeringspolissen doorgaans bepaald dat de 

7811 Het is opvallend dat de Belgische wetgever spreekt van 'schadegeval' en 
niett neutraal van het intreden van het verzekerd voorval'. Daarmee wekt 
menn de suggestie alsof de verplichting alleen geldt bij schadeverzekeringen. 
Ditt is evenwel niet het geval omdat de bepaling is opgenomen in Hoofd-
stukk II van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst (artt. 4-36), dat is 
getiteldd 'Bepalingen betreffende alle verzekeringsovereenkomsten'. In de 
FranstaligeFranstalige versie van art. 19 Verz. W. speelt dit probleem niet: er wordt 
daarr gesproken van 'sinistre' wat 'verzekerde gebeurtenis' betekent. In 
NederlandNederland ziet men in art. 283 WvK hetzelfde probleem als in de 
Nederlandstaligee versie van art. 19 Verz. W. Art. 7.17.1.14 lid 1 spreekt 
evenwell  neutraal van 'de verwezenlijking van het risico'. 

7822 De Belgische wetgever heeft bewust afgezien van een concrete wettelijke 
termijn.. De wetgever was van mening dat de bescherming van de verze-
kerdee niet gebaat was bij een vermelding in de wet van een preciese ter-
mijnn waarbinnen het schadegeval aan de assuradeur moet worden ge-
meld.. Een dergelijke termijn dreigde verder de contractuele betrekkingen 
tee hinderen inzoverre de opgelegde termijn voor bepaalde risico's onge-
pastt zou blijken te zijn. Zie L. Schuermans, Grondslagen van het Belgisch 
verzekeringsrecht,, eerste druk, Antwerpen-Groningen 2001, p.269 en H. 
Cousy/G.. Schoorens, Parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 juni 
19922 en van de wijzigende Wet van 16-3-1994, le druk, Deurne 1994, p.127. 

7833 In Nederlandse polissen treft men over het algemeen geen concrete termij-
nennen aan. Daar wordt de termijnomschrijving meestal als inspanningsver-
plichtingg geformuleerd: de verzekerde dient zo spoedig mogelijk mei--* 
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verzekerdee het schadevoorval binnen 8 dagen dient te melden aan de 
assuradeur. . 

Art .. 19 paragraaf 1 lid 2 Verz. W. bepaalt evenwel dat de assuradeur zich 
niett op het verstrijken van de in de polis genoemde termijn kan beroepen 
indienn de melding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is gebeurd. De 
Belgischee wetgever heeft zich op dit punt laten inspireren door de recht-
spraakk onder het regime van de oude verzekeringswet van 1874, de perio-
dee tot 1992, ten aanzien van vervalbedingen.784 In het verleden toonden 
assuradeurss zich streng met betrekking tot de naleving van concrete in de 
polisvoorwaardenn opgenomen meldingstermijnen die vaak gepaard gin-
genn met een vervalbeding, maar de rechter stelde zich over het algemeen 
soepelerr op. 

Dee termijn waarbinnen de melding dient plaats te vinden, begint in het 
algemeenn te lopen vanaf de dag waarop het schadeverwekkende feit plaats-
vindt.vindt. 5 In de jurisprudentie is evenwel een uitzondering gemaakt voor 
hett geval er sprake is van een rechtsbijstandverzekering. In een dergelijk 
gevall  begint de termijn te lopen van de dag waarop de aansprakelijkheidsassu-
radeurradeur van de aansprakelijke persoon weigert de ontstane schade te vergoeden.796 

Dee wet spreekt neutraal van 'melden'. De verzekerde mag dan ook zowel 
schriftelijkschriftelijk als mondeling de assuradeur in kennis stellen. Gezien het dwin-
gendrechtelijkk karakter van de verzekeringsrechtelijke regelgeving (art. 3 
Verz.. W.) heeft de assuradeur niet de mogelijkheid hiervan af te wijken in 
dee polisvoorwaarden.787 

Inn geval van diefstal leggen de betreffende polissen de verzekerde door-
gaanss nog een extra meldingsverplichting op: de plicht voor de verzekerde 

dingg te doen van het schadevoorval. 
7844 M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.136. 
7855 Zie A. Colpaert, Bundel Verzekeringenrecht, le druk, Antwerpen-

Apeldoornn 1998, p.61. 
7866 Vrederechter Waver 27-10-1994, De Verz. 1995, 587. 

Assuradeurss houden zich niet altijd aan dit verbod. In de 5 verzekerings-
polissenn die ik op dit punt onderzocht kwam ik 3 keer een afwijking te-
gen.. Het betrof een bepaling waarin de verzekerde werd verplicht de as-
suradeurr schriftelijk in kennis te stellen van het schadevoorval. In Neder-
landd heeft de assuradeur meer mogelijkheden op dit punt. Zie § 5.2.1. 

264 4 



omm de dieftstal zo snel mogelijk (vaak gebruik van 24-uurs termijn) na het 
ontdekkenn van de diefstal te melden bij de politie. 
Dee verzekerde kan niet volstaan met de enkele melding aan de assuradeur 
datt het schadevoorval heeft plaatsgevonden: art. 19 paragraaf 2 Verz. W. 
bepaaltt verder dat de verzekerde zo snel mogelijk de assuradeur alle 
nuttigee inlichtingen dient te verstrekken en al diens vragen aan hem dient 
tee beantwoorden om het de assuradeur mogelijk te maken de omvang van 
dee schade vast te stellen.788 

5.5.1.1.22 Alleen plichten voor de verzekerde? 

Art .. 19 Verz. W. bepaalt dat de in dat artikel genoemde medewerkings-
verplichtingenn rusten op de verzekerde. Daarmee is nog niet gezegd dat 
eenn verzekeringnemer die niet tevens verzekerde is geen enkele verplichting 
heeftt om zijn medewerking aan de assuradeur te verlenen indien het 
schadevoorvall  zich heeft voorgedaan. In een speciale subparagraaf aan het 
eindd van deze paragraaf zal ik deze problematiek aan de orde stellen en 
verderr nog ingaan op de specifieke gevolgen van het feit dat de medewer-
kingsverplichtingenn ook rusten op de verzekeringnemer wiens belang niet in 
hethet geding is. Dit laatste zal ik ook doen voor de situatie dat er sprake is 
vann een pluraliteit van verzekerden. Tot dat moment zal ik steeds uitgaan 
vann de situatie dat er sprake is van één verzekeringnemer die tevens verzeker-
dede is. 

Hett Nederlandse art. 283 WvK spreekt slechts over een meldingsplicht in 
gevall  het schadevoorval zich heeft voorgedaan. Algemeen wordt echter 
aangenomenn dat de verzekerde de assuradeur op grond van de redelijk-
heidd en de billijkheid (art. 6:248 lid 1 BW) binnen redelijke termijn alle in-
lichtingenn en bescheiden dient te verschaffen welke van belang zijn voor 
dee assuradeur om diens uitkeringsplicht te kunnen vaststellen. Onder het 
regimee van Titel 7.17 zijn beide verplichtingen uitdrukkelijk in de wet 
vastgelegdd getuige art. 7.17.1.14 lid 1 en 2. 
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5.5.1.1.33 Ratio en rechtskarakter van de medewerkingsverplich-
tingen n 

Inn de Belgische literatuur wordt de tweeledigheid van de ratio van de me-
dewerkingsverplichtingenn benadrukt.789 Allereerst komt naar voren dat 
nakomingg van de medewerkingsverplichtingen de assuradeur in staat 
steltt de omvang van de schade op een zojuist mogelijke wijze vast te stellen.790 

Hett is in dit kader dan ook van groot belang dat de assuradeur zo snel 
mogelijkmogelijk op de hoogte wordt gesteld van het schadevoorval omdat met het 
verstrijkenn van de tijd bepaalde sporen worden uitgewist.791 

InIn de tweede plaats wordt opgemerkt dat naleving van de medewerkings-
verplichtingenn het de assuradeur  in sommige gevallen mogelijk maakt de 
schadeschade zelfs ongedaan te maken.791 Dit doet zich vooral bij dief stal verzekerin-
genn voor.793 Ook hier is de snelheid van handelen van de verzekerde natuur-
lij kk een belangrijke factor. 

Overr de vraag wat het rechtskarakter van de medewerkingsverplichtingen 
is,, kan ik kort zijn. Evenals bij de bereddingsplicht is door Fontaine geop-
perdd deze verplichtingen als 'Obliegenheiten' te beschouwen omdat zij 
nietniet afdwingbaar zijn maar de niet-naleving van de verplichtingen in tegen-
stellingstelling tot de natuurlijke verbintenis toch wel degelijk wordt bestraft met 
eenn juridische sanctie.794 Nu evenwel het idee van de 'Obliegenheit' in het 
BelgischeBelgische recht nog geen algemene ingang heeft gevonden, dient men ervan 
uitt te gaan dat de medewerkingsverplichtingen naar Belgisch recht verbinte-
nissennissen zijn. Voor een nadere bespreking van het idee van de 'Obliegenheit' 

7899 Dit ziet men ook in de Nederlandse literatuur terug. Zie mijn 
opmerkingenn in paragraaf 5.1.3. 

7900 Zie M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.135 en Ph. 
Colle,, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2e druk, 
Brussell  1997, p.57. 

7911 M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, p.135. 
7922 Zie Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2e 

druk,, Brussel 1997, p.58. 
7933 Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, T 

druk,, Brussel 1997, p.58. 
M.. Fontaine, Liber Amicorum Hubert Claassens, le druk, Antwerpen-
Apeldoornn 1998, p.154 en p.159. 
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inn het Belgische recht mijn opmerkingen in paragraaf 4.6.1.1.4 waar deze 
kwestiee in het kader van de bereddingsplicht aan de orde is gekomen. 

5.5.1.1.44 Sancties bij niet-naleving van de medewerkingsverplich-
tingen n 

Dee sancties bij niet-naleving van de medewerkingsverplichtingen zijn 
dezelfdee als bij niet-naleving van de bereddingsplicht: de verplichting tot 
betalingg van de door de assuradeur geleden schade met als maximum het 
uitkeringsbedragg bij correct gedrag van de verzekerde, het geheel verval 
vann het recht op uitkering indien de medewerkingsplichten met bedriege-
lijk ee opzet niet zijn nagekomen, de mogelijkheid de verzekering op te 
zeggenn indien de assuradeur in de polis heeft bedongen dat hij de over-
eenkomstt mag opzeggen in geval van een schadevoorval en de optie de 
overeenkomstt te ontbinden indien de verzekerde de medewerkingsver-
plichtingenn toerekenbaar ernstig niet is nagekomen. Nu deze sancties 
overeenkomenn met de sancties die aan de orde zijn bij het niet-naleven 
vann de bereddingsplicht, kan in deze subparagraaf worden volstaan met 
hett kort weergeven van deze sancties en het verwijzen naar paragraaf 
4.6.1.1.55 waar deze sancties uitgebreid aan de orde zijn gekomen. 
Art .. 21 paragraaf 1 Verz. W. bepaalt dat indien de verzekerde de mede-
werkingsverplichtingenn niet nakomt, de assuradeur de uitkering aan de 
assuradeurr mag verminderen met de door hem als gevolg van de niet-
nalevingg geleden schade. In geval van verzekeringsfraude ligt het anders: 
paragraaff  2 staat de assuradeur toe de gehele uitkering te weigeren in geval 
vann fraude bij de vaststelling van de omvang van de schade. Art. 21 Verz. 
W.. brengt mij tot de volgende twee opmerkingen. 

AllereerstAllereerst kan worden opgemerkt dat het dwingendrechtelijke art. 21 Verz. 
W.. een einde heeft gemaakt aan de onder art. 17 van de oude Verzeke-
ringswett van 1874 toegestane praktijk om het het niet-tijdig melden van 
hett schadevoorval in de polis te bestraffen met het verval van het recht op 
uitkering.. Dit is een vooruitgang795 omdat assuradeurs de meldingverval-

7955 Zie ook H. Cousy/G. Schoorens, Parlementaire voorbereiding van de Wet 
vann 25 juni 1992 en de wijzigende Wet van 16 maart 1994, le druk, Deurne 
1994,, p.127. 
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clausulee streng toepasten.796 Onder het huidige recht zijn dergelijke alge-
menee vervalbedingen niet meer mogelijk gezien art. 3 jo art. 21 Verz. W. 
AlsAls tweede punt wil ik onder de aandacht brengen dat de Belgische wetge-
verr weinig mededogen heeft met de verzekerde die fraudeert.797 Iedere 
vormm van fraude bij de vaststelling van de omvang van de schade leidt tot 
hett geheel verval van het recht op uitkering. In de Belgische literatuur en 
jurisprudentiee heeft dit uitgangspunt algemeen bijval gevonden.798 

Dee assuradeur heeft naast het recht op schadevergoeding c.q het recht 
iederee uitkering te weigeren onder omstandigheden ook de mogelijkheid 
dede schadeverzekeringsovereenkomst te beëindigen in geval een verzekerde 
toerekenbaarr tekortschiet in de naleving van één van de medewerkings-
verplichtingen.. Art. 31 paragraaf 1 Verz. W. kent de assuradeur namelijk 
eenn recht op opzegging toe na het zich voordoen van een schadegeval in 
gevall  deze zich dit recht heeft voorbehouden in de polisvoorwaarden.799 

Dee opzegging moet wel op zijn laatst één maand na de betaling van de 
uitkeringg of de weigering tot betaling van de schadevergoeding plaatsvin-
den.. De bepaling geeft de assuradeur de mogelijkheid op te zeggen indien 
dee verzekerde één van de medewerkingverplichtingen niet is nagekomen 
enn de polisvoorwaarden in een dergelijke opzegbevoegdheid voorzien: in 
gevall  de medewerkingsverplichtingen aan de orde zijn, is er immers altijd 

Ziee H. Cousy/G. Schoorens, Parlementaire voorbereiding van de Wet van 
255 juni 1992 en van de gewijzigde Wet van 16 maart 1994, V druk, Deurne 
1994,, p.126. 
Dee Nederlandse wetgever gaat niet zo ver. Op dit moment is de kwestie 
niett in de wet geregeld en in het nieuwe recht wordt het voorbehoud 
gemaaktt 'voorzover deze misleiding het verval van het recht op uitkering 
niett rechtvaardigt' (art. 7,17.1.14 lid 5 NBW). 

7988 Zie onder andere M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 3e druk, Brussel 1999, 
p.1377 en A. Colpaert, Bundel Verzekeringenrecht, le druk, Antwerpen-
Apeldoornn 1998, p.61. Deze laatste auteur verwijst in dit kader naar het 
beginsell  'fraus omnia corrumpit'. Zie ook voor dit laatste Rechtbank 
Bruggee 8-5-2000, R.W. 2001-2002, p.35. 
Opp grond van paragraaf 2 geldt de opzegbevoegdheid niet in geval van 
levens-- en ziektekostenverzekeringen. Zie voor de reden hiervoor 
4.6.1.1.5.. De schadeverzekeringsovereenkomst kan niet ex art. 1184 BW 
ontbondenn worden. Zie voor de achtergrond hiervoor paragraaf 4.6.1.1.5. 
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sprakee van het zich voordoen van een schadevoorval. In de praktijk kent 
vrijwell  iedere verzekeringspolis een dergelijke opzegbevoegdheid.800 

5.5.1.22 De omvang van de medewerkingsverplichtingen 

Art .. 19 Verz. W. roept slechts medewerkingverplichtingen voor de verze-
kerdee in het leven indien zich een schadevoorval heeft voorgedaan. Dit brengt 
onderr andere mee dat de verzekerde niet de plicht heeft dreigende of on-
middellijkmiddellijk dreigende schade te melden.801 Dit verrast mijns inziens niet 
omdatt de assuradeur gezien de ratio van de meldingsplicht in de meeste 
gevallengevallen weinig belang heeft bij een meldingsplicht in een dergelijk vroeg 
stadium.8022 Een vervroegde meldingsplicht zou echter mijns inziens wel op 
grondd van de redelijkheid en de billijkheid kunnen worden aangenomen 
inn die gevallen waarin de verzekerde op de hoogte is van het feit dat de 
assuradeurr belangrijke schade voorkomende maatregelen zou nemen op 
basiss van de melding van de verzekerde. Men kan bij dit laatste denken 
aann het sturen van een ter beschikking van de assuradeur staand, specia-
listischh brandpreventieteam bij brandverzekeringen. 

Inn de door mij onderzochte polissen kwam ik de onderhavige 
opzegbevoegdheidd keer op keer tegen. 
Ph.. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2e 

druk,, Brussel 1997, p.59. In Nederland ziet men hetzelfde. Zie 5.2.1. 
Bijj  kredietverzekeringen ligt dit bijvoorbeeld anders. Assuradeurs 
bedingenn dan ook vaak dat dat verzekerden hen in kennis dienen te 
stellenn van zogenaamde 'dreigende schade' zoals de niet-betaling door de 
debiteurr op de overeengekomen vervaldag. Zie M. Fontaine, Verzeke-
ringsrecht,, 3e druk, Brussel 1999, p.136 en Ph. Colle, Algemene beginselen 
vann het Belgisch verzekeringsrecht, 2e druk, Brussel 1997, p.59. De assura-
deurr kan daarbij de verval van recht-sanctie bedingen. De sanctie kan 
evenwell  alleen worden ingeroepen indien de assuradeur een causaal ver-
bandd aantoont tuusen de aangeklaagde tekortkoming en het schadevoor-
vall  (art. 11 Verz. W.) 
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5.5.1.33 Twee bijzondere situaties: de situatie van een 
verzekeringnemer/niet-verzekerdee en de situatie van een 
pluraliteitt van verzekerden 

5.5.1.3.11 De situatie van een verzekeringnemer/niet-verzekerde 

Art.. 19 Verz. W. bepaalt dat de medewerkingsverplichtingen rusten op de 
verzekerde.verzekerde. Betekent dit dat een verzekeringnemer die niet tevens verzekerde is 
geenn enkele verplichting heeft om aan de assuradeur medewerking te 
verlenenn bij de vaststelling van de omvang van de schade? 
Naarr mijn mening is dit niet het geval. Mijns inziens kan de grondslag 
voorr de medewerkingsverplichtingen voor de verzekeringnemer-niet-
verzekerdee gevonden worden in het leerstuk van de aanvullende werking 
vann de redelijkheid en de billijkheid (art. 1134 lid 3 en art. 1135 BW).803 

Eenn verzekeringnemer dient als wederpartij van de assuradeur toch zoveel 
mogelijkk medewerking te verlenen aan de assuradeur. Dit hangt samen 
mett het karakter van de verzekeringsovereenkomst: de assuradeur is bij de 
vaststellingg van de omvang van de schade zeer afhankelijk van de informa-
tiee die de verzekeringnemer of verzekerde hem verstrekt. Nu is over het 
algemeenn de verzekerde de meest aangewezen persoon om die informatie 
tee verstrekken maar onder omstandigheden kan dit ook de verzekeringne-
merr zijn. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is het kunstvoorbeeld 
datt ik in paragraaf 4.1.2 besprak. 
Aann het feit dat de medewerkingsverplichtingen ook rusten op de verzeke-
ringnemerringnemer die zelf geen verzekerde is, zitten twee belangrijke aspecten. Omdat 
dezee aspecten ook al in het kader van de bereddingsplicht aan de orde 
zijnn gekomen, wil ik hier volstaan met het kort aangeven van deze aspec-
tenn en voor een diepgaandere bespreking van de aspecten verwijzen naar 
paragraaff  4.6.1.4.1 (bereddingsplicht). 
Hett eerste aspect dat ik wil aangeven, is dat een assuradeur recht heeft op 
schadevergoedingschadevergoeding indien de verzekeringnemer die zelf geen verzekerde is 
éénn van de medewerkingsverplichtingen niet nakomt. Hoewel art. 21 
Verz.. W. een dergelijke vordering slechts toekent aan de assuradeur in-
dienn een verzekerde één van de medewerkingsverplichtingen niet is nage-

8033 Zie voor de overeenkomst in het algemeen A. van Oevelen, TPR 2001, 
p.324. . 
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komen,, kan de assuradeur zijn schadevergoedingsvordering in een derge-
lij kk geval baseren op de wettelijke regeling van de schadevergoeding 
wegenss niet-nakoming van een verbintenis (artt. 1146-1155 BW). De on-
derhavigee schadevergoedingsactie heeft geen gevolgen voor de verzeker-
de:: deze heeft in dit geval recht op uitkering zonder dat er enige schadeaftrek 
plaatsvindt. plaatsvindt. 
Hett tweede aspect dat ik wil aanstippen is de opzegbevoegdheid van de 
assuradeur.. Art. 31 paragraaf 1 Verz. W. kent, zoals in paragraaf 5.5.1.1.4 
aann de orde is gesteld, de assuradeur het recht toe de verzekeringsover-
eenkomstt op te zeggen na het zich voordoen van een schadevoorval in-
dienn in de polisvoorwaarden dit recht is voorbehouden. Deze in de prak-
tijkk in vrijwel iedere verzekeringspolis voorkomende opzegbepaling 
maaktt het de assuradeur in beginsel mogelijk de verzekeringsovereen-
komstt in zijn geheel op te zeggen indien een verzekeringnemer/niet-verzeker-
dede toerekenbaar ernstig is tekortgeschoten in de naleving van één van de 
medewerkingsverplichtingen.. Verdedigbaar is evenwel de stelling dat in 
genoemdd geval een algehele opzegging niet mogelijk is: de redelijkheid en 
billijkheidd staan een gehele opzegging in de weg. Aan de belangen van de 
assuradeurr wordt mijns inziens meer dan voldoende recht gedaan door 
eenn gedeeltelijke opzegging waarbij de verzekeringnemer-niet-verzekerde 
buitenn de verzekeringsovereenkomst wordt geplaatst en er een voorzie-
ningg wordt gevonden voor de premiebetaling. 

5.5.1.3.22 De situatie van een pluraliteit van verzekerden 

Art.. 21 Verz. W. geeft niet exact aan hoe er moet worden gehandeld indien 
éénn van de verzekerden één van de medewerkingsverplichtingen niet 
nakomtt in geval van een pluraliteit van verzekerden. In 4.6.1.4.2 maakte ik in 
hett kader van de bereddingsplicht duidelijk dat dit niet verbazingwek-
kendd is: toerekening van elkanders fouten in geval van een pluraliteit van 
verzekerdenn is niet erg gebruikelijk in het Belgische recht zodat het niet 
verwonderlijkk is dat deze kwestie bij de medewerkingsplichten ongeregeld 
iss gebleven omdat men dit principe in beginsel niet toepast in het Belgisch 
verzekeringsrechtt zodat er ook geen onduidelijkheid over de kwestie kan 
bestaan:: het niet nakomen van één van de medewerkingsverplichtingen 
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doorr één van de verzekerden kan de andere verzekerden niet worden 
toegerekendd bij een pluraliteit van verzekerden. 
Ditt uitgangspunt heeft twee belangrijke gevolgen die ik hier kort zal aang-
even.. Voor een uitvoerige bespreking verwijs ik naar paragraaf 4.6.1.4.2 
waarr dezelfde gevolgen in het kader van de bereddingsplicht aan de orde 
kwamen. . 
AllereerstAllereerst kan ten aanzien van de uitkeringsplicht van de assuradeur wor-
denn opgemerkt dat bij verzekeringen waarbij er sprake is van een individu-
eeleel belang de uitkering van de nalatige verzekerde wordt gekort met het 
schadebedragg en de andere verzekerden, indien toepasselijk, een uitke-
ringg zonder enige vermindering ontvangen, en dat bij verzekeringen met een 
gezamenlijkgezamenlijk belang de 'onschuldige' verzekerden zonder enige aftrek een 
uitkeringg ontvangen naar rato van hun aandeel in het belang en dat de uitke-
ringg aan de nalatige verzekerde wordt gekort met het schadebedrag. 
Hett tweede belangrijke gevolg heeft betrekking op het gebruik van de in de 
vrijwell  iedere verzekeringspolis voorkomende bevoegdheid de verzeke-
ringsovereenkomstt op te zeggen na het zich voordoen van een schade-
voorvall  (art. 31 Verz. W.) Deze bevoegdheid maakt het de assuradeur in 
beginsell  mogelijk de verzekeringsovereenkomst in zijn geheel op te zeggen 
indienn één van de verzekerden bij een pluraliteit van verzekerden één van 
dee medewerkingsverplichtingen niet is nagekomen. Ik zou voor onderha-
vigg geval evenwel een gedeeltelijke opzegging willen bepleiten waarbij de 
schuldigee verzekerde buiten de overeenkomst wordt geplaatst. 

5.5.1.44 Slotbeschouwing 

Dee Belgische regeling op het gebied van de medewerkingsverplichtingen 
veroorzaaktt weinig of geen beroering. Geheel opmerkelijk is dit niet nu de 
Belgischee wetgever door middel van dwingende wetgeving (art. 3 Verz. W.) 
heeftt voorkomen dat de assuradeur voor de verzekerde ongunstige, van 
dee wet afwijkende algemene voorwaarden op dit terrein hanteert. 
Assuradeurss houden zich evenwel niet op alle punten aan de wet. Opval-
lendd is dat sommige polissen een schriftelijke melding van het schadevoor-
vall  voorschrijven terwijl de wet neutraal spreekt van melden (art. 19 para-
graaff  1 lid 1 Verz. W.). 
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5.5.22 Engeland 

5.5.2.11 Algemeen 

'Thee obligation or duty of good faith'804 legt 'the insured' allerlei verplich-
tingenn op jegens zijn assuradeur.805 Zo rust er in de pre-contractuele fase 
eenn verplichting op 'the insured' om voor de assuradeur relevante infor-
matiee aan deze laatste te verschaffen. Algemeen aanvaard is voor de 
verzekeringsovereenkomstt dat de 'duty of good faith' niet eindigt op het 
momentt dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen.806 Dit 
betekentt evenwel niet dat er op 'the insured' diverse verplichtingen rusten 
omm zijn medewerking te verlenen bij de vaststelling van de omvang van 
dee schade. De enige onbetwiste verplichting is de plicht zich te onthouden 
vann frauduleus gedrag.807 

Dee Engelse assuradeur zal de medewerkingsverplichtingen in het algemeen 
duss uitdrukkelijk dienen te bedingen in de polisvoorwaarden. In de volgende 
tweee paragrafen zullen dergelijke polisvoorwaarden centraal staan. Ik 
wij kk daarmee af van de opzet die ik hanteerde bij mijn bespreking van de 
Nederlandsee en Belgische situatie. Een dergelijke benadering is hier niet 
mogelijkk nu in Engeland medewerkingsverplichtingen over het algemeen 
alleenalleen hun oorsprong vinden in specifieke polisbedingen terwijl in Neder-
landd en België de wet en de redelijkheid en de billijkheid ook nog een 
belangrijkee bron vormen. 

8044 Over de grondslag van onderhavige 'duty' bestaat geen overeenstem-
ming.. Door sommigen wordt verdedigd dat deze ligt in een 'implied 
term'' van de verzekeringsovereenkomst maar ook andere grondslagen 
zijnn naar voren gebracht. Zie M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 
3ee druk, Londen 1997, p.583-584. 

8055 Zie uitgebreid over dit onderwerp P.M. Eggers/P. Foss, Good faith and 
insurancee contracts, V druk, Londen 1998. 

8066 Zie P.M. Eggers/P. Foss, Good faith and insurance contracts, le druk, 
Londenn 1998, p.223 en M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e 

druk,, Londen 1997, 742. 
8077 Zie onder andere 'The Star Sea'-case, 12001] 1 Lloyd's Rep. 389, 403 en P.M. 

Eggers/P.. Foss, Good faith and insurance contracts, le druk, Londen 1998, 
p2533 en J. Birds, Modern insurance law, 4edruk, Londen 1997, p.255-256. 
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Ikk merk tot slot van deze paragraaf nog op dat het Engelse verzekerings-
rechtt het begrip 'insured' hanteert zowel in geval er sprake is van een 
verzekeringnemerr als in de situatie dat men een verzekerde bedoelt.808 In 
dee meeste gevallen blijk t uit de context van het verhaal wel wie bedoeld 
wordtt maar bij de medewerkingsverplichtingen ligt dat lastiger nu, zoals 
ikk al bij de bespreking van het Nederlandse en Belgische recht betoogd 
heb,, er goede gronden zijn aan te voeren om de onderhavige plichten ook 
opp de verzekeringnemer te laten rusten. In het vervolg zal ik de kwestie of 
daarmeee ook de verzekeringnemer is bedoeld buiten beschouwing laten. 

5.5.2.22 De 'notice clause' en de 'claim co-operation clause' 

Inn vrijwel ieder schadeverzekeringspolis komt men het beding tegen dat 
dee verzekerde de assuradeur in kennis dient stellen ('to notice'), van het 
schadevoorval,, de 'notice-clause'. Over het algemeen wordt daarbij een 
termijnn aangegeven maar in geval deze ontbreekt wordt aangenomen dat 
dee melding 'within a reasonable time' dient te geschieden.809 De verzeker-
dee kan over het algemeen niet volstaan met het enkel melden dat zich een 
schadevoorvall  heeft voorgedaan: in de meeste polisvoorwaarden komt 
menn een uitgebreidere meldingsplicht tegen. Zo wordt wel bepaald dat 
verzekerdee zo snel mogelijk schriftelijk een gedetailleerde uitleg over het 
schadevoorvall  moet aanleveren. 

Hett doel van de onderhavige clausule is tweeledig: enerzijds het zoveel 
mogelijkk beperken of zelfs ongedaanmaken van de schade van assura-
deurss wege en anderzijds het realiseren van een zo juist mogelijke schade-
vaststelling.810 0 

Inn vele gevallen wordt de termijnomschrijving als een inspanningsverbinte-
nisnis geformuleerd.811 Bij autoverzekeringen ziet onderhavig beding er over 

8088 In het Nederlandse Wetboek van Koophandel ziet men hetzelfde ver-
schijnsel.. Daar wordt de term 'verzekerde' gebruikt om zowel een verze-
keringnemerr en een verzekerde aan te duiden. In Titel 7.17 zal het onder-
scheidd verzekeringnemer-verzekerde echter wel gehanteerd worden. 

8099 M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, p.715. 
8100 MacGillivray on insurance law, 9*  druk, Londen 1997, p.469. 
8111 In de door mij onderzochte polissen trof ik deze werkwijze keer op keer 

aan. . 
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hett algemeen als volgt uit: 'you must report accidents, claims and civil 
andd criminal proceedings to us as soon as possible.' In de literatuur en de 
jurisprudentiee wordt benadrukt dat de woorden niet te letterlijk moeten 
wordenn genomen: het gaat er om wat 'reasonable possible' is voor de 
verzekerdee in kwestie.812 Zo was naar het oordeel van de rechter het mel-
denn van het overlijden van het lijf aan een ongevallenassuradeur een jaar 
naa het ongeval niet in strijd met het 'as soon possible'-vereiste daar de 
claimendee persoon pas op dat moment op de hoogte was van het bestaan 
vann de verzekering.813 Deze benaderingswijze kan mijns inziens worden 
gezienn als een uitwerking van het contra proferentem-beginsel. Het is 
immerss voor de verzekerde onduidelijk wat precies bedoeld wordt met de 
woordenn 'as soon as possible'. 
Opp welke wijze moet de assudeur van het schadevoorval in kennis worden 
gesteld?? In geval de polis op dit punt niets voorschrijft, kan de verzekerde 
volstaann met een mondelinge kennisgeving. De verzekerde zal de assuradeur 
schriftelijkk dienen in te lichten ingeval de polis dit voorschrijft. Is dit 
laatstee vereiste in een consumentenpolis niet een onredelijk bezwarend 
beding?? Scheme 2 sub n van de Unfair Terms in Consumer Contracts-
Regulationss maakt immers duidelijk dat bedingen waarin de verbintenis 
vann dienstverlener afhankelijk wordt gemaakt van een bijzondere 
formaliteitformaliteit als 'unfair' kunnen worden aangemerkt. In navolging van het 
Nederlandsee recht zou ik evenwel willen aannemen dat het voorschrijven 
vann schriftelijke kennisgevingsvorm 'unfair' is indien er nog nadere eisen 
aann die vorm worden gesteld zoals bijvoorbeeld het vereiste dat gebruik 
dientt te worden gemaakt van een aangetekende briefen verder voorzover er 
vervall  van recht-sancties worden gehanteerd.814 De assuradeur kan na-
tuurlijkk een beroep op het schriftelijke kennisgevingsvereiste laten varen, 
maarr het feit dat de assuradeur al op een andere wijze kennis heeft genomen 
vann het schadevoorval, ontslaat de verzekerde gezien de rechtspraak 

Ziee onder andere MA Clarke, The law of insurance contracts, 3*  druk, Londen 
1997,, p.718-719; MacGMvray on insurance law, 9s druk, Londen 1997, p.472 en 
Verelst'ss Administratrix vs. Motor Union Insurance Co., [1925] 2 K.B. 137. 
Verelst'ss Administratrix vs. Motor Union Insurance Co., [1925] 2 K.B. 137. 
Ziee mijn opmerkingen in paragraaf 5.2.1. 

812 2 

813 3 

814 4 
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waarschijnlijkwaarschijnlijk niet van zijn verplichting de assuradeur nog eens zelf schrifte-
lijklijk  in kennis te stellen van het voorval.815 

Sommigee verzekeraars willen meer medewerking van de verzekerde dan 
alleenn het, al dan niet uitgebreid, melden van het schadevoorval. In aan-
sprakelijkheidsverzekeringspolissenn is het heel gebruikelijk een 'claim co-
operationn clause' op te nemen. Een dergelijk beding verplicht de verzeker-
dee de assuradeur bij te staan ingeval de assuradeur de claim van de derde 
bestrijdtt en verder nog dat de verzekerde geen aansprakelijkheid erkent 
zonderr toestemming van de assuradeur.816 

Welkee sancties hangen de verzekerde boven het hoofd indien deze de 
bovengenoemde,, contractuele verplichtingen toerekenbaar817 niet nakomt? 
Ditt hangt af van de aard van de genoemde clausules.818 In geval de clausu-
lee in kwestie kan worden aangemerkt als een 'condition precedent to the 
insurerss liability' , heeft de niet-nakoming tot gevolg dat de assuradeur 
niett hoeft uit te keren. In de andere gevallen kan de assuradeur slechts de 
doorr hem opgelopen schade verrekenen met de verzekeringsuitkering. In 
dee praktijk zal door uitleg moeten worden vastgesteld met wat voor soort 
'noticee clause' of 'claim co-operation clause' men van doen heeft. Het feit 
datt de polis het beding als 'condition precedent' labelt, is in dezen van 
enige,enige, maar niet van beslissende, invloed.m 

OngeachtOngeacht de aard van de onderhavige clausules geldt evenwel dat de assu-
radeurr de verzekering kan opzeggen indien de verzekerde één van de 

8155 Zie voor de aangehaalde rechtspraak MacGÜlivray on insurance law, 3e 

druk,, Londen 1997, p.473. In Nederland ligt dit anders. Zie paragraaf 52.1. 
8166 Zie P.M. Eggers/P. Foss, Good faith and insurance contracts, le druk, 

Londenn 1998, p.220. 
8177 Van overmacht was vroeger niet snel sprake: 'impossiblity and ignorance 

aree no excuse'. Zo kon een verzekerde bijvoorbeeld niet als verweer 
voerenn dat hij niet in staat was het voorval te melden omdat hij 
bewustelooss in het ziekenhuis lag: hij had maar moeten regelen dat de 
meldingg door iemand anders voor hem zou worden gedaan! 
Tegenwoordigg wordt deze regel niet meer zo strikt toegepast. Zie M.A. 
Clarke,, The law of insurance contracts, 3e druk, Londen 1997, p.715. 

8188 Zie P.M. Eggers/P. Foss, Good faith and insurance contracts, l e druk, 
Londenn 1998, p.220. 

8199 M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3? druk, Londen 1997, p.725-726. 
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verplichtingenn die de onderhavige clausules de verzekerde opleggen niet 
iss nagekomen. In vrijwel iedere verzekering komt men immers de volgen-
dee ruime opzegclausule tegen: 'We may cancel the policy by sending 
sevenn days notice by letter to your last known address when we wil l make 
aa refund of the premium paid for any unexpired period of insurance'.820 

Dee assuradeur zal van deze bevoegdheid met name gebruik maken indien 
dee verzekerde één van de bovengenoemde verplichtingen toerekenbaar in 
ernstigeernstige mate niet is nagekomen. 

5.5.2.33 De 'fraudulent claim clause' 

Hett is in Engelse verzekeringspolissen gebruikelijk een 'fraudulent claim 
clause'' op te nemen.821 Dit beding maakt het de assuradeur mogelijk de 
verzekerdee uitkering te weigeren indien deze laatste fraudeert bij de 
vaststellingg van de omvang van de schade.822 Zo komt men in reisverzeke-
ringspolissenn wel de volgende bepaling tegen: 'If any claim is found to be 
fraudulentt in any way this policy wil l not apply and all claims wil l be 
forfeited.' ' 

Ziee nader over deze clausule mijn opmerkingen in paragraaf 4.6.2.2. 
Ziee The 'Star Sea', [2001] 1 Lloyd's Rep. 389, 402. 
Inn Engeland is evenwel niet iedere claim waarin de verzekerde de grootte 
vann de schade opzettelijk overdrijft, frauduleus. Dit is niet het geval in-
dienn de verzekerde uit onderhandelingsoogpunt de schade enigszins op-
hoogtt en deze doelstelling van de verzekerde voor de assuradeur duide-
lij kk is: zuivere overdrijving is geen fraude. Zie P.M. Eggers/P. Foss, Good 
faithh and insurance contracts, eerste druk, Londen 1998, p.234 en J. Birds, 
Modernn insurance law, 4e druk, Londen 1997, p.256. Om misbruik te 
voorkomenn zal mijns inziens dienen te gelden dat bij de minste twijfel over 
dee zuiverheid van de doelstelling van de verzekerde of de kenbaarheid van de 
zuiverezuivere doelstelling van de verzekerde, het overdrijven van de verzekerde 
alss fraude zal moeten worden gekwalificeerd. Ik ben er overigens voor 
omm elke overdrijving als fraude aan te merken. De verzekerde dient te ver-
mijdenn dat de assuradeur op welke manier dan ook mogelijk op een 
dwaalspoorr wordt gebracht. Indien de verzekerde opzettelijk een dergelij-
kee kans creëert, is er maar één gepaste sanctie: verval van het recht op 
uitkering. . 
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ZonderZonder deze clausule staat de assuradeur evenwel niet machteloos tegenover 
dee frauderende verzekerde. Reeds in de negentiende eeuw formuleerde 
Judgee Willes J. het als volgt: 'The law is, that a person who has made such 
aa fraudulent claim could not be permitted to recover at all (curs. MLH). 
Thee contract of insurance is one of perfect good faith on both sides, and it 
iss most important that such good faith should be maintained.'823 Deze 
formuleringg staat nog steeds overeind getuige de volgende recente 
overwegingg van Lord Hobhouse of Woodborough: 'It (the law, MLH) wil l 
nott allow an insured who has made a fraudulent claim to recover. The 
logicc is simple. The fraudulent insured must not to be allowed to think: if 
thee fraud is successful, then I will gain; if it is unsuccessful, I wil l lose 
nothing.'8244 Het komt er dus op neer dat de verzekerde ook zonder 'fraudu-
lentlent claim clause' zijn gehele recht op uitkering verspeelt ingeval hij frau-
deertt bij de vaststelling van de omvang van de schade. 
Watt is dan de toegevoegde waarde van deze clausule? In de literatuur 
komenn twee belangrijke voordelen naar voren.825 

AllereerstAllereerst wordt opgemerkt dat de assuradeur in een dergelijk geval de 
mogelijkheidd heeft helder aan te geven welke consequenties fraude bij de 
vaststellingg van de omvang van de schade heeft. Dit heeft zin omdat het 
tott dusver nog onduidelijk is of fraude bij de vaststelling van de omvang 
vann de schade de assuradeur de mogelijkheid geeft de verzekeringsovereen-
komstkomst ab initio te beëindigen of dat de assuradeur zich alleen voor de toekomst 
vann de verzekerde kan ontdoen. Zie daarover hieronder meer. 
VerderVerder heeft de assuradeur de mogelijkheid aan te geven wat er precies 
onderr fraude bij de vaststelling van de omvang van de schade wordt 
verstaan.. Op deze manier kan hij er bijvoorbeeld voor zorgen dat een 
'zuiveree overdrijving' toch als fraude wordt aangemerkt ,826 

Welkee sancties hangen de verzekerde nu boven het hoofd ingeval hij zich 
schuldigg maakt aan fraude bij de vaststellingg van de omvang van de scha-
de? ? 

Brittonn vs. Royal Insurance Co. (1866) 4 F & F 905. 
Thee 'Star Sea' [2001] 1 Lloyd's Rep. 389, 403. 
Ziee P.M. Eggers/P. Foss, Good faith and insurance contracts, le druk, 
Londenn 1998, p.239. 
Ziee nader over het verschijnsel 'zuivere overdrijving' noot 822. 

823 3 

824 4 

825 5 

826 6 
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Ingevall  de polisvoorwaarden een 'fraudulent claim clause' bevatten, kan 
dee assuradeur zich beroepen op de sancties die in het beding zijn opgeno-
men.. Veel polisvoorwaarden bepalen dat de assuradeur in geval van 
fraudee bij de vaststelling van de omvang van de schade de verzekerings-
overeenkomstt kan vernietigen (to avoid).827 Dit brengt mee dat de assura-
deurr het verzekeringsovereenkomst nooit heeft bestaan en de assuradeur 
nietss hoeft uit te keren, ook niet eerdere, niet frauduleuze aanspraken! 
Voorzoverr deze al zijn uitgekeerd kan de assuradeur deze terugvorderen. 
Sommigee polisvoorwaarden bepalen evenwel dat de verzekerde alleen 
hett recht op uitkering verliest in het betreffende geval. In een dergelijk 
gevall  blijf t de verzekeringsovereenkomst in stand. Mocht de assuradeur 
evenwell  de behoefte voelen zich voor de toekomst te ontdoen van de verze-
kerdee dan zal dat over het algemeen geen probleem zijn: in vrijwel iedere 
verzekeringsovereenkomstt treft men, zoals in de vorige subparagraaf al is 
gezegd,, een ruime opzegclausule aan. Ingeval een 'fraudulent claim clau-
se'' in de polisvoorwaarden ontbreekt, liggen de zaken anders. 
Inn ieder geval staat vast dat de verzekerde zijn recht op uitkering in het 
betreffendee geval heeft verspeelt.828 Onduidelijk is evenwel of de assura-
deurr zich ab initio van de verzekeringsovereenkomst kan ontdoen of deze 
dee overeenkomst alleen voor de toekomst kan beëindigen. In de recente 
rechtspraakk is deze laatste mogelijkheid een aantal keren naar voren 
gebracht.829 9 

5.5.2.44 Slotbeschouwing 

Dee medewerkingsverplichtingen van de verzekerde na het plaatsvinden 
vann het schadevoorval leveren in de Engelse verzekeringspraktijk weinig 
problemenn op. Dit is niet zo verwonderlijk omdat de verzekeringspolissen 
inn het algemeen duidelijk aangeven wat van de verzekerde verwacht 
wordtt na het plaatsvinden van het schade voorval. 

8277 Zie M A Clarke, The law of insurance contracts, 3*  druk, Londen 1997, p.751. 
8288 Zie recent Lord Hobhouse of Woodborough in The 'Star Sea' [2001] 1 

Lloyd'ss Rep. 389, 404. 
8299 Zie hiervoor onder andere M.A. Clarke, The law of insurance contracts, 3e 

druk,, Londen 1997, p.751-752 en Lord Hobhouse of Woodborough in The 
'Starr Sea' [2001] 1 Lloyd's rep. 389, 404. 
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Loss van deze polisvoorwaarden is het Engelse recht op dit punt toch 
verbazendd te noemen in de ogen van de Nederlandse lezer: men hanteert 
'uitersten'.. Aan de ene kant legt men de verzekerde geen medewerkings-
plichtt op maar aan de kant staat op frauduleus gedrag in dezen de maxi-
malee straf: verval van ieder recht op uitkering en beëindiging van het 
contract,, misschien zelfs ab initio. Mijn voorkeur gaat uit naar het Neder-
landsee systeem waarin van de verzekerde een zekere medewerking wordt 
verwachtt nadat het schadevoorval heeft plaatsgevonden. Mijns inziens 
brengenn de maatstaven van de redelijkheid en de billijkheid mee dat de 
verzekerdee alle medewerking moet verlenen aan de assuradeur om het 
dezee mogelijk te maken de claim van de verzekerde zo goed mogelijk te 
beoordelen.. De assuradeur is immers in vele gevallen volledig afhankelijk 
vann de informatie van de verzekerde. 
Opp een punt verdient het Engelse recht evenwel zeker navolging: de 
hardee aanpak van fraudeurs. Het Engelse recht neemt mijns inziens te-
rechtt als uitgangspunt dat een fraudeur ieder recht op uitkering verspeelt. 
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