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SAMENVATTING G 

Hoofdstukk 1: Inleiding 
Dezee rechtsvergelijkende studie vestigt de aandacht op een drietal gedra-
gingenn van de verzekerde c.q. de verzekeringnemer die als een rechtvaar-
digingg kunnen dienen voor een weigering van de assuradeur om uit te 
keren:: eigen schuld van de verzekerde, het niet-naleven van de bered-
dingsplichtt door de verzekerde c.q. de verzekeringnemer en het niet-
nalevenn van de medewerkingsverplichtingen na het plaatsvinden van het 
schadevoorvall  door de verzekerde c.q. de verzekeringnemer. 
Dee onderhavige gedragingen vindt men zowel in de wet als in de polis-
voorwaardenn terug. In de literatuur wordt evenwel veel minder aandacht 
aann de polisvoorwaarden geschonken dan aan de wettelijke regeling. Dit 
boekk probeert onder andere in die lacune te voorzien: de nadruk ligt op 
dee polisvoorwaarden, in het bijzonder op de polisvoorwaarden van con-
sumentenschadeverzekeringen.. In dit boek wordt mede besproken in hoe-
verree de polisvoorwaarden in overeenstemming zijn met de Wet Algeme-
nee Voorwaarden (artt. 6:231-247 BW). Speciale aandacht krijgen in dat 
kaderr de problematiek van de uitleg van onduidelijke polisvoorwaarden 
enn die van de reikwijdte van het begrip kernbeding in het verzekerings-
recht. . 
Hoofdstukk 2: De contra proferentem methode en de reikwijdte van het 
begripp kernbeding in het verzekeringsrecht 
Hett komt nogal eens voor dat contractanten aan een bepaling in een over-
eenkomstt een geheel verschillende betekenis blijken te hechten. Is de 
lezingg van A vergeleken met die van B naar het oordeel van de rechter 
gezienn de omstandigheden de enige redelijke lezing van het beding, dan 
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iss de uitleg van A ook bindend voor B. Is de interpretatie van B ook verd-
edigbaarr en betreft hun meningsverschil een contractsconditie die door A 
eenzijdigg is geredigeerd, dan kan dat een goede reden zijn toch de uitleg 
vann B te laten prevaleren. Dat is het contra proferentem-principe. In het 
verzekeringsrechtt werkt dat principe tegen de assuradeur die immers de 
auteurr van de polis is. 
Inn het geval een assuradeur en een consument-verzekerde een geschil 
hebbenn over de inhoud van een polisvoorwaarde én er meer lezingen van 
hett betreffende beding mogelijk zijn, dient op basis van het huidige recht 
gekozenn te worden voor een uitleg ten nadele van de assuradeur, art. 
6:2388 lid 2 BW. De redactie van dit laatste wetsartikel gaat mij niet ver 
genoeg.. Ik pleit voor een algemene beschermingsregel voor niet-professi-
onelenn daar alle niet-professionelen, of zij nu consument zijn of niet, gelijk 
behandeldd dienen te worden. Er zijn namelijk niet-consumenten, bijvoor-
beeldd natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen maar geen 
professionelee kennis bezitten van het contractsonderwerp, die een dusda-
nigee gelijkenis vertonen met consumenten dat bescherming tegen ondui-
delijkee bedingen op zijn plaats is. Het lijk t mij dan ook wenselijk art. 6:238 
lidd 2 BW als volgt aan te passen: 'bij een overeenkomst tussen een gebrui-
kerr en een niet-professionele wederpartij, moeten de bedingen duidelijk 
enn begrijpelijk zijn opgesteld. Bij twijfel over de betekenis prevaleert de 
voorr de wederpartij gunstigste uitleg. Onder een niet-professionele we-
derpartijj  dient te worden verstaan een wederpartij die onvoldoende ken-
niss heeft van en onvoldoende inzicht heeft in het onderwerp dat bij de 
overeenkomstt van doorslaggevend belang is.' 
Inn het verzekeringsrecht zijn polissen zonder standaardvoorwaarden 
vrijwell  ondenkbaar. De voorsprong die de auteur van deze voorwaarden 
aann het redigeren ontleent, wordt evenwel gematigd door de Wet Alge-
menee Voorwaarden (artt. 6:231-247 BW) met haar vernietigingsgronden. 
Kernbedingenn zijn evenwel niet vatbaar voor deze vernietigbaarheden. De 
Nederlandsee wet verbindt daar overigens de eis aan dat het kernbeding 
klipp en klaar moet zijn geformuleerd. 
Eenn belangrijke controverse vormt de reikwijdte van het begrip kernbe-
ding.. Uit de Parlementaire Geschiedenis, jurisprudentie en de literatuur 
komtt in het algemeen naar voren dat het begrip kernbeding zo beperkt 
mogelijkk dient te worden opgevat. In de Parlementaire Geschiedenis en 
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dee literatuur komt verder naar voren dat het feit dat een beding is onder 
tee brengen onder de artt. 6:236-237 BW, meebrengt dat de betreffende 
clausulee geen kernbeding is. Nu is een verval van recht beding onder te 
brengenn onder art. 6:237 sub h zodat in die opvatting verval van recht 
clausuless geen kernbeding zijn. 
Ikk ben een ander mening toegedaan. Het is juist dat het begrip kernbeding 
beperktt dient te worden opgevat maar het feit dat een clausule is onder te 
brengenn onder genoemde wettelijke bepalingen sluit niet uit dat de betref-
fendee clausule als kernbeding kan worden aangemerkt. Een andere opvat-
tingg heeft tot gevolg dat niet de inhoud en context van de clausule door-
slaggevendd is bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een 
kernbedingg maar de formulering van het beding. Dit leidt onder andere in 
dee risicoverzwaringspraktijk tot ongewenste, merkwaardige resultaten. 
Hoofdstukk 3: Eigen schuld van de verzekerde 
Eenn belangrijke afwijzingsgrond voor een vordering tot uitkering is 'eigen 
schuldd van de verzekerde'. Deze afwijzingsgrond houdt in dat de assura-
deurr niet uitkeert omdat het schadevoorval door een gedraging, dat kan 
zijnn een doen of een nalaten, van de verzekerde is ontstaan. De onderhavi-
gee afwijzingsgrond kent een wettelijke basis in art. 276 WvK. Het komt er 
opp neer dat het gevaar van 'de goede huisvader' wordt verzekerd tenzij 
anderss wordt bepaald. 
Gezienn het feit dat bij bepaalde verzekeringen de aanwezigheid bij de 
verzekerdee van een zeer lichte mate van eigen schuld er niet toe leidt dat 
dee assuradeur van zijn verplichting tot uitkering bevrijd is, is het van 
belangg in ieder individueel geval vast te stellen welke schuldgraad in casu 
aanwezigg is. Zonder deze vaststelling is het immers onmogelijk aan te 
gevenn of in casu de eigen schuld-regeling een rol speelt. 
Art.. 294 WvK geeft voor de brandverzekering een van art. 276 WvK afwij-
kendee regel. Volgens eerstgenoemde bepaling is de brandassuradeur pas 
bevrijdd van zijn uitkeringsverplichting wanneer de schade door merkelij-
kee schuld van de verzekerde is veroorzaakt, dat wil zeggen een ernstige 
matee van schuld. De zwaardere eis die art. 294 WvK stelt aan een beroep 
vann de assuradeur op eigen schuld in geval van een brandverzekering is 
begrijpelijk:: brand wordt in de meeste gevallen immers veroorzaakt door 
lichtee schuld van de verzekerde, doordat de zorg die men dagelijks voor 
zijnn bezittingen heeft weleens verslapt; het is zelfs voor een groot gedeelte 
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ditt gevaar waartegen men zich wil verzekeren. Dezelfde ratio bestaat 
echterr ook bij verschillende andere verzekeringen waarvan de diefstalver-
zekeringg het belangrijkste voorbeeld is. In de literatuur en de jurispruden-
tiee ziet men dan ook de gedachte terug dat de in art. 294 WvK opgenomen 
eiss behoort te gelden voor alle verzekeringen die het risico van alle dag 
dekken. . 
Art.. 276 WvK is van aanvullend recht: partijen hebben dan ook de moge-
lijkheidd bepaalde schuldgraden mee te verzekeren. In de literatuur wordt 
overr het algemeen aanvaard dat grove schuld kan worden meeverzekerd. 
Art.. 7.17.2.9 NBW bepaalt sinds de Nota van wijziging van 21 juni 2000 
datt de assuradeur geen schade vergoedt aan de verzekerde die de schade 
mett opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt. In het oorspronkelijke 
art.. 7.17.2.9 lid 1 NBW (1986) werd in plaats van roekeloosheid het begrip 
grovee schuld gehanteerd. Van een inhoudelijke wijziging is geen sprake: 
inn de toelichting bij de Nota van wijziging wordt de verandering ver-
klaardd door er op te wijzen dat het begrip beter in overeenstemming is 
mett de terminologie die in het Nieuwe Burgerlijke Wetboek gebruikelijk 
iss maar dat de beide begrippen qua inhoud niet van elkaar verschillen. 
Alss men de schuldladder bekijkt, blijkt dat de grens tussen opzet en 
schuldd ergens ligt tussen voorwaardelijke opzet, een verzamelterm van 
opzett als mogelijkheidsbewustzijn en opzet als waarschijnlijkheidsbe-
wustzijn,, en grove schuld/roekeloosheid. Het onderscheid grove 
schuld/voorwaardelijkee opzet is niet zonder betekenis: eigen grove schuld 
vann de verzekerde kan worden meeverzekerd terwijl deze mogelijkheid 
voorr voorwaardelijke opzet van de verzekerde over het algemeen niet 
aanwezigg is. 
Art.. 276 WvK bepaalt dat slechts eigen schuld van de verzekerde zelf de 
assuradeurr bevrijdt van zijn verplichting tot vergoeding van de door de 
verzekerdee geleden schade. De hoofdregel is dan ook dat er voor de assu-
radeurr geen beroep op art. 276 open staat in geval er sprake is van eigen 
schuldd van een derde. Er zijn evenwel twee omstandigheden te bedenken 
diee het alsnog mogelijk maken dat de eigen schuld van derden aan de 
verzekerdee als zijn eigen schuld kan worden toegerekend. Allereerst kan 
hett zo zijn dat de verzekerde een derde verwijtbaar in staat stelt hem 
schadee toe te brengen. In dit geval zal de assuradeur de verzekerde zon-
derr veel moeite de uitkering met een beroep op art. 276 kunnen ontzeg-
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gen.. Op de tweede plaats is het mogelijk dat een derde weliswaar zonder 
daartoee door de verzekerde in staat te zijn gesteld het schadevoorval doet 
plaatsvindenn maar er sprake is van een bijzondere omstandigheid: de 
relatiee van de derde tot de verzekerde kan een rechtvaardiging opleveren 
voorr een zodanige objectivering van het schuldbegrip dat het gevolg 
daarvann is dat de verzekerde de facto op basis van risicotoerekening de 
gedragingg van de derde krijgt toegerekend. Toerekening is mijns inziens 
inn ieder geval twee situaties gerechtvaardigd. Het eerste geval betreft de 
toerekeningg van eigen schuld van de niet verzekerde persoon met wie de 
verzekerdee een bijzondere relatie onderhoudt. Aan deze laatste omschrij-
vingg voldoet mijns inziens in ieder geval de niet verzekerde, niet van tafel 
enn bed gescheiden echtgenoot van de verzekerde. De doctrine en recht-
spraakk laat evenwel over het algemeen de toerekening afhangen van het 
huwelijksgoederenregime.. Het tweede geval waarbij het denkbaar is dat 
dee eigen schuld van een derde aan de verzekerde wordt toegerekend is de 
situatiee dat de verzekerde en de derde deel uit maken van een pluraliteit 
vann verzekerden. De Hoge Raad heeft in het Fatum II-arrest (HR 19-6-
1992,, NJ 1993, 555) het toerekenen van eigen schuld van één van de verze-
kerdenn aan de andere verzekerden in geval van een pluraliteit van verze-
kerdenn toelaatbaar geacht. Onder het regime van Titel 7.17 zal een derge-
lijkee toerekening in zijn geheel niet meer mogelijk zijn. 
Inn verzekeringspolissen komt men nogal eens speciale polisbepalingen 
tegenn op het terrein van het leerstuk eigen schuld. In dit onderzoek ko-
menn twee bepalingen aan de orde die veelvuldig worden aangetroffen in 
consumentenverzekeringen:: de 'normale voorzichtigheid'-clausule en de 
opzetclausule. . 

Inn de polissen van reisverzekeringen en kostbaarhedenverzekeringen treft 
menn veelal een clausule aan die zorgvuldigheidsclausule of 'normale 
voorzichtigheid'-clausulee wordt genoemd. Bij reisverzekeringen bepaalt 
dezee clausule dat de verzekering geen dekking biedt voor schade ontstaan 
doordatt de verzekerde onzorgvuldig met de bagage is omgegaan of niet 
dee meest veilige bewaarplaats heeft benut zodanig dat zoveel mogelijk 
konn worden voorkomen dat de bagage werd gestolen, verloren of bescha-
digd.. Wat is nu de reikwijdte van een dergelijke clausule? Van een hande-
lenn in strijd met de 'normale voorzichtigheid' is pas sprake indien de 
verzekerdee merkelijke schuld valt toe te schrijven. Een belangrijk argu-
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mentt dat pleit voor een dergelijke, voor de verzekerde gunstige uitleg is 
dee contra proferentem-regel ex art. 6:238 lid 2 BW. 
Sindss lange tijd komt in de polisvoorwaarden van aansprakelijkheidsver-
zekeringenn een clausule voor waarin assuradeurs aansprakelijkheid uit-
sluitenn voor schade welke opzettelijk door de verzekerde is veroorzaakt. 
Sindss het Bierglas-arrest (HR 30-5-1975, NJ 1976, 572) luidde deze bepa-
lingg lange tijd: 'uitgesloten is de aansprakelijkheid van een verzekerde 
voorr schade, die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn han-
delenn of nalaten.' In het Bokser-arrest (HR 18-10-1996, NJ 1997, 326) heeft 
dee Hoge Raad deze bepaling duidelijk subjectief uitgelegd. Toch waren 
verschillendee auteurs van mening waren dat de Hoge Raad de subjectieve 
normm toch enigszins objectiveert door uit te gaan van de door A-G Bloem-
bergenn uiteengezette en aanbevolen categoriebenadering. De Hoge Raad 
heeftt in het Bossche Caféruzie-arrest (HR 6-11-1998, NJ 1999, 220) een 
eindee gemaakt aan de onduidelijkheid die was ontstaan naar aanleiding 
vann het Bokser-arrest uit 1996. De opzetclausule dient naar de mening van 
dee Hoge Raad zo te worden verstaan dat van dekking slechts is uitgeslo-
tenn de aansprakelijkheid van een verzekerde die het in feite toegebrachte 
letsell  heeft beoogd of zich er van bewust was dat dit letsel het gevolg van 
zijnn handelen zou zijn. Het Verbond van Verzekeraars heeft daarop de 
aanbevelingg voor de standaard-opzetclausule in januari 2000 aangepast. 
Dee belangrijkste wijziging van de nieuwe clausule in vergelijking met de 
oudee clausule is dat in de nieuwe opzetclausule de opzet gekoppeld is 
aann de gedraging zelf terwijl in de oude clausule de opzet gekoppeld was 
aann de schade, dus het aan het gevolg van de gedraging. 
Hoofdstukk 4. Het door de verzekerde c.q. de verzekeringnemer niet-
nakomenn van de bereddingsplicht 
'Voorkomenn is beter dan genezen'. Art. 283 lid 1 eerste deel WvK bepaalt 
inn die trant dat de verzekerde verplicht is alles in het werk te stellen om 
schadee te voorkomen of te verminderen, de bereddingsplicht. In de litera-
tuurr wordt algemeen geoordeeld dat de bereddingsplicht in ieder geval 
opp de verzekerde rust. Vele auteurs zijn van mening dat daarnaast ook de 
verzekeringnemerr wiens belang niet in het geding is onder omstandighe-
denn de bereddingsplicht heeft. Het nieuwe recht gaat getuige art. 7.17.2.18 
lidd 1 ook van deze laatstgenoemde opvatting uit. 
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Art.. 283 lid 1 bepaalt dat in geval de in dat artikel genoemde verplichting-
enn niet door de verzekerde worden nagekomen, de assuradeur recht heeft 
opp een schadevergoeding. Dit zal er in de praktijk op neer komen dat de 
assuradeurr aan de verzekerde niet meer hoeft uit te keren dan het geval 
zouu zijn als de verzekerde de onderhavige verplichtingen was nageko-
men,, art. 6:127 BW. In het nieuwe recht zal dit niet anders zijn, zij het dat 
dee mogelijkheid tot verrekening nu expliciet in de wet geregeld is, art. 
7.17.2.188 lid 3. Aangezien het toerekenbaar tekortschieten in de naleving 
vann de bereddingsplicht wanprestatie oplevert, heeft het mede tot gevolg 
datt de assuradeur ontbinding van de overeenkomst kan vorderen. Niet 
iederee assuradeur is in de praktijk van de ontbindingsmogelijkheid af-
hankelijkk om van een schadeverzekeringsovereenkomst verlost te worden 
inn geval de bereddingsplicht op grote schaal niet is nageleefd door de 
verzekerde.. In de praktijk treft men in de polisvoorwaarden opzegclausu-
less aan die de assuradeur kan inroepen om het contract te beëindigen. 
Eenn redelijke uitleg van de term 'schade voorkomen of te verminderen' ex 
art.. 283 lid 1 WvK brengt met zich dat die verplichting zowel direkt voor 
alss na het plaatsvinden van het verzekerd voorval op de verzekerde rust. 
Hett nieuwe recht is over de onderhavige kwestie een stuk duidelijker: art. 
7.17.2.188 lid 1 bepaalt immers dat zowel de verzekerde als de verzeke-
ringsnemerr verplicht zijn schadebeperkende maatregelen te nemen zodra 
zijj  van de verwezenlijking van het risico of het ophanden zijn daarvan op 
dee hoogte zijn of behoren te zijn. 

Zowell  bij eigen schuld als bij de schending van de bereddingsplicht schiet 
dee verzekerde tekort in de uitvoering van de overeenkomst. Zou die 
tekortkomingg zowel onder het één als het ander gerangschikt kunnen 
wordenn dan zou zich het probleem van de samenloop kunnen voordoen. 
Ditt is een probleem omdat de rechtsgevolgen aanzienlijk verschillen: de 
regelingg van art. 283 valt aanmerkelijk gunstiger uit voor de verzekerde. 
Naarr mijn mening is samenloop van art. 276/294 en art. 283 lid 1 alleen 
mogelijkk indien het schadevoorval nog niet is ingetreden. Art.276/294 
beschermtt de assuradeur immers uitsluitend in geval het intreden van het 
evenementt aan de verzekerde toe te rekenen is. 
Art.. 283 lid 2 WvK bepaalt dat alle onkosten die door de verzekerde zijn 
gemaaktt om schade te voorkomen of te verminderen ten laste komen van 
dee assuradeur, zelfs als deze kosten geteld bij de geleden schade het be-
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loopp van de verzekerde som te boven gaan of de pogingen vruchteloos 
zijnn geweest. Het voorgaande levert in de praktijk weinig moeilijkheden 
op.. In het nieuwe recht zal het kostenverhaal nog minder problemen 
opleveren:: art. 7.17.2.18 lid 2 bepaalt in lijn met de polispraktijk immers 
datt de assuradeur aan de verzekerde c.q. de verzekeringnemer de kosten 
dientt te vergoeden die verbonden zijn aan de uitgevoerde bereddings-
maatregelenn alsmede de schade aan zaken die bij het nakomen van de 
bereddingsplichtt zijn ingezet. Het Parlevliet-arrest (HR 3-4-1914, NJ 1914, 
p.. 663), waarin de laatstgenoemde kostenpost van verhaal werd uitgeslo-
ten,, heeft daarmee zijn langste tijd gehad. 
Inn de praktijk worden bovengenoemde regels wel aangevuld dan wel 
opzijj  gezet door polisvoorwaarden op grond van het feit dat zij in de 
praktijkk als onduidelijk (omvang bereddingskosten) of onpraktisch (scha-
devergoedingsanctiee op het niet naleven van de bereddingsplicht) worden 
ervaren.. Daar is in beginsel geen bezwaar tegen gezien het feit dat art. 283 
WvKK geen dwingend recht bevat. Wat betreft de bereddingskosten treft 
menn in polisvoorwaarden zowel voor de verzekerde ongunstige als gun-
stigee afwijkingen aan. Onder het nieuwe recht zal de assuradeur aan meer 
regelss gebonden zijn zodat er minder afwijkingen mogelijk worden. 
Dee schadevergoedingsanctie op het niet naleven van de bereddingsplicht 
doorr de verzekerde kan de assuradeur voor grote bewijsproblemen plaat-
sen;; de assuradeur dient immers aan te tonen dat en zo ja, tot welk bedrag 
dee schade had kunnen worden voorkomen indien de verzekerde zijn 
bereddingsplichtt juist was nagekomen. Om deze bewijsproblematiek te 
vermijden,, zou men verwachten dat assuradeurs massaal gebruik maken 
vann de mogelijkheid in de polisvoorwaarden een meer praktische regel op 
tee nemen. Deze regel zou er dan op neer komen dat in geval van het niet 
nalevenn van de bereddingsplicht het recht op schadevergoeding voor de 
verzekerdee behoudens uitzonderingsgevallen komt te vervallen. In de 
dagelijksee verzekeringspraktijk komt men een dergelijke regel echter in 
bijnaa geen enkele polis tegen. 
Hoofdstukk 5: Het door de verzekerde c.q. de verzekeringnemer niet 
nakomenn van de medewerkingsverplichtingen na het plaatsvinden van 
hett schadevoorval 
Naastt de bereddingsplicht bevat art. 283 lid 1 WvK nog een andere ver-
plichtingg voor de verzekerde: de meldingsplicht. Art. 283 lid 1 tweede 
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zinsnedee bepaalt dat de verzekerde dadelijk na het ontstaan van de scha-
dee de assuradeur daarvan in kennis moet stellen. Het nieuwe recht kent in 
dee vorm van art. 7.17.1.14 lid 1 een ongeveer gelijksoortige bepaling. 
Hoewell  de wet in art. 283 lid 1 slechts spreekt over een verplichting de 
assuradeurr in te lichten aangaande de risicoverwezenlijking, kan de ver-
zekerdee niet volstaan met de enkele melding dat het schadevoorval heeft 
plaatsgevonden.. De redelijkheid en billijkheid brengen mee dat de verze-
kerdee binnen redelijke termijn de assuradeur alle inlichtingen en beschei-
denn dient te verschaffen welke van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te 
beoordelenn (art. 6:248 lid 1 BW). In het nieuwe recht is dit overigens wet-
telijkk geregeld, art. 7.17.1.14 lid 2. 
Onderr het huidige recht is onduidelijk of de medewerkingsverplichtingen 
naastt de verzekerde ook op de verzekeringnemer rusten. In het nieuwe 
rechtt zal er over onderhavige kwestie geen onduidelijkheid meer bestaan: 
art.. 7.17.1.14 lid 1 en 2 maken duidelijk dat de medewerkingsverplichting-
enn zowel op de verzekeringnemer als de verzekerde rusten. 
Dee sancties bij niet-naleving van de medewerkingsverplichtingen zijn 
overr het algemeen dezelfde als bij niet-naleving van de bereddingsplicht. 
Voorr een groot deel kan dan ook volstaan worden met een verwijzing 
naarr hoofdstuk 4 waar de sancties uitgebreid aan de orde zijn gekomen. 
Onderr bepaalde omstandigheden kan onder het nieuwe recht bij de niet-
nalevingg van de medewerkingsverplichtingen een bijzondere, wettelijke 
sanctiee worden toegepast die men bij de niet-naleving van de bereddings-
plichtt niet tegenkomt: een wettelijke verval van recht-sanctie, art. 7.17.1.14 
lidd 5 NBW. Dit artikel bepaalt onder andere dat indien de verzekerde één 
vann de in lid 1 en 2 genoemde medewerkingsverplichtingen niet nakomt 
mett de opzet de assuradeur te misleiden het recht op uitkering van de 
verzekerdee vervalt, behoudens voorzover de misleiding het verval van 
rechtt niet rechtvaardigt. 

Zowell  bij de schending van de bereddingsplicht als bij niet-naleving van 
dee medewerkingsverplichtingen schiet de verzekerde tekort in de nako-
mingg van de verzekeringsovereenkomst. In de literatuur en de recht-
spraakk ben ik over een eventuele samenloopmogelijkheid niets tegengeko-
men.. Naar mijn mening is evenwel samenloop in dezen niet mogelijk: bij 
hett naleven van de bereddingsplicht gaat het om het direct voorkomen of 
verminderenn van de schade door de verzekerde, terwijl het bij het nako-

289 9 



menn van de medewerkingsverplichtingen hoogstens een indirect voorko-
menn of verminderen van schade door de verzekerde betreft. 
Inn de praktijk worden de wettelijke en jurisprudentiele regels nogal eens 
aangevuldd dan wel opzij gezet door polisvoorwaarden. Zo maken assura-
deurss in de praktijk veelal gebruik van meldingsclausules in de vorm van 
eenn vervalbeding. Art. 6:237 sub h vormt een groot gevaar voor dergelijke 
clausules.. In de praktijk wordt evenwel van deze vernietigingsmogelijk-
heidd weinig gebruik gemaakt. Onder het regime van titel 7.17 verbetert 
naarr alle waarschijnlijkheid de positie van de assuradeur die een beroep 
doett op de meldingvervalclausule in een consumentenverzekeringspolis. 
Onderr het regime van titel 7.17 zal een beroep op de clausule toelaatbaar 
zijnn indien de assuradeur aantoont dat de melding voor deze van prak-
tischh belang is, art. 7.17.1.14 lid 4 NBW. 
Opp dit moment bieden de wet en de jurisprudentie de assuradeur weinig 
beschermingg tegen dergelijke fraude bij de vaststelling van de omvang 
vann de schade. Het komt er op neer dat de verzekerde recht houdt op het 
werkelijkee uitkeringsbedrag: de wet kent geen regeling van verval van 
iederr recht op uitkering en met het Benzol-arrest (HR 16-1-1959, NJ I960, 
46)) is duidelijk geworden dat de ontbindingsmogelijkheid niet gebruikt 
kann worden om de verzekerde ieder recht op uitkering te ontzeggen. 
Polisvoorwaardenn vormen dan ook dé mogelijkheid voor de assuradeur 
omm zich op dit punt bescherming aan te meten. Standaard in de meeste 
verzekeringspolissenn is de clausule dat fraude, in welke mate dan ook, bij 
dee vaststelling van de omvang van de schade, leidt tot het verval van het 
rechtt op een verzekeringsuitkering: de fraudevervalclausule. De Raad van 
Toezichtt is sinds 1993 terughoudend ten aanzien van de toepassing van 
dee clausule. In de jurisprudentie wordt evenwel sinds korte tijd het ge-
bruikk van het beding zonder voorbehoud toegestaan. Onder het regime 
vann Titel 7.17 zal dit ongelimiteerde gebruik van de clausule niet meer 
mogelijkk zijn gezien art. 7.17.1.14 lid 5 NBW. 
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