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Woord vooraf

Een bijzonder moment in het proces van het schrijven van een proefschrift is het
voorwoord, nu dit de afronding van het proefschrift vormt. De afronding van dit
proefschrift biedt mij de gelegenheid om mijn dank uit te spreken naar iedereen
die mij heeft geholpen en/of heeft bijgestaan tijdens mijn onderzoek, een aantal
in het bijzonder.
Allereerst dank ik de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA voor de gastvrijheid
tijdens het schrijven van dit proefschrift. Grote dank gaat in het bijzonder uit naar
mijn promotoren Jac Rinkes en Marc Hendrikse. Ook ben ik de leden van de promotiecommissie zeer erkentelijk voor het lezen en beoordelen van mijn proefschrift.
Verder dank ik de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam en de VNAB voor het faciliteren van het onderzoek dat aan dit proefschrift ten grondslag ligt. Daarnaast
dank ik Hiscox voor de ruimte die ik heb gekregen om mijn proefschrift af te ronden.
Verder wil ik graag mijn familieleden en vrienden die interesse in mijn onderzoek
hebben getoond bedanken, hetgeen mij veel steun heeft geboden. In het bijzonder
wil ik Eefje, Gabi, Kees, Nancy, Niki en Nikkie bedanken voor hun jarenlange, fijne
vriendschap.
Een speciale vermelding verdienen mijn ouders, Ron en Astrid. Lieve pap en mam,
ik wil jullie bedanken voor de onvoorwaardelijke liefde en steun die jullie mij geven,
niet alleen tijdens het schrijven van dit proefschrift, maar gedurende mijn hele
opvoeding (en ook nu nog steeds). Dankjulliewel dat jullie er voor mij zijn.
Mijn lieve zus, Ingeborg. Jou wil ik bedanken voor de vele fietsritjes en wandelingen
die wij samen gemaakt hebben, welke altijd goed waren ter afleiding, maar ook
ter motivatie om weer verder te werken.
Lieve Jan Willem, dankjewel dat je er altijd voor mij bent, voor al je liefde, humor,
steun en geduld. Zonder jou had ik dit proefschrift niet kunnen afronden.
Lieve Maurits, aan jou draag ik dit boek op. Je was er nog niet toen ik begon met
het schrijven van dit boek, maar vlak nadat het manuscript werd afgerond, ben je
geboren. Jij bent de beste motivatie geweest om dit proefschrift af te ronden.
Tot slot wil ik de lezer bedanken voor de interesse in dit proefschrift.1
Jessica Roos
1.

De kopij voor dit proefschrift is afgesloten op 20 augustus 2021. Ontwikkelingen na die datum zijn
in dit proefschrift niet meer verwerkt.
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WOORD VOORAF

That is Lloyd’s. It is a place where all the perils of this world, its storms and fires and floods and
earthquakes, and every possible man-made calamity are systematically reduced to manageable
routine. These perils are chopped up and spread around and shared out so that instead of being
an unbearable risk for a few, they are a small risk for many and thus lose their terror.
That is the fundamental idea of insurance: to make risks bearable by sharing them around, at
a price; or, as an Elizabethan Act of Parliament pithily put it, ‘the losse lighteth rather easily
upon many, than heavilie upon few’.
Lloyd’s of London, a reputation at risk – Godfrey Hodgson (1986), p. 9.
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Hoofdstuk 1
Inleiding

Algemeen

1.1

Co-assurantie is een van de oudste vormen van verzekering die we in Nederland
kennen.2 Tegenwoordig worden veel risico’s verzekerd door solitair optredende
verzekeraars, maar lange tijd was het gebruikelijk dat verzekeraars (toen assuradeurs
genoemd) gezamenlijk een risico droegen. Co-assurantie was toen noodzaak, omdat
verzekeraars niet genoeg capaciteit hadden om een risico alleen te dragen.3 Voor
de meeste gangbare (consumenten- en kleinzakelijke) risico’s is dit heden ten dage
anders en beschikken veel verzekeraars over een grotere tekencapaciteit. Hierdoor
kunnen verzekeraars ieder voor zich grotere of omvangrijkere risico’s accepteren.
In die zin kan gezegd worden dat verzekeren door middel van co-assurantie geen
directe noodzaak meer is zoals dat voorheen wel het geval was. Bovendien kan dit
deels ook worden ondervangen door herverzekering.4
Toch blijft co-assurantie nog steeds een belangrijk onderdeel van de (zakelijke)
verzekeringsmarkt. Verzekeringsovereenkomsten op basis van co-assurantie worden
voornamelijk gesloten op de ‘beurs’ en worden daarom ook wel verzekeringen ter
beurze genoemd.5 In 2006 bedroeg het marktaandeel van co-assurantie in deze
zakelijke verzekeringsmarkt 38,8%.6 Hiermee is sprake van een belangrijke wijze
van verzekeren voor (groot)zakelijke risico’s, complexe of financieel omvangrijke
risico’s die verzekeraars niet alleen willen of kunnen dragen.7

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Een algemene introductie over co-assurantie volgt in hoofdstuk 2 – Introductie co-assurantie. Zie
ook Van Velzen 2017a, p. 3.
Van Velzen 2017a, p. 3-4.
Londonck Sluijk 2017, p. 47-48. Zie ook Baarsma e.a. 2008, p. 6.
Co-assurantie wordt vaak als synoniem gebruikt voor de verzekering ter beurze. Dit is echter niet
helemaal juist, nu met een beursverzekering ook een 100%-polis kan worden bedoeld (het risico
wordt dan weliswaar gesloten op beursvoorwaarden, maar slechts door één verzekeraar gedragen).
Wanneer wordt gesproken over een ter beurze gesloten verzekering kan aldus onderscheid worden
gemaakt tussen risico’s die door één risicodrager worden gedragen en risico’s waarbij meerdere
risicodragers gezamenlijk een risico dragen. Bij co-assurantie is daarentegen altijd sprake van de
spreiding van een risico over verschillende risicodragers. Waar in dit proefschrift wordt gesproken
van verzekering ter beurze, dient te worden uitgegaan van een risico dat wordt gedragen door
meerdere verzekeraars, tenzij anders vermeld.
Met betrekking tot 100%-posten kan worden opgemerkt dat dit vaker gebeurt naarmate de capaciteit
van verzekeraars groter wordt. Echter, wanneer men spreekt van een ‘harde markt’ wordt het
aantal 100%-posten lager. De verzekeringsmarkt heeft een cyclisch karakter, waarbij ‘harde’ en
‘zachte’ markten elkaar afwisselen, Een ‘zachte’ markt duidt op een kopersmarkt, veel aanbod,
verzekeraars stellen minder harde eisen en er is sprake van dalende premies, terwijl een ‘harde’
markt duidt op een aanbiedermarkt met stijgende premies.
Zie Baarsma e.a. 2008, p. 1.
Het gaat hierbij om schadeverzekeringen. Levens- en zorgverzekeringen vallen buiten het bestek
van dit proefschrift. Zie ook Baarsma e.a. 2008, p. 3.
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1.1

ALGEMEEN

Daarbij vormt co-assurantie een geheel eigen wereld van risicodragen, met eigen
bijzondere kenmerken, in die zin dat deze kenmerken co-assurantie onderscheiden
van overige verzekeringsvormen.8
Dit geeft aanleiding voor een onderzoek naar de mate waarin, in het Nederlandse
materiële privaatrecht en relevante (geïmplementeerde) Europese en Nederlandse
toezichtregelingen rekening gehouden wordt met de bijzondere, juridische kenmerken van co-assurantie.
Daarbij is er in dit onderzoek gekozen om een selectie te maken van enkele bijzondere kenmerken, zodat deze diepgaand(er) onderzocht kunnen worden, in plaats
van een meer oppervlakkige studie naar een veelheid aan kenmerken. Zodoende
komen in dit proefschrift die bijzondere kenmerken aan de orde, die mijns inziens
het meest kenmerkend of wezenlijk zijn voor (de Nederlandse) co-assurantie(markt)
en de rechtsvragen die zij oproepen.9
In de eerste plaats betreft co-assurantie de spreiding van het risico over meerdere
verzekeraars. Dit kan wellicht gezien worden als het meest belangrijke of wezenlijke
kenmerk van co-assurantie. Het Nederlandse (verzekerings)recht bevat echter geen
wettelijke bepalingen die specifiek zien op de verhouding tussen verzekeraars onderling wanneer zij gezamenlijk een risico onderschrijven. Daarmee dienen zich
meteen verschillende rechtsvragen aan over deze verhoudingen tussen partijen bij
een co-assurantieverzekeringsovereenkomst en de rechten en verplichtingen die
daaruit voortvloeien. Immers, wat is de rechtsverhouding tussen verzekeraars bij
een verzekering door middel van co-assurantie? Heeft dit juridische gevolgen voor
de aard en opzet van de overeenkomst van co-assurantie met de verzekeringnemer?10
Een tweede belangrijk kenmerk van co-assurantie is dat bij een verzekeringsovereenkomst die op die wijze gesloten is, een of meerdere van die verzekeraars als
‘leidend’ zullen zijn aangemerkt en de anderen als ‘volgend’.11 Artikel 7:961 lid 4
BW bepaalt dat ieder van deze participerende verzekeraars slechts aansprakelijk
is voor diens eigen aandeel op de polis. Verder bevat het Nederlandse (verzekerings)recht geen wettelijke bepalingen die specifiek zien op de verhouding tussen
leidende en volgende verzekeraars. Het laat zich voorstellen dat verzekeraars het
niet altijd met elkaar eens zullen zijn. Betekent dit dat iedere verzekeraar in beginsel
een eigen dekkingsstandpunt mag innemen? In dit verband is, bij gebrek aan een
wettelijke regeling, de zogeheten to follow-clausule van belang. Zijn partijen bij
een verzekeringsovereenkomst in co-assurantie een zogenoemde to follow-clausule
overeengekomen, dan kunnen volgende verzekeraars niet zonder meer een eigen
dekkingsstandpunt innemen. Maar wat is precies het gevolg van een dergelijke
clausule? En welke verplichtingen brengt deze mee voor volgende verzekeraars?12

8.

12.

Dat wil zeggen: verzekeren van risico’s op een andere wijze dan door middel van co-assurantie. Zie
hierover ook par. 2.2.
Hiermee is niet gezegd dat andere kenmerken niet of minder van belang zijn. Zo kan een studie
naar het betalingsverkeer ter beurze bijvoorbeeld ook interessant zijn. Zie daarvoor overigens Van
Velzen 2017b, p. 203-220.
Zie hoofdstuk 3 – Co-assurantie: een geheel van samenhangende overeenkomsten.
Op de polis wordt aldus onderscheid gemaakt tussen leidende en volgende verzekeraars, zie par. 2.2.
Zie over volgbepalingen hoofdstuk 4 – Volgbepalingen.
Zie hoofdstuk 4 – Volgbepalingen.
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9.

10.
11.

ALGEMEEN

1.1

Als derde wezenlijk kenmerk van co-assurantie kan worden gewezen op het feit
dat de co-assurantiemarkt een markt is die van oudsher gebaseerd is op gebruiken.13
Verzekeraars en beursmakelaar worden geacht bekend te zijn met deze (beurs)gebruiken.14 Men kan zich afvragen of en in hoeverre dergelijke gebruiken tegenwoordig nog een rol spelen. En wanneer spreken we dan van een gebruik en hoe verhoudt
een gebruik zich tot het Nederlandse (verzekerings)recht?15
Opvallend is dat er geen wettelijke bepalingen in het Nederlandse verzekeringsrecht
te vinden zijn die specifiek zien op de hiervoor genoemde kenmerken.16 Daarom
is van belang om te onderzoeken of er buiten dit wettelijke (verzekerings)recht
toepasselijke bepalingen of leerstukken zijn. Daarmee komt het leerstuk uitleg van
overeenkomsten aan de orde. In dit proefschrift zal daarom aandacht worden besteed aan uitleg van overeenkomsten in het algemeen en meer specifiek aan de
uitleg van de verzekeringsovereenkomst in co-assurantie.17
De Nederlandse co-assurantiemarkt behoort tot één van de oudste ter wereld en
was, zeker in de 18e eeuw, tevens een van de grootste.18 Tegenwoordig is die positie
overgenomen door Lloyd’s of London. Ook deze markt kenmerkt zich door een
rijke co-assurantietraditie en behoort tevens tot één van de oudste verzekeringsmarkten ter wereld. Voor een internationaal en vergelijkend perspectief mag een
beschrijving van (de werking van19) Lloyd’s dan ook niet ontbreken. Verder zal met
name gekeken worden naar de acceptatie van een risico op Lloyd’s, de wijze
waarop verzekeraars tot elkaar in verhouding staan bij een polis middels co-assurantie afgesloten op Lloyd’s, alsmede het al dan niet bestaan van een volgverplichting.20
De wijze waarop de verzekeringsovereenkomst op basis van co-assurantie tot stand
komt is ook kenmerkend. Een wettelijke basis in het verzekeringsrecht kan – in
tegenstelling tot de hiervoor genoemde kenmerken – wel gevonden worden voor
de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst. Deze wijkt enigszins af van
de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst afgesloten in de provinciale
verzekeringsmarkt.21 Dit komt het meest duidelijk naar voren bij de precontractuele
mededelingsplicht ex artikel 7:928 BW.22 Met betrekking tot co-assurantie dienen
zich enkele vragen aan bij de toepassing van dit wetsartikel. Namelijk, op welke
wijze wordt een verzekering door middel van co-assurantie rechtsgeldig gesloten?
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

In de literatuur, maar ook in dit proefschrift, wordt als alternatief voor de term ‘gebruik’ ook wel
van ‘gewoonte’ gesproken.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/347.
Zie hoofdstuk 5 – Gewoonten en gebruiken in de co-assurantiemarkt.
Afgezien van art. 7:961 lid 4 BW, welk niet bepaald voorziet in een regeling voor de onderlinge
verhouding tussen verzekeraars in het algemeen.
Zie hoofdstuk 6 – De uitleg van verzekeringsvoorwaarden ter beurze.
Vergouwen 1945, p. 58-59.
Niet bedoeld is om de werking van Lloyd’s tot in detail uiteen te zetten, maar slechts in zoverre als
relevant is voor dit proefschrift.
Zie hoofdstuk 7 – Co-assurantie en de Londense verzekeringsmarkt.
Naast de co-assurantiemarkt bestaat de provinciale markt. Dit onderscheid wordt gebruikt om
verzekeringen aan te duiden die niet ‘ter beurze’ worden gesloten. Zie Baarsma e.a. 2008, p. 1. Zie
ook par. 8.3.
Zij het dat deze bepaling niet specifiek op co-assurantie ziet.
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1.2

ONDERZOEKSVRAGEN EN DE MOTIVERING DAARVAN

Hoe wordt aan de vereisten voor invulling van de precontractuele mededelingsplicht
bij co-assurantie voldaan? In beginsel geldt er een spontane mededelingsplicht voor
de aspirant-verzekeringnemer (weliswaar in geval van co-assurantie vrijwel altijd
bijgestaan door een beursmakelaar). Is voor de aspirant-verzekeringnemer voldoende
duidelijk welke feiten en omstandigheden conform artikel 7:928 BW moeten
worden medegedeeld aan de verzekeraar voorafgaand aan het afsluiten van een
verzekering? Is het aan de verzekeraar voldoende duidelijk wanneer het nodig is
om zelf (ontbrekende) informatie te achterhalen?23
Er is de laatste jaren veel (Europees en nationaal) toezichtrecht gekomen op de
verzekeringsmarkt, onder meer ter bescherming van de consument.24 Het voert te
ver om hier een compleet overzicht van te geven, maar gezien de bijzondere kenmerken van co-assurantie komt de vraag op of en hoe de (Europese) wetgever in
de verzekeringsrichtlijnen verzekeringen op basis van co-assurantie onderscheidt
van consumentenverzekeringen en het provinciale verzekeringsbedrijf. Is er bij
het ontwerpen van (Europese) toezichtbepalingen rekening gehouden met de bijzondere kenmerken van co-assurantie? Uiteraard is hierbij ook van belang hoe de
Europese toezichtwetgeving is omgezet naar Nederlands recht en wat de gevolgen
daarvan zijn op de Nederlandse co-assurantiemarkt.
Al deze vragen en daaraan gerelateerde problemen zullen in dit onderzoek aan de
orde komen.25
Om een en ander in het juiste perspectief te kunnen plaatsen zal allereerst een
introductie van het verzekeringsrechtelijk fenomeen co-assurantie worden gegeven.26
Vervolgens zullen de hiervoor beschreven vraagstukken en gerelateerde problemen
worden behandeld. Daarbij zal vooral gekeken worden naar het Nederlandse verzekeringsrecht en de vraag of en in hoeverre dit van toepassing is op co-assurantie.
Eerst zullen echter de centrale onderzoeksvraag en deelvragen worden benoemd,
alsmede een beschrijving van de af bakening van het onderzoek en de onderzoeksmethode.
1.2

Onderzoeksvragen en de motivering daarvan

De centrale onderzoeksvraag die in dit proefschrift wordt beantwoord is:
In welke mate houden het geldende Nederlandse materiële privaatrecht en relevante
(geïmplementeerde) Europese en Nederlandse toezichtregelingen rekening met de
bijzondere juridische kenmerken van co-assurantie en is er behoefte aan uitbreiding
of verduidelijking hiervan voor wat betreft de toepasselijkheid ervan op co-assurantie?

23.
24.
25.
26.

Zie hoofdstuk 8 – De precontractuele mededelingsplicht bij co-assurantie.
Zie bijvoorbeeld overweging 5 en 6 van de preambule bij Richtlijn 2016/97/EU (Richtlijn verzekeringsdistributie).
Zie hoofdstuk 9 – Ontwikkeling van toezicht op de co-assurantiemarkt.
Zie hoofdstuk 2 – Introductie co-assurantie.
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AFBAKENING

1.3

Deze onderzoeksvraag zal worden beantwoord op basis van de volgende deelvragen:
1. Wat is co-assurantie en hoe werkt dit in de praktijk?
2. Wat is de verhouding tussen verzekeraars onderling bij een verzekering door
middel van co-assurantie?
3. Wat is de rol van (beurs)gebruiken bij co-assurantie?
4. Wordt in het Nederlandse materiële (verzekerings)recht en het (geïmplementeerde) Europese en Nederlandse toezichtrecht rekening gehouden met de
bijzondere juridische en praktische kenmerken van co-assurantie?
Co-assurantie in Nederland komt in enkele (hand)boeken aan de orde. In sommige
daarvan wordt het onderwerp zeer uitvoerig besproken.27 Veelal is dit echter in de
vorm van een korte alinea of paragraaf bij de behandeling van een bepaald onderwerp binnen het verzekeringsrecht, omdat een of meerdere bijzondere kenmerken
van co-assurantie een aparte toelichting rechtvaardigen.28 Er is echter geen overdaad
beschikbaar aan literatuur over dit onderwerp, hetgeen ruimte laat voor een (nieuw)
proefschrift. Er ontbreekt bovendien in Nederland een onderzoek naar de verhoudingen tussen verzekeraars onderling bij een verzekering door middel van co-assurantie en de rol van beursgebruiken bij co-assurantie.
Afbakening

1.3

Het hiervoor geïntroduceerde onderwerp van dit proefschrift is als genoemd coassurantie. Op zichzelf vormt co-assurantie een zeer breed onderwerp, zodat nadere
af bakening gewenst is.
Allereerst is ervoor gekozen om de schadeverzekering als uitgangspunt te nemen
voor dit onderzoek nu het bij co-assurantie vrijwel uitsluitend hierom gaat.29
Verder beperkt dit onderzoek zich tot de bespreking van (enkele) relevante artikelen
van het materiële privaatrecht alsmede diverse (geïmplementeerde) Europese regelingen (voor zover deze betrekking hebben op de Nederlandse verzekeringsmarkt)
en de daaruit voortvloeiende (relevante) Nederlandse toezichtwetgeving. Voor zover
van belang voor dit proefschrift zal van deze regelingen een korte beschrijving of
algemeen kader worden gegeven. Er zal echter voornamelijk worden ingegaan op
de vraag of en op welke wijze rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van co-assurantie.30 Overige (Europese en Nederlandse) toezichtwetgeving zal
buiten beschouwing blijven. De relatie tussen het mededingingsrecht en co-assu27.
28.
29.

30.

Zie Van Tiggele-van der Velde e.a. 2017. Zie ook Baak 2019.
Hendrikse, Van Huizen & Rinkes 2019 . Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019.
Zie verder Van Huizen, Wezeman & Van Eijk-Graveland 2014, Dorhout Mees 2019.
Dit is ook op te maken uit de gebruikelijke branche-indeling in Nederland: brand, transport, en
varia. Op Lloyd’s of London wordt echter door een klein aantal syndicates levensverzekering aangeboden. Het is mij – ook na navraag in de markt – niet bekend dat dergelijke verzekeringen ook
in de Nederlandse co-assurantiemarkt worden aangeboden, zodat dit buiten het bestek van dit
proefschrift zal blijven. Zie ook Baarsma e.a. 2008, p. 3.
Hierbij is uitdrukkelijk niet beoogd een volledig en/of uitputtend overzicht van dergelijke bepalingen
en/of toezichtregelingen te geven. Deze zullen slechts worden besproken voor zover zij relevant
worden geacht voor het onderwerp van dit proefschrift. Voor meer algemene beschrijvingen van
dergelijke onderwerpen zal naar algemene bronnen worden verwezen.
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1.4

ONDERZOEKSMETHODE

rantie is recent onderzocht door Baak en blijft derhalve geheel onbesproken in dit
proefschrift.31
Het internationale aspect is aldus niet uit het oog verloren, maar gekozen is voor
focus op de Nederlandse co-assurantiemarkt. Hierbij dient in aanmerking te worden
genomen dat dit proefschrift niet ziet op zogenoemde pools.32
1.4

Onderzoeksmethode

De beantwoording van de deelvragen van dit proefschrift zal plaatsvinden op basis
van analyse en beschrijving van het Nederlandse recht en voor zover relevant, diverse Europese regelingen die (direct en middels implementatie) betrekking hebben
op de Nederlandse verzekeringsmarkt en deze mede reguleren. Bij de beantwoording
van de deelvragen is met name gebruikgemaakt van het Nederlandse privaatrecht
(en meer specifiek het verzekeringsrecht zoals neergelegd in afdeling 7.17 BW) en
rechtspraak, Europese regelgeving en rechtspraak, en juridische literatuur. Op basis
van deze analyse zullen bovendien enkele aanbevelingen en verbetervoorstellen
worden gedaan.
Daar waar het voor dit onderzoek relevant werd geacht voor de beantwoording van
de hiervoor genoemde deelvragen heb ik gekozen voor een (beknopte) vergelijking
met het Engelse verzekeringsrecht dan wel met de gangbare regels op de Londense
verzekeringsmarkt Lloyd’s of London.33 Rechtvaardiging voor de keuze voor het
Engelse rechtstelsel en deze markt is te vinden in het feit dat zowel Nederland als
Engeland behoren tot de maritieme verzekeringscultuur (in tegenstelling tot de
Alpijnse verzekeringscultuur34). Bovendien kunnen Lloyd’s of London, met een
historisch rijke co-assurantietraditie, en de Nederlandse co-assurantiemarkt beide
worden beschouwd als archetypes van deze maritieme verzekeringscultuur.
Daarom zal met name een vergelijking van de co-assurantiemarkten plaatsvinden
en zal de focus minder liggen op de vergelijking van de diverse (meer algemene)
leerstukken. Wel vindt een rechtsvergelijking plaats met betrekking tot de precontractuele mededelingsplicht.
In Engeland zijn de bepalingen omtrent de precontractuele mededelingsplicht
onlangs ingrijpend vernieuwd en hervormd, in de vorm van de Insurance Act 2015.
Bij deze hervormingen is specifiek rekening gehouden met de (groot)zakelijke
verzekeringsmarkt, zodat deze vergelijking relevant is voor dit proefschrift.
Een dergelijke, zij het beperkte, rechtsvergelijking kan nuttige en leerzame inzichten
opleveren over hoe in andere rechtstelsels of verzekeringsmarkten met vergelijkbare
problemen wordt omgegaan. Dit kan inzichten en oplossingen bieden voor het
31.
32.

33.

34.
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Hiervoor verwijs ik infra naar Baak 2019.
Waarin een groep verzekeraars, in samenwerkingsverband, op vooraf besproken voorwaarden een
bepaalde categorie risico’s verzekert. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Nederlandse Luchtvaart
Pool. Bij dergelijke pools ontbreekt het ad-hockarakter. Baak 2019, par. 1.2.1.
Een verder rechtsvergelijkend onderzoek vergt een uitgebreide analyse van de diverse verzekeringstradities en eventueel aanwezige co-assurantiemarkten in diverse landen, hetgeen buiten het bestek
van dit proefschrift valt.
Deze omschrijving wijst niet enkel op de geografische ligging. Zie over dit onderscheid Kamphuisen, AV&S 2003, p. 76 en zie tevens Van Schoubroeck, AV&S 2008/43: ‘[…] terwijl het Nederlands
verzekeringssysteem hét voorbeeld is van het zogenoemde maritiem verzekeringsmodel. Eigen aan
het alpijns verzekeringsmodel is het bestaan van een sterke overheidsregulering, in tegenstelling
tot de sterke marktwerking in het maritiem model’.

HOOFDSTUK 1

PLAN VAN BEHANDELING

1.5

Nederlandse verzekeringsrecht ten aanzien van co-assurantie en/of de Nederlandse
co-assurantiemarkt.
Plan van behandeling

1.5

De hiervoor beschreven onderzoeksvragen zullen in navolgende volgorde worden
behandeld:
1.
2.
3.
4.

Wat is co-assurantie en hoe werkt dit in de praktijk? (zie hoofdstuk 2 en 7);35
Wat is de verhouding tussen verzekeraars onderling bij een verzekering door
middel van co-assurantie? (zie hoofdstuk 3 en 4);36
Wat is de rol van beursgebruiken bij co-assurantie (zie hoofdstuk 5);37
Wordt in het Nederlandse materiële (verzekerings)recht en het (geïmplementeerde) Europese en Nederlandse toezichtrecht rekening gehouden met de
bijzondere juridische en praktische kenmerken van co-assurantie? (zie
hoofdstuk 6, 8 en 9).38
Slot

1.6

Dit proefschrift zal worden afgesloten met een hoofdstuk waarin de conclusie en
beantwoording van de deelvragen worden weergegeven (hoofdstuk 10). In dat
hoofdstuk zal tevens een antwoord op de centrale onderzoeksvraag gegeven worden
en worden aanbevelingen en verbetervoorstellen gedaan. Daarbij zal worden ingegaan op eventuele onduidelijkheden en/of praktische problemen die volgen uit de
conclusies van de hiervoor genoemde deelvragen.

35.
36.
37.
38.

Zie hoofdstuk 2 - Introductie co-assurantie en hoofdstuk 7 - Co-assurantie en de Londense verzekeringsmarkt.
Zie hoofdstuk 3 – Co-assurantie: een geheel van samenhangende overeenkomsten en hoofdstuk 4
– Volgbepalingen.
Zie hoofdstuk 5 – Gewoonten en gebruiken in de co-assurantiemarkt.
Zie hierover hoofdstuk 6 – De uitleg van verzekeringsvoorwaarden ter beurze, hoofdstuk 8 – De
precontractuele mededelingsplicht bij co-assurantie en hoofdstuk 9 – Ontwikkeling van toezicht
op co-assurantiemarkt.
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Hoofdstuk 2
Introductie co-assurantie

2.1

Een korte introductie van de rechtsfiguur co-assurantie

In dit hoofdstuk zal de rechtsfiguur co-assurantie kort worden beschreven.39 Dit
gebeurt aan de hand van een aanduiding van enkele belangrijke begrippen en
concepten van co-assurantie, die in het vervolg van dit onderzoek nader worden
uitgewerkt.
Daartoe zal allereerst worden geïntroduceerd wat co-assurantie is. Daarna zal kort
de historische ontwikkeling van het verschijnsel co-assurantie in Nederland worden
besproken. Vervolgens zal de VNAB worden besproken, alsmede de (model)beursvoorwaarden die door de VNAB beschikbaar worden gesteld. Ook zal worden besproken wat makelaarsvoorwaarden zijn en welke (centrale) rol beursmakelaars
spelen bij co-assurantie. Vervolgens zal worden beschreven hoe een beursmakelaar
een verzekering door middel van co-assurantie tot stand kan brengen. Tot slot zal
de verhouding tussen verzekeraars onderling bij co-assurantie en de betekenis van
volgbepalingen worden besproken.
2.2

Wat is co-assurantie?40

Co-assurantie, of verzekering ter beurze, is een bijzondere vorm van verzekeren,
die simpel gezegd gezien kan worden als een vorm van risicospreiding bij verzekering van risico’s die niet ‘standaard’ zijn, waarbij kenmerkend is dat de risicospreiding over verzekeraars geschiedt, en niet over verzekeringnemers. Veelal gaat het
daarbij om zakelijke risico’s van industriële of commerciële aard. Het verzekeren
hiervan kan zo complex of (financieel) omvangrijk zijn dat een verzekeraar een
dergelijk risico niet alleen kan of wil dragen. Daarmee wijkt co-assurantie af van
‘provinciale verzekeringen’.41
Door middel van co-assurantie kan een dergelijk risico worden opgedeeld in delen
of percentages, welke worden gespreid over verschillende risicodragers. Ieder van
deze risicodragers verzekert dan een deel of percentage van hetzelfde risico.42
Hiertoe sluit de verzekeringnemer, door tussenkomst van een beursmakelaar, met
39.
40.
41.

42.

Dit hoofdstuk betreft aldus slechts een introductie die de lezer van dit proefschrift enkele handvatten
geeft en in staat stelt om de volgende hoofdstukken te lezen en te begrijpen.
Dit proefschrift ziet niet op het begrip ‘pools’. In dit proefschrift dient daar, waar van co-assurantie
wordt gesproken, te worden begrepen ‘ad hoc co-assurantie’.
Deze term wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verzekeringen die worden gesloten
door middel van co-assurantie en verzekeringen die buiten ‘de beurs’ worden gesloten. De aanduidingen ‘provinciale tekening’ en het ‘provinciale verzekeringsbedrijf’ zijn aldus geen geografische
aanduidingen, maar worden gebruikt om onderscheid te maken met de ‘beurstekening’ of de
‘verzekering ter beurze’. De term is typisch Nederlands.
Co-assurantie dient niet verward te worden met de (eigenlijke) samenloop van verzekeringen,
waarbij hetzelfde belang voor dezelfde periode door meer dan een verzekering wordt gedekt (ex
art. 7:961 BW).
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iedere participerende verzekeraar een afzonderlijke overeenkomst.43 Dit is niet
anders indien er bij het sluiten van de verzekering gebruik wordt gemaakt van een
document dat door alle risicodragers wordt ondertekend.44
De participerende verzekeraars kunnen slechts worden aangesproken voor het
percentage waarvoor zij hebben getekend.45 Er is geen sprake van hoofdelijkheid
tussen de participerende verzekeraars. In het geval er sprake is van een gedekte
schade, is een verzekeraar dus slechts aansprakelijk om het door hem geaccepteerde
deel of percentage van de schadevergoeding uit te keren.46
De verzekeraars die participeren in een verzekeringsovereenkomst zijn onder te
verdelen in leidende (ook wel: bovenstaande) verzekeraars en volgende verzekeraars.
De verzekeraars verzekeren tezamen het risico, maar hebben ten opzichte van elkaar
verschillende posities. De leidende verzekeraar is degene waar de beursmakelaar
mee onderhandelt over hoe de verzekering eruit moet komen te zien (bijvoorbeeld
de premie, toepasselijke clausules, verzekerde bedragen, etc.). Vervolgens zal de
makelaar op zoek gaan naar verzekeraars die hetgeen de leidende verzekeraar en
de makelaar zijn overeengekomen, willen volgen. Zij worden wel volgende verzekeraars genoemd. Deze onderhandelen in beginsel niet met de beursmakelaar over
de verzekering, maar tekenen mee op de verzekering zoals deze tot stand is gekomen
na onderhandelingen tussen de leidende verzekeraar en de beursmakelaar.47 Indien
een to follow-clausule is opgenomen in de polis zal een leidende verzekeraar in
geval van schade beslissen over de vraag of er dekking bestaat.48
2.3

Geschiedenis

De vroegste vorm van schadeverzekering is de zeeverzekering (de verzekering van
schepen en hun lading), de eerste dergelijke polis dateert uit 1343.49 Voor die tijd
bestonden er figuren die gezien kunnen worden als voorlopers van de verzekering.
De Griekse zeerente is de oudste daarop lijkende figuur (deze stamt uit de 4e eeuw
voor Christus). Een daarvan afgeleide vorm is de foenus nauticum, hetgeen ook wel
bodemerij wordt genoemd. Dit is een geldlening tegen risico’s van de zee.50
43.

44.
45.

46.
47.

48.
49.
50.
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Zie hoofdstuk 3 – Co-assurantie: een geheel van samenhangende overeenkomsten. Zie concl.
A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, bij HR 1 november 2019, r.o. 3.5: ‘Bij co-assurantie, zo
wordt aangenomen, sluit de verzekeringnemer met ieder van de deelnemende verzekeraars een
zelfstandige overeenkomst af, steeds voor het percentage waarvoor de betreffende verzekeraar het
risico heeft aanvaard. Van hoofdelijkheid tussen de deelnemende verzekeraars is geen sprake. Dit
wordt niet anders wanneer gebruik is gemaakt van een enkel document dat door alle betrokken
verzekeraars is ondertekend.’
Londonck Sluijk 2017, p. 46 en concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, bij HR 1 november
2019, r.o. 3.5. Zie hoofdstuk 3 – Co-assurantie: een geheel van samenhangende overeenkomsten.
Zie art. 7:961 lid 4 BW dat luidt: ‘De bij eenzelfde verzekering betrokken verzekeraars zijn niet
verder aansprakelijk dan voor hun evenredig deel van hetgeen in totaal ten laste van die verzekering
komt.’ Zie ook Parl. Gesch. titel 7.17 BW, p. 197.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/118. Zie ook Londonck Sluijk 2017, p. 46.
Londonck Sluijk 2017, p. 36. Zie Roos, AV&S 2017/19. Zie hoofdstuk 4 – Volgbepalingen. Zulks
kan echter anders zijn wanneer een beursmakelaar moeite heeft om de polis 100% getekend te
krijgen. In het geval het een volger lukt om een hogere premie of afwijkende voorwaarden te bedingen, gelden deze niet voor de leider. Zie Van Velzen 2017a, p. 20.
Zie daarover hoofdstuk 4 – Volgbepalingen.
Nelli, The Journal of Risk and Insurance 1972, p. 215 en Rinkes, VA 2016, p. 84-85.
Zie ook De Pinto 1842, p. 308: ‘De Groot, Inl., III, 1I, 2, zegt: ‘Bodemerije is geldleening, waarvan
de uytleener het gevaar loopt van de zee.’ – Deze definitie is kort en krachtig; en, wat latere
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Co-assurantie is de oudste vorm van verzekeren die Nederland kent en bestaat al
sinds de 16e eeuw.51 In die tijd was het gebruikelijk dat een risico ter verzekering
werd onderschreven door een (soms groot) aantal verzekeraars. Deze manier van
verzekeren kwam op toen de Nederlandse handel begon te groeien. Een van de
redenen voor deze groei was bijvoorbeeld de oprichting van de VOC in 1602, welke
de grootste handelsonderneming van de 17e eeuw werd.52 Door het groeien van de
handel, groeiden ook de risico’s. De handel via zee was immers zeer gevaarlijk. Er
ontstond dan ook steeds meer behoefte aan verzekeringen.53 Met andere woorden;
met de groei van het handelsverkeer, ontwikkelde co-assurantie zich als manier
van risicospreiding.
Er bestonden echter nog geen verzekeringsmaatschappijen of verzekeraars in moderne zin. Verzekeringen werden gesloten door assuradeurs. Dit waren met name
rijke kooplieden of particulieren. Verzekeren was voor hen een manier om hun
geld te beleggen.54 Als het om een risicovolle belegging ging, waren assuradeurs
niet bereid om met hun gehele vermogen garant te staan voor zulke grote risico’s.
Om die reden werden deze risico’s gespreid over meerdere assuradeurs. Iedere assuradeur accepteerde slechts een beperkt deel van het risico. Er waren dus meerdere
assuradeuren nodig om tot een volledige dekking van dit soort risico’s te komen.55
Deze assuradeuren werden met name gevonden op centrale plekken waar handel
werd gedreven, namelijk op beurzen. In de 16e eeuw waren deze handelsbeurzen56
vooral gevestigd in Italië, destijds het centrum van de Europese handel.57
Later nam de economische betekenis van Italië af en werd Brugge het nieuwe
handelscentrum en vervolgens Antwerpen. Daarna ontstonden de Amsterdamse
en Rotterdamse Assurantiebeurzen.58 In de 17e eeuw werd Londen een steeds belangrijker handelscentrum, zodat ook daar een groeiende behoefte ontstond aan
verzekeringen. Als gevolg daarvan ontwikkelde de Londense verzekeringsmarkt
zich al snel tot een van de grootste ter wereld.59

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.

schrijvers er ook van mogen gezegd hebben, zij bevat alles wat tot het wezen der bodemerije behoort,
en drukt in weinige woorden zeer juist den aard dezer overeenkomst uit.’
Van Velzen 2017a, p. 3.
Voor een uitgebreide behandeling van de geschiedenis van de VOC verwijs ik naar het werk van
F.S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, Zutphen: Walberg Pers 2012.
Van Velzen 2017a, p. 3.
Van Velzen 2017a, p. 3. Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/2.
Van Velzen 2017a, p. 4.
Het woord beurs is waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse woord ‘bursa’, dat geldbuidel betekent.
Zie Van Velzen 2017a, p. 5.
Van Velzen 2017a, p. 5.
Van Velzen 2017a, p. 5: ‘De vraag welke van beide beurzen de oudste is, is altijd een soort AjaxFeyenoord tussen heren gebleven, die ook bij latere strategische discussies over de beste vestigingsplaats voor een assurantiebeurs leidend bleken. Mede bepalend voor het antwoord op de vraag wie
de oudste is, is ook de vraag wat nu eigenlijk de definitie van “beurs” is. Als dat een gebouw moet
zijn, dan is Rotterdam de oudste: in 1598 werd in Rotterdam een apart beursgebouw opgericht
voor handel en verzekeringen. Het eerste beursgebouw in Amsterdam dateert van meer dan 10 jaar
later […]. Maar als je “assurantiebeurs” definieert als een ontmoetingsplaats van makelaars en assuradeurs, waar verzekeringen in coassurantie worden gesloten, dan heeft Amsterdam de oudste
beurs. Al in 1585 was Amsterdam het centrum van de zeeverzekering geworden.’
Zie hoofdstuk 7 – Co-assurantie en de Londense verzekeringsmarkt.
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Inmiddels zijn de fysieke assurantiebeurzen in Nederland in 2004 gesloten. Tegenwoordig bestaat er een elektronisch assurantiebeurssysteem (e-ABS) en een kennisen ontmoetingscentrum van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB).60
2.4

Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB)

2.4.1

Algemeen

De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (hierna: VNAB) is de brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt. Zij bestaat sinds 1986 in haar huidige
vorm.61 De VNAB is de belangenorganisatie voor nagenoeg alle partijen die actief
zijn op de co-assurantiemarkt, zoals verzekeraars (en gevolmachtigden), makelaars,
expertisebedrijven en advocatenkantoren.62
De brancheorganisatie ondersteunt haar leden op verschillende wijzen. Zij faciliteert
de markt bijvoorbeeld door middel van het elektronisch Assurantie Beurs Systeem
(hierna: e-ABS). Dit is een handelsplatform waarmee omvangrijke transacties tussen
makelaars en verzekeraars mogelijk worden gemaakt. Verder adresseert de VNAB
belangrijke thema’s en ontwikkelingen in de markt.
Om lid te kunnen worden van de VNAB dient men onder meer te voldoen aan een
aantal toelatingseisen en de gedragscode van de VNAB. Daarnaast heeft de VNAB
enkele regelingen en protocollen opgesteld waaraan de leden dienen te voldoen.63
Tevens heeft de VNAB (model)beursvoorwaarden en clausules ontwikkeld voor de
verschillende branches. Deze zijn overigens niet bindend, zodat het partijen vrijstaat
om andere voorwaarden en clausules op te stellen en te hanteren.64 Deze modelteksten worden veelvuldig gebruikt in de zakelijke verzekeringsmarkt. Zij wijken
inhoudelijk af van veel provinciale polissen.65 Zo wordt bijvoorbeeld het recht van
verzekeraars om een beroep te doen op artikel 7:928 lid 2 BW vaak ‘weg gecontracteerd’.66
60.
61.

62.
63.

64.
65.

66.
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Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/64.
Zij is ontstaan uit verschillende organisaties die zich met co-assurantie bezighielden, zoals de Assurantie Boekings Centrale (‘ABC’) en het Amsterdamse Beurs Boekings Bureau (‘BBB’). Zie ook
vnab.nl en Van Velzen 2017a, p. 9-10.
Statuten van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., bij notariële akte van
14 februari 2013. Zie ook Leliveld 2017, p. 111. Zie ook Van Velzen 2017a, p. 10.
Zie bijvoorbeeld de regeling ‘Schadeproces Co-assurantie’ (ook wel: SPC), het protocol ‘Administratieve Ondertekening Polisdocumentatie’ (ook wel: AOP) en de regeling ‘Betalingsverkeer Coassurantie’
(ook wel: BVC). Deze regelingen kunnen worden geraadpleegd op de website van de VNAB: vnab.nl/nlNL/downloads/regelingen-en-ledendocumentatie-span-classsymbol-closedspan.
Zie vnab.nl/nl-NL/Kennis-1/Modelvoorwaarden-en-clausules. Zie ook par. 2.5.
Dit heeft er mede mee te maken dat in de provinciale markt veel verzekeringen ten behoeve van
de consumentverzekeringnemer worden afgesloten. Verzekeraars mogen bij een verzekeringsovereenkomst met een consument vaak niet of slechts in bepaalde gevallen afwijken van de wettelijke
bepalingen uit titel 7.17 BW, waarin het Nederlandse verzekeringsrecht is vastgelegd. Echter,
wanneer de verzekeringnemer geen consument is, mag van bepaalde wettelijke bepalingen wel
worden afgeweken.
Zie bijvoorbeeld art. 16 van de NBBU 2006 (Nederlandse Beursvoorwaarden voor Bedrijfsschadeverzekering Uitgebreide Gevaren 2006): ‘Het bepaalde in artikel 7.928 lid 2 BW is niet van toepassing
op de mededelingsplicht van verzekeringnemer bij het sluiten van de onderhavige verzekering.’
Zie verder hoofdstuk 8 – De precontracuele mededelingsplicht bij co-assurantie van dit proefschrift
waarin wordt ingegaan op art. 7:928 BW bij co-assurantie.
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2.4

Korte geschiedenis van de modelvoorwaarden van de VNAB

In tegenstelling tot de modelvoorwaarden van nu, waren de modelvoorwaarden
van de 17e en 18e eeuw een uitvloeisel van overheidsbemoeienis. Partijen bij een
verzekeringsovereenkomst hadden toen niet de vrijheid, althans niet zoals zij dat
tegenwoordig hebben, om zelf de voorwaarden van de overeenkomst te bepalen.
De overheid was achterdochtig en angstig voor bedrog wanneer het verzekeringen
betrof. Zij stelde daarom in Amsterdam het gebruik van een modelpolis verplicht
in 1688.67 Contractsvrijheid was daarmee ver te zoeken. De reden hiervoor luidde
als volgt:
‘dagelijkse meerder en meerder veranderingen in policen werden gedruckt,
ja byna yder makelaar yets nieuws is voor den dagh brengende, waar door
de gemelte koopluyden en assuradeurs genootsaakt werden soo wel het
gedrukte als het geschrevene in yder police te lesen, dat door de menigvuldigheyt der affaires ter beurse, als ander qualyk mogelyk is te achte
volgen, werdende daar door menig bedrog gepleegt en seer veel strydigheden tegens de ordonnantie deser stede […] ingevoert.’68
Met de modelpolis werd aldus voorkomen dat verzekeringnemers beducht moesten
zijn op verrassende of onverwachte bepalingen in de polis. De verzekeringen werden
tot in detail geregeld door stadskeuren (een soort gemeenteverordeningen). Deze
stadskeuren regelden eerst enkel de zeeverzekering, maar later ook de brandverzekering en de modelpolis voor de brandverzekering. Op basis van deze bepalingen
en modelpolis is de latere Nederlandse Beurs Brand Polis ontwikkeld.69
In 1810 werd Nederland ingelijfd bij Frankrijk. De stadskeuren verloren toen hun
rechtskracht en de Franse Code Commerce werd ingevoerd. Vanaf dat moment
brachten assuradeuren zelf een polisformulier tot stand, de eigenlijke voorloper
van de Nederlandse Beursbrandpolis. Deze verschilde overigens niet erg veel van
het model van de Amsterdamse stadskeur.70
2.4.3

De totstandkoming van de (model)beursvoorwaarden van de VNAB

De VNAB heeft meerdere technische commissies die de verschillende branches71
vertegenwoordigen. Deze commissies bestaan onder meer uit makelaars- en verzekeringsleden die zich (onder andere) bezighouden met het onderhoud en de ontwikkeling van (model)beursvoorwaarden en -clausules. Deze (model)beursvoorwaarden worden beschikbaar gesteld op de website van de VNAB. Uit het jaarverslag
van de VNAB volgt de volgende taakomschrijving voor de commissies:
‘De modelvoorwaarden en -clausules zijn via de website van de VNAB vrij
beschikbaar voor de leden en zijn in de Technische Commissies onderwerp
67.
68.
69.
70.
71.

Leliveld 2017, p. 123. Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/5.
Stadskeur van de stad Amsterdam, 29 januari 1688, zoals opgenomen in Vergouwen 1945, p. 41
en Van Leeuwen 2000, p. 268.
Leliveld 2017, p. 123. Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/5.
Leliveld 2017, p. 123.
Brand, engineering, transport en varia.
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van gesprek. De Technische Commissies hebben als taak de bestaande
modelvoorwaarden en -clausules te onderhouden, nieuwe te ontwikkelen
en eventueel te (laten) vertalen in het Engels. Indien nodig stellen de
Technische Commissies hiervoor werkgroepen in, waarin ook specialisten
en/of juristen zitting kunnen nemen.’72
Het bestuur van de VNAB heeft een procedure opgesteld ten behoeve van een efficiënte af handeling en introductie van nieuwe modelvoorwaarden en -clausules,
alsmede voor de herziening van bestaande modelvoorwaarden en -clausules.
Hieruit blijkt dat de leden van de technische commissies gezien kunnen worden
als ‘de ogen en oren van de co-assurantiemarkt en zullen actief het initiatief hiertoe
nemen. De VNAB heeft in dit proces een coördinerende rol’.73
De procedure kent 5 fases die hieronder zullen worden beschreven.74
Allereerst dienen de technische commissies ontwikkelingen en veranderingen in
de markt te signaleren en onderhouden zij bestaande modelvoorwaarden en clausules. Tevens ontwikkelen zij nieuwe modelvoorwaarden en -clausules.
Na herziening van bestaande modelvoorwaarden en -clausules, of indien er nieuwe
modelvoorwaarden en -clausules zijn ontwikkeld, worden deze voorgelegd aan de
juridische commissie van de VNAB. Deze commissie toetst vervolgens of zij correct
en consistent zijn.
Daarna worden de modelvoorwaarden en -clausules voorgelegd aan het bestuur.
Het bestuur zal deze dan beoordelen. Indien er bijvoorbeeld inhoudelijke bezwaren
bestaan zullen de modelvoorwaarden en clausules, voorzien van specifieke op- en
aanmerkingen, aan de technische commissie worden teruggestuurd. Na de goedkeuring van het bestuur zal er een marktconsultatie plaatsvinden om het draagvlak
voor de nieuwe modelvoorwaarden en clausules te toetsen. Het bestuur bepaalt
uiteindelijk of er voldoende draagvlak is.
Tevens zullen de modellen worden voorgelegd aan de zakelijke partners van de
VNAB, zoals Adfiz, het Verbond van Verzekeraars en andere zakelijke partners.
Zodoende zal ook draagvlak worden gecreëerd voor acceptatie van de modellen.
Indien er verder geen inhoudelijke bezwaren zijn, zullen de modellen (en de
daarbij behorende toelichting) door de VNAB worden gepubliceerd op haar website
en worden de leden daarvan op de hoogte gesteld.
De beursmodellen en daarbij behorende clausules zijn dus tot stand gekomen naar
aanleiding van het gezamenlijk overleg tussen makelaars en verzekeraars. Hierdoor
is het mogelijk om op de beurs snel en doeltreffend de gewenste dekking te verkrijgen voor een risico. Beursmodellen functioneren dus als door makelaars en verzekeraars gemeenschappelijk geaccepteerde voorwaarden.
Overigens zijn partijen niet verplicht om bij het sluiten van een verzekeringsovereenkomst gebruik te maken van de beursmodellen van de VNAB. Een verzekering

72.
73.
74.
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VNAB jaarverslag 2016, p. 18 (te downloaden via vnab.nl).
Zie de ‘Procedure ontwikkelen modelvoorwaarden en -clausules’ van de VNAB (te downloaden via
vnab.nl).
Zie de ‘Procedure ontwikkelen modelvoorwaarden en -clausules’ van de VNAB (te downloaden via
vnab.nl).
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kan ook worden gesloten op basis van maatschappijvoorwaarden of makelaarsvoorwaarden.75
2.5

Makelaarsvoorwaarden

Zoals hiervoor beschreven zijn partijen niet verplicht om de beursmodellen van
de VNAB te gebruiken. Het gebeurt dan ook regelmatig dat (grotere) makelaarskantoren hun eigen modelvoorwaarden ontwikkelen.76 Deze modellen dienen dan
weer als basis voor individuele verzekeringsovereenkomsten die makelaars voor
de verzekeringnemers sluiten. Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom
makelaars verzekeringen op basis van hun eigen voorwaarden sluiten en niet op
basis van de modelvoorwaarden van de VNAB.77
Allereerst kan worden gewezen op de centrale rol die de makelaar heeft bij het
afsluiten van verzekeringen. De makelaar is immers degene die de onderhandelingen met verzekeraars voert, de polis opstelt en zorgt dat deze ondertekend wordt
door verzekeraars. Het is dan ook niet vreemd dat de makelaar zijn eigen naam
aan de polis wil verbinden.78
Een andere reden waarom de makelaar zijn eigen voorwaarden gebruikt, is dat de
makelaar zijn voorwaarden precies kan afstemmen op de doelgroep die hij bedient
(bijv. een internationale markt of een speciale line of business). De VNAB-modellen
zijn afgestemd op het Nederlandse bedrijfsleven.79
Bovendien kan een makelaar zijn eigen modelvoorwaarden gemakkelijk aanpassen
aan actuele ontwikkelingen. Een aanpassing van de VNAB-modelvoorwaarden is
veel meer werk, mede door het overleg met makelaars en verzekeraars dat eraan
voorafgaat. De modelvoorwaarden van een makelaar zijn dus veel gemakkelijker
te actualiseren.80
Tot slot zijn er niet voor alle risico’s modelvoorwaarden van de VNAB beschikbaar.
Zo biedt de VNAB bijvoorbeeld geen modelvoorwaarden voor parapludekkingen.
Voor dergelijke risico’s zal de makelaar dus zijn eigen modelvoorwaarden moeten
ontwikkelen.81
Onderhandelingen over deze modelvoorwaarden vinden eigenlijk niet plaats, althans
niet over de bewoordingen daarvan. Wel kan worden onderhandeld over afwijkingen van de polis en het opnemen of weglaten van bepaalde clausules. Hierbij dient
onder meer rekening te worden gehouden met de werkzaamheden en wensen van
de klant. Op deze manier wordt de dekking op maat gemaakt voor de specifieke
verzekeringnemer en het risico.82

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Maatschappijvoorwaarden zullen hier niet worden besproken nu deze bij co-assurantie niet veel
voorkomen en dit gegeven bovendien niet afwijkt van de provinciale markt.
Deze zijn dan vaak wel gebaseerd op de modellen van de VNAB. Zie ook Leliveld 2017, p. 121.
Zie ook Leliveld 2017, p. 121.
Leliveld 2017, p. 121.
Leliveld 2017, p. 121.
Leliveld 2017, p. 122.
Leliveld 2017, p. 122.
Zie ook Hendrikse 2019, p. 62.
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2.6

DE CENTRALE POSITIE VAN DE BEURSMAKELAAR

De centrale positie van de beursmakelaar

Verzekeringen ter beurze worden gesloten door tussenkomst van een beursmakelaar.
Deze heeft een centrale positie, waarbij hij als het ware tussen een (aspirant-)verzekeringnemer en verzekeraars in staat. Kenmerkend daarvoor is het gebruik dat de
communicatie tussen verzekeringnemer en verzekeraars via de makelaar verloopt.83
De centrale positie van de makelaar volgt ook uit het feit dat deze een (aspirant-)
verzekeringnemer vertegenwoordigt bij het afsluiten van de verzekering, waarbij
de makelaar handelt in opdracht van zijn cliënt,84 maar tevens werkzaamheden
uitvoert voor verzekeraars.
Een beursmakelaar biedt dus, namens een aspirant-verzekeringnemer, het risico
ter verzekering aan bij verzekeraars en onderhandelt namens deze met verzekeraars
over de voorwaarden en premie. Gedurende de looptijd van de verzekering blijft
de beursmakelaar de verzekeringnemer vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld bij tussentijdse wijzigingen op de polis of bij de af handeling van eventuele schade.85 Ook
de communicatie tussen verzekeringnemer en verzekeraars blijft gedurende de
looptijd van de verzekering via de beursmakelaar verlopen.
Daarnaast neemt een beursmakelaar bijvoorbeeld de premiebetaling aan verzekeraars op zich als eigen schuld.86
2.7

Het sluiten van een verzekering ter beurze

Het sluiten van een verzekering ter beurze wijkt af van het sluiten van een verzekering op de provinciale markt.87 Zoals uit de vorige paragraaf al bleek is hierbij
een belangrijke rol weggelegd voor de beursmakelaar. Van Velzen heeft het proces
van het sluiten van een verzekering ter beurze uitgebreid beschreven.88 Uit deze
beschrijving volgt dat wanneer een verzekeringnemer een risico wil laten verzekeren, hij op zoek gaat naar een makelaar die gespecialiseerd is in een dergelijk risico.
De beursmakelaar brengt allereerst het risico, dat ter verzekering dient te worden
aangeboden, in kaart. Dit betekent dat de makelaar gaat inventariseren wie de aspirant-verzekeringnemer is en wat het risico precies inhoudt alvorens hij verzekeraars daarover informeert. Om te achterhalen wie de verzekeringnemer is zal de
makelaar bijvoorbeeld willen weten wat voor werkzaamheden deze uitvoert, met
wat voor klanten het bedrijf werkt en wat de omzetcijfers zijn. Ook zal de makelaar
83.

88.

Franken & Meijer 2017, p. 344. Zie bijvoorbeeld ook art. 16.1 Nederlandse Beursvoorwaarden voor
Brandverzekering (NBB) 2006: ‘Verzekeraars en verzekerden kunnen alle voor elkaar bestemde
mededelingen rechtsgeldig aan de makelaar doen.’
Deze cliënt is de (aspirant-)verzekeringnemer. Zie ook concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153,
bij HR 1 november 2019, r.o. 3.31 en zie verder Hof Amsterdam 15 december 2015,
ECLI:NL:GHAMS:2015:5709, r.o. 3.11 alsmede De Jong, NTHR 2015, p. 2 e.v.
Zie Franken & Meijer 2017, p. 351. Zie verder bijvoorbeeld de SPC-regeling (Schadeproces co-assurantie) van de VNAB, waarin is bepaald wat de makelaar in geval van schade dient te doen.
Van Velzen 2017b, p. 204-205. Zie ook art. 14.2.1 NBB (2006): ‘De makelaar neemt op zich de premie
als eigen schuld aan de verzekeraars te zullen voldoen op het moment dat deze krachtens de verzekeringsovereenkomst wordt verschuldigd door de verzekerde […]’. De makelaar heeft tevens een
belangrijke rol bij de af handeling van de schade en het innen van de premie. Zie bijvoorbeeld
Franken & Meijer 2017, p. 343 e.v. voor meer over de schaderegeling ter beurze en Van Velzen
2017b, p. 203 e.v. voor meer over het betalingsverkeer ter beurze.
Zie ook hoofdstuk 8 – De precontractuele mededelingsplicht bij co-assurantie, alwaar enkele verschillen worden geduid.
Van Velzen 2017a, p. 17-20.
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uitzoeken welke verzekeringsdekking een aspirant-verzekeringnemer nodig heeft
(en wenst) en welke dekking deze wellicht al heeft, zodat er geen sprake zal zijn
van samenloop of juist van een gat in de dekking.
Af hankelijk van het risico dat verzekerd dient te worden, zal de makelaar nadere,
meer risico-specifieke, informatie nodig hebben. Hierbij kan gedacht worden aan
taxatierapporten, omzetcijfers, inkoopfacturen, etc. Dit is erop gericht om de makelaar in staat te stellen de aspirant-verzekeringnemer juist te adviseren en de
juiste verzekering(en) af te sluiten. Wanneer de makelaar een en ander voor zichzelf
goed in beeld heeft gebracht zal er worden onderhandeld met verzekeraars.
De makelaar zal daartoe eerst enkele verzekeraars benaderen die met betrekking
tot het te verzekeren risico een bepaald aanzien hebben in de markt, vaak op basis
van hun kennis en expertise in het relevante risicosegment. Op basis daarvan acht
de makelaar hen geschikt als potentiële leidende verzekeraars voor de te sluiten
verzekering.
Met deze potentiële leidende verzekeraars treedt de makelaar in onderhandeling
over de toepasselijke voorwaarden, clausules en de premie. Dit is bovendien het
moment waarop verzekeraars eventueel aanvullende informatie over het risico
kunnen verlangen. De makelaar zal bij deze onderhandelingen proberen om een
zo passend mogelijke dekking voor de aspirant-verzekeringnemer te krijgen tegen
een zo scherp mogelijke premie. De verzekeraar met het beste aanbod zal de leidende verzekeraar worden. De keuze voor een leidende verzekeraar kan overigens
van invloed zijn op het vinden van volgende verzekeraars.
Wanneer de makelaar, op basis van de onderhandelingen, voldoende zekerheid
heeft dat hij het risico op bepaalde voorwaarden en tegen een bepaalde premie bij
verzekeraars kan onderbrengen, stelt hij een offerte op voor de aspirant-verzekeringnemer. Indien deze akkoord is met die offerte stelt de makelaar een sluitnota
op. Hierin staan de voorwaarden waarop het risico zal worden verzekerd en tevens
alle relevante gegevens over het te verzekeren risico. Het is bij co-assurantie veelal
dus de makelaar die de voorwaarden inbrengt.
Vervolgens zal de makelaar de verzekeraars vragen om voor een bepaald deel in
het risico te tekenen. Hierbij zal de makelaar als eerste de verzekeraar benaderen
waarvan hij – op basis van de vooronderhandelingen – verwacht dat deze voor
het hoogste aandeel de verzekering zal ondertekenen. Vaak zal een leader voor een
groter deel tekenen dan de overige verzekeraars op de polis (ook wel volgende
verzekeraars of followers genoemd). Dat hoeft overigens niet: zoals hiervoor beschreven kan een verzekeraar ook als leader optreden op grond van zijn grote of bijzondere expertise. Deze eerste ondertekenaar zal dus als leidende verzekeraar (ook wel
leader genoemd) op de polis gelden (overigens weet deze op dat moment niet of
andere verzekeraars hem zullen volgen en, zo ja, wie dat zijn. Dat ziet hij pas als
de polis is volgetekend en hij hier een afschrift van ontvangt).89 Wanneer de leidende
verzekeraar de polis heeft getekend zal de makelaar op zoek gaan naar volgende
verzekeraars die een deel van het risico willen dragen. Deze followers zijn meestal
niet betrokken geweest bij de onderhandelingen. Zij baseren zich voor hun beslissing
89.

Behalve een leader kan er ook een medebeheerder door de makelaar worden geselecteerd. Dit is
een afweging die wordt gemaakt door de makelaar en betrokken verzekeraars. De rol van medebeheerder is overigens alleen van toepassing bij het schadetraject. De medebeheerder is dan samen
met de leidende verzekeraar (en de makelaar) verantwoordelijk voor het af handelen van de schade.
Zie ook art. 2 AOP.
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met betrekking tot de risico-acceptatie (en de voorwaarden en premie) op het oordeel
van de leidende verzekeraar. Vertrouwen en reputatie zijn in de co-assurantiemarkt
dan ook van groot belang. Overigens kunnen ook ter beurze gegroeide gewoonten
en opvattingen een belangrijke rol spelen bij het sluiten van een verzekering ter
beurze (maar ook bij een eventuele schadeaf handeling of de uitleg van verzekeringsvoorwaarden90).91
Het vinden van volgende verzekeraars zal doorgaans gemakkelijker gaan wanneer
de leidende verzekeraar een goede reputatie en voldoende kennis over het relevante
risicosegment heeft. Wanneer deze toezegt een deel van het risico op zich te nemen,
zullen volgende verzekeraars sneller geneigd zijn om te participeren in het risico.
De reputatie van een leidende verzekeraar kan daarom van invloed zijn op de bereidheid van volgende verzekeraars om een aandeel in het risico te nemen. Dit
maakt het voltekenen van de polis in een later stadium gemakkelijker.
Indien zij willen participeren, hebben volgende verzekeraars in beginsel in te
stemmen met de voorwaarden en premie zoals met de leider overeengekomen.
Volgende verzekeraars kunnen echter proberen om een hogere premie of afwijkende
voorwaarden te bedingen. Dit zal vooral kans van slagen hebben wanneer de makelaar moeite heeft om het risico volgetekend te krijgen. Indien een volgende verzekeraar een hogere premie (of afwijkende voorwaarden) bedingt, geldt deze alleen
voor hem en niet voor de leidende verzekeraar.92
Een verzekering ter beurze komt op deze wijze stapsgewijs tot stand. Zodra een
verzekeraar voor een percentage of een deel in het risico heeft getekend, is deze
daarvoor gebonden.93 De verzekeringnemer heeft in juridisch opzicht een
overeenkomst met die afzonderlijke verzekeraar. Voor dat deel van het risico heeft
de verzekeringnemer dan dekking. Hiervoor is niet vereist dat de makelaar het
gehele risico al heeft ondergebracht.
Wanneer de verzekering is volgetekend (er is een dekking van 100% bereikt), maakt
de makelaar een dekkingsbevestiging op. Dit wordt wel een sluitbrief of cover note
genoemd. Dit is een (voorlopig) bewijs van dekking.94 Vervolgens maakt de makelaar
de polis op. Deze zendt hij eerst aan de leidende verzekeraars die de polis controleren en tekenen, daarna zullen ook de volgende verzekeraars de polis tekenen.
Tot slot wordt de polis naar de verzekeringnemer gestuurd. Overigens wordt er tegenwoordig niet altijd meer een cover note opgemaakt. Via het e-ABS systeem gaat
het opmaken en tekenen van de polis veel sneller dan vroeger. Deze wordt dan
bijna meteen na het sluiten al aan de verzekeringnemer toegezonden. Het opmaken
van een cover note is dan niet meer nodig.
90.
91.

92.
93.
94.
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Zie hoofdstuk 6 – De uitleg van verzekeringsvoorwaarden ter beurze.
Zie hoofdstuk 5 – Gewoonten en gebruiken in de co-assurantiemarkt. Asser/Wansink, Van Tiggele
& Salomons 7-IX* 2019/347: ‘Een circuit van “professionals” die elkaar kenden en voor wier handelen
mede ook ter beurze gegroeide gewoonten en opvattingen een wezenlijke leidraad vormden. Dit
circuit met de daaraan verbonden interne gewoonten en opvattingen bestaat nog steeds, ook al
zijn beide beurzen in 2004 als “fysieke” ontmoetingsplaats gesloten.’ Zie Van Velzen 2017a, p. 1720.
Van Velzen 2017a, p. 20.
Van Velzen 2017a, p. 20.
Van Velzen 2017a, p. 20. Van Velzen merkt hierbij op dat een (voorlopig) bewijs van dekking niet
verward moet worden met een bewijs van voorlopige dekking.
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Wanneer een makelaar een risico niet voor 100% krijgt volgetekend zal hij terug
moeten naar de verzekeringnemer voor overleg. Een oplossing kan dan bijvoorbeeld
zijn om potentiële volgende verzekeraars een hogere premie te bieden om het risico
voor hen aantrekkelijker te maken. De makelaar kan zo proberen het risico ook
voor het resterende deel vol te laten tekenen. In de tussentijd heeft de verzekeringnemer echter al wel dekking voor het aandeel waarvoor wel door verzekeraars is
getekend.
Indien het voltekenen toch niet lukt heeft de verzekeringnemer in beginsel slechts
dekking voor het percentage waarop verzekeraars hebben ingetekend.95
2.8

Samenhang

Een verzekeringnemer sluit bij het verzekeren van een risico in co-assurantie met
ieder van de participerende verzekeraars een aparte overeenkomst.96 Verzekeraars
sluiten bij co-assurantie naar Nederlands beursgebruik echter geen onderlinge
overeenkomst(en) inzake het te verzekeren risico.97 Er ontstaat aldus geen zelfstandige overeenkomst tussen de (leidende en volgende) verzekeraars onderling. Dit
wordt niet anders door het feit dat zij met elkaar een risico dekken en dit al dan
niet samen op één polis doen.98 Wel kan er echter worden gesproken van een samenhang tussen de parallelle overeenkomsten die een verzekeringnemer heeft
met de verschillende verzekeraars die participeren in het risico. Dit heeft tot gevolg
dat verzekeraars rekening dienen te houden met elkaars belangen bij het uitvoeren
van de overeenkomst met de verzekeringnemer.99 Bakker schrijft in dat kader, met
betrekking tot belangen van betrokken derden, het volgende:
‘Contractspartijen hebben, zoals gezegd, echter niet enkel met elkaar van
doen, maar tevens met de gemeenschap, waarvan zij deel uitmaken. Als
deelnemers aan het rechtsverkeer zijn zij bij de uitleg van hun contract
daarom gehouden zich tevens te verplaatsen in tot die gemeenschap behorende derden wier gerechtvaardigde belangen bij die overeenkomst
zijn betrokken. Die gehoudenheid kan onder omstandigheden onder meer
met zich brengen dat partijen (het bestaan van) een verplichting die in
andere gevallen wellicht in een contract zou kunnen worden ingelezen,
niet mogen aannemen, indien zulks in strijd zou komen met de gerechtvaardigde belangen van derden.’100
Volgende verzekeraars kunnen bovendien contractueel gehouden zijn een beslissing
van een leidende verzekeraar te volgen op basis van zogenaamde volgbepalingen
in hun overeenkomst met de verzekeringnemer. Dergelijke bepalingen worden

95.
96.
97.
98.
99.
100.

Zie bijv. concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, r.o. 3.5, bij HR 1 november 2019,
ECLI:NL:HR:2020:387.
Zie ook Van der Feltz 1976, p. 285.
Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, r.o. 3.5, bij HR 1 november 2019,
ECLI:NL:HR:2020:387.
Londonck Sluijk 2017, p. 47.
Zie hoofdstuk 3 – Co-assurantie: een geheel van samenhangende overeenkomsten.
Bakker 2015, p. 21.
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2.9

VOLGBEPALINGEN

ook wel ‘to follow’-clausules genoemd. Dit zijn veel voorkomende clausules bij coassurantie. Deze zullen in de volgende paragraaf nader worden besproken.
2.9

Volgbepalingen

Bij de verzekering in co-assurantie zijn verschillende partijen betrokken die al dan
niet met elkaar een overeenkomst hebben. Om de verschillende (rechts)relaties
tussen partijen in goede banen te leiden, is het gebruikelijk om een volgbepaling
(ook wel ‘to follow-clausule’ genoemd) op te nemen in de verzekeringsovereenkomst
op basis van co-assurantie, welke ziet op de leidende rol van de bovenstaande verzekeraar. Dit heeft veelal betrekking op de af handeling van claims.101
Een volgbepaling heeft rechtens als gevolg dat de verschillende verzekeraars die
op de polis participeren geen afwijkende dekkingsstandpunten kunnen innemen.
Dat is voor de verzekeringnemer van groot belang nu dit voorkomt dat er bij
schadeclaims een hiaat in de dekking zal ontstaan. Wanneer slechts één van de
verzekeraars uitkeert en de overige verzekeraars niet, kan de verzekeringnemer
uiteraard in grote problemen komen. De verzekerde krijgt dan slechts een deel van
zijn schade vergoed. Om dit te voorkomen is het gebruikelijk een to follow-clausule
in de verzekeringsovereenkomst op te nemen (overigens is dit niet verplicht).102 De
werking ervan ziet met name op voorwaarden die gaan over het verzekerde risico,
uitsluitingen, claimaf handeling, geschillenbeslechting, jurisdictie en toepasselijk
recht.
Indien een dergelijke clausule niet is opgenomen in het contract zijn (volgende)
verzekeraars in beginsel niet gebonden aan de beslissingen van een leidende verzekeraar. Daarmee staat het (volgende) verzekeraars in beginsel vrij om bijvoorbeeld
zelf een dekkingsstandpunt jegens verzekerde in te nemen bij een schade.
De to follow-clausule speelt bij co-assurantie dus een belangrijke rol, de clausule
bepaalt immers in welke mate de verschillende overeenkomsten en verzekeraars
elkaar volgen en in die zin samenwerken.

101.

102.
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De concrete reikwijdte van een dergelijke bepaling is af hankelijk van de formulering van de to follow-clausule in kwestie. Dit dient aldus van geval tot geval bepaald te worden. Veelal zullen deze
clausules echter betrekking hebben op de af handeling van schadeclaims. Zie hoofdstuk 4 – Volgbepalingen voor een nadere bespreking van volgbepalingen en voor voorbeelden van dergelijke
clausules.
Zie hoofdstuk 4 – Volgbepalingen. Zie daarover ook Londonck Sluijk 2017, p. 35 e.v. en Roos,
AV&S 2017/19.
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Hoofdstuk 3
Co-assurantie: een geheel van samenhangende
overeenkomsten

3.1

Inleiding

3.1.1

Algemeen

Verzekeringsovereenkomsten worden gesloten tussen een verzekeringnemer en
een verzekeraar. Daarbij draagt de verzekeringnemer zijn risico over aan de verzekeraar, in ruil waarvoor de verzekeraar premie ontvangt.103 In beginsel wordt een
dergelijke overeenkomst gesloten tussen één verzekeringnemer en één verzekeraar.
Bij co-assurantie is dat anders. Zoals eerder beschreven is risicospreiding hierbij
een wezenlijk kenmerk, nu de verzekeringnemer dan met meerdere verzekeraars
overeenkomsten sluit, om één risico te verzekeren.104 De verzekeringsovereenkomsten die de verzekeringnemer met de participerende verzekeraars sluit, hebben
aldus een zelfstandig karakter. De participerende verzekeraars sluiten onderling
echter geen overeenkomst.105 Ook van hoofdelijkheid tussen de participerende
verzekeraars is geen sprake.106 Er ontstaan daardoor evenveel overeenkomsten als
er risicodragers zijn die het risico onderschrijven.107 Deze overeenkomsten tezamen
vormen de polis die het risico van de verzekeringnemer afdekt.
Toch is het te zwart-wit om te stellen dat de participerende verzekeraars niets met
elkaar te maken hebben, want feitelijk ligt dit anders. Zij verzekeren, weliswaar
ieder slechts voor een bepaald percentage, gezamenlijk het risico van een verzekeringnemer. Dit doen zij op basis van in beginsel identieke verzekeringsvoorwaarden.108 In die zin kan worden gesteld dat de onderlinge posities van verzekeraars
tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn.
Ook zullen volgende verzekeraars veelal afgaan op de expertise van een leidende
verzekeraar. Tot slot zullen schadegevallen veelal worden afgehandeld door de
103.

104.
105.
106.

107.
108.

Zie Leerink 2011, p. 53-67, Van Huizen, Wezeman & Van Eijk-Graveland 2014, p. 11, Van der Feltz
1976, p. 18: ‘Daarbij wordt over het hoofd gezien, dat het de voornaamste taak van de verzekeraar
is om een op de verzekerde rustend risico over te nemen en te lopen. De verzekeraar, die dat gedurende de duur der verzekeringsovereenkomst doet, komt zijn verplichtingen even zo stipt na als
de verzekeraar die in die periode bovendien tot het doen van een uitkering gehouden is. Loopt de
verzekeraar geen risico ingevolge de gesloten overeenkomst, dan is er van verzekering geen sprake,
zoals in fiscalibus de Hoge Raad mijns inziens terecht heeft beslist.’ Van der Feltz verwijst hierbij
naar HR 21 oktober 1959, ECLI:NL:HR:1959:AY0931, BNB 1959/358. Zie anders Vloemans 2019, p. 7.
Zie par. 1.1.
Londonck Sluijk 2017, p. 46. Zie verder Franken en Meijer 2017, p. 344.
Zie art. 7:961 lid 4 BW dat luidt: ‘De bij eenzelfde verzekering betrokken verzekeraars zijn niet
verder aansprakelijk dan voor hun evenredig deel van hetgeen in totaal ten laste van die verzekering
komt.’ Zie ook Parl. Gesch. titel 7.17 BW, p. 198 (MvT): ‘Lid [4, JIR] slaat op verzekeringen waarbij
meer dan één verzekeraar is toegetreden. Het stemt met een vast gebruik overeen. Indien een dergelijke verzekering samenloopt met een of meer andere geldt zij voor de toepassing van de voorafgaande leden als één verzekering’. Zie ook Londonck Sluijk 2017, p. 46 e.v.
Meurs 2020, p. 82.
Van Velzen 2017a, p. 18-20.
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makelaar en de leidende verzekeraar(s).109 Feitelijk is er dus wel sprake van enige
verbondenheid tussen zowel de participerende verzekeraars onderling als de afzonderlijke overeenkomsten die zij met de verzekeringnemer hebben gesloten. Deze
onderlinge verhouding tussen verzekeraars is in Nederland niet contractueel vastgelegd. Het is dan ook interessant om te onderzoeken hoe deze feitelijke verhouding
zich juridisch kwalificeert en welke gevolgen dit meebrengt.
Hier is in de (Nederlandse) literatuur nauwelijks onderzoek naar verricht. In dit
hoofdstuk zal daarom worden onderzocht hoe deze verhoudingen bij co-assurantie
juridisch kunnen worden gekwalificeerd.110
Allereerst zal echter kort worden ingegaan op de begrippen ‘partij’ en ‘derde’ bij
een overeenkomst. Vervolgens zullen de leerstukken meerpartijenovereenkomst
zoals benoemd in artikel 6:279 BW en het juridisch verschijnsel contractencomplexen beknopt worden besproken, waarbij zal worden geconcludeerd dat een coassurantieovereenkomst niet kan worden gekwalificeerd als een meerpartijenovereenkomst, en evenmin kan worden aangemerkt als een contractencomplex. Daarna
zal worden besproken wat een samenhangende overeenkomst rechtens is en
waarom dit wel een geschikte kwalificatie is voor co-assurantie. Tot slot zullen de
gevolgen van deze kwalificatie worden besproken, waarbij ook gekeken wordt naar
de gevolgen van deze vaststelling voor de juridische verhouding tussen verzekeraars
onderling.
3.1.2

Partijen bij een overeenkomst

Door Du Perron worden drie verschillende categorieën van partijen onderscheiden,
namelijk ontstaanspartijen, rechtsopvolgers van ontstaanspartijen en toetredingspartijen.111
Met betrekking tot de ontstaanspartijen schrijft Du Perron dat zij er zelf (autonoom)
voor kiezen om een overeenkomst te sluiten en zich zodoende met elkaar te verbinden. Hieruit kan volgens Du Perron toestemming van partijen worden afgeleid,
hetgeen een essentieel onderdeel van de overeenkomst is, nu dit zowel de wil als
het opgewekte vertrouwen omvat.112 Hierover schrijft Du Perron:
‘Hierop gelet, moeten we als “partij” in het beginsel van de relativiteit
van de contractswerking diegenen beschouwen die de overeenstemming
door toestemming over en weer hebben gesloten, die partij waren bij de
overeenkomst als rechtshandeling. Alleen de gebondenheid van deze ontstaanspartijen kunnen we direct verklaren door te verwijzen naar de ratio
van het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst. De
woorden “handelende partijen” […] in art. 1376 oud-BW en “parties contractantes” in art. 1165 Cc steunen deze interpretatie van het partijbegrip. Ik

109.
110.

111.
112.
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Franken en Meijer 2017, p. 347.
Zie Baak 2019 voor een bespreking van de verhouding tussen verzekeraars, bezien vanuit het mededingingsrecht. Dit rechtsgebied ligt buiten het bestek van dit proefschrift en zal daarom niet
behandeld worden.
Du Perron 1999, p. 37.
Du Perron 1999, p. 37.
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wees er reeds op dat de toestemming in veel gevallen slechts uit de gedragingen van partijen kan worden afgeleid.’113
Aldus kunnen als ontstaanspartijen bij een overeenkomst worden aangemerkt, die
partijen die met wederzijdse toestemming de overeenkomst tot stand hebben gebracht.
Daarnaast duidt Du Perron de rechtsopvolger van een ontstaanspartij als partij bij
de overeenkomst.
Een rechtsopvolger van ontstaanspartijen kan volgens Du Perron tevens als ontstaanspartij beschouwd worden, ‘nu hij ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die
in de overgang zijn begrepen treedt in de rechtspositie van zijn voorganger’. Met
andere woorden: ‘hij wordt geacht de persoon van zijn rechtsvoorganger voort te
zetten’, uiteraard vanaf het moment van rechtsopvolging.114
Tot slot onderscheidt Du Perron van de contractspartijen de partijen die ná de totstandkoming van een overeenkomst tot die overeenkomst toetreden. Deze partijen
worden toetredingspartijen genoemd en de gebondenheid van deze partijen vindt
haar rechtvaardiging in de toetredingshandeling, aldus Du Perron:
‘Zij zijn partij bij de overeenkomst als rechtsbetrekking, zonder dat zij
noodzakelijkerwijs partij waren bij de overeenkomst als rechtshandeling.’115
De kwalificatie als ontstaanspartij dan wel als toetredingspartij is niet alleen van
belang voor de vraag wanneer een partij gebonden is aan de overeenkomst. Het
heeft bovendien gevolgen voor de vertrouwensbescherming van partijen. Zo zal
het vertrouwen van ontstaanspartijen worden beschermd door artikel 3:35 BW en
het vertrouwen van toetredingspartijen (mede) door artikel 3:36 BW.116
Bovendien is deze kwalificatie van belang omdat zij gevolgen heeft voor de remedies
die aan een benadeelde partij ter beschikking staan indien er sprake is van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, aldus een tekortkoming van de ene
partij jegens de andere. Aan een benadeelde partij staan drie remedies ter beschikking, namelijk nakoming, ontbinding en/of een vordering tot schadevergoeding.
3.1.3

Derden bij een overeenkomst

Tegenover de partijen bij een overeenkomst staan derden ten opzichte van een
overeenkomst. In beginsel kan een derde worden beschreven als een rechtssubject
dat geen partij is bij de overeenkomst (niet bij de totstandkoming en ook niet door
middel van rechtsopvolging of toetreding).117 In tegenstelling tot de remedies die
een benadeelde partij heeft in geval van tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst, staan aan de benadeelde derde minder opties ter beschikking. De
derde benadeelde kan slechts een vordering op grond van onrechtmatige daad in-
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Du Perron 1999, p. 37-38.
Du Perron 1999, p. 41. Zie ook Tjong Tjin Tai 2019, p. 4.
Du Perron 1999, p. 42.
Du Perron 1999, p. 44.
Tjong Tjin Tai 2019, p. 4.
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stellen. Het maximale resultaat dat de derde benadeelde hiermee kan bereiken is
dat de door hem geleden schade vergoed wordt.118
De term ‘derde’ is in de wet echter niet nader gedefinieerd en heeft daarom geen
vaste betekenis in het juridisch spraakgebruik. De term ‘derde’ kan duiden op een
persoon op wie een recht uit een overeenkomst overgaat, maar ook op een persoon
die op andere wijze met het bestaan van een overeenkomst wordt geconfronteerd.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand een partij aanspreekt uit onrechtmatige daad en een verweermiddel krijgt tegengeworpen dat is ontleend aan
een overeenkomst, of wanneer iemand contracteert met een partij bij een bestaande
overeenkomst en zich daardoor jegens diens wederpartij schuldig maakt aan een
onrechtmatige daad.119
Een veel aanvaarde opvatting is dat derden kunnen worden beschouwd als zij die
bij de overeenkomst als rechtshandeling geen partij waren. Kortom, iedereen die
geen partij was bij de totstandkoming van de overeenkomst, kan worden gekwalificeerd als een derde. Daarop zijn twee uitzonderingen te noemen, zijnde rechtsopvolgers en toetredingspartijen.120
De kwalificatie als partij of derde bij een overeenkomst kan in die zin temporeel
van aard zijn. Iemand is immers derde ten opzichte van de overeenkomst tot het
moment waarop deze een van de partijen opvolgt of toetreedt tot de overeenkomst.
Andersom kan een partij bij een overeenkomst ook derde worden, bijvoorbeeld
door rechtsopvolging. Dit is het geval indien een rechtssubject niet langer partij
wenst te zijn bij een overeenkomst en wordt opgevolgd door een andere partij.
Vanaf het moment van rechtsopvolging is eerstgenoemde niet langer partij bij de
overeenkomst maar een derde.121
In beginsel lijkt het onderscheid tussen de hoedanigheid van ‘partij’ en ‘derde’
duidelijk te zijn. Echter, door Cahen werd in 1965 al betoogd dat derden die in een
voldoende mate zijn betrokken bij een overeenkomst, een positie binnen het
krachtenveld van de overeenkomst zouden moeten hebben, zodat de daaruit
voortvloeiende rechten en plichten ook jegens hen zouden kunnen ‘doorwerken’.122
Dit onderscheid geldt aldus niet voor iedere derde, maar slechts voor de derde die
voldoende betrokken is bij een overeenkomst. In aansluiting daarop is door de
wetgever voorzien in dergelijke bepalingen, door middel van de artikelen 7:419,
7:420 en 7:421 BW.123 Door de wetgever is met deze artikelen geregeld dat de positie
van de (voldoende) betrokken derde in een aantal gevallen al wordt beschermd.
Voor overige gevallen heeft de wetgever een dergelijke bescherming van de positie
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Ernes & Lamers, WPNR 2012, p. 451. Zie ook Du Perron 1999, p. 256.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/516. Zie ook Lamers 2011, p. 77.
Du Perron 1999, p. 46 en Asser/Sieburgh 6-III 2018/517.
Zie hierover ook Du Perron 1999, p. 46. Met betrekking tot co-assurantie kan worden gedacht aan
een verzekeraar die niet langer partij wenst te zijn van een polis die is gesloten door middel van
co-assurantie. Deze kan dan worden opgevolgd door een andere verzekeraar. Vanaf het moment
van opvolging is eerstgenoemde verzekeraar dan derde bij de overeenkomst.
Cahen, RMThemis 1965, p. 473-507. Zie ook Lamers 2011, p. 77.
Zie ook Lamers 2011, p. 77.
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van een voldoende betrokken derde aan de rechtspraak en doctrine overgelaten.124
Daarmee wordt het onderscheid tussen een ‘partij’ en een ‘derde’ minder scherp.
3.2

Relativiteit van overeenkomsten

Het onderscheid tussen partijen en derden is van belang omdat het Nederlands
privaatrecht er in beginsel van uitgaat dat overeenkomsten enkel verbintenissen
scheppen tussen handelende partijen, niet ten behoeve of ten laste van derden.
Een overeenkomst heeft aldus een besloten karakter, ook wel het relativiteitsbeginsel
genoemd.125 Dit beginsel verbiedt iedere doorwerking van contractuele rechten en
plichten jegens derden126 en is gebaseerd op artikel 1376 BW (oud), dat als volgt
luidde:
1.
2.

‘Overeenkomsten zijn alleen van kracht tusschen de handelende partijen.
Dezelve kunnen aan derden niet ten nadeele strekken: zij kunnen aan derden
geen voordeel aanbrengen, dan alleen in het geval voorzien bij artikel 1353.’

Het relativiteitsbeginsel dat in dit artikel uit het oude BW was verwoord, houdt
kort gezegd in dat partijen bij een overeenkomst zich enkel jegens elkaar verbinden.
De verbindende kracht van een overeenkomst strekt zich niet verder uit. Partijen
regelen met het sluiten van een overeenkomst slechts hun eigen onderlinge
rechtsverhouding.127 Aan derden verleent de overeenkomst geen rechten, nu partijen
zich niet jegens derden hebben verbonden. Ook legt de overeenkomst in beginsel
geen verplichtingen op aan derden, omdat derden deze niet hebben aanvaard of
daarmee niet hebben ingestemd. Partijen verbinden zich dus slechts jegens elkaar.
Wie niet tot die handelende partijen behoort, staat buiten de overeenkomst en is
dus een derde.128 Een wanpresterende partij zal daarom slechts aansprakelijk zijn
jegens de wederpartij en niet jegens een derde. Het relativiteitsbeginsel brengt dit
mee.
In het nieuwe Burgerlijk Wetboek is een met de hiervoor weergegeven bepaling
vergelijkbaar artikel niet opgenomen. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat
door de toenmalige Minister van Justitie werd opgemerkt dat het Burgerlijk Wetboek
in beginsel nog steeds uitgaat van rechtsverhoudingen tussen handelende partijen,
maar dat dit beginsel niet zonder uitzonderingen is. De wetgever heeft daarmee
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Kamerstukken II 1982/83, 17779, nr. 3, p. 10. De wetgever verwijst hierbij naar het arrest HR Kribbebijter (HR 11 maart 1977, NJ 1977/521, m.nt. G.J.S.): ‘Dit nieuwe artikel geeft een wettelijke fundering
aan de beslissing van H.R. 11 maart 1977, N.J. 1977, 521 (G.J.S.), waarbij de Hoge Raad uitmaakte
dat degene die in eigen naam maar voor rekening van een opdrachtgever met een derde een
overeenkomst sluit, ook het recht op schadevergoeding ten behoeve van de opdrachtgever tegen
de derde geldend kan maken […]. Voor de niet-lastgevingsgevallen […] is een regeling te dezer
plaatste niet mogelijk en blijft de verdere ontwikkeling derhalve aan rechtspraak en doctrine
overgelaten.’
Tjong Tjin Tai 2019, p. 20, Asser/Sieburgh 6-III 2018/517-518, Cahen 2004, p. 1 en Du Perron 1999.
Zie ook Vranken, WPNR 2002, p. 40, Vranken, WPNR 1997, p. 9 en 715 en Linssen, NJB 1995/34,
p. 1265.
Meijer, WPNR 1998, p. 617. Zie ook Ernes & Lamers, WPNR 2012, p. 451-458.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/518.
Cahen 2004, p. 1.
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de weg opengelaten voor verder ontwikkelingen op dit gebied. In de memorie van
antwoord is hierover het volgende opgenomen:
‘De Commissie heeft de vraag gesteld of in deze afdeling niet een bepaling
opgenomen zou moeten worden als artikel 1376 B.W. ten einde aan te
geven dat overeenkomsten alleen tussen de handelende partijen van
kracht zijn.
De ondergetekende zou deze vraag met de Commissie ontkennend willen
beantwoorden. Inderdaad kan men zeggen dat dit beginsel, in het nieuwe wetboek
zo goed als in het huidige, ten grondslag ligt aan de regeling van de overeenkomst
en derhalve ook aan de onderhavige afdeling. Het gaat hier evenwel om een beginsel
dat niet zonder uitzonderingen is en waarvan de werking in het huidige recht in
vele opzichten door rechtspraak en doctrine nader wordt bepaald. De ondergetekende meent dat het geen aanbeveling verdient verdere ontwikkelingen
op dit gebied af te snijden. Hij geeft er daarom de voorkeur aan om op
die punten waar werking jegens derden stellig behoort te bestaan, deze
uitdrukkelijk te regelen, zonder dat de wet uitsluit dat ook in andere gevallen waarin zulks wenselijk blijkt te zijn een zekere werking jegens
derden wordt aanvaard.’129 [cursivering toegevoegd, JIR]
Uit bovenstaand citaat kan worden afgeleid dat men in de praktijk uit zal gaan van
het beginsel dat een overeenkomst slechts tussen de handelende partijen van kracht
zal zijn, ook al is hiertoe geen wettelijke bepaling opgenomen. Toch garandeert
dit niet dat een overeenkomst slechts gevolgen heeft voor partijen. Door de minister
is immers opgemerkt dat er uitzonderingen op dit beginsel bestaan en dat er in de
praktijk een ontwikkeling gaande is die ertoe leidt dat moet worden aanvaard dat
overeenkomsten een zekere werking jegens derden kunnen hebben.130 Voorbeelden
hiervan zijn meerpartijverhoudingen, zoals de meerpartijenovereenkomsten,
contractencomplexen en samenhangende overeenkomsten, welke verderop in dit
hoofdstuk beschreven zullen worden. Het beginsel van relativiteit van contractwerking lijkt in beginsel niet in het geding te komen. Echter, bij nadere beschouwing
blijkt dit toch ingewikkelder te liggen. Du Perron schrijft daarover:
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Parl. Gesch. BW Boek 6 1981, p. 917 (MvA II).
Parl. Gesch. BW Boek 6 1981, p. 916 (V.V. II): ‘De Commissie heeft zich afgevraagd of opneming van
een dergelijke bepaling gewenst zou zijn: behoort het belangrijke beginsel dat overeenkomsten
alleen tussen de “handelende partijen” van kracht zijn niet met nadruk voorop te staan? De Commissie is geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden.
Naar het de Commissie voorkomt is ook zonder uitdrukkelijke bepaling wel duidelijk dat genoemd
beginsel aan het ontwerp ten grondslag ligt: het is bijvoorbeeld in de omschrijving van het begrip
“overeenkomst” (art. 6.5.1.1) neergelegd. De praktijk zal derhalve met dat beginsel ook in de toekomst
wel rekening blijven houden. En men kan zich afvragen of een uitdrukkelijke vastlegging van het
beginsel niet belemmerend zou werken ten aanzien van een aan de gang zijnde ontwikkeling.
Immers, vooral de laatste tijd is herhaaldelijk de betrekkelijkheid van het onderhavige beginsel aan de orde gesteld.
Niet alleen dat het aantal in de wet vastgelegde uitzonderingen steeds groter wordt […], maar ook wordt in literatuur en rechtspraak het beginsel in deze zin gerelativeerd, dat men in bepaalde gevallen, zonder dat een wetsbepaling een aanknopingspunt biedt, aan een overeenkomst rechtsgevolgen toekent ten aanzien van derden die
niet als “handelende partij” bij een overeenkomst betrokken waren. Men laat toe, ofwel dat een derde de overeenkomst aan een contractspartner tegenwerpt, ofwel dat een contractspartner zulks aan een derde doet.’ [cursivering
toegevoegd, JIR]
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‘Zoals het handelen of nalaten dat wanprestatie oplevert – afgezien van
de schending van de verbintenis – een onrechtmatige daad kan zijn jegens
de wederpartij, zo kan het ook onrechtmatig zijn jegens een derde.
Daarbij lijkt het beginsel van de relativiteit van de contractswerking niet
in het geding: men toetst de handelwijze van de betrokken partij niet aan
de contractuele norm – waarvan de derde geen naleving kan verlangen –
maar aan de heteronome normen van de onrechtmatige daad.
Bij nadere beschouwing blijken de zaken evenwel ingewikkelder te liggen.
De mate waarin men bij het beantwoorden van de onrechtmatigheidsvraag
abstraheert van de overeenkomst en de daarin vervatte normen verschilt
namelijk aanzienlijk. Om dit in te zien, moeten wij toevallige ontmoetingen tussen overeenkomst en derde onderscheiden van ontmoetingen die
dit toevalskarakter ontberen.’131
Hiermee lijkt Du Perron, net als eerder Cahen al deed,132 een onderscheid te maken
in de mate waarin derden bij een overeenkomst betrokken zijn, bijvoorbeeld derden
in het algemeen en derden die (voldoende) betrokken zijn bij een overeenkomst.
Bij toevallige ontmoetingen tussen een overeenkomst en een derde zal het onrechtmatigheidsoordeel over de gedraging die wanprestatie oplevert, maar tevens schade
toebrengt aan een derde, losstaan van de overeenkomst. Dit is van een andere aard
dan het geval ‘waarin een partij zich jegens een derde van wanprestatie moet onthouden omdat het belang van deze derde met de overeenkomst is verbonden’, aldus
Du Perron.133 Juist die laatste situatie is voor dit hoofdstuk van belang. Daarover
schrijft Du Perron verder:
‘Onder omstandigheden blijkt op een partij dus een bijzondere zorgplicht
te rusten om de belangen van derden te ontzien die met (de uitvoering
van) haar overeenkomst zijn verbonden. Deze zorgplicht bestaat niet onaf hankelijk van de overeenkomst, maar bestaat juist doordat het derdenbelang met (de uitvoering van) de overeenkomst verbonden is geraakt.
De gedraging die de wanprestatie uitmaakt, is niet in het algemeen onrechtmatig; zij is de partij jegens de betrokken derde niet toegestaan
omdat deze partij in haar verhouding tot de derde voor behoorlijke nakoming van haar contractuele verplichtingen rechtens verantwoordelijk is
geworden. De concrete inhoud van de zorgplicht wordt aldus mede bepaald
door de prestatie waartoe die partij zich in haar overeenkomst (autonoom)
jegens haar wederpartij heeft verbonden.’134
Onder omstandigheden blijkt een contractuele rechtsverhouding tussen partijen
te kunnen worden beïnvloed door de zorgplicht die een van de partijen heeft jegens
een betrokken derde. Diens belangen zijn dan zodanig met de overeenkomst verbonden geraakt, dat er een zorgplicht op een van de partijen is komen te rusten die
ziet op een behoorlijke nakoming van de overeenkomst. Zoals al eerder opgemerkt,
131.
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Du Perron 1999, p 256.
Zie par. 3.1.3.
Du Perron 1999, p. 257-258.
Du Perron 1999, p 259.
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wordt het onderscheid tussen een partij en een derde vertroebeld door het bestaan
van een bij de overeenkomst voldoende ‘betrokken derde’.
3.3

Discussie met betrekking tot het relativiteitsbeginsel

Op grond van bovenstaande is het niet vreemd te noemen dat er in de literatuur
enige discussie bestaat over de vraag waar de gebondenheid aan contracten op berust.135 Daarin wordt onder meer de betrekkelijkheid van het beginsel van relativiteit
aan de orde gesteld. Dergelijke discussies zijn onder meer het gevolg van economisch-maatschappelijke ontwikkelingen, die ervoor zorgen dat het contractuele
landschap er in de praktijk anders uitziet dan vroeger.136
Door verschillende auteurs is sinds de jaren ’80 gepubliceerd over de economische
verdichting van de samenleving en de schaalvergroting in het vermogensrecht,
waarvan samenhangende overeenkomsten een uitvloeisel zijn.137 Van Dongen
merkt op dat dit binnen het overeenkomstenrecht tot onwennigheid leidde, nu
indertijd als uitgangspunt gold dat verschillende overeenkomsten op individuele
basis werden afgewikkeld, ook wanneer een gezamenlijke beoordeling wellicht
meer recht aan de feitelijke verhoudingen zou hebben gedaan.138
Sommige auteurs gaan er tegenwoordig echter van uit dat het contract minder dan
vroeger een afzonderlijke, gesloten rechtsverhouding is.139 Steeds meer ontstaan
er rechtsverhoudingen waarbij het onderscheid tussen partijen en derden lastig te
maken is. Ernes en Lamers merken in dat kader op dat sinds het begin van de vorige
eeuw, men steeds vaker contracteert in contractencomplexen. Deze contractencomplexen vertonen volgens de auteurs een zodanige onderlinge samenhang dat het
ontleden van dergelijke complexen, langs de lijnen van de bilaterale overeenkomst,
tot ongewenste situaties zal kunnen leiden.140
Eerder al werd door Meijer opgemerkt dat het huidige verbintenissenrecht ons
dwingt om te denken in afzonderlijke, gesloten rechtsverhoudingen (tussen twee
partijen) en dat dit in veel gevallen geen problemen zal opleveren. Bij meerpartijverhoudingen, zoals samenhangende (of verbonden) overeenkomsten of contractencomplexen, staat dit echter in de weg aan toerekening van rechten en plichten
aan derden die nauw bij een overeenkomst zijn betrokken. Het probleem wordt
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Schoordijk, WPNR 1998, p. 429.
Ernes & Lamers, WPNR 2012, p. 451-453. Zie ook Teyssie 1975, nr. 15-21.
Zie Van Dongen 2016, p. 53. Zie ook Ernes & Lamers, WPNR 2012, p. 452 e.v., Vranken, WPNR 2002,
p. 47: ‘Het leerstuk overeenkomst en derden dient losgemaakt te worden van de kluisters en het
denken in tweerelaties en van het autonomie- en vertrouwensbeginsel. De huidige aanpak strookt
niet met de maatschappelijke werkelijkheid waarin meerpartijenverbindingen eerder regel dan
uitzondering zijn.’ Zie verder Vranken, NJB 1995/70, p. 13: ‘Overeenkomsten zijn al lang geen
eilanden meer waarop partijen zich naar hartelust kunnen uitleven.’
Van Dongen 2016, p. 53-54.
In deze paragraaf wordt slechts beoogd een beknopt overzicht te geven van de standpunten die
door verschillende auteurs zijn ingenomen ten aanzien van dit onderwerp. Niet bedoeld is om een
standpunt in deze discussie in te nemen, nu dit een meer omvattend overzicht van de discussie in
de literatuur vergt en dit buiten het bestek van dit proefschrift valt. Zie onder andere Ernes & Lamers,
WPNR 2012, p. 451-458, Van Laarhoven 2006, p. 26-27, Vranken, WPNR 2002, p. 42, Du Perron
1999, p. 23-24, Schoordijk, WPNR 1998, p. 428-429, Du Perron 1996, p. 16 en Linssen, NJB 1995/34.
Ernes & Lamers, WPNR 2012, p. 451. Zie ook Van Laarhoven 2006, p. 5.
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hierbij gevormd door het relativiteitsbeginsel.141 Zoals hiervoor al aangegeven, stelt
Cahen immers dat derden die in voldoende mate betrokken zijn bij een overeenkomst, binnen het krachtveld van die overeenkomst zouden moeten komen.142 In
navolging daarop schrijft Du Perron het volgende:
‘Het recht beschermt niet iedere derde die schade lijdt als gevolg van de
wanprestatie van een partij tegen de gevolgen van die wanprestatie. Dat
zou met het contractuele relativiteitsbeginsel onverenigbaar zijn. Sommige
derden zijn echter zozeer bij een overeenkomst betrokken, dat partijen
bij het uitvoeren van hun overeenkomst met hun belangen rekening
dienen te houden. In welke mate zij dat moeten doen, hangt af van de
intensiteit van de betrokkenheid: jegens een derde die zeer nauw bij een
overeenkomst is betrokken, kan vrijwel iedere vorm van wanprestatie
onrechtmatig zijn, terwijl een partij jegens derden die minder nauw bij
een overeenkomst betrokken zijn alleen onrechtmatig handelt indien zij
de belangen van deze derden desbewust aan de hare opoffert, door opzettelijk wanprestatie te plegen.’143
Ook door Cahen wordt opgemerkt dat er een tendens is waar te nemen naar minder
beslotenheid van contracten, waardoor op grond van open normen rekening zal
moeten worden gehouden met de belangen van derden:
‘Het blijft waar dat partijen zich door een contract afzonderen van de
overige deelnemers aan het rechtsverkeer, maar de contractsomheining
is een andere geworden. Ze laat meer zicht toe op de contractsomgeving
en de posities van waaruit partijen tot elkaar zijn gekomen. Het onderscheid tussen contractanten en derden blijft intact, maar de afscheiding
is niet ondoordringbaar meer. Daardoor wordt de mogelijkheid opengelaten dat ook op grond van open normen partijen en derden zich met elkaar
moeten verstaan en met elkanders belangen rekening moeten houden.’144
Ook Van Laarhoven deelt deze mening. In aansluiting op Cahen stelt zij dat het
recht niet enkel meer bepaald wordt door de beginselen van algemeen contractenrecht. Deze beginselen zagen met name op het regelen van de verhouding tussen
twee partijen bij een overeenkomst. Volgens Van Laarhoven vraagt het huidige
tijdperk om een andere benadering waarbij de nadruk (ten minste ook) ligt op de
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Meijer, WPNR 1998, p. 617: ‘Het systeem van het huidige verbintenissenrecht dwingt echter tot het
denken in afzonderlijke, gesloten contractsverhoudingen. Op deze wijze denkt men ruimere contractsverbanden in stukken en daarmee – om op een uitspraak van Eggens te variëren – denkt
men ze stuk. Het zicht op de doelbewuste afstemming van de (rechts-)handelingen gaat verloren
en de betrokkenen worden strikt gescheiden in partijen en derden. Deze scheiding is in veel gevallen
evident en zonder wezenlijke complicaties maar bij verbonden contracten is zij dat niet, en ontstaat
het probleem van het toerekenen van rechten en plichten aan derden die nauw bij de totstandkoming of uitvoering van het contract betrokken zijn. De grote sta-in-de-weg is dan het relativiteitsbeginsel dat in principe iedere doorwerking van contractuele rechten en plichten jegens derden
verbiedt.’
Cahen, RMThemis 1965, p. 473-507.
Du Perron 1999, p. 271-272.
Cahen 2004, p. 2.
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plicht om rekening te houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Van Laarhoven schrijft daarover het volgende:
‘Langs de weg van de open normen is in zekere zin nieuw recht ontstaan.
Recht dat eigenlijk al lang niet meer en zeker niet uitsluitend wordt gedomineerd door begrippen als partijautonomie, partijbedoeling, subjectieve
rechten en bevoegdheden en handelingsvrijheid, maar dat veel meer – in
ieder geval ook en gelijktijdig – is geënt op de gedachte dat het recht allereerst de betrekkingen tussen mensen moet normeren, gedragsnormen
moet formuleren die werkbaar zijn en voldoen aan de eisen van deze tijd.
Een perspectief waarbij in overwegende mate wordt geredeneerd op basis
van autonomie en handelingsvrijheid wordt verdrongen door een perspectief waarbij de plicht om rekening te houden met elkaars gerechtvaardigde
belangen van meet af aan in het centrum van de beslissing staat.’145
Net als Du Perron en Cahen is ook Lamers van mening dat het contract geen afgesloten rechtssfeer schept, en schrijft daarover het volgende:
‘Een contract schept dus geen afgegrendelde rechtssfeer. Het beginsel van
relativiteit van de contractswerking staat er immers niet aan in de weg
dat in verband met een overeenkomst voor derden recht of verplichtingen
ontstaan. Contractspartijen dienen rekening te houden met de rechtsposities en de gerechtvaardigde belangen van wederpartij(en) en derden.’146
Van Laarhoven meent bovendien dat het relativiteitsbeginsel geen obstakel vormt
voor een verdere ontwikkeling van het leerstuk van samenhangende overeenkomsten.147
Anders hierover denkt Tjong Tjin Tai, die een meer restrictieve kijk heeft op het
relativiteitsbeginsel:
‘Een algemeen beginsel van contractenrecht is dat overeenkomsten slechts
verbintenissen scheppen tussen partijen, niet voor en jegens derden. Dit
beginsel kent diverse uitzonderingen, doch is nog steeds geldend recht
[…]. Dit beginsel kan worden gerechtvaardigd door de partijautonomie.148
Partijen zijn als gevolg van hun instemming met de overeenkomst verbonden. Derden hebben zich evenwel per definitie […] niet verbonden aan
de overeenkomst. Het zou dan ook onjuist zijn dat zij in enig opzicht aan
de overeenkomst gebonden zijn […]. Omgekeerd hebben partijen de con145.
146.
147.
148.
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Van Laarhoven 2006, p. 5.
Lamers 2011, p. 85 (waarbij wordt verwezen naar Du Perron 1999, p. 99).
Van Laarhoven 2006, p. 38.
Het autonomiebeginsel houdt in dat het eenieder vrij staat om een rechtshandeling te verrichten,
een overeenkomst af te sluiten of zich al dan niet te binden. Contractuele normen zijn daarom
autonoom: rechtssubjecten zijn vrij om overeenkomsten te sluiten met de inhoud en de wederpartij
die zij wensen, maar ook om daarvan af te zien. Hieruit vloeit voort dat voor de totstandkoming
van een overeenkomst, de op dat rechtsgevolg gerichte wil van partijen vereist is. Er is daarbij
sprake van vormvrijheid, zodat men zelf bijvoorbeeld de inhoud, aard, werking en omvang van
een overeenkomst kan vormgeven. Zie Du Perron 1999, p. 15 en Van Cassel-van Zeeland, GS Vermogensrecht, art. 3:37 BW, aant. 2.3 (online, bijgewerkt 31 mei 2018).
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tractuele verplichtingen alleen op zich genomen jegens hun wederpartij:
het zou het contractuele evenwicht verstoren als derden hier zomaar van
zouden kunnen profiteren.’149
Uit deze discussie volgt dat er in de literatuur onduidelijkheid, althans onenigheid,
bestaat over de reikwijdte van het relativiteitsbeginsel en de gevolgen die een
overeenkomst kan hebben voor betrokken derden. In de volgende paragrafen zullen
daartoe drie soorten meerpartijverhoudingen worden beschreven, waarbij ook
aandacht zal worden besteed aan de positie van betrokken derden. Vervolgens zal
worden onderzocht of een van deze meerpartijverhoudingen van toepassing is op
co-assurantie.
3.4

Meerpartijverhoudingen

In beginsel is er dus sprake van partijen bij een overeenkomst en derden bij een
overeenkomst. Echter, in sommige gevallen kan het onderscheid tussen een partij
en een derde onduidelijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een meerpartijverhouding. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie waarbij er sprake is van
meerdere partijen bij een en dezelfde overeenkomst of van meerdere overeenkomsten die op enigerlei wijze met elkaar verbonden lijken te zijn. In het eerste geval
wordt wel gesproken van een meerpartijenovereenkomst, terwijl er in het tweede
geval sprake is van samenhangende (ook wel: verbonden) overeenkomsten, of zelfs
een groepscontract (ook wel contractencomplex, groep van contracten of contractengroep genoemd). Daarbij moet worden aangetekend dat het soms lastig is om
een onderscheid tussen beide rechtsfiguren te maken, aangezien het onduidelijk
kan zijn of men van doen heeft met twee (of meer) samenhangende overeenkomsten
of met een meerpartijenovereenkomst.150 Dit komt onder meer omdat beide begrippen niet eenduidig gedefinieerd worden151 en het onderscheid tussen partijen en
derden bij dergelijke overeenkomsten vervaagt, zodat het lastig kan zijn om de
onderlinge relaties tussen verschillende partijen vast te stellen.
Hieronder zullen eerst de leerstukken meerpartijenovereenkomst en groepscontract
nader worden bestudeerd, op basis waarvan zal worden geconcludeerd dat deze
geen passende kwalificatie zijn voor co-assurantie.152 Vervolgens zal het leerstuk
samenhangende overeenkomsten worden besproken, hetgeen een meer passende
kwalificatie voor de overeenkomsten bij co-assurantie blijkt te zijn.
3.5

Meerpartijenovereenkomst

Een meerpartijenovereenkomst (ook wel: meerpartijencontract) is een wettelijk
begrip (ex art. 6:279 BW), en wordt algemeen gedefinieerd als een enkele
149.
150.
151.

152.

Tjong Tjin Tai 2019, p. 20-21.
Zie bijvoorbeeld Rb. Arnhem 4 juli 1963, ECLI:NL:RBARN:1963:7, NJ 1964/27.
Zie de verschillende definities van bijvoorbeeld Tjong Tjin Tai 2019, p. 31, 47 en 107, Meurs 2020,
p. 87 e.v. en p. 95 e.v. en tevens Dirix, TPR 1983, p. 759. Zie ook Van Laarhoven 2006, p. 1 (met
betrekking tot samenhangende overeenkomsten).
Dit proefschrift beoogt niet een uitputtende beschrijving van de meerpartijenovereenkomst of
contractgroepen te geven, maar slechts een korte beschrijving van de relevante kenmerken om te
kunnen toetsen of zij een juiste kwalificatie zijn voor overeenkomsten bij co-assurantie.
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overeenkomst die tussen meer dan twee partijen tot stand komt.153 Er is dus slechts
één overeenkomst met meerdere partijen aan één of beide zijden.154
Met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst in co-assurantie wordt in de literatuur wel gesteld dat er sprake is van een symmetrische meerpartijenovereenkomst,
waarbij verzekeraars in een enkele polis gezamenlijk een bepaald risico onderschrijven, zij het ieder voor hun eigen aandeel en zonder solidariteit. Zodoende kunnen
de verschillende partijen bij de overeenkomst verdeeld worden over twee groepen,
enerzijds de verzekeringnemer (als schuldeiser van de verzekeringsprestatie) en
anderzijds de verschillende verzekeraars (als schuldenaars van de verzekeringsprestatie).155
Dit lijkt mij een onjuiste stelling.
Allereerst is hierop aan te merken dat er bij een verzekeringsovereenkomst in coassurantie evenzoveel contracten als verzekeraars zijn en dat er tussen de verschillende verzekeraars geen rechtsband in het leven wordt geroepen.156 Het feit dat er
mogelijk slechts één polis wordt opgemaakt, doet daaraan niet af.157 Uitgangspunt
is dan ook dat er evenveel afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten ontstaan,
als het aantal verzekeraars dat het risico onderschrijft. Het feit dat dit resulteert in
één polis(document) maakt dit niet anders.
Verzekeraars contracteren aldus individueel en afzonderlijk met de verzekeringnemer. Door Londonck Sluijk is daarover het volgende geschreven:
‘Dit neemt niet weg dat verzekeringsovereenkomsten die op basis van
coassurantie worden gesloten wel degelijk een zelfstandig karakter hebben,
in die zin dat de verzekeringnemer met ieder van de deelnemende verzekeraars een afzonderlijke verzekeringsovereenkomst afsluit, maar steeds
voor het percentage waarvoor de betreffende verzekeraar het risico heeft
geaccepteerd […]. Het maakt hierbij niet uit of de overeenkomst met ieder
van de verzekeraars afzonderlijk op papier is gezet of dat gebruik wordt
153.

154.
155.
156.

157.
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Er kan onderscheid worden gemaakt tussen drie verschillende soorten of categorieën meerpartijenovereenkomsten. Ten eerste kan men de symmetrische (of bilaterale) meerpartijenovereenkomst
onderscheiden. Deze kenmerkt zich door het feit dat er sprake is van meer partijen bij één
overeenkomst, maar dat deze partijen zich laten verdelen over twee groepen (partijen aan de actiefzijde en partijen aan de passiefzijde). De partijen binnen elke groep nemen nagenoeg dezelfde
rechtspositie in. In die zin is een bilaterale meerpartijenovereenkomst niet anders dan (de structuur
van) een gewone tweepartijenovereenkomst. Een voorbeeld hiervan is de gezamenlijke verkoop
van een goed aan een of meerdere kopers. Ten tweede kan men de asymmetrische (of complexe)
meerpartijenovereenkomst onderscheiden. Kenmerkend hiervoor is dat alle partijen een eigen juridische positie innemen, zonder dat zij te herleiden zijn tot twee groepen. Hierbij ontbreekt aldus
de symmetrie die de hiervoor beschreven categorie kenmerkte. Het onderscheid met een gewone
tweepartijenovereenkomst is dan ook groter. Dit heeft tot gevolg dat de regels van het algemene
contractenrecht moeilijker toepasbaar kunnen zijn. Een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst
is de driepartijenruil. Het derde type meerpartijenovereenkomst kenmerkt zich doordat zij samenwerkingsvormen tussen partijen in het leven roept. De wil en prestaties van partijen zijn dan gericht
op het verwezenlijken van gezamenlijke doelstellingen, zoals bijvoorbeeld een maatschap. Zie
hiervoor ook Dirix, TPR 1983, p. 759-767, Den Tonkelaar, GS Verbintenissenrecht, art. 6:213 BW, aant.
54, Meurs 2020, p. 87-88 en Tjong Tjin Tai 2019, p. 52-53.
Zie ook Meurs 2020, p. 89.
Dirix, TPR 1983, p. 763-764 en Tjong Tjin Tai 2019, p. 52.
Zie Londonck Sluijk 2017, p. 46. Zie ook Meurs 2020, p. 82 en p. 87-93, waarin zij analyseert of de
meerpartijenovereenkomst een passende kwalificatie is voor co-assurantie voor de Belgische coassurantiemarkt, maar tot een negatief oordeel komt.
Londonck Sluijk 2017, p. 46.
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gemaakt van een en hetzelfde document dat door alle betrokken verzekeraars is ondertekend.’158
Ook Van der Feltz geeft aan dat op grond van artikel 7:961 lid 4 BW kan worden
vastgesteld dat er bij co-assurantie sprake is van afzonderlijke overeenkomsten
tussen verzekeringnemer en verzekeraars. Het aantal overeenkomsten komt overeen
met het aantal verzekeraars dat de polis heeft ondertekend.159
Daarbij valt in dit kader nog te wijzen op het ontbreken van hoofdelijkheid als
kenmerk van de overeenkomsten bij co-assurantie, hetgeen de autonomie van deze
afzonderlijke overeenkomsten benadrukt.160
Dit is een van de belangrijkste argumenten waarom co-assurantie niet is te kwalificeren als een meerpartijenovereenkomst.
Ten tweede is het bij co-assurantie zo dat, anders dan bij een meerpartijenovereenkomst, het verdwijnen van een van de partijen niet tot gevolg heeft dat ook de
overige overeenkomsten bij co-assurantie tenietgaan. Ieder van de partijen heeft
aldus de mogelijkheid om zelfstandig te beslissen over de beëindiging van de afzonderlijke overeenkomst.161 Indien een van de verzekeraars zijn aandeel in het risico
opzegt, heeft dit in beginsel geen gevolg voor het voortbestaan van de overeenkomsten tussen de verzekeringnemer en de overige verzekeraars. Het is in dat geval
aan de makelaar om ervoor te zorgen dat het vrijgevallen aandeel in het risico bij
(een) andere verzekeraar(s) wordt ondergebracht. Dit kan de makelaar doen door
het vrijgevallen aandeel aan te bieden aan verzekeraars die al een aandeel in het
risico lopen, om zodoende hun aandeel te vergroten. Lukt dit niet, dan zal de makelaar het vrijgevallen aandeel in het risico onderbrengen bij een of meer nieuwe
verzekeraars.162
Dit staat haaks op de kenmerken van een meerpartijenovereenkomst, waarbij er
slechts één overeenkomst ontstaat met meerdere partijen aan een of beide zijden.163
Ook om deze reden lijkt een dergelijke kwalificatie niet passend.
Tot slot is het kenmerkend voor meerpartijenovereenkomsten dat ieder van de
partijen instemt met de totstandkoming van de overeenkomst, onder de voorwaarde
dat ook de andere partijen zich zullen verbinden. Dit heeft tot gevolg dat een
meerpartijenovereenkomst slechts dan tot stand komt wanneer alle partijen daartoe
hebben ingestemd. Indien een van de partijen dit nalaat, wordt de overeenkomst
geacht geheel niet tot stand te zijn gekomen.164 Ook dit uitgangspunt is niet in te
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Londonck Sluijk 2017, p. 46.
Van der Feltz 1976, p. 285.
Meurs 2020, p. 99-100. Zie ook Londonck Sluijk 2017, p. 46.
Dirix, TPR 1983, p. 771 en Meurs 2020, p. 99.
Van Velzen 2017a, p. 25. Zie ook Meurs 2020, p. 107.
Zie ook Meurs 2020, p. 92.
Van Dongen 2016, p. 293 en Asser/Sieburgh 6-III 2018/537. Zie ook HR 9 februari 1979,
ECLI:NL:HR:1979:AC0729, NJ 1979/501: ‘Voor kontrakten die zijn opgemaakt om door meer dan
twee pp. te worden ondertekend, kan niet als algemene regel worden aanvaard, dat ieder die
daarin als partij wordt genoemd zich, door het kontrakt zonder het maken van een voorbehoud
te ondertekenen, aan de daarin geformuleerde verbintenissen gebonden moet achten tegenover
degenen die het mede hebben ondertekend, ongeacht of alle daarin als “ondergetekenden” aangeduide personen bereid zijn het mede te tekenen.’
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passen met het ontstaan van overeenkomsten bij co-assurantie. Voor de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst bij co-assurantie is namelijk niet nodig
dat alle verzekeraars daarmee hebben ingestemd. Een verzekeraar beslist zelfstandig
over de vraag of hij een aandeel in het risico neemt.165 Wanneer een verzekeraar
instemt met de overeenkomst is hij daaraan gebonden. Hiervoor is instemming
van overige verzekeraars niet vereist.166 Wanneer een van de verzekeraars na de
onderhandelingen weigert om zich te verbinden, zullen de overige verzekeraars
wel gebonden zijn wanneer zij daarmee hebben ingestemd. Een verzekeraar is voor
de totstandkoming van de verzekering zelfs niet altijd op de hoogte van welke andere verzekeraars er betrokken zijn bij de verzekering van het risico (dit geldt bijvoorbeeld zeker voor de leidende verzekeraar).167 Pas na het sluiten van de verzekering verschijnt de polis in e-ABS en kunnen alle participerende verzekeraars zien
welke overige verzekeraars in het risico participeren en voor welk aandeel.168
Dit sluit niet aan bij het uitgangspunt van een meerpartijenovereenkomst, dat instemming van alle partijen vereist is voordat de overeenkomst tot stand komt.
Bovenstaande leidt tot de conclusie dat een kwalificatie als meerpartijenovereenkomst niet passend is voor co-assurantie.169
3.6

Contractengroepen

Als alternatief voor de meerpartijenovereenkomst kan worden gewezen op de
contractengroep of het contractencomplex.170 Een contactengroep wordt door Dirix
gedefinieerd als een geheel van juridisch afzonderlijke contracten, die vanuit economisch oogpunt een bepaalde samenhang vertonen.171 Contractengroepen kunnen
zich in verschillende vormen voordoen, zoals ketencontracten en samenhangende
overeenkomsten.172 In dit hoofdstuk zal waar gesproken wordt van contractengroep,
slechts de laatste variant bedoeld worden, nu enkel deze relevant is voor co-assu165.
166.

167.

168.

169.
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171.
172.
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Wel kan het zo zijn dat een volgende verzekeraar vertrouwt op de reputatie van een leidende verzekeraar en om die reden sneller geneigd is om een aandeel in het risico te nemen.
Van Velzen 2017a, p. 20: ‘Een in coassurantie gesloten verzekering komt aldus stukje bij beetje tot
stand: zodra een verzekeraar heeft getekend, is hij voor zijn aandeel in het geheel gebonden.’ Zie
ook Dirix, TPR 1983, p. 771, Tjong Tjin Tai 2019, p. 64, Meurs 2020, p. 92-93. Zie verder
HR 9 februari 1979, NJ 1979/501, m.nt. C.J.H. Brunner (Verhoeven/Pied Boeuf).
Bij verticale co-assurantie is het mogelijk dat een verzekeraar helemaal geen weet heeft van de
betrokkenheid van andere verzekeraars, omdat er bij een dergelijke layer structuur sprake is van
verschillende polissen.
Het sluitproces van een polis gaat veelal buiten e-ABS om. Pas nadat de verdeling van het risico
over verschillende verzekeraars vaststaat, gaat de polis het e-ABS systeem in. Verzekeraars kunnen
dan de hele verdeling van het risico opzoeken.
Zie ook Meurs 2020, p. 93. In haar proefschrift concludeert Meurs voor de Belgische verzekeringsmarkt echter dat een verzekering in co-assurantie gezien kan worden als een maatschapsverhouding,
zodat aangesloten kan worden bij de wettelijke bepalingen die zien op een maatschap. De rol van
de makelaar en leidende verzekeraar lopen in de Nederlandse en Belgische verzekeringsmarkt zover
uiteen dat een dergelijke benadering voor de Nederlandse markt niet van toepassing is en derhalve
buiten het bestek van dit proefschrift valt.
Zie hierover uitgebreid Van Dongen 2016, Van Laarhoven 2006, Du Perron 1996 en Teyssié 1975.
Zie ook Schoordijk 1979, p. 554 e.v., Ernes & Lamers, WPNR 2012, p. 51-58 en tevens Gulijk &
Muller, MvV 2016, p. 175.
Dirix, TPR 1983, p. 761.
Lamers 2011, p. 87 e.v. Zie ook Meurs 2020, p. 99, Van Dongen 2016, p. 284 en Van Laarhoven
2006, p. 1-2.
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rantie.173 Overige vormen van contractengroepen zullen daarom buiten beschouwing
blijven.
Meurs beschrijft contractengroepen als ‘een pluraliteit van afzonderlijke maar parallelle overeenkomsten die vanuit economisch oogpunt een geheel vormen of samenhang vertonen omwille van een gemeenschappelijk doel of voorwerp’.174
In de literatuur kunnen twee vereisten worden ontwaard voor het bestaan van een
contractengroep. Du Perron stelt, in navolging van Teyssie, dat er bij contractengroepen sprake dient te zijn van een spilfiguur en een doel dat de spilfiguur wil
bereiken. De hierbij betrokken contracten vertonen samenhang omdat zij noodzakelijk zijn voor het bereiken van dit doel.175 Deze kenmerken worden ook genoemd
door Ernes en Lamers.176
Wanneer aan deze vereisten of criteria is voldaan kan er worden gesproken van
een contractengroep. Een gevolg van deze kwalificatie is dat zij, die binnen deze
contractengroep met elkaar samenwerken, rechtstreekse, contractuele vorderingen
jegens de andere groepsleden hebben, ondanks het ontbreken van een directe
contractuele betrekking. Of, zoals Du Perron het verwoordt bij de bespreking van
Teyssie’s leer van de groepen van contracten:
‘Iedere bij een groep betrokken persoon heeft tegen de andere bij de groep
betrokken personen, al staat hij niet met hen in een directe contractuele
betrekking, een rechtstreekse vordering tot nakoming van hun verplichtingen, indien en voor zover hij bij die nakoming belang heeft. Deze
vorderingen zijn contractueel van aard.’177
Voor het bestaan van een contractengroep is allereerst vereist dat deze is gevormd
rondom een spilfiguur.178 Volgens Ernes en Lamers smeedt deze spil ‘de verschillende bilaterale overeenkomsten alsmede de relaties tussen “deelnemers” aan een
contractengroep tussen wie geen directe bilaterale overeenkomsten bestaan, als
het ware aan elkaar.’179 De spilfiguur kan worden gezien als de regisseur of organisator van de contractengroep en voert daarom veelal de ‘juridische regie’ over de
bilaterale overeenkomsten binnen de groep. Elk van de deelnemers in de groep
heeft dan slechts een directe, contractuele relatie met de spilfiguur.
Met betrekking tot co-assurantie zou men kunnen redeneren dat de makelaar namens de verzekeringnemer optreedt als een dergelijke spilfiguur. Wanneer de spil,
173.

174.
175.
176.

177.
178.
179.

Samenhangende overeenkomsten in de zin van contractengroepen zullen in dit hoofdstuk besproken
worden als contractengroepen. Deze moeten onderscheiden worden van samenhangende overeenkomsten zoals die in de Nederlandse rechtspraak zijn erkend en zoals die in de volgende paragraaf
zullen worden besproken.
Meurs 2020, p. 96.
Du Perron 1996, p. 17.
Ernes en Lamers onderscheiden overigens nog een derde criterium, namelijk de realisatie van
hetzelfde economische doel. Zie Lamers 2011, p. 116-117 en tevens Ernes & Lamers, WPNR 2012,
p. 457 e.v. Dit criterium zal in dit proefschrift niet nader worden besproken nu dit een voorstel
van Ernes en Lamers betreft dat in de literatuur (nog) niet door andere auteurs lijkt te zijn overgenomen. Bovendien is mij niet geheel duidelijk geworden in welk opzicht dit criterium zich onderscheidt van de gemeenschappelijke oorzaak als criterium. Zie in die zin ook Van Dongen 2016,
p. 66.
Du Perron 1996, p. 17.
Teyssie 1975, nr. 69, p. 39, Du Perron 1996, p. 17, Lamers 2011, p. 93 e.v., Ernes & Lamers, WPNR
2012, p. 456 e.v. en Van Dongen 2016, p. 85.
Ernes & Lamers, WPNR 2012, p. 457.
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zoals bij co-assurantie, een tussenpersoon of intermediair is, heeft dit veelal tot
gevolg dat op alle bilaterale overeenkomsten in de groep dezelfde voorwaarden
van toepassing zijn, namelijk die van de tussenpersoon. Volgens Ernes en Lamers
komt dit de rechtszekerheid ten goede, maar maakt dit het bovendien makkelijker
om te spreken van een contractengroep. Het gevolg hiervan is namelijk dat deze
voorwaarden niet slechts van toepassing zijn op de directe, bilaterale overeenkomsten, maar indirect ook van toepassing zijn op de relatie tussen de groepsleden
tussen wie onderling geen directe, contractuele overeenkomst bestaat.180
Als tweede vereiste voor een contractengroep is de aanwezigheid van een gemeenschappelijke bestaansreden of een gemeenschappelijke oorzaak, als gevolg waarvan
een gemeenschappelijk doel kan worden nagestreefd.181 De gemeenschappelijke
oorzaak is te beschrijven als de bestaansreden van de groep, met het oog waarop
de contracten zijn gesloten. Het gaat aldus om hetgeen de contracten binnen een
groep met elkaar verbindt.182 Deze oorzaak is voor ieder van de contractanten
binnen de groep hetzelfde.
Bij co-assurantie kan als bestaansreden worden gewezen op de wens om een risico
voor 100% te verzekeren. Als gevolg hiervan streeft de makelaar ernaar dat er bilaterale overeenkomsten tussen de verzekeringnemer en de afzonderlijke verzekeraars
tot stand komen, ter uitvoering van het uiteindelijke doel of de gemeenschappelijke
oorzaak. Immers, een verzekeringnemer wil, door een beursmakelaar in te zetten,
dat er uiteindelijk een overeenkomst tot stand komt als gevolg waarvan zijn risico
is verzekerd.183
Op grond van bovenstaande kenmerken lijkt co-assurantie op het eerste gezicht te
kunnen worden gekwalificeerd als contractengroep. Echter, als we de redenering
van Teyssie en Ernes en Lamers volgen, zou dit leiden tot ongewenste gevolgen.
Indien co-assurantie gekwalificeerd zou worden als contractengroep, heeft dit tot
gevolg dat naast contractuele relaties tussen de verzekeringnemer en iedere verzekeraar, alle groepsleden jegens ieder lid van de groep een rechtstreekse vordering
tot nakoming van hun verplichtingen hebben, voor zover zij daar belang bij hebben.
Deze vorderingen zijn contractueel van aard.184 Een ander gevolg is dat binnen de
groep dezelfde voorwaarden van toepassing zijn op alle directe en indirecte relaties.185
Er zou dan een situatie ontstaan waarin verzekeraars zich onderling, jegens elkaar,
zouden kunnen beroepen op de voorwaarden uit het contract dat ieder van hen
met de verzekeringnemer heeft. Dit kan ertoe leiden dat een leidende verzekeraar
zich jegens een volgende verzekeraar beroept op een to follow-clausule uit het
contract met een verzekeringnemer, of dat een volgende verzekeraar zich contractueel kan verzetten tegen een uitkeringsbeslissing van de leidende verzekeraar.
Door zulke onderlinge geschillen kan de uitkering van een verzekeringnemer onder
180.
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druk komen te staan of onderhevig worden aan de discussie (of zelfs gerechtelijke
procedure) tussen verzekeraars onderling.186 Dit leidt mijns inziens juist tot
rechtsonzekerheid voor de verzekeringnemer, die dan af hankelijk wordt van (mogelijke) geschillen tussen verzekeraars. Zulks lijkt mij een ongewenst effect, als
gevolg waarvan een dergelijke kwalificatie dan ook niet passend is. Een dergelijk
vergaand gevolg zet het relativiteitsbeginsel bovendien onder druk en is in de Nederlandse rechtspraak dan ook niet erkend. Een dergelijke kwalificatie zou daarom
praktisch van weinig waarde zijn.187
Tjong Tjin Tai noemt de leer van contractengroepen voor het Nederlandse rechtsstelsel overigens geen wenkend perspectief en wijst er daarbij op dat, zoals ook
gesteld wordt door Van Laarhoven, de effecten van de leer van contractencomplexen
ook bereikt kan worden met het leerstuk van samenhangende overeenkomsten,
zoals die zijn erkend in de Nederlandse rechtspraak.188 Anders dan bij contractengroepen, waar de samenhang berust op de noodzakelijkheid om een bepaald doel
te bereiken, is er bij samenhangende overeenkomsten zoals bedoeld in de volgende
paragraaf voornamelijk sprake van een meer feitelijk-economische samenhang.
Dit leerstuk zal in de volgende paragraaf worden beschreven, waarna zal worden
geconcludeerd waarom dit een juiste kwalificatie is voor de overeenkomsten bij
co-assurantie.
3.7

Samenhang of verbondenheid van overeenkomsten189

3.7.1

Algemeen

In deze paragraaf zullen samenhangende (of verbonden) overeenkomsten, waarvan
het bestaan in de rechtspraak van de Hoge Raad is aanvaard, worden besproken.
Hierbij zullen allereerst de algemene kenmerken daarvan worden omschreven.
Vervolgens zullen, aan de hand van jurisprudentie, de juridische gevolgen van een
dergelijke kwalificatie worden besproken om te bezien of co-assurantie als zodanig
gekwalificeerd kan worden.
Het verschijnsel van samenhangende overeenkomsten wordt door Tjong Tjin Tai
beschreven als het leerstuk dat betrekking heeft op verschillende overeenkomsten
tussen verschillende partijen, die een zodanige mate van samenhang vertonen dat
gebeurtenissen in de ene contractuele rechtsverhouding ook gevolgen hebben voor
een of meer daarmee samenhangende overeenkomsten.190
Volgens Van Laarhoven gaat het bij samenhangende overeenkomsten ‘om onbepaalde meerpartijenverhoudingen waarin de rechtsposities van betrokkenen verknoopt
zijn, zonder dat sprake is van een meerpartijencontract’. Van belang hierbij is dat zij
spreekt over verschijnselen waarbij ‘de feitelijke samenhang tussen de rechtsposities van
meerdere betrokkenen problemen oplevert en de beantwoording van rechtsvragen
186.
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Zie hierover hoofdstuk 4 – Volgbepalingen.
Zie voor een korte weergave van deze discussie par. 3.3. Zie ook Tjong Tjin Tai 2019, p. 112.
Tjong Tjin Tai 2019, p. 113 en Van Laarhoven 2006, p. 40-46.
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contractencomplex.
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beïnvloedt, terwijl geen sprake is van een (meerpartijen)contract of overeenkomst
tussen hen en ook anderszins niet in een regeling is voorzien’. Door Van Laarhoven
wordt opgemerkt dat bij de kwalificatie als samenhangende overeenkomsten ‘uiteindelijk niet de juridische structuur of de typologie van de verbindingen tussen
contractanten en derden beslissend is, maar de wijze waarop en de mate waarin
de belangen van hen die tot elkaar in een feitelijk-economische relatie staan, zijn
verstrengeld. Pas na constatering en evaluatie van de feitelijk-economische samenhang kan daadwerkelijk van samenhangende rechtsverhoudingen worden gesproken.’191 Veel zal daarbij af hangen van de feitelijk-economische samenhang tussen
de rechtsposities van de betrokkenen en de vraag of aan een dergelijke samenhang
rechtsgevolgen moeten worden toegekend. Indien dit het geval is, dient er volgens
Van Laarhoven gesproken te worden van samenhangende rechtsverhoudingen.192
Zij acht van belang dat de contracten gezamenlijk voorzien in de uitvoering van
een ‘pakket’ aan verbintenissen, waarbij niet de juridische constructie centraal
staat, maar de daarachter gelegen feitelijke samenhang.193 Volgens Du Perron is
enkel de feitelijke samenhang tussen prestaties onvoldoende voor het aannemen
van een zorgplicht, maar dienen hierbij overige omstandigheden betrokken te
worden, zoals onder meer de mate waarin voorzienbaar is dat belangen van derden
worden geschaad, de omvang van de schade van de derde, de ernst van de wanprestatie en de hoedanigheid van een partij en de derde.194 In de rechtspraak die hierna
zal worden besproken zal naar voren komen welke omstandigheden de Hoge Raad
van belang acht.
3.7.2

Aanvaarding van samenhang of verbondenheid van overeenkomsten
in de rechtspraak van de Hoge Raad

3.7.2.1

Algemeen

De Hoge Raad heeft in zijn rechtspraak het bestaan van samenhang of verbondenheid van overeenkomsten aanvaard, in die zin dat een gebeurtenis of een omstandigheid die speelt in een overeenkomst onder omstandigheden rechtsgevolgen kan
hebben in een daarmee samenhangende overeenkomst.195 Veelal betekent dit dat
de aanwezigheid van samenhang ertoe leidt dat het lot van de ene overeenkomst
verbonden is met het lot van de andere overeenkomst.196 Om de aanwezigheid van
een dergelijke samenhang vast te stellen, hecht de Hoge Raad veel waarde aan de
omstandigheden van het geval, waarbij een feitelijk-economische samenhang een
belangrijke rol speelt.
In deze jurisprudentie zijn bovendien twee belangrijke gevolgen van samenhang
aanvaard, namelijk de doorwerking van vernietiging en ontbinding, alsmede de
doorwerking van wanprestatie bij samenhangende overeenkomsten, resulterende
in een aanspraak van een betrokken derde op grond van onrechtmatige daad. De
191.
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Hoge Raad is in een latere uitspraak nog verder gegaan door aan te nemen dat
hiervoor niet mede vereist is dat de aangesproken partij is tekortgeschoten in de
nakoming van de overeenkomst waarbij zij partij is en waarmee de belangen van
de derde verbonden zijn. Een directe contractuele aanspraak van een verbonden
derde jegens een contractspartij (voortvloeiend uit dat contract) is door de Hoge
Raad echter (nog) niet erkend.
De relevante jurisprudentie met betrekking tot de eerstgenoemde twee gevolgen
van samenhang zal hieronder worden besproken.
3.7.2.2

Doorwerking van vernietiging en ontbinding bij samenhang van overeenkomsten

In het arrest Jans/FCN197 werd door de Hoge Raad een inhoudelijk criterium gegeven
voor het aannemen van een samenhang. In casu diende geoordeeld te worden over
samenhang van twee afzonderlijke overeenkomsten. Het betrof enerzijds de
huurkoopovereenkomst inzake een tweedehands Alfa Romeo tussen de heer Jans
en autoverkoper Hameeteman en anderzijds een financieringsovereenkomst tussen
Jans en kredietverstrekker FCN Credit Nederland (FCN). In het kader van deze
laatste overeenkomst trad de autoverkoper bovendien op als vertegenwoordiger
van de kredietverstrekker.
De auto in kwestie vertoonde echter gebreken, als gevolg waarvan Jans de huurkoopovereenkomst ontbond op grond van dwaling dan wel bedrog. Tevens stopte
Jans met de termijnbetalingen aan FCN, nu de koop en de financiering van de auto
via dezelfde partij werden geregeld (namelijk de autoverkoper). Door FCN werd
echter nakoming van de financieringsovereenkomst gevorderd.198
De Hoge Raad oordeelde daarover als volgt:
‘Bij de beoordeling van deze onderdelen moet het volgende worden
vooropgesteld. In haar algemeenheid is niet juist de stelling dat, indien
een derde (de financier) zich ter zake van huurkoop heeft verbonden aan
de huurkoper krediet te verlenen en het bedrag hiervan rechtstreeks aan
de huurverkoper te betalen ter voldoening van het door de huurkoper
aan de huurverkoper verschuldigde, uit art. 7A:1576h, derde lid, voortvloeit
dat de overeenkomst tussen de huurkoper en de huurverkoper enerzijds
en die tussen de huurkoper en de financier anderzijds (de financieringsovereenkomst) steeds geacht moeten worden zozeer met elkaar verbonden
te zijn dat vernietiging of ontbinding van eerstbedoelde overeenkomst
noodzakelijkerwijs tot gevolg heeft dat de overeenkomst tussen de huurkoper en de financier evenmin in stand kan blijven.
Wel brengt deze bepaling, in het licht van de bescherming die zij aan de
huurkoper beoogt te bieden, mee dat, ook indien de overeenkomst tussen
de huurkoper en de huurverkoper enerzijds en de financieringsovereenkomst anderzijds als afzonderlijke overeenkomsten moeten worden beschouwd, de aard van de krachtens die bepaling tussen de partijen ontstane
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HR 23 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2555, NJ 1999/97, m.nt. J.B.M. Vranken (Jans/Fiat Credit).
Zie ook Lamers 2018, p. 34-35.

CO-ASSURANTIE: EEN GEHEEL VAN SAMENHANGENDE OVEREENKOMSTEN

53

3.7

SAMENHANG OF VERBONDENHEID VAN OVEREENKOMSTEN

rechtsverhouding in beginsel op het ontstaan van een zodanige verbondenheid
wijst.’199 [cursivering toegevoegd, JIR]
Uit deze overweging kan worden afgeleid dat, ook indien er sprake is van twee afzonderlijke overeenkomsten, de aard van een tussen partijen ontstane rechtsverhouding kan leiden tot een verbondenheid tussen die afzonderlijke overeenkomsten.
Verderop in dit arrest overwoog de Hoge Raad dat de aanwezigheid van dergelijke
verbondenheid door middel van uitleg dient te worden vastgesteld:
‘Of die verbondenheid in het gegeven geval inderdaad moet worden
aanvaard, moet worden vastgesteld aan de hand van uitleg van die rechtsverhouding in het licht van de omstandigheden.
Zijn de financieringsovereenkomst en de overeenkomst tussen de huurkoper en huurverkoper, zoals in het onderhavige geval, (nagenoeg) gelijktijdig en met medewerking van alle drie genoemde partijen tot stand gekomen, zoals bijvoorbeeld kan blijken uit het feit dat beide overeenkomsten in een akte zijn neergelegd, dan zal bij die uitleg in het bijzonder
acht moeten worden geslagen op hetgeen ieder van de drie partijen van
de andere partijen heeft verwacht en heeft mogen verwachten.’200 [cursivering toegevoegd, JIR]
De tussen partijen ontstane rechtsverhouding dient aldus te worden uitgelegd om
te bezien of verbondenheid van de overeenkomsten mag worden aanvaard. Volgens
Van Dongen kan uit HR Jans/FCN bovendien worden afgeleid dat voor het bestaan
van samenhang van belang is dat de overeenkomsten deel uitmaken van dezelfde
transactie en dat zij veelal als een geheel worden aangeboden. In dat geval lijkt het
van belang of de partijen beoogd hebben dat de overeenkomsten met elkaar samenhangen en dat dit tot rechtsgevolgen kan leiden.201
In het arrest Jans/FCN maakten beide overeenkomsten deel uit van dezelfde transactie, maar was er een scheidingsclausule opgenomen in de overeenkomst tussen
koper Jans en financier FCN. Desondanks bepaalde de Hoge Raad dat het tenietgaan
van de koopovereenkomst in de gegeven omstandigheden ook tot gevolg had dat
de financieringsovereenkomst niet langer bleef bestaan. De huurkoper werd aldus
beschermd door de Hoge Raad. Het opsplitsen van de overeenkomsten mocht de
199.
200.
201.
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aannemingsovereenkomst.’ [cursivering toegevoegd, JIR] Van Dongen leidt hieruit af dat er aan het
samenhangvereiste is voldaan, indien beide overeenkomsten onderdeel uitmaken van dezelfde
transactie, hetgeen overigens een ruim criterium is. Zie verder Van Dongen 2016, p. 51-52.
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huurkoper niet in een slechtere positie brengen dan wanneer er sprake was geweest
van één overeenkomst (bijvoorbeeld in het geval dat financiering door de verkoper
zelf zou worden verstrekt). In dat geval zou ontbinding van de koopovereenkomst
immers ook tot gevolg hebben dat het financieringsgedeelte niet langer zou blijven
bestaan.202
Het arrest Jans/FCN zag op een situatie waarin de huurkoopovereenkomst en de financieringsovereenkomst werden gesloten tussen een professionele partij en een
consument. Het arrest gaf daarmee geen antwoord op de vraag of zulks ook was
toe te passen op situaties tussen twee professionele partijen. Dit was wel het geval
in het arrest HR AgfaPhoto Finance/Foto Noort,203 waarin duidelijk werd dat bovenstaande ook van toepassing is in het geval van professionele (weder)partijen. In
deze zaak had Foto Noort, een professionele partij, een huurkoopovereenkomst
met AgfaPhoto Netherlands. Daarnaast had Foto Noort een financial leaseovereenkomst met AgfaPhoto Finance, ter zake van de hiervoor genoemde huurkoop.
Toen AgfaPhoto Netherlands failliet ging, werd Foto Noort door de curator bericht
dat de huurkoopovereenkomst niet gestand zou worden gedaan. Daarop staakte
Foto Noort de betalingen van de leasetermijnen aan AgfaPhoto Finance, als gevolg
waarvan AgfaPhoto Finance de financieringsovereenkomst beëindigde. Vervolgens
vorderde AgfaPhoto Finance in conventie de betaling van de achterstallige huurtermijnen, terwijl Foto Noort in reconventie onder meer ontbinding van de financieringsovereenkomst vorderde.
Volgens de Hoge Raad gaf het oordeel van het hof geen blijk van een onjuiste
rechtsopvatting:
‘Het oordeel van het hof moet aldus worden verstaan dat, gelet op de nauwe
feitelijk-economische samenhang tussen de huurkoopovereenkomst en de financieringsovereenkomst, de tekortkoming in de huurkoopovereenkomst
naar redelijkheid en billijkheid de door Foto Noort c.s. gevorderde ontbinding van de financieringsovereenkomst rechtvaardigt, ook al is de ontbinding van de huurkoopovereenkomst niet uitdrukkelijk mede gevorderd.
Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in aanmerking
genomen dat het hof zijn oordeel mede erop heeft gebaseerd dat Foto
Noort c.s. vanwege het faillissement van AgfaPhoto Netherlands geen
nakoming meer konden verkrijgen van de met de huurkoopovereenkomst
samenhangende essentiële verplichtingen om garantie en service te verlenen, en dat de curator heeft verklaard dat AgfaPhoto Netherlands de
huurkoopovereenkomst niet gestand zal doen.’204 [cursivering toegevoegd,
JIR]
De Hoge Raad oordeelde aldus dat, gelet op de nauwe feitelijk-economische samenhang tussen de overeenkomsten, de tekortkoming in een van de overeenkomsten
naar redelijkheid en billijkheid de ontbinding van de daarmee samenhangende
202.
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Van Dongen 2016, p. 35-36.
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overeenkomst rechtvaardigde, zelfs nu die ontbinding niet uitdrukkelijk gevorderd
was.
Daarmee kan worden geconcludeerd dat een gebeurtenis of omstandigheid in de
ene overeenkomst onder omstandigheden rechtsgevolgen kan hebben voor een
andere overeenkomst, indien deze daarmee samenhangt.205 Bovendien geldt dit
zowel voor situaties waarbij overeenkomsten zijn gesloten tussen een consument
en een professionele wederpartij, alsook voor overeenkomsten tussen twee professionele (weder)partijen.206
3.7.2.3

Doorwerking van wanprestatie bij samenhangende overeenkomsten

Naast de doorwerking van ontbinding en vernietiging bij samenhangende overeenkomsten, kan ook een wanprestatie van een partij bij een overeenkomst doorwerken
in een daarmee samenhangende overeenkomst. Daarvoor is reeds in 1946 door de
Hoge Raad, in het arrest Staat/Degens, de volgende maatstaf geformuleerd:
‘dat, wie zich eenmaal contractueel heeft gebonden, – waardoor de
contractsverhouding, waarin hij partij is, in het rechtsverkeer een schakel
is gaan vormen, waarmede de belangen van derden, die aan dit verkeer
deelnemen, in allerlei vormen kunnen verbonden worden – ten aanzien
van de wijze waarop hij zich ten opzichte van zijn contractueele verplichtingen gedraagt, bij inachtneming van hetgeen in het verkeer betaamt,
niet onder alle omstandigheden de belangen mag verwaarloozen, die
derden bij de behoorlijke nakoming van zijn contract kunnen hebben.’207
Volgens deze maatstaf mag een partij die zich contractueel heeft gebonden, waarbij
de belangen van derden verbonden kunnen zijn, bij de nakoming van zijn contractuele verplichtingen niet onder alle omstandigheden de belangen verwaarlozen
die derden bij een behoorlijke nakoming daarvan kunnen hebben. Hierbij achtte
de Hoge Raad de volgende bijzondere omstandigheden van belang:
‘dat, naar hetgeen is gesteld, de bijzondere omstandigheden, die te dezen
het geval kenmerken, zijn:
1. dat Degens wist of behoorde te weten, dat indien hij aan zijn leveringsverplichting jegens Atiba niet zou voldoen, deze voor de uitvoering van het isolatiewerk was aangewezen op veel duurder vervangingsmateriaal en de Staat krachtens overeenkomst met Atiba, in
dat geval verplicht zou zijn 85% of meer van deze hoogere kosten
aan Atiba te vergoeden;
2. dat Degens, desniettegenstaande desbewust contractbreuk heeft gepleegd door het voor de levering aan Atiba bestemde materiaal aan
een derde te verkoopen, zich aldus in de onmogelijkheid stellende
om de verbintenis jegens Atiba te voldoen;

205.
206.
207.

56

Zie ook Hijma & Olthof 2017, p. 372.
Zie ook Van Dongen 2016, p. 36.
HR 3 mei 1946, ECLI:NL:HR:1946:4, NJ 1946/323 (Staat/Degens).

HOOFDSTUK 3

SAMENHANG OF VERBONDENHEID VAN OVEREENKOMSTEN

3.

4.

3.7

dat Degens dit deed, omdat de verkoop van het betreffende materiaal
aan een derde hem meer voordeel opleverde dan het gestand doen
van de met Atiba gesloten overeenkomst;
dat, bij de voormelde wetenschap (die Degens had of behoorde te
hebben), de omstandigheid dat hij de bedoelde contractueele verplichting jegens Atiba had aanvaard, in verband met het feit, dat de nietnakoming daarvan de voorwaarde verwezenlijkte voor een verplichting, welke de Staat jegens Atiba had op zich genomen, tot eene
vergoeding wegens de hoogere uitvoeringskosten door de wanpraestatie veroorzaakt, voor Degens – naar den maatstaf eener in het
verkeer betamende zorgvuldigheid tegenover de betrokken belangen
van den Staat – den plicht medebracht, zooal niet om zich van opzettelijke wanpraestatie te onthouden, dan toch zeker om, indien
hij desbewust contractbreuk pleegde teneinde een voor hem voordeeliger transactie met een ander mogelijk te maken, de aldus aan den
Staat berokkende schade voor zijn rekening te nemen.’208

Op basis van een weging van bovenstaande omstandigheden bleek de wanprestatie
van Degens jegens de contractuele wederpartij (Atiba) tevens een onrechtmatige
daad jegens een derde (de Staat) te zijn. De wanprestatie van Degens werd hiermee
jegens een derde (die daardoor was benadeeld) over de band van de onrechtmatige
daad gesanctioneerd.209
Jaren later liet de Hoge Raad zich in het arrest Radio Modern/Edah210 uit over een
zaak die op het snijpunt van wanprestatie en onrechtmatige daad lag. In deze zaak
huurden zowel Radio Modern als Edah een winkelruimte in een winkelcentrum
van verhuurder ABP. In de huurovereenkomsten die beide huurders met verhuurder
ABP hadden, was een branchebeschermingsclausule opgenomen (deze was bedoeld
om interne concurrentie in het winkelcentrum te voorkomen). In deze zaak is Radio
Modern van mening dat Edah in strijd met die branchebeschermingsclausule
handelt. Radio Modern spreekt Edah daarom aan op grond van onrechtmatige
daad, inhoudende dat Edah het contractueel beding met verhuurder ABP schendt.211
De Hoge Raad oordeelde als volgt:
‘Deze bedingen waren naar de stellingen van Modern overeengekomen
met het oog op de bescherming van de belangen van de huurders van
bedrijfsruimte in het winkelcentrum. Ook indien men ervan uitgaat, zoals
het Hof in zijn derde r.o. doet, dat de huurders geen contractueel recht
ter zake van het afdwingen van de branche-bescherming jegens hun gemeenschappelijke verhuurder hadden, ligt het voor de hand dat de
huurders onder meer bij het aangaan van hun huurovereenkomst aan de
aanwezigheid van bepalingen als voormeld aandacht zouden besteden
en op de naleving door de andere huurders van overeenkomstige bepalingen in hun huurovereenkomsten zouden vertrouwen. Beschaming van
208.
209.
210.
211.

HR 3 mei 1946, ECLI:NL:HR:1946:4, NJ 1946/323 (Staat/Degens).
Zie hierover uitgebreid Lamers 2018, p. 20.
HR 12 oktober 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC2654, NJ 1980/117, m.nt. G.J. Scholten (Radio Modern/Edah).
Zie hierover uitgebreid Lamers 2018, p. 21 e.v.
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dit vertrouwen zal in beginsel een vorm van onbehoorlijke concurrentie
opleveren en daarmee een onrechtmatige daad jegens de mede-huurders.
In verband hiermee wordt uit ’s Hofs arrest niet duidelijk, op welke
gronden het Hof het betoog van Modern heeft verworpen dat Edah, door
haar voormelde verplichtingen jegens ABP in de door Modern gestelde,
in de voormelde onderdelen opgesomde omstandigheden niet na te komen,
in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheid die zij jegens haar medehuurder Modern had in acht te nemen.’212
Zoals gezegd bevindt het geschil in deze zaak zich op de kruising van het contract
en onrechtmatige daad. Er is geen sprake van een contractuele vordering tussen
de huurders onderling, zoals bij contractengroepen, maar hun onderlinge rechtspositie wordt mede bepaald door de aanwezigheid van een beding in alle contracten.
Van Laarhoven schrijft daarover:
‘Daarmee bevindt de casus zich op de grens van contract en onrechtmatige
daad. De beoordeling van de onrechtmatigheid wordt in hoge mate beïnvloed door de aanwezigheid van de branchebeschermingsbedingen in de
contracten met de verhuurder. Over de band van de onrechtmatige daad
dient zich óók een contractskwestie aan. Niet in de zin dat tussen de
huurders onderling eigenlijk een contract tot stand is gekomen, wél in
de zin dat de rechtspositie van de huurders ten opzichte van elkaar mede
wordt bepaald door de aanwezigheid van het branchebeschermingsbeding
in alle contracten.’213
Bijna 20 jaar later, in het arrest Mooijman/Netjes, oordeelde de Hoge Raad opnieuw
over een geschil dat zich bevond op diezelfde kruising van het contract en een
onrechtmatige daad. Ook in die zaak was er sprake van een zodanige feitelijke
(maar niet-contractuele) samenwerking dat niet-nakoming van contractuele verplichtingen een onrechtmatige daad opleverde jegens een niet-contractspartij. De
Hoge Raad oordeelde als volgt:
‘Bij de beoordeling van de hiertegen gerichte klachten moet ervan worden
uitgegaan dat hier, ofschoon tussen partijen geen overeenkomst bestaat, wel
sprake is van een feitelijke samenwerking, die onder meer hierdoor wordt gekenmerkt dat Mooijman haar werkzaamheden slechts kon verrichten indien de, hiervoor in 3.1 onder (iii), d, vermelde, met het oog daarop
door Netjes aan te brengen bouwkundige aanpassingen aan bepaalde haar
bekende eisen voldeden. Een zodanige feitelijke samenwerking zal in beginsel
meebrengen dat Netjes niet alleen jegens haar contractuele wederpartijen – de kopers
van de woningen – maar ook op grond van hetgeen in het maatschappelijk verkeer
betaamt jegens Mooijman gehouden is de aanpassingen deugdelijk uit te voeren,
waaruit voortvloeit dat zij in geval van niet-nakoming van deze verplichting de door

212.
213.
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HR 12 oktober 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC2654, NJ 1980/117, m.nt. G.J. Scholten (Radio Modern/Edah).
Van Laarhoven 2006, p. 61.
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Mooijman dientengevolge geleden schade dient te vergoeden.’214 [cursivering toegevoegd, JIR]
Evenals in de hiervoor besproken arresten speelt ook hier de situatie dat een wanprestatie van een partij jegens zijn wederpartij tot gevolg kan hebben dat de belangen van een betrokken derde worden benadeeld. Ook hier oordeelt de Hoge Raad
dat wanneer er sprake is van een feitelijke samenwerking, dit onder omstandigheden
ertoe kan leiden dat een partij niet slechts jegens haar contractuele wederpartij is
gebonden tot nakoming van de overeenkomst, maar uit hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, ook jegens derden gehouden kan zijn tot nakoming
van de overeenkomst met de wederpartij.
In het arrest Vleesmeesters/Alog215 werd door de Hoge Raad onder meer beoordeeld
wanneer er sprake is van verbonden belangen van derden. In dit arrest werden
door de Hoge Raad enkele relevante omstandigheden geformuleerd welke daartoe
overwogen dienen te worden. Allereerst stelt de Hoge Raad het volgende voorop:
‘Wanneer iemand zich contractueel heeft gebonden, waardoor de contractverhouding waarbij hij partij is in het rechtsverkeer een schakel is
gaan vormen waarmee de belangen van derden, die aan dit verkeer deelnemen, in allerlei vormen kunnen worden verbonden, staat het hem niet
onder alle omstandigheden vrij de belangen te verwaarlozen die derden
bij de behoorlijke nakoming van het contract kunnen hebben.’216
Hiermee herhaalt de Hoge Raad hetgeen hij in het arrest Staat/Degens al had geformuleerd. In Vleesmeesters/Alog voegt de Hoge Raad daar het volgende aan toe:
‘Indien de belangen van een derde zo nauw zijn betrokken bij de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dat hij schade of ander nadeel kan
lijden als een contractant in die uitvoering tekortschiet, kunnen de normen
van hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer
betaamt, meebrengen dat die contractant deze belangen dient te ontzien
door zijn gedrag mede door die belangen te laten bepalen.’217
Tot slot formuleerde de Hoge Raad de relevante omstandigheden die bij de beoordeling dienen te worden meegewogen:
‘Bij de beantwoording van de vraag of deze normen zulks meebrengen,
zal de rechter de terzake dienende omstandigheden van het geval in zijn
beoordeling dienen te betrekken, zoals de hoedanigheid van alle betrokken
partijen, de aard en strekking van de desbetreffende overeenkomst, de
wijze waarop de belangen van de derde daarbij zijn betrokken, de vraag
of deze betrokkenheid voor de contractant kenbaar was, de vraag of de
derde erop mocht vertrouwen dat zijn belangen zouden worden ontzien,
de vraag in hoeverre het voor de contractant bezwaarlijk was met de be214.
215.
216.
217.

HR 29 mei 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2660, r.o. 3.4, NJ 1999/98, m.nt. JBMW (Mooijman/Netjes).
HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069, NJ 2008/587 (Vleesmeesters/Alog).
HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069, r.o. 3.4, NJ 2008/587 (Vleesmeesters/Alog).
HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069, r.o. 3.4, NJ 2008/587 (Vleesmeesters/Alog).
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langen van de derde rekening te houden, de aard en omvang van het nadeel dat voor de derde dreigt en de vraag of van hem kon worden gevergd
dat hij zich daartegen had ingedekt, alsmede de redelijkheid van een
eventueel aan de derde aangeboden schadeloosstelling.’218
De Hoge Raad geeft hiermee een checklist van zeven factoren die mogelijk van
belang kunnen zijn om te bepalen of, onder omstandigheden, de absolute grenzen
van een contract niet kunnen worden volgehouden.219
Als beperking van het leerstuk van samenhangende overeenkomsten kan echter
worden gewezen op het arrest Eneco/Wielerstichting, waarin door advocaat-generaal
Wesseling-van Gent het volgende wordt opgemerkt:
‘Weliswaar is in diverse arresten van de Hoge Raad bij de beoordeling van
de rechtsverhouding tussen partijen die niet in een contractuele verhouding tot elkaar stonden, betekenis toegekend aan de feitelijk-economische
samenhang die bestond tussen overeenkomsten waarbij zij wél partij
waren, maar dit betekent niet dat de enkele omstandigheid dat een zodanige samenhang bestaat, steeds van belang is voor de beoordeling van de
rechtsverhouding tussen de daarbij betrokken partijen. Uitgangspunt is
dat overeenkomsten alleen partijen binden. Daarom dient het oordeel
dat een contractueel beding doorwerkt in een daarmee samenhangende
rechtsverhouding, specifiek te zijn gemotiveerd.’220
Uit de hierboven besproken rechtspraak kan worden afgeleid dat als uitgangspunt
dient te gelden dat een overeenkomst in beginsel alleen partijen verbindt. Hierop
kunnen echter uitzonderingen bestaan. Zulks volgt ook uit de wetsgeschiedenis.221
Onder bepaalde, in de jurisprudentie genoemde omstandigheden, kan dan ook
worden afgeweken van dit uitgangspunt. Dit houdt in dat omstandigheden in een
overeenkomst ook gevolgen kunnen hebben voor een daarmee verbonden
overeenkomst. Indien er sprake is van samenhang dienen partijen bij de uitvoering
van de ene overeenkomst bijvoorbeeld schade te voorkomen bij partijen in een
daarmee samenhangende overeenkomst. Lamers schrijft in dat kader het volgende:

218.
219.

220.

221.

60

HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069, r.o. 3.4, NJ 2008/587 (Vleesmeesters/Alog).
Deze omstandigheden lijken grotendeels overeen te komen met de omstandigheden die worden
genoemd door Du Perron, zoals de voorzienbaarheid, ernst van de wanprestatie en omvang van de
schade van de derde (zie par. 3.7.1). Zie Du Perron 1999, p. 282 e.v. Zie ook Lamers 2018, p. 26.
HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1627, r.o. 3.5.3, NJ 2015/2, m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai (Eneco/de
Stichting en ICSO). Zie ook T.F.E. Tjong Tjin Tai, annotatie bij HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1627,
NJ 2015/2: ‘Onderhavig arrest stelt een duidelijke grens aan het leerstuk van samenhangende
overeenkomsten: relativering van de binding van overeenkomsten betekent niet dat het partij-begrip
geen betekenis meer toekomt. In beginsel binden overeenkomsten slechts partijen. Dit arrest lijkt
mij uit systematisch oogpunt juist en wenselijk. Dat in grensgevallen overeenkomsten fluïde zijn,
laat onverlet dat er in de meeste gevallen goede grond is om overeenkomsten alleen tussen partijen
werkzaam te laten zijn. Wie derden wil binden moet zorgen dat er daartoe strekkende bedingen
worden opgenomen die door de desbetreffende derden worden aanvaard (al dan niet onder druk
van de wederpartij). De overeenkomst wordt beheerst door wat partijen min of meer expliciet
overeenkomen. Ontbreekt een verbodsbepaling, dan mag men in beginsel aannemen dat partijen
vrij zijn om te handelen. De uitzondering laat de regel onverlet.’
Parl. Gesch. BW Boek 6 1981, p. 917 (MvA II).
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‘Partijen die wel door middel van een directe bilaterale overeenkomst met
elkaar zijn verbonden zijn ook gehouden om in de uitvoering van de
verbintenissen schade te voorkomen bij de contractspartij(en) van de directe contractspartner(s) met wie men zelf niet door middel van een directe
bilaterale overeenkomst is verbonden maar welke wel in hetzelfde complex
contracteren.’222
Tot slot is de Hoge Raad in het arrest Vissers/Compaen nog verder gegaan. In dit arrest
overwoog de Hoge Raad als volgt:
‘Blijkens de gedingstukken hebben [eiseres] c.s. onder meer aan hun vordering ten grondslag gelegd dat en waarom het Compaen in de omstandigheden van het geval niet vrijstond de belangen van [eiseres] c.s. bij de
behoorlijke nakoming van de […] koopovereenkomst tussen Compaen en
DMB te verwaarlozen, en dat Compaen deze belangen had dienen te
ontzien door haar gedrag mede door die belangen van [eiseres] c.s. te laten
bepalen. Het hof heeft geoordeeld dat op dit geschilpunt niet het hiervoor
in 3.3.2 vermelde beoordelingskader van toepassing is op de grond dat
niet ervan kan worden uitgegaan dat Compaen is tekortgeschoten in de
nakoming van de koopovereenkomst waarmee de overeenkomst [eiseres]DMB nauw samenhing. Dit oordeel geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting. In dat beoordelingskader is bepalend of de aangesproken partij haar verklaringen en gedragingen ter zake van de overeenkomst waarbij zij partij is, mede
diende te laten bepalen door de belangen van de betrokken derde, en is dus niet mede
vereist dat de aangesproken partij is tekortgeschoten in de nakoming van de
overeenkomst waarbij zij partij is en waarmee de belangen van die derde verbonden
zijn.’223 [cursivering toegevoegd, JIR]
Aldus heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bepalend is of de aangesproken partij bij
haar gedragingen (en verklaringen) ter zake van de overeenkomst waarbij zij partij
is, ook rekening had dienen te houden met de belangen van de betrokken derde.
Voor een aanspraak van de derde jegens een partij op grond van onrechtmatige
daad is naar aanleiding van dit arrest niet langer vereist dat er tevens sprake is van
een wanprestatie in de overeenkomst tussen partijen.
De rechtspositie van een verbonden derde kan aldus medebepaald worden door
een tussen partijen overeengekomen contract.224 Zulks lijkt ook het geval te zijn
bij co-assurantie. In de volgende paragraaf zal dit nader worden onderzocht.
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Lamers 2011, p. 81.
HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1355, r.o. 3.3.3, NJ 2017/364, m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai.
Uit het arrest HR Vissers c.s./Compaen volgt dat voor aansprakelijkheid van een partij bij een
overeenkomst jegens een derde, niet langer bepalend is of zij tekort is geschoten in de nakoming
van de overeenkomst, maar of zij ‘tekort is geschoten’ in een verplichting om zich (bij de uitvoering
van de overeenkomst) mede de belangen van derden aan te trekken. Zie HR 14 juli 2017,
ECLI:NL:HR:2017:1355, r.o. 3.3.3, NJ 2017/364, m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai: ‘In dat beoordelingskader
is bepalend of de aangesproken partij haar verklaringen en gedragingen ter zake van de overeenkomst waarbij zij partij is, mede diende te laten bepalen door de belangen van de betrokken derde,
en is dus niet mede vereist dat de aangesproken partij is tekortgeschoten in de nakoming van de
overeenkomst waarbij zij partij is en waarmee de belangen van die derde verbonden zijn.’
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3.8

Samenhang bij co-assurantie

3.8.1

Algemeen

Voor dit proefschrift is het relevant om te bepalen of er (voldoende) redenen zijn
om samenhang aan te nemen tussen de afzonderlijke overeenkomsten bij co-assurantie en, als dit het geval is, vast te stellen wat de gevolgen daarvan zijn.
In de hiervoor besproken jurisprudentie is uiteengezet op welke wijze volgens de
Hoge Raad vastgesteld dient te worden of er sprake is van samenhang (of verbondenheid) tussen overeenkomsten. Zulks wordt allereerst vastgesteld aan de hand
van uitleg van die rechtsverhouding in het licht van de omstandigheden, aldus de
Hoge Raad in het arrest Jans/FCN.225 Voor co-assurantie zullen die omstandigheden
grotendeels algemeen behandeld kunnen worden, nu een dergelijke overeenkomst
in beginsel telkens op min of meer dezelfde wijze tot stand komt en er telkens
sprake is van parallelle, maar afzonderlijke overeenkomsten tussen de verzekeringnemer en de verschillende verzekeraars, die bovendien veelal gesloten zijn op dezelfde voorwaarden.226
Daarnaast blijkt uit literatuur en jurisprudentie bovendien dat een nauwe feitelijkeconomische samenhang van belang is om de verbondenheid of samenhang tussen
overeenkomsten aan te nemen. Indien die aanwezig is, heeft dit tot gevolg dat een
omstandigheid in een overeenkomst gevolgen kan hebben voor een andere, daarmee
samenhangende overeenkomst.227 Zoals hiervoor al beschreven, is door Van Laarhoven gesteld dat daarbij niet zozeer de juridische structuur van verbindingen
tussen contractanten en derden beslissend is, maar de mate waarin de belangen
van hen die tot elkaar in een feitelijk-economische relatie staan, zijn verstrengeld.
Indien er sprake is van een dergelijke feitelijk-economische samenhang kan vervolgens van samenhangende overeenkomsten worden gesproken.228
Om de aanwezigheid van samenhang bij co-assurantie aan te tonen, zullen in deze
paragraaf enkele voorbeelden worden besproken van relevante omstandigheden
die van belang zijn voor de rechtsverhouding bij co-assurantie alsmede van de
nauwe feitelijk-economische samenhang van de overeenkomsten bij co-assurantie.229
3.8.2

Parallelle overeenkomsten met dezelfde positie voor participerende
verzekeraars

Bij co-assurantie sluit de verzekeringnemer met ieder van de participerende verzekeraars een afzonderlijke verzekeringsovereenkomst, waarbij ieder van deze verze225.
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HR 23 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2555, r.o. 3.4.2, NJ 1999/97, m.nt. J.B.M. Vranken (Jans/Fiat
Credit). Zie ook HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069, r.o. 3.4, NJ 2008/587 (Vleesmeesters/Alog).
Dit is mogelijk anders wanneer er sprake is van verschillende layers binnen een verzekering en er
op de diverse layers verschillende voorwaarden van toepassing zijn.
Van Laarhoven 2006, p. 5 en p. 38. Zie ook Lamers 2011, p. 85, waarbij wordt verwezen naar Van
Laarhoven 2006, p. 29. Zie ook HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3162, r.o. 3.5.3, NJ 2012/60
(Agfaphoto Finance/Foto Noort c.s.).
Van Laarhoven 2006, p. 49.
Zie onder meer HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069, r.o. 3.4, NJ 2008/587 (Vleesmeesters/Alog).
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keraars een percentage van het risico draagt.230 Het doel hiervan is onder meer om
het risico te spreiden vanwege bijvoorbeeld de grootte of complexiteit van het risico,
maar ook vanwege capaciteit of kennis van verzekeraars.
Er is sprake van parallelle verzekeringsovereenkomsten tussen de verzekeringnemer
en de participerende verzekeraars, waarbij ieder van de participerende verzekeraars
zich in beginsel in dezelfde feitelijke situatie bevindt. Deze overeenkomsten lopen
parallel, nu zij alle zien op een gedeelte van hetzelfde risico en zij in beginsel alle
zijn gesloten op dezelfde voorwaarden, zoals opgesteld door de makelaar (dit is
vanuit efficiëntie- en economisch oogpunt voordeliger).231 Verzekeraars dekken
dus tegelijkertijd en in onderlinge verstandhouding hetzelfde risico, zij het dat
iedere verzekeraar hierin zijn eigen aandeel draagt.232 Tussen de verzekeraars onderling bestaat echter geen contractuele relatie,233 maar er kan wel gesproken
worden van een feitelijke samenhang.
De hoedanigheid en positie van de ene participerende verzekeraar is dus in beginsel
gelijk aan die van de andere participerende verzekeraars. Een uitzondering daarop
kan worden gevonden in het feit dat veelal een van de participerende verzekeraars
als leidende verzekeraar op de polis zal zijn aangemerkt. Veelal wordt er bij co-assurantie gebruikgemaakt van een leider-volgerstructuur tussen de verzekeraars.
Dit zal in de volgende paragraaf worden besproken.
3.8.3

Leider-volgerstructuur (veelal op basis van een to follow-clausule)

Bij co-assurantie is er sprake van een leider-volgerstructuur, waarbij op het polisblad
wordt aangemerkt wie als leidende verzekeraar op de polis fungeert.234 Deze leidervolgerstructuur impliceert dat de afzonderlijke overeenkomsten feitelijk met elkaar
verbonden zijn, in die zin dat een gedraging of beslissing van een leidende verzekeraar gevolgen kan hebben voor een overeenkomst tussen volgende verzekeraar
en verzekeringnemer. In hoeverre dit daadwerkelijk het geval is, zal af hangen van
de omstandigheden van het geval (een belangrijke omstandigheid daarbij is of er
een to follow-clausule in de polis is opgenomen en wat de reikwijdte daarvan is).235
Leiders en volgers zullen zich na het sluiten van de polis in de meeste gevallen
bewust zijn van elkaars positie.236 Een leidende verzekeraar zal er dus meestal weet
van hebben dat naast hem, ook andere verzekeraars de polis hebben ondertekend,
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Zie Londonck Sluijk 2017, p. 46 en Van der Feltz 1976, p. 285.
Zelfs in geval van oversluiting (wanneer een van de verzekeraars in de loop van de overeenkomst
wordt vervangen door een andere verzekeraar) zal dit veelal gebeuren op basis van de voorwaarden
van de reeds lopende polis. In een enkel geval kan het zo zijn dat premies of het eigen risico per
overeenkomst verschillen. Dit is dan meestal het gevolg van het feit dat de makelaar moeite heeft
om het risico voor 100% gedekt te krijgen. Zie daartoe par. 8.10.
Meurs 2020, p. 80-81.
Van der Feltz 1976, p. 285 en Londonck Sluijk 2017, p. 46. Zie ook concl. A-G T. Hartlief,
ECLI:NL:PHR:2019:1153, r.o. 3.5 bij HR 6 maart 2020, RvdW 2020/331: ‘Bij co-assurantie, zo wordt
aangenomen, sluit de verzekeringnemer met ieder van de deelnemende verzekeraars een zelfstandige overeenkomst af, steeds voor het percentage waarvoor de betreffende verzekeraar het risico
heeft aanvaard.’
Veelal door een asterix achter de naam van de betreffende verzekeraar, of simpelweg door ‘leidend’
achter zijn naam te vermelden.
Zie hierover hoofdstuk 4 – Volgbepalingen.
Na het sluitproces wordt de polis zichtbaar in het e-ABS systeem van de VNAB. Verzekeraars hebben
dan inzicht in de verdeling van het risico.
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en dat zij zulks gedaan hebben in de hoedanigheid van volgende verzekeraar,
hetgeen tot gevolg kan hebben dat zij af hankelijk zijn van zijn beslissingen.237
De verschillende participerende verzekeraars bij co-assurantie kunnen daarom
onderling worden gezien als betrokken derden ten opzichte van elkaar. Hun belangen zijn (zeker voor wat betreft de volgende verzekeraars) veelal gelijkluidend en
met elkaar verbonden. Dit is voor de makelaar, dan wel de verzekeringnemer ook
duidelijk, nu deze met ieder van hen eenzelfde overeenkomst sluit.
Uit de in paragraaf 3.7 besproken jurisprudentie kan worden afgeleid dat een partij
bij een overeenkomst rekening dient te houden met de belangen van derden betrokkenen in geval van samenhang. Voor co-assurantie kan zo’n situatie zich
voordoen in geval van een schadebehandeling waarbij een to follow-clausule van
toepassing is. Daarbij zal de leidende verzekeraar, bij de uitvoering van zijn
overeenkomst met de verzekeringnemer, rekening dienen te houden met de belangen van de overige verzekeraars, als betrokken derden en zich in die zin dienen te
gedragen als een redelijk handelend leidend verzekeraar.238
Veelal zal een dergelijke polis een to follow-clausule bevatten en volgen verzekeraars
een leider op basis van zo’n clausule.239 Als gevolg van een dergelijke clausule is
sprake van een grote mate van samenhang, in die zin dat de uitkeringsbeslissingen
237.

238.

239.
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Zulks kan anders zijn wanneer er sprake is van een verzekering die is opgebouwd uit verschillende
layers, hetgeen een verzekeringstoren is die wordt gevormd door afzonderlijke polissen. Ook kan
het zo zijn dat een deel van een verzekering is gesloten in een buitenlandse markt of door een
verzekeraar die niet is aangesloten bij de VNAB. In dergelijke gevallen bestaat de kans dat participerende verzekeraars minder goed zicht hebben op hoe de polis is opgebouwd en wie er, naast hen
zelf, daar verder nog op participeert. Vóór het afsluiten van de polis zullen verzekeraars niet weten
wie er mee zal tekenen op de polis.
Zie in dat kader ook Rb. Rotterdam 11 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3298, r.o. 2.4: ‘[De leidende
verzekeraar, JIR] heeft nader toegelicht hoe wordt omgegaan met de zogenaamde verticale en horizontale verdeling en heeft erop gewezen dat deze systematiek reeds jaren, zonder dat dat tot protest
van [de volgende verzekeraar, JIR] heeft geleid, is toegepast […]. [De volgende verzekeraar, JIR] heeft
die stellingen als zodanig niet weersproken. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat deze benadering
op zichzelf bezien strookt met hetgeen van een redelijk handelend leidend verzekeraar mag worden
verwacht. Daarbij is in aanmerking genomen dat, gelet op de bijzondere problemen die voortvloeien
uit de decennia bestrijkende periode tussen blootstelling en diagnose en daarmee samenhangende
wijzigingen in vigerende polissen en de daarbij betrokken verzekeraars, enigerlei eenvoudig te
hanteren systeem onontkoombaar is. Het geschetste systeem is enerzijds betrekkelijk eenvoudig
te hanteren en biedt anderzijds voldoende mogelijkheid om rekening te houden met de posities
van diverse volgend verzekeraars. Het veronderstelt wel, dat Allianz als leidend verzekeraar voldoende moeite doet om de diverse oude polissen en daarop betrokken verzekeraars te achterhalen;
zij is daartoe, jegens de volgend verzekeraars, binnen de grenzen van het redelijke ook verplicht.’
Zie hierover ook hoofdstuk 4 – Volgbepalingen.
Zonder een to follow-clausule kan een volgende verzekeraar er overigens alsnog voor kiezen om
zich uit vrije beweging aan te sluiten bij de dekkingsbeslissing van de leidende verzekeraar. Bovendien volgt uit de rechtspraak dat bij het ontbreken van een to follow-clausule de leidende verzekeraar
nog steeds een voortrekkersrol zal hebben in de schadeaf handeling, al zal er dan geen sprake zijn
van een volgverplichting voor de volgende verzekeraars. Zie Rb. Rotterdam 13 juli 2016,
ECLI:NL:RBROT:2016:5431, r.o. 4.7.1: ‘De woorden “leidend” bij Zurich en “volgend” bij HDI c.s.
op het handtekeningenblad – zonder opname in de polisstukken van een to follow clausule als
hiervoor bedoeld – zijn op zichzelf te onbepaald om een volgverplichting ten aanzien van een
schaderegeling voor HDI c.s. in het leven te roepen. Instemming van HDI c.s. met een zodanige
verplichting – die vergaande juridische en financiële gevolgen kan hebben – kan niet op uitsluitend
deze aanduidingen worden gebaseerd.
Daarmee zijn deze aanduidingen niet zinledig, nu niet in discussie is dat zij (tenminste) zien op de voortrekkersrol
van de leidende verzekeraar als het gaat om de schadeaf handeling. Instemming van HDI c.s. met een verplichting om Zurich in een schaderegeling te volgen had kunnen blijken uit een to follow clausule,
maar die ontbreekt in dit geval.’ [cursivering toegevoegd, JIR], hetgeen in hoger beroep niet is
weerlegd, zie Hof Den Haag 19 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:532.
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van de leidende verzekeraar bijvoorbeeld van invloed kunnen zijn op de contractuele verhoudingen tussen volgende verzekeraars en de verzekeringnemer. Zo zal
een volgende verzekeraar bijvoorbeeld tot uitkering dienen over te gaan, als de
leidende verzekeraar zodanig heeft besloten.240
Als voorbeeld kan de situatie worden genomen waarin een leidende verzekeraar
besluit om tot uitkering over te gaan onder een polis, terwijl er twijfel bestaat over
de vraag of een verzekeringnemer zijn mededelingsplicht ex artikel 7:928 BW wel
juist is nagekomen. De leidende verzekeraar kan besluiten de verzekeringnemer
het voordeel van de twijfel te gunnen. Reden hiervoor kan zijn dat de leidende
verzekeraar commercieel belang bij heeft bij het behouden van een goede relatie
met de verzekeringnemer in kwestie. Dat hoeft voor de volgende verzekeraars niet
het geval te zijn. Wanneer de to follow-clausule luidt dat volgers de uitkeringsbeslissingen van de leider moeten volgen, zullen zij jegens de verzekeringnemer tot
uitkering dienen over te gaan en kunnen dan geen beroep doen op niet-nakoming
van de mededelingsplicht.241
Indien er geen sprake is van een to follow-clausule zal een leidende verzekeraar
nog steeds een voortrekkersrol hebben in het geval van schade.242 Ook in dat geval
is sprake van samenhang (zij het in mindere mate) en hebben de volgende verzekeraars er belang bij dat de leidende verzekeraar rekening houdt met hun belangen,
bijvoorbeeld door voldoende onderzoek te laten doen naar het evenement waaruit
de schade voortvloeit.
3.8.4

De parallelle verzekeringsovereenkomsten doen aan als een geheel

Ondanks het feit dat er bij co-assurantie sprake is van afzonderlijke, maar parallelle
verzekeringsovereenkomsten tussen verzekeraars en een verzekeringnemer, doet
dit uiterlijk anders aan. Tezamen vormen deze overeenkomsten namelijk als geheel
een polis, vaak gepresenteerd in een enkel polisdocument. Londonck Sluijk schrijft
daarover het volgende:
‘Dit neemt echter niet weg dat verzekeringsovereenkomsten die op basis
van coassurantie worden gesloten wel degelijk een zelfstandig karakter
hebben, in die zin dat de verzekeringnemer met ieder van de deelnemende
verzekeraars een afzonderlijke verzekeringsovereenkomst afsluit, steeds
voor het percentage waarvoor de betreffende verzekeraar het risico heeft
geaccepteerd […]. Het maakt hierbij niet uit of de overeenkomst met ieder van de
verzekeraars afzonderlijk op papier is gezet of dat gebruik wordt gemaakt van een
en hetzelfde document dat door alle betrokken verzekeraars is ondertekend.’243
[cursivering toegevoegd, JIR]
Ook Van der Feltz heeft, op grond van artikel 7:961 lid 4 BW, vastgesteld dat er bij
co-assurantie sprake is van afzonderlijke overeenkomsten tussen verzekeraars en
de verzekeringnemer:
240.
241.
242.
243.

Mits dit onder de reikwijdte van de to follow-clausule valt.
Dit is opnieuw af hankelijk van de reikwijdte van de to follow-clausule.
Hof Den Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1163, r.o. 3.22.
Londonck Sluijk 2017, p. 46.

CO-ASSURANTIE: EEN GEHEEL VAN SAMENHANGENDE OVEREENKOMSTEN

65

3.8

SAMENHANG BIJ CO-ASSURANTIE

‘Daarbij wordt er blijkbaar van uitgegaan dat een polis, waarin meerdere
verzekeraars tezamen het verzekerde voor de daarin genoemde som
hebben verzekerd, het bewijsstuk is van even zovele verzekeringen als er
ondertekenaren van de polis zijn.’244
Echter, door het feit dat een verzekering in co-assurantie vaak wordt gesloten door
de ondertekening van slechts één polis, doet zij aan als een pakket van verbintenissen. Dit benadrukt nogmaals de samenhang van de afzonderlijke overeenkomsten.
3.8.5

Balans

Bij een verzekering op basis van co-assurantie ontbreekt aldus een contractuele
relatie tussen verzekeraars onderling.245
Wel kan worden gesteld dat de afzonderlijke overeenkomsten tussen verzekeraars
en een verzekeringnemer bij co-assurantie op verschillende wijze een feitelijkeconomische samenhang vertonen, hetgeen een belangrijke aanwijzing is om van
een juridische samenhang te spreken. Zo is er sprake van een leider-volgerstructuur,
dekken verzekeraars tezamen één risico en geven zij gezamenlijk uitvoering aan
de polis, waarbij verzekeraars grotendeels dezelfde positie innemen jegens de verzekeringnemer.
Bovendien hebben volgende verzekeraars belang bij een behoorlijke uitvoering
van de verzekeringsovereenkomsten tussen de leidende verzekeraar en de verzekeringnemer. Zodoende kan worden aangenomen dat deze overeenkomsten met elkaar
samenhangen en verzekeraars aldus onderling gekwalificeerd kunnen worden
als betrokken derden, in de zin van hiervoor besproken jurisprudentie.
Op basis van het voorgaande ben ik van oordeel dat co-assurantie gekwalificeerd
kan worden als een geheel van samenhangende overeenkomsten.246 Als gevolg
hiervan kunnen omstandigheden in een overeenkomst gevolgen hebben in een
daarmee samenhangende overeenkomst en dienen partijen bij een dergelijke
overeenkomst rekening te houden met belangen van nauw betrokken derden.247
Hiermee is eigenlijk sprake van een vervagende grens tussen partij en derde bij
een overeenkomst, zoals in paragraaf 3.2 en 3.3 al is besproken. Wat de kwalificatie
van co-assurantie als samenhangende overeenkomsten betekent voor de verhouding
tussen verzekeraars onderling wordt in de volgende paragraaf nader toegelicht.

244.
245.
246.

247.
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Van der Feltz 1976, p. 285.
Londonck Sluijk 2017, p. 46 en Van der Feltz 1976, p. 285.
Zie in die zin ook Meurs 2020, p. 114, waar zij concludeert dat een kwalificatie als samenhangende
overeenkomst passend is voor co-assurantie. Echter, zij is van mening dat een dergelijke kwalificatie
niet functioneel is. Dit is mede een gevolg van het feit dat er in België weinig eenduidigheid bestaat
over de precieze juridische gevolgen van deze kwalificatie, hetgeen volgens haar leidt tot weinig
rechtszekerheid.
De situatie kan tevens anders zijn doordat – in tegenstelling tot Nederland – de rol van de makelaar
in België veel beperkter is. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat niet de makelaar, maar de leidende
verzekeraar op zoek gaat naar volgende verzekeraars. Zie in dat kader ook Dirix, TPR 1983, p. 764
en tevens voetnoot 25 op diezelfde pagina en verder Meurs 2020, p. 89-90, voetnoot 319 en verder
Meurs 2020, p. 66 e.v. Zie par. 2.6 over de centrale rol van de makelaar in Nederland.
HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069, r.o. 3.4, NJ 2008/587 (Vleesmeesters/Alog).
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Wat betekent de kwalificatie van co-assurantie als samenhangende
overeenkomsten voor de verhouding tussen verzekeraars
onderling?

3.9.1

Algemeen

Voor dit proefschrift is het relevant om te bepalen wat een kwalificatie als samenhangende overeenkomsten betekent voor de verhouding tussen verzekeraars onderling bij een co-assurantieovereenkomst.
Specifiek voor co-assurantie betekent dit dat omstandigheden die zich afspelen in
de contractuele sfeer tussen de verzekeringnemer en een van de verzekeraars, gevolgen kunnen hebben voor de overeenkomsten die de verzekeringnemer heeft
met de overige verzekeraars. Uit de hiervoor beschreven meer algemene jurisprudentie kan een dergelijke samenhang twee gevolgen hebben. Allereerst kan een
vernietiging of ontbinding in een overeenkomst doorwerken in een daarmee samenhangende overeenkomst. Ten tweede kan ook een wanprestatie in een
overeenkomst doorwerken in een daarmee samenhangende overeenkomst. Deze
twee gevolgen zullen hierna worden besproken.
Daarnaast kunnen verzekeraars die gezamenlijk een risico van een verzekeringnemer dragen, ten opzichte van elkaar worden gekwalificeerd als betrokken derden.
Dit kan mogelijk invloed hebben op de wijze waarop verzekeraars zich ten opzichte
van elkaar dienen te gedragen. Zo dienen zij als gevolg van deze kwalificatie rekening te houden met elkaars belangen bij de uitoefening van hun overeenkomst
met de verzekeringnemer. Dit zal het meest duidelijk naar voren komen in de
verhouding tussen leidende en volgende verzekeraars. Beslissingen van de leidende
verzekeraar zullen immers de rechtspositie van de volgende verzekeraars beïnvloeden.248 Dit houdt in dat leiders bij een uitkeringsbeslissing bijvoorbeeld ook rekening
moeten houden met de belangen van volgers.
3.9.2

Vernietiging/ontbinding

Bij samenhangende overeenkomsten is het mogelijk dat, gelet op de nauwe feitelijkeconomische samenhang, een ontbinding dan wel vernietiging van de ene
overeenkomst ook een ontbinding of vernietiging rechtvaardigt in een andere
overeenkomst die daarmee samenhangt.
Bij co-assurantie zal het effect hiervan beperkt zijn, nu overeenkomsten bij co-assurantie worden gesloten op basis van identieke, althans grotendeels gelijkluidende
voorwaarden die ieder zien op een zelfstandig aandeel in het risico. Dit gevolg zal
daarom slechts beknopt worden behandeld. Het feit dat de overeenkomsten gelijkluidende voorwaarden hebben, zal er immers bijna ‘automatisch’ toe leiden dat
er sprake is van gelijke uitkomsten of consequenties in samenhangende overeenkomsten. Wanneer een omstandigheid (bijvoorbeeld fraude) op grond van de
voorwaarden leidt tot vernietiging of ontbinding van de overeenkomst, zal dit in

248.

Voor zover de reikwijdte van de to follow-clausule een volgverplichting op de volgende verzekeraars
legt.
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beginsel hetzelfde effect hebben voor alle daarmee samenhangende overeenkomsten
die zien op de dekking van hetzelfde risico.249
Overigens ziet de vernietiging of ontbinding veelal op een gevolg voor de contractuele overeenkomsten die de verzekeringnemer heeft met de participerende verzekeraars en minder op de verhouding tussen verzekeraars onderling. Dat is anders
voor de doorwerking van wanprestatie, hetgeen hierna zal worden besproken.
3.9.3

Doorwerking wanprestatie

Behalve de doorwerking van een ontbinding of vernietiging, is het mogelijk dat
een wanprestatie in een overeenkomst gevolgen heeft buiten die specifieke
overeenkomst. Waar de doorwerking van vernietiging of ontbinding een gevolg
heeft binnen een andere contractuele overeenkomst binnen de samenhangende
rechtsverhouding, heeft de doorwerking van wanprestatie dat in beginsel niet. De
doorwerking van een wanprestatie ziet namelijk veelal niet op een andere contractuele relatie, maar op een buitencontractuele relatie jegens een betrokken derde.
Voor co-assurantie is dit gevolg met name van belang voor de verhouding tussen
verzekeraars onderling. Een wanprestatie van de leidende verzekeraar jegens de
verzekeringnemer kan een onrechtmatige daad opleveren jegens een of meerdere
volgende verzekeraars, in hun hoedanigheid als betrokken derde.
Overigens is door de Hoge Raad geoordeeld dat een partij ook bij de behoorlijke
uitvoering van een overeenkomst een onrechtmatige daad jegens een betrokken
derde kan plegen, zonder dat hierbij sprake is van een wanprestatie in de
overeenkomst. In het arrest Vissers c.s./Compaen heeft de Hoge Raad daarover als
volgt geoordeeld:
‘In dat beoordelingskader is bepalend of de aangesproken partij haar
verklaringen en gedragingen ter zake van de overeenkomst waarbij zij
partij is, mede diende te laten bepalen door de belangen van de betrokken
derde, en is dus niet mede vereist dat de aangesproken partij is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst waarbij zij partij is en
waarmee de belangen van die derde verbonden zijn.’250
Op grond van dit arrest is aldus niet langer vereist dat er sprake is van wanprestatie
binnen een overeenkomst, om een onrechtmatige daad jegens een betrokken derde
te kunnen vaststellen.251
Ook zonder een dergelijke wanprestatie kan een verzekeraar bij de uitvoering van
zijn overeenkomst met de verzekeringnemer dus een onrechtmatige daad plegen
249.
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Overigens zal dit gevolg wellicht een groter effect hebben bij excess verzekeringen (ook wel ‘verticale
co-assurantie’ genoemd), oftewel verzekeringstorens. Een dergelijke toren is opgebouwd uit verschillende layers die ieder een aparte polis vormen. Een toren is dus opgebouwd uit verschillende
op elkaar gestapelde verzekeringspolissen. Verzekeraars die hoger in een dergelijke toren zitten,
wijken wel eens af van de onderliggende voorwaarden. In dergelijke gevallen neemt dit gevolg van
samenhang dus weer in belang toe, omdat de voorwaarden dan niet automatisch tot dezelfde uitkomsten of consequenties leiden in de verschillende polissen.
HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1355, r.o. 3.3.3, NJ 2017/364 (Vissers c.s./Compaen).
Zie ook Lamers 2018, p. 34.
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jegens de overige verzekeraars (co-assuradeuren). Indien zij van mening zijn dat
een verzekeraar zich jegens hen onrechtmatig gedraagt, kunnen zij hem aansprakelijk stellen op grond van een onrechtmatige daad (ex art. 6:162 BW), zonder dat
er sprake is van wanprestatie.
Maatstaf daarvoor is of deze verzekeraar zich jegens de andere verzekeraars gedraagt
volgens de normen van hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht.252 Indien hij dit niet doet, kan dat een onrechtmatige daad jegens de verzekeraars opleveren. Dit zal bij co-assurantie waarschijnlijk voornamelijk spelen wanneer volgende verzekeraars zich niet kunnen
vinden in een beslissing van de leidende verzekeraar. Dit houdt in dat leiders bij
een uitkeringsbeslissing bijvoorbeeld ook rekening zullen moeten houden met de
belangen van volgende verzekeraars.
3.10

Conclusie

Uit hetgeen hiervoor is beschreven blijkt dat indien er sprake is van samenhangende
overeenkomsten, een omstandigheid in een overeenkomst ook gevolgen kan hebben
voor de relatie tussen een partij bij die overeenkomst en een betrokken derde. Algemeen bezien kan dit twee gevolgen hebben.
Allereerst kan een gebeurtenis die leidt tot vernietiging of ontbinding in een van
de overeenkomsten, doorwerken in een andere overeenkomst of rechtsrelatie. Ten
tweede kan een omstandigheid in de uitvoering van een overeenkomst tussen
partijen leiden tot een onrechtmatige daad jegens een betrokken derde. Overigens
is hier, sinds het arrest van de Hoge Raad Visser/Compaen niet langer voor nodig dat
er sprake is van wanprestatie.
Voor co-assurantie betekent dit, uitgaande van de veronderstelling dat er sprake
is van samenhangende overeenkomsten, het volgende.
Verzekeraars kunnen onderling, althans ten opzichte van elkaar, worden gezien
als betrokken derden. Daarvan uitgaande betekent dit voor co-assurantie dat er
zich omstandigheden kunnen afspelen in de contractuele sfeer tussen de verzekeringnemer en een van de verzekeraars, die gevolgen kunnen hebben voor de
overeenkomsten die de verzekeringnemer heeft met de overige verzekeraars en de
verhouding tussen verzekeraars onderling. Veelal zullen omstandigheden uit de
verhouding tussen verzekeringnemer en leidende verzekeraar van invloed zijn op
de verhouding tussen verzekeraars onderling.
Dit betekent voor de leidende verzekeraar dat deze rekening zal moeten houden
met de belangen van volgende verzekeraars in hun hoedanigheid als betrokken
derden bij de overeenkomst tussen de leidende verzekeraar en verzekeringnemer.
De leidende verzekeraar dient zich dan ook als redelijk handelend leidend verzekeraar te gedragen. Weliswaar komt hier de leidende verzekeraar een grote mate
van vrijheid toe, maar de belangen van volgende verzekeraars zullen toch in
overweging genomen moeten worden.253

252.
253.

Zie voor deze maatstaf ook HR 3 mei 1946, ECLI:NL:HR:1946:4, NJ 1946/323 (Staat/Degens).
Zie hoofdstuk 4 - Volgbepalingen.
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Hoofdstuk 4
Volgbepalingen

4.1

Inleiding

Zoals eerder besproken254 is kenmerkend voor co-assurantie dat een risico wordt
gedragen door meerdere verzekeraars, ieder voor het percentage waarvoor zij een
aandeel in het risico hebben genomen. Feitelijk gaat het hierbij om risicospreiding
over meerdere verzekeraars. Doordat verschillende verzekeraars gezamenlijk betrokken zijn bij een risico kunnen er ingewikkelde situaties ontstaan, bij met name
het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst. Dit kan zich vooral duidelijk
voordoen bij het af handelen van schades, waarbij bijvoorbeeld uiteenlopende
maatschappijstandpunten kunnen worden ingenomen ten aanzien van de dekking.
Het zal voor een verzekeringnemer bijvoorbeeld al snel onoverzichtelijk worden
wanneer deze met verschillende verzekeraars moet onderhandelen over dekking
bij een schade. En wanneer er een geschil ontstaat over de dekking onder de polis
bij een schadevoorval, zal de verzekeringnemer bovendien niet iedere individuele
verzekeraar in een aparte procedure willen betrekken. Vanuit praktisch oogpunt
wil een verzekeringnemer zich dus kunnen beroepen op één polis en wil deze
duidelijkheid in geval van schade.
Dit wordt in de praktijk gerealiseerd door in de polis een volgbepaling op te nemen,
ook wel – naar Engels voorbeeld – te noemen de ‘to follow’-clausule. Dit type
beding wordt ook wel een ‘volgclausule’ genoemd, dan wel een ‘to follow-clause’,
‘leading underwriter clause’ of een ‘follow the leader clause’.255 De beursmakelaar
zal (namens de verzekeringnemer256) onderhandelingen en eventuele discussies
met slechts één van de verzekeraars kunnen af handelen, namelijk met de leidende
verzekeraar.257 De volgende verzekeraars zullen deze dan, af hankelijk van de
reikwijdte van de bepaling, volgen in zijn beslissingen.258

254.
255.

256.

257.

258.

Zie hoofdstuk 2 – Introductie co-assurantie.
Opgemerkt moet worden dat het gebruik in Nederland van deze Engelse term voor de volgclausule
niet impliceert dat ook de aldaar gebruikelijke rechtsgevolgen naar Engels recht zijn verbonden
aan de clausule. Duidelijk moet onderscheid worden gemaakt naar jurisdictie, toepasselijk recht
en juridische kwalificatie van het beding waarop hier wordt gedoeld.
De beursmakelaar is in de praktijk vaak opdrachtnemer van de verzekeringnemer. Zie Van Velzen
2017a, p. 16. Zie ook De Jong, NTHR 2015, p. 2 en verder Kamphuisen, VA 1990, p. 273. Meer specifiek
is er sprake van lastgeving ex art. 7:414 BW e.v., nu de beursmakelaar zich over het algemeen
verbindt om namens de verzekeringnemer een verzekering tot stand te brengen. Zie daarover
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/45. Een beursmakelaar is bovendien een bemiddelaar (en in sommige gevallen onderbemiddelaar) in de zin van art. 1:1 Wft.
Op de polis worden leidende verzekeraars vaak aangegeven met een asterisk achter de naam van
de verzekeraar(s). Overigens wordt een leidende verzekeraar ook wel bovenstaande, leader of eerste
(of eerstgenoemde) verzekeraar genoemd. Zie hierover par. 4.2 van dit hoofdstuk.
De verzekeraars die geen leider of bovenstaande zijn. Deze worden ook wel ‘volgers’, ‘followers’,
‘volgmarkt’ of ‘volgende verzekeraars’ genoemd. Zie hierover par. 4.2 van dit hoofdstuk.
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In dit hoofdstuk zal deze volgverplichting bij co-assurantie worden besproken. Een
dergelijke verplichting komt veel voor bij co-assurantie en is doorgaans vastgelegd
in een zogenoemde volgbepaling.
In dit hoofdstuk zal aan de orde komen wat de functie van een to follow-clausule
is bij co-assurantie, wat de gevolgen van het opnemen van een dergelijke clausule
precies zijn en hoe de verplichting die voortvloeit uit een dergelijke clausule juridisch dient te worden gekwalificeerd.
4.2

De functie van de to follow-clausule

Het belang van een to follow-clausule laat zich goed duiden naarmate er meer
verzekeraars participeren op een polis die is gesloten door middel van co-assurantie.
In beginsel staat het iedere verzekeraar immers vrij om zelf te beslissen of de verzekering dekking biedt voor een schade.259 Zoals hiervoor al kort beschreven heeft
het voor een verzekeringnemer, dan wel zijn beursmakelaar, niet de voorkeur om
met iedere participerende verzekeraar afzonderlijk te moeten (onder)handelen.
Het ligt voor de hand dat hoe meer verzekeraars bij een risico zijn betrokken, hoe
groter de kans is dat dit kan leiden tot ingewikkelde situaties als verzekeraars verschillende posities innemen ten aanzien van de voorgevallen schade. Dit bergt risico’s in zich. Zo zouden er hiaten in de dekking kunnen ontstaan, indien een deel
van de participerende verzekeraars meent dat er grond is voor uitkering, terwijl
een ander deel meent van niet. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Een voorbeeld daarvan is dat een van de verzekeraars een commercieel belang heeft om uit
te keren, terwijl andere verzekeraars dat niet hebben. Een andere reden kan zijn
dat verzekeraars verschillend oordelen over de vraag of het voorgevallen evenement
wel binnen de geboden dekking valt en of de verwezenlijking van het risico wel
juist en tijdig is gemeld.260
Verzekeren door middel van co-assurantie brengt aldus het risico mee dat verzekeraars verschillende dekkingsstandpunten zullen innemen als gevolg waarvan de
verzekeringnemer mogelijk geen volledige uitkering ontvangt in geval van schade.
Dit risico kan worden voorkomen door het opnemen van een to follow-clausule in
de polis, nu als gevolg van deze clausule volgende verzekeraars zijn gehouden de
beslissingen van de leidende verzekeraar te volgen.
Een to follow-clausule is daarom van wezenlijk belang bij een verzekeringsovereenkomst die is gesloten op basis van co-assurantie. Zij geeft onder andere duidelijkheid
omtrent de verplichtingen van volgende verzekeraars en dient daarmee het belang
van de verzekeringnemer of verzekerde. Een voorbeeld van een to follow clausule
is:

259.

260.
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Zie hierna par. 4.4. Zie verder Rb. Rotterdam 7 mei 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD9663, zoals bekrachtigd door Hof Den Haag 19 juni 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8732. Zie voor een voorbeeld
waarin geen volgverplichting bestond terwijl de woorden ‘leidend’ en ‘volgend’ wel waren opgenomen op het polisblad Rb. Rotterdam 13 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5431, r.o. 4.7.1: ‘De woorden
“leidend” bij Zurich en “volgend” bij HDI c.s. op het handtekeningenblad – zonder opname in de
polisstukken van een to follow clausule als hiervoor bedoeld – zijn op zichzelf te onbepaald om
een volgverplichting ten aanzien van een schaderegeling voor HDI c.s. in het leven te roepen. Instemming van HDI c.s. met een zodanige verplichting – die vergaande juridische en financiële
gevolgen kan hebben – kan niet op uitsluitend deze aanduidingen worden gebaseerd.’
Zie ook Rhidian Thomas 2015, p. 80.
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‘Indien meerdere ondertekenaars op deze verzekering zijn betrokken,
zullen beslissingen betreffende schaderegelingen, restituties etc. zoals
door de eerste twee ondertekenaars worden genomen door de andere
ondertekenaars worden gevolgd, terwijl deze zich ook in alle andere opzichten bij eerstgenoemde ondertekenaars zullen aansluiten.’261
Door middel van een to follow-clausule wordt een uniforme uitvoering en af handeling van de verzekering beoogd (bijvoorbeeld bij beslissingen over grenzen van
de dekking of uitkeringsbeslissingen). Een ‘bovenstaande’ verzekeraar zal als
spreekbuis fungeren namens de andere, volgende, verzekeraars. Bij schadegevallen
is dit degene die de schadeaf handeling leidt en beslissingen over de dekking
neemt.262 Vaak draagt een leidende verzekeraar het grootste aandeel in het risico
of heeft hij de meeste ervaring met het soort risico dat verzekerd wordt.263
Volgverzekeraars binden zich door middel van een to follow-clausule aan deze
beslissingen en maatregelen van de bovenstaande verzekeraar(s).
4.3

Gevolgen van de to follow-clausule

Door een to follow-clausule op te nemen in de polis bindt de volgende verzekeraar
zich aan beslissingen van de leidende verzekeraar. Dit heeft tot gevolg dat wanneer
een verzekeringnemer in geval van schade een beroep doet op de verzekeringsovereenkomst die een to follow-clausule bevat, de leidende verzekeraar beslist over de
vraag of er uitgekeerd dient te worden. Volgende verzekeraars zijn dan op grond
van de to follow-clausule gebonden om de leidende verzekeraar(s) te volgen in zijn
beslissingen en maatregelen. Er bestaat echter geen standaardformulering van de
to follow-clausule, zodat de mate waarin volgende verzekeraars aan de beslissingen
van de leider gebonden zijn, zal af hangen van de reikwijdte van een specifieke
clausule. Dit volgt ook uit een beslissing van de rechtbank Rotterdam uit 2002,
waarin werd vastgesteld dat volgende verzekeraars in beginsel gebonden waren
aan het oordeel van de leidende verzekeraar over dekking en uitkering. Dit betekent
echter niet dat zij hun zelfstandigheid hebben opgegeven met betrekking tot het
oordeel of een bepaalde partij als verzekerde kan worden aangemerkt. De rechtbank
oordeelde als volgt:
‘Met andere woorden, de volgclausule brengt met zich dat als er dekking
onder de verzekering is, de onderstaande verzekeraars de leidende verzekeraar in beginsel en natuurlijk af hankelijk van de bewoordingen van de
volgclausule moeten volgen met het doen van uitkeringen maar dat laat
onverlet dat volgens de rechtbank de onderstaande verzekeraars zelfstandig
261.
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Ontleend aan Rb. Rotterdam 9 november 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ2840, S&S 2008/11. Zie ook
Rb. Rotterdam 7 december 1984, ECLI:NL:RBROT:1984:AJ1961, S&S 1985/89: ‘To follow London
Underwriters in allcases and every respect with or without notice. Any alterations, additions, extensions, amendments, arrangements and/or settlements to be agreed by the first Lloyd’s and first
two company Underwriters, if anym of the London Cover, placed with Messrs. Bland, Payne and
Co. Ltd., whose agreement shall be binding on the whole with or without notice.’
Deze bevoegdheid is afhankelijk van de reikwijdte van een to follow-clausule. Deze kan bijvoorbeeld
de bevoegdheid inhouden om te beslissen over voorwaarden, clausules, premie, schikkingen en
uitkeringen en met betrekking daarop maatregelen te treffen.
Zie ook Londonck Sluijk 2017, p. 46.
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mogen bepalen of een bepaalde partij al dan niet als verzekerde kan
worden aangemerkt.’264
Een to follow-clausule ziet aldus voornamelijk op de vraag of er dekking is onder
een polis en of er al dan niet uitgekeerd dient te worden. Daarnaast kan een to
follow-clausule ook een verplichting inhouden om een minnelijke regeling te volgen
die is getroffen door de leidende verzekeraar en de verzekeringnemer. Of een volgende verzekeraar zich ook in andere opzichten dient te conformeren aan oordelen
en beslissingen van de leidende verzekeraar is af hankelijk van de bewoordingen
van een specifieke clausule.265
Meer in het algemeen moet rechtens worden aangenomen dat de volgclausule als
gevolg heeft dat de verzekeringnemer kan volstaan met afspraken maken met de
leidende verzekeraar, zodat wordt voorkomen dat deze zich met iedere afzonderlijke verzekeraar moet verstaan. Dit dient het belang van de verzekeringnemer,
omdat deze dan niet af hankelijk is van de beslissingen van afzonderlijke verzekeraars. Zo wordt het risico op verschillende beslissingen door afzonderlijke verzekeraars beperkt en wordt een onderlinge discussie veelal voorkomen. Aldus maakt
de to follow-clausule het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst eenvoudiger.
Dat is dan ook de ratio van de clausule. Deze ratio en het belang van de to followclausule volgen tevens uit uitspraken van de rechtbank Rotterdam uit 1984 en
2006:
‘Immers, de ratio van de to follow-clause is de eenheid in en stroomlijning
van de afwikkeling in het belang van alle betrokkenen bij de polis […].’266
En:
‘Terecht stelt de rederij dat het belang van de door haar bedongen volgclausule nu juist is om te vermijden dat zij tegen afzonderlijke assuradeuren zoals De Zeven Provinciën telkenmale afzonderlijk moet laten beslissen
of het beroep van verzekeraars op nietigheid wegens verzwijging faalt.’267
Ook in andere gerechtelijke procedures komt deze ratio naar voren. Een volgclausule kan bijvoorbeeld bepalen dat volgende verzekeraars niet gedagvaard hoeven
te worden in een procedure, maar dat de uitspraak jegens de leiders ook jegens de
volgers te gelde kan worden gemaakt. Zo is onder andere bepaald door de rechtbank
Rotterdam in het vonnis uit 2006:
‘Het dagvaarden van alleen de leader(s) en niet ook de volgende maatschappijen is geheel in de lijn van deze clausule en had [de volgverzekeraar]
dus ook moeten verwachten. [Eiseres] kon, gelet op de to follow-clause,
aannemen dat zij kon volstaan met het dagvaarden van de leader(s) en
[de volgverzekeraar] had, als zij meende dat er goede (uitzonderlijke)
gronden bestonden waarom [eiseres] toch ook haar als follower moest
264.
265.
266.
267.
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Rb. Rotterdam 10 januari 2002, ECLI:NL:RBROT:2002:AK4621, r.o. 4.3.4, S&S 2003/59.
Zie ook Theunis & Van der Veen, TvPP 2016, p. 35.
Rb. Rotterdam 9 november 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ2840, r.o. 4.7, S&S 2008/11.
Rb. Rotterdam 7 december 1984, ECLI:NL:RBROT:1984:AJ1961, r.o. 4.3, S&S 1985/89.
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dagvaarden, omdat zij zich in dit geval niet gehouden achtte aan de to
follow-clause en de uitkomst van de procedure tegen [één van de leaders]
dus niet zou volgen, zulks kenbaar zou moeten maken aan [eiseres]. Dat
heeft zij niet gedaan.’268
Voor de verzekeringnemer maakt een dergelijke clausule de claimsaf handeling
simpeler en verkleint die het risico op uiteenlopende beslissingen door verschillende
verzekeraars. Maar ook voor de verzekeraars biedt deze clausule voordelen. Het
scheelt tijd, kosten en maakt co-assurantie ook aantrekkelijker voor verzekeringnemers.
Ondanks de voordelen die een to follow-clausule kan bieden aan verzekeringnemers
en verzekeraars moet wel het volgende in gedachten worden gehouden. Het ‘lot’
van de verzekeringnemer ligt, zo lijkt het, volledig in handen van de leidende
verzekeraar. Wanneer een verzekeringnemer het niet eens is met een beslissing
van een leidende verzekeraar, heeft deze in dit geval geen rechten tegen de volgende
verzekeraars indien zij de beslissing van de leider volgen.269 Voor wat betreft deze
volgende verzekeraars geldt dat zij in beginsel gebonden zijn om de beslissingen
van de leidende verzekeraar te volgen, zelfs als zij van mening zijn dat een dergelijke beslissing onjuist is of niet conform marktgebruik.270
4.4

Zonder to follow-clausule geen volgverplichting

Indien een polis geen to follow-clausule bevat, zijn verzekeraars in beginsel vrij
om ieder voor zich te bepalen of en in hoeverre zij dekking verlenen onder de polis.
Zij zijn dan niet gebonden aan de dekkingsbeslissingen of schikkingen van andere
participerende verzekeraars.271
De vraag doet zich voor of de aanduiding ‘leidend’ en ‘volgend’ op het handtekeningenblad van de verzekering een volgplicht doet ontstaan wanneer er geen to
follow-clausule is opgenomen in de polis.
Een dergelijk geval deed zich voor in een zaak bij de rechtbank Rotterdam uit 2016.
De rechtbank beantwoordde deze vraag in beginsel ontkennend.272
Het ging in deze zaak om een aanspraak onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering door (een rechtsopvolger van) de verzekerde. Op het handtekeningenblad
van deze verzekering was de verdeling van het risico over de participerende verzekeraars vermeld, waarbij Zurich (participerend voor 40%) als ‘leidend’ stond genoemd en bij HDI (tevens participerend voor 40%) en Liberty (participerend voor
20%) ‘volgend’ was vermeld. Vanaf 2008 had er een to follow-clausule op de polis
gestaan, maar na de vernieuwing in 2011 was deze clausule na overleg tussen
makelaar en volgende verzekeraars niet meer opgenomen.

268.
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Rb. Rotterdam 9 november 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ2840, r.o. 4.7, S&S 2008/11.
Indien een volgende verzekeraar dit weigert, kan een verzekeringnemer hem aanspreken op basis
van hun verzekeringsovereenkomst, zie hierover par. 4.5.3.
Zie voor eenzelfde gehoudenheid naar Engels recht Rhidian Thomas 2015, p. 81.
Rb. Rotterdam 7 mei 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD9663, r.o. 3.1, S&S 2008/11, bekrachtigd door
het Hof Den Haag 19 juni 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8732, r.o. 2.22. Zie ook Theunis & Van
der Veen, TvPP 2016, p. 34.
Rb. Rotterdam 13 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5431, RAV 2016/109, welke in hoger beroep is
bevestigd, zie Hof Den Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1163.
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Nadat zich een schadegeval had voorgedaan trof de leidende verzekeraar een
schikking met verzekeringnemer, waarbij eerstgenoemde aangaf ‘al hetgeen te
doen wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om volgverzekeraars in
deze regeling te laten participeren’.
Volgens verzekeringnemer bestond er een volgplicht voor de volgende verzekeraars,
op grond waarvan zij gebonden zouden zijn aan de hiervoor genoemde schikking.
Volgende verzekeraars weigerden echter uitkering.
De rechtbank oordeelde dat de woorden ‘leidend’ en ‘volgend’ op zichzelf te onbepaald zijn om een volgverplichting ten aanzien van de schaderegeling aan te nemen
als er geen to follow-clausule is opgenomen in de polis. Een zodanige verplichting
zou vergaande juridische en financiële gevolgen hebben, welke niet uitsluitend
op de aanduiding ‘leidend’ en ‘volgend’ gebaseerd kunnen worden. Zulks is in
hoger beroep bevestigd door het gerechtshof Den Haag, waarbij als volgt werd
overwogen:
‘Daarbij neemt het hof met Aquaduct tot uitgangspunt dat niet in geschil
is dat de woorden “volgend” en “leidend” op het e-ABS handtekeningenblad bij BAV 2011 met zich meebrengen dat de leidende verzekeraar een
voortrekkersrol heeft in het kader van de schadeaf handeling. In zoverre
heeft dus de enkele vermelding van de hier bedoelde hoedanigheden een
zekere betekenis. Verder neemt het hof tot uitgangspunt dat evenmin in
geschil is dat in elk geval wanneer een to follow-clausule is overeengekomen, op de volgende verzekeraar(s) een verdergaande verplichting (hierna
aan te duiden als: volgplicht) rust om in beginsel de leidende verzekeraar
te volgen in diens beslissingen bij de schaderegeling. De vraag is nu of
die verdergaande verplichting ook geldt als geen to follow-clausule is opgenomen, maar enkel de rollen “leidend” en “volgend” zijn vermeld [….].
Dat een redelijke uitleg dan wel de redelijkheid en billijkheid zou meebrengen dat het enkele gebruik van de termen “leidend” en “volgend” op
het e-ABS handtekeningenblad een volgplicht voor de “volgende” verzekeraars, heeft Aquaduct niet toegelicht en valt voor het hof, uitgaande
van de door de rechtbank in r.o. 4.6 geformuleerde en door Aquaduct terecht niet bestreden uitlegmaatstaven, zonder (onderbouwde) toelichting
niet in te zien. Hetzelfde geldt voor het door Aquaduct gedane beroep op
“de praktijk”.’273
Hierbij was bovendien van belang dat er door partijen was onderhandeld over het
al dan niet opnemen van een to follow-clausule, als gevolg waarvan de makelaar
ermee had ingestemd om deze clausule niet op te nemen. Volgens de rechtbank
moest deze instemming worden beschouwd als instemming van de verzekerde,
zodat dit in rechte betekende dat partijen hadden afgesproken dat er geen volgplicht
zou gelden. Aldus waren de volgende verzekeraars niet gebonden aan de schaderegeling zoals die door de leidende verzekeraar met de verzekeringnemer overeengekomen was. Dit is in hoger beroep bevestigd door het gerechtshof Den Haag.274
273.
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Zie Hof Den Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1163, r.o. 3.22 en 3.23.
Zie Rb. Rotterdam 13 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5431, RAV 2016/109, r.o. 4.7.6, hetgeen is bevestigd in Hof Den Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1163, r.o. 3.26.
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Op grond van deze uitspraak kan dus worden aangenomen dat er, bij het ontbreken
van een to follow-clausule, geen volgplicht voor de volgende verzekeraars bestaat.275
Overigens waren de aanduidingen ‘leidend’ en ‘volgend’ volgens de rechtbank en
het hof niet zinledig. Zij zien (ten minste) op de voortrekkersrol van de leidende
verzekeraars als het gaat om de schadeaf handeling. Een dergelijke rol volgt ook
uit de verschillende regelingen van de VNAB. Zo is bijvoorbeeld in de SPC-regeling276
bepaald dat de leidende verzekeraar een aantal taken dient uit te voeren bij de afwikkeling van de schade.
4.5

Juridische kwalificatie van de to follow-clausule

4.5.1

Waarom is de kwalificatie van de clausule van belang (wat zijn
de gevolgen ervan)?

Zoals eerder beschreven, heeft de aanwezigheid van een to follow-clausule in een
verzekeringsovereenkomst in beginsel tot gevolg dat volgende verzekeraars gebonden zijn aan de beslissingen van de leidende verzekeraar. In de literatuur bestaat
echter discussie over de grondslag waarop deze gebondenheid berust. Er zijn twee
verschillende mogelijkheden te onderscheiden.277
Enerzijds wordt wel gesteld dat er met de to follow-clausule sprake is van een volmacht van volgende verzekeraars aan de leidende verzekeraar, om namens hen te
handelen.278 Met andere woorden, houdt de to follow-clausule in dat de leidende
verzekeraar gevolmachtigd is om in naam van de volgende verzekeraar(s) te handelen en om deze op grond daarvan te binden? Om dit te kunnen bepalen moet
worden vastgesteld wat een volmacht inhoudt en hoe deze tot stand komt. Daartoe
wordt hier kort het leerstuk van de volmacht beschreven, alvorens te komen tot
de kwalificatie van de to follow-clausule.
Anderzijds wordt gesteld dat er sprake is van een contractuele bepaling in het
contract tussen iedere afzonderlijke (volgende) verzekeraar en de verzekeringnemer,
waarin de volgende verzekeraar overeenkomt dat hij zich zal binden aan de beslissingen van de leidende verzekeraar. Een verzekeringnemer zal zich in geval van
een geschil met een volgende verzekeraar dan rechtstreeks op deze contractuele
bepaling kunnen beroepen jegens de volgende verzekeraar.279

275.
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Deze uitspraak was zeer casuïstisch van aard, zodat het voorstelbaar was dat het oordeel van de
rechter anders zou zijn geweest indien er bijvoorbeeld niet uitdrukkelijk was onderhandeld over
het al dan niet opnemen van een to follow-clausule in de polis.
De SPC-regeling (Regeling Schade Proces Co-assurantie) is een regeling van de VNAB (Vereniging
Nederlandse Assurantie Beurs) die ziet op de schadeafwikkeling bij co-assurantie.
Zie Van Huizen, VA 1989, p. 277 e.v., Van Abeelen & Weterings, TvOB 2013, p. 42, Theunis & Van
der Veen, TvPP 2016, p. 31 e.v., Londonck Sluijk 2017, p. 46-47, Roos, AV&S 2017/19, Asser/Wansink,
Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/120.
Van Huizen, VA 1989, p. 282 en Van Abeelen & Weterings, TvOB 2013, p. 42.
Londonck Sluijk 2017, p. 46-47, Roos, AV&S 2017/19, Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX*
2019/120. Bij co-assurantie wordt aangenomen dat de verzekeringnemer met iedere verzekeraar
een aparte overeenkomst sluit, zie par. 4.5.3 en Londonck Sluijk 2017, p. 46-47, Roos, AV&S 2017/19
alsmede Van der Feltz 1976, p. 285. Zie ook concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, r.o. 3.5,
bij HR 1 november 2019, ECLI:NL:HR:2020:387.
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De vraag die vervolgens centraal staat in deze paragraaf is of de gebondenheid van
een volgverzekeraar aan een to follow-clausule berust op een volmacht of op een
contractuele bepaling in het contract tussen verzekeraar en verzekeringnemer. De
kwalificatie van de to follow-clausule is daarbij van belang om de rechten en
plichten van betrokken partijen vast te stellen.
In onderstaande paragrafen zullen beide mogelijkheden worden besproken.
4.5.2

Volmacht

4.5.2.1

Algemeen

In deze paragraaf zal het leerstuk volmacht in relatie tot de to follow-clausule
worden besproken. Daartoe zal eerst het leerstuk volmacht in het algemeen nader
worden uitgewerkt.
Door middel van volmacht verleent de volmachtgever aan een ander (de gevolmachtigde) de bevoegdheid om in zijn naam een of meer rechtshandelingen te verrichten.
De volmacht is geregeld in Titel 3 van Boek 3. Volmacht wordt daarin gedefinieerd
in artikel 3:60 lid 1 BW:
‘Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een
ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.’
De woorden ‘in zijn naam’ wijzen op een bevoegdheid om de volmachtgever
rechtstreeks aan de wederpartij te binden, zodat de handeling van de gevolmachtigde rechtens geldt als handeling van de volmachtgever. Een volmacht is dan ook
de bevoegdheid tot onmiddellijke of directe vertegenwoordiging van de vertegenwoordigde. Door de Hoge Raad is in HR Kribbebijter als volgt geoordeeld over de
vraag of iemand bij het sluiten van een overeenkomst in eigen naam optreedt:
‘dat het antwoord op de vraag of iemand jegens een ander bij het sluiten
van een overeenkomst in eigen naam – dat wil zeggen als wederpartij
van die ander – is opgetreden, af hangt van hetgeen hij en die ander
daaromtrent jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit elkaars
verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden; dat
een bevestigend antwoord op deze vraag, die van feitelijke aard is, niet
wordt uitgesloten door de omstandigheid dat die ander wist dat degene
met wie hij handelde, dit ten behoeve van een opdrachtgever deed.’280
Uit deze overweging blijkt dat bij de beoordeling of iemand bij het sluiten van een
overeenkomst in eigen naam (dus als wederpartij van de ander) is opgetreden, veel
zal af hangen van de feitelijke situatie.
Er is geen sprake van een volmacht wanneer men slechts in het belang van een
ander handelt. Ook het voor rekening van een ander handelen (waarbij de ander zowel
280.
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HR 11 maart 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1877, NJ 1977/521 (HR Kribbebijter).
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de lasten draagt als van de baten geniet), is naar Nederlands recht onvoldoende om
van een volmacht te spreken. Zolang men dus niet in naam van een ander handelt,
maar slechts voor zijn rekening of in zijn belang, handelt men in eigen naam en
wordt men zelf partij bij de rechtshandeling.281
Het is overigens niet vereist dat degene die in naam van een ander handelt dit expliciet uitspreekt tegenover de wederpartij.282 Ook is voor het bestaan van een
volmacht niet vereist dat de gevolmachtigde deze bevoegdheid uitvoert. Een dergelijke verplichting kan echter wel ergens anders uit voortvloeien, bijvoorbeeld uit
een opdracht of een andere overeenkomst.283
4.5.2.2

Wijze van verlening en inhoud van de volmacht

De verlening van een volmacht is vormvrij, dat blijkt ook uit artikel 3:61 lid 1 BW
waarin is verwoord dat een volmacht stilzwijgend of uitdrukkelijk kan worden
verleend.284 De verlening van een volmacht kan bovendien een eenzijdige rechtshandeling van de volmachtgever zijn.285
Of er daadwerkelijk een volmacht is verleend en wat daarvan de inhoud is, dient
te worden beantwoord op grond van de wilsvertrouwensleer (aan de hand van de
maatstaven van art. 3:33 en 3:35 BW).286 De Hoge Raad heeft in dat kader het volgende geoordeeld:
‘De vraag of een volmacht is verleend en, zo ja, met welke inhoud, dient
te worden beantwoord aan de hand van de maatstaven van art. 3:33 en
3:35 BW. Het komt daarbij derhalve aan, kort gezegd, op hetgeen partijen
(de volmachtgever en de gevolmachtigde) over en weer hebben verklaard
en over en weer uit elkaars gedragingen en verklaringen hebben mogen
begrijpen, waarbij in het bijzonder van belang is de verklaring of gedraging
waarbij de volmacht is verleend.’287
In de wet wordt niet benoemd tot wie de volmachtverlening moet zijn gericht,
maar voldoende lijkt het om deze te richten tot de gevolmachtigde.288 Echter, vermoedelijk zal ook een verklaring jegens de wederpartij (de partij met wie de gevolmachtigde tussenpersoon zal gaan handelen) voldoende zijn.
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Van Schaick 2011, p. 5. Zie ook Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/220.
Van Schaick 2011, p. 17. Zie verder Asser/Kortmann 3-III 2017/10 en Asser/Kortmann 3-III 2017/20.
Zie ook Van Vught, in: GS Vermogensrecht, art. 3:60 BW, aant. 6 (online, bijgewerkt 28 juni 2021).
Hijma, in: T&C BW, art. 3:60 BW, aant. 2.
Hijma, in: T&C BW, art. 3:61 BW, aant. 2. Zie ook Asser/Kortmann 3-III 2017/22 en Parl. Gesch. BW
Boek 3, 1981, p. 263 (MvT). Van Vught, in: GS Vermogensrecht, art. 3:61 BW, aant. 2 (online, bijgewerkt
28 juni 2021).
Asser/Kortmann 3-III 2017/22. Zie ook Hijma, in: T&C BW, art. 3:60 BW, aant. 2, Van Vught, in: GS
Vermogensrecht, art. 3:60 BW, aant. 4 (online, bijgewerkt 28 juni 2021) en Parl. Gesch. BW Boek 3,
1981, p. 253 (MvT).
Hijma, in: T&C BW, art. 3:61 BW, aant. 2. Zie ook Asser/Kortmann 3-III 2017/28 en 3-III 2017/32
alsmede Van Schaick 2011, p. 17.
HR 12 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9243, r.o. 4.2, NJ 2012/686, m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai
(Varde/Harbers).
Zie Asser/Kortmann 3-III 2017/22 en Hijma, in: T&C BW, art. 3:61 BW, aant. 2.
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4.5.2.3

Privatieve werking

Belangrijk voor de vraag of de to follow-clausule een volmachtverlening kan inhouden is het feit dat aan een volmacht geen privatieve werking toekomt.289 Een volmachtverlening is een middel waarmee de volmachtgever iemand anders, namelijk
de gevolmachtigde, een bevoegdheid kan verlenen om in naam van de volmachtverlener rechtshandelingen uit te oefenen. Een belangrijk kenmerk van de volmacht
is hierbij dat zij geen privatieve werking heeft. Dit betekent dat de volmachtgever
dus zelf, naast de gevolmachtigde, bevoegd blijft om rechtshandelingen te verrichten. Met andere woorden, door middel van een volmacht breidt de volmachtgever
zijn beschikkingsmacht uit. De gevolmachtigde oefent immers naast de volmachtgever zelf, de rechten van de volmachtgever uit.290
4.5.3

De opvatting van Van Huizen: to follow-clausule als volmacht

In de literatuur is door Van Huizen verdedigd dat de to follow-clausule (mede) gezien
dient te worden als volmacht.
Volgens Van Huizen doet de to follow-clausule een driepartijen-verhouding ontstaan
tussen de leidende verzekeraar(s), de volgende verzekeraar(s) en de verzekeringnemer.291 Van Huizen schreef daarover het volgende:
‘Concentreren wij ons op de “to follow”-clausule zoals die gebruikelijk is
bij co-assurantie dan kunnen wij drie lijnen onderscheiden.
De eerste lijn loopt van de volgers naar de verzekeringnemer/verzekerde.
De volgers verklaren tegenover hem dat zij zich gebonden achten aan de
uitspraken en handelingen van de leidende verzekeraar(s). Het mag duidelijk zijn dat met deze verklaring mede inhoud wordt gegeven aan de
rechtsrelatie waarin de verzekeringnemer/verzekerde staat t.o.v. de leidende verzekeraar. Immers in zijn optreden tegenover de verzekeringnemer/verzekerde bindt de leidende verzekeraar niet alleen zichzelf maar
ook de volgers. Tenslotte doet de “to follow”-clausule een rechtsband
ontstaan tussen leidende en volgende verzekeraars. Deze laatste lijn tekent
zich het duidelijkst af wanneer de “to follow”-clausule deel uitmaakt van
de slip en/of polis waarvan zowel de leidende als volgende verzekeraar
mede-ondertekenaars zijn. Minder zichtbaar is deze band wanneer, zoals
in het in de inleiding gegeven voorbeeld, de volger onder een afzonderlijke
polis, bevattende een “to follow”-clausule, een aanvullende dekking geeft
op de door hem te volgen basispolis.’292
Van Huizen stelt aldus vast dat een to follow-clausule tot gevolg heeft dat er drie
lijnen zijn te onderscheiden, namelijk (i) tussen verzekeringnemer en volgende
289.
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Zie voor meer over privatieve werking Hijma, in: T&C BW, art. 3:61 BW, aant. 2. Zie ook
Asser/Kortmann 3-III 2017/68 en Van Vught, in: GS Vermogensrecht, art. 3:60 BW, aant. 3.4 (online,
bijgewerkt 28 juni 2021).
Van Vught, in: GS Vermogensrecht, art. 3:60 BW, aant. 3.4 (online, bijgewerkt 28 juni 2021). Zie ook
Keirse, in: GS Vermogensrecht, art. 3:84 BW, aant. 1.5.3 (online, bijgewerkt 24 januari 2019).
Van Huizen, VA 1989, p. 279.
Van Huizen, VA 1989, p. 280.
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verzekeraars, (ii) tussen verzekeringnemer en leidende verzekeraar en (iii) tussen
volgende en leidende verzekeraars.
Ik wil mij in dit hoofdstuk concentreren op de eerste en derde rechtslijnen.
Met Van Huizen ben ik van mening dat een to follow-clausule in de verzekeringsovereenkomst tussen volgende verzekeraar en verzekeringnemer (de eerste lijn),
tot gevolg heeft dat volgende verzekeraars tegenover de verzekeringnemer verklaren
dat zij zich gebonden achten aan de beslissingen van de leidende verzekeraar.
Vervolgens onderscheidt Van Huizen een derde lijn, die een rechtsband vormt
tussen volgende en leidende verzekeraars. Deze rechtsband wordt door Van Huizen
gekwalificeerd als volmacht.293 Hij stelt dat wanneer de to follow-clausule deel
uitmaakt van de polis die is ondertekend door leidende en volgende verzekeraars:
‘[er] ook naar Nederlands recht hier een volmachtsfiguur [aan] ten
grondslag ligt. Immers, het is niet alleen louter een mededeling van de
volgende verzekeraar aan de verzekeringnemer/verzekerde. Doordat de
leidende verzekeraars de polis hebben mede-ondertekend, is duidelijk dat
zij de inhoud van de “to follow”-clausule onderschrijven en zij van hun
positie als gevolmachtigde kennis dragen en zij zich als zodanig willen
opwerpen.
In dat geval doet de “to follow”-clausule zowel een externe betrekking
ontstaan tussen enerzijds de volgende verzekeraars en verzekeringnemer/verzekerde en anderzijds de leidende verzekeraars en verzekeringnemer/verzekerde alswel een interne volmachtverlening van volgende verzekeraars aan de leidende verzekeraar.’294
Aldus concludeert Van Huizen dat er als gevolg van een to follow-clausule (mede)
een volmachtsconstructie ontstaat tussen volgende en leidende verzekeraars.
Ik volg Van Huizen hierin niet. Zowel op basis van de aard van de volmacht alsmede
vanwege praktische redenen is een volmachtconstructie naar mijn mening geen
passende kwalificatie van een to follow-clausule. In het vervolg zal ik deze redenen
beschrijven.
4.5.3.1

Argumenten tegen de opvatting van Van Huizen: to follow-clausule is geen volmacht

Zoals hierboven beschreven ben ik van mening dat de to follow-clausule geen volmachtconstructie tussen de volgende en leidende verzekeraars meebrengt. Ik meen
dat zowel de aard van de volmacht als de ratio van de to follow-clausule en de
praktijk van co-assurantie zich tegen een dergelijke kwalificatie verzetten.
Allereerst zal ik bespreken waarom er bij de to follow-clausule niet aan het ‘in
naam vereiste’ van artikel 3:60 BW wordt voldaan. Om te bepalen of er sprake is
van een volmacht dient de vraag te worden beantwoord of een leidende verzekeraar
bij het aangaan van de verzekering in eigen naam of in naam van een volgverzeke293.

294.

Van Huizen, VA 1989, p. 280. Zie in die zin ook Rb. Rotterdam 9 september 1983,
ECLI:NL:RBROT:1983:AJ1819, r.o. 4.7, S&S 1984/21 (Benetank) en Hof ’s-Gravenhage 25 oktober 1985,
ECLI:NL:GHSGR:1985:AM5513, S&S 1986/28 (Benetank).
Van Huizen, VA 1989, p. 282. Gevolgd door Van Abeelen & Weterings, TvOB 2013, p. 42. Zie hierover
ook Theunis & Van der Veen, TvPP 2016, p. 31.
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raar heeft opgetreden. Zoals eerder besproken, heeft de Hoge Raad hiervoor een
criterium gegeven in het arrest HR Kribbebijter.295 Wanneer we dit criterium zouden
toepassen op de situatie tussen een leidende en een volgende verzekeraar, luidt
dit criterium als volgt:
Het antwoord op de vraag of de leidende verzekeraar bij het sluiten van de verzekering in eigen naam (dat wil zeggen als wederpartij van de verzekeringnemer) of
in naam van een volgverzekeraar heeft opgetreden, hangt af van hetgeen de leider
en de verzekeringnemer daaromtrent jegens elkaar hebben verklaard en over en
weer uit elkaars verklaringen mochten afleiden.
Van belang is dus wat de verzekeringnemer en de leidende verzekeraar tegenover
elkaar hebben verklaard en hetgeen zij daaruit mochten afleiden. Veelal zal een
leidende verzekeraar de verzekeringnemer geen aanleiding geven om aan te nemen
dat hij niet in eigen naam handelt. Te meer nu de verzekeringnemer in beginsel
als eerste een verzekeringsovereenkomst sluit met de leidende verzekeraar en
daarna pas met volgers. Een leidende verzekeraar weet dus bij het sluiten van de
overeenkomst a) nog niet of zich volgende verzekeraars zullen aansluiten en b)
wie dit zijn. Als gevolg daarvan kan hij jegens de verzekeringnemer niet anders
doen voorkomen dan dat hij in eigen naam handelt.
Dit neemt overigens niet weg dat een leidende verzekeraar in geval van schade wel
voor rekening van de volgende verzekeraars kan handelen, in die zin dat zijn beslissingen daar gevolgen voor kunnen hebben.296 Indien een leidende verzekeraar
besluit uit te keren, zal dit immers als gevolg hebben dat ook een volgende verze-

295.
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Zie par. 4.5.2.1.
De leidende verzekeraar zou hooguit als middellijke of indirecte vertegenwoordiger kunnen worden
gezien. Ondanks dat lastgeving in beginsel geen privatieve werking heeft, zou daartoe een beding
kunnen worden opgenomen in de overeenkomst tussen lastgever en lasthebber. Zie in dat kader
Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/283 waarin wordt opgemerkt dat in geval van lastgeving kan worden
overeengekomen dat uitsluitend de lasthebber bevoegd is zekere rechten van de lastgever uit te
oefenen (een privatieve last). Deze uitsluiting heeft ingevolge art. 7:423 lid 1 BW ook werking tegenover derden, tenzij deze derden die uitsluiting kenden noch behoorden te kennen. Zulks wordt
ook beschreven door Van Leuken, Van de Moosdijk & Tweehuysen 2017/651: ‘Het verlenen van
een last heeft in beginsel geen privatieve werking, dat wil zeggen ontneemt de lastgever niet de
bevoegdheid om de handeling(en) waarop de last betrekking heeft, zelf te verrichten. Maar art. 7:423
BW staat partijen toe om aan een last privatieve werking te verlenen, indien het gaat om een
overeenkomst die de lasthebber i) verplicht om ii) in eigen naam iii) een aan de lastgever toekomend
recht uit te oefenen.’ Daarvan is in de (Nederlandse) praktijk echter geen sprake. Anders dan bijvoorbeeld op Lloyd’s (zie par. 6.7.3) het geval is, sluiten verzekeraars in Nederland geen onderlinge
overeenkomst waaruit een dergelijk beding kan volgen. Zie daarover hoofdstuk 3 – Co-assurantie:
een geheel van samenhangende overeenkomsten. Mij zijn overigens ook geen (voorbeelden van)
to follow-clausules bekend waarin ex art. 7:423 BW een dergelijke privatieve last is bedongen. Bovendien heeft een dergelijke last geen werking jegens derden die de uitsluiting niet kenden noch
behoorden te kennen. Bij co-assurantie zal een verzekeringnemer geen kennis hebben van een
dergelijke uitsluiting, zodat van privatieve werking geen sprake kan zijn jegens de verzekeringnemer.
Tot slot volgt bovenstaande ook uit het feit dat een volgclausule slechts een gebondenheid van
volgende verzekeraars jegens verzekerden beoogt, aldus Rb. Rotterdam 10 januari 2002,
ECLI:NL:RBROT:2002:AK4621, r.o. 6.3 en 6.4, S&S 2003/59. Verder is de relatie tussen leidende en
volgende verzekeraars niet te kwalificeren als lastgeving, nu daarvoor is vereist dat de lasthebber
daadwerkelijk is gehouden tot dienstverlening. Een bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten
voor rekening van een lastgever is niet voldoende om van lastgeving te spreken. Zie hierover Castermans & Krans 2021.
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keraar gehouden is om uit te keren. Dit maakt de leidende verzekeraar echter geen
vertegenwoordiger van de volgende verzekeraar(s).297
Ten tweede beoogt de to follow-clausule een gevolg dat met een volmacht in beginsel
niet wordt bereikt.298
Zoals hiervoor al aangegeven, is de volmacht een middel om een ander, de gevolmachtigde, de bevoegdheid te verlenen om in naam van de volmachtgever rechtshandelingen uit te oefenen.299 Hierbij is een belangrijk kenmerk van de volmacht
dat zij geen privatieve werking heeft. Dit betekent dat de volmachtgever zelf bevoegd
blijft om de rechtshandelingen te verrichten waarvoor hij een volmacht heeft verleend. De volmachtgever blijft dus zelf bevoegd, naast de gevolmachtigde. Met andere woorden: door middel van de volmacht breidt de volmachtgever zijn beschikkingsmacht uit. De gevolmachtigde oefent immers – naast de volmachtverlener
zelf – de partijautonomie van de volmachtverlener uit.300
Dit staat mijns inziens haaks op hetgeen men beoogt te bereiken met een to followclausule.301 In het kader van een efficiënte uitvoering van de verzekering verbindt
een volger zich, door in te stemmen met een to follow-clausule, jegens de verzekeringnemer om de beslissingen van de leidende verzekeraar te volgen. Een volgende
verzekeraar kan deze beslissingen dan zelf niet meer nemen. De volgverzekeraar
geeft als het ware zijn recht op om zelf deze beslissingen te nemen. Anders dan bij
een volmacht, breidt de volgende verzekeraar zijn rechten hiermee niet uit, maar
beperkt hij deze juist.
Zulks volgt ook uit de rechtspraak. Zo werd in een zaak door de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat een volgende verzekeraar door het ondertekenen van de polis
haar zelfstandige positie opgeeft en geen beslissingen kan nemen die volgens de
to follow-clausule slechts door de leidende verzekeraars kunnen worden genomen:
‘Uit de ruime formulering van de to follow-clause, meer in het bijzonder
de duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen “terwijl deze zich ook
in alle andere opzichten bij eerstgenoemde ondertekenaars zullen aansluiten”, volgt dat gedaagde haar zelfstandige positie jegens eiseres heeft prijsgegeven bij ondertekening van de polis. Zij dient – in beginsel in alle opzichten – de leaders te volgen.’302 [cursivering toegevoegd, JIR]
297.
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Zie Londonck Sluijk 2017, p. 47: ‘Bij het voorgaande moet wel bedacht worden dat de gebondenheid
van de volgverzekeraars aan beslissingen van de bovenstaande een gevolg is van het contract dat
zij met de verzekeringnemer hebben gesloten. Van een zelfstandige overeenkomst tussen de bovenstaande en de volgverzekeraars is geen sprake, laat staan dat de bovenstaande geacht kan worden
bij belangrijke beslissingen de volgverzekeraars te vertegenwoordigen.’ Zie over volmacht en vertegenwoordiging uitgebreid Van Schaick 2011, p. 5-7.
Zie par. 4.2 en 4.3.
Zie par. 4.5.2.3.
Hijma, in: T&C BW, art. 3:61 BW, aant. 2. Zie ook Asser/Kortmann 3-III 2017/68 en Van Vught, in:
GS Vermogensrecht, art. 3:60 BW, aant. 3.4 (online, bijgewerkt 28 juni 2021). Zie ook Keirse, in: GS
Vermogensrecht, art. 3:84 BW, aant. 1.5.3 (online, bijgewerkt 24 januari 2019). Van Schaick 2011,
p. 17.
Zie par. 4.2 en 4.3.
Rb. Rotterdam 9 november 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ2840, r.o. 4.7, S&S 2008/11. Zie ook
Rb. Rotterdam 7 december 1984, ECLI:NL:RBROT:1984:AJ1961, r.o. 4.3, S&S 1985/89 waaruit blijkt
dat een volgende verzekeraar haar zelfstandige positie heeft opgegeven, ook met betrekking tot
een gerechtelijke procedure in het kader van een beroep op verzwijging: ‘Ten aanzien van het beroep
op nietigheid van de verzekeringsovereenkomst, komt wegens de volgclausule aan verweerder geen
beroep op verzwijging toe: reeds in het algemeen niet, gezien de duidelijke en ondubbelzinnige
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Kortom, door in te stemmen met een to follow-clausule beperkt de volgende verzekeraar zijn beslissingsbevoegdheid. Deze wordt niet uitgebreid, zoals bij de volmacht
wel het geval is. De volgende verzekeraar geeft, door in te stemmen met de to followclausule, zijn zelfstandige positie op ten opzichte van de verzekeringnemer.
4.5.4

De to follow-clausule als contractuele bepaling

Zoals hiervoor geconcludeerd, geeft de volgende verzekeraar zijn zelfstandige positie
op jegens de verzekeringnemer. Hieruit volgt dat de gebondenheid aan de beslissingen van de leidende verzekeraar berust op een afspraak tussen verzekeringnemer
en de volgende verzekeraar. Met andere woorden, de grondslag van de gebondenheid
van de volgende verzekeraar aan de to follow-clausule moet worden gezocht in het
contract met de verzekeringnemer.303 Volgende verzekeraars verklaren immers
jegens de verzekeringnemer dat zij de beslissing van de leidende verzekeraar zullen
volgen. Steun voor mijn standpunt vind ik in een uitspraak van de rechtbank
Rotterdam:
‘De volgclausule beoogt slechts tegenover verzekerden een gebondenheid van de volgende verzekeraar te vestigen (waaruit ook een gebondenheid tegenover coverzekeraars kan worden afgeleid). Tegenover anderen heeft gedaagde
zich dus in beginsel niet gebonden.’304 [cursivering toegevoegd, JIR]
De rechtbank Rotterdam heeft in deze uitspraak bepaald dat een to follow-clausule
slechts een gebondenheid van de volgende verzekeraar tegenover de verzekerde(n)
teweeg kan brengen.
Dat er in deze casus tevens sprake was van gebondenheid van de ene co-verzekeraar
jegens een andere co-verzekeraar is uitzonderlijk en berustte op het feit dat één
verzekeraar ook uitkeringen had gedaan waarvoor een andere co-verzekeraar jegens
verzekeringnemer, op basis van de verzekeringsovereenkomst, aansprakelijk was.
De uitkerende co-verzekeraar heeft in dat geval verhaal op de andere co-verzekeraar(s). Er is immers geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid bij co-assurantie,
iedere verzekeraar is slechts aansprakelijk voor het percentage van het risico dat
hij heeft geaccepteerd.
De gebondenheid van een volgende verzekeraar jegens een co-verzekeraar is dus
niet een standaard gevolg van de to follow-clausule, maar kan bestaan indien een
volgende verzekeraar ook namens andere verzekeraars uitkeringen doet.
In beginsel brengt de to follow-clausule echter slechts een gebondenheid van de
volgende verzekeraar jegens de verzekeringnemer tot stand. Deze gebondenheid
vloeit voort uit het contract dat iedere afzonderlijke verzekeraar heeft met een
verzekeringnemer. Co-assuradeuren contracteren in Nederland immers niet met
elkaar, maar ieder afzonderlijk met de verzekeringnemer. Dit heeft tot gevolg dat
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bewoordingen, waarmee de volgclausule de betrokken verzekeraars verplicht om de leidende verzekeraar te volgen […].’
Zie in die zin ook Londonck Sluijk 2017, p. 46-47 en mijn eerdere publicatie hierover Roos, AV&S
2017/19. Zie verder Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/120.
Rb. Rotterdam 10 januari 2002, ECLI:NL:RBROT:2002:AK4621, r.o. 6.3 en 6.4, S&S 2003/59.
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indien een volgende verzekeraar het bijvoorbeeld oneens is met een uitkeringsbeslissing van de leidende verzekeraar, de verzekeringnemer een contractuele aanspraak heeft jegens de volgende verzekeraar op basis van hun overeenkomst.
4.6

Geschillen tussen verzekeraars onderling als gevolg van een to
follow-clausule

Zoals hiervoor geconcludeerd dient de to follow-clausule gezien te worden als een
contractuele bepaling in de overeenkomst tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar. Dit heeft tot gevolg dat een verzekeringnemer een volgende verzekeraar
hierop zal kunnen aanspreken, indien deze nalaat om tot uitkering over te gaan
als de leidende verzekeraar heeft besloten dat er dekking is onder de polis. Jegens
de verzekeringnemer is een volgende verzekeraar aldus gehouden om uit te keren
wanneer de leidende verzekeraar hiertoe besluit. Dit betekent echter niet dat een
leidende en volgende verzekeraar het altijd met elkaar eens zijn. Zoals eerder besproken kunnen zij uiteenlopende belangen hebben. Hoe groter de belangen bij
een verzekering zijn en hoe meer verzekeraars daarbij zijn betrokken, hoe meer
kans er bestaat op discussie en geschillen tussen verzekeraars onderling over een
daadwerkelijk uitkering.
Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een van de verzekeraars een commercieel
belang heeft bij het doen van een uitkering terwijl anderen dat niet hebben, of
kan er discussie ontstaan over de vraag of er dekking is onder de polis.305 Ook kan
het zo zijn dat een leidende verzekeraar afstand heeft gedaan van een bepaald
recht, terwijl volgende verzekeraars er juist belang bij hebben om zich hierop te
kunnen beroepen (bijv. een beroep op verzwijging).
Een leidende verzekeraar dient zich bij dergelijke beslissingen te realiseren dat zijn
beslissingen (rechts)gevolgen hebben voor de overeenkomsten die volgende verzekeraars hebben met de verzekeringnemer.306 Aldus zal de leider rekening moeten
houden met de belangen van deze volgers en zich dienen te gedragen als een redelijk
handelend leidend verzekeraar, hetgeen is bevestigd door de rechtbank Rotterdam
in 2018.307 Wat precies onder deze maatstaf moet worden verstaan, is niet nader
toegelicht.
305.
306.
307.

Zie par. 4.2.
Er is immers sprake van samenhangende overeenkomsten. Zie daarover hoofdstuk 3 – Co-assurantie:
een geheel van samenhangende overeenkomsten.
Rb. Rotterdam 11 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3298, r.o. 2.4: ‘[De leidende verzekeraar, JIR]
heeft nader toegelicht hoe wordt omgegaan met de zogenaamde verticale en horizontale verdeling
en heeft erop gewezen dat deze systematiek reeds jaren, zonder dat dat tot protest van [de volgende
verzekeraar, JIR] heeft geleid, is toegepast […]. [De volgende verzekeraar, JIR] heeft die stellingen
als zodanig niet weersproken. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat deze benadering op zichzelf
bezien strookt met hetgeen van een redelijk handelend leidend verzekeraar mag worden verwacht.
Daarbij is in aanmerking genomen dat […] enigerlei eenvoudig te hanteren systeem onontkoombaar
is. Het geschetste systeem is enerzijds betrekkelijk eenvoudig te hanteren en biedt anderzijds voldoende mogelijkheid om rekening te houden met de posities van diverse volgend verzekeraars.
Het veronderstelt wel, dat Allianz als leidend verzekeraar voldoende moeite doet om de diverse
oude polissen en daarop betrokken verzekeraars te achterhalen; zij is daartoe, jegens de volgend
verzekeraars, binnen de grenzen van het redelijke ook verplicht.’ Zie ook Londonck Sluijk 2017,
p. 47: ‘De verhouding tussen bovenstaande en volgverzekeraars wordt dan ook beheerst door de
eisen van redelijkheid en billijkheid. Alleen als een door de bovenstaande genomen beslissing naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, zal van aansprakelijkheid jegens de volgers sprake kunnen zijn.’ Zie in dat kader ook Londonck Sluijk 2017, p. 47.
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Wanneer een leidende verzekeraar een commercieel belang heeft om tot uitkering
over te gaan terwijl dekking onder de polis niet zeker is, handelt een leidend verzekeraar mijns inziens niet redelijk als hij omwille van zijn eigen commerciële
belangen bij de polis toch overgaat tot uitkering.
In de praktijk komt het dan ook voor dat een leidende verzekeraar met de verzekeringnemer overeenkomt om over te gaan tot uitkering van zijn percentage op de
polis of tot een schikking komt, onder de voorwaarde dat een verzekeringnemer
zijn rechten op grond van een to follow-clausule jegens de volgende verzekeraars
opgeeft.308
Tot slot kan het geval zich voordoen dat, wanneer er twee leidende verzekeraars
zijn, de leidende verzekeraars verschillende standpunten innemen omtrent de
dekking in geval van schade. Een dergelijk geschil speelde voor de rechtbank Rotterdam.309 De polis in kwestie vermeldde twee leiders (Erasmus en Delta Lloyd) en
twee volgende verzekeraars (Axa en Nieuwe Hollandse Lloyd mij.). Een van de leiders, Erasmus, had de dekking mede namens tweede leider Delta Lloyd afgewezen.
De makelaar had namens verzekeringnemer contact met Erasmus. Per fax liet de
makelaar weten dat hij had vernomen dat Erasmus en Delta Lloyd tezamen leader
waren. Om kosten te besparen leek het de makelaar zinvol om overeen te komen
dat Erasmus namens verzekeraars de schade zou behandelen. Als reactie daarop
had Erasmus, mede namens Delta Lloyd, aan de makelaar laten weten om in
voorkomend geval het verweer namens de gezamenlijke verzekeraars te voeren.
Verzekeringnemer mocht daaruit afleiden dat Erasmus door Delta Lloyd was gemachtigd tot de volledige af handeling van de claim, inclusief het voeren van verweren.310
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Hier wordt door Londonck Sluijk ook verwezen naar Rb. Amsterdam 7 mei 2008,
ECLI:NL:RBAMS:2008:3371. In deze zaak kwam de vraag aan de orde hoe omgegaan moest worden
met een ‘fout’ van een bovenstaande verzekeraar bij het afsluiten van een lokale polis die onderdeel
vormt van een internationaal programma. Zie daartoe r.o. 4.6: ‘De rechtbank is van oordeel dat
Fortis alleen onder haar verplichting onder artikel 1.12 [to follow bepaling, JIR] ontslagen kan
worden geacht indien het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar wordt
geoordeeld dat zij door RSAG niettegenstaande de abusievelijke of foute lokale dekking toch aan
die verplichting wordt gehouden.’
Deze praktijkinformatie komt voort uit navraag bij diverse verzekeraars en advocaten gespecialiseerd
in verzekeringsrecht.
Rb. Rotterdam 9 november 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ2840.
Rb. Rotterdam 9 november 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ2840, r.o. 4.4.2: ‘[verzekeringnemer, JIR]
had de schade, via haar makelaar, bij beide leaders gemeld. Uit de overgelegde correspondentie
blijkt, dat Erasmus zich vervolgens nadrukkelijk als woordvoerder namens beide leaders heeft opgeworpen. Toen bleek, dat niet zonder meer dekking werd verleend is het voeren van verweer (in
rechte) aan de orde geweest en ook daar is Erasmus blijkens de correspondentie mede namens
Delta Lloyd opgetreden, terwijl (een vertegenwoordiger van) Delta Lloyd voorts kennelijk bij tenminste één bespreking in september 1999 zelf aanwezig was. Uit deze gang van zaken, met name
de correspondentie […] mocht [verzekeringnemer, JIR] – als professionele partij, die via haar makelaar correspondeert met een professionele verzekeraar – afleiden, dat Erasmus door Delta Lloyd
was gemachtigd tot de volledige afwikkeling van de claim onder deze polis, met inbegrip van het
voeren van verweren; Erasmus moest er in die situatie ook van uit gaan dat [verzekeringnemer,
JIR] haar brieven zo zou opvatten.
Dat aldus de schijn van volmacht is gewekt wil echter nog niet zeggen dat Delta Lloyd nu gehouden
is dekking te verlenen; daartoe is immers vereist dat sprake is geweest van een werkelijke en voldoende ruime volmacht door Delta Lloyd aan Erasmus althans dat door een verklaring of gedraging
van Delta Lloyd zelf de schijn is gewekt dat een toereikende volmacht aan Erasmus was verleend
(artikel 3:61 BW).’
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Verzekeringnemer heeft vervolgens slechts Erasmus in rechte betrokken. De voorzieningenrechter in deze zaak (KG) oordeelde dat Erasmus dekking diende te verlenen aan de verzekeringnemer. Erasmus heeft hieraan voldaan. Vervolgens heeft
verzekeringnemer de overige verzekeraars aangeschreven met het verzoek om tot
betaling over te gaan. Nieuwe Hollandse Lloyd Mij. heeft aan dit verzoek gehoor
gegeven, Axa en Delta Lloyd niet. Daarop heeft verzekeringnemer Axa en Delta
Lloyd in rechte betrokken en primair gevorderd dat deze partijen worden veroordeeld tot betaling van hun risicodelen van de gehele schade. Opgemerkt wordt dat
een dergelijke geldvordering voor toewijzing in aanmerking komt indien die vordering, mede gelet op de spoedeisendheid en het restitutierisico, voldoende aannemelijk is.311
Axa stelt zich hierbij op het standpunt dat de vordering van verzekeringnemer is
verjaard ingevolge artikel 6.1 van de polisvoorwaarden, omdat deze niet tijdig aan
haar is gemeld en de reikwijdte van de to follow clausule er niet toe strekt dat de
melding van de aansprakelijkstelling aan Erasmus en Delta Lloyd tevens moet
worden aangemerkt als een melding aan Axa. De rechter oordeelt dat, nu het afwijzende dekkingsstandpunt in de brief van Erasmus is ingenomen namens alle verzekeraars (dus ook namens Axa), het ervoor gehouden moet worden dat de schade
ook gemeld was bij Axa (althans geacht moest worden te zijn gemeld), daar mocht
verzekeringnemer in ieder geval van uitgaan. De voorzieningenrechter oordeelt
dan ook dat Axa zich in redelijkheid niet zeven jaar later op het standpunt kan
stellen dat dit niet zo is en gaat aan dit verweer voorbij. Ook stellen Axa en Delta
Lloyd zich op het standpunt dat de vordering van verzekeringnemer jegens hen is
vervallen omdat deze niet heeft plaatsgevonden binnen de termijn zoals genoemd
in de polisvoorwaarden. De procedure zoals die door verzekeringnemer is aangespannen jegens Erasmus, kan in de visie van Delta Lloyd en Axa niet worden aangemerkt als een jegens hen ingesteld verzet. Tevens is vordering ex artikel 3:307
BW verjaard.312
De rechter heeft bij de beoordeling hiervan onderscheid gemaakt tussen de posities
van Axa en Delta Lloyd.
311.
312.

Zie Rb. Rotterdam 9 november 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ2840, r.o. 4.1.
Zie Rb. Rotterdam 9 november 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ2840, r.o. 4.2 en 4.3: ‘Axa heeft zich
op het standpunt gesteld dat de vordering van [verzekeringnemer, JIR] jegens haar ingevolge artikel 6.1 van de polisvoorwaarden is verjaard nu deze niet tijdig aan haar is gemeld en de to followclause niet zo ver reikt dat de melding van de aansprakelijkstelling aan Erasmus en Delta Lloyd
tevens moet worden aangemerkt als een melding aan Axa. Wat van dit laatste verder ook zij, nu
door mr. Schweers namens gedaagden ter zitting is bevestigd dat het afwijzend standpunt ten
aanzien van de dekking onder de polis in de brief van Erasmus van 26 oktober 1999 is ingenomen
namens alle verzekeraars, dus ook namens Axa – zonder dat daarbij ten opzichte van Axa over
het niet voldoen aan artikel 5.1 van de voorwaarden werd gerept –, moet het er voor gehouden
worden dat destijds de visie van de gezamenlijke verzekeraars was, dat de schade ook bij Axa was
gemeld (althans geacht moest worden te zijn gemeld); in elk geval mocht [verzekeringnemer, JIR]
daarvan uitgaan. Axa kan zich in redelijkheid niet 7 jaar later op het standpunt stellen dat dat niet
zo is. De voorzieningenrechter gaat dan ook aan dit verweer voorbij.
Axa en Delta Lloyd stellen zich voorts op het standpunt dat de vordering van [verzekeringnemer,
JIR] op hen is vervallen omdat [verzekeringnemer, JIR] niet binnen de termijn van 1 jaar na het afwijzend standpunt verwoord in de brief van 26 oktober 1999 jegens hen in verzet is gekomen, zoals
is voorgeschreven in het in overweging 2.1 geciteerde artikel 6.2 van de voorwaarden. De door
[verzekeringnemer, JIR] tegen Erasmus aangespannen procedure kan in de visie van Delta Lloyd en
Hak niet worden aangemerkt als een jegens hen ingesteld verzet. Daarnaast is de vordering ex artikel 3:307 BW inmiddels verjaard.
Bij de beoordeling van dit verweer dient onderscheid gemaakt te worden tussen de positie van Axa
en de positie van Delta Lloyd.’
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Nu Delta Lloyd mede als leider op de polis stond, was deze niet gebonden aan de
beslissingen van Erasmus of aan de veroordeling van Erasmus. De rechter overwoog
het volgende:
‘Delta Lloyd is als co-leader niet verplicht op die enkele grond Erasmus
te volgen. De gehoudenheid van Delta Lloyd om over te gaan tot vergoeding van haar risicodeel aan [verzekeringnemer, JIR] kan dan ook in beginsel niet op de to follow-clause worden gebaseerd […].’313
Bovendien speelde mee dat Delta Lloyd heeft betwist dat er sprake was van een
volmacht jegens Erasmus.314 De verzekeringnemer had, via de makelaar, de schade
bij beide leaders gemeld waarna Erasmus zich namens beide leaders had opgeworpen als woordvoerder. Toen er een geschil over de dekking ontstond is ook in dat
kader door Erasmus opgetreden, mede namens Delta Lloyd. Hieruit mocht verzekeringnemer afleiden dat Erasmus door Delta Lloyd was gemachtigd tot volledige afwikkeling van de claim, inclusief het voeren van verweren. Erasmus moest er ook
van uitgaan dat verzekeringnemer haar correspondentie zo zou opvatten.
Echter, de vaststelling dat een schijn van volmacht is gewekt betekent niet dat
Delta Lloyd is gehouden dekking te verlenen. Hiervoor dient sprake te zijn van een
werkelijke en voldoende ruime volmacht door Delta Lloyd aan Erasmus, dan wel
dat door een verklaring of gedraging van Delta Lloyd deze schijn is gewekt (ex
art. 3:61 BW).315
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Rb. Rotterdam 9 november 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ2840, r.o. 4.4.1 en 4.5.
Zie Rb. Rotterdam 9 november 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ2840, r.o. 4.4.3 en 4.5: ‘Kennelijk
betwist Delta Lloyd thans, dat een dergelijke volmacht is verstrekt. De juistheid van dat verweer
valt in dit kort geding niet te beoordelen, nu het een louter feitelijke vraag betreft waaromtrent
de stukken geen aanwijzingen bevatten terwijl voor bewijslevering geen plaats is. Op dit moment
is zeker niet uit te sluiten dat zulk een volmacht inderdaad ontbrak. Dat er sprake was van een
door een verklaring of gedraging van Delta Lloyd gewekte schijn dat een toereikende volmacht was
verleend, is onvoldoende aannemelijk gemaakt; alleen de aanwezigheid van een vertegenwoordiger
van Delta Lloyd bij één bespreking in september 1999 is daartoe in elk geval onvoldoende.
Tot uitgangspunt wordt dus genomen dat er geen sprake was van een toereikende volmacht aan
Erasmus noch door Delta Lloyd gewekte schijn daarvan; daarom moet – nu [verzekeringnemer,
JIR] zo onvoorzichtig is geweest om in 2000 alleen Erasmus te dagvaarden, terwijl in confesso is
dat het gezag van gewijsde van het in dat geding gewezen vonnis niet tegenover Delta Lloyd geldt
– beoordeeld worden of Delta Lloyd thans een beroep op verval/verjaring toekomt.’
Zie Rb. Rotterdam 9 november 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ2840, r.o.4.4.2: ‘[verzekeringnemer,
JIR] had de schade, via haar makelaar, bij beide leaders gemeld. Uit de overgelegde correspondentie
blijkt, dat Erasmus zich vervolgens nadrukkelijk als woordvoerder namens beide leaders heeft opgeworpen. Toen bleek, dat niet zonder meer dekking werd verleend is het voeren van verweer (in
rechte) aan de orde geweest en ook daar is Erasmus blijkens de correspondentie mede namens
Delta Lloyd opgetreden, terwijl (een vertegenwoordiger van) Delta Lloyd voorts kennelijk bij tenminste één bespreking in september 1999 zelf aanwezig was. Uit deze gang van zaken, met name
de correspondentie (waarover hierna meer) mocht [verzekeringnemer, JIR] – als professionele
partij, die via haar makelaar correspondeert met een professionele verzekeraar – afleiden, dat
Erasmus door Delta Lloyd was gemachtigd tot de volledige afwikkeling van de claim onder deze
polis, met inbegrip van het voeren van verweren; Erasmus moest er in die situatie ook van uit gaan
dat [verzekeringnemer, JIR] haar brieven zo zou opvatten.
Dat aldus de schijn van volmacht is gewekt wil echter nog niet zeggen dat Delta Lloyd nu gehouden
is dekking te verlenen; daartoe is immers vereist dat sprake is geweest van een werkelijke en voldoende ruime volmacht door Delta Lloyd aan Erasmus althans dat door een verklaring of gedraging
van Delta Lloyd zelf de schijn is gewekt dat een toereikende volmacht aan Erasmus was verleend
(artikel 3:61 BW).’
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De rechtbank nam tot uitgangspunt dat er inderdaad geen sprake was van een
toereikende volmacht aan Erasmus, noch van een door Delta Lloyd gewekte schijn
daarvan. Omdat verzekeringnemer enkel Erasmus heeft gedagvaard, geldt het gezag
van gewijsde van het in dat geding gewezen vonnis niet tegenover Delta Lloyd.
Geoordeeld werd dat Erasmus de verzekeringnemer schadeloos diende te stellen
voor zowel haar eigen percentage als het percentage van Delta Lloyd.316
Daarnaast diende Axa op grond van de to follow-clausule over te gaan tot uitkering,
nu de uitspraak jegens Erasmus ook jegens haar gold.317
4.7

Conclusie

Kenmerkend voor co-assurantie is dat zij een vorm is van risicospreiding over
meerdere participerende verzekeraars. Dit brengt het risico mee dat deze verzekeraars verschillende standpunten innemen in geval van schade en eventuele dekking
onder een polis.
316.
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Zie Rb. Rotterdam 9 november 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ2840, r.o. 4.5 en 4.6: ‘Tot uitgangspunt
wordt dus genomen dat er geen sprake was een toereikende volmacht aan Erasmus noch door
Delta Lloyd gewekte schijn daarvan; daarom moet - nu [verzekeringnemer, JIR] zo onvoorzichtig is
geweest om in 2000 alleen Erasmus te dagvaarden, terwijl in confesso is dat het gezag van gewijsde
van het in dat geding gewezen vonnis niet tegenover Delta Lloyd geldt - beoordeeld worden of
Delta Lloyd thans een beroep op verval/verjaring toekomt.
Voorshands is niet uit te sluiten dat zulks het geval is, nu inmiddels 6 jaar is verstreken sedert de
brieven van 2000 (die naar Delta Lloyd erkent, mede namens haar geschreven zijn), zodat zowel
de termijnen die in acht te nemen waren op grond van de polisbepalingen als die op grond van
art. 3:307 BW zijn overschreden, terwijl stuiting (voor zover mogelijk) kennelijk niet heeft plaatsgehad. Hoewel het de vraag is of het Delta Lloyd vrij staat zich in de gegeven situatie op verval/verjaring te beroepen kan in deze omstandigheden niet met – de bij de beoordeling van een geldvordering in kort geding vereiste – stelligheid worden gezegd dat een vordering in een bodemprocedure jegens Delta Lloyd strekkend tot het verlenen van dekking onder de polis zou worden toegewezen. Daarom is voor toewijzing van de primaire vordering jegens Delta Lloyd geen plaats.
Gegeven het vorenstaande, ervan uitgaande enerzijds dat bedoelde volmacht niet was verstrekt
doch anderzijds [verzekeringnemer, JIR] er door toedoen van Erasmus vanuit mocht gaan dat dit
wel het geval was, behoort [verzekeringnemer, JIR] door Erasmus schadeloosgesteld te worden tot
het bedrag dat Delta Lloyd anders zelf had moeten betalen.’
Zie Rb. Rotterdam 9 november 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ2840, r.o. 4.7: ‘Uit de ruime formulering
van de to follow-clause, meer in het bijzonder de duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen
“…terwijl deze zich ook in alle andere opzichten bij eerstgenoemde ondertekenaars zullen aansluiten”, volgt dat Axa haar zelfstandige positie jegens [verzekeringnemer, JIR] heeft prijsgegeven bij
ondertekening van de polis. Zij dient – in beginsel in alle opzichten – de leaders (Erasmus en
Delta Lloyd) te volgen. Op zichzelf is, in bijzondere omstandigheden, denkbaar dat op dit beginsel
een uitzondering wordt gemaakt. Zo’n bijzondere omstandigheid is in elk geval niet, dat Axa een
beroep op verjaring behoort toe te komen wegens de sedert 2000 verstreken tijd, dus in feite op
grond van de omstandigheid, dat [verzekeringnemer, JIR] Erasmus en niet ook haar in de bodemprocedure heeft gedagvaard. Immers, de ratio van de to follow-clause is de eenheid in en stroomlijning van de afwikkeling in het belang van alle betrokkenen bij de polis. Een dergelijke clausule is
naar Nederlands recht niet verplicht, terwijl Axa ook niet had hoeven instemmen met deze uitermate
ruime bewoordingen. Het dagvaarden van alleen de leaders en niet ook de volgende maatschappijen
is geheel in de lijn van deze clausule en had Axa (die, blijkens hetgeen hiervoor onder 4.2 werd
overwogen, geacht moet worden op de hoogte te zijn geweest van de claim en de penvoerdersrol
die Erasmus bij de afwikkeling daarvan had) dus ook moeten verwachten. [Verzekeringnemer, JIR]
kon, gelet op de to follow-clause aannemen dat zij kon volstaan met het dagvaarden van de leader(s)
en Axa had, als zij meende dat er goede (uitzonderlijke) gronden bestonden waarom [verzekeringnemer, JIR] toch ook haar als follower moest dagvaarden, omdat zij zich in dit geval niet gehouden
achtte aan de to follow-clause en de uitkomst van de procedure tegen Erasmus dus niet zou volgen,
zulks kenbaar moeten maken aan [verzekeringnemer, JIR]. Dat heeft zij niet gedaan. Omtrent andere bijzondere omstandigheden is niets gesteld of gebleken. Nu Erasmus op grond van het vonnis
heeft uitbetaald zal Axa dat naar rato van haar risico dus evenzeer hebben te doen.’

VOLGBEPALINGEN

89

4.7

CONCLUSIE

Door middel van een to follow-clausule wordt dit risico beperkt, doordat volgende
verzekeraars zich jegens de verzekeringnemer verbinden om de beslissingen van
de leidende verzekeraar te volgen.318 Een to follow-clausule is aldus van wezenlijk
belang in een verzekeringsovereenkomst die is gesloten op basis van co-assurantie,
nu zij onder meer duidelijkheid geeft over de verplichtingen en bevoegdheden van
(volgende) verzekeraars. Zij dient daarmee in ieder geval het belang van de verzekeringnemer of verzekerde.
Een dergelijk clausule dient naar mijn mening gezien te worden als een contractuele
bepaling in de afzonderlijke overeenkomsten tussen verzekeringnemer en de verzekeraars. In de literatuur wordt wel aangenomen dat de grondslag voor de gebondenheid van de volgende verzekeraar zou berusten op een volmacht. Nu een leidende verzekeraar echter niet in naam van een volgende verzekeraar handelt en
een volmacht geen privatieve werking heeft, is deze grondslag naar mijn mening
strijdig met de aard van de to follow-clausule.319
Een to follow-clausule zorgt er bovendien voor dat een verzekering die is gesloten
door middel van co-assurantie jegens de verzekeringnemer overkomt als een geheel,
met als aanspreekpunt de leidende verzekeraar. Dit betekent echter niet dat er
geen onderlinge geschillen tussen verzekeraars kunnen ontstaan. Een leidende
verzekeraar dient zich jegens de volgende verzekeraars als redelijk handelend leidend verzekeraar te gedragen.
In het geval er twee leidende verzekeraars op een polis zijn vermeld, heeft dit tot
gevolg dat ieder van deze leiders zijn eigen beslissingen kan nemen omtrent de
dekking onder de polis. Ingeval er een geschil over de dekking ontstaat dat leidt
tot een gerechtelijke procedure, zal een verzekeringnemer iedere leider apart dienen
te dagvaarden, wil een uitspraak kracht van gewijsde jegens deze verzekeraar
hebben. Op grond van een to follow-clausule is het niet nodig daarnaast tevens
alle volgende verzekeraars apart te dagvaarden.320
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De mate waarin zij dit doen is uiteraard steeds af hankelijk van de reikwijdte van een specifieke to
follow-clausule.
Zie in die zin ook Londonck Sluijk 2017, p. 46-47 en mijn eerdere publicatie hierover Roos, AV&S
2017/19. Zie verder Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/120.
Mits dit onder de reikwijdte van de to follow-clausule valt.
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Hoofdstuk 5
Gewoonten en gebruiken in de co-assurantiemarkt

5.1

Inleiding

In de Nederlandse literatuur lijkt in het algemeen te worden aangenomen dat gewoonten en gebruiken321 een steeds minder belangrijke rol spelen in de Boeken 37 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.322 Wanneer we kijken naar het aantal wettelijke verwijzingen naar gewoonten lijkt dat ook inderdaad zo te zijn. In het oude
BW (van 1838) werd in ruim 50 wetsbepalingen verwezen naar gewoonten en gebruiken. In het huidige BW is dat een stuk minder.323 Deze afname van wettelijke
verwijzingen naar gewoonten en gebruiken is onder meer te verklaren door toenemende codificatie, waarbij steeds meer rechtsregels worden neergelegd in wetten
en zodoende gewoonten of gebruiken werden gecodificeerd.324
Het feit dat het aantal wettelijke verwijzingen naar gewoonten of gebruiken afneemt, betekent echter niet dat zij van geen belang meer zijn. Gewoonten en gebruiken hebben nog steeds een belangrijke plaats in het huidige Burgerlijk Wetboek.325 Zo wordt er onder meer naar gewoonten en gebruiken verwezen bij de
totstandkoming van overeenkomsten en in algemene artikelen over redelijkheid
en billijkheid zoals artikel 6:248 lid 1 BW, waarin de gewoonte als rechtsbron wordt
erkend.326 Ook wordt naar gewoonten verwezen bij bepalingen over verbintenissen
tot betaling van een geldsom en verrekening.327 Als voorbeeld daarvan kan artikel 6:6 lid 1 BW worden genoemd. Uit dat artikel volgt uitdrukkelijk dat, naast de
wet en de rechtshandeling, tevens uit de gewoonte kan voortvloeien dat partijen
hoofdelijk zijn verbonden wanneer zij een prestatie zijn verschuldigd. Daarbij is
niet vereist dat partijen die hoofdelijkheid uitdrukkelijk zijn overeengekomen,
321.

322.
323.

324.
325.
326.
327.

De begrippen gewoonte en gebruik worden in dit hoofdstuk door elkaar gebruikt. Zie Asser/Sieburgh
6-III 2018/382: ‘Gewoonte en gebruik kunnen worden beschouwd als identieke begrippen.’ Zie
verder Hof Arnhem 2 maart 1955, NJ 1955/517, waarin deze begrippen door elkaar worden gebruikt,
alsmede Asser/Korthals Altes & Groen 7 2015/118, Memelink 2009, p. 234, Asser/Rutten 4-II 1979
en De Smidt 1954, p. xi-xii: ‘Heeft de wetgever met “gewoonte” iets anders bedoeld dan met “gebruik”? Neen, want de officiële vertaling van “gewoonte” is in art. 3 A.B. is “usage”.’ Zie ook Molengraaff 1923, p. 11: ‘Ten onrechte wordt onderscheid gemaakt tussen gebruiken en gewoonterecht
[…].’
Valk 2016b, p. 80 en Asser/Korthals Altes & Groen 7 2015/118.
Zie bijvoorbeeld art. 2:8 lid 2 BW, 3:61 lid 3 BW, 3:64 BW, 3:67 lid 1 BW, 3:71 lid 2 BW, 3:207 lid 1
BW, 3:217 lid 3 BW, 5:42 lid 2 BW, 5:49 lid 1 BW, 5:73 lid 1 BW, 5:94 lid 2 BW, 5:120 lid 4 BW,
6:2 lid 2 BW, 6:6 lid 1 BW, 6:15 lid 1 BW, 6:17 lid 2 BW, 6:48 lid 1 BW, 6:111 BW, 6:115 BW, 6:121
lid 2 BW, 6:126 BW, 6:217 lid 2 BW, 6:248 lid 1 BW, 7:400 lid 2 BW, 7:617 lid 2 BW, 7:620 lid 3
BW, 7:630 lid 1 BW, 7:667 lid 1 BW.
Dalhuisen, NTHR 2018, p. 125-139; Asser/Korthals Altes & Groen 7 2015/118; Memelink 2009, p. 233;
Dalhuisen, Duke Journal of Comparative and International Law 2008, p. 342.
Memelink 2009, p. 237-238.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/382 en Memelink 2009, p. 237.
Zie ook Memelink 2009, p. 237-238.
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maar slechts dat de uitleg van de overeenkomst ertoe leidt dat wordt aangenomen
dat partijen de bedoeling hebben om hoofdelijk verbonden te zijn.328
Buiten de wettelijke verwijzingen naar gewoonten en gebruiken zien we thans
voornamelijk gewoonterecht in de vorm van handels- en bedrijfsgebruiken en
plaatselijke gebruiken.329
Het gebruik van gewoonten is kenmerkend voor de co-assurantiemarkt en vormt
daar een wezenlijke leidraad:
‘Een circuit van “professionals” die elkaar kenden en voor wier handelen
mede ook ter beurze gegroeide gewoonten en opvattingen een wezenlijke leidraad
vormden. Dat circuit met de daaraan verbonden interne gewoonten en opvattingen bestaat nog steeds, ook al zijn beide beurzen in 2004 als “fysieke”
ontmoetingsplaats gesloten.’330 [cursivering toegevoegd, JIR]
Het is dan ook relevant om te weten hoe dergelijke gewoonten ontstaan, aan welke
vereisten daarvoor dient te zijn voldaan en welke waarde er aan een gewoonte mag
worden gehecht ten opzichte van wettelijke bepalingen.
In dit hoofdstuk zullen deze vragen aan de orde komen. Allereerst zal ik in het
algemeen de gewoonte en het gebruik als rechtsbron ex artikel 6:248 lid 1 BW bespreken.331 Daarna zal de rol van het gewoonterecht in ons nationale rechtsstelsel
aan bod komen. Vervolgens zullen de vereisten voor het bestaan van een gewoonte
of gebruik worden besproken. Ook de verhouding tussen wet en gewoonte komt
aan de orde. Ten slotte zal ik de gewoonte en het gebruik in de co-assurantiemarkt
bespreken aan de hand van jurisprudentie. Daarbij zal worden weergegeven welke
gelding gewoonten en gebruiken in de co-assurantiemarkt hebben en hoe zij worden
toegepast.
5.2

Het ontstaan van gewoonten in het handelsrecht

In dit hoofdstuk past het om kort stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis van
gewoonten (evenals het ontstaan van het handelsrecht). Dit is op fraaie wijze verwoord door Molengraaff tijdens zijn oratie in 1885. Hierin beschrijft Molengraaff
dat door een snel ontwikkelend handelsverkeer een behoefte aan nieuwe regels
ontstond die zagen op het handelsverkeer tussen kooplieden en de betrekkingen

328.

329.

330.
331.
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Asser/Sieburgh 6-I 2016/108. Overigens is art. 6:6 lid 1 BW in beginsel niet van toepassing op coassurantie omdat verzekeraars slechts aansprakelijk zijn voor het aandeel van de verzekering
waarop zij participeren, niet voor het geheel.
Valk 2016a, p. 80-81, Valk 2016b, p. 272, Asser/Korthals Altes & Groen 7 2015/118 en Asser/Sieburgh
6-III 2018/382. Zie ook Hijmans 1937, p. 36: ‘Vraagt men, of in onze maatschappij inderdaad gewoonterecht bestaat, dan kan het antwoord bevestigend luiden, mits voor dat recht niet een onbescheiden plaats wordt opgeeischt. Maar in het dienstboden-, in het beurs-, in het veilingsrecht is
zeker gewoonterecht aan te wijzen.’
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/347. Zie ook HR 17 februari 2006, r.o. 4.2, NJ
2006/378, m.nt. M.M. Mendel.
Het valt buiten het kader van dit proefschrift om een uitputtende beschrijving van de werking en
bedoeling van dit artikel te geven. In dit hoofdstuk wordt daarom volstaan met slechts een algemene
bespreking.
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die tussen hen bestonden. Zij wilden dat gewoonterecht een bron van officieel
recht werd, naast het Romeinse recht. Molengraaff besprak het volgende:
‘Zijn ontstaan dagteekent uit een tijd toen het Romeinsche en Canonieke
recht officiëele rechtsnorm waren, uit krachte van de uitspraak des wetgevers en des rechters, en officiëele rechtsnorm bleven, niettegenstaande
een zich levendig ontwikkelend handelsverkeer behoefte aan nieuwe regels
deed gevoelen. Slaan wij de rechtsgeleerde werken op uit den tijd van
1100-1500, die der summisten en canonisten, meerendeels professoren,
rechters en advocaten, dan blijkt daaruit, dat het Romeinsche recht officiëel het eenig erkende was; dat op den katheder en in de rechtzaal alle
door het handelsverkeer tusschen de kooplieden in het leven geroepen
eigenaardige, nieuwe betrekkingen en instituten uitsluitend naar den
maatstaf van dat recht beoordeeld werden. Raadplegen wij daarentegen
het werkelijk leven, dan ontmoeten wij tal van aan het Romeinsche recht
onbekende contracten-typen en rechtsfiguren, zooals de verzekering […],
allen beheerscht door eigen regels en bijzondere bepalingen, die een
omvangrijk gewoonterecht vormden, geput uit de rechtsopvatting der
kooplieden.
Desniettemin was dit gewoonterecht formeel geen recht, kon de rechter
zijn uitspraak niet erop gronden, keende hij […] geene verzekering […];
afdwingbaar recht bleef alleen het officiëele Romeinsche recht. Vandaar
het streven der kooplieden om hun gewoonterecht tot stadsrecht verheven
te zien en het nog veel kenschetsender streven der gilden naar jurisdictie
in eigen kring. Door het orgaan van de stedelijke autoriteit of den consul
mercatorius werd het gewoonterecht tot officiëel recht verheven voor de
bewoners der stad of voor de leden van de gilde. Binnen dit beperkte gebied
kwam het op gelijke lijn te staan met het Romeinsche recht. Daarmede
echter was tevens de scheiding in het leven geroepen: het bestaan van
een officiëel handelsrecht voor kooplieden naast het officiëele Romeinsche
burgerlijke recht voor alle staatsonderhorigen. Het rechtsbewustzijn der
kooplieden had de overwinning behaald, zich een zelfstandig orgaan van
rechtsvaststelling weten te veroveren […].
De geschiedenis van het handelsrecht leert ons in één woord, dat de gestadige rechtshervorming en rechtsontwikkeling onmisbare voorwaarden
zijn voor het behoud der rechtseenheid, onmisbare voorwaarden dus ook
voor de eenheid van ons toekomstig privaatrecht. Het is geenszins overbodig daarop te wijzen, omdat het in deze eeuw meer en meer gehuldigde
beginsel van codificatie eraan in den weg dreigt te zullen staan. Wij mogen
dit afleiden uit het feit, waarover als feit niet te twisten valt, maar dat
alleen vatbaar is om geconstateerd te worden, dat eenmaal bestaande
wetboeken eene ongewenschte stabiliteit bezitten, zóó zelfs dat de meest
noodzakelijke hervormingen niet, of niet dan met de grootste moeite tot
stand komen […]. Het is niet voldoende, dat de wet de sociale ontwikkeling
en hervorming op den voet volgt; zij moet er gelijken tred mede houden.
Hier te lande en ook elders is tegenwoordig noch het een noch het ander
het geval. Vandaar dat thans weer gelijksoortige strijd tusschen officiëel
en niet-officiëel recht gestreden wordt, als in de Middeleeuwen het aanzijn
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gaf aan het handelsrecht. Feitelijk toch is de toestand ten onzent deze:
algemeen orgaan van rechtsvaststelling is de wetgever wel vinden wij
daarnaast ook den rechter, hoewel overigens uitsluitend orgaan van
rechtstoepassing, als zoodanig fungeeren, doch alleen in de weinige gevallen, waarin de wetgever, zich van het geven van bepaalde voorschriften
onthoudende, naar de gewoonte of de billijkheid verwijst, en dus den
rechter overlaat in concreto te bepalen, wat naar de heerschende opvatting,
in soortgelijke gevallen als het aan zijne beslissing onderworpene, de te
volgen gedragslijn behoort te wezen.
Officiëel, bij uitsluiting afdwingbaar recht is dus de wet. Dit neemt echter
niet weg, dat zij op vele punten in strijd is met de heerschende rechtsopvatting, in strijd met datgene wat in het algemeen voor de samenleving
en het verkeer wenschelijk geacht wordt; dat zij dus op die punten den
eigenaardigen grondslag mist, waarop alle recht behoort te rusten. Het
gevolg daarvan is, dat wij het volksrechtsbewustzijn zien reageren tegen
dat, het eigenlijke karakter van recht missende, officiëele recht en het
aanzijn geven aan regels, die officiëel wel geen rechtsregels zijn, en, correct
gesproken, ook niet zoo genoemd mogen worden, maar zich overigens
toch geheel als zoodanig voordoen, daar men zich niet alleen er naar gedraagt, maar zij zich zelfs erkenning in de rechtzaal hebben weten te
verwerven. En geen wonder. Immers, eigenlijke rechtsbron kan nooit iets
anders zijn dan de op zekeren tijd en plaats heerschende rechtsopvatting;
de wet behoort niets anders in te houden dan wat naar die opvatting door
de leden van den staat in hun onderling verkeer betracht moet worden.’332
Door het gewoonterecht te erkennen als een bron van officieel recht werd er een
maatstaf gevormd aan de hand waarvan deze nieuwe ontwikkelingen en de daaruit
voortvloeiende rechtsverhoudingen beoordeeld konden worden. Bovenstaande
woorden van Molengraaff lijken ook vandaag de dag nog steeds van toepassing.
Door snelle (technologische) ontwikkelingen ontstaan er nieuwe manieren van
samenwerking die niet altijd beoordeeld kunnen worden naar de maatstaven van
huidig recht.
5.3

Rechtsbronnen uit artikel 6:248 lid 1 BW

In artikel 6:248 lid 1 BW is door de wetgever bepaald uit welke rechtsbronnen de
gevolgen van een overeenkomst voortvloeien. Dit artikel luidt als volgt:
‘Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen
rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst,
uit de wet, de gewoonte [cursivering toegevoegd, JIR] of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.’
Bepalend voor de rechtsgevolgen van een overeenkomst tussen partijen is dus allereerst hetgeen zij onderling zijn overeengekomen.333 Daarmee wordt verwezen
332.
333.
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Molengraaff 1885, p. 16-20.
Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 919-920.
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naar de wilsovereenstemming van partijen.334 Partijen zijn aldus vrij om de inhoud
en de rechtsgevolgen van hun overeenkomst zelf te bepalen, zolang dit niet afwijkt
van dwingendrechtelijke bepalingen, de goede zeden of de openbare orde (zie art.
3:40 BW).335 De wetgever heeft dat als volgt toegelicht:
‘De rechtsgevolgen van een overeenkomst worden in de eerste plaats bepaald door hetgeen partijen zijn overeengekomen. Wat partijen zijn
overeengekomen wordt gevonden door interpretatie van hun uitdrukkelijke of stilzwijgende wilsverklaringen in hun onderling verband, mede
gelet op het in titel 3.2 en afdeling 6.5.2 bepaalde.
Binnen de grenzen getrokken door de wettelijke bepalingen van dwingend
recht, de goede zeden en de openbare orde, zijn partijen vrij om de inhoud
en daarmee de rechtsgevolgen van hun overeenkomst naar goeddunken
te bepalen. Dit volgt uit de opzet van het ontwerp, zoals deze in de titels
2.3 en 6.5 te lezen valt en uit het in het onderhavige artikel bepaalde.
Daarnaast is geen behoefte aan de bepaling in het huidige wetboek, dat
overeenkomsten partijen tot wet strekken; bovendien is de formulering
van die bepaling minder gelukkig, omdat, ook in de verhouding tussen
partijen, het overeengekomene niet met de wet op één lijn mag worden
gesteld.’336
Wat partijen zijn overeengekomen dient door middel van interpretatie van hun
wilsverklaringen te worden achterhaald, aldus de wetgever. Behalve enkele grenzen,
zoals die door dwingend recht, goede zeden en openbare orde worden aangegeven,
zijn partijen verder vrij om de rechtsgevolgen van hun overeenkomst te bepalen.
Daarnaast bepaalt artikel 6:248 lid 1 BW dat een overeenkomst in beginsel de
rechtsgevolgen heeft zoals die voortvloeien uit de wet, de gewoonte of de eisen van
redelijkheid en billijkheid, ongeacht of partijen zich hier bij het sluiten van de
overeenkomst van bewust waren.337 De wetgever heeft daarbij de volgende toelichting gegeven:
‘Evenals artikel 1375 B.W. stelt het onderhavige artikel wet, gewoonte en
billijkheid als aanvullende bron van rechtsgevolgen van een overeenkomst
op één lijn. Dat een overeenkomst ook deze rechtsgevolgen heeft, is niet
gebaseerd op de stilzwijgende partijbedoeling of op de vermoedelijke wil
van partijen. Zowel de uit de wet als de uit gewoonte of billijkheid
voortvloeiende rechtsgevolgen gelden, onverschillig of partijen zich bewust
waren van die gevolgen bij het sluiten van de overeenkomst en zonder
dat een onderzoek noodzakelijk is naar de vraag of partijen, indien zij
zich wél van die gevolgen bewust waren geweest, deze geheel of gedeeltelijk zouden hebben uitgesloten.’338
334.
335.
336.
337.
338.

Vriend, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:248 BW, aant. A4 (online, bijgewerkt 27 maart 2021).
Vriend, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:248 BW, aant. 2.1 (online, bijgewerkt 27 maart 2021) en Valk
2016b, p. 297.
Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 919.
Vriend, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:248 BW, aant. 1.1 (online, bijgewerkt 27 maart 2021) en Valk
2016b, p. 296.
Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 919-920 en Valk 2016b, p. 284.
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De wetgever geeft hiermee duidelijk aan dat rechtsgevolgen die voortvloeien uit
deze rechtsbronnen niet af hankelijk zijn van de wil van partijen. Dat betekent dat,
indien partijen een kwestie ongeregeld hebben gelaten en er daardoor een leemte
in de overeenkomst bestaat, deze wordt aangevuld door de wet, gewoonte of de
aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid. We spreken daarom van
aanvullende bronnen van contractueel verbintenissenrecht.339
Een rechter heeft bijvoorbeeld slechts in uitzonderingsgevallen de bevoegdheid
om een rechtsgevolg dat voortvloeit uit een overeenkomst tussen partijen te wijzigen
of buiten toepassing te laten op grond van redelijkheid en billijkheid. Ditzelfde
geldt voor de wet of gewoonte. Dat is slechts anders wanneer deze rechtsgevolgen
van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn (ex art. 6:248 lid 2 BW).340
De aard van de overeenkomst is volgens de wetgever overigens geen zelfstandige
bron van rechtsgevolgen, maar kan wel invloed hebben op de rechtsgevolgen die
uit de wet, gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. De
aard van de overeenkomst is dan ook meer een gezichtspunt dat dient te worden
betrokken bij de beoordeling van datgene wat voortvloeit uit de andere bronnen.341
Overigens heeft de Hoge Raad volgens de wetgever wel enige arresten gewezen
waarin, in strijd met de gedachte van de wetgever, de aard van de overeenkomst
lijkt te worden gekwalificeerd als een zelfstandige bron van recht.342 De wetgever
omschrijft dat als volgt:
‘De Hoge Raad heeft in enkele arresten de indruk gewekt, dat artikel 1375
B.W. de aard van de overeenkomst op één lijn zou stellen met de wet, de
gewoonte en de billijkheid als bron van rechtsgevolgen van een overeenkomst. Het ontwerp stelt zich niet op dit standpunt: welke rechtsgevolgen
uit wet, gewoonte of redelijkheid en billijkheid voortvloeien, wordt mede
door de aard van de overeenkomst bepaald. Ook de woorden en de wetsgeschiedenis van artikel 1375 B.W. wijzen in die richting. Daarnaast kan
de aard der overeenkomst een rol spelen bij de vaststelling, welke
rechtsgevolgen de partijen volgens hun wilsverklaringen zoals zij die over
en weer mochten opvatten, zijn overeengekomen.’343

339.
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Vriend, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:248 BW, aant. A4 (online, bijgewerkt 27 maart 2021).
Asser/Sieburgh 6-III 2018/385 en Valk 2016b, p. 298.
Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 919; Baan, Koot & Vriend, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:248 BW, aant. 1.6
(online, bijgewerkt 27 maart 2021) en Valk 2016b, p. 297.
HR 27 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:AG7251, r.o. 3.3, NJ 1998/329, m.nt. M.M. Mendel: ‘De aard van
een CAR-verzekering als de onderhavige brengt mee dat zij ertoe strekt dekking te bieden in geval
van materiële beschadiging van een werk binnen de dekkingsperiode, in beginsel ook indien deze
beschadiging een gevolg is van een ontwerp-, constructie- of uitvoeringsfout, met het oog waarop
dan ook – zoals op de hiervóór in 3.1 onder (ii) weergegeven wijze ook hier – de toepasselijkheid
van de art. 249 en 276K. pleegt te worden uitgesloten.’ [cursivering toegevoegd, JIR]
Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 919 en 920.
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Uit deze toelichting van de wetgever kan ten minste worden afgeleid dat de aard
van de overeenkomst medebepalend lijkt te zijn voor hetgeen er uit de overige
rechtsbronnen (wet, gewoonte en redelijkheid en billijkheid) voortvloeit.344
Wat niet als rechtsbron wordt genoemd in artikel 6:248 lid 1 BW is het bestendig
gebruikelijk beding. In de volgende paragraaf zal uiteen worden gezet waarom dit
begrip onderscheiden dient te worden van het begrip gewoonte (of gebruik).
5.4

Bestendig gebruikelijk beding

Bij een onderzoek naar het gewoonterecht stuit men al gauw op de term ‘bestendig
gebruikelijk beding’. Deze term wordt gedefinieerd als ‘een beding, dat men bij
het sluiten van een zeker soort overeenkomst pleegt te maken’.345
In de literatuur bestaan verschillende opvattingen over de vraag of een onderscheid
tussen het bestendig gebruikelijk beding en de gewoonte gerechtvaardigd is. Zo
werd wel geoordeeld dat er geen aanleiding bestaat om een onderscheid te maken
tussen de gewoonte en het bestendig gebruikelijk beding.346 Sieburgh meent echter
dat deze opvatting onjuist is en merkt hierover het volgende op:
‘Volgens art. 1383 BW (oud) werden bestendig gebruikelijke bedingen
ook zonder uitdrukkelijke afspraak geacht in de overeenkomst te zijn
begrepen. Op grond van deze bepaling werd door een deel van de schrijvers
en rechtspraak aangenomen dat voor het bestendig gebruikelijk beding
evenals voor de gewoonte geldt dat het tot de inhoud van de overeenkomst
behoort krachtens wettelijke bepaling, dus ongeacht de bedoeling van
partijen en ongeacht of zij met het beding bekend zijn. Deze opvatting is
echter door de Hoge Raad verworpen (laatstelijk in zijn arrest van
21 september 1990, NJ 1991/799 met kritische noot van Brunner), zulks
in het voetspoor van het huidige wetboek, waarin art. 1383 BW (oud) is
geschrapt.’347
De opvatting dat er geen onderscheid bestaat tussen de gewoonte en het bestendig
gebruikelijk beding is aldus door de Hoge Raad verworpen. Toch is het niet onbegrijpelijk dat hierover een discussie bestond. Het onderscheid tussen een gewoonte
en een bestendig gebruikelijk beding is namelijk niet altijd scherp te maken. In
een noot onder het zojuist aangehaalde arrest van de Hoge Raad uit 1990 schrijft
Brunner hierover het volgende:
‘Niet alleen theoretisch maar ook praktisch is de regel die een bestendig
gebruikelijk beding inhoudt niet goed te onderscheiden van een regel van
gewoonterecht. Zo merkte het hof in HR 7 april 1932, NJ 1932, 1613 als
een usance in de veehandel aan, dat de koper van een drachtige koe de
koop mag ontbinden als de koe voor de levering kalft en ziek wordt. De
344.
345.
346.
347.

Vriend, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:248 BW, aant. 2.1 (online, bijgewerkt 27 maart 2021).
Asser/Sieburgh 6-III 2018/384.
HR 21 september 1990, ECLI:NL:HR:AD1233, NJ 1991/799, m.nt. C.J.H. Brunner; Houwing 1921,
p. 254-304; Ook over dit onderwerp: Asser/Scholten Algemeen deel* 1974/22.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/384.
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Hoge Raad overwoog dat het hof kennelijk had aangenomen dat de koper
zich beriep op een bestendig gebruikelijk beding in de zin van art. 1383
BW. Ten processe was echter niet vastgesteld dat het beding in de grote
meerderheid van de gevallen uitdrukkelijk werd gemaakt. Omgekeerd
worden gebruiken in bepaalde takken van bedrijvigheid in toenemende
mate vastgelegd in standaardformulieren waardoor de krachtens gebruik
bestaande regels voortaan uitdrukkelijk worden bedongen. Die regels
gelden dan krachtens gebruik en tevens krachtens bestendig gebruikelijk
beding.’348
Uit deze overweging volgt dat het onder sommige omstandigheden lastig kan zijn
om onderscheid tussen gewoonte en bestendig gebruikelijk bedingen te maken.
Wanneer een beding regelmatig in bepaalde contracten wordt opgenomen, zou
men kunnen veronderstellen dat het opnemen van dit bestendig gebruikelijk beding
in het contract een gewoonte is, zo merkt ook Sieburgh op:
‘Terwijl een gewoonte kan worden omschreven als een gedragslijn, die
men na het sluiten van bepaalde gelijksoortige overeenkomsten pleegt
te volgen, is een bestendig gebruikelijk beding een beding, dat men bij
het sluiten van een zeker soort overeenkomst pleegt te maken.
Het verschil tussen een bestendig gebruikelijk beding en een gewoonte
zou men aldus kunnen formuleren, dat een bestendig gebruikelijk beding
is een beding, dat men bij het sluiten van een zeker soort overeenkomst
pleegt te maken, terwijl een gewoonte is een gedragslijn, die men na het
sluiten van gelijksoortige overeenkomsten pleegt te volgen […].
Volkomen onberispelijk is deze formulering niet (men kan ertegen aanvoeren, dat het regelmatig maken van een beding zelf als een gewoonte
kan worden beschouwd, terwijl het verder denkbaar is, dat een gewoonte
bij het sluiten van een overeenkomst wordt in acht genomen, vgl. artikel 6:217 lid 2 BW), doch zij lijkt ons voor de praktijk zeer bruikbaar. Zo
kon bijvoorbeeld vóór 1914 geen gebruik zijn, dat in de koehandel de leveringsplicht bij oorlog vervalt, maar wel was een bestendig gebruikelijk
beding van die strekking mogelijk. Vgl. Hof Leeuwarden 12 juni 1918, NJ
1918, p. 1104.
In vele takken van handel en bedrijf zijn van oudsher bestaande gebruiken
gecodificeerd en is het een bestendig gebruikelijk beding geworden bij
het aangaan van een overeenkomst zich aan deze vastgelegde regels te
onderwerpen.’349
Gewoonten of gebruiken kunnen worden gecodificeerd en het regelmatig opnemen
van een bestendig gebruikelijk beding kan leiden tot het ontstaan van een gewoonte
of gebruik, wat een onderscheid tussen beide moeilijk maakt. Toch lijkt een onderscheid op basis van de parlementaire geschiedenis wel degelijk te rechtvaardigen.
Hierin is door de wetgever weliswaar erkend dat een bestendig gebruikelijk beding
zich kan ontwikkelen tot een gebruik, maar zolang dat niet het geval is, dient het
348.
349.
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bestendig gebruikelijk beding te worden onderscheiden van de gewoonte. De wetgever heeft daartoe het volgende overwogen:
‘Artikel 1383 B.W. is niet in het ontwerp overgenomen. Of bij niet uitdrukkelijk opnemen van een bestendig gebruikelijk beding in een
overeenkomst dit beding stilzwijgend in de overeenkomst werd geïncorporeerd dan wel geen deel van de overeenkomst uitmaakt, is een vraag
die door interpretatie van de wilsverklaringen der partijen en door hantering van het vertrouwensbeginsel moet worden beantwoord. Er is geen
enkele reden om een partij gebonden te achten aan een niet in het contract
opgenomen beding, dat geen van beide partijen als een bestendig gebruikelijk beding kende of dat de ene partij niet als zodanig kende, terwijl de
wederpartij zulks begreep. Indien echter de inhoud van het beding tot een gebruik
met kracht van gewoonterecht is geworden – in welk geval het overbodig is geworden
het beding in de overeenkomst op te nemen – schept dit gebruik ook recht voor hen
die ermee onbekend waren en zal het door de rechter ambtshalve moeten worden
toegepast.’ [cursivering toegevoegd, JIR]350
Ook in de huidige literatuur wordt dit standpunt van de wetgever nog steeds als
de heersende leer gevolgd:
‘Of bij het niet uitdrukkelijk opnemen van een bestendig gebruikelijk
beding in een overeenkomst dit beding niettemin tussen partijen geldt,
hangt af van hetgeen partijen hebben beoogd en verklaard en waarop zij
over en weer vertrouwen (art. 3:35 BW).’351
Het hierboven weergegeven standpunt van de wetgever is later bovendien overgenomen in de rechtspraak. Zo wordt ook door de Hoge Raad een onderscheid tussen
het bestendig gebruikelijk beding en de gewoonte in de zin van artikel 6:248 lid 1
BW rechtvaardig geacht. Bij het maken van dit onderscheid baseert de Hoge Raad
zich, net als de wetgever, op het gegeven dat een gewoonte gelding heeft krachtens
wettelijke bepaling, ongeacht wat partijen hebben bedoeld en of zij met de gewoonte
bekend waren. Dit geldt volgens de Hoge Raad niet voor het bestendig gebruikelijk
beding. Net als de wetgever is ook de Hoge Raad van mening dat de gelding van
het bestendig gebruikelijk beding, in tegenstelling tot de gelding van een gewoonte,
dient te worden afgeleid uit de bedoeling van partijen:
‘’s Hofs door dit onderdeel bestreden oordeel is gebaseerd op het juiste
uitgangspunt dat voor het slagen van een beroep op een bestendig gebruikelijk beding in ieder geval is vereist dat uit de stellingen van de partij
die zich op dat beding beroept, voortvloeit dat de wederpartij ermee bekend was of had behoren te begrijpen dat, ingeval zij op dit punt zou
zwijgen, het beding als bestendig gebruikelijk van toepassing zou zijn.
Daarvan uitgaande heeft het hof kennelijk geoordeeld dat zulk een geval
zich kan voordoen wanneer uit die stellingen voortvloeit hetzij (1) dat pp.
350.
351.

Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 919.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/384.
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eerder met elkaar hebben gecontracteerd, in welk geval de omstandigheid
dat het geding in eerdere contracten was opgenomen ertoe kan leiden dat
de wederpartij had behoren te begrijpen dat het beding wegens dit eerdere
gebruik daarvan tot de inhoud van de overeenkomst zou gaan behoren;
hetzij (2) dat pp. behoren tot een kring van contracterende partijen die
zulk een beding steeds plegen te maken, of dat een hunner daartoe behoort
en de wederpartij dat weet, een en ander in dier voege dat de wederpartij
in verband hiermee op de gelding van het beding bedacht had behoren
te zijn. Deze oordelen zijn op zichzelf juist.’352
Uit dit citaat volgt dat als uitgangspunt genomen dient te worden dat voor een
beroep op een bestendig gebruikelijk beding wordt vereist dat partijen met dit beding bekend zijn of behoorden te begrijpen dat het beding van toepassing zou zijn
indien zij zouden zwijgen. Dat kan onder meer het geval zijn wanneer partijen al
eerder met elkaar hebben gecontracteerd. Dan zouden zij in hun onderlinge verhouding er immers van op de hoogte moeten zijn dat een dergelijk beding al eerder
is gebruikt en dienen zij te begrijpen dat dit beding daarom nu weer tot de inhoud
van de overeenkomst zou gaan behoren. Een andere mogelijkheid is dat beide
partijen behoren tot een kring van contracterende partijen waarin steeds gebruik
wordt gemaakt van een dergelijk beding. Ook in dat geval behoren zij van het gebruik van het beding op de hoogte te zijn. Dit tweede geval lijkt overigens al dicht
aan te liggen tegen de situatie waarin een bestendig gebruikelijk beding tot een
gewoonte is geworden.353
Een bestendig gebruikelijk beding dient dus te worden afgeleid uit de bedoeling
van partijen.354
Voor een beroep op een gewoonte is daarentegen niet vereist dat partijen de bedoeling hadden om de gewoonte tot de inhoud van de overeenkomst te laten behoren,
noch of zij met het gebruik of de gewoonte bekend waren. In de conclusie van
A-G Van Peursem bij een recent arrest van de Hoge Raad wordt dit verschil als volgt
verwoord:
‘Er is dit belangrijke verschil dat bij contractueel gewoonterecht in de zin
van art. 6:248 lid 1 BW sprake is van gelding in de overeenkomst krachtens
wettelijke bepaling, dus ongeacht de bedoeling van partijen en bekendheid
met de gewoonte. Daar is bij bestendig gebruik geen sprake van. Het hof
maakt dit onderscheid ook door te overwegen dat een beweerdelijk bestendig gebruik om geen kosten te berekenen niet af kan doen aan de aangenomen verplichting loon in de vorm van liggeld etc. te betalen, tenzij

352.
353.

354.

HR 21 september 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1233, r.o. 3.3, NJ 1991/799.
Zie bijvoorbeeld Rotterdam (ktr.) 22 december 2017, r.o. 5.3, S&S 2018/53: ‘De Sleepconditiën vormen
naar het oordeel van de kantonrechter onderdeel van de rechtsrelatie tussen partijen nu zij gerekend
moeten worden tot het gewoonterecht in de zin van artikel 6:248 BW. Het gaat om voorwaarden
die dermate bestendig en langdurig gebruikt worden bij de sleepvaartovereenkomsten dat – gelet
ook op de bestendige lijn in de jurisprudentie, welke rechtspraak ook steun vindt in de literatuur –
ervan moet worden uitgegaan dat op de sleepovereenkomst tussen partijen in beginsel, krachtens
gewoonte, de Sleepconditiën van toepassing zijn.’
Valk 2016b, p. 296.
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sprake zou zijn van gewoonterecht in de zin van art. 6:248 lid 1 BW, maar
in die sleutel is dat niet geplaatst door Saerocco c.s. volgens het hof.’355
Ook hieruit volgt dat een gewoonte gelding heeft ongeacht de bedoeling van partijen
en de bekendheid met de gewoonte, terwijl voor het bestendig gebruikelijk beding
de bedoeling van partijen juist wel van belang is.
Het onderscheid tussen de gewoonte en het bestendig gebruikelijk beding lijkt tegenwoordig dus geaccepteerd te zijn door zowel de wetgever, de (meerderheid van
de) rechtswetenschap(pers) alsook door de Hoge Raad.
Hier kan nog aan worden toegevoegd dat het onderscheid ook terecht is omdat in
de praktijk voornamelijk een beroep op het bestendig gebruikelijk beding wordt
gedaan in verband met de (beweerde) toepasselijkheid van algemene voorwaarden.
Die toepasselijkheid hangt af van de vraag of algemene voorwaarden zijn aanvaard
door de wederpartij van de gebruiker ervan (zie art. 6:231 onder c BW en art. 6:232
BW jo. art. 3:33 BW en 3:35 BW). De ratio daarachter lijkt te zijn dat het onwenselijk
zou zijn indien men met een beroep op de gewoonte gebonden zou worden aan
algemene voorwaarden, ongeacht of de wederpartij van het bestaan en de toepasselijkheid daarvan op de hoogte moet zijn.356
Tot slot lijkt het onderscheid gerechtvaardigd omdat het bestendig gebruikelijk
beding slechts een rol kan spelen binnen een contractuele relatie tussen partijen,
terwijl een gewoonte of gebruik daarnaast nog van belang kan zijn in het verbintenissenrecht in bredere zin en in goederenrechtelijke verhoudingen.357
Ik laat het bestendig gebruikelijk beding in dit hoofdstuk verder buiten beschouwing. Slechts wanneer een bestendig gebruikelijk beding tot gewoonte is geworden,
zal zij binnen het bestek van dit hoofdstuk vallen.358
5.5

De rol van de gewoonte als rechtsbron

Zoals eerder opgemerkt wordt in de literatuur wel gesteld dat de gewoonte als
rechtsbron een minder belangrijke rol speelt in ons nationale rechtsstelsel dan
voorheen. Dit is een gevolg van de codificatiebeweging, waarbij de wet als voornaamste bron van recht heeft te gelden. Deze codificatiegedachte is mijns inziens
echter eenzijdig en stelt het wettelijke systeem zonder meer voorop.359 Dalhuisen
heeft hierover het volgende geschreven:
355.
356.
357.
358.
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Concl. A-G G.R.B. van Peursem, ECLI:NL:PHR:2015:506, bij HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1830,
NJ 2015/321.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/384; Asser/Korthals Altes & Groen 7 2015/120 en Valk 2016b, p. 296.
Memelink 2009, p. 231.
Ook het begrip ‘in het verkeer geldende opvattingen’ zal in dit proefschrift buiten beschouwing
worden gelaten. Zie daarover onder meer Asser/Sieburgh 6-III 2018/383: ‘Van de gewoonte moet
worden onderscheiden de maatstaf van de “in het verkeer geldende opvattingen”, die immers niet
tot een regelmatig gevolgde gedragslijn behoeven te leiden. Op verschillende terreinen van het
recht wordt deze maatstaf door wetgever en rechter gebezigd. In het verbintenissenrecht (zie bijvoorbeeld art. 6:75 BW, art. 6:77 BW, art. 6:228 lid 2 BW, art. 6:258 lid 2 BW) is zij te beschouwen
als een verbijzondering van de “in Nederland levende rechtsovertuigingen,” waarmee blijkens
art. 3:12 BW moet worden rekening gehouden bij de vaststelling van hetgeen de billijkheid vordert.
Een bron van verbintenissen is de verkeersopvatting op zichzelf niet.’ Voor meer over het begrip
‘in het verkeer geldende opvattingen’, zie Memelink 2009.
Zie ook Dalhuisen, NTHR 2018, p. 125. Zie ook Hijmans 1910, p. 10-15, die daarin nog een stap
verder gaat: ‘Op den voorgrond staat bij dit alles: vrijmaking van de wet. En deze is alleen mogelijk

GEWOONTEN EN GEBRUIKEN IN DE CO-ASSURANTIEMARKT

101

5.5

DE ROL VAN DE GEWOONTE ALS RECHTSBRON

‘Met de codificatiebeweging is het rechtspositivisme de dominante stroming in de continentaal-Europese rechtsfilosofie geworden, met als gevolg
een sterke neiging naar nationalisering en legisme. Er wordt daarbij verder
van uitgegaan dat de nationaal gecodificeerde regels een systeem vormden
en derhalve min of meer volledig zijn voor hetgeen ze beogen te regelen.
Andere bronnen van recht, zoals de gewoonte en partijautonomie, kunnen
alleen dan gelding hebben als de wetgever ze die verleent of ernaar verwijst. Dit heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de positie van wetgever,
rechter en rechtswetenschap.
Hogere autoriteit, in casu de wetgever, neemt binnen dit rechtspositivisme
de centrale plaats in; regelgeving, al of niet democratisch of gedelegeerd,
wordt door de wetgever top-down opgelegd en het is vervolgens aan de
rechtspraktijk, in die gedachte met name vertegenwoordigd door de
rechterlijke macht, om deze regelgeving toe te passen.’360
Zoals uit dit citaat blijkt, heeft de codificatiebeweging tot gevolg dat de wet wordt
gezien als een systeem van recht dat alle regels weergeeft. Andere bronnen van
recht, zoals de gewoonte, hebben dan slechts gelding wanneer daarnaar door de
wetgever wordt verwezen. Nu het aantal verwijzingen in het nieuwe Burgerlijk
Wetboek afneemt, wordt daarmee geconcludeerd dat het gewoonterecht minder
van belang is in ons nationale rechtsstelsel. Door Valk wordt daarover opgemerkt:
‘Het praktisch belang van gewoonterecht is binnen ons nationale rechtsstelsel in de afgelopen eeuw sterk afgenomen. Door de beschikbaarheid
van snel en relatief goedkoop vervoer en het gebruik van snelle, zelfs
realtime communicatiemiddelen, is het handelen van mensen veel minder
plaatsgebonden. Veel lokale gebruiken hebben daardoor hun betekenis
verloren. Maar dit kan niet het hele verhaal zijn. Er bestaan tot op de dag
van vandaag allerlei branchegebruiken en in nieuwe branches ontstaan

360.

bij juiste waardeering harer voorschriften. De alles overheerschende fout, die m.i. tot dusverre het
groote beletsel tot juist verstand der wet, en daarmede tot onberispelijke vinding van het in en
buiten haar gelegen recht is geweest, was de generaliseerende waardeering harer regelen […]. Zoo
is dus vrijmaking van de wet de eerste schrede in de richting van het recht der werkelijkheid. En
deze stap sluit noodzakelijk in zich een tweeden: herziening der leer van de rechtsbronnen. Ik zou
mijn meening bij voorkeur aldus willen uitdrukken dat de voornaamste rechtsbron niet is de wet
noch de gewoonte, en evenmin de rechtswetenschap of de rechtspraak, welke beide laatste bronnen
sommige juristen met zekeren trots als door hen opgespoord plegen te noemen, maar de levende
werkelijkheid zelf. Deze draagt haar recht in zich, en de rechtsorde is één harer zijden […]. Wet
en gewoonte hebben bij dat zoeken zeker hun groote betekenis, maar toch zijn ze slechts aftapkranen, aangebracht aan de origineele rechtsbron, die ook buiten hen om vloeit. De aftapkranen voor
de bron zelf te hebben aangezien, over die kranen en hun voorrang te hebben gestreden inplaats
van zich te spiegelen in de zuivere bron der feiten zelve, ziet, geachte hoorders, dat is een fout van
vele geslachten van juristen geweest! […]. Wie eenmaal dien kijk heeft gekregen, zal bij de rechtszoeking geheel anders te werk gaan, als tevoren. Voor hem wordt de verhouding tusschen het recht
der werkelijkheid en dat der wet een geheel andere. Niet eens meer zal hij spreken van lacunes in
de wet, die de wetgever dan bij wijze van gunst veroorlooft aan te vullen, onder voorwaarde nog
wel dat die aanvulling zooveel mogelijk in zijn geest geschiedt. Neen, steeds en overal, ook waar
de wet spreekt, zal in de eerste plaats worden gezocht naar het recht, dat uit de werkelijkheid zelve
voortvloeit, en al heel sterk zal de stem der wet moeten zijn, om over de eischen der werkelijkheid
te kunnen triumpheeren.’
Dalhuisen, NTHR 2018, p. 126.
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ook volop nieuwe gebruiken. Toch plegen Nederlandse juristen zelden te
spreken in termen gewoonterecht. De verklaring daarvoor is dat de
maatlat voor het aannemen van gewoonterecht nogal hoog ligt, terwijl
er thans andere, meer flexibele mechanismen bestaan om aan een branchegebruik recht te doen. In de eerste plaats is sinds de jaren zestig het
ongeschreven recht van redelijkheid en billijkheid (eerder: ‘objectieve
goede trouw’) opgekomen. Branchegebruiken kunnen gemakkelijk worden
gepresenteerd in de gedaante van redelijkheid en billijkheid. Vergelijk
art. 3:12 BW: bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen,
moet onder meer rekening worden gehouden met de in Nederland levende
rechtsovertuigingen. Maar in de tweede plaats heeft ook het uitlegleerstuk
een deel van de functie van de gewoonte overgenomen. Waar de Haviltexmaatstaf de redelijke verwachtingen van partijen centraal stelt, kan reeds
bij het vaststellen van de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen
met branchegebruiken rekening worden gehouden.’361
Uit dit citaat kan worden afgeleid dat Valk van mening is dat het belang van gewoonten en gebruiken in ons nationale rechtstelsel is afgenomen. Zoals ik eerder
al constateerde, correspondeert dit met het aantal verwijzingen naar gewoonten
in het Burgerlijk Wetboek. Valk stelt verder dat de handel minder plaatsgebonden
is als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen, zodat veel
lokale gebruiken hun betekenis hebben verloren.362 Ook dit lijkt mij juist. Door
globalisering is de afstand tussen partijen minder van belang geworden, transnationale handel wordt steeds gemakkelijker zodat men minder plaatsgebonden is.
Plaatselijke gebruiken zullen daardoor minder relevant worden. Echter, dit lijkt
mij anders voor branchegebruiken. Branchegebruiken zijn immers niet gebonden
aan afstand maar aan een bepaalde industrie of tak van handel. Technische ontwikkelingen (zoals nieuwe communicatiemiddelen) kunnen de wijze van handelen
binnen een branche wel beïnvloeden, zodat branchegebruiken mogelijk aan verandering onderhevig zijn, maar zij zetten niet zonder meer de rol van gewoonten en
gebruiken in een branche buiten spel. Zij kunnen zelfs leiden tot het ontstaan van
nieuwe branchegebruiken. Valk erkent dit en stelt dat branchegebruiken tot op
de dag van vandaag nog steeds bestaan en dat er zelfs nieuwe branchegebruiken
ontstaan.363 Vervolgens merkt Valk op dat Nederlandse juristen zich echter weinig
beroepen op het bestaan van gewoonterecht omdat voor het aantonen van het bestaan daarvan een hoge maatstaf geldt. Branchegebruiken zouden daarom makkelijker in de gedaante van redelijkheid en billijkheid kunnen worden gepresenteerd.
Bovendien heeft het uitlegleerstuk een deel van de functie van het gewoonterecht
overgenomen, aldus Valk.
361.
362.
363.

Valk 2016a, p. 80-81.
Zie meer in het algemeen over de vraag of de rol van gewoonterecht afneemt Memelink 2009,
p. 233.
Zie ook Asser/Korthals Altes & Groen 7 2015/118: ‘De betekenis van het gewoonterecht voor het
huidige rechtsleven is nog maar gering. Algemeen en landelijk geldend gewoonterecht vindt men
nauwelijks meer. Het thans nog geldende gewoonterecht is in hoofdzaak plaatselijk gebruik óf
gebruik binnen een beroeps- of bedrijfstak. Vroeger speelde het plaatselijk gebruik vooral bij huur
en pacht en bij arbeidsovereenkomsten een belangrijke rol, doch het ingrijpen van de wetgever in
deze uit maatschappelijk oogpunt belangrijke overeenkomsten heeft veel schilderachtige gebruiken
om hals gebracht. Een aantal takken van handel en bedrijf heeft echter nog zijn eigen usances.’
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Ik vraag mij af of deze opmerking juist is, althans of zij wel zo algemeen gesteld
kan worden. Zo zal bij een geschil tussen consumenten (of tussen een ondernemer
en consument) misschien niet snel een beroep op het gewoonterecht worden gedaan,
maar wellicht op redelijkheid en billijkheid. Bij professionele partijen ligt dit mogelijk anders. Per industrie of branche verschilt de mate waarin zij berust op gebruiken of gewoonten. In sommige bedrijfstakken is handel op basis van gewoonten
nog zeer gebruikelijk. Daar zal men dan ook eerder een beroep op een dergelijke
gewoonte doen dan in een bedrijfstak waar gewoonten nauwelijks een rol spelen.
Mijns inziens kan daarom niet in het algemeen worden gesteld dat de redelijkheid
en billijkheid of het uitlegleerstuk de rol van het gewoonterecht hebben overgenomen, althans dit zou niet zo moeten zijn, omdat dit geen recht doet aan de onderlinge verhoudingen tussen professionele partijen. Met name in de (internationale)
handel of in de grootzakelijke verzekeringsmarkt, is het wel degelijk gebruikelijk
om een beroep te doen op het gewoonterecht. Met betrekking tot de internationale
context wordt dit ook door Valk erkend:
‘Ik zei dat de plaats van het gewoonterecht binnen ons nationale recht is
afgenomen. In internationaal verband is een opmerkelijke tegengestelde
beweging zichtbaar. Daar lijkt de betekenis van gewoonterecht toe te nemen, onder meer als een vehikel om soft law in internationale verhoudingen een plek te geven. Mij dunkt dat tenminste een gedeeltelijke verklaring
voor het verschil in trend als volgt is. In de internationale handel is het
Anglo-Amerikaanse recht dominant aanwezig. Daarbinnen is de invloed
van redelijkheid en billijkheid zeer omstreden. Ook bestaat daar een wezenlijke andere uitlegtraditie en -praktijk, waarbinnen maar beperkt rekening wordt gehouden met wat zich voor de contractsluiting tussen
partijen heeft voorgedaan. Custom (als wél erkend ongeschreven rechtsbron)
is dan een aantrekkelijk alternatief.’364
De rol van het gewoonterecht binnen het nationale rechtstelsel is inderdaad veranderd. Dit komt mede doordat het onderscheid tussen het handelsrecht en het
‘normale vermogensrecht’ is opgeheven. Het handelsrecht is daarbij ondergebracht
in het Burgerlijk Wetboek. Dit handelsrecht lag van oudsher dicht tegen het gewoonterecht en de partijautonomie aan. Daarmee kwam zij dicht in de buurt bij
het buitenwettelijke recht.365 Zoals Valk stelde lijkt een deel van de functie van
het gewoonterecht te zijn overgenomen door open normen. Waar men vroeger
een beroep deed op het gewoonterecht zijn daar nu de open normen, zoals redelijkheid en billijkheid. De bedoeling van die open normen is om enige flexibiliteit
aan de wet te geven zodat deze ook in een snel veranderende maatschappij kan
functioneren.366 Ook Dalhuisen komt tot deze conclusie en schrijft daarover:
‘De wetgever heeft met het opnemen van open normen inderdaad zoveel
luchtgaatjes in het wettelijke systeem geprikt dat ook vrije rechtsvinders
binnen ons systeem kunnen overleven. Na het NBW is men over het ge364.
365.
366.
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Valk 2016a, p. 81.
Dalhuisen, NTHR 2018, p. 133.
Dalhuisen, NTHR 2018, p. 133, Valk 2016a, p. 81 en Snijders, NTBR 1992, p. 85-86.
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hele rechtsvindingsspectrum gewend geraakt aan dat denken vanuit het
systeem waar de wetgever flexibiliteit heeft ingebouwd. Er zijn hierbij
echter twee problemen. Het eerste is dat men, zonder het te beseffen, de
banden naar andere rechtsbronnen dan die door de wetgever zijn toegestaan heeft
doorgeknipt. De vrije rechtsvinding is daarmee een belangrijk gereedschap
uit handen genomen om het recht bij de tijd te houden. Het mag zo zijn
dat men het buitenwettelijke recht minder nodig heeft wanneer de wet
meer ruimte biedt, maar het primaat voor het vormen van recht op nieuwe
gebieden blijft dan uitsluitend bij de overheid en niet bij de praktijk of
het rechtsbewustzijn. Dat houdt in een zich snel ontwikkelende maatschappij zeer grote beperkingen in en is tevens een miskenning van onze
maatschappelijke diversiteit.’367 [cursivering toegevoegd, JIR]
Zoals door Dalhuisen terecht wordt geconcludeerd dienen de open normen als
luchtgaatjes in het wettelijk systeem, om zodoende enige flexibiliteit te geven daar
waar de wettelijke bepalingen niet voldoen. Het effect hiervan is overigens dat via
deze luchtgaatjes uiteindelijk de ‘buitenwettelijke’ rechtsbronnen weer via de
achterdeur worden teruggebracht. De open normen vormen als het ware een
gaasverband over het systeem van wettelijke bepalingen waardoor de buitenwettelijke rechtsbronnen hun weg weer naar binnen vinden. Een gewoonte kan zodoende
inderdaad, om met de woorden van Valk te spreken, worden ‘gepresenteerd in de
gedaante van redelijkheid en billijkheid’. Ook Dalhuisen komt tot deze conclusie:
‘Onze wetgever houdt het ondertussen op die open normen, althans in
het verbintenissenrecht. Die dan door de rechtsbeoefenaar inclusief de
rechterlijke macht systematisch worden ingevuld. Zoals gezegd, wordt
daarbij door de meesten gestreefd naar perfectie van het wettelijke systeem, (maar)
wat er in feite moet gebeuren is in wezen niets anders dan dat alle rechtsbronnen die
het wetspositivisme in het kader van de codificatie had uitgebannen, door de achterdeur van interpretatie en aanpassing terugkomen: fundamentele rechtsprincipes,
gewoonterecht, algemene beginselen (niet alleen die het systeem ondersteunen), en partijautonomie als autonome bronnen van recht, alles eventueel
te corrigeren door de openbare orde. Daar is iedere jurist, en niet alleen de
rechter, steeds mee bezig (of hij of zij dat nu al erkent of niet) […]. Als de
wetgever niet wil of kan meedoen, zal er in de rechtspraktijk (inclusief
de rechtspraak) op deze manier naar steeds wenselijker uitkomsten toe
moeten worden geredeneerd. Daarbij herleven dan alle buitenwettelijke
rechtsbronnen, waarbij het systeem van de wet aan waarde verliest of in
zijn context wordt geplaatst.368 Men bedenke dat rechtszekerheid altijd
een fata morgana was, zeker in een snel bewegende maatschappij; het is
geen eis die men aan het moderne (privaat)recht kan stellen.369 Het gaat
367.
368.

369.

Dalhuisen, NTHR 2018, p. 127.
Dalhuisen merkt hierbij in een noot het volgende op: ‘Indien nodig kan men dan net zo lang
doorgaan met interpreteren totdat het wetboek kapot is’. Daarbij verwijst Dalhuisen naar een opmerking van J.H. Nieuwenhuis, ‘De krachten die de rechtswetenschap uitoefent op een burgerlijk
wetboek zijn noodzakelijkerwijs destructief’, in ‘De verwoestende kracht van de rechtswetenschap’,
Justitiële Verkenningen 1988, afl. 6, p. 23.
In die zin ook Snijders 2002, p. 19: ‘De gedachte dat rechtszekerheid een algemene eis is die men
aan het hele privaatrecht kan stellen, is definitief een illusie gebleken’.
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om voorspelbaarheid wat een dynamisch begrip is dat de beweging in
alle rechtsbronnen verdisconteert.’370 [cursivering toegevoegd, JIR]
Bij het inkleuren van deze open normen wordt vervolgens rekening gehouden met
de hoedanigheid van partijen. In de verhouding ondernemer – consument wordt
aan die laatste partij meer bescherming toegekend omdat de positie van die laatste
vaak minder sterk is. Nu zou men kunnen veronderstellen dat dit anders is in de
verhouding tussen ondernemers onderling, dus waar sprake is van gelijkwaardige
professionele partijen die met elkaar handelen. Zij hebben immers niet diezelfde
bescherming nodig als de consument en zouden hun rechtsverhouding zelf (mogelijk
beter) vorm kunnen geven. Die veronderstelling is echter grotendeels onjuist, omdat
ook in professionele verhoudingen vaak iets van deze consumentenbescherming
is terug te zien.371 Als gevolg daarvan kunnen professionele partijen worden geconfronteerd met een verweer waar zij eigenlijk geen rekening mee hielden. Zo kan
een gebruik dat partijen hebben weggecontracteerd toch weer zijn weg terug in de
overeenkomst vinden, via de zojuist genoemde luchtgaatjes. Dit werkt een soepele
en voorspelbare handel niet in de hand en is daarom mijns inziens onwenselijk
bij professionele verhoudingen. In de literatuur wordt dit ook opgemerkt, met name
de neiging van de rechtspraak om de consumentenbescherming toe te passen bij
professionele verhoudingen. Dalhuisen schrijft hierover het volgende:
‘Het huidige BW voert ten aanzien van de “professionele” ondernemer
een tweeslachtige koers. Enerzijds wordt in de verhouding ondernemerconsument vaak rekening gehouden met de hoedanigheid van deze partijen maar dat gebeurt hoofdzakelijk door de consument meer bescherming
toe te kennen. Er wordt dus vooral ten “nadele” van de ondernemer gekeken naar de rechtsposities van partijen. Anderzijds is het feit dat professionele partijen met elkaar handelen (buiten sommige kwesties van uitleg
van contractsbepalingen en dan daar nog met mate) geen aanleiding bij
ons om deze partijen zelf hun verhouding beter vorm te laten geven.
Sterker nog: in de rechtspraak lijkt het er veeleer op dat de bescherming
die wordt toegekend aan consumenten “doorsijpelt” naar professionele
verhoudingen, waardoor professionele partijen – bijvoorbeeld – opeens
worden geconfronteerd met verweren waarvan zij dachten dat ze waren
weggecontracteerd. De verhouding tussen ondernemers onderling is in
wetgeving, rechtspraak en literatuur een ondergeschoven kind geworden.
Door het ontbreken van specifiek op de “grote praktijk” toegesneden
mogelijkheden riskeren we dat er steeds meer financieel en handelsverkeer
naar andere jurisdicties verschuift […]. Er is in feite alle reden thans weer
een soort handelswetboek te hebben.’372
Zoals Dalhuisen illustreert heeft de toepassing van deze (consumenten)bescherming
in professionele verhoudingen geen positief effect op (de voorspelbaarheid van)
het handelsverkeer en zouden we er goed aan doen om weer een onderscheid te
370.
371.
372.
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Dalhuisen, NTHR 2018, p. 129-130.
Zie over dit onderwerp ook Tjittes 1994.
Dalhuisen, NTHR 2018, p. 134.
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maken tussen het ‘normale’ vermogensrecht en handelsrecht.373 Daarmee zouden
we bij professionele partijen ondernemers niet de (soms beknellende) bescherming
opleggen zoals dat in de verhouding ondernemer – consument wel nodig kan
zijn. Professionele partijen zullen in hun onderlinge verhoudingen dan meer mogelijkheden hebben om hun (rechts)verhouding zelf vorm te kunnen geven. Ook
Dalhuisen is daarvan overtuigd:
‘Het zelf in staat stellen van partijen om onderling af te spreken hoe zij
hun rechtsverhouding vorm willen geven gaat uit van de gedachte dat zij
zelf bepalen welke risico’s in de onderlinge verhouding door partijen
worden gedragen om tot een optimaal gebruik van de hun ten dienste
staande middelen te komen. In onderlinge verhoudingen kan men zelfs
nu al behoorlijk ver komen met het maken van afspraken die het risico
bij een van beide partijen neerlegt, maar om een contract echt als een risicomanagement-instrument in te kunnen zetten, dient het contractenrecht voor professionele partijen ontdaan te worden van consumenteninvloeden; pacta sunt servanda. Dit betekent onder meer dat de reflex die in
civil-lawlanden bestaat om alle contracten uit te leggen naar bedoeling
van partijen en de redelijkheid en billijkheid dient te worden teruggedrongen; dit is geëigend bij verhoudingen waarin consumenten zijn betrokken,
maar niet in relaties tussen twee professionele partijen die er bewust voor
hebben gekozen de tussen hen bestaande risico’s te verdelen. Het recht
komt daar dan niet of op zijn hoogst uitzonderlijk tussen. De tekst van
de overeenkomst wordt letterlijk genomen, of anders voor wat in de
handel normaal gevonden wordt. Dat impliceert dat wilsgebreken, overmacht, of veranderende omstandigheden significant minder invloed
hebben op de vraag of een overeenkomst dient te worden nagekomen
(tenzij het contract daar zelf in voorziet). Hetzelfde geldt voor precontractuele plichten. Nakoming wordt normaal vervangen door een eis voor
schadevergoeding. Er is verder geen actie als er niet geïnvesteerd is. Het
is even wennen, maar heel lastig is het niet. Het common law leeft daarmee, waar het contractenrecht inderdaad uit de handel voortkwam.’374
In het kader van dit proefschrift komt de vraag op in hoeverre het bovenstaande
van toepassing is op gewoonten en gebruiken in de co-assurantiemarkt. Wordt hier
inderdaad voornamelijk een beroep gedaan op open rechtsnormen en sijpelt de
consumentenbescherming daarmee door in de professionele verhoudingen zoals
die in de co-assurantiemarkt veelal bestaan? Of heeft deze markt meer gelijkenissen
met het gewoonterecht zoals dat geldt in de internationale handel of in de commonlawlanden plaatsvindt, waarbij een beroep op open normen minder (of niet) gebruikelijk is?
De bespreking van (het antwoord op) deze vraag zal in paragraaf 5.9 uitgebreid aan
de orde komen. Dat zal gebeuren aan de hand van rechtspraak over gebruiken in
de co-assurantiemarkt. Voordat hieraan kan worden toegekomen is van belang om
373.
374.

Zie ter illustratie par. 9.10 en 9.11.
Dalhuisen, NTHR 2018, p. 136.
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te bespreken wanneer er sprake is van een gewoonte of gebruik en aan welke vereisten daarvoor dient te zijn voldaan.
5.6

De vereisten voor het tot stand komen van gewoonten en
gebruiken

Het is lastig om vast te stellen op welk moment er een gewoonte of gebruik tot
stand is gekomen en welke vereisten hiervoor gelden. Dit werd door Scholten als
volgt verwoord:
‘Het is duidelijk, dat een algemene regel, wanneer het herhaald gebeuren
zulk een intensiteit en vastheid heeft verkregen, dat behoudens beding
van het tegendeel ook in het vervolg op voortzetting der reeks mag worden
gerekend, niet is te geven.’375
Een exact moment waarop een gebeurtenis ontstaat is aldus niet concreet aan te
wijzen. Het ontstaan van een gewoonte laat zich mijns inziens dan ook beter omschrijven als een proces dan een plotseling ontstaansmoment. Dat is mooi verwoord
door Cobbett:
‘Usage means no more than habitual practice. The growth of usage and
its development into custom may be likened to the formation of a path
across a common. At first, each wayfarer pursues his own course; gradually, by reason either of its directness or on some other ground of apparent
utility, some particular route is followed by the majority; this route next
assumes the character of a track, discernable but not as yet well defined,
from which deviation, however, now becomes rare; whilst in its final
stage the route assumes the shape of a well-defined path, habitually followed by all who pass that way. And yet it would be difficult to point out
at what precise moment this route acquired the character of an acknowledged path. The growth of a usage and the formation of custom, both as
between a community of individuals and the community of nations,
proceeds much on the same lines.’376
Zoals Cobbett hier aangeeft is de ontwikkeling of de totstandkoming van een gewoonte een proces, dat vergeleken kan worden met het ontstaan van een pad. In
het begin is er geen sprake van een gewoonte. Beetje bij beetje kan deze echter
worden gevormd, totdat zij door een meerderheid wordt gevolgd. Er is dan sprake
van een duidelijke gedragslijn, waarvan afwijking steeds zeldzamer wordt. Uiteindelijk heeft zich een gewoonte gevormd, zonder dat haar exacte ontstaansmoment
kan worden aangewezen.
Ondanks dat het niet mogelijk lijkt om een moment in de tijd aan te geven waarop
een gewoonte is ontstaan, dient er voor haar bestaansrecht wel aan een aantal
vereisten te worden voldaan.
375.
376.
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Asser/Scholten Algemeen deel* 1974/23.
Cobbett 1909, p. 5.
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Wanneer we trachten om een gebruik te omschrijven in het algemeen spraakgebruik
dient er ten eerste sprake te zijn van een bepaalde mate van herhaling. Er dient
sprake te zijn van een gebeurtenis of een feit, waarbij in een gelijksoortige situatie
telkens op een gelijke wijze gehandeld wordt. Ten tweede dient er sprake te zijn
van een soort gegeneraliseerde of algemene verwachting. Wanneer iemand zich
op een gebruik beroept, zal worden beargumenteerd dat iedereen op een dergelijke
wijze handelt en dat men dat ook mocht verwachten. Maar is dat vanuit juridisch
oogpunt genoeg om een beroep te doen op het bestaan van een gebruik? En is het
voor het bestaan van een gebruik van belang dat men tevens de overtuiging heeft
dat op een bepaalde wijze gehandeld dient te worden? Deze vragen zullen hieronder
besproken worden.
De wetgever heeft de gewoonte als rechtsbron erkend. Dit blijkt onder meer uit de
wetsgeschiedenis waarin door de wetgever het volgende werd opgemerkt:
‘Naast de rechtsgevolgen, door partijen uitdrukkelijk of stilzwijgend
overeengekomen, heeft een overeenkomst, tevens de gevolgen welke,
naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de redelijkheid en billijkheid voortvloeien; aldus dit artikel.’377
Opvallend echter is dat een wettelijke definitie van dit begrip ontbreekt. Uit de
parlementaire geschiedenis volgt dat de wetgever het definiëren van de gewoonte
of een gebruik heeft overgelaten aan de wetenschap en de rechtspraktijk:
‘De beantwoording van de vraag aan welke vereisten voldaan moet zijn,
wil aan een usance kracht van gewoonterecht toegekend worden, heeft
het ontwerp aan wetenschap en rechtspraktijk overgelaten.’378
De wetgever heeft het formuleren van de vereisten voor het bestaan van een gewoonte of gebruik aldus overgelaten aan de wetenschap en de rechtspraktijk. Het
gerechtshof Arnhem had in 1955 al bepaald dat zij het bestaan van een gewoonte
of gebruik juridisch bewezen acht ‘indien in een bepaalde kring, met betrekking tot
een bepaalde soort overeenkomsten, een bepaalde gedragslijn algemeen en bij herhaling
wordt gevolgd en op naleving daarvan wordt gerekend.’379 In de literatuur wordt bij deze

377.
378.
379.

Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 919 en art. 6:248 lid 1 BW.
Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 920.
Zie het arrest van het Hof Arnhem van 2 maart 1955, NJ 1955/517: ‘O. dat thans moet worden nagegaan of bedoelde usance in de zin van een gebruik of gewoonte als bedoeld in art. 1375
B. W. [hierop is art. 6:248 lid 1 BW gebaseerd, toevoeging JIR] bewezen is, waaronder moet worden
verstaan een bepaalde gedragslijn die in een bepaalde kring met betrekking tot een bepaald soort
overeenkomsten algemeen en bij herhaling wordt gevolgd en waarbij op naleving van die gedragslijn
wordt gerekend, terwijl aan zulk een gebruik allen, die behoren tot de kring waarin het geldt, zijn
onderworpen’. Zie ook Asser/Sieburgh 6-III 2018/382. Zie Molengraaf 1923, p. 8-9: ‘Gewoonterecht:
de in het rechtsverkeer door het telkens volgen van dezelfde gedragslijn in het leven geroepen regels;
in het stelsel van codificatie: de niet in de wetboeken beschreven regels van doen en laten, welke
in het rechtsverkeer feitelijk worden in acht genomen; het onbeschreven recht.’ Zie ook Hijmans
1937, p. 35: ‘In het privaatrecht, waartoe ik mij wensch te beperken, wordt onder gewoonterecht,
in tegenstelling tot wettelijk recht, gewoonlijk dat deel van het recht verstaan, dat zich vormt door
de gedurende geruimen tijd in dezelfde richting gaande gedragingen der menschen, ten slotte
verricht in de overtuiging dat men rechtens verplicht is zich aldus te gedragen.’
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definitie aangesloten en wordt zij aangevuld met de veronderstelling dat ‘men in
het maatschappelijk verkeer wordt geacht zich hieraan te houden, tenzij partijen
van het tegendeel hebben doen blijken’.380 Aldus is iedereen die tot een bepaalde
kring behoort in beginsel onderworpen aan gewoonten of gebruiken zoals die
binnen deze kring gelden.381
Deze definitie van het hof valt uiteen in een aantal vereisten. De Hoge Raad heeft
de definitie van het hof bevestigd en maakt onderscheid tussen twee vereisten:
‘In de literatuur worden twee vereisten onderscheiden ter vaststelling van
een regel van gewoonterecht: a. een herhaling van feiten: de rechtsgenoten
moeten in het verleden in overeenkomstige verhoudingen een zelfde gedragslijn hebben gevolgd, en b. de regel moet in de kring van betrokkenen
als bindend worden ervaren (of: men wordt in het maatschappelijk verkeer
geacht zich hieraan te houden).’382
Mijns inziens verdient het tweede vereiste dat door de Hoge Raad wordt opgesomd
een nadere onderscheiding en dient dit nader te worden opgesplitst. Ik verdeel de
definitie daarom in drie vereisten, te weten (a) een bepaalde kring waarbinnen (b)
een bepaalde gedragslijn algemeen en bij herhaling wordt gevolgd en (c) op naleving
daarvan wordt gerekend. Deze vereisten zal ik hieronder nader bespreken.
5.6.1

Bepaalde kring

Ten eerste dient er voor het bestaan van een gebruik sprake te zijn van een bepaalde
kring.383 Het is daarom van belang om vast te stellen wat onder een dergelijke kring
dient te worden verstaan. Een bepaalde kring kan territoriaal begrensd worden,
maar bijvoorbeeld ook naar beroep of bedrijf. Gebruiken kunnen immers per regio
of per industrie verschillen. Een meerderheid van de gebruiken is begrensd naar
een bepaalde tak van handel of industrie.384
Dergelijke plaatselijke gewoonten en ook beroeps- of bedrijfsgewoonten zullen
vaker voorkomen dan algemene gebruiken, aangezien er in een kleinere kring een
grotere kans bestaat op gelijke opvattingen.
Algemene gebruiken, die over het hele land te gelden hebben, zullen in verhouding
minder vaak voorkomen aangezien er grote verschillen kunnen bestaan per streek,
stad of dorp.
Aldus kan men stellen dat hoe kleiner de kring, des te eerder het bestaan van een
gewoonte binnen die kring kan worden aangenomen. Het zal dus gemakkelijker
zijn om het bestaan van een gewoonte binnen een bepaalde industrie aan te tonen,
dan een gewoonte die over het gehele land geldt.

380.
381.
382.
383.

384.

Asser/Sieburgh 6-III 2018/382; Asser/Rutten 4-II 1979, p. 218.
Asser/Rutten 4-II 1979, p. 219.
HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3071, r.o. 3.17, NJ 2015/13, m.nt. P.C.E. van Wijmen.
Parl. Gesch. Inv. Boek 3, p. 1036: ‘In de eerste plaats dient ruimte te bestaan om rekening te houden
met rechtsovertuigingen in het bijzonder in de kring van personen, waarin zich het geval heeft
afgespeeld, bijvoorbeeld een bepaalde kring van beroeps- of bedrijfsgenoten’.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/382; Asser/Rutten 4-II 1979, p. 219.
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Een dergelijke kring waarbinnen een gebruik kan gelden hoeft aldus niet heel
groot of algemeen te zijn. Mede door de wetgever is bepaald dat het niet noodzakelijk is dat een gewoonte over het gehele land te gelden heeft, maar dat er ook
plaatselijke gewoonten kunnen bestaan.385 In hoeverre een plaatselijke gewoonte
gelijkgesteld diende te worden aan een algemeen gebruik was vroeger overigens
een nogal omstreden kwestie.386 In 1927 werd echter door de Hoge Raad geoordeeld
dat er zowel sprake kan zijn van plaatselijke als algemene gebruiken. In deze zaak
werd geprocedeerd over het bestaan van algemene en plaatselijke gebruiken om
bomen binnen een bepaalde afstand van de scheidsgrens van een naburig erf te
planten. Deze afstand was volgens sommige plaatselijke gebruiken niet gelijk aan
het algemene (landelijk) geldende gebruik. Onder meer werd overwogen hoe de
Nederlandse wetgeving (gebaseerd op de Franse Code Civil) geïnterpreteerd diende
te worden:
‘dat de bepaling van een vaste en zelfde afstand onvereenigbaar was te
achten met de verscheidenheid “des cultures et du sol” in het geheele Rijk
en ten slotte werd opgemerkt: “Pour ne rien retrancher du légitime excercise de
la propriété, mais ne pas blesser non plus les droits du voisinage, il a donc fallu se
borner a n’indiquer sur ce point et par voie de disposition générale, une distance
commune qu en 1 absence de règlements et usages locaux” (Fenet XI, 309);
en in de tweede plaats in een rapport van Albisson aan het Tribunat,
waarin wordt gezegd: “J’observerai seulement a 1 égard des plantations limitrophes, que la loi aura fait tout ce qui est en son pouvoir lorsque après s’en être rapportée
aux règlements et usages locaux nécessairement variables, comme les terrains,! es
cultures, les températures et les sites, elle aura, en leur absence, fixé une distance
commune des fonds voisins” (Fenet XI, 323);
O. dat uit dit alles overduidelijk blijkt, dat de Fransche wetgever inzag,
dat bij de regeling dezer stof eene afwijking van het door hem zoo hoog
gestelde beginsel der codificatie noodzakelijk en eene verwijzing naar
plaatselijke reglementen en gebruiken onvermijdelijk was, met dien verstande, dat bij gebreke van beide maar ook eerst dan, eene blijkbaar als
aanvullend recht bedoelde wettelijke regeling in aanmerking zou kunnen
komen;

385.

386.

Kamerstukken II, 1981/82, 17496, nr. 3, p. 6 (MvT): ‘In 1954 kon men de kwestie in hoeverre een
plaatselijke en een algemene gewoonte gelijk moeten worden gesteld, wellicht nog als omstreden
beschouwen, maar dat is thans niet meer het geval. Zoals Asser-Rutten II, blz. 218, opmerkt, is
sinds 1927, dat wil zeggen sinds ruim 50 jaren, geen rechtspraak in andere zin meer gepubliceerd.
Het enige argument dat ooit tegen het plaatselijk gebruik is aangevoerd is in wezen historisch van
aard: het zou een beginsel van de codificatie geweest zijn de rechtsversnippering zoals deze in de
tijd van de Republiek bestond, (of in het Frankrijk van vóór de Code civil) tegen te gaan […]. Het is
duidelijk dat dit argument in elk geval onder het nieuw BW elke betekenis zal hebben verloren
[…]. Ook is duidelijk dat bij het «gebruik» van de artikelen 3.3.5 onder a, 3.3.7 lid 1 en 3.3.10 lid 2
meestal sprake zal zijn van een gebruik in een beperkte kring waartoe de betreffende personen
behoren, een figuur, waarvan de geldigheid trouwens al was erkend in HR 18 december 1924, NJ
1925, 294 (gebruik tussen verzekeringsmaatschappijen en agenten ter beurze) en 24 februari 1938,
NJ 1938, 950 (gebruik in de Nederlands Hervormde Kerk).’
Asser/Rutten 4-II 1979, p. 218: ‘Vroeger werd de opvatting wel verdedigd, dat art. 1375 het oog heeft
op in het gehele land geldende, doch niet op plaatselijke gebruiken. Rechterlijke uitspraken in deze
zin vond ik tot in 1927. Tegenwoordig wordt – m.i. terecht – vrij algemeen aangenomen, dat het
artikel ook op plaatselijke gebruiken doelt.’
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O. dat dit art. 671 C. C. zonder eenige opmerking in art. 713 B. W. werd
overgenomen en dan ook moet worden aangenomen dat onze wetgever
aan dat artikel dezelfden zin en strekking wilde toekennen als de Fransche
aan art. 671 C. C, zoodat, als opgemerkt, de beteekenis op grond van zijn
tekst boven aan art. 713 B. W. toegekend, door de geschiedenis geheel
wordt bevestigd.’387
Met dit oordeel erkende de Hoge Raad het bestaan van plaatselijke gebruiken en
daarmee ook het bestaan van een bepaalde kring die territoriaal of door een bepaalde bedrijfstak wordt begrensd.388 Nadien is er geen hiervan afwijkende rechtspraak
meer gepubliceerd.389 Dit is later ook door de wetgever erkend:
‘Uit de gewoonte kunnen rechtsgevolgen van een overeenkomst voortvloeien, zowel uit een algemene gewoonte als uit een plaatselijke gewoonte
of een beroeps- of bedrijfsgebruik.’390
Ook uit een arrest van de Hoge Raad van 24 februari 1938, volgt dat gebruiken
zowel algemeen als plaatselijk kunnen bestaan. In deze zaak wilde de eiser zich,
ter aanvulling op de rechtsverhouding die was ontstaan tussen hem en verweerster,
beroepen op een algemeen geldend gebruik. Volgens eiser bestond het gebruik dat,
in gemeenten waar men meer dan één predikant heeft, de oudste predikant mag
kiezen in welke pastorie hij wil wonen. De Hoge Raad oordeelde dat de omstandigheid dat een gebruik plaatselijk niet bestaat, er niet aan in de weg staat om een
beroep te doen op dat gebruik indien dat een algemeen geldend gebruik is in een
bepaalde gemeenschap.391 In zijn noot bij dit arrest schrijft Scholten het volgende
over het oordeel van het hof:
‘Het is merkwaardig, dat, terwijl vroeger nog al eens werd geleerd en beslist, dat gewoonte in art. 1375 B. W. alleen op algemeen geldende, niet
op plaatselijke gebruiken sloeg (vgl. H. R. 15 Jan. 1869 W. 3082, Rb.
Haarlem 24 mei 1927 N. J. 1927, 1357) thans het Hof omgekeerd verkondigde: “dat niet het algemeen gebruik in de Ned. Herv. Kerk, doch slechts
het in de gemeente Beetsterzwaag te dien opzichte geldende plaatselijke
gebruik in aanmerking zou kunnen komen.” Het een is m. i. even onjuist
als het andere.’392

387.
388.

392.

HR 22 april 1927, NJ 1927/753.
De wetgever erkende hier tevens dat een gebruik voor kan gaan op een aanvullende wetsbepaling.
Zie daarover par. 5.2.
Asser/Rutten 4-II 1979, p. 218.
Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 919.
HR 24 februari 1938, NJ 1938/950, m.nt. P. Scholten: ‘O. dat het middel gegrond is; dat toch de
omstandigheid, dat het gebruik, waarop eischer zich volgens de bovenaangehaalde overwegingen
van het Hof ter aanvulling van de tusschen partijen op grond van de liggers ontstane rechtsverhouding heeft beroepen, plaatselijk, namelijk in de gemeente Beesterzwaag, niet bestaat, den eischer
niet het recht ontneemt op dat gebruik, indien het een algemeen geldend gebruik in de Nederlandsche Hervormde Kerk is, krachtens art. 1375 B. W. een beroep te doen.’
HR 24 februari 1938, NJ 1938/950, m.nt. P. Scholten.
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Door Scholten wordt hier opgemerkt dat in het verleden werd beslist dat met een
gewoonte als aanvullende rechtsbron slechts een algemeen geldend gebruik werd
bedoeld, terwijl later werd geoordeeld dat het om een plaatselijk gebruik zou gaan.
Met Scholten ben ik van mening dat het onjuist is om te veronderstellen dat een
gebruik slechts algemene gelding kan hebben, maar tevens onjuist is de veronderstelling dat een gebruik slechts plaatselijk kan gelden.393 Terecht lijkt mij de conclusie van de Hoge Raad en de wetgever dat gebruiken zowel plaatselijk als algemeen
kunnen gelden. Ik kan mij dan ook vinden in bovenstaand oordeel van de Hoge
Raad dat dit bevestigt.
Indien aan een plaatselijk gebruik geen betekenis zou toekomen, zou dit naar mijn
mening geen recht doen aan de verscheidenheid van verschillende plaatsen, beroepsgroepen en industrieën. In al deze ‘kringen’ kunnen zich immers verschillende
omstandigheden voordoen waaruit plaatselijke (of handels)gebruiken ontstaan die
per plaats (of tak van handel) kunnen verschillen. Wanneer deze gewoonten of
gebruiken niet zouden gelden, zou dat beperkingen met zich mee brengen voor
de kringen die zich daarop willen beroepen. Wanneer men echter zowel plaatselijke
als algemeen geldende gewoonten erkent kan de situatie zich voordoen dat een
plaatselijke gewoonte botst met een algemene gewoonte. De vraag doet zich dan
voor aan welke gewoonte voorrang dient te worden verleend. Een antwoord op die
vraag kan niet op voorhand worden gegeven. Scholten overweegt daarover het
volgende:
‘Op de vraag, wat de contractueele verhouding beheerscht het plaatselijke
of het algemeene gebruik, is niet één afdoend antwoord te geven. Het zal
er wel van af hangen, of men te doen heeft met een overeenkomst die
binnen een zekeren plaatselijken kring veelvuldig wordt gesloten, of die
slechts over grooteren kring, in het geheele land, dikwijls genoeg voorkomt
om van gewoonte te mogen spreken. De gewoonte is altijd gewoonte
binnen een zekeren min of meer bepaalden kring; waar als hierop een
gewoonte in een gesloten, over het geheele land verspreide, gemeenschap
als de Ned. Herv. Kerk een beroep wordt gedaan, is stellig de gewoonte in
die gemeenschap beslissend.’394
Kennelijk is Scholten van mening dat wanneer een gewoonte zich voordoet in een
bepaalde kring die is verspreid over het gehele land, deze voorrang dient te krijgen
op het plaatselijke gebruik. Dit lijkt mij juist. Immers, sommige gebruiken of gewoonten kunnen zo algemeen erkend zijn of belangrijk worden gevonden, dat
voor plaatselijke (of handels)gebruiken geen plaats is. In dat geval zullen algemene
gebruiken of gewoonten dienen te prevaleren.
Uit bovenstaande volgt dat, om te kunnen beoordelen of een gebruik algemeen of
slechts plaatselijk, dan wel binnen een bepaalde industrie te gelden heeft, het van
393.

394.

Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 111: ‘Het antwoord is niet twijfelachtig – gewoonte is geregeld
handelen in zekere kring. Die kring kan kleiner en groter zijn, plaatselijk of naar bedrijf en vak
zijn bepaald. Voor onderscheid is niet de minste reden.’ En op p. 104: ‘Ik meen, dat het verschil
niet bestaat; de grondslag der gebondenheid is bij gewoonte en verkeersgebruik beide het feitelijk
handelen in soortgelijke gevallen […].’
HR 24 februari 1938, NJ 1938/950, m.nt. P. Scholten.
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belang is om te definiëren wat de bepaalde kring is. Dit wordt onder meer geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld van Rutten:
‘Echter zal men hier n.m.m. de restrictie moeten maken, dat een gebruik
slechts recht schept tussen hen, die moeten worden geacht te behoren tot
de “kring” waarin het gebruik wordt gevolgd. Hierbij zal een ruime
maatstaf moeten worden aangelegd. Opdat bijvoorbeeld een plaatselijk
gebruik gelding heeft is het volstrekt niet nodig, dat beide partijen ter
plaatse wonen. De eigenaar van een te Amsterdam staand huurhuis is
onderworpen aan de betreffende plaatselijke gebruiken, ook al woont hij
zelf in Utrecht. In hoeverre men, door het enkel sluiten van een contract,
geacht moet worden tot een bepaalde kring te zijn toegetreden, zal naar
omstandigheden moeten worden beoordeeld.’395
Dit roept de vraag op of een partij met een gebruik binnen een bepaalde kring bekend dient te zijn. Naar mijn mening is dat niet vereist. Een gewoonte heeft gelding
binnen een bepaalde kring, ongeacht of een partij (behorend tot die kring) daarmee
bekend is. Wanneer de gelding van een gewoonte zou af hangen van de vraag of
een partij daarmee bekend is, zou dat leiden tot grote rechtsonzekerheid over de
gelding van een dergelijke gewoonte.
Ook Kamphuisen is van mening dat wanneer een gewoonte gelding heeft binnen
een bepaalde kring, dat tot gevolg heeft dat partijen die tot die kring behoren
daaraan zijn onderworpen. Het feit dat een partij (of beide partijen bij een
overeenkomst) daarmee niet bekend is (zijn), doet daar niet aan af:
‘Welnu, juist ten aanzien van usages conventionnels doet zich de strijdvraag voor, of men eraan onderworpen is, indien men ze niet heeft gekend.
Uit het bovenstaande is duidelijk, dat ik met Scholten deze vraag bevestigend beantwoord; wij hebben te doen met gewoonterecht, normen dus,
die de rechtsorde beheerschen en daaraan is men onderworpen of men
ze kent of niet. Ieder Nederlander wordt geacht de wet te kennen, dit
adagium moge gereede aanleiding geven tot spot, er ligt toch deze kern
van waarheid in, dat de wet op ieder volksgenoot toepasselijk is, of hij de
wet kent of niet; zoo is het ook met de gewoonte: neemt men met mij
aan dat ook deze bron van recht is, dan is zij bindend zonder meer.’396
Een gebruik geldt aldus in beginsel ook voor hen die wel behoren tot een bepaalde
kring, maar met het gebruik onbekend zijn.397 Echter, het gebruik brengt slechts
verbintenissen tot stand tussen partijen die beide geacht worden te behoren tot
een bepaalde kring, waar het gebruik algemeen gevolgd wordt. Het is daarom van
belang om de kring waarbinnen een gebruik heeft te gelden zorgvuldig te bepalen.
Om vervolgens te bepalen of een partij daadwerkelijk tot een bepaalde kring behoort
dient een ruime maatstaf te worden aangelegd. In het geval van een plaatselijk
395.
396.
397.

Asser/Rutten 4-II 1979, p. 219. Zie ook Asser/Scholten Algemeen deel* 1974/23.
Kamphuisen 1935, p. 114.
Asser/Rutten 4-II 1979, p. 219; Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 104; Parl. Gesch. Inv. Boek 3,
p. 1023; Kamphuisen 1935, p. 114.
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gebruik is het bijvoorbeeld niet nodig dat beide partijen ter plaatse wonen. Voor
het antwoord op de vraag, of het enkele sluiten van een contract tot gevolg heeft
dat men geacht wordt te zijn toegetreden tot een bepaalde kring, zal aldus gekeken
moeten worden naar de omstandigheden van het geval.398
5.6.2

Een bepaalde gedragslijn die algemeen en bij herhaling wordt gevolgd

Wanneer de relevante kring is vastgesteld, dient er vervolgens sprake te zijn van
een bepaalde gedragslijn die algemeen en bij herhaling gevolgd wordt. Dat is een
zeer abstracte beschrijving. Wanneer wordt een gedragslijn algemeen gevolgd? Is
daar een meerderheid binnen een bepaalde kring voor nodig? En hoeveel herhalingen zijn nodig voordat gesproken kan worden van een gedragslijn die bij herhaling
wordt gevolgd? Mag er van de gedragslijn worden afgeweken?
Meer in het algemeen kan wel worden opgemerkt dat er van een gewoonte kan
worden gesproken wanneer er sprake is van een zodanige herhaling van handelen
dat er in het maatschappelijke leven wordt gerekend op voortzetting van die handelswijze. Een handeling is dan zo vaak herhaald zonder dat daartegen bezwaren
zijn gerezen. Zij is dan geaccepteerd en schept de verwachting dat men zich ook
in de toekomst zo zal gedragen. Hierbij zijn de door de handelingen gewekte verwachtingen van belang.399
Wanneer er over het al dan niet bestaan van een gewoonte geschillen ontstaan, is
het tenslotte de rechter die daarover een oordeel dient te geven. Overigens dient
hierbij te worden opgemerkt dat de rechter het gewoonterecht niet schept, maar
slechts formuleert.400 Een gewoonte of gebruik kan aldus op twee manieren worden
aangetoond. Een gewoonte kan immers zo algemeen zijn dat zij zonder tegenspraak
gevolgd wordt, of indien zij wordt betwist kan zij door een gerechtelijke uitspraak
worden bewezen.401
Een deel van het gewoonterecht wordt dus kenbaar uit vonnissen. Onderzoek naar
wat in een gemeenschap de gebruikelijke manieren zijn om te handelen, brengt
kennis over de overige gewoonten.
Om een beroep te kunnen doen op het bestaan van een gewoonte wordt door de
rechter in het algemeen verlangd dat deze gewoonte al langer bestaat. Daarmee
wordt bedoeld dat de gewoonte al geruime tijd wordt nageleefd. Uit rechtspraak
blijkt dat daarbij gedacht moet worden aan een periode van een niet gering aantal
jaren waarin de gedragslijn in gelijksoortige omstandigheden bij herhaling op gelijke wijze wordt gevolgd.402
398.
399.
400.
401.
402.

Asser/Sieburgh 6-III 2018/383.
Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 111 en Algra 1992, p. 12.
Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 107.
Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 108 en Asser/Rutten 4-II 1979, p. 219.
Pabbruwe 1961, p. 20. Zie bijvoorbeeld ook Hof Arnhem 2 maart 1955, NJ 1955/517: ‘O. dat uit het
bovenstaande volgt, dat er van een gebruik als bedoeld in art. 1375 B. W., d.i. van een algemeen
geldende en bij herhaling gevolgde gedragslijn niet kan worden gesproken vooreerst, omdat de
tijd, waarin zich dat gebruik gevormd zou hebben, daarvoor te kort geweest is [het ging om een
handeling die in de jaren 1947 en 1948 voorkwam, JIR] en niet bewezen is, dat zich ten tijde van
de onderhavige transacties reeds een dergelijk gebruik had gevormd, en voorts omdat het voor het
aannemen van een dergelijk gebruik een vereiste is, dat in gelijksoortige omstandigheden bij herhaling gelijk gehandeld is.’
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Een gedragslijn op naleving waarvan wordt gerekend

5.6.3

Een volgend vereiste voor het bestaan van een gewoonte is dat er op naleving van
de gedragslijn gerekend dient te worden. Men gaat er in een bepaalde kring aldus
vanuit, althans is ervan overtuigd, dat men volgens een bepaalde gedragslijn behoort
te handelen. Een dergelijke overtuiging wordt ook wel rechtsbewustzijn genoemd.
En in hoeverre speelt de wil van partijen een rol bij de naleving van een gedragslijn?
Verschillende rechtswetenschappers hebben zich over deze vraag gebogen. Zowel
het rechtsbewustzijn als de wil van partijen zal in de hiernavolgende paragrafen
worden besproken.
5.6.3.1

Rechtsbewustzijn van partijen

Om van een gewoonte of gebruik te kunnen spreken is het volgens de hierboven
genoemde definitie vereist dat een gedragslijn algemeen en bij herhaling wordt
gevolgd. Dit is echter niet voldoende voor het bestaan van een gewoonte. Er dient
ook op naleving van die gedragslijn te worden gerekend. Het is daarvoor niet voldoende dat er slechts voortdurend op dezelfde wijze wordt gehandeld. Van belang
is ook dat er bij de betrokkenen de overtuiging heerst dat er rechtens volgens een
bepaalde gedragslijn gehandeld dient te worden.403 Deze overtuiging wordt ook
wel omschreven als rechtsbewustzijn (of intellectueel element).
Er wordt op naleving van een gedragslijn gerekend, wanneer men de verwachting
heeft dat er op deze wijze gehandeld zal worden omdat men in de overtuiging
verkeert dat de gedragslijn als rechtsregel moet worden beschouwd, aldus Pabbruwe.404 Een gewoonte is volgens Pabbruwe een normatief gebruik, ‘dat door betrokkenen wordt nageleefd in de overtuiging, dat het als recht geldt’.405 Slechts het algemeen en bij herhaling navolgen van een gedragslijn is aldus niet voldoende om
tot het ontstaan van gewoonterecht te leiden.
Ook Scholten is van mening dat slechts de opeenvolgende reeks van gelijke handelingen geen gewoonte vormt en daarmee recht is. Voortdurend op dezelfde wijze
handelen kan tot doorgaan verplichten, maar behoeft dat niet te doen. Wanneer
deze handelingen een onverplicht karakter hebben en betrokkenen zich daarvan
bewust zijn, zullen zij niet de verwachting of het vertrouwen hebben dat de handeling een gewoonte of gebruik wordt of is geworden. Dat wil zeggen, zij zullen
niet op naleving van die gedragslijn rekenen.406
Deze opvatting sluit ook aan bij de opvatting van Kamphuisen, die meent dat slechts
de herhaling van een reeks handelingen niet voldoende is om tot een gewoonte te
komen. Zij is echter wel één van de vereisten, aldus Kamphuisen:
403.
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Zie ter illustratie de noot van P.H. Kooijmans bij HR 10 november 1989, ECLI:NL:HR:1989:AC1679,
NJ 1991/248 (Kruisvluchtwapens): ‘Gewoonterecht (van een verdragsrechtelijk gebruiksverbod is geen
sprake) wordt gevormd door een op een rechtsovertuiging berustende statenpraktijk. Welnu, er is
geen sprake van dat het niet-gebruiken van kernwapens sinds 1945 berust op zulk een rechtsovertuiging.’
Pabbruwe 1961, p. 24. Zie ook Algra 1992, p. 11.
Pabbruwe 1961, p. 15.
Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 107.
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‘Uit bovenstaande uiteenzettingen is gemakkelijk af te leiden, hoe ik tegenover deze beide vereischten sta; het eerste, een langdurig en constant
gebruik, is m.i. ook ongetwijfeld noodig voor het vormen van gewoonterecht, omdat alleen daardoor komt vast te staan de redelijkheid van het
volgen van den bewusten regel. Nodig is dus een, zooal niet volkomen,
dan toch weinig onderbroken reeks van handelingen, zonder dat daartegen
ernstig verzet rijst. Deze laatste voorwaarde, herhaaldelijk in de litteratuur
gesteld, past volkomen in mijn opvatting, omdat door dat verzet twijfel aan
de redelijkheid tot uiting komt, maar in verschillende andere stelsels is zij,
dunkt mij, moeilijk theoretisch te rechtvaardigen.’407 [cursivering toegevoegd, JIR]
Daarbij is echter vereist dat men vanuit de redelijke beschouwing ervan bewust is
dat aldus gehandeld dient te worden, vervolgt Kamphuisen:
‘Een reeks handelingen, voldoende aan de eischen om als materieel element voor een gewoonterechtelijke norm te dienen, kan alleen dan tot gewoonterecht worden, indien redelijke beschouwing ons de noodzakelijkheid leert om
aldus en niet anders te handelen. Zie daar het intellectuele element.’408 [cursivering toegevoegd, JIR]
Kamphuisen spreekt van een redelijke beschouwing waaruit de noodzakelijkheid
vloeit om volgens een bepaalde gedragslijn te handelen. Deze redelijke beschouwing
wordt ook wel omschreven als rechtsbewustzijn, zoals Scholten doet:
‘Met de term rechtsbewustzijn meent men dan niet het rechtsoordeel over
enig concreet geval, doch het in ieder mens levend bewustzijn van wat recht is of
behoort te zijn, een bepaalde categorie van ons geestesleven, waardoor wij
met onmiddellijk evidentie los van positieve instellingen scheiding maken
tussen recht en onrecht, gelijk we dat doen tussen waar en onwaar, goed
en kwaad, schoon en lelijk.’409 [cursivering toegevoegd, JIR]
De term rechtsbewustzijn is echter dubbelzinnig, omdat zij op twee manieren opgevat kan worden. Enerzijds kan zij duiden op het individuele rechtsbewustzijn,
in de zin dat iemand een toestand of een daad kan af keuren. Anderzijds kan zij
duiden op het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn, dat wil zeggen het gemeenschappelijke oordeel van betrokkenen in een bepaalde kring.
Het lijkt mij echter niet mogelijk om uit het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn
af te leiden wat nu daadwerkelijk rechtens juist is of wat recht is. Het gemeenschappelijk (rechts)bewustzijn staat dan ook niet gelijk aan wat recht is. Zij kan echter
wel een indicatie geven dat men in een bepaalde kring de overtuiging heeft dat er
rechtens op die wijze gehandeld dient te worden.410

407.
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410.

Kamphuisen 1935, p. 86.
Kamphuisen 1935, p. 117.
Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 124. Scholten verwijst hierbij naar Krabbe, De moderne Staatsidee
(1915), p. 42.
Zie ook Pabbruwe 1961, p. 21.
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Volgens Scholten kan het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn niet gelijk worden
gesteld met wat recht is omdat het niet mogelijk is om het bestaan van een algemene
inhoud van het rechtsbewustzijn van een volk aan te tonen. Wat we rechtsbewustzijn noemen is volgens Scholten slechts een vage notie of voorstelling van wat recht
behoort te zijn en is niet veel meer dan een publieke opinie. Scholten merkt daarbij
op:
‘Verder dan algemene, vage overtuiging over wat in het algemeen behoort
komen we niet. En zelfs voor zulke overtuigingen is het uiterst moeilijk
uit te maken of ze door velen worden gedeeld en vooral of het
rechtsovertuigingen zijn, niet eerder uitspraken door eigen- of groepsbelang
of wel door vooroordeel gedicteerd.’411
Dat betekent echter niet dat het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn onbelangrijk
is, in tegendeel. Immers, wie zoekt naar recht, zoekt een regel die in een gemeenschap verdragen wordt. Het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn kan daar een
indicatie van geven. Zij is daarom van belang voor de vraag of de regel door een
gemeenschap wordt verdragen en aanvaard. Scholten ziet het gemeenschappelijke
rechtsbewustzijn, of zoals Scholten het liever noemt, de publieke opinie, dan ook
vooral als een ‘bewustzijn van onrecht’ en beschrijft dit als volgt:412
‘Juist omdat de publieke opinie, de volkswil, naar men ook wel zegt, niet
is een scherp omlijnde overtuiging omtrent wat behoort, maar een vage
drang naar wat slechts in schemer wordt gezien: “une volonté d’aspiration,
d’adhésion, de sujétion” gelijk Maurice Hauriou413 het uitdrukt, is zij niet
grondslag van recht, doch wel van belang voor de vraag, of een ontworpen
regel tot blijvend recht kan worden. Aanvaardt de publieke opinie haar
niet, komt zij in verzet, dan is de regel op den duur onhoudbaar.’414
Van belang lijkt aldus te zijn wat er volgt uit de volkswil, of het gemeenschappelijke
rechtsbewustzijn. Het is immers dat gemeenschappelijke bewustzijn waarop het
bestaan van een gewoonte wordt gebaseerd.415 Net als Scholten ben ik van mening
dat het van belang is dat de meerderheid van de kring der betrokkenen waarbinnen
het gebruik te gelden heeft, haar ziet als een aanvaardbaar en te verdragen gebruik,
met andere woorden; dat zij past binnen het gemeenschappelijk rechtsbewustzijn.
Wanneer een gewoonte in strijd is met het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn
van de meerderheid van een bepaalde kring zal zij niet worden geaccepteerd. Het
is daarom het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn dat van belang is voor de gel411.
412.
413.
414.
415.

Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 126.
Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 127.
Scholten verwijst hier naar Principes de droit public 2e éd. (1916), p. 274.
Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 127-128.
Zie Dalhuisen, NTHR 2018, p. 129-130: ‘De essentie is dat de wetgever geen monopolie heeft of kan
hebben op het recht, al was het alleen maar omdat hij nooit voldoende uitdrukking kan geven aan
hetgeen er in de maatschappij leeft. Hij is niet de enige spreekbuis in dezen. Dat is de hele juridische
gemeenschap. Het mag dan zijn dat de rechter institutioneel het laatste woord heeft wanneer het
tot geschillen komt, maar de meeste conflicten komen gelukkig nooit voor een rechter en worden
in de praktijk afgedaan op basis van de regels die daar gelden. Daarop hoort de rechtspraak af te
gaan tenzij de openbare orde anders verlangt.’
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ding van een gewoonte. Zij vormt een afspiegeling van de regels die in een gemeenschap volgens de meerderheid behoren te gelden.416 Krabbe heeft in dat kader het
volgende opgemerkt:
‘Is deze analyse van ons rechtsbewustzijn juist, dan rijst de vraag, welke
inhoud moet worden prijsgegeven om tot die eenheid van rechtsnorm te
geraken? Als bij de leden der gemeenschap het rechtsbewustzijn zich
omtrent de op te volgen normen verschillend uitspreekt, dan zullen, bij
qualitatieve gelijkheid van rechtsbewustzijn, die normen een hoogere
waarde bezitten, welke door een meerderheid der leden als rechtsnormen
begeerd worden. Eenheid van norm moet er wezen; en een keuze tusschen
de inhouden der norm kan, bij gelijkwaardigheid van de personen die
aan de rechtsvorming deel nemen, op geen andere wijze worden bepaald
dan door te letten op de quantiteit der personen welke hen aanhangen.
En is de quantiteit beslissend, dan leidt dit van zelf tot aanvaarding van
de norm der meerderheid, omdat uit deze meerderheid blijkt, dat haar
norm tegenover alle andere de meeste waarde bezit.’417
Hieruit vloeit voort dat het ook volgens Krabbe van belang is dat een gewoonte
door de meerderheid van een gemeenschap wordt gedragen en aanvaard. Zoals
Krabbe ook aangeeft kan daaruit worden afgeleid welke norm het meeste waarde
bezit volgens de gemeenschap. Aldus vormt zij een afspiegeling van het gemeenschappelijk rechtsbewustzijn. In deze lijn werd overigens ook geoordeeld door de
rechtbank Den Haag:
‘In aanvulling hierop overweegt de rechtbank dat gewoonterecht tot doel
heeft het verschaffen van rechtszekerheid in een situatie waarin ondoorzichtig is welke tot de kring van betrokkenen behorende partijen zich
wel en welke zich niet tot een door de overgrote meerderheid als bindend
ervaren, maar niet vastgelegde regel wensen te conformeren.’418
Zoals terecht door de rechtbank wordt geoordeeld geldt het gewoonterecht ook
voor diegenen die tot de bepaalde kring behoren maar zich niet aan de gewoonte
416.

417.

418.

Molengraaff 1885, p. 13: ‘Gemeenschappelijke normen van handelen vinden hun natuurlijken
grond in de gemeenschappelijke overtuiging omtrent hunne wenschelijkheid en noodzakelijkheid
voor de samenleving. De gemeenschappelijke overtuiging, volsrechtopvatting of volsrechtbewustzijn
is dus de rechtsbron en wel de eerste en de oudste.’
Krabbe 1915, p. 51. Krabbe vervolgt deze analyse als volgt: ‘Houdt men dit in het oog, dan is het
duidelijk, dat de sleutel voor de heerschappij van het gewoonterecht, ook voor hen welke van een
andere rechtsovertuiging vervuld zijn, hierin ligt, dat de rechtswaarde van de eenheid der norm die
heerschappij rechtvaardigt. Zij die naar een andere norm zouden willen leven mogen dat niet doen,
omdat in de gemeenschap, waartoe zij behoren, de eenheid van norm ook naar hun rechtsbewustzijn
hoogere waarde heeft dan de inhoud der norm. Dientengevolge steunt de heerschappij van het
gewoonterecht bij hen, wier rechtsovertuiging daarbij tot uitdrukking is gekomen, op de waarde
van den inhoud der norm, terwijl zij alle anderen zij steunt op de waarde van de eenheid der norm,
in dien zin dat die norm als heerschend moet worden aanvaard, waarvan gebleken is dat zij
quantitatief de meeste rechtswaarde bezit. De meerdere waarde wordt hier quantitatief bepaald, en
een gewoonterechtelijke norm bestaat dus, zoodra zij door de rechtsovertuiging van een meerderheid
wordt gedragen, omdat het voor het bestaan van gewoonterecht geheel onverschillig is van welke
personen het rechtsbewustzijn tot de vorming van dat recht heeft bijgedragen.’
Rb. Den Haag 24 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:9259, r.o. 5.38.
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wensen te conformeren. De gewoonte verschaft dan een bepaalde mate van
rechtszekerheid.419
Naar mijn mening doet een afwijkend individueel rechtsbewustzijn aan de gelding
van een gewoonte niets af. Immers, het individuele rechtsbewustzijn beïnvloedt
slechts het gedrag of de wil van een individu, niet dat van de gemeenschap als geheel. Zie hierover ook Krabbe, die over het rechtsgevoel van het individu het volgende schreef:
‘Waar nu aan elke gemeenschap een gemeenschappelijk doel ten grondslag
ligt, moeten de op bereiking daarvan gerichte normen voor ieder lid dier
gemeenschap gelijkelijk gelden. Met eenheid van doel is als postulaat
gegeven eenheid der rechtsnorm. Waaruit volgt, dat aan de in die gemeenschappen geldende rechtsnormen een gemeenschappelijke rechtsovertuiging
ten grondslag moet liggen. De norm, die uitsluitend aan het rechtsgevoel van
één individu is ontsprongen, heerscht alleen over den wil van dat individu,
kan dus niet gemeenschapsnorm zijn.’420 [cursivering toegevoegd, JIR]
Indien het individuele rechtsbewustzijn van een of enkele leden in de groep afwijkt
van het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn, zal dat geen invloed hebben op de
gelding van een gewoonte of gebruik, zolang het op groepsniveau maar de geaccepteerde en aanvaarde gedragslijn is. De gemeenschappelijke rechtsovertuiging zal
dan blijven gelden. Ik ben dan ook van mening dat het individuele rechtsbewustzijn
van de groepsleden voor de gelding van een gewoonte binnen een gemeenschap
of een kring niet van belang is. Dit wordt naar mijn mening pas anders indien
binnen een bepaalde groep zoveel individuen van het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn afwijken, dat een gewoonte in de gemeenschap niet langer door de
meerderheid gedragen wordt. Er is dan geen sprake meer van een gemeenschappelijk
rechtsbewustzijn omtrent de gelding van die gewoonte, althans de voorheen geldende gewoonte vormt geen afspiegeling meer van wat door de meerderheid van
een bepaalde gemeenschap als geldend werd geaccepteerd en aanvaard. Zie in gelijke zin ook Pabbruwe:
‘De heersende overtuiging van de bij het gebruik betrokkenen, dat op
bepaalde wijze behoort te worden gehandeld, sluit niet uit, dat een enkeling het gebruik niet navolgt. Want er zullen altijd wel individuen zijn,
die onder bepaalde omstandigheden anders oordelen en handelen dan
de massa. Een enkele afwijking van het gebruik deert daarom de gelding
ervan niet. Afwijking van het gebruik krijgt eerst betekenis, indien zij op
grote schaal gaat plaatsvinden; in dat geval ontvalt aan het gebruik het
karakter van gebruik.’421
Pas als een meerderheid van een bepaalde kring niet meer handelt volgens het
gebruik kan niet langer worden gesproken van een gemeenschappelijk rechtsbewustzijn dat het gebruik heeft aanvaard. Voor de gelding van een gewoonte binnen
419.
420.
421.

Dit is pas anders indien partijen bij een overeenkomst uitdrukkelijk aangeven dat zij van de gewoonte afwijken, zie par. 5.4.
Krabbe 1915, p. 45-46.
Pabbruwe 1961, p. 14.
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een gemeenschap – of een bepaalde kring – is aldus van belang om vast te stellen
wat het gemeenschappelijke rechtsgevoel van de meerderheid is in een bepaalde
kring.422
Dit is tevens in lijn met de opvatting van Kamphuisen, wanneer deze schrijft dat
niet het individuele maar het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn een belangrijke
rol speelt bij het ontstaan van gewoonten. Kamphuisen schrijft daarover het volgende:
‘Alleen een dergelijke gewoonte, die ik krachtens mijn rede verplicht ben
te volgen, bezit het element, welke haar tot een rechtsnorm kan maken;
niet de opinio necessitatis is dus het intellectuele element, want met de individueele
meeningen heeft de rechtskracht niets te maken, maar met de necessitas zelf, de
noodzakelijkheid, uit de rede voort vloeiende. Niet het subjectieve inzicht van
hen, die de materieele daden stellen, maar de objectieve redelijkheid zelf qualificeert een gewoonte tot rechtsnorm, altijd natuurlijk, indien de norm binnen
de sfeer van het recht valt. Om het nog korter te zeggen: het intellectuele
element bestaat hierin, dat het eerbiedigen van de gewoonte een dictamen
rationis423 moet zijn.’424 [cursivering toegevoegd, JIR]
Ook in de opvatting van Kamphuisen berust een rechtsnorm aldus niet op het
subjectieve, zoals het individuele rechtsbewustzijn. Een rechtsnorm berust op uit
de (objectieve) redelijkheid voortvloeiende noodzakelijkheid om een dergelijke
gedragslijn te volgen. Voor het ontstaan van een gewoonte is aldus vereist dat zij
vanuit de rede noodzakelijk wordt geacht.425
422.

423.

424.
425.

Zie ook Molengraaff 1885, p. 13-14: ‘In hare zuivere gedaante, als overeenstemming van allen, zal
zij echter alleen kunnen voorkomen bij de meest eenvoudige vormen van samenleving en ter
voortbrenging van zulke rechtsregels, waarvan de noodzakelijkheid zich aan allen met gelijke
kracht opdringt. Immers, naarmate bij een bepaald volk, bij een bepaalden stam of eene bepaalde
familie de voorschrijdende en uiteenloopende ontwikkeling der individuen gecompliceerder verhoudingen tusschen hare leden onderling in ’t leven roept en tegenstrijdige belangen doet ontstaan,
het onderling verkeer toenoeemt en verdeeling van arbeid plaats vindt, zal eene gemeenschappelijke overtuiging zich steeds zeldzamer voordoen, hetzij omdat niet langer aller rechtsopvatting
dezelfde zal blijken, maar ook daarin de strijd der belangen zich zal gaan afspiegelen, hetzij omdat
tal van wenschelijke, ja zelfs noodige regels de belangen van slechts enkele groepen onmiddellijk
zullen raken. Desniettemin zal in vele gevallen de rechtsopvatting der meerderheid den rechtsregel
kunnen doen geboren worden, omdat de minderheid zich allicht al of niet vrijwillig naar de
meerderheid zal voegen; zal vooral de rechtsopvatting van dezen of genen kring van belanghebbenden daardoor rechtsbron worden, wijl de buiten dien kring staanden den rechtsregel, waarvan zij
de behoefte niet onmiddellijk gevoelen, maar die hen evenmin verkeerd toeschijnt, zullen aannemen, juist omdat hij hen verschillig is. Daarnaast echter zal even dikwijls bij verschil van rechtsopvatting alleen de macht het pleit kunnen beslissen en de overwinnaar den overwonnene den
rechtsregel opleggen; terwijl bovendien tal van andere gevallen zich zullen blijven voordoen,
waarin regeling in het belang der maatschappij nuttig, ja noodig zal blijken, niettegenstaande het
volksrechtsbewustzijn, omdat alleen belangen van meer ondergeschikten aard daarbij betrokken
zijn en dus de noodzakelijkheid der regeling zich niet imperieus doet gevoelen, geen aanleiding
had zich speciaal uit te spreken en mitsdien als het ware latent bleef.’
Oxford dictionary geeft als vertaling voor ‘Lex est dictamen rationis’ de volgende zin: ‘law is the
word of reason, a maxim meaning that the law should always be interpreted rationally and as intended.’
Kamphuisen 1935, p. 117.
Zie ook Molengraaff 1885, p. 34-35: ‘Onder recht versta ik de voor het bestaan en de ontwikkeling
der samenleving noodzakelijk geachte regeling der menschelijke verhoudingen, m.a.w. de gedragslijn, die in het dwingend belang der samenleving door de menschen in hun onderling verkeerd
wordt gevolgd. Recht toch is een postulaat, een product der samenleving. Zoodra meerdere menschen
in elkanders nabijheid leven en daardoor met elkander in blijvende aanraking komen, zijn de
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Uit het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn kan worden afgeleid of een gewoonte
noodzakelijk uit de rede voortvloeit, met andere woorden: of de betrokkenen van
mening zijn dat een gewoonte op die grond geëerbiedigd moet worden. Dit komt
overeen met Scholten die, zoals hierboven al weergegeven, meent dat betrokkenen
een gewoonte moeten kunnen aanvaarden en verdragen. Ook Scholten is van mening dat dit kan worden afgeleid uit het gemeenschappelijk rechtsbewustzijn.
Zowel Krabbe, Pabbruwe, Scholten als Kamphuisen lijken aan te geven dat niet het
individuele rechtsbewustzijn, maar het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn aan
kan duiden of er sprake is van een gewoonte. Dat het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn daarvoor van belang is volgt mijns inziens ook uit de definitie van een
gewoonte, wanneer het gaat over een algemeen gevolgde gedragslijn. Dit wijst erop
dat het algemene rechtsbewustzijn van belang is, met andere woorden: het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn dat heerst onder de meerderheid van de relevante
kring. Daarmee kan worden geconcludeerd dat een gewoonte haar gelding ontleent
aan het gemeenschappelijk rechtsgevoel van de meerderheid binnen een bepaalde
kring.426
5.6.3.2

De wil van partijen

De vraag kan worden gesteld of er in licht van bovenstaande, voor de toepassing
van een gewoonte, sprake dient te zijn van een daarop gerichte wil van partijen
bij een overeenkomst.
Mijns inziens is dit niet het geval. Zoals hierboven al beschreven is het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn van belang, omdat hieruit immers de gemeenschappelijke aanvaarding van een gewoonte blijkt. Partijen mogen er bij het bestaan van
een gewoonte, op basis van het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn, op vertrouwen, althans de gerechtvaardigde verwachting hebben, dat er conform die gewoonte
zal worden gehandeld, zoals dat ook geldt voor de (aanvullende) wettelijke bepalingen. De wil van partijen is naar mijn mening dan ook niet de grondslag waarop de
gebondenheid aan een gewoonte berust. Zij kan slechts een rol spelen daar waar
partijen in een concrete situatie willen afwijken van een gewoonte. Dit is in overeenstemming met hetgeen Scholten in een noot onder een arrest van de Hoge Raad
heeft geschreven:
‘De beslissing van het Hof vindt zijn grond in de onjuiste voorstelling dat
de gebondenheid aan het gebruik in den wil van partijen haar grondslag
zou vinden […]. Zij is onjuist, omdat het gebruik ten aanzien van het
contractueel recht precies dezelfde positie heeft als het aanvullend recht.

426.

122

voorwaarden aanwezig, waaruit het recht noodzakelijk voortspruit. Het kan niet anders of, als
wezens met rede begaafd en met waarnemingsvermogen toegerust, moeten zelfs de meest onbeschaafde menschen, zoodra zij bij elkaander geplaatst zijn, alras beseffen, dat eene voortdurende,
rustige samenleving alleen dan mogelijk is, zoo zijn in hun doen en laten jegens elkander zekere
regelen in acht nemen.’
Zie ook Molengraaff 1885, p. 36-37: ‘Niet toch elke theoretische levensregel is reeds recht, maar
alleen die levensregel, welke daadwerkelijk door allen gevolgd wordt, of desnoods van allen kan
worden afgedwongen: de gemeenschappelijk aangenomen en gevolgde levensregel in tegenstelling
tot den individueel gedachten, de vrucht der heerschende rechtsopvatting in tegenstelling tot de
louter individueele.’
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Een macht buiten de partijen schrijft hier de rechtsgevolgen voor, in het
eene geval de wet, in het andere het maatschappelijk leven zelf. Zoekt
men den grondslag in den wil van partijen, dan ziet men in het gebruik
een interpretatiemiddel (vgl. het arrest van het Hof), doch dan is de consequentie dat het buiten de woorden der overeenkomst om, in miskenning
van wat art. 1375 zegt, geen kracht heeft. Men komt dan in allerlei
moeilijkheden (zoo of het gebruik bekend moet zijn aan partijen) waar
men zonder gewrongen redeneeringen en ficties niet uitkomt. De wil van
partijen is van belang, omdat hij het gebruik ter zijde kan stellen, evenals
het aanvullend recht, hij is niet de grondslag der gebondenheid.’427
Zoals ook Scholten meent, kan de gewoonte qua juridische positie worden vergeleken met die van aanvullende wetsbepalingen. De gebondenheid daaraan berust
niet op de wil van partijen. Het is immers een macht buiten de partijen die de
rechtsgevolgen van het gebruik voorschrijft.
Wanneer partijen iets ongeregeld hebben gelaten, of wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden, zullen de aanvullende wetsbepalingen of de gewoonten
te gelden hebben.
Wanneer dit niet het geval zou zijn, zou dat onzekerheid over de gevolgen van een
overeenkomst met zich mee brengen. Bovendien zou het af breuk doen aan de
verwachting die betrokkenen bij een bepaalde kring mogen hebben met betrekking
tot een te volgen gedragslijn.428
In andere gevallen zou, wanneer de gelding van een gewoonte op de wil van partijen
berustte, deze gewoonte geen gelding hebben indien een der partijen niet met een
gewoonte bekend is. Dit staat haaks op het idee dat een gebruik geldt voor hen die
behoren tot een bepaalde kring, ook al zijn zij niet bekend met het gebruik.429
Deze opvatting wordt ondersteund door de wetgever. In de wetsgeschiedenis is als
volgt bepaald:
‘Blijkens de memorie van antwoord op artikel 6, blz. 9, is mede de bedoeling van artikel 6 lid 1 om te doen uitkomen dat een gewoonte rechtskracht heeft ongeacht of het mogelijk is haar terug te brengen op de partijwil
[cursivering toegevoegd, JIR], en dus ook ongeacht of partijen ermee bekend
zijn. Ook in dit opzicht kan de bepaling worden gemist. Hetzelfde blijkt
immers reeds uit artikel 6.5.3.1 lid 1 [art. 6:248 BW, toevoeging JIR], waarvan
het toepassingsgebied mede wordt bepaald door artikel 6.5.1.6 [thans art.
6:216 BW, toevoeging JIR].’430

427.
428.

429.
430.

HR 24 februari 1938, NJ 1938/950, m.nt. P. Scholten.
Vgl. Pabbruwe 1961, p. 113-114: ‘Het terugbrengen van het gebruik tot de bedoeling van partijen
achten wij dus een niet toelaatbare fictie, gelijk het trouwens evenzeer een niet toelaatbare fictie
zou zijn het wettenrecht op die bedoeling te doen steunen. Alleen indien het gebruik zo vanzelfsprekend zou zijn geworden, dat geen enkele contractant er aan denkt daaraan bij de contractsluiting
te refereren – b.v. het betalen van het gebruikelijke tarief van de stadstram – zou men mogen
aannemen, dat de toepasselijkheid ervan stilzwijgend is gewild. Doch dergelijke gebruiken zijn
uitzondering, zodat zij niet bepalend kunnen zijn voor de gelding van het gebruik in het algemeen.’
Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 104. Zie ook Parl. Gesch. Inv. Boek 3, p. 1023 en Kamphuisen
1935, p. 114.
Parl. Gesch. Inv. Boek 3, p. 1023.
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Blijkens deze passage uit de wetsgeschiedenis is ook de wetgever van mening dat
de rechtskracht van een gewoonte niet berust op de wil van partijen. Ook of partijen
bekend zijn met een gewoonte is volgens de wetgever niet van belang. Een gewoonte
is daarmee, voor wat betreft de juridische positie, gelijk te stellen met aanvullende
rechtsbepalingen, zoals ook volgt uit artikel 6:248 BW.431 De gelding en toepasselijkheid van aanvullende wetsbepalingen berusten immers niet op de wil of bekendheid van partijen met het aanvullend recht.432
De wil der partijen is overigens wel van belang om een afwijking van een gebruik
te rechtvaardigen. In beginsel zijn partijen dus gebonden aan een gebruik, tenzij
zij overeengekomen zijn om daarvan af te wijken. In een uitspraak van de Hoge
Raad werd dit bevestigd. Het ging daarbij om partijen die, door middel van een
akte, uitdrukkelijk een bestaande gewoonte terzijde hadden gesteld. In dat geval
diende het gewoonterecht te wijken voor de wil van partijen:
‘Deze uitdrukkelijke bepaling in de akte waarbij het onderhavige recht
van beklemming is gevestigd, stelt eventueel gewoonterecht terzijde.’433
Wanneer een gebruik niet terzijde is gesteld of wanneer een afwijking niet is bedongen, mag men (dat wil zeggen de wederpartij) er aldus van uitgaan dat er conform de gewoonte wordt gehandeld. Overigens is handelen in afwijking van een
gewoonte niet onbehoorlijk indien men dit heeft bedongen. Van onbehoorlijk gedrag wordt dus pas gesproken indien er van de gewoonte wordt afgeweken zonder
dat dit bedongen is.434
5.6.4

Afwijken/veranderen van een gewoonte

Overigens betekent het bestaan van een gewoonte niet dat iedereen altijd conform
die gewoonte handelt. Een enkele afwijking van de gewoonte kan zo nu en dan
voorkomen en zal haar niet haar gelding ontnemen.
Op individueel niveau kunnen partijen er, per geval, voor opteren om af te wijken
van een gewoonte of gebruik, net zoals het mogelijk is om af te wijken van aanvullende rechtsbepalingen.435
Zoals in paragraaf 5.3.2 al werd opgemerkt, zal het afwijken van een gewoonte pas
betekenis krijgen indien men regelmatig en op grote schaal van de gewoonte afwijkt.
Dan zal de gelding aan de gewoonte ontvallen of zal zij veranderen.436 Een voorbeeld
daarvan is te vinden in een uitspraak van de rechtbank Utrecht, waarin als volgt
werd geoordeeld:

431.
432.
433.
434.
435.
436.
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Vgl. Pabbruwe 1961, p. 112.
Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 920. Zie tevens par. 5.3.
HR 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:352, r.o. 2.3.3. Zie tevens Kamphuisen 1935, p. 113.
Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 107.
Zie par. 5.3.2 over de wil van partijen.
Zie ook Pabbruwe 1961, p. 14.
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‘dat men hier – gelijk de geschiedenis leert is zulks bij costumier recht
meermalen het geval – zich in een periode van overgang bevindt en het
oude recht […] plaats is gaan maken voor een nieuwe gewoonte.’437
Ook het gerechtshof Amsterdam oordeelde in 1957 dat gewoonten kunnen vervallen
of veranderen wanneer omstandigheden veranderen:
‘Ook wanneer men aanneemt, dat het gebruik lange tijd heeft medegebracht, dat de Ned. verzekeringsmaatschappijen bereid waren in Ned.Indië in guldens afgesloten verzekeringen in Nederland in Ned. guldens
uit te betalen, dan houdt dit gebruik nog niet in dat zij ook verplicht
zouden zijn aan in Indonesië wonende uitkeringsgerechtigden in Nederlandse guldens te betalen. Bovendien kan men uit een gebruik als dit nimmer
het recht afleiden om onder volkomen gewijzigde omstandigheden de naleving van
de overeenkomst overeenkomstig bedoeld gebruik te vorderen. Juist als gebruik is de
rechtswaarde van een bestendige praktijk nauw verbonden met het geheel der voorwaarden, waaronder het ontstond en bestond. De voornaamste dier voorwaarden, de nagenoeg gelijke waarde van gulden en roepiah, is lang voordat
het vorderingsrecht van V. ontstond komen te ontbreken.’438 [cursivering
toegevoegd, JIR]
Overigens kan zich ook een omgekeerde situatie voordoen, waarin door de gewoonte
om geen gebruik te maken van een bepaald recht, de grondslag aan dat recht komt
te ontvallen. Dat is beschreven door Kamphuisen:
‘Ik zou dus bij een dergelijk niet gebruik maken van een bepaald recht
als volgt willen redeneeren: uit de herhaalde en regelmatige praktijk van
non usus blijkt, dat men algemeen inziet, dat gebruik maken van het
recht in de gewijzigde omstandigheden niet redelijk (meer) is; aan dat
recht is de grondslag dus ontvallen en het gewoonterecht heeft dan ook
de betrokken bepaling evenzeer krachteloos gemaakt als een wettelijke
intrekking dit zou hebben gedaan.’439
In een dergelijk geval kan de gelding aan een recht ontvallen omdat het de gewoonte
is om niet van dat recht gebruik te maken.
Concluderend kan worden gesteld dat waar de individuele wil van partijen bij een
overeenkomst dus niet van belang is voor het bestaan van een gewoonte of gebruik,
zij wel van belang is indien partijen hiervan willen afwijken.440
5.6.5

Balans

Ondanks het ontbreken van een wettelijke definitie van de term ‘gewoonte’ is er
op basis van literatuur en rechtspraak een aantal vereisten te noemen waaraan
437.
438.
439.
440.

Rb. Utrecht 27 april 1911, W. 9200.
Hof Amsterdam 19 december 1957, NJ 1958/486.
Kamphuisen 1935, p. 106.
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een gedragslijn dient te voldoen, wil er van een gewoonte (of gebruik) gesproken
kunnen worden zodat men zich er in rechte op kan beroepen. Deze vereisten zullen
soms moeilijk zijn vast te stellen of te bewijzen.441 Daarom wordt in meer recente
literatuur wel opgemerkt dat juristen zich minder vaak op het gewoonterecht beroepen, omdat de functie van het gewoonterecht voor een deel is overgenomen
door het uitlegleerstuk en bovendien gemakkelijk gepresenteerd kan worden in
de gedaante van redelijkheid en billijkheid.
Toch wordt tevens erkend dat branchegebruiken nog steeds een belangrijke rol
spelen en dat er nog steeds nieuwe branchegebruiken worden ontwikkeld. Met
name in de internationale handel442 of grootzakelijke verzekeringsmarkt443 komen
deze gebruiken veel voor en spelen zij nog een belangrijke rol. Een beroep op redelijkheid en billijkheid lijkt, mede gezien het internationale en grootzakelijke (althans
professionele) karakter van deze branches, minder toepasselijk.
Het is daarom nog steeds van belang om te weten wanneer er sprake is van een
gewoonte waarop men zich kan beroepen.
In het kort werd vastgesteld dat het moment waarop een gewoonte is ontstaan niet
gemakkelijk kan worden aangewezen. Wel zijn er enkele (juridische) vereisten
waaraan een gedragslijn dient te voldoen indien zich men daarop wil beroepen.
Per geval zal daarom gekeken moeten worden of aan die vereisten is voldaan.
Daarbij is van belang of er sprake is van een bepaalde kring, waarbinnen een gedragslijn algemeen en bij herhaling wordt gevolgd en op naleving daarvan wordt
gerekend.
Een antwoord op de vraag wanneer er sprake is van een gewoonte of gebruik zal
dus af hangen van de omstandigheden van het geval.
Om te bepalen of er sprake is van een bepaalde kring dient een ruime maatstaf te
worden aangelegd waarbij het bijvoorbeeld niet van belang is of partijen met het
gebruik bekend zijn, zolang zij echter maar behoren tot de bepaalde kring waarbinnen het gebruik gelding heeft.
Ten tweede is voor het bestaan van een gewoonte vereist dat de gedragslijn algemeen
en bij herhaling gevolgd wordt. Hieruit volgt dat een gewoonte al langere tijd bestaat
en wordt nageleefd, maar een concreet aantal herhalingen kan bijvoorbeeld niet
worden gegeven. Gesteld zou kunnen worden dat er dient te worden uitgegaan
van een bestendige gedragslijn.
Ten derde is het vereist dat er op naleving van de gedragslijn wordt gerekend. Dit
is waarschijnlijk het meest onduidelijke vereiste voor het bestaan van een gewoonte.
Van belang hiervoor is dat de gedragslijn door het gemeenschappelijk rechtsbewustzijn van de bepaalde kring wordt aanvaard. Dit komt erop neer dat zij door de
meerderheid van de gedragslijn wordt nageleefd en dat deze meerderheid ook op
naleving rekent. Hierbij is mijns inziens de individuele wil of het individueel
rechtsbewustzijn niet van belang omdat dit geen invloed heeft op het gemeenschappelijke rechtsbewustzijn binnen een bepaalde kring. Indien een of enkele leden in
de groep het niet eens zijn met het gebruik, zal dat geen invloed hebben op zijn
gelding, zolang het op groepsniveau maar de gevolgde gedragslijn is. Dat zal pas
441.
442.
443.
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anders zijn wanneer een meerderheid van een groep het gebruik niet langer aanvaardt en daarvan afwijkt.
De (individuele) wil van partijen is daarom slechts van belang in het specifieke
geval dat partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat zij in hun onderlinge rechtsrelatie van een gewoonte wensen af te wijken.
Wanneer aan deze vereisten is voldaan kan worden gesproken van een gewoonte
waarop men zich in rechte kan beroepen. Zoals in paragraaf 5.3 al kort besproken
werd, vloeien de rechtsgevolgen van een overeenkomst tussen partijen echter niet
slechts voort uit de gewoonte, maar bijvoorbeeld ook uit de wet. De wetgever heeft
daarbij nagelaten om een rangorde tussen de verschillende rechtsbronnen aan te
geven.444 De vraag kan daarom worden gesteld welk van deze rechtsbronnen dient
te prevaleren indien zij met elkaar in strijd zijn. Deze verhouding zal in de volgende
paragraaf worden besproken.
5.7

Verhouding tussen wet en gewoonte

5.7.1

Inleiding

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de verhouding tussen de wet en de gewoonte als rechtsbron. Met name zal de vraag aan de orde komen of de wet dan
wel de gewoonte dient te prevaleren indien zij met elkaar in strijd zijn.
Nu een wettelijke rangorde ontbreekt, zal dit met name worden behandeld aan de
hand van relevante literatuur en rechtspraak.
Op het eerste gezicht lijkt de verhouding tussen wet en gewoonten in het geval
van strijdigheid in het voordeel van de wet uit te vallen. Zo wordt in de literatuur
de rangorde wel als volgt aangegeven:
‘Dwingendrechtelijke wetsbepalingen en de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid prevaleren in het algemeen: een dwingendrechtelijke wetsbepaling gaat boven een ermee strijdige gewoonte, terwijl de
beperkende werking van redelijkheid en billijkheid voor een wetsbepaling
van aanvullend recht of een gewoonte gaat. De beperkende werking van
redelijkheid en billijkheid op haar beurt kan aan een dwingendrechtelijke
wetsbepaling de werking ontnemen.’445
Echter, een wettelijke bepaling waarop deze rangorde is gebaseerd bestaat in
Nederland niet. Bovendien ontbreekt een wettelijke definitie van het begrip ‘gewoonte’ of ‘gebruik’.
Kamphuisen omschrijft die hierboven beschreven problematiek als volgt:
‘Een algemeene opmerking moge vooraf gaan: al zijn wet en gewoonte
twee gelijkwaardige, naast elkander voorkomende rechtsbronnen, technisch staat de gewoonte ongetwijfeld bij de wet tenachter. Iedere rechts444.
445.

Valk 2016b, p. 297 en Vriend, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:248 BW, aant. 1.5 (online, bijgewerkt
27 maart 2021).
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norm, geschreven of ongeschreven, heeft behoefte aan interpretatie; geen
wetgever is in staat, de oneindig verscheiden gebeurlijkheden van het leven
te voorzien en te regelen en de te geven norm heeft dan ook noodzakelijkerwijze een generaliseerend, abstraheerend, karakter, zoodat bij de toepassing op een concreet geval de formule in den letterlijken zin van het
woorden uitgelegd moet worden. Maar bij geschreven recht heeft men
den inhoud van de norm tenminste geformuleerd voor zich; bij het gewoonterecht ontbreekt ook die formulering. Wil hier de onderzoeker de
rechtsnorm vinden. Dan moet hij uitgaan van de feiten zelf, en datgene
doen, wat bij wettenrecht de wetgever reeds voor hem verricht heeft: de
norm in een formule vastleggen, teneinde in en door die vastlegging te
beslissen, wat in een bepaald geval rechtens is.’446
Zoals door Kamphuisen terecht is opgemerkt zijn de wet en gewoonte twee gelijkwaardige rechtsbronnen, maar kan worden gesteld dat de gewoonte bij de wet ten
achter staat. Bij een wettelijke norm is al sprake van een, zij het gegeneraliseerde,
geformuleerde norm. Bij gewoonterecht is hier geen sprake van. Behalve dat de
norm geïnterpreteerd dient te worden, dient de rechtsnorm bij gewoonterecht
eerst, op basis van de feiten, gevonden te worden alvorens zij in een formule kan
worden vastgelegd.
Ondanks deze op het oog complexe verhouding bestaat handel op basis van gewoonten en gebruiken al heel lang. Vaak gebeurt het dat officiële regelingen en wetten
pas later ontstaan, gebaseerd op deze gewoonten en gebruiken. Interessant is
daarom de vraag wat de verhouding tussen de wet en gewoonten of gebruiken is.
De wet vloeit vaak voort uit wat in de praktijk gebruikelijk is. Staan die gewoonten
en gebruiken vervolgens gelijk aan de wet of zijn zij daaraan ondergeschikt? En
wat nu indien deze gewoonten en gebruiken veranderen en daarmee tegen de wet
ingaan?
Hierbij dient opgemerkt te worden dat er een onderscheid kan bestaan tussen gewoonten die preater legem en contra legem zijn. Gewoonten die preater legem zijn,
vullen de wet aan. Zij voorzien dus in gevallen waarin door de wet niet in een oplossing is voorzien of wanneer de wet onvolledig is.
Gewoonten die contra legem zijn, gaan tegen de wet in. Zij kunnen onder omstandigheden de wet geheel opzijzetten of buitenwerking stellen. Wanneer het om
plaatselijk gewoonterecht gaat kan de wet plaatselijk of in een bepaald beroep of
bedrijfstak worden uitgeschakeld, indien het om een plaatselijk gebruik of een
beroeps- of bedrijfsgebruik gaat.447
Door Kamphuisen wordt de lastige verhouding tussen gewoonten en wet als volgt
weergegeven:
‘Altijd weer zien wij den wetgever de meest uitdrukkelijke bevelen geven,
dat naast en zeker tegen zijn wetten in geen gewoonterecht mag worden
erkend, en even zoovele malen blijkt, dat een dergelijke suprematie van
446.
447.
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den wetgever eenvoudig niet te handhaven is, dat toch weer het gewoonterecht zich gelding weet te verschaffen. Theoretisch is dit verschijnsel
volkomen begrijpelijk; de ordening der samenleving, daaronder begrepen
niet alleen de z.g. materieele constitutie, maar ook de regels, die de verhoudingen tusschen de burgers onderling beheerschen, berust op wet en
gewoonte en evenzeer als het geschreven recht de gewoonte tijdelijk zozeer
kan terugdringen, dat een oppervlakkig beschouwer meent, dat het geheel
verdwenen is, evenzeer kan omgekeerd ook het gewoonterecht het geschreven recht dermate overvleugelen, dat van dit laatste niets overblijft.
Dit alles hangt af van de omstandigheden; ongetwijfeld zijn wij op het
oogenblik in een fase, waar het geschreven recht overheerscht en hoewel
ik niet geloof, dat in een zeer ontwikkelde maatschappij de wet ooit geheel
of zelfs grootendeels kan worden uitgeschakeld, is toch een zekere kentering ten gunste van de gewoonte in onze tijden onmiskenbaar. In dit
verband is trouwens te wijzen op een land als Engeland, dat nog steeds
voor een belangrijk gedeelte zijn recht aan de gewoonte ontleent.’448
Zoals Kamphuisen beschrijft is het niet eenvoudig om de suprematie van de wetgever (en het geschreven recht) te handhaven omdat het gewoonterecht zich telkens
weer gelding weet te verschaffen. Een mogelijke verklaring daarvoor is het feit dat
gewoonten zich sneller kunnen aanpassen aan de praktijk, dan dat de wetgever
de wet kan aanpassen. De vraag komt daarom op of het (verouderde) geschreven
recht dan wel de gewoonte gevolgd dient te worden. De verhouding tussen wet en
gewoonten is daarom een lastige. Het is een samenspel, waarin niet altijd bij
voorbaat kan worden aangegeven of een dwingende of aanvullende wetsbepaling
de toepasselijkheid van de gewoonte kan uitsluiten. Dit volgt overigens ook uit de
wetsgeschiedenis, waarin door de wetgever wordt opgemerkt dat er vroeger wel
sprake was van een wettelijke rangorde, maar dat deze tegenwoordig is losgelaten
en dat deze vraag tegenwoordig door de rechtspraak wordt beantwoord:
‘Artikel 1 lid 1, en artikel 2 betreffen onder meer de vraag in hoeverre
een gewoonte de toepasselijkheid van dwingend, onderscheidenlijk aanvullend recht kan uitsluiten. Uit deze bepalingen volgt dat die vraag voor
dwingend recht steeds ontkennend en voor aanvullend recht steeds bevestigend zou moeten worden beantwoord. Zoals reeds in het eindverslag
van de Eerste Kamer betreffende Boek 6, blz. 2, is uiteengezet, verdraagt
een zodanige strikte regel zich niet met de rechtsontwikkeling die zich inmiddels heeft
voltrokken. Sinds HR 3 maart 1972, NJ 1972, 339, wordt algemeen aangenomen
dat ook dwingend recht in onbruik kan raken, zij het dat dit geval zich slechts bij
hoge uitzondering zal voordoen; verg. HR 16 februari 1973, NJ 1973, 463.’
[cursivering toegevoegd, JIR]449
Hieronder zal de verhouding tussen gewoonten en wettelijke bepalingen worden
besproken. Daarbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen dwingende en
aanvullende wetsbepalingen.
448.
449.

Kamphuisen 1935, p. 118-119.
Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 1020.
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Dwingende wetsbepalingen versus gewoonten

Bij dwingende wetsbepalingen denkt men in beginsel aan wettelijke bepalingen
die door de wetgever zijn vastgesteld waarvan men niet kan afwijken, ook niet indien partijen dat zouden overeenkomen. De vraag komt op hoe gewoonten ten
opzichte van deze dwingende wetsbepalingen gezien dienen te worden. Kan een
gewoonte een dwingende wetsbepaling opzijzetten?
Mijns inziens dient deze vraag in beginsel ontkennend beantwoord te worden.450
Wanneer partijen afwijken van dwingend recht en in plaats daarvan een gewoonte
volgen, dient de rechter toch het dwingende recht toe te passen. Echter, hierop
kunnen wel uitzonderingen bestaan, bijvoorbeeld wanneer dat naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn gezien alle omstandigheden
van het geval. Dat dergelijke uitzonderingen voorkomen werd ook overwogen door
Scholten:
‘En toch – het kàn zijn, dat in het werkelijk leven een regel van dwingend
recht zo zeer op zij wordt gezet, dat zò belangrijke verhoudingen langzamerhand een ordening verkregen in strijd met die regel, dat de regel niet
kòn worden gehandhaafd. Hier is de botsing waarop wij in § 21 wezen
[bedoeld werd: ‘Er is hier een spanning, die wel ingezien, niet opgeheven
kàn worden. En dit te minder, omdat beide op volstrekte gelding aanspraak
maken. Vandaar dat we telkens weer zien, dat het een of het ander wordt
opgeofferd, òf de wet aan de gewoonte ondergeschikt gemaakt, gelijk sociologen geneigd zijn te doen, òf, - wat typisch juridisch is, althans in de
19de eeuw en in onze tijd -, de gewoonte door de wet ter zijde wordt gesteld.’, toevoeging JIR]; uit wat daar is gezegd volgt ook, dat een vast
richtsnoer, wanneer dat het geval zal zijn, niet kan worden gegeven;
verder, dat het in ons privaatrecht hoge uitzondering is en behoort te
zijn. Het codificatie-systeem, de positie van onze rechter, de traditionele
hoogschatting van de wet, alles leidt er toe het gewoonterecht in strijd
met dwingende bepalingen te beperken. Niettemin, het is altijd onvermijdelijk en bestaat ook ten onzent.’451
Een dergelijke uitzondering kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer een dwingende
bepaling zodanig in strijd is met wat er in de maatschappij gebeurt of als normaal
wordt gezien, dat zij niet (langer) kan worden gehandhaafd.452 Dit spel tussen gewoonte en wet zorgt voor spanning. Een vast richtsnoer kan daarom niet worden
gegeven. Echter, opgemerkt dient te worden dat hoewel situaties waarin een gewoonte voor gaat op een dwingendrechtelijke wetsbepaling onvermijdelijk zijn,
deze slechts bij hoge uitzondering zullen voorkomen.

450.

451.
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Dit is anders bij aanvullende wetsbepalingen. Indien er sprake is van een aanvullende wetsbepalingen, zou dit wel mogelijk zijn. Partijen kunnen dan overeenkomen dat zij ervoor kiezen om van
het aanvullende recht af te wijken en in plaats daarvan een gewoonte te volgen. Zie verder par. 5.2.
Asser/Scholten Algemeen deel* 1974/24, zie ook Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 1020.
Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 112.
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Een dergelijke uitzondering deed zich voor in een zaak die voorkwam bij de Hoge
Raad.453 Geoordeeld diende te worden over de vraag of een gewoonte de toepasselijkheid van dwingende wetsbepalingen kon uitsluiten. De Hoge Raad overwoog
als volgt:
‘O. aangaande onderdeel a van het middel:
dat volgens dit onderdeel een afrekening tussen verzekerde en verzekeraar
op de grondslag van herbouwwaarde in strijd is met het aan de wetsbepalingen betreffende de schadeverzekering ten grondslag liggende indemniteitsbeginsel, voor de brandverzekering uitgewerkt in de artt. 288 en
289K., welke laatste voorschriften dwingend recht behelzen waarvan afwijking de verzekering ingevolge art. 254 nietig maakt, weshalve ook een
daarvan afwijkende usance als door het Hof aangenomen rechtens onverbindend is;
dat op zich zelf juist is dat aan het Nederlandse schadeverzekeringsrecht,
zoals ook de omschrijving van die verzekering in art. 246 doet uitkomen,
ten grondslag ligt het zogenaamde indemniteitsbeginsel, welk beginsel
meebrengt dat de verzekeringsovereenkomst behoort te zijn gericht op
de vergoeding van de schade welke de verzekerde zal lijden als gevolg
van het onzeker voorval waartegen de verzekering dekking geeft, en niet
de strekking mag hebben dat de verzekerde als gevolg van het intreden
van dat voorval in een voordeliger positie geraakt.’454
De wetgever heeft in overeenstemming met dit beginsel dan ook verschillende
wetsbepalingen ontworpen die moeten voorkomen dat de verzekerde door de verzekeringsuitkering zou worden bevoordeeld en daardoor een belang zou kunnen
krijgen bij het intreden van het verzekerde voorval.
In deze zaak werd door de Hoge Raad geoordeeld dat de rechter niet meer was gebonden aan verouderde, en in de verzekeringspraktijk niet meer gevolgde, wetsbepalingen inzake een brandverzekering tegen wederopbouwwaarde. Ook de wetgever
zelf had er bij latere wetgeving455 blijk van gegeven dat zij niet meer van de gelding
453.

454.

455.

HR 3 maart 1972, ECLI:NL:HR:1972:AB3597, NJ 1972/339 (Maring/Assuradeuren). In dit arrest wordt
gesproken van een ‘usance’, wat kan worden begrepen als een synoniem voor een gebruik of gewoonte.
HR 3 maart 1972, ECLI:NL:HR:1972:AB3597, NJ 1972/339 (Maring/Assuradeuren). Zie ook HR
16 februari 1973, ECLI:NL:HR:1973:AD7415, NJ 1973/463: ‘Indien het arrest aldus verstaan zou
moeten worden, dat het met zoveel woorden inhoudt, of de daarin vervatte beslissing impliciet
berust op de opvatting, dat een wettelijk voorschrift als waarom het hier gaat niet door een daarmede strijdige gewoonte zijn kracht verliezen kan, ook niet wanneer die usance gepaard gaat met
feiten en omstandigheden als waarop Maas in het geding heeft gewezen, dan is dit oordeel in zijn
algemeenheid onjuist, daar onder omstandigheden en met name zulke, als waarop Maas beroep
had gedaan, een wettelijk voorschrift, zelfs wanneer dit van dwingende aard is, door een afwijkende
usance in onbruik kan geraken en zijn kracht kan verliezen, zodat, indien van een afwijkende
usance blijkt of daarop beroep wordt gedaan, de beslissing dat het ingeroepen wettelijk voorschrift
is blijven gelden nadere motivering vereist.’
Zie HR 3 maart 1972, ECLI:NL:HR:1972:AB3597, NJ 1972/339 (Maring/Assuradeuren): ‘Dat juist met
betrekking tot een gebouw als hier in het geding is, een verpachte boerderij, ook de wetgever er
blijkens het bepaalde in art. 29 van de Pachtwet van is uitgegaan niet alleen dat, ingeval de opstal
door brand teniet gaat, de eigenaar slechts door een volledige vergoeding op grondslag van herbouwwaarde in de gelegenheid is te voldoen aan zijn verplichting tot wederopbouw van het verpachte, maar ook dat een verzekering op deze grondslag bestaanbaar en normaal is en door de
verpachter dan ook in het algemeen als zekerheid voor de nakoming van die wederopbouwverplichting behoort te worden gesloten.’
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van deze artikelen uitging. Er is sprake van een usance (gebruik) volgens welke
verzekeraars in de praktijk handelen, ook als dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen. Deze usance gaat dan boven de in onbruik geraakte wettelijke bepalingen.
Gesteld kan worden dat in een dergelijk geval de grondslag aan de wettelijke bepaling is komen te ontvallen. De Hoge Raad overwoog daartoe als volgt:
‘dat de beperkingen die aldus [door de wettelijke bepalingen art. 288 lid 2
en art. 289 lid 1 K., toevoeging JIR] aan de brandverzekering van gebouwde
eigendommen zijn aangelegd, echter niet in overeenstemming zijn gebleken
met de behoeften welke zich met betrekking tot de brandverzekering in het maatschappelijk verkeer hebben doen gevoelen, en de verzekeringspraktijk zich aan die beperkingen ook niet heeft gehouden [cursivering toegevoegd, JIR];
dat zulks niet alleen blijkt uit de omstandigheid dat brandverzekeringen
waarbij de herbouwwaarde uitgangspunt is, regelmatig worden gesloten,
maar tevens uit de usance welke, gelijk in het bestreden arrest is vastgesteld, meebrengt dat, ook indien de verzekering niet uitdrukkelijk op de
grondslag van afrekening naar herbouwwaarde is gesloten, verzekeraars
niettemin op de grondslag van die waarde plegen af te rekenen;
[…]
dat een en ander tot geen andere conclusie kan leiden dan dat de artt.
288 en 289, voor zover zij voorschriften behelzen die zich tegen brandverzekering van gebouwde eigendommen op de grondslag van herbouwwaarde of volle herbouwkosten verzetten, in onbruik zijn geraakt;
dat de wetgever zich blijkens art. 29 van de Pachtwet bij deze ontwikkeling
heeft aangesloten en die als uitgangspunt heeft aanvaard voor een wetgeving waarvan de inhoud met de opvatting dat de artt. 288 en 289K. zich
ook thans nog verzetten tegen de brandverzekering van gebouwde
eigendommen waarbij op de basis van de volledige herbouwwaarde of
volledige herbouwkosten wordt afgerekend, volstrekt onverenigbaar is,
aangezien de bestaanbaarheid van deze verzekeringsvormen tot de
grondslagen behoort waarop de regeling van de wederopbouwplicht van
de verpachter is gebouwd;
dat, waar aldus niet alleen de praktijk, maar ook de wetgever zich op het
standpunt heeft gesteld, dat de artt. 288 en 289, voor zover zij zich tegen
dergelijke verzekeringen verzetten, hun kracht hebben verloren daarop
ook voor de rechter geen beroep meer kan worden gedaan;’456
Zoals in bovenstaand citaat naar voren komt, blijkt dat de in het citaat genoemde
wettelijke bepalingen in onbruik waren geraakt. Om die reden was het mogelijk
dat de gewoonte de toepasselijkheid van een dwingende wetsbepaling kon uitsluiten.
Echter, een situatie als deze is een uitzonderingsgeval. Er kunnen zodoende geen
(zeer) algemene conclusies worden getrokken. Men moet daarom voorzichtig zijn
om voor een antwoord op de vraag of en zo ja onder welke omstandigheden de
rechter een wettelijk voorschrift naast zich neer mag leggen, te algemene conclusies
te trekken uit dit arrest.457 In veel gevallen is het aan de rechter om de feiten en
456.
457.
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HR 3 maart 1972, ECLI:NL:HR:1972:AB3597, NJ 1972/339 (Maring/Assuradeuren).
Vgl. Maris & Jacobs 2011, p. 42-43. Zie ook Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 1020.
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omstandigheden te wegen en op basis daarvan een beslissing te maken, hierbij
zullen de aard van de wetsbepalingen en de gewoonte, maar ook de aard van de
rechtsverhouding tussen partijen een belangrijke rol spelen.458
Wel kan op basis van dit arrest worden geconstateerd dat een algemene regel,
volgens welke de gewoonte slechts de toepasselijkheid van aanvullend recht kan
uitsluiten, te strikt geformuleerd is. De Hoge Raad heeft hier immers bepaald dat
ook dwingend recht in onbruik kan raken. Wanneer dat het geval is, kan de gewoonte haar toepasselijkheid uitsluiten. Zulks een interpretatie volgt ook uit de
wetsgeschiedenis:
‘Ook mag als verouderd worden beschouwd de stelling dat een dwingende
wet nimmer door een gewoonte kan worden opzijgezet, zoals de artikelen 1 en 2 van de Inleidende titel voorschrijven. Inmiddels heeft immers
HR 3 maart 1972, NJ 1972, 339 duidelijk gemaakt dat het voorkomt dat
zelfs de wetgever zich op het standpunt stelt dat een zodanige bepaling
“in onbruik” is geraakt. Ook in de literatuur wordt thans aangenomen
dat in extreme omstandigheden de gewoonte dwingend recht opzij kan
zetten.’459
Zoals de wetgever aangeeft is de stelling dat een dwingende wetsbepaling nimmer
door een gewoonte terzijde kan worden geschoven verouderd. Echter, dergelijke
contra legem460 gewezen beslissingen betreffen uitzonderingen. Dergelijke beslissingen
zullen slechts in extreme gevallen voorkomen. Over het algemeen zal het zo zijn
dat, indien mogelijk, een bepaling op een andere wijze wordt geïnterpreteerd, bijvoorbeeld door middel van de wetsgeschiedenis of de strekking van de bepaling.
Een afwijking van de dwingendrechtelijke wetsbepaling zal slechts gerechtvaardigd
zijn wanneer er bij een normale lezing van de wettekst sprake is van een evidente
en onaanvaardbare onredelijkheid. Een wettelijk voorschrift kan aldus ook haar
verbindende werking verliezen en zo uit de rechtsorde verdwijnen, zonder formele
intrekking of door derogerende werking van een latere wetsbepaling.461
5.7.3

Aanvullende wetsbepalingen versus gewoonten

De situatie kan zich voordoen dat een gewoonte en een bepaling van aanvullend
recht met elkaar botsen. Dan kan de vraag worden gesteld welk van deze rechtsbronnen voorgaat op de ander. Gaat in een dergelijk geval de aanvullende wetsbepaling voor op de gewoonte of gaat de gewoonte voor op de aanvullende wetsbepaling.
Naar mijn mening is dat laatste het geval. Anders dan bij een dwingendrechtelijke
wetsbepaling gaat een gewoonte in beginsel voor op een daarmee strijdige aanvullende wetsbepaling.462 Van belang is daarbij om te bedenken wat de functie van
458.
459.
460.

461.
462.

Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 1020.
Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 31.
Met contra legem doel ik op die beslissingen die in strijd zijn met de tekst of de strekking van de
wet. Bij dergelijke beslissingen wordt door de rechter duidelijk ingegaan tegen de bedoeling van
de wetgever. Met een dergelijke beslissing geeft de rechter aan dat hij het wettelijk voorschrift niet
meer als bindend beschouwt. Vgl. Maris & Jacobs 2011, p. 42-43.
Vgl. Maris & Jacobs 2011, p. 42-43.
Vgl. Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 102-103.

GEWOONTEN EN GEBRUIKEN IN DE CO-ASSURANTIEMARKT

133

5.7

VERHOUDING TUSSEN WET EN GEWOONTE

aanvullende wetsbepalingen is. Met aanvullend recht wordt door de wetgever
aangegeven welke rechtsgevolgen een overeenkomst behoort te hebben, indien
partijen daarover zelf niets hebben afgesproken. De aanvullende wetsbepalingen
geven aldus richting, wanneer partijen dat zelf niet hebben gedaan en daarmee de
rechtsgevolgen van een overeenkomst onzeker lieten.463 De aanvullende wetsbepalingen nemen dan deze onzekerheid weg. Zij vormen naar mijn mening dan ook
een algemene oplossing (of aanvulling) voor de leemte in de overeenkomst van
partijen. Deze oplossing geniet de voorkeur van de wetgever. Wanneer er vanuit
de gemeenschap echter een andere oplossing is gecreëerd door middel van een
gebruik dient dat voor te gaan op de meer algemene aanvullende wetsbepalingen
van de wetgever. De aanvullende wettelijke bepalingen zijn dan niet nodig omdat
er vanuit de kring waarbinnen het gebruik geldt al een regel is geformuleerd zonder
dat de wetgever daaraan te pas hoeft te komen. Wanneer er een toepasselijk gebruik
is, dient dit te worden toegepast.
Aldus worden aanvullende wetsbepalingen terzijde geschoven wanneer er sprake
is van een gebruik dat daarvan afwijkt. Ik sluit mij dan ook aan bij Scholten, die
bovenstaande als volgt verwoordt:
‘Voor zover bepalingen van aanvullend recht ordening inhouden, moeten
zij stellig voor het gebruik wijken. Immers het vermoeden, dat partijen
zo zouden hebben gewild, valt weg, zodra het gebruik anders is, en een
ordening van buiten af mist reden van bestaan, indien het maatschappelijk
leven zelf tot orde gekomen is. Ordening van contractuele verhoudingen
is altijd aanvulling ter wille der zekerheid van wat partijen zelf onzeker
lieten – biedt het gebruik de zekerheid, dan is voor de ordening geen
plaats. Een wetgever, die regels van aanvullend recht opstelt, zegt niet:
zo beveel ik – maar zo zal het zijn, als ge zelf geen regel formuleerde.
De functie van het aanvullend recht als de ordening van het maatschappelijk leven
doet haar bij die, welke dat leven zelf biedt, achter staan. Wie tegenwerpt, dat
de gewoonte een regel niet kan opheffen, (art. 5 A.B.) vergeet, dat de regel
door het gebruik niet wordt opgeheven, maar beperkt. De regel der wet
is algemeen, voor hem blijft, naast de meer bijzondere regeling door het
gebruik, alle ruimte.’464 [cursivering toegevoegd, JIR]
Terecht stelt Scholten aldus dat wanneer partijen in hun onderlinge contractuele
verhouding iets ongeregeld laten, de gewoonte deze leemte in beginsel dient op te
vullen. Het maatschappelijke leven, zoals Scholten het omschrijft, heeft dan voor
een passende oplossing gezorgd in een bepaalde situatie of bepaalde kring. Een
gewoonte is immers ontstaan in een bepaalde kring. Wanneer partijen tot die kring
behoren, dient het gebruik gevolgd te worden. Dat geeft immers aan wat gewoon
is binnen die bepaalde kring wanneer partijen daar niet van zijn afgeweken.
463.

464.

Vgl. Valk 2016b, p. 76: ‘Er is echter nóg een reden waarom de wetgever zich met het contractenrecht
bemoeit. De wetgever heeft ook een opvatting over wat de rechtsgevolgen van bepaalde overeenkomsten behoren te zijn. Het duidelijkst treedt het normatieve karakter van het door de wetgever
gegeven contractenrecht naar voren in dwingendrechtelijke bepalingen, maar ook veel aanvullend
recht is niet kleurloos van aard en veronderstelt integendeel een voorkeur van de wetgever, zij het
ook dat de wetgever erkende dat partijen goede redenen kunnen hebben om iets anders af te
spreken en hen dat daarom niet heeft willen verbieden.’
Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 105.
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Daarmee dient zij mijns inziens voor te gaan op aanvullende wettelijke bepalingen.
De functie van het aanvullende recht staat ten achter bij de toepassing van een
gebruik. De aanvullende regel is een algemene oplossing als een meer bijzondere,
zoals het gebruik, er niet is.
Dat wil echter niet zeggen dat er op het bovenstaande geen uitzonderingen mogelijk
zijn. Immers, wanneer een aanvullende wetsbepaling nieuwer in de tijd is dan een
gebruik, of wanneer er met grote regelmaat van een gebruik wordt afgeweken, kan
het zo zijn dat aan de aanvullende wetsbepaling voorrang moet worden gegeven.
Ook hiermee sluit ik aan bij Scholten, die bovenstaande als volgt heeft verwoord:
‘Er zijn vluchtige, hier en daar voorkomende, gebruiken, er zijn zich
steeds herhalende, maar toch weinig gewichtige usances, er zijn muurvaste, door ieder gerespecteerde, gewoonten. Naarmate nu de wetsregel
– ook die van aanvullend recht – hoger moet worden gewaardeerd,
meer in hem moet worden gezien dan ordening, ook richting, – in dezelfde mate zal het gebruik sterker en omvangrijker moeten zijn, als
daarop tegen de regel beroep kan worden gedaan […].
Er is hier een afweging. Dit is de juiste kern van Houwing’s opmerking,
dat billijkheid en goede trouw moeten uitmaken, wat voorgaat: gebruik
of aanvullend recht.
Resumeren we dus: aanvullend recht, dat ordening is [het geval waarin
partijen zelf niets hebben geregeld, toevoeging JIR], wijkt voor gebruik,
aanvullend recht dat de richting aanwijst waarin de betrokkenen naar
’s wetgevers oordeel behoren te gaan [bijvoorbeeld in het geval er veelvuldig van een gebruik wordt afgeweken, toevoeging JIR], slechts dan, indien
het gebruik sterk is.’465
Dit lijkt mij een redelijke uitleg van de voorrangsregeling, er dient immers altijd
een afweging plaats te vinden. Gekeken dient te worden naar de hoedanigheid van
partijen bij een overeenkomst, maar ook naar het type bepaling en het gebruik.466
Het zou onredelijk zijn om bij voorbaat te stellen dat een gewoonte altijd voorgaat
op een aanvullende wetsbepaling. Wanneer er sprake is van een gewoonte die in
verval is geraakt en waarvan veelvuldig door een groot deel van de bepaalde kring
wordt afgeweken, kunnen mijns inziens vraagtekens worden gesteld bij de gelding
van de gewoonte. Immers, zij wordt dan niet meer aanvaard door de meerderheid
van een bepaalde kring en volgt dus niet (meer) uit het gemeenschappelijk rechtsbewustzijn. In dat geval zal een aanvullende wetsbepaling mogelijk voor dienen
te gaan. Eenzelfde redenering geldt wanneer een aanvullende wetsbepaling nieuwer
465.
466.

Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 106.
Zie bijv. ook Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 1020: ‘Omgekeerd zal aanvullend recht niet altijd door een
gewoonte opzij gezet kunnen worden. Dat het redelijk is dat de gewoonte bij de handelskoop
– waar zij in de praktijk ver weg de belangrijkste rol speelt – boven aanvullend recht gaat, betekent
nog niet dat dit ook bij consumentenkoop op zijn plaats is. Dit alles brengt mee dat de materie van
artikel 1 lid 1, en artikel 2 beter aan de rechter kan worden overgelaten, zoals ook overigens de
volgorde waarin de verschillende rechtsbronnen tot elkaar staan beter aan de rechter overgelaten
kan worden. Men zie de verschillende schrijvers die in het voormelde eindverslag op dit punt
worden geciteerd. Dat neemt niet weg dat het in incidentele gevallen soms wél aanbeveling verdient
de verhouding tussen wet en gewoonte te regelen. Bepalingen van deze strekking zijn te vinden
in de artikelen 5.4.4 lid 2, 5.4.11 lid 1, 6.1.9A.4 en 6.5.2.1 lid 2.’
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in de tijd is dan een gewoonte.467 Een nieuwe regel die afwijkt van aan die regel
voorafgaande gebruiken gaat voor op die gebruiken. Dit is slechts anders indien
het gebruik stand blijft houden na de ontwikkeling van de nieuwe regel. Wanneer
het maatschappelijk leven weerstand biedt, kan dit een reden zijn om de gewoonte
voor te laten gaan op de regel.
5.8

Het vaststellen van een gewoonte door de rechter

Zoals hierboven al eerder is opgemerkt, volgt uit artikel 6:248 lid 1 BW dat een
overeenkomst niet slechts de rechtsgevolgen heeft zoals die door partijen zijn
overeengekomen, maar ook die welke naar de aard van de overeenkomst voortvloeien uit de wet, gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid. Net zoals een
wettelijke bepaling kan een gewoonte kennelijk ook invloed hebben op de rechtsgevolgen van een overeenkomst. Echter, in tegenstelling tot een wettelijke bepaling,
is een gewoonte niet kenbaar uit de wet. Het bestaan van een gewoonte kan aldus
niet worden vastgesteld door in de wet te zoeken. De vraag komt daarom op hoe
het bestaan van een gewoonte door de rechter dient te worden vastgesteld.
In dat kader wordt opgemerkt dat uit vaste jurisprudentie blijkt dat de rechter bij
het vaststellen van een gewoonte of gebruik niet gebonden is aan de wettelijke
voorschriften die gelden voor de bewijsvoering.468 Dit is in de literatuur echter niet
onbestreden. Scholten geeft enige kritiek op deze lijn in de jurisprudentie:
‘Men leert algemeen, en het is ook vaste jurisprudentie, dat de rechter
vrij is tot het bestaan der gewoonte door alle middelen, die hem goeddunken, te besluiten en dat hij daarbij aan de wettelijke bewijsmiddelen
geenszins gebonden is. Immers, zegt men, de gewoonte is rechtsbron, en
jus curia novit. De redenering schijnt mij zwak en de conclusie zelf te
algemeen. Wie zich op gewoonterecht (in eigenlijke zin, dus niet op de
rechtspraak, die zulk een recht vastlegt) beroept, beroept zich op feiten.
Zijn die feiten betwist, dan zullen zij bewezen moeten worden, juist zoals
andere: getuigenbewijs, niet verhoor van deskundigen, is bij uitstek het
middel om ze in rechten te doen vaststaan. Dat dit somtijds overbodig is,
komt hiervandaan, dat de rechter notoire feiten ook zonder bewijs als
vaststaand mag aannemen. Betwisting wordt gepasseerd, niet omdat gewoonte recht schept, maar omdat zij tegenover notoire feiten als chicane
ter zijde kan worden gesteld. Staan de feiten vast, dan is de conclusie of
in die feiten gewoonterecht ligt opgesloten, een conclusie van de rechter,
467.
468.

Zie ook Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, p. 105-106.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/383 en Vriend, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:248 BW, aant. 6.3.3 (online,
bijgewerkt 27 maart 2021). Zie verder HR 1 juli 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1414, r.o. 3.3.4,
NJ 1995/547, m.nt. W.M. Kleijn: ‘Het oordeel van het Hof omtrent het geldende gewoonterecht is
een rechtsoordeel, ter zake waarvan het Hof niet gebonden was aan de regels omtrent bewijslevering,
noch aan de ten processe door partijen verdedigde standpunten’. Zie ook de conclusie van A-G E.B.
Rank-Berenschot, ECLI:NL:PHR:2014:526, r.o. 3.17 en 3.19, voor HR 31 oktober 2014,
ECLI:NL:HR:2014:3071, NJ 2015/13. Zie verder Molengraaff 1923: ‘Gewoonte is niet een door de
partijen te bewijzen feit, maar een door de rechter toe te passen rechtsregel. De wettelijke voorschriften over het bewijs binden den rechter niet bij de beslissing, of het bestaan van een, hem niet
uit eigen wetenschap bekende, gewoonte is aangetoond. Wel kan hij tot het bewijs van dit bestaan
een onderzoek door deskundigen of een getuigenverhoor bevelen.’
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niet van partijen en evenmin van gehoorde deskundigen of getuigen. Het
staat de rechter vrij zelf uit te maken bij wie hij daarvoor voorlichting
wil zoeken. In zoverre is inderdaad bewijs overbodig.’469
Zoals hierboven aangegeven: door Scholten werd opgemerkt dat uit de jurisprudentie volgt dat de rechter bij het vaststellen van het bestaan van een gewoonte niet
gebonden is aan de wettelijke voorschriften voor bewijsvoering. Scholten kan zich
daar niet in vinden omdat het bij een gewoonte gaat om (gewoonte)recht dat
voortvloeit uit feiten. Indien partijen het oneens zijn over die feiten dan zullen zij
die feiten ‘gewoon’ dienen te bewijzen. Daarvoor is getuigenbewijs in beginsel het
juiste middel, aldus Scholten. Slechts wanneer er sprake is van notoire feiten, zal
de rechter die als vaststaand mogen aannemen. Bewijslevering is dan overbodig
omdat het gaat om feiten van algemene bekendheid (althans zo begrijp ik Scholten).
Deze feiten behoeven geen bewijs (zoals tegenwoordig is vastgelegd in artikel 149
lid 2 Rv).470 In dat geval kan betwisting van deze feiten terzijde worden gesteld.
Wanneer de feiten vervolgens vast (zijn komen te) staan, is het aan de rechter om
te concluderen of daaruit een gewoonte of gebruik voortvloeit.
Ik kan Scholten in zoverre volgen dat de feiten waaruit het gewoonterecht volgt
zullen moeten worden bewezen indien hierover een geschil bestaat tussen partijen,
maar dat dit niet geldt voor feiten van algemene bekendheid. Vervolgens is het
aan de rechter om te oordelen of uit de feiten blijkt dat er sprake is van een gewoonte.
Echter, zoals terecht (maar beknopt) wordt opgemerkt door Sieburgh, is het onderzoek naar het bestaan van een gewoonte niet gelijk aan het onderzoek naar het
bestaan van een wetsbepaling:
‘[…] het onderzoek naar het bestaan van een gewoonte [mag] niet geheel
op één lijn worden gesteld met het onderzoek naar het bestaan van een
wetsbepaling, en dat het in bepaalde gevallen bedenkelijk kan zijn indien
de rechter, buiten de partijen om, een onderzoek naar het bestaan van
een gewoonte instelt. Terecht legt dan ook herhaaldelijk de rechter aan
de partij, die zich op het bestaan van een gewoonte beroept, bewijs hieromtrent op.’471
Het bestaan van een wettelijke bepaling volgt uit het feit dat zij is opgenomen in
de wet. Het bestaan van een gewoonte kan niet op gelijke wijze worden bewezen.
Er is daarvoor aanvullend onderzoek nodig. Het lijkt me juist dat de rechter bij het
onderzoek naar het bestaan van een gewoonte niet aan de wettelijke bewijsvoorschriften is gebonden, maar vrij is om te bepalen op welke wijze de bewijsvoering
dient plaats te vinden. Dit kan van belang zijn wanneer de ontstaansgeschiedenis
van een gebruik bijvoorbeeld onduidelijk blijkt. Handelen volgens gewoonterecht
kan dan moeilijk te rechtvaardigen zijn, met name wanneer het gebruik bijvoor469.
470.

471.

Asser/Scholten Algemeen deel* 1974/23.
Van Boom, Pluut & Van der Rest, NTBR 2017/26, p. 176: ‘Op grond van deze bepaling [artikel 149
lid 2 Rv, JIR] geldt dat feiten van algemene bekendheid en algemene ervaringsregels geen bewijs
behoeven en dat de rechter ze op eigen gezag ten grondslag mag leggen aan zijn beslissing.’
Asser/Sieburgh 6-III 2018/383.
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beeld afwijkt van een (al dan niet aanvullende) wetsbepaling. Het zal in een dergelijk
geval nuttig zijn om de zin en de betekenis van een gewoonte te achterhalen.472
Daarbij is van belang dat de rechter in dat kader meer vrijheid heeft dan bij het
vaststellen van het bestaan van een wettelijke bepaling.473
Een algemeen antwoord op de vraag op welke wijze de rechter het bestaan van een
gewoonte vaststelt, is overigens niet te geven.474 Dit zal af hangen van de omstandigheden van het geval, waarbij de rechter niet gebonden is aan de wettelijke bewijsvoorschriften. Dit zal ook blijken uit de volgende paragraaf, waarin rechterlijke
uitspraken over gebruiken binnen de co-assurantie worden besproken.
5.9

De gewoonte en het gebruik in de co-assurantiemarkt

5.9.1

Inleiding

In het bovenstaande zijn meer in het algemeen de vereisten voor het bestaan van
een gewoonte alsmede de verhouding tussen gewoonte en wet uitgewerkt. In het
kader van dit proefschrift is het interessant om dit, aan de hand van jurisprudentie,
toe te passen op de co-assurantiemarkt.475
5.9.2

De co-assurantiemarkt een bepaalde kring?

Om te bepalen wie tot deze kring(en) behoren dient een ruimte maatstaf te worden
gehanteerd.476 De co-assurantiemarkt kan als geheel worden gezien als een bepaalde
kring, nu zij een besloten markt is die slechts toegankelijk is voor de leden van de
Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (hierna: VNAB477), zijnde makelaars en
verzekeraars. Alle partijen die actief zijn op de co-assurantiemarkt kunnen als
professional worden beschouwd.478
Voor de co-assurantiemarkt wordt de bepaalde kring gevormd door makelaars en
verzekeraars die lid zijn van de VNAB.479
De verzekeringnemers zullen veelal niet op de hoogte zijn van (de inhoud van)
beursgebruiken op deze markt, maar worden vertegenwoordigd door professionele
472.

473.

474.

475.
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477.
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479.
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De Smidt 1954, p. xii: ‘Het is mogelijk dat een gebruik is gebaseerd op een oude al of niet vergeten
wet of costume en sinds zijn ontstaan nooit is veranderd […], dan kan het van belang zijn ons oude
recht te bestuderen teneinde de oorsprong, zin en betekenis van de regel op te sporen.’
Een uitgebreide bespreking van de wettelijke bewijsvoorschriften die op de rechter van toepassing
zijn bij het vaststellen van gewoonterecht valt buiten het bestek van dit proefschrift. Deze paragraaf
dient er slechts toe om de heersende leer op dit punt te beschrijven en tevens enige kritische opmerkingen die daarbij zijn geplaatst weer te geven.
Zie ook Schoordijk 2014, p. 170: ‘De gewoonte is voor hem [Scholten, JIR] rechtsbron. Ik meen dat
dit niet zo gezegd mag worden zonder de toevoeging dat de vraag, of gewoonte een rechtsbron is,
veelal eerst beantwoord dient te worden door met name de rechter.’
Hiermee wordt uitsluitend gedoeld op de co-assurantietransacties die worden gesloten door middel
van het e-ABS systeem (de digitale beursvloer van de VNAB).
Asser/Sieburgh 6-III, 2018/382 en 383.
Zie par. 2.4.
Leliveld 2017, p. 120.
Zie ook Kamphuisen 1935, p. 107: ‘Een tweede vereischte, aan gewoonterecht scheppende handelingen te stellen is dit, dat de handelingen of algemeen moeten gesteld worden of althans algemeen
moeten worden aanvaard. Handelingen van één categorie personen binnen een bepaalde groep,
b.v. van assuradeuren, kunnen nooit tot gewoonterecht in het verzekeringswezen leiden, indien
niet de andere geïnteresseerden als verzekerden of makelaars even zoo handelen of tenminste zich
bij die handelingen neerleggen.’
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makelaars. De kennis van de makelaar wordt toegerekend aan de verzekeringnemer,480 zodat ook de verzekeringnemer kan worden gerekend tot deze kring en als
zodanig aan gewoonten en gebruiken binnen de bepaalde kring onderworpen is.
Betrokkenen op de co-assurantiemarkt zijn immers bekend met deze gebruiken
en gaan er derhalve van uit dat andere spelers binnen deze markt ook met de gewoonten of gebruiken bekend zijn en daarnaar handelen.
Mede daarom is het van belang dat verzekeringnemers worden bijgestaan door
makelaars. Een verzekeringnemer zal veelal geen kennis hebben van (de inhoud
van) beursgebruiken, maar de beursmakelaar heeft die kennis wel. Er is daarom
voor de beursmakelaar een belangrijke rol weggelegd om de verzekeringnemer zo
goed mogelijk te informeren.
Mogelijk kunnen er binnen de co-assurantiemarkt nog meer kringen worden onderscheiden. De markt kan worden opgedeeld in verschillende ‘lines of business’.
Deze verschillende lines of business specialiseren zich ieder op specifieke type risico’s,
zoals marine, transport, brand en varia.
Er kunnen dus algemene gebruiken in de gehele markt gelden, maar ook meer
specifieke gebruiken in de verschillende, gespecialiseerde lines of business. Die laatste
zullen dan kenmerkend zijn voor een bepaalde line of business, maar zullen in beginsel niet voorkomen in de rest van de co-assurantiemarkt.
5.9.3

Gedragslijn die algemeen en bij herhaling wordt gevolgd?

Zoals in paragraaf 5.6 al is besproken dient een gedragslijn algemeen en bij herhaling te worden gevolgd, wil er sprake zijn van een gewoonte of gebruik. Het zal bij
beursgebruiken dus moeten gaan om een gebruik dat op de co-assurantiemarkt (of
binnen een bepaalde line of business) algemeen en bij herhaling wordt gevolgd door
makelaars en/of verzekeraars. Nu in deze markt juist veel gehandeld wordt op basis
van gedragslijnen die al jarenlang bestaan, zal aan dit vereiste veelal worden voldaan. Zo is het bijvoorbeeld al vele jaren algemeen gebruik dat de makelaar de
premie incasseert bij de verzekeringnemer. Hij doet dat niet namens de verzekeraar,
maar is zelf schuldeiser van de verzekeringnemer.481
5.9.4

Gedragslijn op naleving waarvan wordt gerekend?

In aanvulling op de twee hiervoor besproken vereisten, dient er door de betrokkenen
in de markt te worden gerekend op naleving van de gedragslijn, wil men kunnen
spreken van een beursgebruik. Kenmerkend voor de co-assurantiemarkt is dat
480.

481.

Rb. Amsterdam 16 april 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BE9577, r.o. 4.3.3: ‘Blijkens hetgeen de rechtbank
onder 4.2. tot en met 4.2.9. heeft overwogen, dient Marsh [de makelaar, JIR] aangemerkt te worden
als vertegenwoordiger van Parcan [verzekeringnemer, JIR], zodat de kennis van Marsh aan Parcan
moet worden toegerekend.’
Van Velzen 2017a, p. 205: ‘Daarom is het in het coassurantiebedrijf gebruikelijk dat de makelaar
leidend is. Dat geldt zowel voor het premie-incasso als voor de schaderegeling.’ Zie ook Hof Leeuwarden 30 november 2010, ECLI:NL:GHLEE:2010:BP1042, r.o. 18: ‘Het hof onderschrijft de opvatting
van [geïntimeerde] niet. Uit de aan [geïntimeerde] verstrekte polis en het “Prolongatie Aanhangsel”
komt duidelijk naar voren wat de verhouding is tussen de verschillende partijen. Lloyd's of London
en Delta Lloyd zijn achtereenvolgens de verzekeraars van het verzekerde risico geweest, waarvoor zij de
makelaar in assurantiën Eurolloyd B.V. te Amsterdam in rekening courant voor de premie konden belasten.’
[cursivering toegevoegd, JIR]
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beursgebruiken als leidraad worden gebruikt bij het handelen op deze markt. Van
Tiggele-van der Velde verwoordt dat als volgt:
‘Kenmerkend voor het sluiten van de verzekering ter beurze is dat het
sluiten plaatsvindt binnen een circuit van professionele makelaars en
assuradeuren die elkaar kennen en voor wier handelen ter beurze gegroeide gewoonten en opvattingen leidraad zijn.’482 [cursivering toegevoegd, JIR]
Uit dit citaat blijkt dat de ter beurze gegroeide gewoonten niet plotseling zijn ontstaan, maar zijn voortgekomen uit een historisch gegroeide praktijk. Zij zijn vervolgens als wezenlijke leidraad gaan fungeren bij het handelen op de co-assurantiemarkt.483
Hieruit kan worden afgeleid dat men beursgebruiken een belangrijke rol toedicht
en dat zij handvatten geven voor de manier waarop er binnen de co-assurantiemarkt
gehandeld dient te worden. Dit suggereert dat men er in de markt ook op (mag)
rekenen dat er volgens deze gedragslijnen wordt gehandeld, tenzij partijen uitdrukkelijk aangeven dat zij daarvan wensen af te wijken.
Toepassing van beursgebruiken in de co-assurantiemarkt

5.9.5

De hiervoor uiteengezette theorie en de gelding van gewoonten specifiek in de coassurantiemarkt zullen hieronder nader worden toegelicht aan de hand van jurisprudentie.

5.9.5.1

Beursgebruik versus de wet?

In een door Houwing beschreven zaak betrof het een geschil dat moest worden
beoordeeld door de rechtbank Rotterdam in 1890.484 In deze zaak komen zowel de
verschillende vereisten voor het bestaan van een gewoonte voorbij alsook de verhouding tussen de wet en gewoonte. Houwing schrijft hierover het volgende:
‘De zaak was deze. Een koopman daar ter plaatse had, nadat zij vooraf
waren verzekerd, 24 kisten met lampen per scheepsgelegenheid verzonden
naar Soerabaja. Toen de kisten daar door zeewater beschadigd aankwamen,
en deze schade van buiten was te zien, liet de ontvanger ze door deskundigen opnemen, en vervolgens op het advies van dezen in het openbaar
verkopen. De kisten brachten natuurlijk minder op, dan het geval zou
zijn geweest indien zij niet beschadigd waren, en het gevolg was dat de
afzender zich wendde tot den assuradeur, om schadeloos te worden gesteld.
De assuradeur evenwel rekende zich van zijn verplichting ontslagen op
grond van art. 746 W.v.K. voor Nederlandsch-Indie dat, in verband met
art. 712, in een geval als dit alle aanspraak tegen den verzekeraar doet
482.
483.
484.
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Van Tiggele-van der Velde, AV&S 2012/9. Zie ook Tolman 2011, p. 157.
Van Tiggele-van der Velde, AV&S 2012/9. Zie ook Tolman 2011, p. 157.
Rb. Rotterdam, 19 april 1890, W. 5865, te kennen uit Houwing 1921, p. 293 e.v.
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vervallen, indien de bezichtiging der goederen en de begrooting der
schade niet door drie door den rechter aangewezen deskundigen heeft
plaats gevonden. Doch de verzekerde stelde tegenover deze bepaling van de
wet de in Nederlandsch-Indie vaststaande usance, dat “zoo de verzekeringspolis
daaromtrent geen contrarie-beding behelst, de schade aan de verzekerde
goederen overkomen, wordt geconstateerd door deskundigen door den
ontvanger der goederen daartoe uitgenoodigd, die van hunne bevinding
een rapport opmaken en de belanghebbenden adviseeren, wat hun te
doen staat, aan welk advies in het belang der verzekeraars moet worden
voldaan”. En hij voegde daar nog aan toe, dat zoodanige stelling van
schade door assuradeuren betreffende polissen op Rotterdamsche beursconditien gesloten steeds wordt goedgekeurd, terwijl ook de assuradeur,
die thans zich op de wet beriep, hem meermalen schade, overeenkomstig
deze usance geconstateerd, had vergoed.’ [cursivering toegevoegd, JIR]485
In deze zaak kwamen een wettelijke bepaling en een gewoonte met elkaar in botsing. De vraag voor de rechter was dan ook om te bepalen of de wet dan wel de
gewoonte in dit geval voorrang had. Van belang is om hierbij op te merken dat de
verzekeringsovereenkomst was gesloten op basis van de Rotterdamse beurscondities.
De assuradeur beriep zich op de wet, terwijl de verzekerde zich op een gebruik
beriep dat in Nederlands-Indië voorkwam en ook ter beurze in Rotterdam werd
goedgekeurd.
Aangenomen kan worden dat er in deze situatie sprake was van een bepaalde kring,
waarbinnen een gedragslijn algemeen en bij herhaling werd gevolgd en op naleving
waarvan werd gerekend. Immers, het ging om assuradeuren die werkzaam waren
op de Rotterdamse beurs, die algemeen en bij herhaling op deze manier gehandeld
hebben, zodat ook bij deze overeenkomst op de naleving van die handelswijze
werd gerekend. Dat bleek ook uit de casus, waarin de assuradeur al meerdere malen
overeenkomstig de usance schade had vergoed aan de koopman. Zonder dat partijen
nadrukkelijk waren overeengekomen dat zij van deze usance wensten af te wijken,
diende de rechter het gebruik voor te laten gaan op de wet. Houwing verwijst voor
de beslissing in deze zaak naar een andere zaak uit 1902.486 Houwing beschrijft
die zaak als volgt:
‘Een handelsmaatschappij te Londen verkocht door bemiddeling van haar
agent te Amsterdam aan een firma aldaar vijf ton Engelsche talk tegen
zekeren prijs per ton “te leveren vrij aan boord, f.o.b., Liverpool”. De talk
werd te Liverpool ingeladen, doch ging op weg naar Amsterdam met het
stoomschip te gronde. De verkooper vorderde desniettemin betaling, bewerende dat hij ten gevolge der bedongen clausule door de inlading te
Liverpool aan zijn leveringsplicht had voldaan. Want “die clausule (dient)
niet slechts om aan te wijzen welke kosten voor rekening van den afzender
komen, maar (is) een in den handel gebruikelijke uitdrukking om aan te duiden
de plaats waar moet geschieden de levering dat wil zeggen de overgifte
485.
486.

Houwing 1921, p. 293.
Houwing verwijst hier naar het arrest van het Hof van 14 november 1902, W. 8161, te kennen uit
Houwing 1921, p. 293 e.v.
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van het goed door of namens den verkooper aan den kooper, welke anders
rechtens elders zou moeten geschieden”. Waarom de kooper zich tegen
de betaling verzette, laat zich uit het bovenstaande gemakkelijk afleiden.
Hij stelde tegenover de opvatting van den handel het gewone spraakgebruik,
waarnaar de levering een tweezijdige handeling vormt, welke de verkooper
door inlading op eigen gelegenheid niet kan bewerkstelligen. De clausule
had dus geen andere strekking dan de kosten van het bezorgen aan boord
ten laste van den verkooper te brengen, terwijl zij omtrent de plaats van
levering niets besliste. Die plaats bleef Amsterdam, waar de overeenkomst
was gesloten en waar de kooper was blijven wonen.
Tot zover het conflict, waarover het Hof te Amsterdam had te oordeelen.
Dat het met het onze in het wezen der zaak geheel overeenkomt, behoeft
geen betoog. Immers gelijk in ons geval de assuradeur de polis uit het voor allen
geldende, en de koopman ze uit het in een bepaalden kring geldende recht wilde
aanvullen, zoo wilde hier de kooper het beding met behulp van het algemeene
spraakgebruik en de verkooper het met behulp van het spraakgebruik van een bepaalden kring uitleggen.’487 [cursivering toegevoegd, JIR]
Houwing gaat ervan uit dat de rechter bij het beoordelen van de hierboven beschreven zaken het van belang achtte in welke zin een dergelijke clausule in de handel
werd opgevat, omdat het in deze zaak ging om een in de handel gebruikelijke
clausule die voorkwam in een handelsovereenkomst tussen kooplieden. Aldus ging
het over een binnen bepaalde kring veel voorkomende clausule en de wijze waarop
deze binnen die kring dient te worden opgevat. Houwing schrijft over de redenering
van de rechter van het gerechtshof Amsterdam:
‘En wat nu beslist het Hof ? “Dat het voor de uitlegging eener in den handel
gebruikelijke clausule, voorkomende in een handelsovereenkomst tusschen kooplieden, gewenscht is te weten, in welken zin de handel zoodanige clausule opvat.”
De beslissing zou voor ons van nog meer beteekenis zijn geweest, indien
er ook met zoveel woorden uit bleek, dat zij door het beginsel van billijkheid en goede trouw was ingegeven. Maar al blijven de woorden achterwege, dat de rechter zich door de zaak liet leiden is duidelijk genoeg.
Immers waarom acht hij het gewenscht om te weten in welken zin de
handel zoodanige clausule opvat? Omdat men te doen heeft met “een in den
handel gebruikelijke clausule, voorkomende in een handelsovereenkomst tusschen
kooplieden”. Onder deze omstandigheden, zoo moet de redenering zijn geweest, mocht
de verkooper er op vertrouwen, dat de tegenpartij aan hare bewoordingen precies
dezelfde, van het algemeene spraakgebruik afwijkende beteekenis zou hechten, als
iedereen in dien kring daaraan toekende. Bedoelde deze het anders, en wilde hij de
woorden gebruiken in hun algemeenen zin, dan had hij daarvan bij het sluiten der
overeenkomst blijk moeten geven. Doch nu hij dit niet deed, en den ander liet in zijn
geloof, zou hij in strijd handelen met de goede trouw welke hij hem verschuldigd was,

487.
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indien hij achteraf zich op die algemeene beteekenis ging beroepen.’ [cursivering
toegevoegd, JIR]488
De opvatting zoals die binnen de handel te gelden had, ging in deze zaak vóór op
de uitleg naar algemeen spraakgebruik. Daar mochten partijen op vertrouwen. Dit
is slechts anders indien partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat zij hiervan
wensen af te wijken.
De uitkomst van deze zaak is eveneens toe te passen op de eerder beschreven casus
over de naar Soerabaja verscheepte lampen.
Het oordeel van de rechter in deze zaak wordt door Houwing als volgt beschreven:
‘En dus mogen ook wij, waar de feitelijke omstandigheden vrijwel dezelfde
zijn, mutatis mutandis redeneeren: “dat waar een Rotterdamsche assuradeur met een Rotterdamschen koopman op Rotterdamsche beursconditien
een verzekering sluit, het niet aangaat het Wetboek van Koophandel,
waaraan niemand in dezen kring dacht, op de wijze van schadestelling
toepasselijk te verklaren, wanneer niet uitdrukkelijk tusschen partijen is
overeengekomen, dat zij bij deze schadestelling van het recht, waaraan
zich in hun kring iedereen gebonden voelde, wenschten afstand te doen.”
Een redeneering, die in eenigszins andere woorden precies hetzelfde inhoudt, als wat wij daareven aan de uitlegging ontleenden.’ [cursivering
toegevoegd, JIR]489
De redenering van de rechter in de Londense zaak werd ook toegepast in deze zaak.
Door de rechter werd bepaald dat de koopman erop mocht vertrouwen dat de assuradeur de overeenkomst zou sluiten op grond van de regeling waaraan men zich
in de bepaalde kring (te weten de Rotterdamse assurantiebeurs) gebonden achtte.
De koopman hoefde er aldus geen rekening mee te houden dat de assuradeur zich
zou beroepen op een bepaling uit het Wetboek van Koophandel, dat in de zojuist
genoemde kring steeds terzijde werd gesteld. Indien de assuradeur de voorkeur gaf
aan de wettelijke regeling boven de usantiële regeling, had hij de koopman daarop
opmerkzaam moeten maken. Door het stilzwijgen van de assuradeur verbood de
goede trouw hem om zich achteraf op de wettelijke regeling uit het Wetboek van
Koophandel te beroepen.490
5.9.5.2

Beursgebruik versus marktregeling

Behalve bovenstaand voorbeeld, waarbij een wettelijke regeling en een gewoonte
met elkaar botsen, zijn er ook meer recente voorbeelden van uitspraken over de
toepassing van gewoonten in de co-assurantiemarkt.
Zo betrof het onderstaande voorbeeld twee samenhangende zaken, die zich afspeelden voor het gerechtshof Amsterdam in 2014. Een verzekerde had met behulp van
de assurantiemakelaar een verzekering afgesloten in co-assurantie. Er was echter
sprake van onderverzekering voor bedrijfsschade en voor inventaris en goederen.
488.
489.
490.

Houwing 1921, p. 294.
Houwing 1921, p. 295.
Houwing 1921, p. 294.
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De verzekering bood daarom onvoldoende dekking voor de schade die was ontstaan
bij een brand bij verzekerde.
In de ene zaak,491 tussen verzekeraar Chubb en verzekerde Interflow, ging het om
het volgende. De rechtbank was van oordeel dat Chubb een hogere verzekeringsuitkering aan Interflow was verschuldigd dan zij tot dan toe had uitgekeerd. Tegen
die beslissing ging Chubb in hoger beroep. Chubb stelde dat assurantiemakelaar
Van Lanschot in de polis was afgeweken van wat partijen in de offerte waren
overeengekomen. Dit betrof onder meer het jaarbelang en de uitkeringstermijn.
Chubb had deze afwijking echter niet opgemerkt en had de polis ondertekend.
Later had de makelaar een nieuw polisaanhangsel gemaakt. Van Lanschot had aan
Chubb medegedeeld dat dit samenhing met de verhoging van de verzekerde som
voor de inventaris en de goederen. Echter, de uitkeringstermijn voor de bedrijfsschadeverzekering bleek ook verlengd te zijn van 52 naar 78 weken. Chubb stelde
dat Van Lanschot dit laatste niet aan Chubb had gemeld. Chubb stelde verder dat
zij uit wenste te gaan van de verzekering zoals die met Interflow was overeengekomen. Volgens Chubb was de afspraak tussen haar en Interflow bepalend voor wat
er was overeengekomen, en niet de tekst van de polis zoals die door Van Lanschot
was opgesteld. Indien Van Lanschot van de gewijzigde polis uit had willen gaan,
had zij Chubb moeten wijzen op de daarin aangebrachte veranderingen, die afweken
van wat zij in de offerte was overeengekomen met Interflow. Daarbij beriep Chubb
zich op het beursgebruik dat de makelaar de verzekeraar dient te wijzen op wijzigingen in de polis:
‘Chubb heeft gesteld dat het op de assurantiebeurs gebruikelijk is dat de
makelaar de verzekeraar expliciet wijst op alle wijzigingen die de makelaar
in een polis heeft aangebracht. Deze stelling is door Interflow c.s. niet
betwist, zodat van de juistheid daarvan zal worden uitgegaan. Onbestreden
is dat Van Lanschot Chubb in het polisaanhangsel van 26 mei 2008 niet
heeft gewezen op de wijziging van de uitkeringstermijn van 52 weken
naar 78 weken. Als reden voor afgifte van dit polisblad is slechts opgegeven
een aanpassing van de verzekerde som sub 2 (inventaris en goederen) en
het vervallen van de reconstructiekosten. Chubb stelt in het verlengde
van het hiervoor genoemde beursgebruik dat zij de wijziging van de uitkeringstermijn niet heeft opgemerkt, omdat zij daarop door Van Lanschot
niet was gewezen. Om dezelfde reden heeft zij deze aanpassing ook niet
opgemerkt in de later afgegeven polisaanhangsels.’492
Chubb beriep zich in deze zaak op het beursgebruik dat de makelaar een verzekeraar
expliciet dient te wijzen op alle wijzigingen die hij heeft aangebracht in een polis.
Zij mocht ervan uitgaan dat Van Lanschot zich aan dit beursgebruik zou houden,
tenzij partijen daar uitdrukkelijk van waren afgeweken. Dat was in casu niet gebeurd. Chubb mocht er daarom van uitgaan dat Van Lanschot conform het beursgebruik zou handelen. Nu Van Lanschot dit had nagelaten waren de gevolgen
daarvan in het nadeel van verzekerde Interflow. Fouten van de beursmakelaar
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worden toegerekend aan de verzekeringnemer (dan wel verzekerde).493 Het hof was
daarom van oordeel dat Interflow zich niet op de aangebrachte wijzigingen kon
beroepen:
‘Chubb voert naar het oordeel van het hof terecht aan dat Interflow c.s.
gelet op het genoemde beursgebruik geen argumenten kunnen ontlenen
aan de wijziging van de uitkeringstermijn in het polisaanhangsel van
26 mei 2008. Interflow c.s. mochten er in de gegeven omstandigheden
niet gerechtvaardigd van uitgaan dat Chubb de wijziging had gezien
voordat zij dit polisaanhangsel ondertekende. Daarmee kan niet worden
aangenomen dat Chubb ermee heeft ingestemd dat uitgaande van een
verzekerde som van € 12.252.000 als jaarbelang (zoals volgt uit de tekst
van de afgegeven polis) met het polisaanhangsel de uitkeringstermijn is
verlengd van 52 naar 78 weken.’494
Chubb mocht er in deze situatie aldus op vertrouwen dat men bij verzekeringen
ter beurze kan uitgaan van de daar geldende gebruiken. Deze beursgebruiken
zorgen voor voorspelbaarheid bij de handel. Het hier relevante beursgebruik
diende volgens het hof dan ook te prevaleren boven de regeling die door Interflow
werd aangehaald.495
Voor Interflow was dit uiteraard een teleurstellende uitkomst. De door Interflow
ingeschakelde beursmakelaar Van Lanschot had nagelaten om conform het
beursgebruik te handelen. Als gevolg daarvan heeft Interflow schade geleden, althans, was er sprake van onderverzekering die leidde tot schade.
Begrijpelijkerwijs heeft Interflow vervolgens Van Lanschot aansprakelijk gesteld
voor de door haar gelede schade. Interflow stelde daartoe dat Van Lanschot was
tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen als assurantiemakelaar,
omdat de verzekering met Chubb onvoldoende dekking bood voor de schade die
door de brand werd veroorzaakt.496 Ook hier speelde het beursgebruik een belangrijke rol. Anders dan in de zaak tussen Chubb en Interflow, beriep Van Lanschot
zich in deze zaak op de regeling Administratieve Ondertekening Polisdocumenten
van de VNAB (hierna: AOP-regeling).497 Volgens Van Lanschot was het op grond
van deze regeling de eigen verantwoordelijkheid van Chubb om de polisdocumenten
te controleren:
‘Van Lanschot voert in de onderhavige procedure op het punt van de
omvang van de dekking dezelfde argumenten aan als Interflow c.s. tegenover Chubb hebben aangevoerd. Van Lanschot sluit zich met zoveel
woorden aan bij hetgeen Interflow c.s. in de procedure
tegen Chubb hebben gesteld. Wel heeft Van Lanschot – anders dan Interflow c.s. – verwezen naar de regeling Administratieve Ondertekening
493.
494.
495.
496.
497.

Van Velzen 2016, p. 108 e.v.
Hof Amsterdam 25 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:566, r.o. 3.21, S&S 2015/69.
Het betrof de regeling Administratieve Ondertekening Polisdocumenten, welke hierna verder aan
de orde zal komen.
Hof Amsterdam 25 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:569, r.o. 3.1, S&S 2015/70.
Dit betreft een regeling van de VNAB, die verplicht is gesteld voor haar leden (zie art. 8.1.1 Reglement
VNAB).
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Polisdocumenten van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs B.A. Daaruit blijkt volgens Van Lanschot dat de verzekeraar binnen vijf dagen de polisdocumenten dient te controleren op onder meer
verzekerde sommen, premiestellingen en het verzekerd belang. Chubb heeft steeds de polisbladen ondertekend, zodat Van Lanschot
en Interflow c.s. ervan mochten uitgaan dat Chubb steeds met de inhoud
van de polis akkoord is gegaan, aldus Van Lanschot.’498
De AOP-regeling beoogt het proces van ondertekening van polisdocumenten zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen.499 In artikel 3 van de AOP-regeling is bepaald
welke verzekeringstechnische aspecten door de bovenstaande verzekeraar op correctheid dienen te worden gecontroleerd.500 Zoals Van Lanschot heeft aangevoerd
vallen daaronder ook de verzekerde sommen, premiestelling en het verzekerd belang. Dit diende volgens Van Lanschot voor te gaan op het beursgebruik. Het hof
was het echter niet eens met de argumenten van Van Lanschot en overwoog het
volgende:
‘Het hof overweegt het volgende. Chubb heeft gesteld dat door Van Lanschot op het polisblad, gedateerd 14 januari 2008 een verzekerde som
voor bedrijfsschade van € 12.252.000,00 als jaarbelang is opgenomen,
met een uitkeringstermijn van 52 weken. Daarmee is volgens Chubb afgeweken van hetgeen was overeengekomen, namelijk: een tweejaarsbelang
en een uitkeringstermijn van 78 weken. Chubb heeft de afwijking van de
gemaakte afspraken niet gezien en de polis ondertekend. De acceptant
van Chubb heeft in dat verband verklaard dat hij alleen de verzekerde
sommen heeft gecontroleerd. Hij heeft niet gezien dat op het polisblad
als verzekerde som in plaats van een tweejaarsbelang een éénjaarsbelang
stond vermeld en dat de uitkeringstermijn van 52 weken bedroeg, in
plaats van 78 weken. Vervolgens heeft Van Lanschot in het polisaanhangsel van 26 mei 2008 Chubb niet gewezen op de wijziging van de uitkeringstermijn van 52 weken naar 78 weken. Chubb heeft gesteld dat het
op de assurantiebeurs gebruikelijk is dat de makelaar de verzekeraar expliciet wijst op alle wijzigingen die de makelaar in een polis heeft aangebracht. Van Lanschot heeft dat niet gedaan, zodat Chubb de wijziging van
de uitkeringstermijn niet heeft opgemerkt.’501
Door Van Lanschot werd het bestaan van het gestelde beursgebruik niet bestreden.
Aldus diende van het bestaan van dit beursgebruik te worden uitgegaan. Nu Van
Lanschot zich niet aan dit beursgebruik had gehouden, oordeelde het hof dat het
Van Lanschot moest worden aangerekend dat Chubb de wijzigingen niet had opge-

498.
499.
500.
501.

Hof Amsterdam 25 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:569, r.o. 3.6, S&S 2015/70.
Zie art. 1.1 en 1.2 van de AOP-regeling.
Deze bepaling alsmede de termijn van vijf dagen, waar Van Lanschot naar verwijst, staan ook thans
nog in de AOP-regeling opgenomen.
Hof Amsterdam 25 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:569, r.o. 3.7 S&S 2015/70.

146

HOOFDSTUK 5

DE GEWOONTE EN HET GEBRUIK IN DE CO-ASSURANTIEMARKT

5.9

merkt. Daarbij ging het hof tevens in op de verhouding tussen het beursgebruik
en de AOP-regeling:
‘Van Lanschot bestrijdt niet het door Chubb gestelde beursgebruik dat
een makelaar de verzekeraar uitdrukkelijk dient te wijzen op een aanpassing in de polis. Van dat beursgebruik zal het hof dan ook in de onderhavige procedure uitgaan. Wel stelt Van Lanschot […] dat tegenover dit gebruik staat dat op de verzekeraar de “zwaarwegende verplichting” rust te
handelen conform de door Van Lanschot aangehaalde hiervoor genoemde
regeling.
Het hof is van oordeel dat Van Lanschot de verhouding tussen het genoemde beursgebruik en de inhoud van de regeling waarop zij zich beroept
onvoldoende heeft toegelicht. Met name onderbouwt zij niet waarom het
nakomen van de regeling dient te prevaleren boven het beursgebruik. De
makelaar moet de verzekeraar volgens het beursgebruik op wijzigingen
in een polis opmerkzaam maken. De praktische en voor de hand liggende
strekking van dit beursgebruik is dat de verzekeraar zich kan beperken
tot de controle van de doorgevoerde wijzigingen. Het beursgebruik brengt
aldus mee dat de makelaar ervan dient uit te gaan dat de verzekeraar zijn
onderzoek tot de door hem genoemde wijzigingen zal beperken. De makelaar mag als hoofdregel niet gerechtvaardigd erop vertrouwen dat de
verzekeraar ook andere gegevens in zijn onderzoek zal betrekken. Het
beursgebruik zou naar het oordeel van het hof zinledig zijn als de genoemde regeling
prevaleert en de verzekeraar altijd zou zijn gehouden de polisdocumenten volledig
te controleren.’502 [cursivering toegevoegd, JIR]
Het hof was van mening dat het beursgebruik zinledig zou zijn indien de regeling
van de VNAB zou prevaleren boven dit gebruik. Bovendien zou de verzekeraar
zonder dit beursgebruik telkens gehouden zijn om de gehele polis op juistheid te
controleren. Dat zou bovendien niet bijdragen aan een vlot en voorspelbaar verloop
van handel.
Uit dit oordeel van het hof kan bovendien worden afgeleid dat wordt verondersteld
dat partijen in de co-assurantiemarkt vertrouwen op beursgebruiken en erop (mogen) rekenen dat daarnaar wordt gehandeld. Zij mogen ervan uitgaan dat andere
partijen binnen deze kring dat ook doen. Er is aldus sprake van een gedragslijn die
algemeen en bij herhaling wordt gevolgd, en op naleving waarvan wordt gerekend.
In de bepaalde kring, dat wil in dit geval zeggen binnen de co-assurantiemarkt,
wordt men geacht zich hieraan te houden tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat zij daarvan wensen af te wijken.503

502.
503.

Hof Amsterdam 25 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:569, r.o. 3.8 en 3.9, S&S 2015/70.
Opgemerkt dient te worden dat de uitkomst van deze zaak mogelijk anders zou zijn geweest indien
er geen sprake was geweest van een beursgebruik (of wanneer de verzekering niet op de co-assurantiemarkt was gesloten). Mogelijk was het dan wel de verantwoordelijkheid van de verzekeraar
geweest om zelf te onderzoeken welke wijzigingen er door de tussenpersoon zijn aangebracht in
de polis. Het oordeel van de rechter had dan anders kunnen uitpakken.
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Het belang van gewoonten en gebruiken kwam ook naar voren in het arrest HR
Polygram, waarin werd geoordeeld dat bij de uitleg van contractsbepalingen rekening
moet worden gehouden met de ter beurze bestaande opvattingen.504 In dit arrest
werd over het volgende geoordeeld. Polygram had een video uitgebracht welke
beledigende inhoud voor een derde bevatte. Deze derde heeft Polygram aangesproken tot schadevergoeding, als gevolg waarvan Polygram deze deels schadeloos heeft
gesteld bij wijze van schikking. Polygram vorderde vervolgens een vergoeding van
deze uitbetaling van haar verzekeraars. De rechtbank had deze vordering afgewezen.
In hoger beroep werd de vordering van Polygram wel toegewezen. Tegen deze beslissing werd cassatie ingesteld door verzekeraars. De polis van Polygram gaf dekking
voor ‘accidents’. Partijen verschilden van mening over hoe dit begrip geïnterpreteerd
diende te worden. De Hoge Raad benadrukte in zijn oordeel het belang van ter
beurze bestaande opvattingen:
‘Nu op de onderhavige verzekeringsovereenkomst Nederlands recht van
toepassing is, dient de daarvan opgemaakte polis te worden uitgelegd
overeenkomstig de zogeheten Haviltex-maatstaf. In een geval als het onderhavige, waarin op de Londense beurs een verzekering is gesloten over
de uitleg waarvan tussen partijen een geschil is ontstaan – namelijk over
het begrip “accident” in art 1.1 van de daarvan opgemaakte polis –, wordt
de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan dat begrip mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien
redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, mede bepaald door de
dienaangaande ter beurze bestaande opvattingen.’505
Dat oordeel lijkt mij ook terecht. Met Hendrikse ben ik van mening dat de uitleg
van contractsbepalingen dient aan te sluiten op branchegebruiken.506
5.9.6

Beroep op redelijkheid en billijkheid?

In afwijking van bovenstaande uitspraken werd in een uitspraak door de rechtbank
Rotterdam het beroep op een beursgebruik afgewezen.507 In deze zaak ging het om
een verzekeringsovereenkomst waarbij het risico werd verdeeld over drie verzekeraars, te weten Zurich (aandeel van 40%), HDI (aandeel van 40%) en Liberty (aandeel
van 20%). Op het handtekeningenblad stond een kopje ‘rol’ waarbij werd aangegeven dat Zurich ‘leidend’ was. Bij HDI en Liberty werd vermeld dat zij ‘volgend’
waren.
Nadat zich een schade had voorgedaan hebben Zurich en verzekerde Strukton een
schikking getroffen. Eiseres Aquaduct (die was gecedeerd in de vorderingen van
verzekerde) vorderde vervolgens (voor zover hier relevant) een verklaring voor recht
dat HDI en Liberty gehouden waren aan de vaststellingsovereenkomst tussen Zurich
en verzekerde. Met andere woorden: de vordering van eiseres kwam erop neer dat
HDI en Liberty als volgende verzekeraars Zurich (de leidende verzekeraar) moesten
504.
505.
506.
507.

HR 17 februari 2006, NJ 2006/378, m.nt. M.M. Mendel.
HR 17 februari 2006, r.o. 4.2, NJ 2006/378, m.nt. M.M. Mendel.
Hendrikse, NTHR 2017, p. 135.
Rb. Rotterdam 13 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5431. Zie voor een uitgebreide bespreking van
deze uitspraak en de to follow-clausule: Roos, AV&S 2017/19, p. 93-99.
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volgen in de overeengekomen vaststellingsovereenkomst. Aquaduct legde aan haar
vorderingen ten grondslag dat er een volgplicht bestond voor de volgende verzekeraars, zoals die zou bestaan wanneer er een to follow-clausule in de verzekeringsovereenkomst zou zijn opgenomen. Struikelblok was echter dat er (bewust en na
overleg) geen to follow-clausule in de overeenkomst stond. Volgens Aquaduct was
de bedoeling van de woorden ‘leidend’ en ‘volgend’ op het handtekeningenblad
duidelijk en hadden deze woorden niet slechts de betekenis dat Zurich als spreekbuis
voor de overige verzekeraars zou gelden. Dit zou volgens Aquaduct ook volgen uit
het gebruik of gewoonterecht bij co-assurantie. Zo nodig zouden de redelijkheid
en billijkheid hier aanvullend dienen te werken, aldus Aquaduct.
Met betrekking tot de betekenis van de woorden ‘leidend’ en ‘volgend’ oordeelde
de rechtbank als volgt:
‘De woorden “leidend” bij Zurich en “volgend” bij HDI c.s. op het handtekeningenblad – zonder opname in de polisstukken van een to follow clausule als hiervoor bedoeld – zijn op zichzelf te onbepaald om een volgverplichting ten aanzien van een schaderegeling voor HDI c.s. in het leven
te roepen. Instemming van HDI c.s. met een zodanige verplichting – die
vergaande juridische en financiële gevolgen kan hebben – kan niet op
uitsluitend deze aanduidingen worden gebaseerd.
Daarmee zijn deze aanduidingen niet zinledig, nu niet in discussie is dat
zij (tenminste) zien op de voortrekkersrol van de leidende verzekeraar als
het gaat om de schadeaf handeling. Instemming van HDI c.s. met een
verplichting om Zurich in een schaderegeling te volgen had kunnen blijken
uit een to follow clausule, maar die ontbreekt in dit geval.’508
Volgens de rechtbank waren de partijen geen volgbepaling overeengekomen en
kon een dergelijke volgverplichting niet worden gebaseerd op de enkele woorden
‘leidend’ en ‘volgend’ nu deze op zichzelf te onbepaald zijn. Wel kon uit deze
aanduidingen blijken dat Zurich een voortrekkersrol had bij de schadeaf handeling.
Dit hield echter niet in dat HDI en Liberty verplicht waren om Zurich hierin te
volgen.
Met betrekking tot het beroep van Aquaduct op het gewoonterecht overweegt de
rechtbank het volgende:
‘Niet ondenkbaar is dat wegens branche-opvattingen en/of beursgebruiken
een verdergaande betekenis aan het woord “volgend” toegekend zou
moeten worden, maar daarover heeft Aquaduct niets concreets aangevoerd.
Dat had wel op haar weg gelegen, nu zij haar vorderingen baseert op een
door haar bepleite uitleg van de polis en HDI c.s. de algemene stellingname
van Aquaduct op dit onderdeel heeft bestreden.’509

508.
509.

Rb. Rotterdam 13 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5431, r.o. 4.7.1.
Rb. Rotterdam 13 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5431, r.o. 4.7.2. In hoger beroep oordeelde het
hof dat deze stelling van Aquaduct onvoldoende gemotiveerd was. Zie in hoger beroep Hof Den
Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1163, r.o. 3.24: ‘Ook de stelling dat voor “volgende” verzekeraars een volgplicht ook zonder to follow-clausule geldt op grond van gewoonterecht (waaronder
ook te begrijpen brancheopvatting en/of beursgebruik) acht het hof niet voldoende gemotiveerd.’
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Uit deze overweging van de rechtbank kan worden opgemaakt dat de rechtbank
het niet ondenkbaar acht dat er beursgebruiken bestaan die van invloed zouden
kunnen zijn op de betekenis die aan het woord ‘volgend’ moet worden toegekend.
Een dergelijk gebruik zou ertoe kunnen leiden dat het woord ‘volgend’ ter beurze
een andere betekenis heeft dan in het algemeen spraakgebruik, met gevolg dat er
mogelijk wel een volgverplichting voor de volgende verzekeraars zou ontstaan.
Aquaduct heeft echter, zoals door de rechtbank wordt benadrukt, nagelaten om
zich hier concreet op te beroepen, zodat de rechtbank niet van een dergelijk verdergaande betekenis is uitgegaan.
Verder blijkt dat verzekeraars HDI en Liberty bij het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst aan AON te kennen hebben gegeven dat zij niet akkoord zouden
gaan met het opnemen van een to follow-clausule in de overeenkomst. AON heeft
hier kennelijk mee ingestemd. Partijen zijn aldus overeengekomen om geen to
follow-clausule op te nemen in de verzekeringsovereenkomst. Hieruit volgt dat er
geen sprake is van een volgplicht voor HDI en Liberty. De rechtbank oordeelt in
dat kader als volgt:
‘Uit het voorgaande volgt verder dat moet worden aangenomen dat Aon,
namens Strukton, heeft ingestemd met het niet opnemen van een to follow clausule. Ook deze instemming wordt dus als instemming van
Strukton beschouwd. In rechte betekent dit dat partijen hebben afgesproken dat er geen to follow clausule zou gelden.
Naar het oordeel van de rechtbank is hiermee de vraag beantwoord of er
een volgplicht is gaan gelden, en zou dit óók doorslaggevend zijn in de
(hypothetische; zie de voorgaande overwegingen) situatie dat de enkele
bewoordingen “leidend” en “volgend” volgens een objectieve uitleg tot
een volgplicht zouden leiden.’510
Volgens de rechter is er dus kennelijk geen sprake van een volgplicht voor HDI en
Liberty. Ook zou er geen volgplicht zijn ontstaan in het hypothetische geval dat er
wel een verdergaande betekenis aan het woord ‘volgend’ zou moeten worden toegekend. Dit is het gevolg van de afspraak van partijen om geen to follow-clausule
in de overeenkomst op te nemen. Daaruit volgt tevens dat er geen sprake is van
een leemte in de overeenkomst, zoals ook door de rechtbank wordt opgemerkt:
‘Uit het voorgaande blijkt ook dat er geen sprake is van een leemte in de
overeenkomst die door de (aanvullende werking van de) redelijkheid en
billijkheid zou moeten worden opgevuld. Op de zitting heeft Aquaduct overigens ook zelf aangegeven dat haar standpunt niet is dat sprake is van
510.

Rb. Rotterdam 13 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5431, r.o. 4.7.6. In hoger beroep wordt dit oordeel
niet anders. Zie daartoe Hof Den Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1163, r.o. 3.26: ‘Ook als
de rechtbank ten onrechte zou hebben aangenomen dat Aon namens Strukton Groep heeft ingestemd
met het niet opnemen van een to follow-clausule, doet dat er niet aan af dat in de BAV 2011 nu
eenmaal geen to follow-clausule is opgenomen. Aquaduct heeft geen feiten of omstandigheden
gesteld waaruit kan volgen dat tussen partijen niettemin wilsovereenstemming bestond dat een
volgplicht wel zou gelden. Het hof onderschrijft overigens het oordeel van de rechtbank dat over
het al dan niet gelden van een volgplicht tussen partijen is onderhandeld en dat HDI daarbij aan
Aon te kennen heeft gegeven dat zij geen volgplicht wenste te aanvaarden.’
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een vergissing, in die zijn dat per abuis geen to follow clausule is opgenomen.’511
Het beroep van Aquaduct op de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid,
om via die weg een volgbepaling in het leven te roepen slaagt niet. Partijen hebben
een afspraak gemaakt waarbij zij zijn overeengekomen om geen to follow-clausule
op te nemen in de verzekeringsovereenkomst. Er is aldus geen sprake van een
leemte, zodat deze ook niet opgevuld kan worden.
Samenvattend is in deze zaak door Aquaduct niet voldoende concreet gesteld dat
er sprake is van een beursgebruik, zodat het bestaan daarvan niet is komen vast
te staan en de rechtbank ervan uitgaat dat een dergelijk beursgebruik niet bestaat.
Het had echter, zoals de rechtbank benadrukt, op de weg van Aquaduct gelegen
om het bestaan van het beursgebruik aan te tonen. Partijen hebben afgesproken
om geen volgverplichting in de overeenkomst op te nemen. Zelfs in het geval er
wel sprake zou zijn van een beursgebruik komt deze afspraak neer op een uitdrukkelijke afwijking van dat beursgebruik, waardoor hetgeen tussen partijen is overeengekomen zal dienen te gelden. De aanvullende werking van redelijkheid en
billijkheid biedt daartegen geen soelaas.
5.9.7

Balans

In ieder van de hierboven besproken uitspraken (in paragraaf 5.9.5.1 en 5.9.5.2)
werd een beroep gedaan op een beursgebruik in de co-assurantiemarkt. Hieruit
kan worden afgeleid dat beursgebruiken over de tijdspanne van meer dan een eeuw
nog steeds relevant zijn in de co-assurantiemarkt, nu het uitspraken betreft van
1890 tot en met 2016.
Opvallend is overigens dat een beroep op redelijkheid en billijkheid in de door mij
besproken zaken nauwelijks aan de orde komt. In de door Houwing besproken
zaken uit 1890 en 1902 wordt, voor zover dit te herleiden is, geen beroep gedaan
op redelijkheid en billijkheid. Wel deed men een beroep op een beursgebruik. Het
beginsel van redelijkheid en billijkheid (althans billijkheid en goede trouw) wordt
bovendien niet door de rechter aangehaald. Volgens Houwing heeft de rechter zich
daar wel door laten leiden, maar dit blijkt echter niet uit de uitspraak. Zoals Houwing dit vervolgens uitlegt, lijkt de rechter zich toch voornamelijk te hebben aangesloten bij de vereisten zoals die gelden voor het bestaan van een gewoonte. Dat
leid ik af uit de zinsnede van Houwing dat ‘de tegenpartij aan hare bewoordingen precies
dezelfde, van het algemeene spraakgebruik afwijkende beteekenis zou hechten, als iedereen in
dien kring daaraan toekende’. Mijns inziens geeft dit nu juist precies de vereisten voor
het bestaan van een beursgebruik weer. Uit deze zinsnede vloeit immers voort dat
er sprake is van een bepaalde kring waarbinnen de gewoonte algemeen en bij
herhaling wordt gevolgd en op naleving daarvan wordt gerekend. Het gaat immers
511.

Rb. Rotterdam 13 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5431, r.o. 4.7.7. Ook dit oordeel is in hoger beroep
niet veranderd. Zie daartoe Hof Den Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1163, r.o. 3.23: ‘Dat
een redelijke uitleg dan wel de redelijkheid en billijkheid zou meebrengen dat het enkele gebruik
van de termen “leidend” en “volgend” op het e-ABS handtekeningenblad een volgplicht voor de
“volgende” verzekeraars, heeft Aquaduct niet toegelicht en valt voor het hof, uitgaande van de
door de rechtbank in r.o. 4.6 geformuleerde en door Aquaduct terecht niet bestreden uitlegmaatstaven, zonder (onderbouwde) toelichting niet in te zien. Hetzelfde geldt voor het door Aquaduct
gedane beroep op “de praktijk”.’
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om een, binnen deze kring gebruikelijke betekenis van bewoordingen. Buiten deze
kring worden die woorden anders geïnterpreteerd. Dat neemt niet weg dat men
binnen deze kring erop rekent dat iedereen de van het algemene spraakgebruik
afwijkende betekenis zou volgen. Van een beroep op redelijkheid en billijkheid
lijkt eigenlijk geen sprake te zijn. Er is sprake van een geldende gewoonte, zodat
er ook geen reden is om die via redelijkheid en billijkheid in de overeenkomst
binnen te werken.
Hetzelfde geldt overigens voor de meer recente uitspraken. Zo werd ook in de
Chubb-uitspraken het bestaan van een beursgebruik aan de orde gesteld. Bij strijd
tussen de AOP-regeling en het beursgebruik dient die laatste te prevaleren, onder
meer vanwege het praktisch belang daarvan en tevens omdat het beursgebruik
anders zinledig zou zijn.
Ook in de Aquaduct-zaak gaat het om een beursgebruik. In deze zaak komt overigens wel een beroep op redelijkheid en billijkheid aan de orde, maar dat werd door
de rechtbank niet gehonoreerd. Partijen waren in deze zaak uitdrukkelijk overeengekomen om van het – al dan niet bestaande – beursgebruik af te wijken.
Geconcludeerd kan worden dat een beursgebruik in een dergelijke situatie niet
met een beroep op redelijkheid en billijkheid toch via de achterdeur van redelijkheid
en billijkheid weer tot de overeenkomst zal gaan behoren.
5.10

Conclusie

5.10.1

De rol van gewoonte op de co-assurantiemarkt

De hierboven besproken rechtspraak schetst een opmerkelijk beeld. Hieruit volgt
namelijk dat in situaties die betrekking hebben op een beursgebruik in de co-assurantiemarkt, veelal een beroep wordt gedaan op het gewoonterecht en niet op open
normen. Daarmee wijkt dit beeld af van wat er in meer recente literatuur wordt
gesteld over het afnemende belang van het gewoonterecht.512 In tegenstelling tot
deze literatuur toont de hierboven geanalyseerde jurisprudentie juist aan dat een
beroep op het gewoonterecht in de co-assurantiemarkt nog steeds voorkomt en
ook gebruikelijk is.
Polissen die ter beurze zijn gesloten worden op een meer objectieve wijze uitgelegd,513 waarbij de nadruk ligt op hetgeen objectief kenbaar is.514 De subjectieve
context weegt dan (veel) minder zwaar.515 In dat kader lijkt een beroep op een open
512.
513.

514.
515.
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Zie par. 5.5.
HR 16 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2793, r.o. 3.4.2, NJ 2008/284: ‘Het gaat hier om de uitleg van
art. 2.1.2 van de polisvoorwaarden, die deel uitmaken van een beurspolis. Nu over dergelijke
voorwaarden niet tussen partijen onderhandeld pleegt te worden (en uit de stukken van het geding
geen andere conclusie getrokken kan worden dan dat niet gesteld is dat zulks in dit geval anders
is), is de uitleg daarvan met name af hankelijk van objectieve factoren zoals de bewoordingen waarin de
desbetreffende bepaling is gesteld, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel en van
de in voorkomend geval - zoals ook hier - bij de polisvoorwaarden behorende toelichting.’ [cursivering
toegevoegd, JIR]. Zie voor meer over uitleg van beurspolissen hoofdstuk 6 – De uitleg van verzekeringsvoorwaarden ter beurze.
Valk 2016a, p. 38.
Valk 2016a, p. 37: ‘bij de CAO-norm blijft de subjectieve context (dus datgene wat alleen kenbaar
is voor hen die aan de onderhandelingstafel hebben gezeten) principieel buiten beschouwing, terwijl
bij de toepassing van de Haviltex-norm die subjectieve context altijd mede van belang is, ook al
weegt ze in sommige gevallen (veel) minder zwaar dan hetgeen ook voor derden kenbaar is.’
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norm als redelijkheid en billijkheid minder toepasselijk dan een beroep op een
gewoonte of gebruik. Deze wijze van uitleg vertoont daarmee overeenkomsten met
de manier waarop overeenkomsten in het Anglo-Amerikaanse recht worden uitgelegd.516
Ondanks het feit dat de rol van de gewoonte in ons nationale rechtsstelsel afneemt,
wordt in de Nederlandse rechtspraak wel recht gedaan aan de rol van de gewoonte
als rechtsbron in professionele verhoudingen in de co-assurantiemarkt. Dat lijkt
mij ook terecht.517 Juist in de co-assurantiemarkt zijn gebruiken zeer belangrijk en
vormen zij (nog steeds) een wezenlijke leidraad en belangrijke context. Dit is mijns
inziens ook logisch te verklaren, nu de markt van oudsher (gedeeltelijk) gebaseerd
is op het handelen volgens die gebruiken. Partijen binnen deze markt vertrouwen
erop dat er op die wijze wordt gehandeld. Wanneer dit handelen af hankelijk zou
worden van een beroep op redelijkheid en billijkheid zou daarmee de eerder aangehaalde consumentenbescherming verder doorsijpelen in het professionele handelsverkeer. Dat zal de voorspelbaarheid van het handelsverkeer geen goed doen.518
5.10.2

Tot slot

Behalve de gewoonten die in de hiervoor besproken uitspraken naar voren zijn
gekomen, bestaan er nog meer gewoonten. Een algemeen bekend gebruik is bijvoorbeeld dat het bij co-assurantie gebruikelijk is dat de verzekeringnemer wordt
vertegenwoordigd door een beursmakelaar, maar ook dat de premiebetalingen en
verzekeringsuitkeringen via deze makelaar lopen.519 Zo zijn er vele soorten beursgebruiken te noemen.520 Met bovenstaande uiteenzetting kan hopelijk onderscheid
worden gemaakt tussen gedragslijnen die wel een gewoonte of gebruik zijn, en
gedragslijnen die dat niet zijn. Getwijfeld kan bijvoorbeeld worden of het een gebruik is dat een makelaar bij schade een expert inschakelt zonder te overleggen
met de bovenstaande verzekeraar. Ook kan eraan getwijfeld worden of het een
gebruik is dat een verzekeraar geen offerte aan een makelaar zal aanbieden, voor
een risico waarbij hij al via een andere makelaar is betrokken.521 Het gevolg hiervan
is dat een makelaar bij zoveel mogelijk verzekeraars een offerte voor een risico zal
aanvragen om zo andere makelaars te ‘blokkeren’. Verzekeraars zullen dan geen
offerte meer afgeven aan (concurrerende) makelaars.522 Of dergelijke gedragslijnen
als gebruik kwalificeren, zal moeten worden onderzocht door uit te vinden hoe er
in de markt wordt gehandeld en wat er in de markt verwacht wordt. Een dergelijk
onderzoek valt buiten het bestek van dit proefschrift. Wel kan worden aangegeven
516.

517.
518.
519.
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Zie par. 5.5. Ik bedoel hiermee niet te beargumenteren dat de objectieve wijze van uitleg geheel
overeenkomt met de Anglo-Amerikaanse uitlegmethode, maar slechts op te merken dat er overeenkomsten zijn.
Ik sluit mij in dat kader aan bij Hendrikse, NTHR 2017, p. 135, waarin hij ervoor pleit dat de uitleg
van contractsbepalingen dient aan te sluiten op branchegebruiken.
Zie ter illustratie hiervan par. 9.10 en 9.11.
Zo is de makelaar een echte spin in het web, zie daarover par. 2.6. De verzekeraar kan de verschuldigde premie innen bij de makelaar. De makelaar is aldus schuldenaar van de verzekeraar, maar
heeft op zijn beurt een eigen vordering jegens de verzekeringnemer. Zulks staat niet altijd beschreven
in de polisvoorwaarden, maar deze handelswijze is wel gebruikelijk bij co-assurantie.
Bijvoorbeeld het gebruik dat de kennis van de makelaar wordt toegerekend aan de verzekeringnemer.
Kamphuisen 1990, p. 274.
Men kan zich overigens afvragen of dit in het voordeel van de verzekeringnemer is.
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dat dergelijke met deze voorbeelden overeenkomende ‘gebruiken’ werden beschreven door en bevestigd tijdens afzonderlijke gesprekken met verschillende makelaars.
Ondanks het ontbreken van een wettelijke definitie, of het feit dat er geen concreet
ontstaansmoment valt aan te wijzen, kunnen wel enkele vereisten worden onderscheiden waaraan dient te zijn voldaan, wil er sprake zijn van een gewoonte of
gebruik. Deze vereisten worden in de literatuur weinig besproken, zeker met betrekking tot co-assurantie. Dat is opvallend nu de markt juist berust op gewoonten
en gebruiken. Wel zijn er enkele aanknopingspunten te vinden in de besproken
jurisprudentie. Daaruit blijkt dat gewoonten en gebruiken een belangrijke rol
kunnen spelen op de co-assurantiemarkt en dat zij, onder omstandigheden, voorrang
zullen hebben op wettelijke bepalingen. Verder is van belang om op te merken
dat partijen wel van gebruiken kunnen afwijken, maar dat daarvoor hun uitdrukkelijke overeenstemming is vereist.
Er is een belangrijke rol weggelegd voor de makelaar met betrekking tot het informeren van de verzekeringnemer. Gebruiken en gewoonten zijn niet gecodificeerd
zodat het voor personen die niet dagelijks werkzaam zijn binnen de co-assurantiemarkt, lastig kan zijn om hier bekend mee te zijn.523 De makelaar dient de verzekeringnemer dan ook over de betekenis van dit soort gebruiken te informeren.

523.

Dit geldt overigens ook in (beperktere) mate voor personen die wel werkzaam zijn binnen de coassurantiemarkt. Bovendien kunnen zij van mening verschillen over de vraag of sprake is van een
beursgebruik en met name wat de inhoud en betekenis daar precies van is.
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Hoofdstuk 6
De uitleg van verzekeringsvoorwaarden ter beurze

6.1

Inleiding

Om tot een overeenkomst te komen, dienen partijen hun wil, die is gericht op het
tot stand komen van een overeenkomst, aan elkaar kenbaar te maken. Een
overeenkomst komt aldus tot stand door in elkaar grijpende wilsverklaringen van
partijen.524
Bij het uitleggen van overeenkomsten dient te worden vastgesteld wat precies de
betekenis is van de door partijen afgelegde verklaringen en de rechtsgevolgen die
daaruit voortvloeien.525 Zodoende wordt vastgesteld wat partijen in een overeenkomst hebben geregeld, maar ook hetgeen ongeregeld is gebleven.526
Dit geldt niet slechts voor onduidelijke of dubbelzinnige wilsverklaringen waarbij
twijfel bestaat over de bedoeling van partijen, maar dit geldt voor iedere wilsverklaring. Een wilsverklaring wordt duidelijk door uitleg. Vaak zullen wilsverklaringen
eenvoudig van aard zijn zodat deze uitleg onbewust plaatsvindt.527
In het oude Burgerlijk Wetboek was een regeling gewijd aan uitleg van overeenkomsten (art. 1378-1387). Een dergelijke regeling ontbreekt in het huidige Burgerlijk
Wetboek. De uitleg van overeenkomsten, en met name van overeenkomsten in
het handelsrecht (zoals verzekeringen door middel van co-assurantie), is door de
wetgever grotendeels overgelaten aan de rechtspraak, waarmee deze onder meer
524.
525.

526.
527.

Asser/Sieburgh 6-III 2018/119.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/362 en 363: ‘Onder het uitleggen van overeenkomsten wordt in dit werk
verstaan het vaststellen van de betekenis die in verband met de omstandigheden van het concrete
geval moeten worden gehecht aan de verklaringen, door twee of meer personen aan elkaar afgelegd
met het oogmerk een overeenkomst aan te gaan, en daardoor het vaststellen van de door die verklaringen in het leven geroepen rechtsgevolgen’. Zie verder Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons
7-IX* 2019/334, Hendrikse NTHR 2017, p. 133. Dit is de heersende leer. Zie in dat kader ook
Nieuwenhuis 2019, p. 57: ‘Bij onenigheid over de uitvoering van de overeenkomst blijkt bijna
steeds dat het door partijen uitdrukkelijk overeengekomene leemten bevat die met behulp van het
objectieve recht (wet, gewoonte, redelijkheid en billijkheid) moeten worden aangevuld. Maar eerst
moet worden vastgesteld of hetgeen partijen hebben afgesproken een leemte bevat.’ Zie ook Valk
2016b, p. 81: ‘In theorie is de scheidslijn tussen uitleg en de aanvullende werking van redelijkheid
en billijkheid principieel: de aanvullende werking veronderstelt dat partijen op het desbetreffende
punt niets zijn overeengekomen, dus een leemte.’ Zie verder Hijma & Olthof 2017, p. 360 e.v. Zie
voor een andere uitlegbenadering – de normatieve uitleg – auteurs als Eggens, Suijling, Schoordijk
en Van Dunné. Door Nieuwenhuis wordt deze benadering wel als volgt omschreven: ‘Door middel
van uitleg wordt hier aan het overeengekomene een beperktere draagwijdte toegekend dan de bewoordingen doen vermoeden. Reeds bij het vaststellen van hetgeen door partijen is overeengekomen
(uitleg) wordt rekening gehouden met de eisen van redelijkheid en billijkheid.’ Zie Nieuwenhuis
2019, p. 63. Zie voor een voorbeeld hiervan HR 20 mei 1949, ECLI:NL:HR:1949:122, NJ 1950/72,
m.nt. P.A.N. Houwing (Rederij Koppe). Zie daarover verder Asser/Sieburgh 6-III 2018/365.
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 26.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/370. Zie ook C.J.H. Brunner, annotatie bij HR 13 maart 1981,
ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981/635 (Haviltex): ‘Aldus illustreert het arrest van het Hof treffend,
dat de betekenis van woorden eerst duidelijk wordt door uitlegging maar dat men zich niet altijd
bewust is, dat aan de vaststelling, dat woorden duidelijk zijn, steeds uitlegging is voorafgegaan.’
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een sterkere dynamische ontwikkeling kent dan bij wetgeving. Wel kent het huidige BW een contra proferentem-regel (art. 6:238 lid 2, tweede volzin, BW), toe te
passen bij de uitleg van onduidelijke bedingen in een consumentenovereenkomst.528
In de rechtspraak zijn aldus maatstaven ontwikkeld voor de uitleg van overeenkomsten, ook meer specifiek voor verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast bestaan er
bijzondere maatstaven voor de uitleg van beurspolissen, die verschillen van de
uitleg van provinciale polissen. Dat heeft mede te maken met het feit dat een verzekeringnemer ter beurze wordt bijgestaan door een beursmakelaar. Ook de wijze
waarop beursvoorwaarden tot stand zijn gekomen beïnvloedt de manier waarop
deze dienen te worden uitgelegd.
In dit hoofdstuk zal worden uitgewerkt hoe verzekeringsvoorwaarden ter beurze529
naar geldend recht dienen te worden uitgelegd. Daartoe zal eerst meer algemeen
worden ingegaan op de uitgangspunten bij de uitleg van overeenkomsten en meer
specifiek van verzekeringsovereenkomsten.
6.2

Algemene uitgangspunten bij de uitleg van overeenkomsten

6.2.1

Algemeen

Door middel van contracten proberen partijen zo goed mogelijk de wederzijdse
rechten en verplichtingen vast te stellen. Vaak zijn er, met name bij commerciële
contracten tussen professionele partijen (zoals een onderneming), uitgebreide
voorwaarden onderhandeld.
Bakker stelt in dat kader dat uitleg in de eerste plaats een aangelegenheid van
partijen zelf is:
‘Het uitleggen van een overeenkomst is, zo merkte ik aan het begin van
dit preadvies op, in de eerste plaats een taak van de partijen die haar
hebben gesloten. Het zijn partijen die, om tot een zinvolle uitvoering van
het overeengekomene te kunnen komen, door uitleg daarvan moeten
vaststellen welke rechten zij jegens elkaar kunnen uitoefenen en welke
verplichtingen zij jegens elkaar moeten vervullen. Uitleg van de
overeenkomst en uitvoering daarvan liggen daarmee in elkaars verlengde.
Eerst indien partijen een (onoverbrugbaar) verschil van inzicht hebben
met betrekking tot de vraag, welke rechten en/of verplichtingen voor hen
uit de tussen hen geldende overeenkomst voortvloeien, komt uitleg
daarvan door de burgerlijke rechter in beeld.’530
In eerste instantie is het dus aan partijen om uit te leggen wat zij zijn overeengekomen en op welke manier zij dit dienen uit te voeren. Van belang is hierbij ook
hoe de overeenkomst door de partijen wordt begrepen.

528.
529.
530.

Hendrikse NTHR 2017, p. 133. Zie ook Hendrikse & Rinkes 2019, p. 26-27.
Hiermee wordt bedoeld die polissen die door middel van co-assurantie of 100%-tekening zijn gesloten
via het e-ABS systeem van de VNAB.
Bakker 2015, p.19.
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6.2.2

6.2

De Haviltex-maatstaf

Wanneer er tussen partijen onenigheid bestaat over de inhoud van de overeenkomst
zal het vinden van een gemeenschappelijke bedoeling van partijen meestal niet
gemakkelijk zijn. Het gaat daarbij om de vraag wat partijen bedoeld hebben overeen
te komen. De uitleg van een overeenkomst kan worden omschreven als het vaststellen van de juridische betekenis van de door de contractanten afgelegde verklaringen met het oogmerk een overeenkomst aan te gaan met de daardoor ontstane
rechtsgevolgen.531 Deze vraag kan echter lastig te beantwoorden zijn. Als partijen
hier zelf niet uitkomen, kunnen zij zich tot de rechter wenden zodat deze door
middel van uitleg de rechtsgevolgen van de overeenkomst kan vaststellen.
Daarbij zal de rechter op zoek gaan naar de gemeenschappelijke bedoeling die
partijen hadden bij het aangaan van de overeenkomst. Hierbij moet gelet worden
op de concrete omstandigheden van het geval. De bedoeling van partijen kan bijvoorbeeld (mede) blijken uit de manier waarop het contract tot stand is gekomen
en de gedragingen van partijen bij de uitvoering van de overeenkomst.532
Het uitgangspunt bij de uitleg van overeenkomsten vloeit voort uit de door de Hoge
Raad vastgestelde Haviltex-maatstaf. Deze maatstaf luidt als volgt:
‘De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van pp. is geregeld
en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet
worden beantwoord op grond van alleen maar een taalkundige uitleg van
de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag
komt het immers aan op de zin die pp. in de gegeven omstandigheden
over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en
op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen
pp. behoren en welke rechtskennis van zodanige pp. kan worden verwacht.
Een en ander brengt mee dat het Hof bij het bepalen van zijn oordeel dat
een bepaling van het contract geen leemte laat in de regeling van de
rechtsverhouding van pp., een onjuiste maatstaf heeft aangelegd.’533
Deze maatstaf houdt aldus in dat de uitleg van de voorwaarden in beginsel aankomt
op de zin of bedoeling die partijen redelijkerwijs aan de betreffende bepalingen
mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar
mocht verwachten.534 Hieruit volgt onder meer dat de redelijkheid en billijkheid
van belang zijn bij de uitleg van overeenkomsten.535
Het komt er dus op neer dat bij de uitleg van overeenkomsten alle omstandigheden
van het geval telkens van beslissende betekenis zijn, gewaardeerd naar hetgeen de
maatstaven van redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen. Dit betekent ook
531.
532.
533.
534.
535.

Bakker, WPNR 2011, p. 478, Asser/Sieburgh 6-III 2018/363 en Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons
7-IX* 2019/334.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/363.
HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981/635 (Haviltex).
Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2017:185, bij HR 10 maart 2017, r.o. 3.7, RvdW 2017/660.
De Hoge Raad sluit daarmee aan bij HR 17 december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC5838, NJ 1977/241,
m.nt. G.J. Scholten en HR 3 maart 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1877, NJ 1977/521, m.nt. G.J. Scholten.
Zie verder Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/335.
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dat de mate waarin betekenis wordt toegekend aan de taalkundige betekenis van
bepalingen uit een contract versus de bepalingen die partijen daar zelf aan geven,
af hankelijk is van de omstandigheden van het geval.536
6.2.3

De CAO-maatstaf

Het bovenstaande ligt iets anders wanneer er sprake is van een collectieve arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad acht dan een objectieve uitlegmethode meer geschikt.
Reden hiervoor is dat bij dergelijke overeenkomsten de werknemers en eventueel
werkgevers waarop de CAO van toepassing is, niet bij de totstandkoming daarvan
aanwezig zijn geweest.537
De Hoge Raad overwoog in dat kader het volgende:
‘Voorts geldt als uitgangspunt dat voor de uitleg van de bepalingen van
de CAO […] in beginsel de bewoordingen daarvan en eventueel van de
daarbij behorende schriftelijke toelichting, gelezen in het licht van de
gehele tekst van die overeenkomst, van doorslaggevende betekenis zijn
[…]. Daarbij komt het niet aan op de bedoelingen van de partijen bij de
CAO, voorzover deze niet uit de CAO-bepalingen en de toelichting daarbij
kenbaar zijn, maar op de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt
uit de bewoordingen waarin de CAO en de toelichting zijn gesteld. Bij
deze uitleg kan onder meer acht worden geslagen op de elders in de CAO
gebruikte formuleringen en op de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen
waartoe de onderscheiden, op zichzelf mogelijke tekstinterpretaties zouden
leiden.’538
Naarmate contracten naar hun aard meer bedoeld zijn om de positie van (mogelijke
vele) derden te beïnvloeden die niet bij de totstandkoming daarvan betrokken zijn
of die de bedoeling van de contracterende partijen niet kunnen kennen, wegen
argumenten die zijn ontleend aan objectieve aanknopingspunten aldus zwaarder.539
Er wordt in die gevallen een meer objectieve uitlegmethode gehanteerd door de
Hoge Raad. Dit geldt bijvoorbeeld voor commerciële contracten.540 Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een CAO.541 De Hoge Raad beschreef deze uitlegmethode
als volgt:
‘Bij de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst zijn de individuele
werknemers niet betrokken, terwijl de individuele werkgever daarbij betrokken kan, maar niet hoeft te zijn. In het algemeen staan daarom aan
de werknemers en werkgever, op wie de overeenkomst van toepassing is,
bij het bepalen van inhoud en strekking daarvan geen andere gegevens
536.
537.
538.
539.
540.

541.

Asser/Sieburgh 6-III 2018/372.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/336.
HR 31 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE2376, r.o. 3.6, NJ 2003/110 (De Heel/Huisman).
Asser/Sieburgh 6-III 2018/372. Zie ook Hendrikse & Rinkes 2019, p. 28.
Nieuwenhuis 2019, p. 58. Zie ook Asser/Sieburgh 6-III 2018/372. Overigens is deze norm ook bij
verzekeringsovereenkomsten gebruikt in HR 16 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:83, NJ 2015/263,
m.nt. M.M. Mendel.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/336.
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ter beschikking dan haar tekst en de eventueel daaraan toegevoegde
schriftelijke toelichting, die in deze zaak echter ontbreekt. Dit brengt mee
dat voor de uitleg van de bepalingen van een CAO, de bewoordingen
daarvan, gelezen in het licht van de gehele tekst van die overeenkomst,
in beginsel van doorslaggevende betekenis zal zijn.’542
Deze uitlegmaatstaf is gegrond op de bescherming van derden voor wie de partijbedoeling (of bijzondere wetenschap van partijen) niet kenbaar kon zijn en vanwege
een eenvormige uitleg voor alle bij de overeenkomst gebonden partijen.543 A-G
Hartlief verwoordde dat in een meer recent arrest als volgt:
‘de bestaansgrond van deze CAO-norm is gelegen in de bescherming van
derden tegen een uitleg van een bepaling in een overeenkomst waarbij
betekenis wordt toegekend aan de voor hen niet kenbare partijbedoeling,
en in de noodzaak van een eenvormige uitleg voor alle door die
overeenkomst gebonden partijen.’544
6.2.4

Overgang tussen Haviltex en CAO

Op het eerste gezicht lijkt de CAO-maatstaf voornamelijk uit te gaan van een taalkundige uitleg, terwijl de hiervoor beschreven Haviltex-maatstaf voornamelijk van
partijbedoelingen uitgaat. Daardoor lijken de Haviltex-maatstaf en de CAO-maatstaf
onverenigbaar te zijn. Echter, de Hoge Raad heeft in een later arrest (DSM/Fox), na
het Haviltex-arrest en het CAO-arrest, verduidelijkt dat er sprake is van een vloeiende
overgang tussen beide uitlegmethoden en verwoordde dat als volgt:
‘Tussen de Haviltexnorm en de CAO-norm bestaat geen tegenstelling,
maar een vloeiende overgang.
Enerzijds heeft ook bij toepassing van de Haviltexnorm te gelden dat, indien de inhoud van een overeenkomst in een geschrift is vastgelegd – nog
afgezien van het bepaalde in art. 3:36 BW in de verhouding tot derden –
de argumenten voor een uitleg van dat geschrift naar objectieve maatstaven aan gewicht winnen in de mate waarin de daarin belichaamde
overeenkomst naar haar aard meer is bestemd de rechtspositie te beïnvloeden van derden die de bedoeling van de contracterende partijen uit dat
geschrift en een eventueel daarbij behorende toelichting niet kunnen
kennen en het voor de opstellers voorzienbare aantal van die derden
groter is, terwijl het geschrift ertoe strekt hun rechtspositie op uniforme
wijze te regelen.
542.

543.
544.

HR 17 september 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1059, NJ 1994/173. Zie ook HR 31 mei 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AE2376, NJ 2003/110 (De Heel/Huisman), HR 17 september 1993,
ECLI:NL:HR:1993:ZC1072, NJ 1994/174 en HR 28 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4366, NJ 2002/111.
Zie ook Hendrikse & Rinkes 2019, p. 44.
Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2017:185, bij HR 10 maart 2017, RvdW 2017/660. Zie ook G.J.J.
Heerma van Voss, annotatie bij HR 28 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4366, NJ 2002/111: ‘De ratio
van deze jurisprudentie ligt hierin dat de individuele werknemer niet bij de totstandkoming van
de cao betrokken was, en daarom de werkgever zijn eventuele bijzondere wetenschap die hij uit
de onderhandelingen kent niet tegenover de werknemer dient te kunnen inroepen.’ Zie ook
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/336.
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Anderzijds leidt de CAO-norm niet tot een louter taalkundige uitleg; in
het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2002, nr. C00/186, NJ 2003, 110,
is de hiervoor in 4.3 aangehaalde rechtspraak in die zin verduidelijkt dat
hier sprake is van een uitleg naar objectieve maatstaven, waarbij onder
meer acht kan worden geslagen op de elders in de CAO gebruikte formuleringen en op de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de
onderscheiden, op zichzelf mogelijke tekstinterpretaties zouden leiden.
In het zojuist aangehaalde arrest is voorts nog beslist dat ook de bewoordingen van de eventueel bij de CAO behorende schriftelijke toelichting
bij de uitleg van de CAO moeten worden betrokken. In een latere uitspraak
(HR 28 juni 2002, nr. C01/012, NJ 2003, 111) werd geoordeeld dat, indien
de bedoeling van de partijen bij de CAO naar objectieve maatstaven volgt
uit de CAO-bepalingen en de eventueel daarbij behorende schriftelijke
toelichting, en dus voor de individuele werknemers en werkgevers die
niet bij de totstandkoming van de overeenkomst betrokken zijn geweest,
kenbaar is, ook daaraan bij de uitleg betekenis kan worden toegekend.’545
Met deze overweging heeft de Hoge Raad aangegeven dat er tussen de Haviltex-maatstaf en de CAO-maatstaf een vloeiende overgang bestaat. De Hoge Raad werkt dit
in DSM/Fox verder uit:
‘De hiervoor in 4.2-4.4 weergegeven rechtspraak heeft als gemeenschappelijke grondslag dat bij de uitleg van een schriftelijk contract telkens
van beslissende betekenis zijn alle omstandigheden van het concrete geval,
gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid
meebrengen. Ten behoeve van de werkbaarheid voor de praktijk en van
de toetsbaarheid van het rechterlijk oordeel in cassatie, heeft de Hoge
Raad een uitwerking van die vage norm gegeven voor de boven aangegeven, in het maatschappelijk verkeer vaak voorkomende, typen van gevallen. In deze typologie heeft de CAO-norm betrekking op geschriften en
verhoudingen waarvan de aard meebrengt dat bij die uitleg in beginsel
objectieve maatstaven centraal dienen te staan.
Opmerking verdient ten slotte dat zowel aan de CAO-norm als aan de
Haviltexnorm de gedachte ten grondslag ligt dat de uitleg van een schriftelijk contract niet dient plaats te vinden op grond van alleen maar de
taalkundige betekenis van de bewoordingen waarin het is gesteld. In
praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die deze bewoordingen,
gelezen in de context van dat geschrift als geheel, in (de desbetreffende
545.

HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1427, NJ 2005/493, m.nt. C.E. du Perron (DSM/Fox). Zie
ook HR 28 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4366, NJ 2003/111: ‘In de onderdelen wordt terecht ervan
uitgegaan dat bij de uitleg van de bepalingen van een dergelijke cao de bewoordingen daarvan,
gelezen in het licht van de gehele tekst van die overeenkomst, in beginsel van doorslaggevende
betekenis zijn. Anders dan in de onderdelen wordt betoogd, betekent dit echter niet – de woorden
“in beginsel” duiden daarop – dat bij het bepalen van inhoud en strekking van een cao-bepaling
onder alle omstandigheden alleen gelet mag worden op de letterlijke (grammaticale) betekenis van
de bewoordingen. Indien de bedoeling van de partijen bij de cao naar objectieve maatstaven volgt
uit de cao-bepalingen en de eventueel daarbij behorende schriftelijke toelichting en dus voor de
individuele werknemers en werkgevers die niet bij de totstandkoming van de overeenkomst betrokken zijn geweest kenbaar is, kan ook daaraan bij de uitleg betekenis worden toegekend.’
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kring van) het maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben, bij
de uitleg van dat geschrift vaak wel van groot belang.’546
Met betrekking tot commerciële contracten, welke naar hun aard voornamelijk
bedoeld zijn om de belangen en rechtsposities van derden te beïnvloeden (zonder
dat die derden daar invloed op hadden en de onderliggende partijbedoeling voor
die derden bovendien niet kenbaar is), is aldus een meer objectieve uitleg aan de
orde. Daarbij zijn de bewoordingen van de overeenkomst, gelezen in de gehele
tekst ervan, doorslaggevend. Aan de taalkundige bewoordingen komt dus grote
betekenis toe.547
Echter, de uitleg van een schriftelijk contract dient volgens de Hoge Raad niet
slechts plaats te vinden op grond van de taalkundige betekenis van de bewoordingen, hoewel deze vaak wel van groot belang kan zijn. Beslissende betekenis komt
toe aan alle omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven
van redelijkheid en billijkheid meebrengen.548
Zulks is ook de opvatting van Hendrikse en Rinkes, die schrijven dat ‘ook indien
groot gewicht toekomt aan de taalkundige betekenis van gekozen bewoordingen,
de overige omstandigheden van het geval nog steeds kunnen meebrengen dat een
andere (dan de taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst
moet worden gehecht’.549 Hendrikse en Rinkes stellen dan ook dat hetzelfde resultaat bereikt kan worden met de Haviltex-maatstaf, zodat de vraag kan worden gesteld
of de CAO-maatstaf als zelfstandige norm gezien dient te worden.550 In dat kader
is ook interessant de volgende opmerking van Kroeze:
‘Het beeld van de vloeiende overgang in het DSM/Fox-arrest is niet meer
dan een hulpmiddel. Het is juist niet een oproep geweest om in categorieën
te denken. De grondnorm is altijd, zo is eveneens verwoord in DSM/Fox,
dat van beslissende betekenis zijn alle omstandigheden van het concrete
geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Dat hulpmiddelkarakter heeft de Hoge Raad ook
zelf toegelicht: “Ten behoeve van de werkbaarheid voor de praktijk en
van de toetsbaarheid van het rechterlijk oordeel in cassatie heeft de Hoge
Raad een uitwerking van die vage norm gegeven voor in het maatschappelijk verkeer vaak voorkomende, typen van gevallen.”’551
Bovenstaande uitspraken hadden geen betrekking op verzekeringsvoorwaarden.
Toch dienen zij ook daar als uitgangspunten voor genomen te worden. De Haviltex-maatstaf is de heersende leer met betrekking tot de uitleg van overeenkomsten

546.
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HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1427, NJ 2005/493, m.nt. C.E. du Perron (DSM/Fox).
Zie HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1427, NJ 2005/493, m.nt. C.E. du Perron (DSM/Fox) en
HR 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8101, NJ 2013/214 (Lundiform/Mexx).
HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2687, NJ 2017/114. Zie tevens HR 20 februari 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AO1427, NJ 2005/493, m.nt. C.E. du Perron (DSM/Fox). Zie ook Asser/Wansink, Van
Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/337.
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 29.
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 45 e.v.
Kroeze, RMThemis 2017, p. 94.
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in het algemeen, maar ook voor verzekeringsvoorwaarden.552 Het voorgaande betekent dat het ook bij de uitleg van verzekeringsvoorwaarden aankomt op de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan
de betreffende bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien
redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.553 Aldus dient volgens Hendrikse
en Rinkes allereerst gezocht te worden naar de subjectieve, gemeenschappelijke
bedoeling van de overeenkomst.554 Indien deze niet is vast te stellen, komt een
meer objectieve uitleg in beeld. Daarbij dienen alle omstandigheden van het geval
te worden meegewogen.555
Meer specifiek is voor de uitleg van verzekeringsvoorwaarden het arrest Chubb/Dagenstaed van belang.556 De uitleg van verzekeringsvoorwaarden zal in de volgende
paragraaf nader worden besproken.
6.3

Uitleg van verzekeringsvoorwaarden in de provinciale markt

Zoals hierboven besproken is de Haviltex-maatstaf het uitgangspunt voor de uitleg
van overeenkomsten.557 Dit geldt ook voor de uitleg van verzekeringsvoorwaarden.
Echter, voor vrijwel alle provinciale verzekeringsovereenkomsten geldt dat deze
worden gesloten op basis van verzekeringsvoorwaarden waarover niet is onderhandeld.558 Richtinggevend voor de uitleg van deze verzekeringsovereenkomst zijn de
criteria gegeven in het arrest HR Chubb/Dagenstaed.559
Voor de uitleg van verzekeringsvoorwaarden waarover niet is onderhandeld komt
het ingevolge dit arrest met name aan op objectieve factoren, zoals de bewoordingen
van de bepaling, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel en van
de eventueel bij de polisvoorwaarden behorende toelichting.560 De maatstaf uit dit
arrest luidt als volgt:
‘Het gaat hier om de uitleg van art. 2.1.2 van de polisvoorwaarden, die
deel uitmaken van een beurspolis. Nu over dergelijke voorwaarden niet
tussen partijen onderhandeld pleegt te worden (en uit de stukken van het
552.
553.
554.

555.
556.
557.
558.
559.

560.
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Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, bij HR 1 november 2019, r.o. 3.26. Zie ook concl.
A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2017:185, bij HR 10 maart 2017, r.o. 3.7, JA 2017/115.
Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2017:185, bij HR 10 maart 2017, r.o. 3.7, JA 2017/115. Zie ook
HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981/635 (Haviltex).
Hendrikse omschrijft dit bovendien als uitgangspunt voor de eerste fase van het ‘twee-fasenuitlegmodel’. In de eerste fase gaat het erom om vast te stellen of de betrokken verzekeringsvoorwaarde
duidelijk, onduidelijk of onbegrijpelijk is. Dit kan in beginsel worden vastgesteld aan de hand van
de Haviltex-maatstaf. Zie Hendrikse & Rinkes 2019, p. 27-28.
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 28-29.
HR 16 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2793, NJ 2008/284 (Chubb/Dagenstaed).
Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, bij HR 1 november 2019, r.o. 3.26. Zie ook concl.
A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2017:185, bij HR 10 maart 2017, r.o. 3.7, JA 2017/115.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/341.
HR 16 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2793, NJ 2008/284 (Chubb/Dagenstaed). Zie ook Tolman, AV&S
2010, p. 2-3: ‘Dit arrest bevat een voor de hele verzekeringspraktijk – en niet alleen de assurantiebeurs – belangrijke, maar niet onverwachte, aanvulling van het algemene kader van uitlegregels
[…].’
HR 16 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2793, NJ 2008/284 (Chubb/Dagenstaed). Zie ook concl.
A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, bij HR 1 november 2019, r.o. 3.26 en concl. A-G T. Hartlief,
ECLI:NL:PHR:2017:185, bij HR 10 maart 2017, JA 2017/115. Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele &
Salomons 7-IX* 2019/341.
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geding geen andere conclusie getrokken kan worden dan dat niet gesteld
is dat zulks in dit geval anders is), is de uitleg daarvan met name af hankelijk van objectieve factoren zoals de bewoordingen waarin de desbetreffende bepaling is gesteld, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden
als geheel en van de in voorkomend geval – zoals ook hier – bij de polisvoorwaarden behorende toelichting.’561
De Hoge Raad heeft in dit arrest bepaald dat wanneer er sprake is van eenzijdig
opgestelde of ingebrachte verzekeringsvoorwaarden, althans voorwaarden waarover
niet is onderhandeld, de uitleg daarvan met name aankomt op objectieve factoren.
Hierbij kan gedacht worden aan de bewoordingen van een bepaling, gelezen in
het licht van de polisvoorwaarden als geheel en de eventueel bij de verzekeringsvoorwaarden behorende toelichting. Dit is in de kern nog steeds een toepassing
van de Haviltex-maatstaf, zij het dat het accent ligt op (in beginsel) objectieve factoren, aldus A-G Hartlief, die de volgende toelichting geeft op de maatstaf zoals die
volgt uit Chubb/Dagenstaed:
‘Deze wijze van uitleg is, naar de kern, nog steeds een toepassing van de
Haviltex-maatstaf, zij het in een aangepaste vorm waarbij het accent ligt
op (in beginsel) objectieve factoren, omdat er bij gebreke van verklaringen
en gedragingen over en weer (er is immers niet onderhandeld) eigenlijk
geen andere aanknopingspunten zijn waaraan een bepaald vertrouwen
kan zijn ontleend.’562
Af hankelijk van alle concrete omstandigheden van het geval kan er overigens ook
gewicht worden toegekend aan meer subjectieve factoren.563 Tevens kan acht
worden geslagen op de betekenis van een begrip in het algemeen spraakgebruik,
de betekenis van een begrip in een specifieke setting of het met de bepaling beoogde
doel en de aard van de verzekering.564

561.
562.

563.
564.

HR 16 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2793, NJ 2008/284 (Chubb/Dagenstaed).
Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, bij HR 1 november 2019, r.o. 3.26. Asser/Wansink,
Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/341 en 342. Zie ook concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2017:185,
bij HR 10 maart 2017, JA 2017/115 en verder concl. J. Wuisman, ECLI:NL:PHR:2007:BA7217, bij HR
13 juli 2007, NJ 2007/586 (Excellent/AXA): ‘De uitsluitingsclausule is opgenomen in een document
met Algemene Voorwaarden, derhalve in een document dat voorbestemd is om een rechtsverhouding
in een onbestemd aantal gevallen op uniforme wijze te regelen. Nu van het tegendeel niet is gebleken, mag worden aangenomen dat de partijen niet over de uitsluitingsclausule hebben onderhandeld en dat
er ook niet een toelichting op die clausule is verstrekt. Onder deze omstandigheden verschuift bij de uitleg
conform de haviltex-formule het zwaartepunt naar objectieve factoren. Daarbij neemt de tekst niet een beslissende maar wel een plaats van betekenis in. Dit laatste betekent dat bepaald gewicht toekomt
aan de betekenis die een term uit die bepaling in het algemeen en in het verband van andere termen
en woorden in de bepaling heeft.’
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/342. Zie ook Hendrikse & Rinkes 2019, p. 29.
Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, bij HR 1 november 2019, r.o. 3.29 en Asser/Wansink,
Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/337.
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Uitleg van verzekeringsvoorwaarden ter beurze

6.4.1

Algemeen

De maatstaf uit het arrest Chubb/Dagenstaed is niet alleen van belang voor verzekeringsvoorwaarden in de provinciale markt. Nu er in dit arrest sprake was van een
makelaarspolis, is de maatstaf daarmee ook relevant voor de uitleg van verzekeringen ter beurze.565
In de literatuur wordt echter wel gesteld dat, in tegenstelling tot hetgeen waar de
Hoge Raad in Chubb/Dagenstaed van uitgaat, het te algemeen is om te stellen dat er
bij verzekeringen ter beurze niet wordt onderhandeld.566 Dorhout Mees merkt
mijns inziens terecht op dat over de voorwaarden van een verzekering ter beurze
op verschillende niveaus kan worden onderhandeld, maar dat de Hoge Raad in
zijn uitspraak niet duidelijk maakt op welk niveau hij doelt.567
Enerzijds is het gebruikelijk dat bij het opstellen van de modelbeursvoorwaarden
en -clausules door makelaars en verzekeraars overleg wordt gepleegd over de inhoud
daarvan.568 Wansink en Van Tiggele-van der Velde merken in dat kader het volgende
op:
‘Kenmerkend voor de beurspolissen is het overleg tussen makelaars en
verzekeraars over de inhoud en tekst van de opgestelde en gesloten polissen […]. Miskend wordt dat het alleszins gebruikelijk is dat aan het gebruik
van nieuwe beurs- en makelaarscondities uitvoerig overleg over de inhoud
daarvan tussen enerzijds de beursmakelaar(s) en anderzijds beursassuradeuren voorafgaat.’569
De overweging van de Hoge Raad in Chubb/Dagenstaed dat over beurspolissen niet
onderhandeld pleegt te worden, lijkt hier dan ook niet goed toepasbaar.570 Ook
Hendrikse en Rinkes menen dat het te algemeen is om te stellen dat er nooit wordt
onderhandeld over een beurspolis.571 Ook Tolman geeft aan dat de aanname van
de Hoge Raad, dat er over beursvoorwaarden niet wordt onderhandeld, genuanceerd
dient te worden. Hij merkt op dat aan de totstandkoming van modelbeurspolissen
(en de daarop gebaseerde makelaarsvoorwaarden) wel degelijk onderhandelingen

565.

569.
570.
571.

Onder de meer algemene term ‘beurspolis’ kunnen zowel makelaarspolissen worden begrepen
– voorwaarden die zijn opgesteld door de makelaar – als (model)beurscondities waarbij de voorwaarden zijn opgesteld onder auspiciën van de VNAB. Zie ook hoofdstuk 2 – Introductie co-assurantie.
Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2017:185, bij HR 10 maart 2017, r.o. 3.10, JA 2017/115: ‘In de
literatuur is bij het arrest Chubb/Dagenstaed de kanttekening geplaatst dat in zijn algemeenheid
niet kan worden gezegd dat over beurspolissen niet pleegt te worden onderhandeld’. Zie ook
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 38 en Dorhout Mees 2019, p. 33: ‘Een bijzondere discussie heeft het
arrest van Hoge Raad 16 mei 2008 losgemaakt.’
Dorhout Mees 2019, p. 33.
Zie de ‘Procedure ontwikkelen modelvoorwaarden en -clausules’ van de VNAB (te downloaden via
vnab.nl).
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/347.
Zie ook Dorhout Mees 2019, p. 34.
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 38.
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ten grondslag liggen nu deze veelal in samenspraak tussen makelaars en verzekeraars worden opgesteld.572
Anderzijds kan er onderhandeld worden tussen een makelaar en verzekeraars bij
het sluiten van een specifieke polis.573 Hierbij geldt dat de modelbeurspolissen en
-clausules vaak als basis zullen dienen, waarvan men kan afwijken naar gelang
van de specifieke behoeften van de verzekeringnemer, aldus Vriesendorp-van Seumeren.574 Dit sluit aan bij hetgeen door Dorhout Mees is opgemerkt:
‘Daarbuiten is er een tweede niveau van onderhandeling, namelijk tussen
de makelaar en verzekeraar over een specifiek te sluiten polis. Daarin
komen vaak wel clausules voor waarover specifiek tussen de makelaar
en de verzekeraar is onderhandeld. Het lijkt mij evident dat bij dergelijke
clausules de bedoeling van partijen wel degelijk nog steeds de hoofdrol
speelt. Het is overigens goed om hierbij in ogenschouw te nemen dat de
Hoge Raad niet heeft gezegd dat het Haviltex-criterium bij de uitleg is
uitgebannen. In navolging van de zogenaamde “cao-arresten” moet worden
aangenomen dat we toch steeds over nuances en zwaartepunten hebben
binnen de Haviltex-criteria, waarbij de bedoelingen van partijen uiteindelijk toch een rol spelen, ofwel rechtsreeks, dan wel in geobjectiveerde
vorm.’575
Ook door Tolman is opgemerkt dat veelal gebruik wordt gemaakt van een modelpolis maar dat het kan voorkomen dat er onderhandeld wordt over bijzondere
clausules die een makelaar of verzekeraar opgenomen wil hebben. Overigens
kunnen die clausules ontleend zijn aan specifieke modelteksten. Echter, de opname
van dergelijke clausules kan verband hebben met bijzondere omstandigheden van
het geval. Het is daarom niet ondenkbaar dat in de onderhandeling daarover een
clausule een specifieke betekenis krijgt. Zoals Tolman aangeeft zullen voor de uitleg
daarvan subjectieve maatstaven een rol kunnen spelen.576
Concluderend kan dus gesteld worden dat er veelal gebruikgemaakt wordt van
modelvoorwaarden en -clausules. Op postniveau kan echter worden onderhandeld
over de opname van (model)clausules of de inhoud van een specifieke clausule.577
Dit zou in beginsel pleiten voor een objectieve uitleg omdat er bij gebrek aan verklaringen over en weer tussen partijen bij een verzekeringsovereenkomst geen
aanknopingspunten zijn waaraan een bepaald vertrouwen kan zijn ontleend.
572.
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Tolman, AV&S 2010/30, p. 3. Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/347. Zie
ook Leliveld 2017, p. 125. Indien afwijkende voorwaarden aan een overeenkomst ten grondslag
liggen en er sprake is van een leemte in de betreffende overeenkomst, zouden deze modelbeurspolissen eventueel als ‘basis’ kunnen dienen van hetgeen in de markt gebruikelijk is, nu deze door
overleg tussen makelaars en verzekeraars tot stand zijn gekomen.
Dorhout Mees 2019, p. 34.
Vriesendorp-van Seumeren 2002, p. 9 en 90. Zie ook Hendrikse & Rinkes 2019, p. 39.
Dorhout Mees 2019, p. 34.
Tolman, AV&S 2010/30, p. 3.
Dit kunnen de modelvoorwaarden zijn zoals de VNAB deze heeft opgesteld of de standaardvoorwaarden die veelal door een makelaar zijn opgesteld.
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Overigens is dit volgens A-G Hartlief nog steeds een toepassing van de Haviltex-maatstaf, zij het dat het accent ligt op de objectieve factoren.578
Echter, de overige omstandigheden van het geval dienen niet uit het oog verloren
te worden. Voorbeelden hiervan zijn dat bij het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst wel over de (inhoud van) specifieke verzekeringsvoorwaarden en -clausules wordt overlegd door de makelaar en verzekeraars, een verzekering ter beurze
wordt gesloten door tussenkomst van een professionele beursmakelaar en er sprake
kan zijn van bepaalde branchegebruiken. Deze kunnen ervoor zorgen dat een meer
subjectieve uitleg gerechtvaardigd is.
Dit beeld volgt ook uit de rechtspraak, waarin veelal een objectieve uitleg als uitgangspunt wordt genomen en waarbij de concrete omstandigheden van het geval
aanleiding kunnen vormen voor een meer subjectieve uitleg.
Deze manier van uitleg volgt onder meer uit de uitspraak Chubb/Interflow door het
gerechtshof Amsterdam:
‘Het gaat hier om de uitleg van een verzekering die door bemiddeling van
een assurantiemakelaar tot stand is gekomen met een beursverzekeraar.
Zoals hierna meer uitvoerig aan de orde zal komen, is de tekst van de
polis door de makelaar opgesteld en op zijn briefpapier afgedrukt en is
de keuze voor de toepasselijke voorwaarden door de makelaar gemaakt
(een zogenaamde makelaarspolis). Over de exacte tekst van de voorwaarden
van een makelaarspolis wordt in de praktijk in het algemeen niet uitvoerig
onderhandeld. Daarom geldt bij een makelaarspolis als uitgangspunt voor
de uitleg dat deze met name af hankelijk is van objectieve factoren zoals
de bewoordingen waarin de relevante bepalingen zijn gesteld, gelezen in
het licht van de polisvoorwaarden als geheel. Dit uitgangspunt kan bijvoorbeeld uitzondering lijden als partijen op concrete, voor het geschil relevante onderdelen van de tekst van de verzekering wel overleg hebben
gehad en/of als daarover onderhandelingen hebben plaatsgevonden.
Verder is de verzekering gesloten door een assurantiemakelaar met een
beursverzekeraar op de assurantiebeurs, zodat bij de uitleg de ter beurze
geldende gebruiken en opvattingen dienen te worden betrokken.’579
In deze overweging wordt door het gerechtshof weergegeven dat de uitleg van een
makelaarspolis in beginsel met name af hankelijk is van objectieve factoren, zoals
de bewoordingen van bepalingen, gelezen in het licht van de verzekeringsvoorwaarden als geheel. Echter, op dit uitgangspunt kunnen uitzonderingen worden gemaakt
wanneer bijvoorbeeld blijkt dat er over relevante onderdelen van de tekst wel is
onderhandeld.

578.

579.

Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2017:185, bij HR 10 maart 2017, r.o. 3.9, JA 2017/115: ‘Deze
wijze van uitleg is naar de kern, nog steeds een toepassing van de Haviltex-maatstaf, zij het in een
aangepaste vorm waarbij het accent ligt op (in beginsel) objectieve factoren, omdat er bij gebreke
van verklaringen en gedragingen over en weer (er is immers niet onderhandeld) eigenlijk geen
andere aanknopingspunten zijn waaraan een bepaald vertrouwen kan worden ontleend’. Zie ook
concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2020:387, bij HR 6 maart 2020, r.o. 3.29, RvdW 2020/331.
Hof Amsterdam 25 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:566, r.o. 3.2, JA 2014/66.
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Het blijft aldus van belang om de omstandigheden van het geval mee te nemen in
de wijze van uitleg.580 Daartoe dienen alle factoren in kaart te worden gebracht.
Hieronder zullen enkele van de belangrijke omstandigheden bij beurspolissen
worden besproken.
6.4.2

Belangrijke omstandigheden bij de uitleg van beurspolissen

6.4.2.1

Algemeen

Zoals bij de hierboven beschreven uitlegmethoden al enkele keren werd opgemerkt,
blijven de omstandigheden van het geval telkens van groot belang om mee te wegen
bij de uitleg van een (beding in een) overeenkomst.581
Volgens Bakker zorgen omstandigheden van het geval ervoor dat een wilsverklaring
een zinvolle betekenis krijgt. Wat iemand kennelijk heeft bedoeld dient daarom
volgens Bakker te worden geïnterpreteerd in het licht van de relevante omstandigheden van die verklaring. Bakker stelt:
‘Om wat voor type verklaring het echter ook moge gaan; om te kunnen
gelden moet de wilsverklaring noodzakelijkerwijs kunnen worden begrepen. Een zinvolle betekenis kan echter pas aan de verklaring worden gegeven indien zij wordt geïnterpreteerd in het licht van de relevante omstandigheden rondom die verklaring. Wat iemand kennelijk bedoeld
heeft, laat zich dus enkel begrijpen in het licht van de omstandigheden
waarin die verklaring werd afgelegd c.q. werd ontvangen. Contractspartijen
zullen zich als redelijke mensen derhalve bewust dienen te zijn van het
belang van die feitelijke context voor het kunnen begrijpen van hun
overeenkomst.’582
Volgens Bakker kan een wilsverklaring pas worden begrepen indien deze wordt
geïnterpreteerd in het licht van de relevante omstandigheden rondom die verklaring.
Het is volgens Bakker aldus van groot belang dat men zich bewust is van (het belang
van) de feitelijke context waarin een verklaring is gemaakt. Pas dan zal men die
verklaring kunnen begrijpen.
Bakker spreekt overigens niet zo nadrukkelijk van subjectief of objectief uitleggen.
Hij gaat voornamelijk uit van de voorkennis die de rechter heeft door zijn ervaring
en het referentiekader van partijen, hetgeen eigenlijk wordt gevormd door de
omstandigheden van het geval. Bakker werkt dit als volgt uit:
‘Zijn [de rechter, JIR] uitleg is bovendien nimmer vrijblijvend, maar door
en door normatief geladen: het is de rechter die – namens de rechtsge580.

581.
582.

Hendrikse & Rinkes 2019, p. 29: ‘Bij de uitleg van overeenkomsten geldt dat, ook indien groot gewicht
toekomt aan de taalkundige betekenis van gekozen bewoordingen, de overige omstandigheden
van het geval nog steeds kunnen meebrengen dat een andere (dan de taalkundige) betekenis aan
de bepalingen van de overeenkomst moet worden gehecht.’
HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1427, NJ 2005/493 (DSM/Fox). Zie ook Hendrikse & Rinkes
2019, p. 29.
Bakker 2015, p. 22.
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meenschap – aan de hand van het binnen die rechtsgemeenschap bestaande systeem van (rechts)regels en conventies, door uitleg bindend
vaststelt wat de rechtsgevolgen zijn van de tussen partijen gesloten
overeenkomst.
Dit normatieve element bij de rechterlijke uitleg uit zich op pregnante
wijze bij het rechterlijke “zich verplaatsen” in de positie van partijen.
Daarvoor dient de rechter, zoals gezegd, zich te verdiepen in (en dus
kennis te verwerven van) het (intersubjectieve) referentiekader van de
partijen bij het uitleggeschil. De rechter gaat bij het zich eigen maken
van dat referentiekader van partijen echter niet puur feitelijk, maar
veeleer normatief te werk. Het gaat de rechter dan ook niet zozeer om het
daadwerkelijke, ten processe gebleken referentiekader van partijen, maar
veeleer om het referentiekader, waarover zij, mede gelet op hun hoedanigheid en positie in het maatschappelijk verkeer, geacht mogen worden
te beschikken. Tot dat (geobjectiveerde) referentiekader behoren onder
meer de rechtskennis van partijen alsmede de kennis van de wereld van partijen:
blijkt bijvoorbeeld ten processe dat in de branche of tak van handel,
waarin partijen werkzaam zijn, bepaalde kennis bekend wordt verondersteld of bepaald handelen normaal of rationeel wordt gevonden (“business
common sense”), dan houdt hij daarmee bij de uitleg zo nodig rekening.
Kennis van feiten en ervaringsgegevens alsmede een normale woordenschat, logisch redeneervermogen, rationaliteit en redelijkheidszin, waarover elk normaal mens geacht mag worden te beschikken, zal hij normaliter bij partijen aanwezig veronderstellen. De hoedanigheid van partijen
kan echter onder omstandigheden de rechter ertoe nopen bij bepaalde
partijen minder of juist meer kennis, inzicht en ervaring dan gemiddeld
aanwezig te achten.’583
De wijze waarop een verklaring dient te worden uitgelegd is volgens Bakker dus
veelal af hankelijk van het referentiekader van partijen. Enkele voorbeelden van
relevante omstandigheden zijn volgens Bakker:
–
–
–
–

‘precontractuele gedragingen en verklaringen van partijen;
eerdere verklaringen van partijen, waarop de overeenkomst kennelijk
betrekking heeft;
plaats (in geografische en maatschappelijke zin) en tijd van contractssluiting;
eventuele handelingen na gedragssluiting die licht kunnen werpen
op de kennelijke bedoeling van partijen bij contractssluiting.’584

Hieronder zullen enkele omstandigheden van het geval worden besproken die bij
co-assurantie relevant zijn of veel zullen voorkomen. Daartoe zal eerst de rol van
de makelaar aan bod komen en vervolgens zullen gewoonten en gebruiken ter
583.
584.

Bakker 2015, p. 31-32. Zie ook HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981/635 (Haviltex)
en HR 4 januari 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0103, NJ 1991/254 (Avery/VRG).
Bakker 2015, p. 22.
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beurze worden besproken. Uiteraard kunnen zich in het specifieke geval altijd
andere relevante omstandigheden voordoen die van belang zijn.
6.4.2.2

Rol van de makelaar

Een verzekeringnemer in de co-assurantiemarkt wordt bijgestaan door een beursmakelaar.585 Deze is, namens de verzekeringnemer, betrokken bij de totstandkoming
van de polis. Van een beursmakelaar mag worden verwacht dat hij bekend is met
de betekenis en de bedoelingen van specifieke voorwaarden. Die kennis van de
makelaar wordt bovendien toegerekend aan de verzekeringnemer.586 Door A-G
Hartlief is als volgt geoordeeld over de rol van de makelaar bij co-assurantie:
‘In het kader van de uitleg van verzekeringsvoorwaarden die ter beurze
worden gesloten, kan overigens ook de (veronderstelde) kennis van de
beursmakelaar die de verzekeringnemer vertegenwoordigt en die de polisvoorwaarden voorstelt, een rol spelen […]. In beginsel wordt de kennis
van de beursmakelaar, zowel over de tekst van de bepalingen als het onderlinge verband van de daarin voorkomende bepalingen, toegerekend
aan de verzekeringnemer. Deze toerekening van de (veronderstelde) kennis
van de beursmakelaar aan de verzekeringnemer is niet alleen gebaseerd
op het feit dat een beursmakelaar vertegenwoordiger is van de verzekeringnemer en als zodanig namens hem de verzekeringsovereenkomsten
aangaat, maar ook op het feit dat de door de beursmakelaar voorgestelde
polisvoorwaarden ter beurze het resultaat zijn van – of mede gebaseerd
zijn op – overleg binnen beurskringen. Dat betekent dat die (veronderstelde) kennis van de beursmakelaar bij de uitleg van een beurspolis negatief kan uitwerken voor de verzekeringnemer.’587
In dit opzicht kan worden gesteld dat, als gevolg van de vertegenwoordiging door
de beursmakelaar, de wijze waarop een verzekeringnemer een beding in de verzekeringsovereenkomst ter beurze begrijpt minder van belang is. Immers, de (veronderstelde) kennis van de beursmakelaar staat voorop en wordt aan hem toegerekend.
Van de makelaar mag worden verwacht dat deze weet wat een bepaald op de beurs
gebruikelijk beding betekent en hoe dit geïnterpreteerd dient te worden.
‘Verder is de verzekering gesloten door een assurantiemakelaar met een
beursverzekeraar op de assurantiebeurs, zodat bij de uitleg ter beurze
geldende gebruiken en opvattingen dienen te worden betrokken.’588

585.

586.

587.
588.

Zie hoofdstuk 2 – Introductie co-assurantie. Zie ook concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153,
bij HR 1 november 2019, ECLI:NL:HR:2020:387, r.o. 3.31 en zie verder Hof Amsterdam 15 december
2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5709, r.o. 3.11, alsmede De Jong, NTHR 2015, p. 2 e.v.
Zie concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, bij HR 1 november 2019, r.o. 3.31. Zie tevens
Rb. Amsterdam 16 april 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BE9577, r.o. 4.3.3, S&S 2010/23, hetgeen in
hoger beroep en in cassatie niet is bestreden. Zie ook Hof Den Haag 3 november 2009,
ECLI:NL:GHSGR:2009:BK2836, r.o. 12, S&S 2010/70. Zie ook Dorhout Mees 2019, p. 34.
Zie concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, bij HR 1 november 2019, r.o. 3.31.
Hof Amsterdam 25 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:566, r.o. 3.2, NJF 2014/266 (Chubb/Interflow).
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6.4.2.3

Specifieke opvattingen en gebruiken ter beurze

Bij de verzekering ter beurze kunnen gewoonten en gebruiken een belangrijke rol
spelen.589 Een dergelijke bijzondere omstandigheid is bijvoorbeeld dat er binnen
een bepaalde branche of groep gebruiken of bepaalde specifieke opvattingen bestaan. Bij de uitleg van een bepaalde clausule of een beding kan daar mede rekening
mee worden gehouden.590 Een dergelijke situatie was aan de orde in het arrest van
de Hoge Raad van 17 februari 2006.591 In deze zaak deed de verzekeringnemer een
beroep op de dekking onder de verzekering. Verzekeraars voerden hiertegen verweer. Zij stelden dat er geen sprake was van een ‘accident’ in de zin van de polis en
dat het voorval dus buiten de dekking van de verzekering viel. Op de Londense
beurs, waar de verzekering werd gesloten, bestond een specifieke opvatting over
de betekenis van dit begrip. Door het hof werd als volgt beslist:
‘Het hof verwierp voorts de stelling van Royal dat, nu de polis is afgesloten
tussen Royal en L&O op de Londense assurantiemarkt, de opvattingen op
die Londense assurantiemarkt beslissend zijn voor de uitleg van het begrip
“accident”.’592
De Hoge Raad ging hier echter niet in mee en bepaalde dat aansluiting moest
worden gezocht bij de opvatting zoals die aan de Londense beurs gebruikelijk was:
‘Nu op de onderhavige verzekeringsovereenkomst Nederlands recht van
toepassing is, dient de daarvan opgemaakte polis te worden uitgelegd
overeenkomstig de zogeheten Haviltex-maatstaf. In een geval als het onderhavige, waarin op de Londense beurs een verzekering is gesloten over
de uitleg waarvan tussen partijen een geschil is ontstaan – namelijk over
het begrip “accident” in art 1.1 van de daarvan opgemaakte polis –, wordt
de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan dat begrip mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien
redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, mede bepaald door de
dienaangaande ter beurze bestaande opvattingen.’593 [cursivering toegevoegd, JIR]
Het woord ‘mede’ is van groot belang in deze overweging van de Hoge Raad. Hieruit
volgt dat naar alle mogelijke bijzondere omstandigheden moeten worden gekeken,
waaronder de ter beurze bestaande opvattingen. De specifieke opvatting van het
woord ‘accident’ op de Londense beurs is aldus een bijzondere omstandigheid in
de zin van de Haviltex-norm. Deze bijzondere omstandigheid speelt een rol bij de
uitleg van het begrip ‘accident’.

589.
590.
591.
592.
593.

Zie hoofdstuk 5 – Gewoonten en gebruiken in de co-assurantiemarkt. Zie ook Hendrikse & Rinkes
2019, p. 36 en Dorhout Mees 2019, p. 36-37.
Dorhout Mees 2019, p. 36.
HR 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9717, NJ 2006/378 (Polygram).
HR 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9717, r.o. 3.2, NJ 2006/378 (Polygram).
HR 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9717, r.o. 4.2, NJ 2006/378 (Polygram).
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Daarnaast zouden mogelijk nog overige bijzondere omstandigheden een rol kunnen
spelen. De uiteindelijke betekenis is dan een afweging van alle bijzondere omstandigheden.594
6.4.3

Uitleg contra proferentem

De uitleg contra proferentem berust op het idee dat de partij die eenzijdig een voorwaarde (of geheel contract) opstelt of inbrengt, in beginsel het risico draagt voor
onduidelijkheden in die voorwaarde (of het contract). Met andere woorden, een
onduidelijkheid in de verzekeringsvoorwaarden zal in het nadeel van de opsteller
of de inbrenger daarvan worden uitgelegd.595 De rechtvaardiging hiervoor is dat
deze opsteller of de inbrenger het in zijn macht heeft gehad om onduidelijkheden
te voorkomen.596 Wanneer de verzekeringnemer een consument is betreft de uitleg
contra proferentem een rechtsregel. Bij een beurspolis, waar de verzekeringnemer in
beginsel geen consument is, mag de rechter de uitleg contra proferentem meewegen
als een gezichtspunt.597
Over het antwoord op de vraag of een contra proferentem-gezichtspunt kan worden
toegepast op een beurspolis wordt in de literatuur verschillend gedacht. Van Tiggelevan der Velde meent dat dit niet zo is, omdat deze uitleg gebaseerd is op de ongelijkheid van partijen, welke bij een beurspolis ontbreekt, nu er sprake is van twee
professionele partijen.598 Daartegenover staat de benadering van Hendrikse en
Rinkes, die betogen dat een uitleg contra proferentem mogelijk is, specifiek met betrekking tot een makelaarspolis. De uitleg contra proferentem kan dan voordelen
bieden aan verzekeraars, nu het de makelaar is die de voorwaarden opstelt en/of
inbrengt.599 Op basis van het Engelse recht lijkt deze laatste benadering steun te
krijgen.600 Ook de oorspronkelijke betekenis van deze regel biedt steun voor deze
benadering:
‘The contra proferentem rule was first formulated by the glossators of the
medieval ius commune. It was an amalgam of several older principles of
Roman law, which required ambiguous contracts to be interpreted against
the party who could have avoided the ambiguity.’601

594.
595.

596.
597.
598.
599.
600.

601.

Hendrikse & Rinkes 2019, p. 38. Zie ook Van Tiggele-van der Velde, AV&S 2012/9, p. 92.
Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2017:185, bij HR 10 maart 2017, r.o. 3.12, JA 2017/115. Zie ook
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 47. Zie verder HR 28 april 1989, ECLI:NL:HR:1989:AG6068, NJ 1989/583
(Liszkay II).
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 47.
Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2017:185, bij HR 10 maart 2017, r.o. 3.12, JA 2017/115. Zie ook
concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2020:387, bij HR 6 maart 2020, r.o. 3.29, RvdW 2020/331.
Van Tiggele-van der Velde, AV&S 2012/9, p. 94. Zie ook Dorhout Mees 2019, p. 35.
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 62 e.v.
Zie Merkin 2010, p. 124: ‘While it is the case that the contra proferentem principle normally works
in the assured’s favour, in many situations, particularly contracts placed at Lloyd’s the wording
may have been prepared by the broker. Evidence is admissible to show who in fact was responsible.
As the broker is the agent of the assured, the contra proferentem principle is not applicable in the
usual way and any ambiguity will in those circumstances be construed against the assured and in
favour of the insurer.’
Zie McCunn, Oxford Journal of Legal Studies 2019, p. 4.
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Vanuit het Amerikaanse recht bezien lijkt de opvatting te overheersen dat uitleg
contra proferentem gezien de ongelijkheid van partijen niet toepasbaar is bij commerciële verzekeringsovereenkomsten (hier wordt echter gesproken van de ‘contra-insurer rule’, hetgeen op hetzelfde neerkomt als de contra proferentem-regel602):
‘The contra-insurer rule holds that “where a policy of insurance is so
framed as to leave room for two constructions, the words used should be
interpreted most strongly against the insurer” […]. The contra-insurer rule
is based on the notion that an insurer “has the responsibility of making
its intention clearly known” […]. The contra-insurer rule developed as a
judicial response to the unequal bargaining power of the typical insurance
consumer in relation to his insurer […]. Many business insurance policies
are negotiated (and often drafted) on behalf of the insured by sophisticated
brokers, risk managers and/or counsel. Therefore, it can be argued that a
business insurance policy should not automatically be construed “against
the insurer”. There is a substantial body of case law holding that contrainsurer rules of construction should not apply to business insurance […].
Most corporations place their insurance through independent brokerage
firms. Although there is some confusion in the case law, particularly with
respect to “Lloyd’s brokers”, most courts have held that independent
brokerage firms act as “agents” for the insureds whose insurance coverage
they place […]. The participation in negotiations by a broker acting on
behalf of a business insured has been cited by several courts which declined to apply contra-insurer rules […]. Since the contra-insurer rule is developed, in part, to protect the inexperienced insured, it has been held
that the contra-insurer rule is inapplicable where the insured is a sophisticated business entity, or where the parties to the contract have equal
bargaining power.’603
In het Amerikaanse recht lijkt echter voorbij te worden gegaan aan de mogelijkheid
om de verzekeringsovereenkomst uit te leggen in het nadeel van de opsteller ervan,
wat ook de beursmakelaar kan zijn. Het gaat daar namelijk specifiek om een uitleg
tegen de verzekeraar en een dergelijke uitleg is niet gerechtvaardigd bij commerciële verzekeringsovereenkomsten.604
Zowel in het Engelse als Amerikaanse recht wordt echter opgemerkt dat er in de
literatuur en rechtspraak discussie bestaat over de toepassing van contra proferentem
bij uitleg van verzekeringsovereenkomsten.
In Nederland lijkt op basis van recente rechtspraken van de Hoge Raad ruimte te
blijven voor toepassing van het contra proferentem-principe als gezichtspunt.605 Dit
lijkt mij gezien de rationale hiervan – zoals hiervoor beschreven – een terecht
uitgangspunt.

602.
603.
604.
605.

Ostrager & Newman 2017, p. 57.
Ostrager & Newman 2017, p. 55-66.
Ostrager & Newman 2017, p. 55-66.
Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2017:185, bij HR 10 maart 2017, r.o. 3.12, JA 2017/115. Zie ook
concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2020:387, bij HR 6 maart 2020, r.o. 3.29, RvdW 2020/331.
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Conclusie

De Haviltex-maatstaf is het uitgangspunt voor uitleg van overeenkomsten, ook voor
verzekeringsvoorwaarden. Dit geldt zowel voor verzekeringsvoorwaarden in het
algemeen als voor voorwaarden ter beurze.
Bij verzekeringen ter beurze wordt in beginsel niet onderhandeld over de (inhoud
van) voorwaarden van de overeenkomst. Veelal zal er gebruik worden gemaakt
van modelvoorwaarden, zodat er geen aanknopingspunten zijn waaraan een bepaald
vertrouwen tussen partijen kan worden ontleend bij het sluiten van een specifieke
post. Aldus dienen deze voorwaarden in beginsel te worden uitgelegd aan de hand
van meer objectieve factoren. Een maatstaf hiervoor is door de Hoge Raad gegeven
in het arrest Chubb/Dagenstaed. Echter, de overige omstandigheden van het geval
moeten niet uit het oog verloren worden. Deze kunnen een meer subjectieve uitleg
rechtvaardigen. Het blijft daarom van belang om ook bij verzekeringen ter beurze
alle omstandigheden van het geval mee te nemen bij de uitleg van de overeenkomst.
Hierbij zijn in dit hoofdstuk twee omstandigheden besproken die bij verzekeringen
ter beurze relevant zullen zijn, namelijk de vertegenwoordiging van een verzekeringnemer door een beursmakelaar en gewoonten of gebruiken ter beurze.606

606.

Uiteraard kunnen ook andere omstandigheden relevant zijn bij de uitleg van beurspolissen.
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Hoofdstuk 7
Co-assurantie en de Londense verzekeringsmarkt

7.1

Inleiding

Wie aan Londen en verzekeringen denkt, zal al gauw bij Lloyd’s of London uitkomen.
De Londense verzekeringsmarkt (ook wel: ‘London Market’ genoemd) is echter meer
dan alleen Lloyd’s. Zij is een verzamelnaam voor enerzijds de Company Market,607
zijnde verzekeringsmaatschappijen die zakendoen in Londen maar niet via Lloyd’s
en anderzijds Lloyd’s of London, de marktplaats voor verzekeringen. Lloyd’s of
London is een van de oudste verzekeringsbeurzen ter wereld. Deze verzekeringsmarkt heeft net als de Nederlandse verzekeringsmarkt een lange historie en gaat
terug tot eind 17e eeuw.
Zo stamt de eerste vermelding van het koffiehuis van Edward Lloyd’s, dat later zou
uitgroeien tot Lloyd’s of London, uit een advertentie in de London Gazette van
februari 1688. Hierin werd een beloning uitgeloofd voor het terugvinden van gestolen horloges van Edward Lloyd.608 Kennisgeving hiervan diende gestuurd te
worden aan Edward Lloyd’s koffiehuis in Tower Street, alvorens hij in 1691 zijn
zaak verhuisde naar Lombard Street. Dit koffiehuis heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot Lloyd’s of London, een marktplaats voor verzekeringen.609 Bekende schades
die op Lloyd’s waren verzekerd zijn onder andere de aardbeving in San Francisco
(in 1906), het zinken van de Titanic (1912) en het instorten van het World Trade
Center (2001).610
Ter vergelijking met een aantal belangrijke aspecten van de Nederlandse co-assurantiemarkt die in dit proefschrift wordt besproken, zullen in dit hoofdstuk enkele
onderwerpen worden besproken die kenmerkend zijn voor de Londense verzekeringsmarkt.611 Daarbij zal met name worden ingegaan op de werking van Lloyd’s,
nu dit zo’n belangrijk onderdeel van deze markt vormt, met haar eigen regelgeving
en gewoonten. In dat kader zal eerst kort worden toegelicht welke partijen op
Lloyd’s actief zijn, hoe de acceptatie van een risico op Lloyd’s tot stand komt en
welke grondslag er is voor gebondenheid aan de to follow-clausule, welke bevoegd-

607.
608.

609.
610.
611.

De ‘companies’ in Londen die risico’s verzekeren. Dit zijn vooral ‘companies’ die actief zijn op het
‘London Underwriting Center’ en in het EC3-postcodedistrict van Londen.
Zie Martin 1876, p. 81, volgens welke deze advertentie als volgt luidde: ‘On the 10th instant a
middle sized man, having black curled hair, pockholes in his face, an old brown riding coat, and
a black bever hat, was suspected to have taken away 5 watches’.
Lloyd’s is zelf geen verzekeringsmaatschappij, maar een marktplaats voor verzekeringen.
Zie voor meer informatie lloyds.com/about-lloyds/history/catastrophes-and-claims/2001-september11-attacks.
Dit ziet met name op de werking van de Londense verzekeringsmarkt, meer specifiek Lloyd’s.
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heden een leidende verzekeraar heeft jegens de volgende verzekeraars en hoe dit
wordt geregeld.612
7.2

Lloyd’s – members en syndicates

De risico’s die ter verzekering worden aangeboden op Lloyd’s, worden geaccepteerd
door ‘underwriting members’. Dit kunnen zowel ‘individuals’ (natuurlijk personen,
ook wel ‘Names’ genoemd), als ‘bodies corporate’ (rechtspersonen, zowel UK limited
liability partnerships als Scottish limited partnerships) zijn. Sinds 2003 zijn er
echter geen nieuwe individuele underwriting members meer geaccepteerd. Veel bestaande names hebben hun underwriting business naar kleine ondernemingen
overgezet of verplaatst.613
Lloyd’s is een subscription market, hetgeen betekent dat risicodragers ieder een deel
van het risico verzekeren en slechts voor hun eigen deel aansprakelijk zijn. Deze
co-assurantiepraktijk is dan ook kenmerkend voor Lloyd’s. Members van Lloyd’s
mogen slechts partij zijn bij verzekeringscontracten zonder hoofdelijkheid, waarbij
iedere verzekeraar slechts aansprakelijk is voor het percentage dat hij zelf heeft
geaccepteerd.614
De members van Lloyd’s mogen slechts risico’s accepteren via een professionele underwriting agent.615 Vanwege praktische redenen accepteren de members slechts risico’s
als leden van een groep, ook wel syndicate616 genoemd, welke wordt geleid door een
managing agent. Zo’n managing agent heeft daarvoor professionele underwriters in
dienst. Een syndicaat functioneert dus eigenlijk als een soort verzekeringsmaatschappij, maar heeft geen rechtspersoonlijkheid en is slechts de administratieve
regeling waarmee members risico’s kunnen onderschrijven.617
De syndicate members gaan een managing agent’s agreement aan met een managing
agent. Hierbij verlenen de members vrijheid aan de managing agent om naar eigen
inzicht te beoordelen welke risico’s er door het syndicate worden onderschreven
alsmede ten aanzien van het management van het syndicate.618
Sommige syndicaten hebben slechts één corporate member, maar de meeste syndicaten
hebben er meer, sommige wel meer dan duizend. Zoals hiervoor al aangegeven
612.

617.
618.

Niet bedoeld is om een compleet overzicht te geven van de werking van de Londense verzekeringsmarkt of Lloyd’s, nu dit te omvangrijk is voor dit proefschrift. Een en ander zal op hoofdlijnen
worden beschreven ten behoeve van het rechtsvergelijkend onderzoek.
Burling 2013, p. 1. Zie ook Arnould 2018, nr. 4-07, p. 101 en Birds, Lynch & Milnes 2012, nr. 36004, p. 1227-1228.
Lloyd’s Act 1982, s. 8(1): ‘An underwriting member shall be a party to a contract of insurance underwritten at Lloyd’s only if it is underwritten with several liability, each underwriting member
for his own part and not for another, and if the liability of each underwriting member is accepted
solely for his own account.’ Uiteraard komt het voor kleine risico’s ook wel voor dat deze worden
onderschreven door slechts één verzekeraar (hetgeen ook wel een ‘singleton’ wordt genoemd).
Lloyd’s Act 1982 s.8(2): ‘An underwriting member (not being himself an underwriting agent) shall
underwrite contracts of insurance at Lloyd’s only through an underwriting agent.’ Zie ook Underwriting Byelaw (nr. 2 van 2003), Part A en Membership Byelaw (nr. 5 van 2005), par. 24: ‘Every
member shall appoint and at all times retain a members’ agent to act in respect of its underwriting
business and affairs at Lloyd’s unless the Council otherwise consents.’ Underwriting agents kunnen
zowel managing agents als member’s agents zijn.
Waar in dit hoofdstuk wordt gesproken van verzekeraar wordt ook een syndicaat bedoeld. Deze
woorden zullen door elkaar worden gebruikt.
Burling 2013, p. 3.
Burling 2013, p. 2-3.
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onderschrijven al deze members een risico slechts voor hun eigen aandeel en is er
geen sprake van hoofdelijkheid tussen de members van een syndicaat dat een risico
onderschrijft. Een managing agent die een risico onderschrijft, doet dit namens de
syndicate members, maar slechts voor het deel waarin ieder syndicate member participeert.619
De ondertekende slip620 wordt ook wel beschreven als een bundel van contracten
tussen de verzekeringnemer en een groot aantal ‘individual underwriters’.621 Met
andere woorden, wanneer een risico door een syndicaat wordt onderschreven is er
sprake van meerdere contracten, namelijk tussen de verzekeringnemer en de verschillende verzekeraars.622
Overigens kunnen verschillende syndicaten ook samen een risico onderschrijven
wanneer er zich een groot risico voordoet. Ieder syndicaat zal dan een bepaald
percentage of ‘line’ van het risico nemen.623
7.3

De acceptatie van een risico op Lloyd’s

Zoals hiervoor beschreven zal een Lloyd’s broker grotere risico’s veelal door meerdere syndicaten laten onderschrijven. Veelal zal het plaatsen van een dergelijk risico als volgt gebeuren.
Een aspirant-verzekeringnemer zal op zoek zijn naar dekking voor zijn risico en
zal daartoe zijn verzekeringstussenpersoon benaderen. Deze zal zich vervolgens
wenden tot een Lloyd’s broker (dit kan direct zijn, maar ook via andere tussenpersonen) teneinde quotes te verkrijgen van verschillende syndicaten of maatschappijen
die gespecialiseerd zijn in het risico in kwestie. De Lloyd’s broker zal daartoe een
slip opmaken. Hierin staan vermeld welke dekking er wordt verzocht, wie de par619.
620.

621.

622.

623.

Burling 2013, p. 3.
Een slip is een standaardformulier waarop is aangegeven welke dekking nodig is, wie de partijen
zijn, de periode en reikwijdte van de dekking (vaak wordt daarbij gerefereerd aan standaardmarktclausules). Veelal zullen slips in een algemeen formaat zijn opgemaakt (Market Reform
Contract-format, ook wel MRC-format genoemd). Ook zullen de voorgestelde verzekeringsvoorwaarden hierin vermeld zijn. Zie Burling 2013, p. 5. Zie ook de definitie van Lloyd’s op
lloyds.com/common/help/glossary?Letter=S: ‘There are two types of underwriting slip: a placing slip
and a signing slip. A placing slip is a document created by a broker that contains a summary of
the terms of a proposed insurance or reinsurance contract which is then presented by the broker
to selected underwriters for their consideration. Underwriters may delete, amend or add terms on
a slip as they consider appropriate for the purpose of providing an indication or a quotation. A
signing slip is a document that is created by a Lloyd’s broker after a quotation has been accepted
for the purpose of processing premiums under the contract that is evidenced by the placing slip.
It is a cleaned up version of the final placing slip and shows underwriters’ stamps, signed lines and
underwriting references, these details being inserted by each underwriter at the request of the
broker. Provided that it shows the underwriters’ stamps, signed lines and underwriting references
a placing slip may be used as a signing slip.’
Zie Burling 2013, p. 3, waar hij dit als volgt beschrijft: ‘The slip subscribed by a syndicate is aptly
described as “a bundle of contracts between the assured and a large number of individual underwriters.”’ Zie ook General Accident v Tanter (The ‘Zephyr’) [1984] 1 Lloyd’s Rep 58 en Touche Ross v Baker
[1992] 2 Lloyd’s Rep 207.
Zie Rhidian Thomas 2015, p. 79-80: ‘By subscribing to the slip each underwriter enters into a
separate contract with the assured, with no further legal interrelationship inter se relating to the
cover.’ Dit was al het geval onder de Marine Insurance Act 1906 s. 24(2): ‘Where a policy is subscribed
by or on behalf of two or more insurers, each subscription, unless the contrary be expressed, constitutes a distinct contract with the assured’. Zie ook General Reinsurance Corp v Genna Patria [1983]
2 Lloyd’s Rep 287 en Bonner v Cox Dedicated Corporate Member Ltd [2006] Lloyd’s Rep IR 385.
Burling 2013, p. 3.

CO-ASSURANTIE EN DE LONDENSE VERZEKERINGSMARKT

177

7.3

DE ACCEPTATIE VAN EEN RISICO OP LLOYD’S

tijen zijn, voor welke periode er dekking wordt verzocht en wat de reikwijdte van
de dekking is, alsmede de voorgestelde verzekeringsvoorwaarden.624 Op Lloyd’s
dienen makelaars hun slips tegenwoordig op te stellen aan de hand van het Market
Reform Contract-format (het MRC-format).625 Dit is een modelcontract dat in de
verzekeringsmarkt is geaccepteerd en de contractuele zekerheid vergroot.626
Wanneer de slip is opgesteld zal de Lloyd’s broker met de slip de markt in gaan
om te proberen dekking te verkrijgen onder de best mogelijke voorwaarden. Hiertoe
zal hij enkele underwriters benaderen die gezien hun ervaring of reputatie bekend
staan als toonaangevend of marktleider met betrekking tot het type risico dat verzekerd dient te worden. De Lloyd’s broker zal het risico dan aanbieden aan de underwriter met het beste aanbod. Deze underwriter zal dit accepteren door, namens
zijn syndicaat of maatschappij, de slip te ‘scratchen’627 voor het geheel of een deel
(ook wel ‘line’ genoemd) van het risico. Indien er slechts een deel van het risico
wordt geaccepteerd, zal de Lloyd’s broker vervolgens underwriters van andere syndicaten of maatschappijen benaderen om delen in het risico aan te bieden, in de
hoop dat zij de leader zullen volgen met betrekking tot premie en voorwaarden.628
De leidende verzekeraar zal bovendien op de slip worden geïdentificeerd. In het
geval dat er twee slips zijn (een voor Lloyd’s en een voor de Company Market),
kunnen er twee leiders zijn. Echter, het is ook mogelijk om een van hen te identificeren als ‘leading London underwriter’. Wanneer er geen leider is aangewezen,
dan zal uit de omstandigheden van het geval moeten worden afgeleid wie er als
leider zal optreden. Hierbij kan van belang zijn in welke volgorde de slip is ondertekend.629
Iedere participerende underwriter zet vervolgens zijn handtekening en stempel op
de slip en tevens het percentage van het risico dat de underwriter wenst te dragen.630
Wanneer een verzekeraar zijn handtekening zet, komt er een overeenkomst tot
stand tussen de verzekeringnemer en de participerende verzekeraar.631 De participerende underwriters ondertekenen dus allen hetzelfde verzekeringsdocument, de
MRC slip.632 Wanneer de slip is volgetekend, zodat er 100% dekking is voor het risico, was het vroeger gebruikelijk om een polisdocument op te stellen. Tegenwoordig
gebeurt dit eigenlijk niet meer. Het nieuwe beleid is dus om slechts gebruik te
maken van de slip, omdat deze voldoende informatie geeft. Door het gebruik van
de MRC slip is de contractuele zekerheid vergroot en is een aparte polis dus niet
meer nodig. Deze slip fungeert in feite als polis. De slip is het enige bewijs van de
verzekering en de afzonderlijke overeenkomsten die de verzekeringnemer met de
underwriters heeft. Zoals al eerder beschreven doet het feit dat de respectievelijke
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.

Burling 2013, p. 5.
Zie par. 7.7.
Zie londonmarketgroup.co.uk/index.php/current-resources/placing-documentation/mrc.
Dit wordt wel ‘scratching the slip’ genoemd.
Burling 2013, p. 5.
Burling 2013, p. 192-193. Zie ook Unum Life v Israel Phoenix [2002] I Lloyd’s Rep IR 374.
Dit wordt ook wel ‘scratching the policy’ genoemd.
Birds, Lynch & Milnes 2012, nr. 2-033, p. 122. Zie ook Merkin 2010, nr. 1-033, p. 27-28.
‘Market Reform Contract Slip’. Het is tegenwoordig gebruikelijk op de London Market dat er naast de
slip geen polis meer wordt uitgegeven. Het gebruik van de MRC slip is verplicht op Lloyd’s, tenzij
de verzekeringnemer anders aangeeft.
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percentages waarvoor iedere underwriter participeert, worden weergegeven in één
verzekeringsdocument niet af aan het gegeven dat er sprake is van afzonderlijke
contracten tussen de verzekeringnemer met iedere underwriter.633
De makelaar kan overigens wel een apart document (de zogenaamde ‘Cover Note’)
aan de verzekeringnemer sturen waarin de dekking staat omschreven.634
7.4

Volgbepalingen in de Londense markt

Net als co-assurantie in Nederland is op de Londense markt het verzekeren op basis
van subscription een manier van risicospreiding over meerdere verzekeraars. Ook
in de Londense markt speelt daarom, evenals in Nederland, het risico dat er hiaten
in de dekking van een polis ontstaan wanneer participerende verzekeraars verschillende standpunten innemen in geval van een schade. Rhidian Thomas beschrijft
dit als volgt:
‘The practice of co-insurance offers material advantages to assureds, for
it broadens the availability and capacity of insurance, particularly for
substantial risks. There are, however, attendant risks and disadvantages.
It is important that all the contracts work in parallel so that in the event
of a claim they all pay. It would be disastrous to an assured if only one
or some responded, but not all. This risk may be avoided, or at least minimised, by ensuring that all the contracts are drafted on the same terms
and conditions, including the risk insured, exceptions and claims provisions, governing law and jurisdiction or other dispute resolution provisions. There is always the risk that such perfect contractual harmony may
not, or cannot, be achieved. But even when it is, there continues to be
the risk that individual underwriters may manage their positions differently. Particular differences might relate to whether the claim is within
the insurance, if a warranty or condition has been broken, the proper
discharge of the obligation to sue and labour, has the claim been properly
made and within time, should the claim be settled and, if so, for how
much, or should an ex gratia or without liability payment be agreed. Inconsistent responses to such issues may significantly prejudice the interests
of an assured.
In an attempt to avoid or minimise these potential difficulties, parties
may enter into a leading underwriter agreement, under which the
management of the insurance is delegated to one or more leading underwriters, who are thereupon the interface between the assured on the one
hand and the co-underwriters on the other.’635

633.

634.
635.

Burling 2013, p. 3: ‘The slip subscribed by a syndicate is aptly described as “a bundle of contracts
between the assured and a large number of individual underwriters.”’ Zie ook General Accident v
Tanter (The ‘Zephyr’) [1984] 1 Lloyd’s Rep 58 en Touche Ross v Baker [1992] 2 Lloyd’s Rep 207.
Clarke 2011, p. 6-7.
Rhidian Thomas 2015, p. 80.
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Om deze risico’s te voorkomen, wordt ook in deze markt gebruikgemaakt van
volgbepalingen.636 Het belang hiervan wordt aangestipt in Colinvaux’s law of insurance:
‘The most important device used in the Lloyd’s market to ensure that the
obligations of all subscribing underwriters are concurrent is the “leading
underwriter” clause.’637
Een dergelijke clausule is een afspraak tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer, zo volgt eveneens uit Colinvaux’s law of insurance:
‘A leading underwriter clause is a contract between the assured and the
underwriters, and is thus generally irrevocable, and in particular will not
lapse simply because the leading underwriter has not exercised his powers.’638
Evenals op de Nederlandse markt bestaat er echter ook in de Londense markt discussie over de juiste juridische kwalificatie daarvan.639 De volgbepalingen in de
Londense markt en de discussie over de kwalificatie daarvan zullen in deze paragraaf
besproken worden.
Het is daartoe allereerst relevant om te onderzoeken wat de functie van een volgbepaling op de Londense markt is.
7.5

Functie van volgbepalingen

Niet anders dan in Nederland is een belangrijk effect van de to follow-clausule in
de Londense markt dat zij verzekeraars en brokers tijd en geld scheelt. Gezien de
omvang van met name Lloyd’s is deze clausule, wellicht nog meer dan in Nederland,
ook vanwege commerciële redenen van belang voor verzekeraars.
Rhidian Thomas schrijft hierover dat in de Engelse rechtspraak ‘the clauses are viewed
favourably by the commercial judiciary who consider them to be founded on sound commercial
reasons’.640 Dit is tevens opgemerkt in de Engelse rechtspraak:
‘In the London insurance market a risk is often underwritten by several
insurers – Lloyd’s syndicates, several companies or a combination of
both. It is the interest of both underwriters and brokers that time should
not be spent in obtaining the express agreement of every underwriter to
every change, even such as a change in the spelling of a name of the insured. Hence, the leading underwriter system has evolved.’641

636.
637.
638.
639.
640.
641.

Volgbepalingen kunnen verschillende namen hebben, zoals bijvoorbeeld ‘to follow-clause’, ‘leading
underwriter clause’ en ‘follow the leader clause’. Zie hierover hoofdstuk 4 – Volgbepalingen.
Merkin 2010, nr. 1-040, p. 31-32.
Merkin 2010, nr. 1-040, p. 33.
Burling 2013, p. 192.
Rhidian Thomas 2015, p. 82.
In Roadworks (1952) Ltd v J R Charman and Others [1994] 2 Lloyd’s Rep 99.
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Daarnaast zorgt de to follow-clausule ervoor dat de uitvoering van de verzekering
uniform verloopt en de claimaf handeling centraal geregeld wordt, hetgeen vooral
voor de verzekeringnemer van belang is. Dit is ook in de Engelse rechtspraak erkend:
‘Its [the to follow-clause, JIR] clear prima facie effect is to entrust to the
leader all decisions, matters relating survey […] and claims settlements.
The commercial reasons why both the insured and the following market
should find advantage in such an arrangement are obvious. From insurers’
viewpoint, it is bound not only to save time and cost, but must also make
such a co-insurance more marketable and attractive to those seeking insurance.’642
De functie en ratio van de to follow-clausule in de London Market is vergelijkbaar
met de functie die een dergelijke clausule in Nederland heeft, al wordt de ratio van
de to follow-clausule iets meer vanuit commercieel oogpunt bezien.
Ook hier geldt echter wel de waarschuwing dat een nadeel van de to follow-clausule
is dat het lot van de verzekeringnemer geheel in handen van de leidende verzekeraar
ligt. Een verzekeringnemer die zich niet kan vinden in het besluit van een leidende
verzekeraar, kan de volgende verzekeraars daar niet op aanspreken. Hetzelfde geldt
voor de volgende verzekeraars, als zij menen dat een besluit van de leidende verzekeraar onjuist is, zullen ze deze in beginsel toch moeten volgen.643 Zie in dat kader
de overweging van een rechter in de zaak The Daylam:
‘For better or for worse following insurers trust and follow their leader.
The insured does not control the way in which the leading underwriters
handle or settle the claim. Following underwriters accept both the advantages and any risks of the leading underwriters’ handling of settlements
and of other matters affecting them. This is reinforced by the presence of
two express exceptions to the following market’s duty to follow, namely
ex gratia and without prejudice settlements.’644
In de zaak Buana Dua645 ging het om de vraag of er sprake was van de schending
van een garantiebeding. De volgende verzekeraar vond dat het garantiebeding geschonden was en dat er daarom geen recht op uitkering was onder de polis. De
leidende verzekeraar oordeelde anders en ging wel over tot uitkering. De volgende
verzekeraar was van mening dat zij niet hoefde te volgen. De rechter oordeelde
echter dat de volgende verzekeraar de leidende verzekeraar wel degelijk moest
volgen. De volgende verzekeraar had immers haar zelfstandige positie prijsgegeven

642.

643.
644.
645.

Roar Marine Ltd and Others v Bimeh Iran Insurance (The Daylam) [1998] 1 Lloyd’s Rep 423. Zie ook San
Evans Maritime Inc. and Others v Aigaion Insurance Co SA (The St. Efrem) [2014] EWHC 163 (Comm), [2014]
2 Lloyd’s Rep 265: ‘The commercial purpose of a follow the settlements clause is that from the insurers’ point of view it saves time and costs and also makes co-insurance more marketable which
is attractive to those seeking insurance.’
Rhidian Thomas 2015, p. 81. Zie ook Burling 2013, p. 194.
Roar Marine Ltd and Others v Bimeh Iran Insurance (The Daylam) [1998] 1 Lloyd’s Rep 423.
PT Buana Samudra Pratama v Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Ltd (The Buana Dua) [2011] EWHC
2413 (Comm); [2011] 2 Lloyd’s Rep 655.
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en kon daarom niet meer beslissen over de vraag of het garantiebeding al dan niet
was geschonden.646
‘The decision of [the lead underwriter] to settle the claim was a decision
or settlement “regarding claims within the terms of the policy” and so
the defendant was obliged to follow that decision whether or not there
had been a breach of warranty. The wording of the clause referred to all
settlements which suggested that there are no exceptions to those settlements which must be followed, save for those expressly stated, namely,
settlements on an ex gratia or without prejudice basis. The wording of
the clause referred to all decisions, surveys and settlements, which suggested that the whole process of claims investigation and settlement by the
leader was to be followed. That process would necessarily include both
issues of liability and of quantum. In that context the words “regarding
claims within the terms of the policy” would reasonably be understood
as encompassing decisions or settlements as to whether claims were within
the terms of the policy. To impose a limited obligation to follow settlements only as to quantum would require much clearer language than
that found in the clause in this case.’647
Kortom, door in te stemmen met een to follow-clausule beperkt de volgende verzekeraar zijn beslissingsbevoegdheid. Wanneer het de volgende verzekeraar vrij zou
staan om zelf te oordelen over dekking onder de polis, zou aan de functie van de
to follow-clausule voorbij worden gegaan.
Niet duidelijk wordt uit deze uitspraken op welke grondslag deze gebondenheid
van de volgende verzekeraars berust. Dit zal in de volgende paragraaf aan bod komen.
7.6

Grondslag voor gebondenheid aan de to follow-clausule

7.6.1

Discussie over de gebondenheid

Zoals hierboven aangegeven is niet duidelijk op welke grondslag verzekeraars nu
aan de to follow-clausule zijn gebonden. Deze vraag komt bovendien in de Engelse

646.

647.
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In casu ging het om een tankschip dat aan de grond gelopen was en door een sleepboot moest
worden weggesleept. Op weg naar het tankschip liep de sleepboot aan de grond en werd total loss
verklaard. De verzekeringsovereenkomst met betrekking tot de sleepboot bevatte het volgende garantiebeding (Clause 1.1 Institute Time Clauses – Hulls): ‘The Vessel is covered subject to the provisions of this insurance at all times and has leave to sail or navigate with or without pilots, to go
on trial trips and to assist and tow vessels or craft in distress, but it is warranted that the Vessel
shall not be towed, except as is customary or to the first safe port or place when in need of assistance,
or undertake towage or salvage services under a contract previously arranged by the Assured and/or
Owners and/or Managers and/or Charterers. This Clause 1.1 shall not exclude customary towage in
connection with loading and discharging’. Toen de sleepboot aan de grond liep was zij op weg om
te assisteren bij het slepen van het tankschip en daarmee was het garantiebeding volgens de volgverzekeraar geschonden. Echter had zij haar zelfstandige positie om hierover te oordelen opgegeven
door in te stemmen met de to follow-clausule.
PT Buana Samudra Pratama v Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Ltd (The Buana Dua) [2011] EWHC
2413 (Comm); [2011] 2 Lloyd’s Rep 655.
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literatuur en rechtspraak met enige regelmaat aan bod. In Arnould wordt daarover
opgemerkt:
‘It is the practice of the market to nominate a “leading underwriter” who
is generally empowered to agree the terms of the policy, or the terms of
any amendments to the wording on behalf of all of the subscribers […].
It is unclear whether the leading underwriter acts as the agent of the subscribing
underwriters, so that duties of care are owed to them, or whether the leading underwriter is simply the mechanism or trigger whereby the subscribing underwriters become bound to decisions made on their behalves. The question whether a leading
underwriter clause, coupled with a follow settlements clause, constitutes
the leading underwriter the agent of the following market, and the conflicting authorities, were considered in some detail by Teare J in The St.
Efrem. He preferred the view of Rix J as expressed in Mander v Commercial
unioin that there was nog agency, considering that [“i]ntroducing the
concept of agency when there is no agreement between Aigaion and
Catlin and Brit unnecessarily complicates the operation of the [follow the
settlements] clause”. However, he expressed no view on the related issue
of whether the leading underwriter owed the following underwriters
duties of care, since the question did not arise on the facts of the case.
A leading underwriter clause, because it is contained in the slip, constitutes
an agreement between the underwriters and the insured, and accordingly
it cannot be revoked unilaterally by any underwriter, although it also
follows that if the policy is avoided the leading underwriter can no longer
make decisions which bind the avoiding subscribers.’648 [cursivering toegevoegd, JIR]
Net als in Nederland speelt dus ook in de Londense markt een discussie over de
juridische kwalificatie van de to follow-clausule. Het is daarom interessant om naar
de Engelse situatie te kijken. Zoals uit bovenstaand citaat blijkt, wordt er gediscussieerd over twee opties. Enerzijds wordt een to follow-clausule gekwalificeerd als
vertegenwoordiging, in de vorm van een authority om te handelen als agent van de
volgende verzekeraars. De leader handelt dan dus niet enkel voor zichzelf, maar
ook in naam van de volgende verzekeraars. De andere optie is dat de leader voor
zichzelf handelt en optreedt in eigen naam, maar met zijn acties de to followclausule, in het contract tussen verzekeringnemer en verzekeraars, in werking stelt
(trigger analysis), als gevolg waarvan de volgende verzekeraars de leader moeten
volgen in zijn handelingen en beslissingen. Burling omschrijft deze discussie als
volgt:
‘Debate has arisen whether the leading underwriter clause in a slip
scratched by each follower confers on the leader authority as agent to act
on behalf of the following market or operates as an agreement between
followers and the assured to be bound by what the leader does, an endorse-

648.

Arnould 2018, nr. 2-18, p. 28-29.
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ment agreed between assured and leader acting as a “trigger” to a change
in the agreements between the assured and the followers.’649
Dit debat waarover Arnould en Burling schrijven doet sterk denken aan de discussie
die in de Nederlandse literatuur speelde over de juridische kwalificatie van de to
follow-clausule.650 Deze kwalificatie is van belang omdat die de juridische verhouding tussen een leider en volgers bepaalt, maar ook gevolgen heeft voor de verplichtingen van de leidende verzekeraar.
Het is daarom interessant om deze discussie voor de Londense markt verder uit te
werken. Deze zal hieronder verder worden beschreven.
In Colinvaux wordt deze discussie als volgt beschreven:
‘It has been suggested that the leading underwriter is the agent of the
following market and accordingly faces liability to those underwriters in
the event that his agreement with the assured prejudices their interests.
An alternative explanation of the mechanism is that a leading underwriter
is not the agent of the following market but that his actions are simply
the “trigger” by which the following market becomes bound. On this
analysis, an action beyond the leading underwriter’s mandate may be
effective to bind him, but does not bind the following market as there is
no triggering event which causes the underwriters in the following market
to be bound; in the same way, the leading underwriter cannot be in breach
of any warranty of authority, as he has not held himself out as having
the authority to bind the following market. It is unclear which of these
approaches is correct.’651
Het draait er bij deze discussie over de grondslag van gebondenheid om of een
volgende verzekeraar door middel van een to follow-clausule (a) authority verleent
aan een leider om namens hem te handelen als zijn agent. Of dat (b) een leider voor
zichzelf handelt, waarbij zijn acties als een soort ‘trigger’ fungeren met betrekking
tot de verplichtingen van de volgende verzekeraars onder ieder afzonderlijk contract.
Daartoe is allereerst van belang om op te merken dat er geen vaste formulering
van een to follow-clausule bestaat.652 De ‘standaard to follow-clausule’ bestaat
daarom niet. Partijen zijn vrij om de bewoordingen te kiezen die zij geschikt achten.
Als gevolg daarvan bestaan volgclausules in vele variaties en bewoordingen. Dit
volgt ook uit de literatuur:
‘The scope of the authority of the leading underwriter, who is normally
– but not necessarily – the first subscribing underwriter and the largest

649.
650.
651.
652.
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subscriber, depends upon the wording used, and it may extend to the
waiver of conditions and also to settlements.’653
Daarnaast is dit tevens in de Engelse rechtspraak opgemerkt:
‘There is no suggestion, nor could there realistically be, that “follow the
leader” clauses take only one form.’654
De formulering van de to follow-clausule is van belang om de reikwijdte ervan te
bepalen. Zo kan deze zeer breed geformuleerd zijn waardoor de leiders veel vrijheid
en bevoegdheden hebben. De volgende verzekeraars zijn dan verplicht de leiders
in al deze gevallen te volgen. De clausule kan echter ook heel smal worden geformuleerd zodat de leider zeer beperkt is in de bevoegdheden die hij heeft. In dat
geval hoeven de volgende verzekeraars de leider slechts in dit beperkte aantal gevallen te volgen. In een Engelse zaak omschreef de rechter dit treffend:
‘Follow clauses come in different forms. Some oblige the following underwriter to follow the lead underwriter in relation to a large number of
matters including alterations to the terms of the policy, surveys and
settlement of claims {…} and others oblige the following underwriter to
follow the lead underwriter in relation to a smaller range of matters, for
example decisions, surveys and settlements regarding claims. {…} Some
are concerned solely with alterations to the rates or conditions of the insurance {…} and others are concerned solely with the acceptance of declarations under an open cover. {…} Since the subject-matter and terms of
follow clauses may differ the manner in which they are intended to work
must depend, ultimately, upon an examination of the terms of the follow
clause in question.’655
Net als in de Nederlandse markt dient dus ook in de Londense markt de situatie
van ieder geval afzonderlijk te worden beoordeeld.

7.6.2

Leader as agent of the followers, based on authority

Zoals hiervoor al kort beschreven wordt wel verondersteld dat een leidende verzekeraar de authority heeft om als agent te handelen namens de volgmarkt. Voordat
inhoudelijk op deze veronderstelling kan worden ingegaan dienen eerst de definities
van deze leerstukken helder te zijn.
Het Engelse leerstuk agency wordt in Chitty on Contracts als volgt gedefinieerd:

653.

654.
655.

Arnould 2018, nr. 2-18, p. 28-29. Zie ook Unum Life Insurance Co of America v Israel Phoenix Assurance
Co Ltd [2002] Lloyd’s Rep. I.R. 374, Roadworks (1952) Ltd v J R Charman and Others [1994] 2 Lloyd’s Rep
99, en Roar Marine Ltd and Others v Bimeh Iran Insurance (The Daylam) [1998] 1 Lloyd’s Rep 423.
Zie Roadworks (1952) Ltd v J R Charman and Others [1994] 2 Lloyd’s Rep 99, 104 en Roar Marine Ltd and
Others v Bimeh Iran Insurance (The Daylam) [1998] 1 Lloyd’s Rep 423.
San Evans Maritime Inc. and Others v Aigaion Insurance Co SA (The St. Efrem) [2014] EWHC 163 (Comm),
[2014] 2 Lloyd’s Rep 265.
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‘At common law the word “agency” can be said to represent a body of
general rules under which one person, the agent, has the power to change
the legal relations of another, the principal […]. The legal doctrines which
have been developed stress the generality of the agent’s power to bind
and entitle his principal, while himself dropping out of the transaction
and incurring neither rights nor liabilities, though sometimes the agent
may himself be liable and entitled in addition.’656
Authority is een andere rechtsfiguur:
‘On the orthodox and accepted analysis, the full paradigm relationship
of principal and agent arises where one party, the principal, consents that
another party, the agent, shall act on his behalf, and the agent consents
so to act. This consent is said to confer “authority” on the agent; and from
this authority stems his power to affect the principal’s legal position. The
relationship between principal and agent need not be contractual: an
agent can act gratuitously, as many do under powers of attorney.’657
Over de wijze waarin deze leerstukken van elkaar verschillen, wordt in Chitty on
Contracts het volgende geschreven:
‘An agent’s power to affect the legal position of his principal rests upon
his authority: it may in fact be said that his authority is a power to affect
his principal’s position by doing acts on his behalf, though the ideas are
slightly different inasmuch as authority is regarded as a fact, while power
is a legal relation. Authority may be actual or apparent. Actual authority
is “a legal relationship between principal and agent created by a consensual agreement to which they alone are parties.”’658
Deze leerstukken lijken dus erg op elkaar, maar zijn niet exact hetzelfde. Zij doen
bovendien erg denken aan het Nederlandse leerstuk van volmacht.659 Met name
omdat de gevolgen van een authority om als agent te handelen namens een ander,
als volgt worden beschreven:
‘The general rule is that a principal is bound by, and entitled to the benefit of, the contract of his agent made on his behalf within the scope of
such agent’s actual authority.’660

656.
657.
658.

660.

Chitty 2015, p. 2.
Chitty 2015, p. 5.
Chitty 2015, p. 30. Zie ook Freeman & Lockyer v Buckhurst Park Properties (Mangal) Ltd [1964] 2 Q.B. 480,
502.
De discussie over de vraag of in Nederland volgbepalingen een volmacht inhouden, wordt besproken
in hoofdstuk 4 – Volgbepalingen. Zie over het leerstuk volmacht in het algemeen onder meer Van
Schaick 2011 en A.L.H. Ernes, Onbevoegde vertegenwoordiging (diss. OU), Deventer: Kluwer 2000.
Chitty 2015, p. 35.
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Zeker omdat dit leerstuk aan de Nederlandse volmacht doet denken,661 is het interessant om de discussie over gebondenheid aan volgbepalingen in de Engelse markt
hieronder nader uit te werken.
In beginsel kan niet worden aangenomen dat een leidende verzekeraar per definitie
de agent van de volgers is, enkel vanwege zijn hoedanigheid als leidende verzekeraar.
Hiervoor is meer onderzoek naar de bedoeling van partijen in het specifieke geval
nodig. Daarbij is ook de formulering van de clausule van belang. Een to followclausule kan een volmacht aan de leader inhouden als dit duidelijk in de clausule
is omschreven. Dat is overigens bij co-assurantie niet gebruikelijk, een to followclausule geeft hier meestal niet uitdrukkelijk blijk van.662
Rhidian Thomas benadrukt dat een belangrijke vraag die in dit kader gesteld moet
worden is of het de bedoeling van partijen was dat de leidende verzekeraar, behalve
voor zichzelf, ook als gevolmachtigde van de volgende verzekeraars optreedt met
als gevolg dat zij aan zijn handelingen en beslissingen zijn gebonden. Af hankelijk
van het antwoord op deze vraag rusten er op de leader verschillende verplichtingen.663
In het geval dat er sprake is van gebondenheid op basis van authority, als gevolg
waarvan de leider als agent van de volgende verzekeraars optreedt, heeft de leidende
verzekeraar met ieder van deze volgers een contract. De leider kan de volgers slechts
binden voor zover zijn daden binnen de volmacht – of authority – vallen. Dit
wordt ook wel de capaciteit van de leider genoemd. Rhidian Thomas beschrijft dit
als volgt:
‘Where the leader is agent, the agency is based on a contract between the
leader and each following underwriter, with there being as many agency
contracts as there are followers and with each made on similar terms.
The leader as agent will bind the following market only to the extent his
acts are within his actual or ostensible authority, frequently described as
the capacity of the leader. Actual authority derives from the express and
implied terms of the leading underwriter agreement, and its scope will
turn on the proper construction of the terms of the agreement. By contrast,
ostensible authority is not contractual but founded on an authority which
is represented by the principal to exist and which is relied upon by the
third party. Its particular significance is that ostensible authority may
coincide with actual authority and provide protection to third parties
when undeclared limitations are placed on the actual authority of agents.
The agency analysis carries significant legal implications for leaders. As
agent the leading underwriters owes a duty of care to the following market,
and also fiduciary duties, including a duty to act bona fide in the best
interests of the followers and to avoid a conflict of interest.’664
661.
662.
663.
664.

Zie hierover par. 4.5 voor een (beknopte) beschrijving van het leerstuk volmacht in relatie tot to
follow-clausules en co-assurantie.
Rhidian Thomas 2015, p. 94. Een uitzondering hierop is de General Underwriters Agreement, die
verderop zal worden besproken.
Rhidian Thomas 2015, p. 94.
Rhidian Thomas 2015, p. 96.
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De capaciteit van de leider is dus beperkt tot de daden van de leider die vallen
binnen de volmacht. De grenzen van de volmacht volgen uit het contract tussen
de leider en volgende verzekeraars. Ook binnen de capaciteit van de leider vallen
daden waarvoor geen volmacht is verleend, maar waarbij sprake is van een toerekenbare schijn.665 Deze capaciteit volgt niet uit het contract. Bij schijn van vertegenwoordiging, ook wel ‘apparent authority’ of ‘ostensible authority’ genoemd, berust
de gebondenheid op de schijn van bevoegdheid van de leider.666
In de rechtspraak bestaat er geen eenduidig beeld over de juridische kwalificatie
van de to follow-clausule. Hieronder zullen enkele voorbeelden worden besproken
waarin werd geoordeeld dat de leidende verzekeraar de agent van de volgende verzekeraars was. Of dit op basis van authority is, wordt niet telkens duidelijk.
In de eerste zaak luidde de to follow-clausule van de subcription polis als volgt:
‘All alterations, additions, deletions, extensions, agreements, rates and
changes in conditions to be agreed by the Leading Lloyd’s Underwriter
and Leading Company Underwriter only. Such agreements to be binding
on all Underwriters subscribing hereon.’667
In casu werd beslist dat aan de leidende verzekeraar authority was verleend door
de hem volgende verzekeraars:
‘I agree with [counsel] that a leading underwriter is the agent of the following market. By taking a leading line he knows that there will be following underwriters and he sees the terms of the L/U clause on the slip.
He may require the L/U clause to be altered if he is to take a line. The
following underwriters see from the slip the identity of the leader or
leaders. They see the terms of the L/U clause. By taking a line they not
only make a contract with the insured but also make those leader or
leaders their agent or agents for the purpose shown on the L/U clause.
The leader can ascertain the identity of the following underwriters from
the broker at any time and in particular if he is asked for an endorsement.
The policy itself, which will identify all the underwriters, is prepared later
– perhaps much later – by the Lloyd’s Policy Signing Office. That fact
is no more than the way in which Lloyd’s operates, and does not show or
help to show that a leader is not an agent of the following underwriters.
Though it has not played any part in my reasoning, I gain some comfort
that my reasoning is correct from the way in which underwriters in the
marine market have sought to regulate, as between themselves, what a
665.

666.
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Rhidian Thomas 2015, p. 96. Zie ook Eagle Star Insurance Co v Spratt [1971] 2 Lloyd’s Rep 116 en Panorame Developments (Guildford) Ltd. v Fidelis Furnishing Fabrics Ltd. [1971] 3 ALL ER 16: ‘A principal may
hold out as an agent as having authority, not only by a representation, but also by his conduct, or
even by his silence and acquiscence […]. If you find conduct – standing by – of the principal,
even though it is not communicated to the other party – and this conduct leads the other party
to believe that the agent has authority, that is enough to bind the principal.’
Rhidian Thomas 2015, p. 96. Zie ook Chitty 2015, p. 30.
Roadworks (1952) Ltd v J R Charman and Others [1994] 2 Lloyd’s Rep 99.
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leader should and should not do – a way which is consistent with a relationship of principal and agent.’668
Gezien deze rechtspraak is er sprake van een volmacht bij de to follow-clausule
omdat de leider weet dat er volgende verzekeraars zullen komen en hij de to followclausule kan zien op de slip. De volgende verzekeraars zien op die wijze wie de
leider is. Door een aandeel in het risico te nemen, gaan zij dan ook niet alleen een
overeenkomst aan met de verzekeringnemer, maar ook met de leidende verzekeraar.
In Youell v Bland Welch & Co Ltd gaf de to follow-clausule aan ‘wording to be agreed by
Leading London Reinsurer’. Overwogen werd als volgt:
‘Where… the slip provides for the formal wording to be agreed by the
leading underwriter the other subscribers to the risk anticipate and agree
that the leading underwriter will, on their behalf, agree the formal wording that will spell out their rights and obligations.’669
Op grond van de woorden ‘on their behalf’ in relatie tot de zinsnede waarin staat dat
de leidende verzekeraar de rechten en verplichtingen van volgende verzekeraars
zal vaststellen, is er volgens Rhidian Thomas een sterke indicatie dat hier sprake
is van agency, hoewel dat in deze zaak niet werd bepaald.670
Rhidian Thomas geeft in het algemeen aan dat er in beginsel geen reden is om aan
te nemen waarom een leidende verzekeraar niet de positie van een agent zou innemen, maar meent tegelijkertijd dat een underwriter die de status van leider accepteert
niet automatisch als agent kan worden gezien:
‘There is no inherent reason why a leading underwriter should not occupy
the position of agent, but at the same time it is not the case that an underwriter who accepts the position of leader automatically assumes the
status of agent. The duties and responsibilities which attach to agents
may provide a reason why underwriters may not wish to assume that
status, and also why there may be a judicial disposition to hesitate to accept the agency analysis unless the factual evidence clearly points to that
conclusion. The nature of the co-insurance will also probably be a significant factor. The case for agency is a substantially strong in relation to
subscription insurance provided by a single market, where there exists a
close community of commercial interest, than co-insurance constructed
across market or on a non-subscription basis. In the latter case the agency
analysis is very improbable. Finally, there can be no question of agency
when the status of agent has been expressly disavowed.’671

668.
669.
670.
671.

Roadworks (1952) Ltd v J R Charman and Others [1994] 2 Lloyd’s Rep 99.
Youell v Bland Welch & Co Ltd. [1987] 1 Lloyd’s Rep 471 and Youell v Bland Welch & Co Ltd. [1990] 2 Lloyd’s
Rep 423.
Rhidian Thomas 2015, p. 96.
Rhidian Thomas 2015, p. 96-97.
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Op basis van de hoedanigheid als leider mag dus niet automatisch een verlening
van authority worden aangenomen. Bovendien is er geen sprake van authority wanneer dit uitdrukkelijk is uitgesloten, aldus Rhidian Thomas.672 Wanneer een leider
authority heeft om als agent van de volgverzekeraars op te treden blijft aldus enigszins
onduidelijk. Dit dient te worden uitgezocht aan de hand van de bedoeling van
partijen. Het gaat daarbij om de vraag of het de bedoeling is geweest van partijen
dat de leidende verzekeraar, behalve voor zichzelf, bevoegd is om op te treden als
agent van de volgende verzekeraars die als gevolg daarvan verplicht zijn om de
beslissingen en bepalingen van de leider te volgen.673 Voor authority valt volgens
Rhidian Thomas vooral wat te zeggen wanneer er sprake is van een polis uit een
enkele markt, waarbij eerder sprake zal zijn van een gemeenschappelijk commercieel belang dan bij een polis met dekking uit verschillende markten.
Tegenover de opvatting dat als gevolg van de to follow-clausule de leider een agent
van de volgers is op basis van authority, staat de opvatting van de trigger analysis.
Volgens Rhidian Thomas is de trigger analysis in het bijzonder geschikt in het geval
een verzekering is opgebouwd uit meerdere polissen boven elkaar, ook wel layers
genoemd (verticale co-assurantie). De reden dat een dergelijke kwalificatie met
name geschikt is bij een verzekering die uit meerdere layers bestaat, is dat een leidende verzekeraar op het moment dat hij de verzekering sluit niet weet of andere
verzekeraars hem zullen volgen en, zo ja, wie dit zijn.674 Dit is erkend in de Engelse
zaak Roar Marine Ltd v Bimeh Iran Insurance:
‘Indeed, since he [de leading underwriter, JIR] usually puts down his line
first, he has no means of knowing whether other underwriters will or
will not be more enthusiastic in their commitment.’675
De trigger analysis zal in de volgende paragraaf worden besproken.

7.6.3

Trigger analysis: de to follow-clausule triggert gebondenheid van de
volgende verzekeraar

Wanneer de to follow-clausule wordt gekwalificeerd als een trigger, is er geen
sprake van vertegenwoordiging of volmacht. Er is dan geen sprake van authority
als gevolg waarvan de leidende verzekeraar handelt als agent van de volgende verzekeraars. Bij deze theorie wordt ervan uitgegaan dat volgende verzekeraars ieder
voor zich met de verzekeringnemer overeenkomen dat zij de beslissingen en handelingen van de leidende verzekeraar zullen volgen. Er bestaat hierbij geen contractuele relatie tussen de (leidende en volgende) verzekeraars onderling. De contractuele gebondenheid van volgverzekeraars om de leider te volgen berust dus telkens
672.
673.
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675.

Rhidian Thomas 2015, p. 97.
Rhidian Thomas 2015, p. 94.
Zulks geldt overigens in beginsel ook voor polissen die zijn gesloten op basis van co-assurantie,
maar niet in layers zijn verdeeld. Ook dan zal de leidende verzekeraar bij het sluiten van de verzekering niet weten of volgers intekenen op de polis en wie dit zijn. Bij horizontale co-assurantie kan
de leider dit echter wel zien op het moment dat de polis is volgetekend en hij daarvan een afschrift
ontvangt.
Roar Marine Ltd and Others v Bimeh Iran Insurance (The Daylam) [1998] 1 Lloyd’s Rep 423.
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op de afzonderlijke contracten tussen iedere volgverzekeraar en de verzekeringnemer.676
Bij de trigger analysis worden handelingen of beslissingen van de leader geacht de
to follow-clausule in werking te stellen en daarmee de volgende verzekeraars te
binden.
In Mander v Commercial Union Assurance Co plc werd geoordeeld dat sprake was van
een contractuele gebondenheid van de volgers jegens de verzekeringnemer, en dus
niet van een volmacht van de leidende verzekeraar:
‘I would tentatively suggest that a leading underwriter at any rate under
an open cover is not constituted the agent of the following market by
reason merely of a leading underwriter clause… Rather the following
market agree by subscribing to the cover, that they will be bound by a
declaration falling within the scope of the cover and agreed by the leading
underwriter: i.e. the agreement of the leading underwriter works as a
“trigger” rather than act of agency […].
It seems to me that the trigger analysis also has the virtue of avoiding the
danger of imposing upon a leading underwriter the unrealistic fiduciary
obligations of an agent, e.g. to avoid any conflict of interest.’677
In deze zaak was er naar het oordeel van de Queen’s Bench Division (Commercial Court)
dus uitdrukkelijk geen sprake van dat de leider als agent voor de volgende verzekeraars optrad. Wel was er in dit geval sprake van een trigger, waardoor de to followclausule tussen partijen (zijnde verzekeringnemer en volgende verzekeraar) in
werking trad.
Een ander voorbeeld waarin deze discussie speelt, is de zaak San Evans Maritime v
Aigaion Insurance.678 In deze zaak ging het om een schip, de ‘St. Efrem’. Het schip
was verzekerd door middel van een polis die was opgebouwd uit (verticale) layers.
Het schip werd voor 50% verzekerd door drie Lloyd’s syndicaten (‘de Lloyd’s polis’).
Daarnaast werd het schip voor 30% verzekerd door Aigaion (‘de Aigaion-polis’).679
De polissen waren gesloten op verschillende voorwaarden. De Aigaion-polis bevatte
overigens wel de volgende to follow-clausule:
‘Agreed to follow London’s Catlin and Brit Syndicate in claims excluding
ex-gratia payments.’

676.
677.
678.
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Rhidian Thomas 2015, p. 97.
Mander v Commercial Union Assurance Co plc [1998] Lloyd’s Rep IR 93.
San Evans Maritime Inc. and Others v Aigaion Insurance Co SA (The St. Efrem) [2014] EWHC 163 (Comm),
[2014] 2 Lloyd’s Rep 265.
De overige 20% van het schip was niet verzekerd en bleef voor risico van de verzekeringnemer.
Net als in de Benetank-zaak was er dus sprake van twee aparte polissen, gesloten op basis van verschillende voorwaarden.
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Onder beide polissen werd een schademelding gedaan nadat het schip voor de kust
van Brazilië aan de grond liep vanwege motorproblemen, als gevolg waarvan het
schip werd weggesleept naar Abidjan in Ivoorkust.680
Op verzoek werd een afschrift van de Aigaion-polis aan het Lloyd’s syndicaat toegezonden.
Het Lloyd’s syndicaat kwam vervolgens tot een schikking met verzekeringnemer.
De schikkingsovereenkomst bevatte de volgende bepaling:
‘The settlement and release pursuant to the terms of this Agreement is
made by each Underwriter for their respective participations in the Policy
only and none of the Underwriters that are party to this Agreement participate in the capacity of a Leading Underwriter under the Policy and do
not bind any other insurer providing hull and machinery cover in respect
of the St. Efrem.’
Op grond van deze bepaling, achtte Aigaion zich niet gebonden aan de schikkingsovereenkomst. De verzekeringnemer was het daar echter niet mee eens, hetgeen
leidde tot een rechtszaak. In deze zaak draaide het om de vraag of Aigaion op grond
van de to follow-clausule gebonden was onder de Aigaion-polis de schikking van
het Lloyd’s syndicaat te volgen.
De to follow-clausule in de Aigaion-polis (welke hiervoor al is weergegeven) was
kort en had slechts betrekking op claims. Justice Teare merkte daarover het volgende
op:
‘The Follow Clause in the present case is short and relates only to “claims”
[…]. Aigaion therefore agrees to follow Catlin and Brit “in claims”. There
is no dispute that “claims” must include settlement of claims. The commercial purpose of a follow settlements clause is that from the insurers’
point of view it saves time and costs and also makes co-insurance more
marketable which is attractive to those seeking insurance. It simplifies
the claims settlements […]. Nothing is said in the clause about how the
settlement must be reached. The only stated exclusion is that Aigaion
does not agree to follow ex-gratia payments. The agreement is with the
assured. There is no agreement between Aigaion and Catlin or Brit.
Nothing is said about authority. The Defendant simply agrees to follow
Catlin and Brit in claims and therefore in settlements.’681
Met betrekking tot de gebondenheid van Aigaion aan de to follow-clausule werd
als volgt geoordeeld:
‘In my judgement this Follow Clause is reasonably to be understood as meaning
that Aigaion agreed with the Assured to follow any settlement made by Catlin and
Brit in respect of an insurance claim arising from a casualty affecting St. Efrem.
The suggestions that the Follow Clause merely authorises Catlin and Brit
680.
681.

Hetgeen mij overigens een zeer lange sleeptocht lijkt.
Zie overweging 12-15 van Justice Teare in San Evans Maritime Inc. and Others v Aigaion Insurance Co SA
(The St. Efrem) [2014] EWHC 163 (Comm), [2014] 2 Lloyd’s Rep 265.
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to act on Aigaion’s behalf when settling a claim seems to me to ignore,
and add to, the simple words of the Follow Clause. Effect can be given to
the clause by construing it as an agreement between Aigaion and the Assured to follow a settlement by Catlin and Brit. Giving effect to the clause
in that way is consistent, in my judgement, with the simple language of
the clause. Introducing the concept of agency when there is no agreement
between Aigaion and Catlin and Brit unnecessarily complicates the operation of the clause.’682 [cursivering toegevoegd, JIR]
Het Commercial Court achtte Aigaion dus gebonden aan de schikking op grond
van de to follow-clausule. Deze clausule moest volgens Justice Teare worden begrepen als een overeenkomst tussen Aigaion en de verzekeringnemer, op basis waarvan
Aigaion de schikking van claims door Catlin en Brit zal volgen. Een andere uitleg
doet geen recht aan de simpele bewoordingen van deze clausule. De clausule dient
te worden uitgelegd als een afspraak tussen Aigaion en de verzekeringnemer om
een schikking van Catlin en Brit te volgen. Dit wordt nogmaals benadrukt door
Justice Teare:
‘In my judgement, for the reasons which I have already given in paragraphs 13-16 above, the Follow Clause operates as a simple agreement
between Aigaion and the Assured that the Defendant will follow the
settlement of claims by Catlin and Brit. This simple construction of the
clause is consistent with its purpose of simplifying the process of claims
settlement. The operation of the Follow Clause is not dependent upon
Catlin and Brit acting as agent for Aigaion so as to bind Aigaion to the
settlement and the Follow Clause is not be understood as authorizing
Catlin and Brit to act on behalf of Aigaion.’683
Uit bovenstaande overweging volgt dat de gebondenheid van Aigaion dus niet
rustte op een verlening van volmacht. In deze uitspraak werd aldus bepaald dat
Aigaion was gebonden aan de beslissingen en maatregelen van de leidende verzekeraar omdat zij dit had afgesproken met verzekeringnemer. Deze gebondenheid
berustte op de to follow-clausule in het contract tussen Aigaion en de verzekeringnemer. Hierin had Aigaion met de verzekeringnemer afgesproken de leidende
verzekeraar te volgen. Van een volmachtverlening door Aigaion aan de leidende
verzekeraar was volgens de rechter geen sprake.
Wanneer er nu precies gekozen wordt voor toepassing van het leerstuk authority
of voor een trigger analysis blijft echter onduidelijk. De Engelse literatuur en rechtspraak geven hierover geen eenduidig beeld. Het zal gezien de aard van het Engelse
rechtssysteem dus aankomen op nauwkeurige gevalsvergelijking (ex facto), zo mag
worden aangenomen.
Deze onduidelijkheid is echter een stuk minder van belang op Lloyd’s, nu men
daar tegenwoordig vaak gebruikmaakt van een MRC slip. Hierin wordt uitdrukkelijk
682.
683.

Zie overweging 16 van Justice Teare in San Evans Maritime Inc. and Others v Aigaion Insurance Co SA (The
St. Efrem) [2014] EWHC 163 (Comm), [2014] 2 Lloyd’s Rep 265.
Zie overweging 21 van Justice Teare in San Evans Maritime Inc. and Others v Aigaion Insurance Co SA (The
St. Efrem) [2014] EWHC 163 (Comm), [2014] 2 Lloyd’s Rep 265.
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afgesproken of een leider enige authority heeft om als agent van de volgers te handelen en welke bevoegdheden een leider daartoe heeft.684 De MRC zal in de volgende
paragraaf worden besproken.
7.7

Market Reform Contract (line slip)

7.7.1

MRC als markstandaard

Het Market Reform Contract (MRC), definieert een standaard voor line slips, met
betrekking tot lay-out en inhoud. Het zorgt aldus voor een enkele standaard die
gebruikt kan worden in de gehele Londense markt.685 Partijen op Lloyd’s zijn verplicht om de MRC slip te gebruiken.686
Partijen die gebruikmaken van line slips dienen zich bovendien te houden aan de
Contract Certainty Code of Practice.687
Daarnaast zet de Implementation Guide bij de MRC uiteen wanneer een line slip
gebruikt dient te worden:
‘Line slips are used by insurers to delegate their authority to enter into
contracts of insurance to another insurer (the “Line slip Lead”) in respect
of business introduced by a broker named in the Line slip. Lined slips are
used by brokers as an efficient way of placing business with a group of
insurers.
The authority granted to the Line slip Lead will be subject to the terms
agreed by the insurers as evidenced out in the Line slip agreement.’688
Met de MRC slip kunnen brokers risico’s plaatsen bij groepen van verzekeraars.
Voor verzekeraars is het een manier om de leidende verzekeraar voor een specifiek
risico authority te geven voor. De lay-out van de MRC slip is als volgt:
– Contract details;
– Information;
– Security details;
– Subscription agreement;
– Fiscal and regulatory;
– Broker remuneration and deductions.
Als een general guidance wordt er in de Implementation Guide bij de MRC het volgende toegelicht met betrekking tot authority:

684.

688.

Burling, Ashenden & Castle, Journal of the British Insurance Law Association 2012, p. 24. Het gebruik
van de MRC slip is verplicht, tenzij verzekeringnemers daar uitdrukkelijk van af willen wijken.
Zie par. 2.1 Market Reform Contract (Line Slip) Implementation Guide versie 1.5 (1 februari 2018).
Zie ook Arnould 2018, nr. 2-05, p. 15.
Underwriting Requirements, par. 3A. Zie ook Burling, Ashenden & Castle, Journal of the British Insurance
Law Association 2012, p. 24 en Merkin 2010, nr. 1-043, p. 35. Het gebruik van de MRC slip is verplicht,
tenzij verzekeringnemers daar uitdrukkelijk van af willen wijken.
Contract Certainty Code of Practice van de London Market Group, lmg.london/wp-content/uploads/2019/07/CC-COP-Sept-2018.pdf. Zie hierover ook Merkin 2010, nr. 1-043, p. 34-35.
Zie par. 2.2 Market Reform Contract (Line Slip) Implementation Guide versie 1.5 (1 februari 2018).
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‘During placing the broker must agree the terms and conditions with the
slip leader before obtaining supporting lines from the followers. In general,
delegation of authority should be limited to agreeing non-material
amendments. Careful thought should be given to how much authority
the leader is given for any amendments and this should be detailed in
the subscription agreement in line with the guidance at the back of this
document.’689
Hieruit volgt dat verleende authority slechts zou moeten zien op wijzigingen die
non-material zijn. Daarbij dient goed overwogen te worden hoeveel authority een
leider voor andere veranderingen zou moeten krijgen. Dit dient bovendien goed
te worden vastgelegd in de subscription agreement, die onderdeel uitmaakt van de
MRC.
De MRC slip vormt eigenlijk het centrale document bij het sluiten van een verzekering, nu hierin duidelijk wordt gemaakt wie welke beslissingen mag nemen en
op welke basis dat dient te gebeuren.
Burling schrijft daarover het volgende:
‘The “Subscription Agreement” section of a duly completed MRC slip
identifies the Slip Leader. It specifies the basis of agreement for contract
changes (eg “GUA 2001 with Non-Marine Schedule”). It identifies the
“Agreement Parties” for contract changes which are to bind the whole
market on the slip, and those who are to agree changes for their own
proportion only.
The Subscription Agreement of a duly completed MRC slip specifies the
“Basis of Claims Agreement”, eg Lloyd’s Claims Scheme (combined) and
IUA claims agreement practice, and identifies the “Claims Agreement
Parties”, eg “Slip Leader plus insurance company and Scheme Service
Provider”.’690
De subscription agreement in de MRC, met daarin de ‘basis of agreement for contract
changes’ en ‘basis of claims agreement’, zal hieronder nader worden besproken.
7.7.2

Subscription agreement

De subscription agreement is opgenomen als onderdeel van de MRC. In deze agreement
staat onder meer aangegeven wie de slip leader is. Daarnaast bevat de subscription
agreement een aantal andere onderdelen.
Allereerst is er een paragraaf ‘basis of agreement to contract changes’. Hierin wordt
uiteengezet op basis waarvan een leider wijzigingen op de polis mag doorvoeren
nadat deze geplaatst is, welke wijzigingen dit zijn en in welke mate hier bevoegdheid
voor is.

689.
690.

Zie par. 4.1 Market Reform Contract (Line Slip) Implementation Guide versie 1.5 (1 februari 2018).
Burling, Ashenden & Castle, Journal of the British Insurance Law Association 2012, p. 24.
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Veelal wordt als basis of the agreement to contract changes verwezen naar de ‘General
Underwriter Agreement’ (GUA, zie hierna). Daarin staat aangegeven welke wijzigingen
de leider mag doorvoeren en op welke wijze dit dient te gebeuren.
Ingevolge de MRC slip is de leider voor sommige alleen bevoegd, voor andere wijzigingen dient hij toestemming van een tweede verzekeraar of van specifieke verzekeraars te hebben.
Ten tweede bevat de subscription agreement een paragraaf ‘basis of claims agreement’.
Hierin staat vermeld op basis waarvan claims onder de polis afgehandeld dienen
te worden. Vaak zijn hier meerdere opties opgenomen. Zo wordt vaak het volgende
onderscheid gemaakt.
Claims die vallen onder de reikwijdte van de LMA9150-clausule mogen worden
afgehandeld door de slip leader, namens alle andere verzekeraars.691
Voor alle andere claims wordt vaak verwezen naar de andere regelingen. Met betrekking tot Lloyd’s syndicaten dient bijvoorbeeld gebruik te worden gemaakt van
het toepasselijke Lloyd’s Claims Scheme. Het kan dan zijn dat de leider de claims
die hieronder vallen gezamenlijk met het tweede syndicaat dient af te handelen.
Daarnaast kan nog zijn bepaald dat er een andere regeling is getroffen voor participerende verzekeraars die bijvoorbeeld niet via Lloyd’s handelen (het kan dan
bijvoorbeeld gaan om een buitenlandse verzekeraar die op het risico participeert).
Tevens wordt in deze paragraaf geregeld wie de administratie van claims voert
alsmede andere regels en voorwaarden met betrekking tot de claimsaf handeling.
Hieronder zullen de GUA en de Lloyd’s Claims Scheme 2010 worden besproken.
7.7.3

Agreement to contract changes - General Underwriter Agreement

Zoals in hoofdstuk 3 al werd besproken,692 sluiten verzekeraars in Nederland geen
onderlinge overeenkomst wanneer zij door middel van co-assurantie een risico
verzekeren. Anders ligt dat op Lloyd’s. Daar is het gebruikelijk dat men gebruikmaakt van de ‘General Underwriter Agreement (GUA).693 Hierin worden de bevoegdheden
van de underwriters en processen met betrekking tot wijzigingen in de polis vastgelegd.694 In de introductie bij de GUA wordt (voor zover relevant) het volgende
opgemerkt:
‘The General Underwriters Agreement provides a standardised arrangement in respect of contract change agreements. The purpose of the GUA
is to:

691.
692.
693.

694.
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Onder deze clausule vallen veelal claims tot GBP 250 000. Zie lmalloyds.com/LMA/News/LMA_bulletins/Attachments/LMA17-031-LE/ICA_LMA_Clause_Model_LMA9150.aspx.
Zie hoofdstuk 3 – Co-assurantie: een geheel van samenhangende overeenkomsten.
De GUA is enkel van toepassing wanneer dit duidelijk wordt vermeld in de Subscription Agreement.
Par. 2.4 GUA: ‘The contract should make a clear reference to the GUA and the relevant schedule
within the Subscription Agreement section under “Basis of Agreement to Contract Changes.”’
Een dergelijke verwijzing luidt bijvoorbeeld: ‘GUA (version 2.0) February 2014 with Marine Cargo
Schedule April 2013’.
Zie de General Underwriters Agreement (GUA) 2.0 februari 2014: londonmarketgroup.co.uk/index.php/current-resources/placing-documentation/gua.
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create an agreement between the subscribing Underwriters on a particular
contract for the management of changes;
clarify the extent of the delegated authority to the Slip Leader and
Agreement Parties.’695

De bedoeling van de GUA is aldus om een overeenkomst tot stand te brengen tussen
de verzekeraars onderling,696 waarbij de slip leader en agreement parties bevoegdheid
krijgen om wijzigingen op de polis door te voeren. De slip leader en de agreement
parties staan genoemd in het ‘subscription agreement’ gedeelte van de slip.697 In de
GUA worden wijzigingen ingedeeld in categorieën, waaruit blijkt wie er moet instemmen met de wijzigingen. Er zijn drie categorieën. Voor wijzigingen die onder
Part 1 vallen is enkel toestemming van de slip leader nodig. Voor wijzigingen onder
Part 2 dienen zowel de slip leader als agreement parties in te stemmen. Voor wijzigingen
onder Part 3 dienen alle underwriters instemming te verlenen.698
De GUA maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. De verzekeringnemer is dan ook geen partij bij de GUA, maar kan zich hier ingevolge de Contracts
(Rights of Third Parties) Act 1999 wel op beroepen.699 De GUA regelt dus enkel de
verhouding tussen verzekeraars. Zulks volgt ook uit de artikelen in de GUA, waaruit
duidelijk blijkt dat zij bedoeld is om een basis te vormen voor het contract tussen
de participerende verzekeraars. Een voorbeeld hiervan is de jurisdictieclausule, in
artikel 11.1 GUA, waaruit blijkt dat de jurisdictiekeuze voor de GUA los moet
worden gezien van die uit de verzekeringsovereenkomst:
‘Notwithstanding any other choice of law, express or implied, in the
contract of insurance or reinsurance, this GUA shall in all respects always
be governed by and construed in accordance with English law.’700
Uit dit artikel blijkt dat het Engelse recht van toepassing is op de GUA, hetgeen
niet wegneemt dat desondanks een ander recht van toepassing kan zijn op de
daadwerkelijke verzekeringsovereenkomst. Mochten er zich tegenstrijdigheden
voordoen tussen de MRC slip en de GUA, dan zal de MRC slip voorgaan op de
GUA.701
In de GUA wordt verder bepaald dat een leidende verzekeraar (‘slip leader’) als
agent van de volgers handelt. Zulks volgt uit de ‘condition paramount’, (ofwel: vooropstaande voorwaarde) van de GUA:
695.
696.

697.
698.
699.
700.
701.

Par. 2.3 Introduction GUA.
Par. 2.4 Introduction GUA: ‘The GUA is an agreement between the subscribing underwriters on a
particular contract relating to the level of delegated authority in respect of post placement alterations.’
Par. 2 GUA. Zie ook Burling 2013, p. 192-193.
Zie par. 2.4 Introduction GUA en par. 3 GUA.
Par. 11 GUA. Zie ook Rhidian Thomas 2015, p. 83-84 en Burling, Ashenden & Castle, Journal of the
British Insurance Law Association 2012, p. 25.
De ‘choice of law clause’ (clause 11.1).
Zie par. 2.4 GUA: ‘The GUA structure provides a standard agreement that is referenced from the
contract. If there is a difference between the GUA and the contract terms, the contract overrules
the GUA’. Zie ook Burling, Ashenden & Castle, Journal of the British Insurance Law Association 2012,
p. 24.
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‘This GUA determines the basis upon which the specified slip leader and
agreement parties for insurance and reinsurance risks to which this GUA
is applied may act as agents of the other Underwriters subscribing to those risks,
each for its own proportion severally and not jointly, in dealing with
certain alteration(s), amendment(s) and additions (“Alterations”) to the
contract of insurance or reinsurance evidenced by a slip, policy, certificate
or otherwise.’702 [cursivering toegevoegd, JIR]
Uit deze bepaling uit de GUA volgt dat partijen bij gebruik van de GUA afspreken
dat een leidende underwriter authority heeft om als agent van de volgende underwriters te handelen. Dit is dus de grondslag op basis waarvan de leider bevoegd is
om de volgende underwriters te binden.703
Overigens ziet deze bevoegdheid, gezien de reikwijdte van de GUA, slechts op wijzigingen in de polis nadat het risico is geplaatst. Zulks volgt uit de Contract Certainty
Code of Practice van de London Market Group.704 Burling licht dit als volgt toe:
‘Because the Contract Certainty Code of Practice require the complete
agreement of all terms before the contract is entered into, the GUA assumes that the initial wording is already agreed, and so confers authority
only as regards amendments, not the initial wording, and does not cover
claims.’705
De GUA gaat er aldus van uit dat vóór het sluiten van de daadwerkelijke verzekeringsovereenkomst alle voorwaarden zijn afgesproken, dit in verband met de contractuele zekerheid.
De GUA ziet echter niet op voorwaarden of de af handeling van claims. De leidende
verzekeraar heeft aldus niet het recht om claims te behandelen namens de volgende
verzekeraars. Daarvoor zijn door Lloyd’s andere regelingen opgesteld. Deze worden
wel de Lloyd’s Claims Schemes genoemd en zullen in de volgende paragraaf worden
besproken.
7.7.4

Claims agreement - Lloyd’s Claims Schemes

Zoals hiervoor beschreven bevat de MRC slip een subscription agreement met daarin
een paragraaf waarin de basis wordt vastgesteld waarop claims dienen te worden

702.
703.

705.

Condition Paramount (zie aanhef) GUA.
Roadworks (1952) Ltd v J R Charman and Others [1994] 2 Lloyd’s Rep 99: ‘The revised General Underwriters
Agreement which operates alongside the MRC states that the leading underwriter is the “agent” of
the following market for the purpose of agreeing variations to the agreement. Plainly that means
that the following market is bound by the leading underwriter’s acts, but it is not clear whether
this amounts to “agency” in the full legal sense of the term.’
Zoals bepaald in de Contract Certainty Code of Practice van de London Market Group, lmg.london/wpcontent/uploads/2019/07/CC-COP-Sept-2018.pdf, waarin contract certainty wordt gedefinieerd als:
‘Contract certainty is achieved by the complete and final agreement of all terms between the insured
and insurer by the time that they enter into the contract, with contract documentation provided
promptly thereafter.’ Het is de taak van de verzekeraar en broker om hiervoor te zorgen, zie par.
A.
Burling, Ashenden & Castle, Journal of the British Insurance Law Association 2012, p. 24.
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afgehandeld. Veelal gebeurt dit op basis van het Lloyd’s Claims Scheme.706 Het gebruik hiervan is zelfs verplicht voor alle Lloyd’s syndicaten onder de Byelaws van
Lloyd’s en zal in deze paragraaf verder worden beschreven.707
In het ‘2010 Claims Scheme’ wordt onderscheid gemaakt tussen ‘standard’ en
‘complex’ claims. Complex claims zijn claims waarmee een verzekerd bedrag gemoeid is vanaf £ 250 000 of meer.
De managing agent van het leidende syndicaat beoordeelt in beginsel een claim.
Daarbij wordt gekeken of er sprake is van een standaard- of een complexe claim.
In het geval er sprake is van een standaardclaim zal de managing agent van het leidende syndicaat deze alleen beoordelen,708 namens de volgende syndicaten. Wanneer er sprake is van een complexe claim, zal deze beoordeeld worden door de
managing agent van zowel het leidende syndicaat als het tweede syndicaat, namens
de volgende syndicaten.709
De managing agent van zowel het leidende syndicaat, als van het tweede syndicaat
is verplicht om claims te beoordelen met reasonable care of a reasonably competent
managing agent.710
Ook wordt in het 2010 Claims Scheme het volgende bepaald:
‘Where a managing agent is required to act on behalf of following syndicates under the 2010 Claims Scheme it is obliged to act in the best interests
of all those syndicates on whose behalf it acts. I fit concludes that it cannot
do so (presumably because of a conflict of interest) it must notify the
managing agents of the followers and the managing agent of the next
syndicate in slip order shall take its place for the purpose of the scheme.’711
Er worden door het Claims Scheme dus verplichtingen op het leidende syndicaat
gelegd, met betrekking tot de wijze waarop het jegens de volgers dient te handelen.
Daarnaast hebben de volgende syndicaten het recht om op verschillende wijzen
betrokken te zijn in de afhandeling van claims. Zo dienen bijvoorbeeld alle relevante
documenten en commentaren aanwezig te zijn in het Electronic Claims File (ECF).
Ook ex gratia-schikkingen, commutaties en opzeggingen dienen ter goedkeuring
te worden voorgelegd aan de volgende syndicaten.712 Ook rapportages van deskundigen dienen aan de volgers te worden toegezonden.713
Wanneer de managing agents van het leidende en tweede syndicaat het oneens zijn
over de af handeling van een claim, dienen zij alles in het werk te stellen om hun

706.

707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.

Claims worden afgehandeld op basis van het ‘2010 Claims Scheme. Zie ook Burling, Ashenden &
Castle, Journal of the British Insurance Law Association 2012, p. 25. Daarin wordt opgemerkt dat daarnaast
ook gewoonten en gebruiken van belang zijn.
Par. 12 Underwriting Byelaw.
2010 Claims Scheme, par. 5.
2010 Claims Scheme, par. 6.
2010 Claims Scheme, par. 5 en 7.
2010 Claims Scheme, par. 9.
2010 Claims Scheme, par. 12.
2010 Claims Scheme, par. 14 en 15.
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onenigheid op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, dienen zij een bespreking
te organiseren met de volgende markt om alsnog een consensus te bereiken.714
Ook is in dit Claims Scheme geregeld in hoeverre de syndicaten aansprakelijk
kunnen zijn ten opzichte van elkaar.715
7.8

Gevolgen van de kwalificatie van de to follow-clausule

Behalve de manier waarop de verzekering tot stand komt (door middel van subscription of op basis van verschillende verzekeringsdocumenten), bestaat er juridisch
verder weinig verschil tussen de hiervoor besproken verzekering op basis van
subscription en non-subscription. Voor beide geldt dat er juridisch gezien afzonderlijke overeenkomsten ontstaan tussen de verzekeringnemer en iedere underwriter
dan wel verzekeraar.716 Bovendien komt er geen onderlinge juridische verhouding
tussen underwriters en/of verzekeraars tot stand (tenzij deze uitdrukkelijk is overeengekomen). Een verzekeringnemer kan een underwriter dan wel verzekeraar
slechts aanspreken voor het percentage dat de underwriter/verzekeraar heeft geaccepteerd. Hierdoor kan de verzekeringnemer hen niet voor meer aanspreken.717
Zoals in de vorige paragrafen is besproken bestaat er geen eenduidigheid over de
grondslag van gebondenheid aan de to follow-clausule. Zulks blijkt ook uit de
hiervoor besproken rechtspraak waarin bij sterk vergelijkbare zaken soms wordt
geoordeeld dat er sprake is van authority en dan weer van een trigger. Gezien de
rechtspraak lijkt het verschil te liggen in het antwoord op de vraag of sprake is van
agreement tussen leader en volgers (uitleg van de afspraak tussen verzekeraars), dan
wel of een volgend verzekeraar zich bindt jegens de verzekeringnemer (ook een uitlegvraag). Dit leidt tot rechtsonzekerheid, hetgeen anders ligt wanneer er gebruik
wordt gemaakt van de MRC, GUA en Claims Schemes, waarin aan leidende syndicaten bevoegdheden worden toegekend om te handelen als agent van de volgende
syndicaten.
Wanneer de volgplicht wordt gebaseerd op authority, als gevolg waarvan een leidend
syndicaat als agent van de volgende syndicaten handelt, zal dit juridische gevolgen
hebben voor een leidend syndicaat. Als gevolg hiervan zal er namelijk een zorgplicht
op het leidende syndicaat komen te rusten, ook wel duty of care genoemd. Wat deze
zorgplicht precies inhoudt wordt niet niet nader toegelicht in de MRC, GUA of de
Claims Schemes. Rhidian Thomas schrijft hierover het volgende:
‘The agency analysis carries significant legal implications for leaders. As
agent the leading underwriter owes a duty of care to the following market,
and also fiduciary duties, including a duty to act bona fide in the best
interests of the followers and to avoid a conflict of interest.’718

714.
715.
716.
717.
718.
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2010 Claims Scheme, par. 20-22.
2010 Claims Scheme, par. 27 e.v.
Rhidian Thomas 2015, p. 79-80 en par. 24(2) Marine Insurance Act 1906.
Rhidian Thomas 2015, p. 80.
Rhidian Thomas 2015, p. 96.
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Een dergelijke zorgplicht zal het leidende syndicaat naar mijn mening in een lastig
parket kunnen brengen. Ik kan mij voorstellen dat er zich situaties voordoen
waarbij de hiervoor beschreven plichten strijdig kunnen zijn met het belang van
de verzekeringnemer. Handelen in het belang van de volgende verzekeraars kan
immers conflicteren met de belangen van de verzekeringnemer en zo alsnog tot
discussies leiden. Dit is ook de overweging die wordt gemaakt in de uitspraak
Mander v Commercial Union Assurance Co Plc:
‘It seems to me that the trigger analysis also has the virtue of avoiding
the danger of imposing upon a leading underwriter the unrealistic fiduciary obligations of an agent, e.g. to avoid any conflict of interest.’719
Rhidian Thomas acht het waarschijnlijk dat vanuit dit oogpunt ook in de zaak St.
Efrem werd geoordeeld dat van authority van de leidende verzekeraar als agent van
de volgers geen sprake was. Wanneer dat wel het geval zou zijn geweest, zou er
grond zijn geweest voor het argument dat er sprake was van schending van de
plichten waaraan de leider moest voldoen jegens de volgers. Dat zou de positie van
de volgende verzekeraars versterken, die zichzelf niet gebonden achtten aan een
schikking door de leidende verzekeraars.720
Een leading underwriter die agent is van de volgende verzekeraars kan immers door
die volgers aansprakelijk worden gesteld indien hun belangen worden geschaad
door zijn beslissingen, maatregelen of afspraken met de verzekerde. Dit risico is
bij authority om als agent van de volgers te handelen groter dan wanneer sprake is
van een trigger analysis. Immers, wanneer een leidende verzekeraar buiten de reikwijdte van een volgbepaling zou handelen, zou er geen sprake zijn van een trigger,
zodat de volgmarkt daarmee niet gebonden is. Colinvaux’s law of insurance schrijft
hierover:
‘On this analysis, an action beyond the leading underwriter’s mandate
may be effective to bind him, but does not bind the following market as
there is no triggering event which causes the underwriters in the following
market to be bound; in the same way, the leading underwriter cannot be
in breach of any warranty or authority, as he has not held himself out as
having the authority to bind the following market.’721
Het lijkt hierdoor voor een leidende verzekeraar veiliger om geen authority van de
volgende verzekeraars aan te nemen, maar zijn handelen slechts te laten functioneren als trigger, voor de gebondenheid van de volgende verzekeraars.722 Indien
719.
720.

721.
722.

Mander v Commercial Union Assurance Co plc [1998] Lloyd’s Rep IR 93.
Rhidian Thomas 2015, p. 96. Hier is overigens sprake van een speculatie door Rhidian Thomas. Dit
precieze punt werd niet beschreven in de uitspraak zelf. De redenering is echter logisch wanneer
men de zaak bestudeert. Zie ook par. 7.6.3.
Merkin 2010, nr. 1-040, p. 32-33.
Uiteraard voor zover deze handeling binnen de dekking van de polis valt. Ik verwijs hierbij opnieuw
naar Mander v Commercial Union Assurance Co plc [1998] Lloyd’s Rep IR 93: ‘I would tentatively suggest
that a leading underwriter at any rate under an open cover is not constituted the agent of the following market by reason merely of a leading underwriter clause… Rather the following market agree
by subscribing to the cover, that they will be bound by a declaration falling within the scope of the cover and
agreed by the leading underwriter: i.e. the agreement of the leading underwriter works as a “trigger”
rather than act of agency.’ [cursivering toegevoegd, JIR]
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een leider buiten de reikwijdte van de to follow-clausule handelt, zal dit niet leiden
tot gebondenheid van de volgende verzekeraars omdat er geen sprake is van een
trigger event welke hen aan zijn handelingen zou binden.
7.9

Conclusie

De Londense verzekeringsmarkt is één van de oudste verzekeringsmarkten en heeft
een rijke historie. Zij heeft ook een lange co-assurantietraditie. Daarom is een
analyse van de regels inzake volgbepalingen zoals de to follow-clausule van groot
belang, ook voor de Nederlandse markt en de uitleg van de aldaar geldende regels.
Over de basis op grondslag waarvan volgers aan de to follow-clausule gebonden
zijn bestaat in Engeland, net als in Nederland, enige discussie.
De vraag die bij deze discussie speelt is of een volgende verzekeraar door middel
van een to follow-clausule (a) authority verleent aan een leider om namens hem te
handelen als zijn agent, of dat (b) een leider voor zichzelf handelt, waarbij zijn acties
als een soort trigger fungeren met betrekking tot de verplichtingen van de volgende
verzekeraars onder ieder afzonderlijk contract. Rechtspraak en de literatuur geven
geen eenduidig antwoord op deze vraag.
Deze vraag is minder van belang bij het handelen op Lloyd’s, nu daar gebruik wordt
gemaakt van standaardcontracten zoals de MRC, als gevolg waarvan allerlei regelingen van toepassing kunnen worden verklaard waaruit blijkt dat aan het leidende
syndicaat authority is verleend om te handelen als een agent voor de volgende syndicaten.
Indien een volgbepaling het leidende syndicaat de bevoegdheid geeft om als agent
van de volgmarkt te handelen, heeft dit juridische gevolgen voor de leider. In tegenstelling tot de trigger analysis, zal dit leiden tot een zorgplicht van de leidende
verzekeraar, ook wel duty of care genoemd. Uit de Engelse rechtspraak en literatuur
wordt niet geheel duidelijk wat men hieronder verstaat. Wel lijkt mee te spelen
dat een leider in het belang van de volgende verzekeraars dient te handelen. Dit
zal voor de leidende verzekeraar soms zeer lastig kunnen zijn in het geval er zich
belangenconflicten voordoen.
Op goede gronden wordt in de literatuur dan ook wel gesteld dat de trigger analysis
voordelen heeft ten opzichte van de authority om als agent van de volgmarkt te
handelen.723 Toch wordt in de Londense verzekeringsmarkt wel gebruikgemaakt
van standaardregelingen zoals de MRC slip, als gevolg waarvan de GUA en Claims
Schedules van toepassing kunnen worden verklaard. Hierin wordt aan de leider
authority verleend om als agent van de volgmarkt te handelen. Voor dergelijke
standaardregelingen valt veel te zeggen, nu zij ervoor zorgen dat van tevoren al
veel afspraken zijn gemaakt, hetgeen discussies achteraf voorkomt. Toch wordt in
de Engelse rechtspraak en literatuur geen reden gegeven waarom de voorkeur
wordt gegeven aan deze grondslag, boven die van een trigger. Dat is opvallend nu
een trigger minder aanleiding tot discussie lijkt te geven en bovendien ook geen
zorgplicht op een leidende verzekeraar lijkt te leggen, zoals dat bij toepassing van
het leerstuk authority wel het geval is.

723.
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Zie Burling 2013, p. 194 en Rhidian Thomas 2015, p. 99.

HOOFDSTUK 7

Hoofdstuk 8
De precontractuele mededelingsplicht
bij co-assurantie

8.1

Inleiding

Op de aspirant-verzekeringnemer die een risico ter verzekering aanbiedt bij een
verzekeraar rust een wettelijke precontractuele mededelingsplicht die volgt uit
artikel 7:928 BW.724 Deze wettelijke verplichting houdt kort gezegd in dat er op de
aspirant-verzekeringnemer een wettelijke verplichting rust om, vóór het aangaan
van de verzekeringsovereenkomst, de verzekeraar alle relevante feiten mede te
delen omtrent het ter verzekering aangeboden risico.
De codificatie van deze precontractuele mededelingsplicht is niet zonder reden
geschied: zij is onder meer bedoeld om de verzekeraar in staat te stellen het risico
correct in te schatten.725 In tegenstelling tot de aspirant-verzekeringnemer is de
verzekeraar doorgaans immers onbekend met het ter verzekering aangeboden risico
en de kenmerken daarvan. Een aspirant-verzekeringnemer weet bijvoorbeeld hoe
zijn bedrijf ervoor staat, welke werkzaamheden er worden verricht en op welke
manier dit gebeurt. De verzekeraar weet dit in beginsel niet. Er is aldus sprake van
een informatieachterstand bij de verzekeraar.726 Wil de verzekeraar een weloverwogen beoordeling van het aangeboden risico kunnen maken, dan dient hij over
voldoende informatie te beschikken. Hij is daarbij afhankelijk van de mededelingen
van de aspirant-verzekeringnemer.727 Deze dient de verzekeraar op de hoogte te
brengen van de relevante informatie omtrent het risico. Om die reden rust op de
aspirant-verzekeringnemer een precontractuele mededelingsplicht.728 De verzekeraar
dient zodanig geïnformeerd te worden dat hij in staat is om een geïnformeerde
beslissing te maken over het al dan niet aangaan van de verzekeringsovereenkomst
met de aspirant-verzekeringnemer, het al dan niet opnemen van specifieke verze724.
725.
726.

727.

728.

Waar in dit hoofdstuk gesproken wordt van verzwijging of schending van de precontractuele mededelingsplicht ex art. 7:928 BW wordt hetzelfde bedoeld, namelijk het leerstuk ex art. 7:928 BW.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/139, Hendrikse & Rinkes 2019, p. 245-246 en
Van Huizen, Wezeman & Van Eijk-Graveland 2014, p. 25.
Engel 2016, p. 25: ‘[Er dient op te worden gewezen] dat de aspirant-verzekeringnemer specifieke
kennis heeft over de kwade kansen met betrekking tot het risico dat hij wenst te verzekeren. De
verzekeraar heeft in dat opzicht een kennisachterstand.’
Kamerstukken II 1985/86, 19529, nr. 3, p. 7: ‘De omstandigheid dat de verzekeraar in hoge mate moet
afgaan op mededelingen van de verzekeringnemer bij het sluiten van de overeenkomst, heeft van
oudsher tot regeling van deze materie geleid.’ Zie ook Wery & Mendel 2017, p.16.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/139: ‘Gelijkheid van kennis omtrent het aangeboden risico kan de verzekeraar in de regel alleen met de medewerking van de verzekeringnemer
verwerven en daartoe dient de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst.’
Zie ook Van Huizen, Wezeman & Van Eijk-Graveland 2014, p. 25-26: ‘Bij de beoordeling van het
risico dat ter dekking aan hem wordt aangeboden is de verzekeraar grotendeels af hankelijk van
de informatie die de aspirant-verzekeringnemer hem verstrekt. De Nederlandse wetgever heeft een
bijzondere bepaling ter bescherming van de verzekeraar tegen het niet mededelen van relevante
feiten door de verzekeringnemer opgenomen.’
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keringsvoorwaarden, de hoogte van de verzekerde som en de hoogte van de premie.729 Volgens Wansink en Van Tiggele dient de verzekeraar daartoe over ten
minste dezelfde kennis te beschikken als de aspirant-verzekeringnemer zelf.730
Wanneer de verzekeraar een risicobeoordeling heeft kunnen maken zal hij vervolgens – indien hij daartoe bereid is en in ruil voor een door de verzekeringnemer
te betalen premie – het risico van de aspirant-verzekeringnemer overnemen.731
De mededelingsplicht dient overigens niet slechts het belang van verzekeraars.
Zoals Hendrikse en Rinkes opmerken, is het ook voor de verzekeringnemer van
belang dat een verzekeraar een geïnformeerde acceptatiebeslissing over een risico
kan maken. Wanneer verzekeraars nauwkeurige informatie hebben over een ter
verzekering aangeboden risico (en de achtergrond van de aspirant-verzekeringnemer
en de aspirant-verzekerde), zullen zij minder aannames hoeven te maken over het
risico. Dit zal zich vertalen in een lagere risico-opslag, die onderdeel uitmaakt van
de verzekeringspremie die aan de verzekeringnemer in rekening wordt gebracht.732
Een ander punt is dat, zoals hierboven reeds genoemd, de informatie over een risico
vaak bekend is bij de aspirant-verzekeringnemer, althans deze zal de relevante informatie gemakkelijker kunnen inwinnen dan de verzekeraar. Ook indien het voor
de verzekeraar wel mogelijk is om relevante informatie omtrent het risico te achterhalen, zal dit vaak kosten meebrengen voor de aspirant-verzekeringnemer.733
Het is dan gemakkelijker en goedkoper wanneer de aspirant-verzekeringnemer
deze informatie verzamelt en aan de verzekeraar mededeelt.
In dit hoofdstuk zal de precontractuele mededelingsplicht bij verzekeringen in coassurantie worden besproken.734
Allereerst zal worden besproken wanneer de precontractuele mededelingsplicht
geldt. Daarna zal de mededelingsplicht ter beurze worden besproken. Daartoe zal
eerst kort worden weergegeven op welke wijze een verzekering ter beurze tot stand
komt. Ook zal de rol van de makelaar bij de mededelingsplicht ter sprake komen.
Vervolgens zal de mededelingsplicht van de meeverzekerde derde worden besproken. De vraag of de werking van artikel 7:928 BW contractueel kan worden beperkt
zal in de daaropvolgende paragraaf aan de orde komen. Vervolgens zal de mededelingsplicht bij oversluiting worden besproken. Ten slotte zal het Engelse recht ter
zake aan de orde komen, waar de bepalingen omtrent de precontractuele mededelingsplicht onlangs zijn vernieuwd en hervormd in de vorm van de Insurance Act
2015. Hierbij is specifiek rekening gehouden met de kenmerken van de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt. Een schets van het Engelse recht ter zake kan in die zin
nuttige inzichten geven met betrekking tot de rechtsvragen die in dit hoofdstuk
729.
730.

731.
732.
733.
734.
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Engel 2016, p. 25.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/2139: ‘Voor beoordeling van het aangeboden
risico en inschaling daarvan in de passende risicogroep is noodzakelijk dat de verzekeraar ten
minste over dezelfde kennis beschikt als de kandidaat-verzekeringnemer zelf. Alleen dan kan hij
zich beschermen tegen het gevaar van de zogenaamde zelfselectie die met name eigen is aan elke
vorm van vrijwillige verzekering.’
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 245.
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 245-246.
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 246 en Engel 2016, p. 26.
In dit hoofdstuk beperk ik me tot de bespreking van de precontractuele mededelingsplicht ter
beurze. Zie uitvoerig over de precontractuele mededelingsplicht Engel 2016.
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zullen worden behandeld ten aanzien van de precontractuele mededelingsplicht
bij co-assurantie.
8.2

De precontractuele mededelingsplicht vóór het sluiten van de
overeenkomst

De wettelijke precontractuele mededelingsplicht volgt uit artikel 7:928 lid 1 BW.
Deze bepaling luidt als volgt:
‘De verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan
de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen,
en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de
verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal
willen sluiten, af hangt of kan af hangen.’ [cursivering toegevoegd, JIR]
Uit deze bepaling kan worden afgeleid dat de precontractuele mededelingsplicht
bestaat vóór het sluiten van de verzekeringsovereenkomst.735 Dat betekent dat
wanneer de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen de precontractuele
mededelingsplicht ophoudt te bestaan. Voor de totstandkoming van een overeenkomst is wilsovereenstemming tussen partijen vereist (ex art. 6:217 BW). Daarvan
is sprake wanneer het aanbod en de aanvaarding daarvan op elkaar aansluiten.
Voor de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst betekent dit het volgende. Als hoofdregel geldt dat de aspirant-verzekeringnemer door het risico ter verzekering aan te bieden een aanbod aan de verzekeraar doet. De verzekeringnemer
dient als het ware een aanvraag in bij de verzekeraar voor een verzekering. Deze
aanvraag kan als aanbod worden gezien. De verzekeraar kan dit aanbod aanvaarden
of afwijzen.736 Ter beurze komt dat erop neer dat de makelaar namens de aspirantverzekeringnemer een risico ter verzekering aanbiedt. Hierbij stelt de makelaar
ook de voorwaarden op en stelt hij de premie vast. Het is vervolgens aan de verzekeraar om te besluiten of hij het aangeboden risico op de voorgestelde voorwaarden
en tegen de voorgestelde premie wil aanvaarden.737
Wanneer het aanbod door de verzekeraar wordt aanvaard komt de verzekering tot
stand en houdt de precontractuele mededelingsplicht op te bestaan.
De vraag dient zich aan wat dit betekent voor de periode waarin er al wel een risico
aan de verzekeraar is aangeboden, maar dit nog niet door de verzekeraar is aanvaard. Er is dan nog geen verzekeringsovereenkomst tot stand gekomen, zodat de
precontractuele mededelingsplicht doorloopt tot het moment waarop de verzekeraar
735.

736.

737.

Parl. Gesch. titel 7.17, p. 14 (MvT): ‘In lid 1 staat voorop dat de verzekeringnemer steeds verplicht is
de verzekeraar vóór het sluiten van de overeenkomst in te lichten omtrent alle feiten die hij kent
of behoort te kennen. Dit strekt zich niet uit tot alles wat voor de verzekeraar van belang is, of van
belang kan zijn, maar is beperkt tot de feiten waarvan de nemer weet, of waarvan hij behoort te
weten, dat zij voor de verzekeraar van belang zijn of kunnen zijn.’
Tolman 2011, p. 152 e.v. Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/79, waarin
wordt opgemerkt dat voor verzekeringen die worden gesloten op basis van een aanvraagformulier,
heeft te gelden dat het ter beschikking stellen van een aanvraagformulier door de verzekeraar dient
te worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
Dit is anders in de provinciale markt. Zie Tolman 2011, p. 152 e.v. en Leliveld 2017, p. 112-113.
Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/85.
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het aanbod zal aanvaarden. Mijns inziens rust er op de beursmakelaar een verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat feiten en omstandigheden die onder de
mededelingsplicht vallen en zich voordoen in deze ‘tussenperiode’, tijdig aan de
verzekeraar worden medegedeeld.738
8.3

Onderscheid tussen de provinciale markt en de co-assurantiemarkt

Bij het bespreken van de mededelingsplicht dient er enig onderscheid te worden
gemaakt tussen de provinciale verzekeringsmarkt739 en het beursbedrijf. Buiten
twijfel staat dat ook bij verzekeringsovereenkomsten die door middel van co-assurantie worden gesloten een precontractuele mededelingsplicht (tevens ex art. 7:928
BW) op de aspirant-verzekeringnemer rust. Er zijn echter wel een aantal punten
waarop die mededelingsplicht bij het beursbedrijf afwijkt van de mededelingsplicht
in de provinciale markt.
Ten eerste heeft dit betrekking op de hoedanigheid van de (aspirant-)verzekeringnemer. In de provinciale markt zal dat vaak een consument of (kleine) ondernemer
zijn, terwijl het bij co-assurantie veelal gaat om (groot-)zakelijke verzekeringnemers.
Ten tweede is het zo dat bij verzekeringen ter beurze de aspirant-verzekeringnemer
wordt bijgestaan door een professionele beursmakelaar. Die beursmakelaar vertegenwoordigt de aspirant-verzekeringnemer. Als hoofdregel geldt dat een tussenpersoon in opdracht van de aspirant-verzekeringnemer handelt. Meer specifiek voor
het sluiten van een verzekering ter beurze zal sprake zijn van lastgeving.740
Ten derde wordt er in de provinciale markt bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst gebruikgemaakt van een vragenformulier, waarop uiteengezet is
hetgeen een aspirant-verzekeringnemer precies aan een verzekeraar moet melden
om aan zijn mededelingsplicht te voldoen. De verzekeraar kan zich zo een beeld
vormen van het aangeboden risico. Bij co-assurantie wordt bij het afsluiten van
een verzekering in beginsel geen vragenlijst gebruikt.741 Dit heeft onder meer te
738.
739.
740.

741.
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Zie in die zin ook Engel 2016, p. 64.
Naast de co-assurantiemarkt bestaat de provinciale markt. Dit onderscheid wordt gebruikt om
verzekeringen aan te duiden die niet ter beurze worden gesloten.
Zie De Jong, NTHR 2015, p. 2-3: ‘In de literatuur en de privaatrechtelijke jurisprudentie wordt algemeen aanvaard dat een verzekeringstussenpersoon moet worden beschouwd als een opdrachtnemer.
Wat geldt voor de provinciale verzekeringstussenpersoon geldt eveneens voor de makelaar: zij
vertegenwoordigen hun cliënt bij het onderbrengen van een verzekering. Daarbij treden zij op als
opdrachtnemer van hun cliënt, de aspirant-verzekeringnemer respectievelijk – als het gaat om
een wijziging op een bestaande verzekering – de verzekeringnemer.’ Zie ook Asser/Wansink, Van
Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/47: ‘Voor de zelfstandige tussenpersoon geldt als hoofdregel dat hij
ten behoeve van zijn cliënt (wel) adviseert en in diens opdracht bemiddelt teneinde een verzekeringsovereenkomst tot stand te brengen. Op de opdracht tot bemiddelen zijn in beginsel art. 7:400413 BW van toepassing […]. Heeft de assurantietussenpersoon zich tegenover de verzekeringnemer
verbonden tot het sluiten van een verzekering bij een of meer verzekeraar(s), dan is in zoverre
sprake van lastgeving in de zin van art. 7:414-424 BW. Dit is meestal het geval bij het onderbrengen
van een risico door een makelaar op de beurs […]. Voor komt ook de situatie waarin de verzekeringnemer zich tot zijn (vaste) tussenpersoon wendt met de vraag om het risico onder te brengen op
de beurs. Deze tussenpersoon wendt zich dan tot een makelaar met de vraag om de post te plaatsen.
De tussenpersoon die met de verzekeringnemer handelt wordt aangeduid als de servicing broker
en de beursmakelaar als de placing broker.’ Zie ook Vloemans & Spiering 2016, p. 17. Zie verder
Rb. Rotterdam 20 juli 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BR4450, r.o. 4.10, S&S 2011/129.
Hof Amsterdam 19 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1541, r.o. 3.4. Hierop bestaan overigens wel
uitzonderingen, zoals bij aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en commissarissen
(ook wel ‘D&O-polis’ genoemd) en fraudeverzekeringen. Zie ook Van Tiggele-van der Velde 2017,
p. 70 en Kalkman 2019, p. 30.
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maken met het feit dat de risico’s vaak groot en complex zijn. De non-uniformiteit
van dergelijke risico’s maakt dat een standaard vragenlijst niet eenvoudig is op te
stellen.742
Deze verschillen leiden tot een invulling van de mededelingsplicht ter beurze die
in sommige opzichten afwijkt van de invulling van de mededelingsplicht in de
provinciale markt. In de hiernavolgende paragrafen zullen die verschillen worden
besproken aan de hand van de vereisten van artikel 7:928 BW. Eerst zal echter kort
uiteen worden gezet hoe de makelaar een risico inventariseert.
8.4

Hoe brengt de makelaar het risico in kaart?

Zoals hierboven al aangegeven is het gebruik van een vragenlijst bij het sluiten
van een verzekeringsovereenkomst op de provinciale markt heel gebruikelijk, maar
geldt dat voor het sluiten van een verzekeringsovereenkomst op de co-assurantiemarkt niet. Bij gebrek aan een dergelijke vragenlijst zal de verzekeraar op een andere wijze aan informatie zien te komen. Om die reden zal een aspirant-verzekeringnemer, althans zijn makelaar, de verzekeraar van relevante informatie omtrent
het risico dienen te voorzien.
De makelaar zal daartoe inventariseren wat het risico precies inhoudt en vervolgens
de verzekeraar informeren.
Wanneer de makelaar informatie over het risico verzamelt kan hij hierbij overigens
wel gebruikmaken van een inventarisatieformulier. Een dergelijk formulier fungeert
als een soort checklist of leidraad zodat de makelaar niets over het hoofd ziet.
Hiermee kan onder meer worden vastgesteld wie de aspirant-verzekeringnemer is,
wat voor werkzaamheden het bedrijf uitvoert, met wat voor klanten het bedrijf
werkt en wat de omzetcijfers zijn. Met die gegevens kan de makelaar inschatten
welke verzekeringsdekking de aspirant-verzekeringnemer nodig heeft (en wenst)
en welke dekking de aspirant-verzekeringnemer eventueel al heeft, zodat er geen
sprake is van samenloop of juist van een gat in de dekking. Op deze manier krijgt
de makelaar een goed beeld van het risico en kan hij deugdelijk advies geven aan
de aspirant-verzekeringnemer. Wanneer de makelaar dit helder in beeld heeft gebracht zal hij per verzekering specifieke informatie gaan verzamelen. Hierbij kan
gedacht worden aan taxatierapporten, omzetcijfers, inkoopfacturen, etc. Vervolgens
wordt er per polis onderhandeld met verzekeraars. Hierbij zal de makelaar proberen
om een zo passend mogelijke dekking voor de aspirant-verzekeringnemer te krijgen
tegen een zo scherp mogelijke premie.
Het risico wordt dus door de makelaar in kaart gebracht. De verzekeraar zal zich
hier in beginsel slechts mee inlaten indien er informatie ontbreekt die nodig is om
over de acceptatie van het risico te kunnen oordelen. Hierop bestaan overigens wel
uitzonderingen. Zo komt het voor dat verzekeraars een brandinspecteur of een
andere deskundige met de makelaar meesturen om het risico te inventariseren.

742.

Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 70-71 en Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/150.
Een uitzondering hierop wordt gevormd door de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders
en commissarissen, zogenaamde D&O-polissen, waarover later meer. Voor dit type verzekering
wordt wel een vragenlijst gebruikt, waarschijnlijk juist vanwege de disuniformiteit. Zie Weterings
2010, p. 164. Vgl. voor D&O-verzekeringen ook M. Gaber, The effect of D&O insurance on managerial
risk taking (diss. Maastricht), Maastricht: Ius Commune Europaeum 2015.
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Overigens zal een dergelijke inspectie vaak later in het sluittraject plaatsvinden,
bijvoorbeeld nadat er is bepaald wie de leidende verzekeraar is.
Hieruit volgt dat de beursmakelaar een zeer centrale rol heeft bij het sluiten van
een verzekering ter beurze. Enerzijds staat de beursmakelaar de (aspirant-)verzekeringnemer bij, die bij co-assurantie in de regel niet rechtstreeks met de verzekeraar
handelt; anderzijds heeft de beursmakelaar tevens een professionele relatie met
verzekeraars.
Bovendien behoudt de makelaar ook na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst een centrale rol, bijvoorbeeld bij verdere communicatie tussen verzekeringnemer en verzekeraar of bij schadegevallen.
Het is opvallend dat er slechts een klein aantal uitspraken is gepubliceerd die zien
op verzwijging bij co-assurantie. Van Tiggele-van der Velde merkt daarover op dat
het onwaarschijnlijk is dat er daadwerkelijk zo weinig geschillen voorkomen. Het
is aannemelijker om te veronderstellen dat geschillen tussen partijen veelal onderling worden opgelost.743 Gezien de onderlinge relaties van partijen ligt dit voor de
hand. Wanneer men bedenkt dat continuering van de verzekeringsovereenkomst
voorop staat, is dit een logische verklaring voor het geringe aantal geschilzaken.
De relatie tussen partijen blijft bijvoorbeeld in beginsel behouden wanneer er een
schikking bereikt wordt. Dit verklaart waardoor partijen vaak zullen kiezen voor
een oplossing buiten rechte.
8.5

De omvang van de precontractuele mededelingsplicht
ex artikel 7:928 BW

Artikel 7:928 BW bepaalt niet alleen dat er een precontractuele mededelingsplicht
op de aspirant-verzekeringnemer rust, maar tevens de omvang van deze mededelingsplicht.744 Dit artikel bepaalt aldus welke feiten de aspirant-verzekeringnemer
verplicht is om aan de verzekeraar mede te delen.
De precontractuele mededelingsplicht zal in deze paragraaf worden besproken aan
de hand van vier vereisten die voortvloeien uit artikel 7:928 BW. Deze vereisten
zullen hieronder kort algemeen worden toegelicht, met name zal worden toegelicht
in welke gevallen zij bij co-assurantie een afwijkende toepassing hebben.
8.5.1

Het relevantievereiste

Zoals hierboven al kort aangegeven heeft het relevantievereiste ex artikel 7:928
lid 1 jo. lid 4 BW betrekking op de feiten die de aspirant-verzekeringnemer bij het
sluiten van de verzekering moet mededelen aan de verzekeraar: ‘de mededelingsplicht betreft niet feiten […] die niet tot een voor de verzekeringnemer ongunstiger
beslissing zouden hebben geleid’.745 Met andere woorden, de verzekeringnemer is
slechts verplicht om de relevante feiten aan de verzekeraar mede te delen.746 Het
gaat dan om alle feiten die voor de beoordeling van het risico relevant zijn. Feiten
743.
744.
745.
746.

Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 79.
Engel 2016, p. 89.
Art. 7:928 lid 4 BW.
Wansink & van Garderen-Groeneveld 1993, p. 30-31: ‘Beslissend is, dat de achteraf gebleken feiten
die de verzekeringnemer niet of onjuist heeft medegedeeld de verzekeraar ervan zouden hebben
weerhouden de in concreto gesloten verzekering aan te bieden’. Zie ook Engel 2016, p. 95.
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die niet tot een ongunstiger beslissing voor de aspirant-verzekeringnemer zouden
hebben geleid, zijn daarom niet relevant. De niet-medegedeelde feiten moeten
enige importantie hebben.747
Door Engel wordt het relevantievereiste in zijn proefschrift als volgt omschreven:
‘De wettelijke verplichting van de aspirant-verzekeringnemer bestaat er
dus slechts uit dat hij feiten moet mededelen die van belang zijn voor de
acceptatiebeslissing van de verzekeraar, in die zin dat de verzekeraar met
kennis hiervan de verzekeringsovereenkomst niet zal sluiten, een hogere
premie zal vragen of andere verzekeringsvoorwaarden zal bedingen (bijv.
een dekkingsuitsluitingsclausule). Irrelevante feiten – feiten die geen invloed hebben op de acceptatiebeslissing van de verzekeraar – mag de
aspirant-verzekeringnemer weliswaar mededelen en de verzekeraar mag
er ook naar vragen, maar de aspirant-verzekeringnemer kan niet de precontractuele mededelingsplicht schenden door een irrelevant feit niet
mede te delen.’748
Om te beoordelen welke feiten voor de verzekeraar relevant zijn, is het criterium
van de ‘redelijk handelend verzekeraar’ van belang.749 Het criterium van de ‘redelijk
handelend verzekeraar’ werd door de Hoge Raad geïntroduceerd in het Hotel Wilhelmina-arrest, dat werd gewezen in het kader van het leerstuk verzwijging ex artikel 251 WvK (oud).750 Dit criterium gaat uit van de beslissing die de redelijk handelend verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken zou hebben genomen,
niet om wat de verzekeraar die in casu betrokken is voor beslissing zou nemen.751
747.
748.
749.

750.

751.

Hendrikse & Rinkes 2019, p. 281 en Engel 2016, p. 366.
Engel 2016, p. 96.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/157: ‘In art. 7:928 lid 4 BW ligt eveneens het
zgn. relevantievereiste besloten: de mededelingsplicht betreft niet feiten die niet tot een voor de
verzekeringnemer ongunstiger beslissing zouden hebben geleid. Aangenomen mag worden dat
daarmee beoogd wordt hetzelfde uit te drukken als reeds onder het oude recht gold: een schending
van de mededelingsplicht heeft uitsluitend rechtsgevolgen indien de achteraf gebleken feiten die
de verzekeringnemer niet of onjuist heeft medegedeeld, ‘de redelijk handelend verzekeraar’ ervan
zouden hebben weerhouden de in concreto gesloten verzekering aan te gaan. Aan de hand van de
ware stand van zaken moet alsnog worden beoordeeld of en, zo ja, op welke voorwaarden de (redelijk
handelend) verzekeraar het risico zou hebben geaccepteerd; daaraan doet niet af dat de tekst van
art. 7:928 BW niet met zoveel woorden spreekt over de norm van de redelijk handelend verzekeraar.’
Het Hotel Wilhelmina-arrest, dat in 1978 werd gewezen onder het oude recht, is ook nu nog relevant.
De wetgever heeft bij de invoering van titel 7.17 BW bepaald dat het criterium van de redelijk
handelend verzekeraar tevens het uitgangspunt is van de verzwijgingsregeling ex art. 7:928-7:931
BW. Zie Parl. Gesch. titel 7.17 BW, p. 39: ‘Het arrest Hotel Wilhelmina is niet met zoveel woorden
in het nieuwe recht neergelegd. In art. 7.17.1.4 lid 1 [thans art. 7:928 lid 1 BW; JIR] wordt immers
gesproken over feiten waarvan de beslissing van de verzekeraar af hangt of kan af hangen. Indien
evenwel een verzekeraar een acceptatiebeleid hanteert dat afwijkt van dat van een redelijk handelend
verzekeraar, dan is dit bij toepassing van artikel 7.17.1.4 lid 1 alleen van betekenis indien de verzekeringnemer zulks wist of behoorde te begrijpen. Is dit laatste niet het geval dan zal ingevolge
7.17.1.4 lid 1 buiten de mededelingsplicht vallen hetgeen een verzekeraar, anders dan andere
verzekeraars, relevant acht.’ Zie verder Hendrikse & Rinkes 2019, p. 267 en 281 en Asser/Wansink,
Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/159.
HR 19 mei 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC6258, NJ 1978/607, m.nt. B. Wachter (Hotel Wilhelmina): ‘De
subs. klacht van dit middel treft evenwel doel. Het beroep van de Goudse op art. 251 kan immers
slechts slagen, indien zij als redelijk handelend verzekeraarster, ware zij bekend geweest met de
verkeerdheid van de opgave – t.w. het niet opgeven van de voormelde opzegging van General
Accident en de reden van die opzegging – de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden
zou hebben aangegaan. Het Hof heeft in zijn arrest van 28 jan. 1976 de in dit verband aan de deskundigen voorgelegde vraagstelling aldus beperkt dat zij niet in hun oordeel hebben kunnen be-
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Een verzekeraar kon dus slechts dan een beroep doen op artikel 251 WvK (oud)
indien een redelijk handelend verzekeraar de overeenkomst niet onder dezelfde
voorwaarden zou hebben gesloten, indien hij bekend was met de onjuistheid van
de mededelingen. Niet van belang is dus wat de betrokken verzekeraar zou doen,
maar wat de redelijk handelend verzekeraar zou hebben gedaan.752
Voorafgaand aan het Hotel Wilhelmina-arrest werd wel aangenomen dat de relevantie
van niet-medegedeelde feiten in het kader van de verzwijgingsregeling getoetst
diende te worden aan de hand van de gangbare opvattingen in het verzekeringsbedrijf.753 Na het Hotel Wilhelmina-arrest leek deze maatstaf niet langer beslissend te
zijn. Er dient aldus gekeken te worden naar de opvattingen van een redelijk handelend verzekeraar.754
Er bestaan overigens wel enige interpretatieverschillen over de precieze betekenis
van dit criterium.
Zo merken Wery en Mendel op dat het vereiste van kenbaarheid voor de verzekeringnemer verhindert dat de verzekeraar het relevantievereiste mede invult met
zijn eigen specifieke, afwijkende en voor de verzekeringnemer niet kenbare criteria.755
Hendrikse en Rinkes zijn van mening dat ‘bij beantwoording van de vraag of de
verzekeraar bij de ware stand van zaken de verzekeringsovereenkomst niet of niet
op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, het acceptatiebeleid van de “redelijk
handelend verzekeraar” als norm moet worden gehanteerd’.756 Echter, zij menen
dat er sprake is van een verschrijving door de wetgever, zodat gesproken dient te
worden van een ‘gemiddelde verzekeraar’ in plaats van een ‘redelijk handelend
verzekeraar’, omdat het gaat om een vergelijking met hetgeen in de verzekeringsbranche gebruikelijk is.757
Volgens Wansink en Van Tiggele is het, voor de vraag of een niet-medegedeeld feit
relevant is voor de verzekeraar, van belang of de redelijk handelend verzekeraar
bij kennis van de ware stand van zaken een nader onderzoek zou hebben ingesteld
en zo ja, tot welke uitkomsten dat zou hebben geleid.758 Zij merken verder op dat

752.
753.
754.

755.
756.
757.
758.
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trekken de vraag of de Goudse, indien X het opzeggen door General Accident en de reden daarvan
had opgegeven, als redelijk handelend verzekeraar een zelfstandig onderzoek naar deze redenen
en de juistheid daarvan zou hebben ingesteld, en welke invloed het resultaat van dit onderzoek
op de beslissing omtrent het sluiten van de overeenkomst zou hebben gehad. In verband hiermee
heeft het Hof in zijn arrest van 19 jan. 1977 ten onrechte niet alsnog onderzocht wat X blijkens
het boven overwogene op dit punt had aangevoerd.’
Zie Engel 2016, p. 365.
Zie ook Van Huizen, Wezeman & Van Eijk-Graveland 2014, p. 29.
B. Wachter, annotatie bij HR 19 mei 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC6258, NJ 1978/607 (Hotel Wilhelmina):
‘De HR ging een stap verder door niet de in verzekeringskringen gangbare opvattingen beslissend
te achten voor het antwoord op de vraag of een beroep op art. 251K. gerechtvaardigd was, doch
stelde centraal de redelijk handelende verzekeraar […]. Deze ruimere benadering valt toe te juichen
[…]. Bovendien gaat het bij art. 251K .– mede tegen de achtergrond van art. 1374 BW – niet om
de opvattingen binnen een bepaalde bedrijfstak, doch om het ruimere begrip ‘normale verkeersopvattingen […].’
Wery & Mendel 2017, p. 21.
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 267.
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 268 en Parl. Gesch. titel 7.17 BW, p. 39.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/157. Zie ook Hendrikse & Rinkes 2019, p. 267:
‘bij beantwoording van de vraag of de verzekeraar bij de ware stand van zaken de verzekeringsovereenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, het relevantievereiste, diende
het acceptatiebeleid van de “redelijk handelend verzekeraar” als norm te worden gehanteerd.’ Zie
verder HR 19 mei 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC6258, NJ 1978/607, m.nt. B. Wachter (Hotel Wilhelmina).
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er alleen ruimte zal zijn om ‘sterk persoonlijke, van het gangbare afwijkende opvattingen van een individuele verzekeraar aan te nemen, indien de verzekeraar
deze opvatting in zijn marketinginformatie omtrent de in het geding zijnde polis
kenbaar heeft gemaakt’.759
Ondanks enige interpretatieverschillen van bovenstaande auteurs kan worden geconcludeerd dat men onder het huidige recht en volgens de heersende leer in de
literatuur uitgaat van het criterium van de redelijk handelend verzekeraar, tenzij
de verzekeringnemer het afwijkende risico-acceptatiebeleid van de betrokken verzekeraar kent.760
Dit gezichtspunt is bovendien verdedigd in de conclusie van A-G Wissink voor het
arrest van de Hoge Raad van 5 oktober 2018 (Delta Lloyd/redelijk handelend verzekeraar):
‘Ik kom tot de slotsom dat ook naar huidig recht de hypothetische acceptatiebeslissing dient te worden gebaseerd op het acceptatiebeleid van de
maatman-verzekeraar (“de redelijk handelende verzekeraar”), of op het
(daarvan afwijkende) acceptatiebeleid van de individuele verzekeraar indien dat aan de verzekeringnemer kenbaar is gemaakt.’761
Ook uit deze overweging kan worden afgeleid dat naar het oordeel van Wissink
de heersende leer uitgaat van het criterium van redelijk handelend verzekeraar,
tenzij het afwijkende risico-acceptatiebeleid van de betrokken verzekeraar kenbaar
is gemaakt aan de verzekeringnemer.762 Dit oordeel is gevolgd door de Hoge Raad:
‘Dat een verzekeringnemer die zijn mededelingsplicht niet nakomt
daarvan gevolgen ondervindt die een redelijk handelend verzekeraar
daaraan niet zou verbinden, is alleen dan aanvaardbaar, als de verzekeringnemer wist of behoorde te begrijpen welk acceptatiebeleid de verzekeraar hanteerde. Dan kon hij immers de relevantie van de niet-meegedeelde feiten of omstandigheden binnen dat acceptatiebeleid overzien.
In een dergelijk geval geldt, naast de eis dat de verzekeringnemer op de
hoogte was, of moest zijn, van het acceptatiebeleid, niet ook de eis dat de
verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekering, wist dat het acceptatiebeleid van zijn verzekeraar afweek van dat van een redelijk handelend
verzekeraar. De noodzaak die wetenschap te verlangen, volgt niet uit de
genoemde bepalingen. De verzekeringnemer wordt ook afdoende beschermd zonder dat die wetenschap wordt verlangd.’763
759.
760.

761.
762.

763.

Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/159.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/159; Van Huizen, Wezeman & Van Eijk-Graveland
2014, p. 30; Hendrikse & Rinkes 2019, p. 268; Wansink & Van Tiggele in: T&C Verzekeringsrecht 2016,
art. 7:928 BW aant. 1; Wery & Mendel 2017, p. 20-21.
Concl. A-G M.H. Wissink, ECLI:NL:PHR:2018:689, r.o. 2.52.
Zie uitgebreid over dit arrest M.L. Hendrikse & J.G.J. Rinkes, ‘Het uitgangspunt van de “redelijk
handelend verzekeraar” en de regeling van art. 7:928-931 BW’, NTHR 2018, p. 286 e.v. Zie ook
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 268. Een interessante discussie ziet op de vraag of ‘de redelijk handelend
verzekeraar’ een verschrijving van de wetgever is geweest en dat eigenlijk bedoeld is een gemiddelde
verzekeraar. Zie daarover ook Hendrikse & Rinkes 2019, p. 268. Deze discussie valt echter buiten
het bereik van dit proefschrift.
HR 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1841, r.o. 3.4.7, NJ 2020/69, m.nt. S.D. Lindenbergh.
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Een vraag die daarbij in het kader van het onderhavige onderzoek opkomt is hoe
het criterium van de redelijk handelend verzekeraar dient te worden toegepast bij
co-assurantie.
In dat kader merk ik op dat uit de literatuur blijkt dat aan het criterium ‘de gangbare opvattingen binnen de bedrijfstak’ nog steeds betekenis toekomt. Engel merkt,
mijns inziens terecht, het volgende op over het criterium van de redelijk handelend
verzekeraar en de gangbare opvattingen binnen de bedrijfstak:
‘Echter, de door de Hoge Raad gezette stap gaat niet zo ver dat aan de
gangbare opvatting in verzekeringskringen – met betrekking tot de relevantie van het niet of onjuist medegedeelde feit – geen betekenis meer
toekomt. Juist die opvatting biedt een bruikbaar criterium waaraan de
opvatting van de betrokken verzekeraar kan worden getoetst.’764
Hieruit kan worden afgeleid dat de gangbare opvattingen binnen de bedrijfstak
nog steeds bruikbaar zijn om het criterium van de redelijk handelend verzekeraar
nader in te invullen en dat zo de opvatting van de betrokken verzekeraar kan
worden getoetst.
Ook uit de rechtspraak blijkt bovendien dat de gangbare opvattingen in verzekeringskringen nog steeds een bruikbaar toetsingscriterium zijn. Zo oordeelde het
gerechtshof ’s-Gravenhage:
‘Een belangrijke factor bij de beantwoording van voormelde vraag [de
vraag of de verzekeraar, als redelijk handelend verzekeraar, indien zij op
de hoogte was geweest van het niet gemelde feit, de overeenkomst niet
of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, JIR] vormen – naast
de normale verkeersopvattingen en de redelijkheid – de gangbare opvattingen in de verzekeringsbranche over het acceptatiebeleid in gevallen als het
onderhavige.’765 [cursivering toegevoegd, JIR]
De Hoge Raad lijkt hier bovendien na het arrest van 5 oktober 2018 (Delta Lloyd/redelijk handelend verzekeraar) nog steeds ruimte voor te laten nu daarin werd geoordeeld
dat aan het acceptatiebeleid van andere verzekeraars ‘groot gewicht kan toekomen’.766
764.
765.

766.
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Engel 2016, p. 366. Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/158 en Van Huizen,
Wezeman & Van Eijk-Graveland 2014, p. 29.
Hof Den Haag 7 februari 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:AW3614, S&S 2007/57. Zie ook HR 21 maart
1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2311, NJ 1997/639 (B&K/Aegon): ‘Dat het Hof betekenis heeft toegekend
aan de door Aegon overgelegde verklaringen van een viertal andere verzekeraars, is geenszins onbegrijpelijk.’
HR 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1841, r.o. 3.4.8, NJ 2020/69, m.nt. S.D. Lindenbergh: ‘Opmerking
verdient dat bij het beantwoorden van de vraag wat een redelijk handelend verzekeraar bij kennis
van de ware stand van zaken zou hebben gedaan, groot gewicht kan toekomen aan het acceptatiebeleid van andere verzekeraars. Niet uitgesloten is evenwel dat het beleid van een of meer andere
verzekeraars op inhoudelijke gronden de toets aan de maatstaf van een redelijk handelend verzekeraar niet kan doorstaan, zodat daarop geen beroep kan worden gedaan. Evenmin is uitgesloten
dat het acceptatiebeleid van de betrokken verzekeraar op inhoudelijke gronden blijkt te voldoen
aan de maatstaf van redelijk handelend verzekeraar, ook al voeren andere verzekeraars een ander
(of geen) beleid ten aanzien van de betrokken feiten en omstandigheden.
Het beredeneerde betoog van een verzekeraar dat een redelijk handelend verzekeraar, bij kennis
van de ware stand van zaken, de verzekering niet zou hebben gesloten, kan – af hankelijk van de
door de verzekeraar daartoe aangevoerde argumenten en de omstandigheden van het geval – tot
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Gelet op de wezenlijke verschillen tussen het beursbedrijf en de provinciale markt
zal het criterium redelijk handelend verzekeraar mogelijk niet (telkens) op eenzelfde
wijze kunnen worden ingevuld. Zo gaat het in de consumentenmarkt om veel en
vergelijkbare (standaard) risico’s waarvoor een (soms groot) aantal verzekeraars een
verzekering aanbiedt.767 Wat redelijk is kan dan gemakkelijk worden vastgesteld
door het risico-acceptatiebeleid van een betrokken verzekeraar te vergelijken met
het beleid van de overige verzekeraars in de markt. Onder omstandigheden kan
dat bij co-assurantie anders liggen. Daar is veelal sprake van maatwerk voor ‘one
of a kind’ risico’s, waarbij er slechts enkele (soms gespecialiseerde) verzekeraars zijn
die een dergelijk risico kunnen en willen verzekeren. Vergelijkingen zijn dan
moeilijker te maken omdat risico’s niet uniform, maar uniek zijn en de verzekeringsoplossingen voor dergelijke risico’s niet door een groot aantal verzekeraars
wordt aangeboden. Hierdoor kan het lastig zijn om een beeld te krijgen van wat
een redelijk handelend verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken zou
hebben gedaan.
Dit zal ertoe kunnen leiden dat inderdaad betekenis moet worden toegekend aan
de gangbare opvattingen binnen de bedrijfstak. Toepassing van dit criterium geeft
dan de mogelijkheid om vast te stellen wat binnen de co-assurantiemarkt gebruikelijk is.
8.5.2

Het kenbaarheidsvereiste

Nauw verbonden aan het relevantievereiste is het kenbaarheidsvereiste (ex art.
7:928 lid 1 BW). Volgens dit vereiste betreft de mededelingsplicht slechts die feiten
waarvan de verzekeringnemer weet of behoort te begrijpen dat deze relevant zijn
of kunnen zijn voor de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten. Met andere woorden: de aspirantverzekeringnemer dient de relevantie van de voorliggende feiten te kennen of behoren te begrijpen.768 Dit heeft tot gevolg dat de verzekeringnemer zijn precontractuele mededelingsplicht enkel kan hebben geschonden indien hij bij het sluiten
van de verzekering wist dat het niet-medegedeelde feit relevant was voor de verzekeraar of dit behoorde te begrijpen. Dit ‘behoorde te begrijpen’ toont aan dat er
sprake is van een objectivering. Niet alleen is van belang wat de verzekeringnemer
daadwerkelijk wist met betrekking tot de relevantie van de niet-medegedeelde
feiten, maar ook wat hij daarvan had behoren te begrijpen.769
Artikel 7:928 lid 1 BW gaat uit van een ruime invulling van het kenbaarheidsvereiste. Daarmee sluit dit artikel aan bij de algemene opvatting in de literatuur en
rechtspraak onder het oude recht. Als uitgangspunt heeft te gelden dat de verzekeraar door het stellen van een vraag aan de verzekeringnemer in beginsel kenbaar

767.
768.
769.

het oordeel leiden dat een redelijk handelend verzekeraar de verzekering in dat geval niet zou zijn
aangegaan. Voor dat oordeel is niet steeds noodzakelijk dat het acceptatiebeleid van andere verzekeraars wordt onderzocht. Het zal van het verweer van de verzekeringnemer af hangen of het acceptatiebeleid van andere verzekeraars in de beoordeling moet worden betrokken’.
Te denken valt bijvoorbeeld aan een reisverzekering.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/148. Zie ook Hendrikse & Rinkes 2019, p. 282.
Zie voor een uitgebreide bespreking van het kenbaarheidsvereiste Engel 2016, p. 102 e.v.
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heeft gemaakt dat die feiten of omstandigheden (waarnaar wordt gevraagd) voor
de verzekeraar relevant zijn.770
De vraag dient zich aan hoever de mededelingsplicht strekt bij co-assurantie, nu
daar veelal geen gebruik wordt gemaakt van een vragenlijst en de aspirant-verzekeringnemer wordt bijgestaan door een beursmakelaar. Van Tiggele-van der Velde
merkt op dat bij de beantwoording van deze vraag de ‘gewone’ regels die volgen
uit artikel 7:928 BW bij co-assurantie niet van toepassing zijn.771
Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een vragenlijst geldt in beginsel een
spontane mededelingsplicht voor de aspirant-verzekeringnemer, zoals die voortvloeit
uit artikel 7:928 lid 1 BW (zonder dat de omvang daarvan wordt beperkt door lid 6
van dat artikel). De aspirant-verzekeringnemer is dan verplicht om uit zichzelf –
spontaan – de relevante feiten aan de verzekeraar mede te delen waarmee hij
bekend is of behoort te zijn.772 In dat geval geldt bij een provinciale verzekeringsovereenkomst (dus geen verzekering ter beurze) een strikt kenbaarheidsvereiste.
Dit dient ter bescherming van de verzekeringnemer. Slechts wanneer de aspirantverzekeringnemer heeft geweten, dan wel heeft moeten begrijpen dat de verzekeraar
bij kennis van de verzwegen omstandigheden de verzekering niet, of niet op dezelfde
voorwaarden, zou hebben gesloten, zal de verzekeraar zich succesvol op verzwijging
kunnen beroepen.773
A-G Spier gaat er in zijn conclusie in de zaak Brampton/Allianz van uit dat ook bij
co-assurantie een strikt kenbaarheidsvereiste gehanteerd dient te worden.774 Hierbij
lijkt Spier echter voorbij te gaan aan het gegeven dat een aspirant-verzekeringnemer
op de co-assurantiemarkt wordt bijgestaan door een professionele beursmakelaar.
Bij co-assurantie dient dan ook het ruime kenbaarheidsvereiste te worden toegepast.775 Immers, bij een verzekering ter beurze is sprake van tussenkomst door een
770.

771.

772.
773.
774.

775.
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Zie Parl. Gesch. titel 7.17 BW, p. 15 (MvT): ‘Indien de verzekering wordt gesloten op de grondslag
van een door de verzekeraar opgestelde vragenlijst, zoals gebruikelijk voor niet ter beurze gesloten
verzekeringen, geeft hij daarmee te kennen dat die feiten voor hem van belang zijn, maar de lijst
suggereert ook dat andere feiten hem niet interesseren.’ Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele &
Salomons 7-IX* 2019/149.
Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 73-74: ‘De makelaar selecteert dus, maar heeft ook de verplichting
om in voldoende mate te informeren en juist het zoeken naar het evenwicht is lastig. Dat is enerzijds
– zoals uit het voorgaande blijkt – in zijn verhouding tot zijn klant, maar anderzijds in zijn relatie
tot de verzekeraar. Die moet er immers vanuit kunnen gaan dat de makelaar als zijn professionele
wederpartij vanuit zijn professionele kennis van het verzekeren van risico’s ter beurze, de verzekeraar juist informeert op de wezenlijke aspecten van het risico. Maar hoe ver strekt die (spontane)
mededelingsplicht? Bij beantwoording van die vraag dient voorop gesteld te worden dat de ‘gewone’
regels, zoals die volgen uit art. 7:928 BW, niet toepasselijk zijn.’
Engel 2016, p. 179; Hendrikse & Rinkes 2019, p. 285.
Zie Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 75.
Concl. A-G J. Spier, ECLI:NL:PHR:2008:BD6028, r.o. 4.25, bij HR 12 september 2008, RvdW 2008/843
(Brampton/Allianz): ‘In casu is van een vragenlijst geen sprake. Als uitgangspunt kan worden genomen
dat voor dergelijke gevallen (voor zover nog beheerst door art. 251 (oud) K) de regel geldt zoals geformuleerd in het arrest van 8 juni 1962 (afgehakte duim-arrest). In dat laatste arrest wordt overwogen dat “niet toelaatbaar is een beroep op de verzwijging van omstandigheden, waarnaar de verzekeraar
niet heeft gevraagd en waarvan de verzekerde niet alleen niet heeft geweten, doch ook niet heeft behoeven te begrijpen dat de verzekeraar bij mededeling daarvan niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou willen sluiten”
[…]. Resteert de vraag of er gehoudenheid bestond tot het doen van mededelingen over [betrokkene
1]. De steller van het middel kan worden toegegeven dat dit niet spoedig het geval is. Dat volgt uit
de onder 4.25 geciteerde maatstaf die m.i. ook geldt voor situaties waarin geen sprake was van een vragenlijst.’
[cursivering toegevoegd, JIR].
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/154: ‘In de situatie waarin geen vragenlijst
wordt gehanteerd, speelt in beginsel het zgn. strikte kenbaarheidsvereiste een rol […]. Dat is anders
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professionele makelaar. Voor de makelaar dient duidelijk te zijn welke feiten en
omstandigheden voor een verzekeraar relevant zijn en de makelaar dient deze
feiten en omstandigheden aan de verzekeraar mede te delen. Die kennis van de
makelaar wordt toegerekend aan de aspirant-verzekeringnemer. 776 Er is dan ook
sprake van twee professionele partijen, namelijk de verzekeraar en de aspirantverzekeringnemer die wordt bijgestaan door een professionele makelaar en dat is
een omstandigheid waar rekening mee gehouden dient te worden. Wansink schrijft
daar verder over:
‘Anders gezegd: het strikte kenbaarheidsvereiste wijkt hier als (mede)grondslag voor de omvang van de mededelingsplicht voor hetgeen beide partijen
ieder vanuit zijn eigen professionele kennis – de verzekeraar uit eigen
hoofde en de verzekeringnemer in de persoon van de makelaar wiens
kennis ten deze aan de verzekeringnemer mag worden toegerekend –
in redelijkheid van elkaar mogen verwachten. Dat betekent dat de mededelingsplicht voor de verzekeringnemer zich bij verzekering “ter beurze”
mijns inziens uitstrekt tot alle informatie die de verzekeringnemer, respectievelijk de voor hem onderhandelende makelaar kent of behoort te
kennen en waarvan ieder van hen weet of behoort te begrijpen dat de
beslissing van de verzekeraar, of en zo ja, op welke voorwaarden, hij de
verzekering zal willen sluiten, af hangt of kan af hangen.’777
Van Tiggele-van der Velde werkt dit verder uit en beschrijft de begrenzing van de
kenbaarheid als volgt:
‘De makelaar dient dus ook die informatie te verstrekken waarvan hij
weet of hoort te begrijpen dat de beslissing van de verzekeraar of/tegen
welke voorwaarden hij deze zal afsluiten, af hangt of kan af hangen. Dit
specifieke deel van “de mededelingsplicht” lijkt daarmee in kaart gebracht,
zij het met de kanttekening dat de professionaliteit die hier de kenbaarheid
inkleurt, weer begrensd wordt door de professionaliteit aan de kant van
de verzekeraar. Met andere woorden: de op de makelaar op grond van
art. 7:928 BW rustende mededelingsplicht wordt begrensd door de op de
verzekeraar rustende verplichting om informatie in te winnen indien
voor haar essentiële informatie voor de beoordeling van het risico niet is
verkregen.’778

776.
777.
778.

in de situatie waarin het niet gebruiken van een vragenlijst aan de orde is bij het afsluiten van een
verzekering ‘ter beurze’. Door de – aan de verzekeringnemer – toerekenbare kennis van de makelaar, immers, is er sprake van interactie tussen twee professionele partijen. Dat houdt in dat er
enerzijds een verplichting rust op de makelaar om – ook zonder dat daarnaar gevraagd is – mededeling te doen van omstandigheden waarvan hij weet dat ze voor het sluiten van de overeenkomst
van belang kunnen zijn […]. Anderzijds is het zo dat wanneer er in de ogen van de verzekeraar
onvoldoende gemeld zou zijn, er niet zonder meer sprake is van verzwijging. De verzekeraar moet
vanuit zijn eigen professionaliteit ook vragen stellen: een verzekeraar die in de informatie die hij
heeft gekregen van de makelaar bepaalde voor de risicobeoordeling van groot belang zijnde onderwerpen mist, is gehouden daarop gerichte vragen te stellen. Laat hij dat na, dan zal dit aan een
later beroep op verzwijging in de weg staan.’
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/154; Schueler, AA 1987, p. 21.
Wansink 2009, p. 214.
Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 77.
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Overigens ben ik van mening dat de mededelingsplicht van artikel 7:928 BW niet
op de makelaar rust, maar te allen tijde op de aspirant-verzekeringnemer. Deze
draagt immers ook het risico voor de gevolgen van verzwijging.779 Wel rust op de
makelaar de verplichting om namens de aspirant-verzekeringnemer de relevante
feiten en omstandigheden aan de verzekeraar mede te delen.
Ook in de zaak Q-Park/ACE wordt uitgegaan van het ruime kenbaarheidsvereiste.
Het feit dat de verzekeringnemer wordt bijgestaan door de beursmakelaar is daarbij
een zwaarwegende factor. De rechtbank oordeelde als volgt (hetgeen in hoger beroep
niet weersproken is):
‘Bij beurspolissen als de onderhavige ligt het zwaartepunt bij de meldplicht. Daartoe heeft de verzekerde zich van professionele bijstand door een beursmakelaar voorzien. De verzekeraar mag er daarom in beginsel op vertrouwen dat
de makelaar weet welke gegevens voor de verzekeraar van belang zijn [cursivering
toegevoegd JIR] en de makelaar dient er voor te zorgen dat hij die gegevens
van zijn opdrachtgever verkrijgt en aan de verzekeraar meldt.’780
De beursmakelaar kent de co-assurantiemarkt en is bekend met de werkwijze
daarvan. Zodoende is voor de beursmakelaar kenbaar welke feiten en omstandigheden voor een verzekeraar relevant zijn bij de risico-acceptatie. Om die reden
wordt een beursmakelaar immers ingeschakeld door een (aspirant-)verzekeringnemer. Hieruit volgt mijns inziens een verplichting voor de beursmakelaar om ervoor
te zorgen dat er een verzekeringsovereenkomst tot stand komt waarbij een verzekeraar voldoende wordt geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden
omtrent (het risico van) de aspirant-verzekeringnemer.781 Daartoe dient de beursmakelaar de aspirant-verzekeringnemer op de hoogte te brengen van welke feiten
en omstandigheden voor de verzekeraar relevant (kunnen) zijn bij het sluiten van
de verzekeringsovereenkomst. Bovenstaande werd door Kamphuisen treffend
weergegeven in zijn pre-advies:
‘Maar de makelaar komt in het stuk omdat hij de verzekeringswereld
kent. Bovendien wordt in het beurscircuit veel minder gebruik gemaakt
van door de verzekeraar opgestelde vragenlijsten. De vraag is dan: moet
de ‘meerdere’ kennis van de makelaar mede in aanmerking worden genomen bij het beantwoorden van de vraag of bij het tot stand komen van
de verzekering aan de zijde van de verzekerde begrepen had moeten
worden, dat bepaalde omstandigheden voor de verzekeraar van belang
waren? Ik zou menen, dat zulks inderdaad in principe het geval is. Dat
betekent, dat de makelaar de verplichting heeft aan zijn cliënt duidelijk
te maken welke informatie nodig is. Hij kan niet altijd volstaan met de
gegevens die de cliënt hem geeft. Wanneer een verzekeraar zich terecht

779.
780.
781.

Zie in die zin ook concl. A-G C.L. de Vries Lentsch-Kostense, ECLI:NL:PHR:2001:AB1428 r.o. 8 en 9
bij HR 4 mei 2001, S&S 2002/13 (Bumblebee).
Rb. Amsterdam 26 maart 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1502, r.o. 5.6.
Zie ook Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 72 e.v.
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op verzwijging blijkt te kunnen beroepen zou dus in beginsel de mogelijkheid bestaan dat de makelaar een verwijt terzake valt te maken.’782
Als de beursmakelaar de aspirant-verzekeringnemer voldoende voorlicht, zal deze
in grote lijnen weten welke feiten en omstandigheden voor de verzekeraar relevant
(kunnen) zijn en de beursmakelaar daaromtrent inlichten. Echter, wanneer de
mededelingen van de aspirant-verzekeringnemer onvolledig, ontoereikend of anderszins onvoldoende zijn, rust er op de makelaar in beginsel een doorvraagplicht
naar de van belang zijnde feiten en omstandigheden betreffende (het risico van)
de aspirant-verzekeringnemer.783
Op basis van het bovenstaande rust er op de makelaar aldus een verplichting om
ervoor te zorgen dat de verzekeraar zich niet succesvol op verzwijging kan beroepen.
Een ander interessant punt is op welke wijze de verzekeraar, indien hij een afwijkend risico-acceptatiebeleid hanteert, dit kenbaar dient te maken aan de verzekeringnemer. Wil de verzekeraar zich op dit afwijkende beleid kunnen beroepen,
dan dient dit beleid immers kenbaar te zijn voor de verzekeringnemer. Dit wordt
bij co-assurantie bemoeilijkt door het feit dat verzekeraars en verzekeringnemers
veelal geen rechtstreeks contact met elkaar hebben.784 De verzekeraar heeft dan
ook eigenlijk geen contactmoment met de verzekeringnemer waarop hij dit afwijkende beleid kenbaar kan maken. Anders dan bij veel consumentenverzekeringen
gaat de aspirant-verzekeringnemer ook niet zelf op zoek naar verzekeraars die zijn
risico willen dragen. Dit laat hij over aan de beursmakelaar. Een aspirant-verzekeringnemer zal dus niet snel de website van een dergelijke verzekeraar openen en
op die wijze op een afwijkend risico-acceptatiebeleid stuiten.
Als verzekeraar doet men er mijns inziens verstandig aan om een afwijkend acceptatiebeleid kenbaar te maken aan de beursmakelaar die de aspirant-verzekeringnemer bijstaat. De beursmakelaar kan hier op zijn beurt mee rekening houden bij
het afsluiten van de verzekering en dient de aspirant-verzekeringnemer daarover
te informeren. Dit zal er mogelijk toe leiden dat de beursmakelaar op zoek gaat
naar een andere verzekeraar zonder dit afwijkende acceptatiebeleid.785

782.
783.

784.
785.

Kamphuisen, VA 1990, p. 275.
HR 11 december 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2805, r.o. 3.3.2, NJ 1999/650, m.nt. P. Clausing: ‘De zorg
die van een redelijk bekwame en redelijk handelende assurantietussenpersoon mag worden verwacht, meebrengt dat hij aan de verzekeraar voldoende inlichtingen geeft om deze ervan te weerhouden naderhand een beroep op art. 251K te doen […]. Zulks brengt mee dat indien de tussenpersoon
niet over voldoende gegevens beschikt of niet ervan mag uitgaan dat de gegevens waarover hij beschikt nog volledig
en juist zijn, hij daarnaar bij zijn cliënt (die aspirant-verzekeringnemer) dient te informeren, ook wanneer het
gaat om feiten betreffende een eventueel strafrechtelijk verleden, voorzover die feiten van belang
zijn voor de beantwoording van vragen die de verzekeraar met betrekking tot het aangaan van de
verzekering heeft gesteld. De assurantietussenpersoon dient daarbij ermee rekening te houden dat
zijn cliënt niet spontaan zal overgaan tot vermelding van gegevens omtrent zijn strafrechtelijk
verleden.’ [cursivering toegevoegd, JIR]. Zie ook HR 22 november 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2205,
NJ 1997/718, m.nt. M.M. Mendel (Korea Holland Trading/Generale Bank Nederland).
Kamphuisen, VA 1990, p. 296.
Een uitzondering hierop zal zich voordoen wanneer het risico dusdanig complex of bijzonder is
dat er geen andere verzekeraar te vinden is die bereid of in staat is het risico te accepteren.
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Het kennisvereiste

Het kennisvereiste brengt mee dat de precontractuele mededelingsplicht die rust
op de aspirant-verzekeringnemer is beperkt tot de feiten die deze kent of behoort
te kennen.786 Hierin ligt een objectivering besloten.787 Volgens de wetgever gaat
het daarbij om een behoorlijk en zorgvuldig verzekeringnemer.788 Hierbij moeten
alle omstandigheden van het geval worden meegewogen.789 In het algemeen zal
minder snel moeten worden aangenomen dat een verzekeringnemer feiten behoort
te kennen die verder buiten zijn gezichtsveld liggen. Wel kan daarbij de vraag rijzen
in hoeverre de verzekeringnemer zich dient te laten voorlichten of onderzoek dient
te verrichten naar deze feiten. Volgens Engel mag van de aspirant-verzekeringnemer
wel enig feitenonderzoek worden verwacht, maar hoeft deze uit zichzelf geen
vergaand feitenonderzoek te doen.790
Bij co-assurantie ligt dit anders. Terecht merkt Engel dan ook op dat van de aspirantverzekeringnemer bij de verzekering ter beurze – in tegenstelling tot de aspirantverzekeringnemer bij een provinciale verzekering – meer mag worden verwacht
met betrekking tot het kennisvereiste. Opnieuw is hier de omstandigheid van belang
dat de (aspirant-)verzekeringnemer wordt bijgestaan door de beursmakelaar. Het
is immers zijn taak om namens de aspirant-verzekeringnemer te voldoen aan de
precontractuele mededelingsplicht.791 Zijn kennis wordt toegerekend aan de verzekeringnemer.792 Daarmee ontstaat de fictie dat de aspirant-verzekeringnemer een
professionele kennis van de co-assurantiemarkt heeft. Zodoende kunnen ook feiten
die buiten het gezichtsveld van de verzekeringnemer liggen onder het kennisvereiste vallen, hetgeen bij grote organisaties voor moeilijkheden kan zorgen. De vraag
is dan welke kennis binnen de organisatie aan de verzekeringnemer moet worden
toegerekend. Dit wordt door artikel 7:928 BW niet verduidelijkt.

786.

792.

Zie Engel 2016, p. 105; Hendrikse & Rinkes 2019, p. 284; Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons
7-IX* 2019/147.
Mijnssen 2012, p. 12: ‘De maatstaf is wat de gemiddelde verzekeringnemer geacht wordt te weten.’
Zie Engel 2016, p. 105. Zie ook Hendrikse & Rinkes 2019, p. 284. Zie tevens Asser/Wansink, Van
Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/147.
Parl. Gesch. Titel 7.17 BW, p. 23 (MvA I). Zie ook Wansink, Kamphuisen & Dommering-van Rongen
2005, p. 29.
Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/147.
Engel 2016, p. 105.
Engel 2016, p. 105-106. Zie ook Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 72: ‘Het is daarbij aan de makelaar
om in zijn onderlinge relatie tot zijn klant de feiten en omstandigheden boven tafel te krijgen die
hij nodig heeft om later de verzekeraar te kunnen informeren.’
Zie concl. A-G C.L. de Vries Lentsch-Kostense, ECLI:NL:PHR:2001:AB1428 bij HR 4 mei 2001, S&S
2002/13: ‘Middelonderdeel 2 klaagt dat het Hof in rechtsoverweging 8 van zijn eindarrest heeft
miskend dat “bij rustige overweging onderkend behoort te worden dat de onderhavige kennis van
de makelaar niet aan Bumblebee [de verzekeringnemer, JIR] toegerekend mag worden omdat zulke
toerekening in dit geval zou leiden tot het vergen van helderziendheid van de verzekerde en uitstijgt
boven de normale kennis van zaken die van een verzekerde gevergd mag worden.” Dit middelonderdeel ziet eraan voorbij dat bij toerekening van wetenschap van de vertegenwoordiger [de makelaar, JIR] aan de vertegenwoordigde, deze vertegenwoordigde (in casu Bumblebee) noodzakelijkerwijs
wordt “afgerekend” op wetenschap die hijzelf niet heeft. Zoals ik hiervoor reeds aangaf, acht ik ’s
Hofs oordeel dat de wetenschap van [de makelaar, JIR] in casu aan Bumblebee kan worden toegerekend, onjuist noch onbegrijpelijk.’ Zie voor een recenter voorbeeld Rb. Amsterdam 10 juni 2015,
ECLI:NL:RBAMS:2015:3542, r.o. 4.2: ‘Het is standaard jurisprudentie dat de wetenschap van de assurantiemakelaar van de verzekerde aan de verzekerde moet worden toegerekend.’

218

HOOFDSTUK 8

787.

788.
789.
790.
791.

DE OMVANG VAN DE PRECONTRACTUELE MEDEDELINGSPLICHT EX ARTIKEL 7:928 BW

8.5.4

8.5

Het verschoonbaarheidsvereiste

De mededelingsplicht van de aspirant-verzekeringnemer wordt begrensd door het
verschoonbaarheidsvereiste ex artikel 7:928 lid 4 BW. Dit vereiste houdt in dat de
verzekeraar – voor zover zulks redelijkerwijs mogelijk is – de uiterste zorg moet
betrachten om te voorkomen dat hij de verzekering afsluit terwijl hij onbekend is
met voor hem van belang zijnde feiten en omstandigheden.793 Van de verzekeraar
mag aldus worden verwacht dat hij gepaste maatregelen treft om te voorkomen
dat hij een verzekeringsovereenkomst afsluit onder invloed van een onjuist voorstelling van zaken.794
Hendrikse en Rinkes merken op ‘dat ook van de verzekeraar het een en ander
verwacht mag worden in de precontractuele fase van de verzekeringsovereenkomst
om zich met vrucht te kunnen beroepen op schending van de precontractuele
mededelingsplicht door de aspirant-verzekeringnemer ingeval deze laatste een
bepaald feit niet heeft medegedeeld: de dwaling van de verzekeraar moet verschoonbaar zijn’.795
Op grond van het verschoonbaarheidsvereiste hoeft de aspirant-verzekeringnemer
geen feiten of omstandigheden mede te delen die de verzekeraar reeds kent of behoort te kennen. Zo mag de verzekeraar bekend worden verondersteld met wettelijke voorschriften. Tevens mag enige vakkennis van de verzekeraar worden verwacht.796 Ook feiten van algemene bekendheid worden bekend verondersteld bij
de verzekeraar. Zo oordeelde het gerechtshof ’s-Gravenhage dat een aspirant-verzekeringnemer niet aan de verzekeraar had moeten mededelen dat het verzekerde
schip zich ten tijde van het sluiten van de verzekering in een gebied bevond waar
een hevige storm woedde, en dat als gevolg daarvan een ander schip (de ‘Prins
Mauritz’) was vergaan. Het hof oordeelde dat het hier ging om een algemeen bekend
feit nu dit in de kranten had gestaan.797
Het verschoonbaarheidsvereiste brengt mee dat ook informatie die bekend is bij
een hulppersoon of vertegenwoordiger van de verzekeraar, aan de verzekeraar zal
worden toegerekend. Deze informatie behoort de verzekeraar te kennen. Zo zal de
wetenschap van de deskundige die namens de verzekeraar meegaat bij de inspectie
van een risico worden toegerekend aan de verzekeraar. Indien de deskundige bij-

793.

794.
795.
796.
797.

Zie Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/152. Hendrikse & Rinkes 2019, p. 285 e.v.
Zie ook HR 15 november 1957, ECLI:NL:HR:1957:AG2023, NJ 1958/67, m.nt. L.E.H. Rutten (Baris/Riezenkamp).
Van Huizen, Wezeman & Van Eijk-Graveland 2014, p. 32.
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 285. Zie verder Engel 2016, p. 108.
Van Huizen, Wezeman & Van Eijk-Graveland 2014, p. 34. Zie ook Scheltema & Mijnssen 1998,
p. 116.
Hof ’s-Gravenhage 21 november 1919, W 10617: ‘Dat het vergaan van de “Prins Mauritz” op 3 april
1915 in een storm bij Kaap Hatteras tijdens het sluiten van de verzekering te Rotterdam algemeen
bekend was, immers in de couranten vermeld was geworden en dus ook appellanten of hare gemachtigden te Rotterdam mochten geacht worden daarmede bekend te zijn.’ Zie over deze uitspraak
ook Van Huizen, Wezeman & Van Eijk-Graveland 2014, p. 33 en Hendrikse & Rinkes 2019, p. 286287.
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voorbeeld iets opvalt bij de inspectie van het risico mag ervan worden uitgegaan
dat dit bekend is bij de verzekeraar.798
Het verschoonbaarheidsvereiste kan verder een onderzoeksplicht inhouden voor
de verzekeraar. Deze onderzoeksplicht houdt in dat de verzekeraar onder omstandigheden gehouden is om de informatie die hem door de makelaar is verschaft te
controleren en, indien er voor de risicobeoordeling relevante informatie ontbreekt,
aanvullende informatie te vragen.799 Dit gaat echter niet zover dat de verzekeraar
niet op door de verzekeringnemer gedane mededelingen mag vertrouwen.800 Van
belang is echter om op te merken dat de mededelingsplicht van de aspirant-verzekeringnemer voorgaat op deze onderzoeksplicht van de verzekeraar. De verzekeraar
mag er in beginsel op vertrouwen dat de makelaar weet welke gegevens voor de
verzekeraar van belang zijn. De makelaar dient ervoor te zorgen dat hij deze gegevens van de aspirant-verzekeringnemer verkrijgt en aan de verzekeraar mededeelt.
Deze mededelingsplicht van de aspirant-verzekeringnemer wordt begrensd door
de onderzoeksplicht van de verzekeraar. Op de verzekeraar rust bijvoorbeeld een
onderzoeksplicht indien uit de verstrekte gegevens aanwijzingen naar voren komen
waaruit blijkt dat de verzekeraar bedacht moet zijn op bepaalde ontbrekende gegevens.801
Bij beursverzekeringen ligt het zwaartepunt aldus op de mededelingsplicht van de
aspirant-verzekeringnemer. De verzekeraar mag daarbij afgaan op de juistheid van
de door de makelaar (namens de aspirant-verzekeringnemer) gedane mededelingen.802
Voor de verzekeraar geldt echter dat hij zich niet op, zoals dat destijds werd genoemd, ‘verzwijging’ of schending van de precontractuele mededelingsplicht kan
beroepen als de dwaling onverschoonbaar is.803 Waar echter precies het omslagmoment ligt tussen hetgeen een aspirant-verzekeringnemer moet mededelen en de
onderzoeksplicht van de verzekeraar kan soms onduidelijk zijn. Zo volgt uit artikel 7:928 lid 4 BW bijvoorbeeld geen concrete verplichting tot onderzoek door de
verzekeraar.
Duidelijk is in ieder geval dat er in dit kader een belangrijke rol is weggelegd voor
de leidende verzekeraar, nu dat degene is waar de makelaar namens de
798.
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Scheltema & Mijnssen 1998, p. 114. Zie verder Van Huizen, Wezeman & Van Eijk-Graveland 2014,
p. 34.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/154: ‘De verzekeraar moet vanuit zijn eigen
professionaliteit ook vragen stellen: een verzekeraar die in de informatie die hij heeft gekregen
van de makelaar bepaalde voor de risicobeoordeling van groot belang zijnde onderwerpen mist, is
gehouden daarop gerichte vragen te stellen. Laat hij dat na, dan zal dit aan een later beroep op
verzwijging in de weg staan.’ Zie verder Hendrikse & Rinkes 2019, p. 28 en Van Huizen, Wezeman
& Van Eijk-Graveland 2014, p. 32-33.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/156.
Rb. Amsterdam, 26 maart 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1502, r.o. 5.6, hetgeen in hoger beroep niet
bestreden is, zie Hof Amsterdam 19 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1541, r.o.3.23, NTHR 2016,
afl. 4, p. 247 (Q-Park/ACE).
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 26. Zie ook HR 15 november 1957, ECLI:NL:HR:1957:AG2023,
NJ 1958/67, m.nt. L.E.H. Rutten (Baris/Riezenkamp).
Zie anders Hof Den Haag 17 september 2002, nr. 00/778 (Royal Nederland Schadeverzekering N.V./RDM
B.V.; n.g.), te kennen uit Feunekes, AV&S 2004/32, waarover kritisch Feunekes (in dat artikel) en
Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 80-84, alwaar een uitgebreide bespreking van dit arrest te vinden
is.
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(aspirant-)verzekeringnemer mee in onderhandeling zal treden over het te verzekeren risico. Veelal zullen volgende verzekeraars vervolgens vertrouwen op het oordeel
van de leider en aldus niet meer controleren of er nog informatie ontbreekt, dan
wel of gedane mededelingen nog verdere vragen oproepen. Echter, zoals beschreven,
rust het zwaartepunt bij beursverzekeringen op de mededelingsplicht van de aspirant-verzekeringnemer.804
8.6

Rol van de makelaar bij de uitvoering van de precontractuele
mededelingsplicht ter beurze

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat ook de beursmakelaar een belangrijke rol heeft bij de uitvoering van de precontractuele mededelingsplicht van de
aspirant-verzekeringnemer. Het is immers de makelaar die feitelijk de mededelingsplicht invult die wettelijk gezien op de aspirant-verzekeringnemer rust. De beursmakelaar dient ervoor te zorgen dat een verzekeraar zich naderhand – na het
sluiten van de verzekeringsovereenkomst – niet op, kort gezegd, ‘verzwijging’ zal
kunnen beroepen. Bij de invulling van deze zorgplicht dient volgens de Hoge Raad
de volgende maatstaf te worden aangehouden:
‘Weliswaar brengt de zorg die van een redelijk bekwame en redelijk
handelende assurantietussenpersoon mag worden verwacht, mee dat hij
aan de verzekeraar voldoende inlichtingen geeft om deze ervan te weerhouden naderhand een beroep op art. 251 K. te doen – waarbij het zich kan voordoen dat
de tussenpersoon in deze zorg is tekortgeschoten, ook al heeft het beroep
op art. 251 K. uiteindelijk geen succes – , doch aan deze zorgplicht is voldaan
wanneer aan de verzekeraar de inlichtingen zijn verstrekt die een redelijk bekwaam
en redelijk handelend assurantietussenpersoon voldoende mocht achten om te bereiken
dat de verzekeraar met de relevante feiten bekend was of had behoren te zijn.’805
[cursivering toegevoegd, JIR]
Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beursmakelaar mag worden
verwacht dat deze de verzekeraar zodanig inlicht omtrent het ter verzekering
aangeboden risico, dat de verzekeraar ervan zal worden weerhouden later een beroep op verzwijging c.q. schending van de precontractuele mededelingsplicht te
doen. Echter, de beursmakelaar heeft aan zijn zorgplicht voldaan indien hij de
804.

805.

Indien de polis een to follow-clausule bevat en de leidende verzekeraar bij het afsluiten van de
polis, althans in de acceptatiefase, daadwerkelijk een fout maakt, welke door een volgende verzekeraar niet wordt opgemerkt, althans niet gecontroleerd, is deze hier in beginsel aan gebonden.
Een volgende verzekeraar kan slechts onder omstandigheden worden ontslagen van de volgverplichting op grond van de to follow-clausule. Hiervoor dient het naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar te zijn om een volgende verzekeraar toch aan de volgverplichting te
houden, zo blijkt uit het oordeel van Rb. Amsterdam 7 mei 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:3371. In
deze zaak kwam de vraag aan de orde hoe omgegaan moest worden met een ‘fout’ van een bovenstaande verzekeraar bij het afsluiten van een lokale polis die onderdeel vormt van een internationaal
programma. Zie daartoe r.o. 4.6: ‘De rechtbank is van oordeel dat Fortis alleen onder haar verplichting onder artikel 1.12 [to follow-bepaling, JIR] ontslagen kan worden geacht indien het naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar wordt geoordeeld dat zij door RSAG
niettegenstaande de abusievelijke of foute lokale dekking toch aan die verplichting wordt gehouden.’.
Zie voor meer over volgbepalingen hoofdstuk 4 – Volgbepalingen.
HR 22 november 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2205, r.o. 3.6, NJ 1997/718, m.nt. Mendel en HR 11 december 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2805, r.o. 3.3.2, NJ 1999/650 m.nt. P. Clausing.
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verzekeraar dusdanig heeft ingelicht dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend beursmakelaar dit voldoende mag achten om te bereiken dat de verzekeraar
met de relevante feiten bekend was of had behoren te zijn.
Het is verdedigbaar dat de makelaar daartoe bovendien de verzekeraar dient mede
te delen wanneer hij deze niet volledig heeft kunnen informeren omtrent de relevante feiten en omstandigheden ten aanzien van het risico. Dit zal immers van
belang zijn voor de acceptatie van het risico door de verzekeraar. Deze situatie kan
zich bijvoorbeeld voordoen wanneer belangrijke documenten ten aanzien van het
risico onvindbaar zijn. De makelaar zal dit mijns inziens aan de betreffende verzekeraar moeten mededelen. Het lijkt bovendien verdedigbaar dat een makelaar,
voor zover redelijkerwijs mogelijk, tevens dient aan te geven welke informatie
ontbreekt. Dit volgt ook uit het feit dat de mededelingsplicht van de aspirant-verzekeringnemer voorgaat op de onderzoeksplicht van de verzekeraar. Zodoende kan
de verzekeraar zich ten minste een beeld vormen van welke informatie er ontbreekt.
De verzekeraar kan dan vervolgens aangeven welke stappen hij wenst te nemen.
Indien de verzekeraar in dat geval nalaat om actie te ondernemen, kan hem dit
worden aangerekend. Hij voldoet dan niet aan het verschoonbaarheidsvereiste
zodat hem geen beroep op verzwijging toekomt.806
Wanneer de makelaar geen mededeling maakt van problemen met betrekking tot
de zoektocht naar relevante feiten en omstandigheden mag de betreffende verzekeraar ervan uitgaan dat de makelaar alle relevante feiten en omstandigheden aan
hem heeft medegedeeld.807 Zulks wordt ook verdedigd door Wansink:
‘Indien de makelaar bij het verschaffen van de hierboven bedoelde informatie over de organisatie van de te verzekeren organisatie, over de belangrijkste activiteiten en de daaraan verbonden, voor de risicobeoordeling
door verzekeraars “material” risico’s alsmede de daaruit voortvloeiende
voor de risicobeoordeling “material” loss-record, niet tegenover de verzekeraar met zoveel woorden aangeeft dat hij met het oog op het sluiten
van de onderhavige verzekering binnen zijn complexe organisatie de hier
bedoelde informatie niet heeft “getrokken”, dan wel daarbij op grote
praktische problemen stuit, is het mijns inziens verdedigbaar te stellen
dat de verzekeraar ervan uit mag gaan dat de makelaar daar in beginsel
wel in geslaagd is en dat de door de makelaar gedane opgave mede daarop
is gebaseerd. Dat impliceert dat hij er in beginsel vanuit mag gaan dat de
verzekeringnemer hem tenminste over alle feiten en omstandigheden die
“material” moeten worden geacht voor de risicobeoordeling juist en volledig heeft geïnformeerd.’
De houding van verzekeraars is in dit proces aldus van belang om te bepalen welke
omvang de zorgplicht van de makelaar heeft. Zulks schrijft ook Wansink:
806.

807.
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Zie ook Wansink 2008, te kennen uit Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 94: ‘Geeft de makelaar
wel aan dat hij binnen [de] complexe organisatie nog niet de hierboven bedoelde “informatieexercitie” heeft verricht of daarbij op grote praktische problemen stuit, dan is de verzekeraar gehouden zich daarover – op straffe van het niet voldoen aan het verschoonbaarheidsvereiste –
tegenover de makelaar uit te laten en kenbaar te maken wat hij alsnog van de laatste op het punt
van informatieverstrekking verlangt.’
Zie ook een door J.H. Wansink uitgebracht, maar niet gepubliceerd, advies uit 2008, te kennen uit
Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 94.
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‘Voorts zij hier benadrukt dat de houding van verzekeraars tijdens het
“proces van het sluiten van de verzekering” vanzelfsprekend mede van
betekenis is voor hetgeen waartoe de makelaar gehouden is. Indien verzekeraars het gerechtvaardigd vertrouwen wekken dat zij met slechts een
globale aanduiding van de te verzekeren risico’s genoegen nemen, vermindert dienovereenkomstig de reikwijdte van de informatieplicht voor
de makelaar, zij het dat mijns inziens verdedigbaar lijkt dat de laatste te
allen tijde gehouden blijft die informatie te overleggen waarvan hij weet
of behoort te begrijpen dat verzekeraars de verzekering niet of niet op
dezelfde voorwaarden zullen sluiten.’808
Ik sluit mij aan bij de opvatting van Wansink. De houding van verzekeraars kan,
onder omstandigheden, van belang zijn om te bepalen waartoe de makelaar is gehouden. Indien de verzekeraar het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat
genoegen wordt genomen met globale informatie, zoals die door de makelaar is
verstrekt, vermindert dat dienovereenkomstig de reikwijdte van de informatieplicht
van de makelaar. Dit staat echter niet in de weg aan het feit dat de makelaar een
professionele partij is op de co-assurantiebeurs en dient te weten welke informatie
relevant is voor de verzekeraar. Aldus dient de makelaar die informatie aan de
verzekeraar mede te delen waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze invloed
heeft op de beslissing van verzekeraars om de verzekering niet of niet op dezelfde
voorwaarden te sluiten.
De beursmakelaar verkeert dus in een spanningsveld waarin hij er enerzijds voor
dient te zorgen dat de verzekeraar zich naderhand niet op verzwijging kan beroepen,
maar anderzijds er ook voor dient te zorgen dat hij voor de verzekeringnemer een
verzekering tegen optimale condities tot stand brengt. Ik zou mij willen aansluiten
bij de woorden van Kamphuisen, die dit spanningsveld mooi heeft verwoord:
‘De spanning doet zich waarschijnlijk nergens zo sterk voelen als juist
hier. De klant heeft de makelaar ingehuurd om een geldige verzekering
tot stand te brengen, maar ook: tegen optimale condities. Dit betekent
enerzijds, dat de makelaar zoveel als in zijn vermogen ligt, zal moeten
voorkomen dat de verzekering op grond van verzwijging nietig blijkt te
zijn. Anderzijds brengt zijn taak een zekere selectie van de voorhanden
zijnde gegevens mee. Hij hoeft het sluiten van de verzekering ook niet
moeilijker te maken dan nodig is. Dat afwegingsproces zal steeds moeten
plaatsvinden, maar zal ook af hangen van hetgeen de verzekerde wil bereiken. Daar komt nog een factor van geheel andere aard bij: om zijn
werk goed te kunnen doen heeft de makelaar ook een vertrouwensrelatie
met de verzekeraars nodig. Misschien dat het eens lukt voor één klant
een zaak door te drukken, maar de schade aan de vertrouwensrelatie zal
het voor volgende klanten van de makelaar alleen maar moeilijker maken.
Ik zou het als volgt willen formuleren:

808.

Wansink 2008, te kennen uit Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 95.
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De makelaar heeft het recht te zwijgen, maar draagt het risico van verzwijging.’809
8.7

Precontractuele mededelingsplicht met betrekking tot de bekende
derde

8.7.1

Introductie van de mededelingsplicht met betrekking tot de bekende
derde wiens belangen door de verzekering worden gedekt

Het gebeurt in de praktijk regelmatig dat verzekeringen (mede) worden aangegaan
ten behoeve van een ander dan de verzekeringnemer zelf, namelijk voor de feitelijk
belanghebbende.810 De verzekering gaat dan feitelijk een ander aan, namelijk een
bekende derde.811 Denk bijvoorbeeld aan een D&O-verzekering die wordt aangegaan
door een onderneming ten behoeve van de aansprakelijkheid van haar bestuurders
en commissarissen.812
Het is voor verzekeraars van belang om in de precontractuele fase te beschikken
over relevante informatie aangaande deze derden en tevens over relevante informatie die deze derden hebben met betrekking tot het te verzekeren risico.813
In artikel 7:928 lid 2 BW wordt bepaald dat, indien een verzekering tevens de belangen van een of meer bekende derden dekt, de mededelingsplicht van de aspirantverzekeringnemer ook omvat hetgeen een hem bekende derde kent of behoort te
kennen en waarvan deze weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar af hangt of kan af hangen. Of de verzekeringnemer zelf kennis heeft van
deze feiten en omstandigheden doet niet ter zake, hij wordt geacht de derde hiernaar
te vragen.814
Met andere woorden, de mededelingsplicht van de aspirant-verzekeringnemer
omvat ook de feiten die de derde zou moeten mededelen indien hij zelf verzekeringnemer zou zijn geweest.815 Aldus omvat de mededelingsplicht van de aspirantverzekeringnemer, ongeacht zijn eigen wetenschap, ook de geobjectiveerde wetenschap van de derde.816 Zodoende wordt de precontractuele mededelingsplicht van
de aspirant-verzekeringnemer uitgebreid en worden de belangen van de verzekeraar
809.
810.
811.

812.
813.
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815.
816.
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Kamphuisen, VA 1990, p. 293-294.
Hendrikse & Rinkes 2019, p. 272.
Dorhout Mees 1967, p. 124: ‘Onder verzekering voor rekening van derden wordt verstaan dat de
verzekerde op eigen naam, doch ten behoeve van een ander die feitelijk belanghebbende is, contracteert.’ Zie ook Parl. Gesch. titel 7.17 BW, p. 10 (TM): ‘Weliswaar treedt alleen deze [de verzekeringnemer, JIR] bij het sluiten van de overeenkomst tegenover de verzekeraar op, maar het komt
veelvuldig voor dat de verzekering in feite iemand anders aangaat. […] De verzekeraar mag er niet
de dupe van worden dat de bedoelde personen de nemer niet voldoende inlichten, ook al kan deze
daar niets aan doen.’
Zie Van Huizen, Wezeman & Van Eijk-Graveland 2014, p. 36-37. Zie ook Hendrikse & Rinkes 2019,
p. 272.
Zie Hendrikse & Rinkes 2019, p. 272. Zie ook Van Huizen, Wezeman & Van Eijk-Graveland 2014,
p. 36-37.
Wansink, Kamphuisen & Dommering-van Rongen 2005, p. 28.
Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 90.
Wansink, Kamphuisen & Dommering-van Rongen 2005, p. 28: ‘Bij de derde als bedoeld in art. 7:928
(7.17.1.4) lid 2 en lid 3 wordt de geobjectiveerde wetenschap van de derde aan de verzekeringnemer
toegerekend.’ Zie ook Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 90, Scheltema & Mijnssen 1998, p. 120,
en Parl. Gesch. Titel 7.17 BW, p. 23 (MvA).
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beschermd.817 Dit legt een uitgebreide mededelingsplicht op de aspirant-verzekeringnemer (de precontractuele mededelingsplicht rust op de verzekeringnemer,
niet op de derde ten behoeve van wie de verzekering wordt gesloten).818 Zulks volgt
ook uit de memorie van toelichting:
‘De mededelingsplicht van de verzekeringnemer omvat blijkens lid 2 ook
hetgeen een hem bekende derde wiens belang bij het sluiten van de verzekering is gedekt, had moeten mededelen indien hij zelf nemer was geweest: de verzekeraar mag er niet de dupe van worden dat er ook een
andere belanghebbende naast de verzekeringnemer is. Verzuim van die
derde wordt dus de verzekeringnemer toegerekend.’819 [cursivering toegevoegd,
JIR]
Omdat de precontractuele mededelingsplicht op de aspirant-verzekeringnemer
rust, en niet op de bekende derde, ligt het voor de hand dat de verzekeringnemer
de nodige maatregelen treft om te voorkomen dat hij ten aanzien van het te verzekeren risico onjuiste of onvolledige mededelingen aan de verzekeraar doet.820
Volgens de wetgever dient de aspirant-verzekeringnemer er zelf voor te zorgen dat
hij de relevante feiten en omstandigheden ten aanzien van de derde achterhaalt
en aan de verzekeraar mededeelt.821 De wetgever heeft dit als volgt verwoord:
‘Het ligt op de weg van de verzekeringnemer die het desbetreffende risico
verzekerd wenst te zien om ervoor te zorgen dat de verzekeraar over de
relevante gegevens kan beschikken. Om die reden wordt de mededelingsplicht van de verzekeringnemer uitgebreid in lid 2 en […] in lid 3 met de
gegevens die de derde kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of
behoort te begrijpen dat zij voor de verzekeraar relevant zijn. Het is aan
de verzekeringnemer overgelaten om ervoor te zorgen dat hij deze gegevens aan de
verzekeraar kan meedelen. Het ligt voor de hand dat hij daartoe navraag doet bij
de derde. Of hij daadwerkelijk navraag doet, is echter niet van invloed voor
de vraag of hij aan de mededelingsplicht heeft voldaan. Aan de vraag van
de genoemde leden hoe de stel- en bewijsplicht ligt ten aanzien van die
navraag, zal men derhalve in de praktijk bij toepassing van de regeling
niet toekomen.’822 [cursivering toegevoegd, JIR]
Indien de derde tekortschiet in zijn mededelingen aan de aspirant-verzekeringnemer, komt dit voor risico van de laatstgenoemde, ook indien deze te goeder trouw
is.823
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Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/162 en Hendrikse & Rinkes 2019, p. 273.
Parl. Gesch. Titel 7.17 BW, p. 10 (TM): ‘Weliswaar treedt alleen deze [de verzekeringnemer, JIR] bij
het sluiten van de overeenkomst tegenover de verzekeraar op, maar het komt veelvuldig voor dat
de verzekering in feite iemand anders aangaat.’ Zie ook Engel 2016, p. 115.
Parl. Gesch. Titel 7.17 BW, p. 14 (MvT).
Salomons 1996, p. 224.
Engel 2016, p. 116.
Parl. Gesch. Titel 7.17 BW, p. 25-26 (NMvA).
Salomons 1996, p. 224.
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8.7.2

PRECONTRACTUELE MEDEDELINGSPLICHT MET BETREKKING TOT DE BEKENDE DERDE

Verzekering van derden bij co-assurantie

Ook bij verzekeringen die zijn gesloten door middel van co-assurantie geldt in beginsel het regime van artikel 7:928 lid 2 BW.824 Bij dergelijke verzekeringen gaat
het vaak om gecompliceerde risico’s en wordt er vaak een (groot) aantal bekende
derden onder de dekking van de polis gebracht. Te denken valt bijvoorbeeld aan
een bedrijfs- of bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor een internationaal
concern met dochtermaatschappijen in diverse landen. Voor de aspirant-verzekeringnemer kan het een zware verplichting zijn om in een dergelijk geval aan zijn
precontractuele mededelingsplicht te voldoen. Zo zal het onder omstandigheden
lastig zijn om alle medeverzekerden te benaderen omtrent de relevante feiten en
omstandigheden. Bovendien zullen ook de derden mogelijk niet telkens op de
hoogte (kunnen) zijn van het feit dat er een verzekering wordt afgesloten waaronder
ook hun belangen worden gedekt. Het is daarom voorstelbaar dat niet alle risico’s,
aanstaande claims of risicovolle activiteiten zullen (of kunnen) worden gemeld aan
de verzekeraar. Hierdoor bestaat er een niet-denkbeeldige kans dat verzekeraars
een (gedeeltelijk) onvolledige opgave van het risico krijgen.825
Zowel makelaars als verzekeraars behoren zich bewust te zijn van (het risico van)
deze praktische onmogelijkheid om verzekeraars voldoende te informeren omtrent
relevante feiten en omstandigheden betreffende deze (bekende) derden.826 Desondanks mag een verzekeraar in redelijkheid van een aspirant-verzekeringnemer
verwachten dat deze de mee te verzekeren derde(n) tijdig op de hoogte brengt over
het sluiten van de verzekering. In het kader van een redelijke invulling van de
mededelingsplicht dient de aspirant-verzekeringnemer er dus voor te zorgen dat
mee te verzekeren derden tijdig worden geïnformeerd over de af te sluiten verzekering. Wanneer de aspirant-verzekeringnemer hier niet aan voldoet, of anders
gezegd, aan de verzekeraar niet van relevante informatie omtrent de mee te verzekeren derde kan verschaffen, dient dat voor rekening van de aspirant-verzekeringnemer te blijven.827
Het bovenstaande laat evenwel onverlet dat van de verzekeraar ook een en ander
verwacht mag worden. Om aan het verschoonbaarheidsvereiste te voldoen dient
de verzekeraar de informatie die hij van de makelaar heeft ontvangen zorgvuldig
door te nemen. Indien deze informatie in het kader van de risicobeoordeling door
de verzekeraar onvolledig is, dient hij ten aanzien daarvan nadere vragen te stellen.
De verzekeraar dient dan aan de makelaar aan te geven of en zo ja, welke informatie
hij (ondanks de praktische problemen) toch wenst te ontvangen.828 Overigens doet
824.
825.
826.

827.
828.
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Zie ook Salomons 1996, p. 224.
Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 94.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/165. Zie ook Van Tiggele-van der Velde 2017,
p. 93, waarin Wansink aangeeft dat het in dat kader gaat om feiten die voor de risicobeoordeling
van verzekeraars material zijn.
Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 92.
Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 93, Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/165. Zie
ook HR 18 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3070, r.o. 4.5, NJ 2004/634, m.nt. M. Mendel: ‘In de onderhavige zaak verkeerde de verzekeraar bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst in dwaling
omtrent de vraag of degene die als vlieger zou optreden, al een vliegbrevet had. Deze dwaling is
zowel veroorzaakt doordat de door de verzekeringnemer ingeschakelde assurantietussenpersoon
heeft verzuimd de verzekeraar daarover in te lichten als doordat de verzekeraar zelf hiernaar geen
navraag heeft gedaan, hoewel het hier ging om voor haar essentiële informatie waarnaar in haar
– in dit geval echter niet gebruikte – vragenlijst uitdrukkelijk is geïnformeerd doch waarover
door de tussenpersoon geen mededeling was gedaan. In het licht van het vooroverwogene moet
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dit niet af aan de precontractuele mededelingsplicht die op de aspirant-verzekeringnemer rust.
De spanning tussen deze twee verplichtingen met betrekking tot de mee te verzekeren derde was het onderwerp van geschil in de zaak Q-Park/ACE. In de volgende
paragraaf zal dit spanningsveld worden geïllustreerd aan de hand van dit arrest.
8.7.3

De zaak Q-Park/ACE

In de zaak Q-Park/ACE werd door de rechtbank Amsterdam829 en in hoger beroep
door het gerechtshof Amsterdam830 geoordeeld over de vraag hoe ver de mededelingsplicht van aspirant-verzekeringnemer reikt in het geval van bekende mee te
verzekeren derden.
In deze zaak ging het om de holding Q-Park N.V. (hierna: Q-Park) met een dochtervennootschap Q-Parkexploitatie B.V. (hierna: Q-Parkexploitatie). Deze dochter kocht
in september 2003 de aandelen op in Vastgoed ’t Loon B.V. (hierna: Vastgoed ’t
Loon), dat eigenaar is van parkeergarage ’t Loon in Heerlen. Deze naam Vastgoed
’t Loon werd later veranderd naar Q-Park ’t Loon B.V. (hierna: Q-Park ’t Loon).
Van 1 januari 2005 tot 1 juli 2008 was Q-Park, mede ten behoeve van haar
(klein)dochtermaatschappijen, door middel van co-assurantie verzekerd onder een
door beursmakelaar Aon opgestelde polis (de Aon-polis). Per 1 juli 2008 werd de
Aon-polis beëindigd en had Q-Park een beursverzekering bij ACE gesloten op basis
van een door beursmakelaar Willis ingebrachte polistekst (hierna: de Willis-polis).
Deze polis is jaarlijks geprolongeerd. Ook onder deze polis zijn de (klein)dochtermaatschappijen van Q-Park verzekerd. De Willis-polis bepaalde onder meer het
volgende:
‘INSURED: Q Park N.V. and further each participation belonging to Q Park
N.V. corporation and/or daughter and/or affiliating/servicing companies
and further according to the description of Insured as part of the definition
section of the insurance conditions.
(…)
Article 1. Insured Perils
1. Coverage
This policy insures physical loss of or damage, up to a maximum of
EUR 90.000.000,00 per occurrence, occurring during the period of this
policy to the interests as mentioned in article 2. caused by a peril mentioned here under, irrespective whether this peril is caused by inherent
defect of deterioration or arises from the very nature of the insured
property itself.
1. (…)
15. Landslide, Subsidence.
(…)

829.
830.

worden aangenomen dat in een zodanig geval die dwaling naar de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de verzekeraar dient te blijven, tenzij de verzekeringnemer, respectievelijk
de door deze ingeschakelde assurantietussenpersoon, heeft gehandeld met het opzet de verzekeraar
te misleiden.’
Rb. Amsterdam 26 maart 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1502.
Hof Amsterdam 19 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1541. Zie ook Engel, NTHR 2016, p. 247-248.
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21. Without limitation of and in addition to the above mentioned perils
this policy extends to insure all direct physical loss or damage from any
sudden accidental and external cause.
(…)
2.26 Location, Familiarity, Alteration of the risk
(…)
3. The insurers are familiar with the location, construction, lay-out and
use of the insured interests at the time of the beginning of the agreement,
as well as with the adjacent properties.’
Eind november/begin december 2011 heeft zich onder parkeergarage ’t Loon plotseling een omvangrijke lokale grondverzakking (‘subsidence’) voorgedaan, aangeduid
als ‘sinkhole’. Een van de kolommen van de parkeergarage is in deze sinkhole gestort.
Er ontstond daardoor gevaar voor instorting van de parkeergarage. De gemeente
heeft vervolgens een deel van de parkeergarage laten slopen om verder instortingsgevaar te voorkomen.
Makelaar Willis heeft de schade gemeld bij verzekeraar ACE. ACE heeft dekking
onder de polis echter afgewezen wegens een vermeende schending van de precontractuele mededelingsplicht door Q-Park (ex art. 7:928 lid 1 en lid 2 BW). De mededelingsplicht van de aspirant-verzekeringnemer (Q-Park) ex artikel 7:928 lid 1 BW
wordt, ten behoeve van de verzekeraar, ex artikel 7:928 lid 2 BW uitgebreid tot
feiten die de derde-verzekerde (Q-Park ’t Loon831) kent of behoort te kennen, en
waarvan naar deze weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar
af hangt of kan af hangen.
ACE was van mening dat Q-Park voorafgaand aan het afsluiten van de beursverzekering op de hoogte was, althans had moeten zijn, van het feit dat er zich constructieve problemen voordeden bij de parkeergarage. Deze constructieve problemen
waren gebleken uit diverse rapportages. Deze rapportages toonden aan dat een van
de mogelijke oorzaken voor de verzakking oude mijnbouw onder de parkeergarage
was. Q-Park had nagelaten om dit aan ACE mede te delen.
Q-Park c.s. hebben ACE na de afwijzing in rechte betrokken om alsnog dekking
onder de polis te bewerkstelligen. In de procedure bij de rechtbank had Q-park
N.V. onder meer bepleit dat ACE geen beroep op verzwijging toekwam nu zij niet
had voldaan aan het verschoonbaarheidsvereiste. Q-Park stelde verder dat ACE
bekend was met het feit dat Q-Park een holding is met een groot aantal
(klein)dochtervennootschappen en vele honderden parkeergarages die onder de
verzekering moesten worden gebracht. De holding Q-Park hield zich bezig met
strategische beslissingen en niet met lokale aangelegenheden, zoals schadegevallen.
Het was voor haar daarom redelijkerwijs niet mogelijk om alle relevante gegevens
spontaan te melden. ACE had zich moeten realiseren dat het onder deze omstan-

831.

Rb. Amsterdam 26 maart 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1502, r.o. 5.1: ‘Niet in geschil is dat Q-Park ’t
Loon dient te worden aangemerkt als een bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst bekende
derde wier belangen bij het aangaan van de verzekering worden gedekt. Dat betekent dat de feiten
die Q-Park ’t Loon bekend waren of die zij behoorde te kennen bij het aangaan van de verzekering
en waarvan zij wist of behoorde te begrijpen dat de beslissing van ACE om de verzekering aan te
gaan daarvan af hing of kon af hangen aan Q Park NV als bekend worden toegerekend.’ Dit werd
bovendien bevestigd in hoger beroep, zie Hof Amsterdam 19 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1541,
r.o. 3.4, NTHR 2016, afl. 4, p. 247 (Q-Park/ACE).
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digheden voor Q-Park niet mogelijk was om ACE volledig te informeren over het
risico, aldus Q-Park.832
De rechtbank heeft de vorderingen van Q-Park afgewezen en kwam tot het oordeel
dat ACE zich terecht op schending van de mededelingsplicht ex artikel 7:928 BW
heeft beroepen. De rechtbank Amsterdam overwoog daartoe als volgt:
‘De rechtbank volgt Q Park c.s. in haar stelling niet. De verdeling van
meldplicht voor de verzekerde en onderzoeksplicht voor de verzekeraar
geeft een verdeling van het risico inzake bij de totstandkoming niet
meegewogen feiten die achteraf van belang blijken te zijn voor de verzekering. Bij beurspolissen als de onderhavige ligt het zwaartepunt bij de
meldplicht. Daartoe heeft de verzekerde zich van professionele bijstand
door een beursmakelaar voorzien De verzekeraar mag er daarom in beginsel op vertrouwen dat de makelaar weet welke gegevens voor de verzekeraar van belang zijn en de makelaar dient er voor te zorgen dat hij die
gegevens van zijn opdrachtgever verkrijgt en aan de verzekeraar meldt.
Dat kan anders zijn bijvoorbeeld als uit verstrekte inlichtingen belangrijke
aanwijzingen naar voren komen die de verzekeraar er op bedacht moeten
maken dat er bepaalde gegevens ontbreken. Anders dan Q Park c.s. stelt
is de omstandigheid dat Q Park NV een holding is met vele (klein)dochters
en honderden parkeergarages niet aan te merken als een dergelijke aanwijzing. Die omstandigheid ligt immers geheel in de risicosfeer van Q Park
NV. Als Q Park NV haar bedrijf zodanig heeft ingericht dat zij de noodzakelijke informatie niet beschikbaar heeft, regardeert dat ACE niet. Waar
het voor Q Park NV wellicht moeilijk is de betreffende informatie te verzamelen, is het voor ACE bijkans onmogelijk te weten welke problemen
zich bij de verschillende parkeergarages zouden kunnen hebben voorgedaan en waarnaar zij in dat kader zou moeten vragen. Onder die omstandigheden komt het behoudens een tussen partijen te maken afwijkende
afspraak, die ontbreekt, voor risico van Q park c.s. indien – zoals hier
het geval is – achteraf blijkt dat zij ten onrechte voor de verzekering van
belang zijnde informatie niet aan de verzekeraar heeft medegedeeld.’833
In deze zaak diende een afweging te worden gemaakt tussen de verplichtingen
voortvloeiend uit het kenbaarheidsvereiste en het verschoonbaarheidsvereiste.
Welke feiten had Q-Park als aspirant-verzekeringnemer ex artikel 7:928 lid 1 en
lid 2 BW moeten mededelen aan de verzekeraar? En naar welke feiten had de verzekeraar nog moeten vragen of zelf onderzoek dienen te verrichten?
Wat zijn aldus de grenzen van de mededelingsplicht van de verzekeringnemer
wanneer het gaat om feiten over bekende mee te verzekeren derden?
ACE mocht verwachten dat zij door Willis zo zorgvuldig mogelijk werd geïnformeerd
over het risico. ACE mocht ook verwachten dat de Q-Park de mee te verzekeren
(bekende) derden tijdig zou inlichten over het feit dat zij aanstaande was een verzekering af te sluiten waarmee ook de belangen van deze derden zouden worden
832.
833.

Rb. Amsterdam 26 maart 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1502, r.o. 5.6.
Rb. Amsterdam 26 maart 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1502, r.o. 5.6.
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gedekt. Q-Park diende daartoe de betreffende derden te verzoeken om informatie
die voor de risicobeoordeling door ACE van belang kon zijn. Het was voor ACE
immers onmogelijk om de relevante feiten en omstandigheden omtrent deze te
achterhalen. Wanneer Q-Park dit nalaat en ACE als gevolg daarvan niet over voldoende informatie beschikt, komt dit risico in beginsel voor rekening van Q-Park.
De makelaar diende ervoor te zorgen dat (namens) Q-Park voldoende informatie
aan de verzekeraar werd medegedeeld. Indien, zoals Q-Park stelde, het voor de aspirant-verzekeringnemer onmogelijk was om de betreffende derden te informeren
en om informatie te verzoeken, had (de makelaar namens) Q-Park dit aan ACE
mede te delen. Dat het voor Q-Park moeilijk was om de noodzakelijke informatie
mede te delen aan ACE, is een risico dat voor rekening van Q-Park komt.
Het zwaartepunt ligt bij een beurspolis als onderhavige dus bij de spontane mededelingsplicht aan de zijde van de aspirant-verzekeringnemer, nu zij wordt bijgestaan
door een professionele makelaar. De verzekeraar moet erop kunnen vertrouwen
dat zij zo volledig mogelijk wordt geïnformeerd, nu de makelaar dient te weten
welke gegevens voor de verzekeraar van belang zijn en hij deze van de aspirantverzekeringnemer dient te verkrijgen.
Het feit dat Q-Park een grote onderneming is en dat het om die reden voor haar
lastig is om relevante informatie te verzamelen, ligt aldus in haar eigen risicosfeer.
Indien Q-Park er zelf niet in slaagt om de betreffende informatie omtrent het risico
te achterhalen raakt dat ACE niet. Geconcludeerd moet dan ook worden dat nu
Q-Park er niet in geslaagd is om de relevante feiten te achterhalen, dit voor haar
eigen risico blijft en dit niet aan ACE kan worden tegengeworpen.
In hoger beroep voerde Q-Park als primair betoog aan dat zij niet was gehouden
om bij het sluiten van de verzekering de inhoud van de rapportages – die waren
opgesteld met betrekking tot de constructieve problemen van de garage – mede
te delen aan ACE. Q-Park stelde daartoe dat die rapportages dateerden van vóór de
datum waarop Q-Parkexploitatie de aandelen van Vastgoed ’t Loon had verkregen.
Indien de bestuurder van Vastgoed ’t Loon kennis zou hebben gehad van genoemde
rapportages, was deze kennis bij de overdracht van de aandelen niet overgedragen.
De betreffende bestuurder van Vastgoed ’t Loon was ter gelegenheid van de aandelenoverdracht afgetreden als bestuurder en Q-Parkexploitatie heeft haar opgevolgd.
Bovendien bevatte de overgedragen administratie geen informatie over eerdere
schade aan de parkeergarage. Q-Park stelde zich aldus op het standpunt dat zij
geen weet heeft gehad van de genoemde rapporten en dit ook niet had behoren te
weten. Het gerechtshof Amsterdam overwoog als volgt:
‘Het antwoord op de vraag of Q-Park c.s. feiten kenden of behoorden [te]
kennen en verplicht waren deze aan ACE mede te delen, is af hankelijk
van de omstandigheden van het geval. Als uitgangspunt geldt dat voor een
verzekeringnemer of een verzekerde bezwaarlijk een verplichting tot het verschaffen
van inlichtingen kan worden aangenomen met betrekking tot feiten waarvan hij
niet op de hoogte is. Dit betekent naar het oordeel van het hof dat niet te
snel mag worden aangenomen dat een schending van de mededelingsplicht
bij het aangaan van de verzekering betrekking heeft op feiten die de verzekeringnemer of verzekerde behoorde te kennen. In het algemeen kan slechts
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worden aanvaard dat de verzekeraar moet worden ingelicht, als de verzekeringnemer
of verzekerde zelf van de juiste stand van zaken op de hoogte is. Een dergelijke
verplichting kan ook worden aangenomen indien de verzekeringnemer
of verzekerde, bijvoorbeeld omdat de informatie zich in zijn domein bevindt, geacht moet worden van de juiste stand van zaken op de hoogte te
zijn.’834 [cursivering toegevoegd, JIR]
Het hof zet hier het juridische uitgangspunt uiteen. Van Tiggele-van der Velde
merkt daarbij op dat het lijkt alsof het hof de objectivering van het kennisvereiste
hier enigszins inkadert, door te oordelen dat de verzekeraar slechts moet worden
ingelicht indien de verzekeringnemer of verzekerde zelf van de juiste stand van
zaken op de hoogte is.835 Het hof overweegt evenwel verderop dat een dergelijke
verplichting tevens kan worden aangenomen indien de verzekeringnemer geacht
moet worden van de juiste stand van zaken op de hoogte te zijn.
Vervolgens komt het hof tot het volgende uitgangspunt:
‘Op overeenkomstige wijze neemt het hof tot uitgangspunt dat de in
aanmerking komende feiten die de met de leiding van het bedrijf belaste
personen kenden, in beginsel door Q-Park c.s. bij het sluiten van de verzekering aan ACE hadden moeten worden medegedeeld. Het gaat daarbij
niet alleen om de feiten die de bedrijfsleiding (daadwerkelijk) kende op
het moment van het sluiten van de verzekering en/of om hetgeen toen
bleek uit de administratie, maar – in algemene zin – om de feiten die
de betreffende rechtspersoon op dat moment kende of behoorde te kennen.
Daartoe kunnen ook behoren de feiten die in het verleden ter kennis zijn
gekomen van de (toenmalige) bedrijfsleiding van de rechtspersoon. Het
hiervoor genoemde standpunt van Q-Park c.s. leidt tot het ongewenste
gevolg dat door een bestuurswijziging, een overdracht van de aandelen
in de vennootschap of het niet of niet volledig bijhouden van de administratie de op een rechtspersoon rustende mededelingsplicht kan worden
beperkt of inhoudsloos kan worden gemaakt. In het verlengde daarvan
is voor het bestaan en de invulling van een op Q-Park rustende mededelingsplicht niet van belang dat in 2003 tijdens de onderhandelingen met
de verkoper over de overname van de aandelen in Vastgoed ’t Loon en
tijdens het uitgevoerde due diligence-onderzoek geen informatie over
(mogelijke) schade aan de parkeergarage is verkregen. Ook als wordt
aangenomen dat al het nodige is gedaan om voorafgaand aan de overname
van de aandelen alle relevante gegevens boven tafel te krijgen, maar
Q-Park en Q-Parkexploitatie desondanks niet van de juiste stand van zaken
op de hoogte zijn geraakt, kan dat niet aan ACE worden tegengeworpen
in het kader van haar beroep op een schending van de mededelingsplicht
bij het aangaan van de verzekering.’836

834.
835.
836.

Hof Amsterdam 19 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1541, r.o. 3.5, NTHR 2016, afl. 4, p. 247 (QPark/ACE).
Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 86.
Hof Amsterdam 19 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1541, r.o. 3.6, NTHR 2015, afl. 4, p. 247 (QPark/ACE).
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Het gerechtshof concludeert aldus dat niet slechts de feiten die de bedrijfsleiding
(daadwerkelijk) kende op het moment van sluiten van de verzekering, maar ook
de feiten die de bedrijfsleiding op dat moment kende of behoorde te kennen, hebben
te gelden als kennis van de rechtspersoon (als verzekeringnemer). De bestuurswijziging doet daar volgens het hof niet aan af, omdat dit zou leiden tot het ongewenste
resultaat dat mededelingsplicht van de rechtspersoon kan worden ingeperkt of
inhoudsloos zou worden. Aan ACE kan niet worden tegengeworpen dat Q-Park
niet op de hoogte was van de huidige stand van zaken, zelfs niet indien wordt
aangenomen dat Q-Park al het nodige daartoe gedaan heeft. Er is aldus sprake van
een objectivering van het kennisvereiste. De geobjectiveerde kennis van de derde,
in casu Q-Park ’t Loon, wordt toegerekend aan Q-Park.
Tot slot concludeert het hof dat de mededelingsplicht van Q-Park voorgaat op een
eventuele onderzoeksplicht van ACE. Het feit dat het voor Q-Park ingewikkeld is
om ACE juist en volledig te informeren doet daar niet aan af. Daartoe overwoog
het hof als volgt:
‘Verder geldt dat de verzekeraar er in beginsel op mag vertrouwen dat hij
door de makelaar juist en volledig is ingelicht (zie r.o. 3.23 hiervoor). Als
geen gebruik is gemaakt van een vragenlijst rust immers op de verzekeringnemer, bijgestaan door een ter zake kundige assurantiemakelaar, de
verplichting om – ook zonder dat daarnaar is gevraagd – mededeling
te doen van de omstandigheden waarvan hij weet of behoort te begrijpen
dat die voor de verzekeraar van belang kunnen zijn. Anders dan Q-Park
c.s. betogen, is dat niet anders als het gaat om de onderhavige verzekering
met Q-Park als holding met vele (klein)dochters en honderden verzekerde
objecten in verschillende landen. Ook dan heeft de verzekeringnemer een
mededelingsplicht, wat tot gevolg heeft dat het risico dat de verzekeraar
niet juist en volledig is geïnformeerd in beginsel bij de verzekerden berust.
De verzekeraar kan zijn gehouden zelf vragen te stellen, onder andere
indien hij voor de risicobeoordeling van groot belang zijnde onderwerpen
mist of bijvoorbeeld als hetgeen door de makelaar is medegedeeld vragen
oproept.’837
In beginsel weegt de mededelingsplicht van de verzekeringnemer dus zwaarder
dan, en gaat deze vóór op de onderzoeksplicht van de verzekeraar. De verzekeraar
mag er immers van uitgaan dat de makelaar hem juist en zo volledig mogelijk informeert omtrent het aangeboden risico. Dit betekent dat de makelaar in ieder
geval die informatie dient over te dragen waarvan hij weet of behoort te begrijpen
dat zonder deze informatie de verzekering niet of niet op dezelfde voorwaarden
zou worden gesloten. Voor wat betreft overige informatie is ook het gerechtvaardigd
vertrouwen dat de verzekeraar bij de makelaar wekt van belang. Indien de verzekeraar gerechtvaardigd vertrouwen wekt dat er voldoende informatie is gegeven,
zal van de makelaar niet snel worden verwacht dat hij meer informatie aan de
verzekeraar geeft. De makelaar blijft mijns inziens echter in beginsel gehouden
837.
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om die informatie over te dragen waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze
relevant is voor de beoordeling van het risico door de verzekeraar.838 Indien de
verzekeraar aanwijzingen krijgt dat er relevante informatie ontbreekt, dient hij
actie te ondernemen, bijvoorbeeld door hier navraag naar te doen. Indien hij dit
nalaat zal hij niet aan het verschoonbaarheidsvereiste voldoen. Bovenstaande is
natuurlijk altijd af hankelijk van de feiten en omstandigheden van het specifieke
geval.
8.8

Beperking van de reikwijdte van de precontractuele mededelingsplicht ex artikel 7:928 BW

Het staat verzekeraars vrij om afstand te doen van een beroep op artikel 7:928 BW.
Ingevolge artikel 7:943 lid 3 BW mag niet ten nadele van artikel 7:928 BW worden
afgeweken wanneer de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is die de verzekering sluit anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij co-assurantie
is die omstandigheid in beginsel niet aan de orde. Verzekeraars kunnen aldus de
bescherming die artikel 7:928 BW hen biedt bij het sluiten van een verzekeringsovereenkomst prijsgeven.839 In de hiernavolgende paragrafen zal ik drie manieren
bespreken waarop dit in de praktijk wel gebeurt.
8.8.1

Met betrekking tot feiten en omstandigheden betreffende de (bekende)
derde

Bovenstaande uitspraak toont het spanningsveld aan dat bestaat tussen hetgeen
de verzekeringnemer moet mededelen en dat waar de verzekeraar naar moet vragen
met betrekking tot de mee te verzekeren (bekende) derde. Met name de omvangrijke
precontractuele mededelingsplicht van de aspirant-verzekeringnemer met betrekking tot de (bekende) derde wordt in de co-assurantiemarkt soms als (te) zwaar ervaren. Deze wettelijke bepaling verhoudt zich onder omstandigheden niet met de
praktische mogelijkheden van de makelaar of verzekeringnemer. Het vergt van
hen grote inspanning om de verzekeraar toch juist en zo volledig mogelijk te informeren.
Bij verzekeringen ‘ter beurze’ wordt deze mededelingsplicht ex artikel 7:928 lid 2
BW daarom ook wel buiten werking gesteld. Het staat de makelaar en verzekeraar
vrij om de bescherming die artikel 7:928 lid 2 BW de verzekeraar biedt bij het
sluiten van de verzekeringsovereenkomst, prijs te geven. Dat gebeurt bijvoorbeeld
in makelaarspolissen, maar ook in modelbeurspolissen (zoals opgesteld onder
auspiciën van de VNAB).840 Hierin wordt dan een voorwaarde opgenomen op grond
waarvan het bepaalde in artikel 7:928 lid 2 BW niet van toepassing is.841
Van Tiggele-van der Velde merkt bovendien op dat ook wanneer de bepaling in
artikel 7:928 lid 2 BW wel (volledig) heeft te gelden, dit binnen de co-assurantiemarkt een eigen invulling zal hebben. Zo dient er rekening te worden gehouden
838.
839.
840.
841.

Zie in die zin ook Wansink 2008, te kennen uit Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 72-78.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/198.
Zie par. 2.4. Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/165.
Zo wordt art. 7:928 lid 2 BW buiten werking gesteld in art. 18.1 NBB 2006 (Nederlandse Beursvoorwaarden voor Brandverzekering): ‘Het bepaalde in art. 7:928 lid 2 BW is niet van toepassing op de
mededelingsplicht van verzekeringnemer bij het sluiten van de onderhavige verzekering.’
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met de aard van de risico’s die op deze markt verzekerd worden en de gewoonten
die op de beurs gebruikelijk zijn.842
8.8.2

De bekendheidsclausule

De bescherming die artikel 7:928 BW aan verzekeraars biedt wordt (met name bij
brandpolissen) dikwijls prijsgegeven door in de polis een bekendheidsclausule op
te nemen.843 Met een dergelijke clausule stellen verzekeraars dat zij bekend zijn
met (een bepaald deel van) het te verzekeren risico.
Een voorbeeld van een bekendheidsclausule is te vinden in artikel 5.2 van de Nederlandse Beursvoorwaarden Brandverzekering 2006 (NBB 2006):
‘Verzekeraars zijn bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en gebruik
van de verzekerde gevaarobjecten bij het begin van de overeenkomst alsmede met de belendingen.’
Op grond van deze specifieke clausule stellen verzekeraars dat zij bekend zijn met
de ligging, bouwaard, inrichting en het gebruik van het verzekerde object, evenals
met belendingen. Een bekendheidsclausule kan echter ook anders worden geformuleerd (bijvoorbeeld ruimer of enger).844 Een dergelijke clausule vormt de fictie
dat een verzekeraar met al deze zaken geheel bekend zal zijn. Dit zal echter zelden
het geval zijn. Als gevolg hiervan worden verzekeraars niet beschermd tegen dergelijke risicoverzwaring.845
Door een dergelijke clausule in de overeenkomst op te nemen, beperken verzekeraars overigens niet de mededelingsplicht die bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst op de aspirant-verzekeringnemer rust. Als gevolg van een dergelijke
clausule kunnen verzekeraars zich er achteraf niet op beroepen dat zij (binnen de
in de clausule aangegeven grenzen) onvolledig geïnformeerd zijn over het te verzekeren risico.846 Een beroep van verzekeraar op verzwijging wordt op deze manier
beperkt, in die zin dat de verzekeraar geen beroep kan doen op verzwijging of
verkeerde opgave van feiten of omstandigheden waarmee hij zich bekend heeft

842.
843.
844.

845.
846.
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Zie ook Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 92.
Wansink & Van Garderen-Groeneveld 1993, p. 93 en Van Huizen, Wezeman & Van Eijk-Graveland
2014, p. 38.
Een voorbeeld ontleend aan HR 28 februari 1986, ECLI:NL:HR:1986:AG5201, NJ 1986/527 (Old Amster)
luidde: ‘Behoevende wij van het betreffende risico geen nadere omschrijving, aangezien de tegenwoordige constructie, gebezigde bouwmaterialen, aard, inrichting, bedrijf, werkzaamheden, sluiting,
wijze van gemeenschap, enz. ons volkomen bekend zijn. Onverschillig welke de belendingen en
derzelver constructie, bouwaard, inrichting, wijze van gemeenschap, ligging, bestemming en gebruik
zijn of zullen worden.’
Zie ook Dorhout Mees 1967, p. 228-229.
Wansink & Van Garderen-Groeneveld 1993, p. 93. Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons
7-IX* 2019/1999 en Dorhout Mees 1967, p. 228: ‘Ik geloof niet dat de clausule de verzekerde kan
baten wanneer hij onjuiste opgaven heeft verstrekt, doch een beroep op verzwijging is in vele gevallen onmogelijk geworden.’ Zie verder Rb. Amsterdam 21 mei 1952, ECLI:NL:RBAMS:1952:3, NJ
1955/23: ‘Indien onjuiste mededelingen omtrent het risico zijn gedaan kan eiseres zich in dit verband
niet beroepen op de bekendheidsclausule.’
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verklaard.847 Dit rechtvaardigt volgens Wansink en Van Tiggele-van der Velde een
restrictieve uitleg van de clausule.848
Hendrikse en Rinkes komen via een andere weg tot dezelfde conclusie. Wanneer
de (reikwijdte van de) clausule onduidelijk is, stellen zij dat van belang is wie de
clausule heeft ingebracht. Bij beursverzekeringen zal dit vaak de makelaar zijn,
die namens de verzekeringnemer de polis opstelt. Hierbij achten Hendrikse en
Rinkes van belang dat over deze voorwaarden in beginsel geen overleg plaatsvindt,
zodat de clausule restrictief – zijnde in het voordeel van de verzekeraar – dient
te worden uitgelegd.849 Ik sluit mij aan bij de opvatting dat de clausule restrictief
dient te worden uitgelegd.
Mijnssen merkt daarbij op dat de bekendheidsclausule niet slechts van toepassing
is in geval van verzwijging, maar ook in het geval van een verkeerde opgave van
een feit of omstandigheid door de verzekeringnemer. Verder heeft de clausule
volgens Mijnssen naar haar aard een beperkte werking aangezien zij een beroep
op artikel 7:928 BW door de verzekeraar niet uitsluit indien andere omstandigheden
dan de ligging, bouwaard, inrichting, gebruik en belendingen niet of onjuist zijn
opgegeven. De bekendheidsclausule staat aldus niet in de weg aan een beroep op
verzwijging indien omstandigheden die het morele risico van de verzekeringnemer
betreffen niet of verkeerd zijn opgegeven.850 Ook door de Hoge Raad werd zodanig
geoordeeld in het arrest Old Amster:
‘Het eerste onderdeel van het middel richt zich tegen het in ’s hofs r.o.
(7) en (11) vervatte oordeel dat de bekendheidsclausule een beroep op
art. 251K niet uitsluit in geval van opzettelijke verzwijging door de verzekeringnemer in de zin van het bewust achterwege laten van mededeling
van omstandigheden waarvan, naar hij wist of behoorde te begrijpen,
kennis voor de verzekeraar van belang was in verband met een juiste beoordeling van de schadekansen.
Het onderdeel faalt, nu dit oordeel geen blijk geeft van een onjuiste
rechtsopvatting.’851

847.

848.
849.
850.
851.

Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/199; Mijnssen 1998, p. 123 en verder Wansink
& Van Garderen-Groeneveld 1993, p. 93. Zie ook Rb. Rotterdam 4 december 1929,
ECLI:NL:RBROT:1929:23, NJ 1929, p. 1075: ‘O. dat de Rechtb. die z.g. bekendheidsclausule in verband
met de praktijk in het assurantiebedrijf, dat assuradeuren over 't algemeen geen gelegenheid hebben
het te verzekeren voorwerp tevoren zelf in oogenschouw te nemen, aldus verstaat, dat de assuradeur
de door den verzekerde gedane mededeelingen omtrent het aangeboden risico als waar aanvaardt
en zich daardoor voldoende ingelicht verklaart; O. dat de assuradeur die mededeelingen nauwkeurig
heeft te toetsen en te waardeeren of daarover inlichtingen te vragen, voordat de verzekeringsovereenkomst gesloten wordt, en indien hij zulks nalaat, de gevolgen daarvan ten zijnen laste komen; O. dat dus in 't algemeen, wanneer die clausule in de polis is opgenomen, de assuradeur de
omschrijving van het risico niet als onvoldoende kan aantasten; […] O. dat de assuradeur evenzeer
aan die clausule gebonden is, wanneer het kleinere onjuistheden in de opgaven van den verzekerde
betreft of het niet-vermeiden van omstandigheden, waarvan in redelijkheid niet kan worden betoogd,
dat de verzekerde bij het sluiten van de overeenkomst moest begrijpen, dat de kennis er van voor
den assuradeur van belang was; O. dat dit echter anders wordt, indien de verzekerde opzettelijk
onjuiste opgaven doet.’
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/199.
Hendrikse en Rinkes 2019, p. 248.
Mijnssen 1998, p. 123. Zie ook Van Huizen, Wezeman & Van Eijk-Graveland 2014, p. 38. Dorhout
Mees 1967, p. 228.
HR 28 februari 1986, ECLI:NL:HR:1986:AG5201, r.o. 3.2, S&S 1986/74 (Old Amster).
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De Hoge Raad liet hiermee de overweging van het gerechtshof in stand dat de bekendheidsclausule een beroep van de verzekeraar op artikel 251K BW (oud) – thans
artikel 7:928 BW – bij opzettelijke verzwijging niet uitsluit.852
Een dergelijke restrictieve uitleg wordt ook gehanteerd door het Amsterdamse gerechtshof in het eerder besproken arrest Q-Park/ACE. Q-Park stelde in hoger beroep
dat ACE zich niet op schending van de mededelingsplicht kon beroepen. Hierbij
beriep Q-Park zich op de bekendheidsclausule zoals die in de verzekeringsovereenkomst is opgenomen.853 Volgens Q-Park zou deze clausule aan een beroep van ACE
op schending van de mededelingsplicht in de weg staan. Door middel van de bekendheidsclausule heeft ACE zich bekend verklaard met de feiten die Q-Park bij
het sluiten van de verzekering had moeten mededelen. Volgens Q-Park vielen
hieronder ook de feiten omtrent de constructieve problemen die zich bij de parkeergarage voordeden. De rechtbank Amsterdam had deze stelling van Q-Park
verworpen. Het gerechtshof heeft de rechtbank in haar uitspraak gevolgd. Het hof
overwoog daartoe als volgt:
‘Met betrekking tot het beroep van Q-Park c.s. op de bekendheidsclausule
heeft de rechtbank overwogen dat de vraag in dit geval niet slechts is of
ACE geacht moet worden te weten dat de parkeergarage zich boven een
oude mijn bevond, maar of ACE daarmee ook geacht moet worden te
weten dat zich voorheen problemen in de constructie hadden voorgedaan,
waarvan de oorzaak werd toegeschreven aan de gevolgen van de mijnontgining. Die vraag heeft de rechtbank ontkennend beantwoord, zodat
volgens haar de bekendheidsclausule niet aan een beroep van ACE op
artikel 7:928 BW in de weg staat. Met andere woorden: de bekendheidsclausule ziet op verschillende feitelijke omstandigheden, zoals de (algemene) ligging,
bouwaard, inrichting en het gebruik van een verzekerd object, maar niet op de concrete problemen in de constructie die zich in het verleden met de parkeergarage
hebben voorgedaan [cursivering toegevoegd, JIR]. Deze door de rechtbank
gegeven uitleg van de bekendheidsclausule en de verhouding tot de mededelingsplicht van artikel 7:928 BW wordt door Q-Park c.s. niet gemotiveerd bestreden, zodat daarvan moet worden uitgegaan.’854
Uit deze overweging van het gerechtshof volgt dat de bekendheidsclausule ziet op
een beperkt aantal feitelijk omstandigheden zoals die zijn genoemd in de hier
toepasselijke clausule. Echter, de bekendheidsclausule ziet niet op de concrete
problemen in de constructie die zich hebben voorgedaan. De clausule wordt aldus
852.

854.

Concl. A-G Biegman-Hartogh bij HR 28 februari 1986, ECLI:NL:HR:1986:AG5201, r.o. 6, S&S 1986/74
(Old Amster): ‘Art. 251K, dat spreekt van de ware staat der zaak, ziet daarmede niet alleen op het te
verzekeren object, doch – ruimer – op de ware stand van zaken, te weten het totaal van de omstandigheden, welke het wilsbesluit van de verzekeraar de verzekering aan te gaan kunnen beïnvloeden. Dit in aanmerking genomen sluit de bekendheidsclausule in voormelde vorm allereerst
al beroep op verkeerde opgave of verzwijging van omstandigheden, welke het morele risico betreffen,
niet uit.’
De bekendheidsclausule in de onderhavige verzekeringsovereenkomst tussen ACE en Q-Park luidde
als volgt: ‘The insurers are familiar with the location, the construction, lay-out and use of the insured
interests at the time of the beginning of the agreement, as well as with the adjacent properties.’
Hof Amsterdam 19 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1541, NTHR 2015, afl. 4, p. 247 (Q-Park/ACE).
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restrictief worden uitgelegd en staat daarom niet in de weg aan een beroep op artikel 7:928 BW door de verzekeraar.
Ook in de zaak van de rechtbank Rotterdam inzake VvE ’t Loon/AIG & ACE was sprake
van een bekendheidsclausule in de verzekeringsovereenkomst van VvE ’t Loon.855
Deze zaak draaide om hetzelfde sinkhole bij de parkeergarage ’t Loon als in de zaak
Q-Park/ACE. Volgens de VvE konden verzekeraars geen beroep doen op verzwijging
nu er in de polis een bekendheidsclausule was opgenomen en verzekeraars bovendien voorafgaand aan het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst de situatie
ter plaatse hadden geïnspecteerd.856 Als gevolg van deze inspectie waren geen bijzonderheden naar voren gekomen en hadden verzekeraars ook geen (verdere)
vragen gesteld. De VvE meent daarom dat verzekeraars, op grond van de bekendheidsclausule en de inspectie, ‘het risico aan zich hebben getrokken dat achteraf
zou blijken dat relevante feiten ten tijde van het sluiten van de verzekeringsovereenkomst niet aan hen bekend waren’. Zodoende is de VvE van mening dat verzekeraars geen beroep toekomt schending van artikel 7:928 BW.857 De rechtbank
overwoog in deze zaak als volgt:
‘Die opvatting gaat te ver. Bij een beurspolis weegt de mededelingsplicht
zwaar; verzekeraars moeten immers geheel afgaan op wat verzekeringnemer mededeelt bij het beoordelen van het risico en het nemen van de
beslissing tot het sluiten van de verzekeringsovereenkomst al dan niet
met bepaalde uitsluitingen, bijzondere clausules en/of aanpassing van de
premiestelling. De bekendheidsclausule brengt weliswaar mee dat verzekeraars dat risico tot op zekere hoogte voor eigen rekening nemen, en de
inspectie versterkt dat in die zin dat zij zich ten aanzien van de meest in
het oog springende, bij een dergelijke inspectie duidelijke, eigenschappen
van de gevaarsobjecten niet op verzwijging kunnen beroepen, maar dat
gaat niet zover dat de bekendheid met de ligging in Zuid-Limburg, een
bekende voormalige mijnstreek, in combinatie met de inspectie waarvan
vast staat dat die niet meer inhield dan een globale visuele inspectie aan
verzekeraars elk recht om zich nog op art. 7:928 BW te beroepen heeft
ontnomen. Wel spelen deze gegevens een rol bij de afweging of de mededelingsplicht is geschonden.’858
Deze overweging van de rechtbank is in lijn met de oudere jurisprudentie. Bij de
verzekering ter beurze komt er veel gewicht toe aan de spontane mededelingsplicht
die op de aspirant-verzekeringnemer rust. De verzekeraars zijn voor het beoordelen
van het risico immers volledig af hankelijk van deze informatie. Als gevolg van de
bekendheidsclausule komt dit risico tot op zekere hoogte voor risico van verzekeraars. Dit wordt versterkt wanneer verzekeraars voor het sluiten van de verzekering
ter plaatse een inspectie hebben uitgevoerd. Dat kan er echter niet toe leiden dat
855.
856.

857.
858.

Rb. Rotterdam 20 juni 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:6251, r.o. 5.13.
Deze bekendheidsclausule luidde: ‘Verzekeraars zijn bekend met de ligging, bouwaard, inrichting
en gebruik van de gevaarsobjecten bij het begin van de overeenkomst alsmede met de belendingen.’
Zij komt aldus overeen met de bekendheidsclausule uit bijvoorbeeld art. 18.1 NBB 2006.
Rb. Rotterdam 20 juni 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:6251, r.o. 5.14.
Rb. Rotterdam 20 juni 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:6251, r.o. 5.15.
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verzekeraars als gevolg hiervan geen enkel beroep op artikel 7:928 BW meer toekomt. Verzekeraars hadden als gevolg van de inspectie mogelijk bekend kunnen
zijn met het feit er in het verleden in het betrokken gebied mijnbouw had plaatsgevonden en met het daaruit voortvloeiende risico op mijnschade. Zij hadden echt
niet bekend kunnen of hoeven te zijn met het feit dat deze schade zich enkele jaren
voor het sluiten van de polis vermoedelijk daadwerkelijk had voorgedaan.
De severability clause

8.8.3

Een interessante clausule om uit te lichten in het kader van de precontractuele
mededelingsplicht is de severability clause. Deze clausule is vaak opgenomen in
aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en commissarissen, ook wel een
Directors and Officers-verzekering (D&O-verzekering) genoemd.859 Deze verzekering
beschermt bestuurders en commissarissen kort gezegd in hun privévermogen tegen
aanspraken van derden en/of de rechtspersoon voor (vermeende) fouten die zij
hebben gemaakt in hun hoedanigheid als bestuurder of commissaris.860
Ik zal de werking van de severability clause bespreken aan de hand van de functie
die deze clausule heeft bij een dergelijke D&O-verzekering. Daartoe licht ik eerst
kort de (totstandkoming van de) D&O-verzekering toe.
8.8.3.1

De totstandkoming van de D&O-verzekering

Een D&O-verzekering wordt in de regel gesloten door de vennootschap, ten behoeve
van de bestuurders en commissarissen. De bestuurders en commissarissen zijn als
derden meeverzekerd onder de polis. Ik merk hierbij op dat een dergelijke verzekering gewoonlijk wordt gesloten door middel van een maatschappijpolis.861
In tegenstelling tot veel beursverzekeringen maakt de verzekeraar bij het afsluiten
van een D&O-verzekering gebruik van een vragenlijst. Vóór het tot stand komen
van de polis wordt aan de verzekeringnemer een vragenlijst verstrekt door de verzekeraar, om zodoende relevante informatie omtrent het risico in te winnen. Deze
vragenlijst wordt, namens de vennootschap, meestal ingevuld door een risk manager
of een bestuurder.862 De mededelingsplicht ex artikel 7:928 BW rust immers op de
vennootschap als verzekeringnemer.

859.
860.

861.
862.
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Wansink 2017, p. 569.
Weterings VA 2010, p. 161: ‘De gevolgen van een schadeclaim gegrond op bestuurdersaansprakelijkheid kunnen namelijk enorm zijn (…). De claimcultuur heeft ook op dit terrein [het terrein van
aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, JIR] haar intrede gedaan. Twintig jaar geleden
was bestuurdersaansprakelijkheid nauwelijks een issue. De rechtspraak en publiciteit in de media
over grote zaken (Ahold, KPNQuest, Enron) leren dat tegenwoordig bestuurders en commissarissen
steeds vaker persoonlijk aansprakelijk worden gehouden door een aandeelhouder, een curator dan
wel een andere “stakeholder”.’
Bij een maatschappijpolis worden de polis, voorwaarden en clausules opgesteld en ingebracht door
de verzekeraar. Zie ook Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 92.
Londonck Sluijk, VA 2011, p. 114: ‘Vaak zal een risk manager binnen de onderneming verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van de verzekering en zal wellicht afstemming met een of meer D&O’s
plaatsvinden. In het gros van de gevallen hebben in de grootzakelijke markt de meeste D&O’s
echter geen of hooguit slechts beperkte betrokkenheid bij de totstandkoming van een D&O-verzekering.’ Zie ook Stadermann 2011, p. 119-120.
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In de praktijk zijn bestuurders en commissarissen meestal niet betrokken bij de
totstandkoming van de verzekering.
Op grond van artikel 7:928 lid 2 BW omvat de mededelingsplicht van de verzekeringnemer echter tevens de relevante feiten en omstandigheden ten aanzien van
de mee te verzekeren derden.863 In het geval van een D&O-verzekering betreft dit
dus de relevante feiten en omstandigheden ten aanzien van de bestuurders en
commissarissen, aangezien zij derden zijn onder de verzekering in de zin van artikel 7:928 lid 2 BW.
Voor het recht op dekking onder een verzekering zijn zij aldus af hankelijk van de
verzekeringnemer voor het voldoen aan de precontractuele mededelingsplicht ex
artikel 7:928 BW. Zij moeten er aldus op vertrouwen dat de verzekeraar juist en
zo volledig mogelijk wordt geïnformeerd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat
onderscheid kan worden gemaakt tussen de onderlinge posities van bestuurders
en commissarissen als derden verzekerden. Niet alle bestuurders en commissarissen
zullen beschikken over dezelfde mate van kennis ten aanzien van relevante feiten
en omstandigheden.864 Wanneer de vennootschap een verkeerde of onvolledige
opgave aan de verzekeraar doet, kan de verzekeraar zich beroepen op schending
van de mededelingsplicht. De rechtsgevolgen van schending van die mededelingsplicht kunnen op basis van het regime van artikel 7:928 lid 2 BW in beginsel ook
de dekking van bestuurders en commissarissen treffen.865 Zij kunnen zo voor onaangename verrassingen komen te staan.
8.8.3.2

De werking van de severability clause

De wettelijke bepalingen uit Titel 7.17 BW geven bestuurders en commissarissen
weinig zekerheid in dergelijke situaties. Zo zal in veel gevallen niet duidelijk zijn
of de ‘onschuldige’ derden onverminderd recht op uitkering zullen behouden. In
de grootzakelijke markt is deze onzekerheid ook opgemerkt en als onwenselijk
aangemerkt.866 In de praktijk is daarom een contractuele regeling ontworpen die
erin voorziet dat onschuldige bestuurders en commissarissen hun rechten onder
de polis behouden.
Deze severability clause zorgt voor meer zekerheid voor bestuurders en commissarissen, nu de clausule onderscheid maakt tussen derden die schuldig zijn aan schending van de mededelingsplicht en diegenen die dat niet zijn.867
863.

864.

865.
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De verzekeraar wil het risico zo nauwkeurig mogelijk inschatten en dient daartoe zo volledig mogelijk geïnformeerd te zijn. Om deze reden is in dergelijke maatschappijpolissen art. 7:928 lid 2
BW in beginsel gewoon van toepassing. In tegenstelling tot de hiervoor besproken NBB 2006 kent
de Nederlandse Beurspolis Aansprakelijkheid (NBA 2014) bijvoorbeeld geen bepaling die art. 7:928
lid 2 BW buiten werking stelt.
Londonck Sluijk, VA 2011, p. 114: ‘Niet alle D&O’s zullen over dezelfde kennis beschikken. Discussies
over eventuele schending van de mededelingsplicht zullen niet zelden betrekking hebben op de
door de onderneming verstrekte financiële informatie (al dan niet kenbaar uit het publieke domein
in de vorm van gepubliceerde jaarrekeningen). Om diverse redenen kunnen individuele bestuurders
over kennis beschikken ten aanzien van (de juistheid van) deze financiële informatie, die de overige
bestuurders niet hebben. Dit kan zo zijn uit hoofde van de functie van een bepaalde bestuurder
(denk aan CFO’s of leden van een audit committee), maar ook omdat sprake kan zijn van het, in
meerdere of mindere mate bewust, verstrekken van onjuiste informatie door een of meer D&O’s.’
Wansink 2017, p. 570, Stadermann 2011, p. 120 en Londonck Sluijk, VA 2011, p. 114.
Londonck Sluijk, VA 2011, p. 114.
Londonck Sluijk, VA 2011, p. 114: ‘Hoewel de formuleringen van de clausule verschillen, komt
deze er in de kern op neer dat wat betreft onjuistheden in de verstrekking van informatie aan de
verzekeraar voorafgaande aan het aangaan van de D&O-verzekering, informatie die door een be-
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De clausule beoogt aldus de rechten van onschuldige bestuurders en commissarissen
veilig te stellen, wanneer de verzekeraar een beroep doet op verzwijging. Een beroep
op verzwijging kan dan dus niet worden tegengeworpen aan bestuurders of commissarissen die de verzwegen feiten of omstandigheden niet kenden of behoorden
te kennen. Met andere woorden: een beroep van de verzekeraar op niet-nakoming
van de mededelingsplicht ex artikel 7:928 BW mag de dekking voor onschuldige
bestuurders en commissarissen niet aantasten.868 Aldus kunnen onjuistheden in
de informatie die door een bestuurder aan de verzekeraar wordt verstrekt, niet
worden toegerekend aan bestuurders die deze informatie niet kenden en bij deze
informatieverstrekking niet betrokken zijn geweest.869
Met deze clausule wordt de werking van artikel 7:928 lid 2 BW enigszins beperkt.870
8.9

Strafrechtelijk verleden

Met betrekking tot het uitvoeren van de precontractuele mededelingsplicht die ex
artikel 7:928 BW op de aspirant-verzekeringnemer rust, kan ook het (eventuele)
strafrechtelijk verleden van de verzekeringnemer van belang zijn. In artikel 7:928
lid 5 BW871 is bepaald dat de verzekeringnemer slechts verplicht is feiten mede te
delen omtrent zijn strafrechtelijk verleden of omtrent dat van derden, voor zover
zij zijn voorgevallen binnen de acht jaren die aan het sluiten van de verzekering
vooraf zijn gegaan en voor zover de verzekeraar omtrent dat verleden uitdrukkelijk
een vraag heeft gesteld in niet voor misverstand vatbare termen.872 Dit is voor de

868.
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stuurder wordt verstrekt, niet kan worden toegerekend aan bestuurders die deze informatie niet
kenden en bij de verstrekking hiervan niet betrokken zijn geweest.’ Zie ook Wansink 2017, p. 569:
‘Een beroep op de niet-nakoming van de mededelingsplicht ex art. 7:928 BW door de verzekeraar
mag de dekking voor onschuldige bestuurders en commissarissen niet aantasten.’ Zie ook Stadermann 2011, p. 117: ‘Met deze – uit Amerika af komstige – clausule wordt beoogd de rechten van
bestuurders jegens verzekeraars veilig te stellen in het geval de verzekeraar een beroep op verzwijging
doet. De Severability clause bepaalt dat de verzwegen of verkeerd voorgestelde feiten niet mogen
worden tegengeworpen aan bestuurders die die feiten niet kenden.’
Stadermann 2011, p. 117 en Wansink 2017, p. 569.
Londonck Sluijk, VA 2011, p. 114.
Overigens bestaat in de literatuur enige discussie over de bruikbaarheid van Amerikaanse formulering van de clausule in overeenkomsten naar Nederlands recht. Stadermann bepleit in zijn
proefschrift dat de clausule naar Nederlands recht niet is uit te leggen en stelt voor om een ‘onschuldige bestuurders-clausule’ in de D&O-verzekering op te nemen. Zie Stadermann 2011, p. 117125. Wansink en Londonck Sluijk zijn echter van mening dat de severability clausule ook in de
Amerikaanse formulering gewoon toepasbaar is in overeenkomsten naar Nederlands recht. Zie
daarvoor Wansink 2017, p. 569-570 en Londonck Sluijk, VA 2011, p. 115.
Art. 7:928 lid 5 BW luidt: ‘De verzekeringnemer is slechts verplicht feiten mede te delen omtrent
zijn strafrechtelijk verleden of omtrent dat van derden, voor zover zij zijn voorgevallen binnen de
acht jaren die aan het sluiten van de verzekering vooraf zijn gegaan en voor zover de verzekeraar
omtrent dat verleden uitdrukkelijk een vraag heeft gesteld in niet voor misverstand vatbare termen.’
Zie HR 8 juni 1962, ECLI:NL:HR:1962:129, NJ 1962/366 (Tilkema’s duim): ‘dat de bescherming welke
genoemd artikel den verzekeraar bedoelt te bieden, haar grond vindt in het bijzondere karakter
van de verzekeringsovereenkomst welke meebrengt dat de verzekeraar, alvorens tot de verzekering
van een bepaalden post te besluiten, moet kunnen beschikken over de gegevens welke hem in staat
stellen de voor hem aan de verzekering verbonden kansen zo goed mogelijk te beoordelen; dat die
kansen niet alleen worden bepaald door het risico van het voorvallen van de onzekere gebeurtenis
en haar gevolgen, waarvan de contractuele verplichtingen van den verzekeraar af hankelijk zijn
gesteld, doch mede door de betrouwbaarheid van den verzekerde, waarop het bij de uitvoering van
een verzekeringsovereenkomst in nog sterker mate dan bij andere overeenkomsten aankomt.’
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verzekeraar een belangrijk middel om een indruk te krijgen van de (on)betrouwbaarheid van de verzekeringnemer of de verzekerde.873
De Hoge Raad heeft bepaald dat er met betrekking tot het strafrechtelijk verleden
alleen een mededelingsplicht voor de verzekeringnemer bestaat indien de verzekeraar daar uitdrukkelijk naar heeft gevraagd.874 Dit geldt tevens voor verzekeringen
die niet met behulp van een vragenlijst worden gesloten.875 Bovendien blijft deze
mededelingsplicht beperkt tot feiten die zijn voorgevallen binnen de acht jaren
die aan het sluiten van de verzekering vooraf zijn gegaan.876
Ditzelfde geldt in het geval waarin geen gebruik wordt gemaakt van een vragenlijst,
aldus de parlementaire geschiedenis.877 Ik meen dat dit betekent dat ook van de
makelaar niet mag worden verwacht dat hij spontaan feiten omtrent het strafrechtelijk verleden van de aspirant-verzekeringnemer zal mededelen aan de verzekeraar
indien deze daar geen uitdrukkelijke vraag over stelt. Zelfs niet indien de makelaar
wel weet of behoort te begrijpen dat de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja,
op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, af hangt of kan af hangen van de informatie omtrent het strafrechtelijk verleden.878 Deze bescherming
van de aspirant-verzekeringnemer komt voort uit artikel 7:928 lid 5 BW. Met andere
woorden, ook indien de aspirant-verzekeringnemer of zijn makelaar opzettelijk
het strafrechtelijk verleden van eerstgenoemde niet-mededelen, komt de verzekeraar
geen beroep op verzwijging toe indien hij hier geen vragen over heeft gesteld. Het
feit dat de verzekeraar niet naar het strafrechtelijk verleden heeft gevraagd weegt
dan immers zwaarder.879
873.
874.
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Wansink & Van Garderen-Groeneveld 1993, p. 50.
Zie HR 18 december 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4298, NJ 1982/570 (Mr Gielen/Magna Insurance): ‘Het
Hof heeft in zijn derde r.o. vastgesteld dat de verzekeraars voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst met X aan deze een vragenformulier ter invulling hebben voorgelegd. In een zodanig
geval kan de verzekeraar in beginsel niet van de aanvrager vergen dat deze spontaan overgaat tot
opgaven omtrent dit verleden, dat zijn persoonlijke levenssfeer diepgaand kan raken en waarvan
de bekendheid bij derden zijn maatschappelijke positie ernstig kan schaden, terwijl de verzekeraar
– aan wie het gewicht van dergelijke gegevens in het algemeen beter voor ogen staat dan aan de
aanvrager – er om hem moverende redenen de voorkeur aan heeft gegeven opneming van een
op het strafrechtelijk verleden gerichte vraag in het vragenformulier achterwege te laten. Dit brengt
mee dat in een zodanig geval stilzwijgen omtrent dit verleden niet kan leiden tot nietigheid van
de verzekering krachtens art. 251K – zoals dit artikel in redelijkheid moet worden uitgelegd – ,
tenzij de verzekerde zijn strafrechtelijk verleden heeft verzwegen met de bedoeling zich daardoor
een verzekering te verschaffen, die de verzekeraar, zo hij met dat verleden bekend zou zijn geweest,
niet of niet onder dezelfde voorwaarden gesloten zou hebben.’
Wansink & Van Garderen-Groeneveld 1993, p. 54. Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons
7-IX* 2019/176 en Hendrikse & Rinkes 2019, p. 275.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/172. Zie ook Hendrikse & Rinkes 2019, p. 275276.
Zie Parl. Gesch. Titel 7.17 BW, p. 20-21 (NvW 1, toelichting): ‘Zonder uitdrukkelijke vraag, al dan
niet onderdeel uitmakend van een vragenlijst, zo meen ik, zou de verzekeringnemer ook niet
spontaan mededelingen daarover behoeven te doen. Dit is in de toevoeging aan het vijfde lid tot
uitdrukking gebracht. Dit betekent dat de verzekeraar die informatie wil hebben over het strafrechtelijk verleden van de verzekeringnemer of omtrent dat van derden, daar uitdrukkelijk naar dient
te vragen.’
Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/155: ‘Ook binnen die bijzondere
beursrelatie heeft op dit terrein mitsdien te gelden dat op de makelaar geen spontane mededelingsplicht rust, ondanks dat hij wel weet of behoort te begrijpen dat de beslissing van de verzekeraar
of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, af hangt of kan af hangen.’
Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/176 en verder Wansink & Van GarderenGroeneveld 1993, p. 54 en Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 108-110.
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/155. Zie ook (overigens niet specifiek voor
beursverzekeringen) Engel 2016, p. 157: ‘In het Gielen-arrest (1981) overwoog de Hoge Raad dat de
aspirant-verzekeringnemer “in beginsel” niet verplicht is om ongevraagd mededeling te doen van
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Wansink en Van Tiggele-van der Velde merken op dat de verzekeraar die geen
vragenlijst gebruikt en niet vraagt naar het strafrechtelijk verleden daarmee een
andere (mindere) bescherming heeft dan die ex artikel 7:928 lid 6 BW toekomt aan
zijn collega-verzekeraar die wel vraagt naar het strafrechtelijk verleden (gebruikmakend van een vragenlijst).880 In het systeem van artikel 7:928 lid 6 BW wordt de
verzekeraar die een vragenlijst gebruikt, maar naar bepaalde feiten niet vraagt,
toch beschermd indien de verzekerde gehandeld heeft met het opzet de verzekeraar
te misleiden.881 Met opzet wordt hier begrepen de verzekeraar ertoe te bewegen
een overeenkomst te sluiten die hij anders niet of niet op dezelfde voorwaarden
zou hebben gesloten.882
Wansink en Van Tiggele-van der Velde menen dat dit verschil in bescherming onjuist is en bepleiten dat ook de verzekeraar die geen vragenlijst gebruikt, bescherming verdient tegen opzettelijke misleiding door de verzekeringnemer.883 Zij achten

880.
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een feit omtrent zijn strafrechtelijk verleden. De Hoge Raad voegde hier echter de volgende uitzondering aan toe: “tenzij de verzekerde zijn strafrechtelijk verleden heeft verzwegen met de bedoeling
zich daardoor een verzekering te verschaffen, die de verzekeraar, zo hij met dat verleden bekend
zou zijn geweest, niet of niet onder dezelfde voorwaarden gesloten zou hebben”. Deze uitzondering
is niet opgenomen in art. 7:928 lid 5 BW. Dat zou een vergissing van de wetgever kunnen zijn geweest, maar die indruk heb ik niet. De wetgever heeft namelijk benadrukt dat de verzekeraar die
informatie wil hebben over het strafrechtelijk verleden van de verzekeringnemer of omtrent dat
van derden, daar uitdrukkelijk naar dient te vragen. De wetgever wijst er in dit verband op dat “het
strafrechtelijk verleden de persoonlijke levenssfeer van de aanvrager diepgaand kan raken”. Dit
betekent mijns inziens dat de aspirant verzekeringnemer niet de precontractuele mededelingsplicht
schendt, indien hij opzettelijk niet vertelt over zijn strafrechtelijk verleden, in een situatie waarin
de verzekeraar hier niet naar vraagt. Het feit dat de verzekeraar in deze situatie geen vraag naar
het strafrechtelijk verleden stelt, weegt dan zwaarder.’ Zie in die zin ook Hendrikse & Rinkes 2019,
p. 277: ‘Of de verzekeringsovereenkomst nu mondeling, schriftelijk, elektronisch, telefonisch tot
stand komt al dan niet met gebruikmaking van een vragenlijst, een verzekeraar zal altijd op eigen
initiatief uitdrukkelijk naar het strafverleden dienen te vragen.’
Wansink 2009, p. 220-222 en Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/155.
Het handelen met opzet de verzekeraar te misleiden wordt door de Hoge Raad als volgt omschreven.
Zie HR 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:507, r.o. 3.3.3: ‘Mede gelet op de tussen de art. 7:928 BW
en 7:930 BW bestaande samenhang dient onder opzet tot misleiding in de zin van art. 7:930 lid 5
BW te worden verstaan dat de verzekeringnemer feiten of omstandigheden niet aan de verzekeraar
heeft medegedeeld die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal
willen sluiten, af hangt of kan af hangen, terwijl de verzekeringnemer aldus heeft gehandeld met
de bedoeling de verzekeraar ertoe te bewegen een overeenkomst aan te gaan die hij anders niet of
niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten.’
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/155: ‘De bescherming die de makelaar hier
toekomt, is die van art. 7:928 lid 5 BW zelf, in welk artikel de uitzondering voor het opzet tot
misleiding niet is opgenomen. Met andere woorden: als in de situatie waarin niet is gevraagd naar
een strafrechtelijk verleden dat verleden met opzet (om de verzekeraar te bewegen een overeenkomst
aan te gaan die hij anders niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten) niet meegedeeld
wordt, weegt zwaarder dat de verzekeraar er niet naar gevraagd heeft.’
Zie Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 109: ‘Met andere woorden: ondanks dat dit artikellid
[art. 7:928 lid 5 BW, JIR] een beroep op verzwijging onder bepaalde, genoemde omstandigheden in
beginsel verbiedt, is dat beroep toch mogelijk indien er opzet in het spel is. Een dergelijke bescherming is de verzekeraar niet gegeven in de situatie waarin geen vragenlijst gehanteerd wordt.
Wansink stelt mijns inziens met recht dat dat niet terecht is en bepleit – in het verlengde van
art. 7:928 lid 6 BW – dat de verzekeraar evenzeer bescherming verdient tegen opzettelijk misleidend
gedrag van de laatste, ook als de verzekering zonder gebruik van een vragenlijst wordt gesloten.
Daarbij speelt voor hem een rol dat de verzekeraar door het karakter van de verzekeringsovereenkomst – uberrimae fidei – zowel bij het sluiten van de verzekering als bij de verwezenlijking van
het risico in hoge mate af hankelijk is van de door de verzekerde te verschaffen informatie en
daardoor kwetsbaar is voor de onbetrouwbaarheid van de aspirant-verzekeringnemer, maar in het
bijzonder ook dat de verzekering wordt gesloten in omstandigheden waarin beide partijen geacht
mogen worden met de te volgen acceptatieprocedure – en in dat kader: met het ontbreken van
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hierbij van belang dat de verzekeraar bij het sluiten van de verzekering en bij de
verwezenlijking van het risico in grote mate af hankelijk is van de informatie die
hem door de (aspirant-)verzekeringnemer wordt verschaft en daardoor kwetsbaar
is voor diens onbetrouwbaarheid.884
Opgemerkt kan worden dat bij een verzekering waarbij gebruik wordt gemaakt
van een vragenformulier veelal sprake zal zijn van een ‘standaardproduct’, althans
vaker dan bij een verzekering ter beurze welke verzekeringen zich kenmerken
door maatwerk.885 Bij standaardproducten zal er in de regel minder contact zijn
tussen de verzekeraar en de tussenpersoon (of aspirant-verzekeringnemer). Een
aanvraagformulier dient er dan mede toe om de acceptatieprocedure zo eenvoudig
en standaard mogelijk te houden. Dit is anders bij een verzekering ter beurze
waarbij veelal sprake is van acceptatie op basis van maatwerk, een proces waarbij
sprake zal zijn van een dialoog tussen verzekeraar en makelaar. Dit biedt de verzekeraar de mogelijkheid om bepaalde dingen meer diepgaand te onderzoeken.
Dat gezegd hebbende, wordt er voor de mededelingsplicht rondom het strafrechtelijk
verleden door de wetgever geen onderscheid gemaakt tussen het sluiten van een
verzekering met of zonder het gebruik van een vragenlijst. In beide gevallen dient
de verzekeraar een uitdrukkelijke vraag hierover te stellen in niet voor misverstand
vatbare termen.886 Ook wanneer er, zoals bij de verzekering ter beurze veelal het
geval is, in beginsel een spontane mededelingsplicht op de aspirant-verzekeringnemer rust, geldt er voor de verzekeraar een uitdrukkelijke vraagplicht wanneer het
gaat om het strafrechtelijk verleden van de aspirant-verzekeringnemer. Een aspirantverzekeringnemer hoeft enkel feiten met betrekking tot zijn strafrechtelijk verleden
mede te delen indien hierover een vraag is gesteld, al dan niet door middel van
een vragenlijst. Een spontane mededeling hierover wordt van de aspirant-verzekeringnemer aldus niet verwacht.
Nu door de wetgever geen onderscheid wordt gemaakt in de manier waarop de
verzekeraar naar een strafrechtelijk verleden vraagt – deze dient immers altijd
een uitdrukkelijke vraag te stellen, al dan niet als onderdeel van een vragenlijst –
zie ik geen aanleiding om wel onderscheid te maken in de manier waarop een
verzekeraar wordt beschermd tegen opzet tot misleiding in het kader van die vraag.
Met Wansink en Van Tiggele-van der Velde ben ik dan ook van mening dat dit
verschil in bescherming onjuist is. Indien een aspirant-verzekeringnemer relevante
informatie verzwijgt omtrent zijn strafrechtelijk verleden met het opzet de verze-
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een vragenlijst – te hebben ingestemd’. Zie ook Dorhout Mees 1967, p. 39: ‘Van oudsher is de
verzekering een contractus uberrimae fidei genoemd: beide partijen behoren zich streng naar de goede
trouw te gedragen’. En zie verder Wansink 2009, p. 220-222.
Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 109-110, Hendrikse & Rinkes 2019, p. 275.
Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/150: ‘Een andere situatie die in dit
verband aandacht verdient, is de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst in coassurantie,
in welke branche – vanwege het ontbreken van eenvormigheid in de aangeboden risico’s en de onderlinge verhouding
tussen de verzekeraar en de makelaar – geen aanvraagformulier gehanteerd wordt.’ [cursivering toegevoegd, JIR].
Zie Parl. Gesch. Titel 7.17 BW, p. 20-21 (NvW 1, toelichting): ‘Zonder uitdrukkelijke vraag, al dan
niet onderdeel uitmakend van een vragenlijst, zo meen ik, zou de verzekeringnemer ook niet
spontaan mededelingen daarover behoeven te doen. Dit is in de toevoeging aan het vijfde lid tot
uitdrukking gebracht. Dit betekent dat de verzekeraar die informatie wil hebben over het strafrechtelijk verleden van de verzekeringnemer of omtrent dat van derden, daar uitdrukkelijk naar dient
te vragen.’
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keraar te misleiden, verdient de verzekeraar die geen vragenlijst hanteert dezelfde
bescherming als verzekeraars die wel een vragenlijst hanteren.
8.10

Oversluiting

8.10.1

Onduidelijkheid met betrekking tot verlengen of een nieuwe
overeenkomst

Het kan in de praktijk lastig zijn om bij verzekeringen onderscheid te maken tussen
een verlenging van een lopende overeenkomst of het sluiten van een nieuwe verzekeringsovereenkomst.887 Tegen het einde van een verzekeringsovereenkomst kan
de vraag worden gesteld of de daaropvolgende overeenkomst een nieuwe
overeenkomst is, of slechts een verlenging van de bestaande overeenkomst. Het is
belangrijk om dit onderscheid te maken omdat er in het eerste geval een mededelingsplicht gaat gelden, zoals eerder in dit hoofdstuk besproken. In het tweede geval,
bij een verlenging van de overeenkomst, geldt deze mededelingsplicht niet. De
mededelingsplicht geldt immers enkel bij het aangaan van een nieuwe verzekeringsovereenkomst. Ditzelfde geldt ook voor een verzekering in co-assurantie. Bij
co-assurantie kan het een en ander nog wat ingewikkelder voorkomen omdat er
sprake is van meerdere verzekeraars die bij de overeenkomst zijn betrokken. In de
praktijk gebeurt het regelmatig dat een van die verzekeraars zijn aandeel op de
polis niet verlengt en dat daarvoor in de plaats een andere verzekeraar dat deel
van het risico overneemt. Dit wordt ook wel het oversluiten van het risico genoemd.
Bij co-assurantie kan men zich afvragen of er sprake is van een nieuwe overeenkomst wanneer een verzekeraar later tot de overeenkomst toetreedt. En indien dit
zo is, geldt er dan een mededelingsplicht jegens deze toetredende verzekeraar (of
ook jegens de overige verzekeraars)?
8.10.2

Wanneer is er sprake van een nieuwe overeenkomst?

De vraag of er sprake is van een nieuwe overeenkomst, en dus of er een mededelingsplicht geldt, dient beantwoord te worden aan de hand van de vertrouwensleer
uit artikel 3:35 BW.888 Richtinggevend is hetgeen een verzekeringnemer op grond
van gedragingen of verklaringen van de verzekeraar mocht aannemen.889 De Hoge
Raad heeft in het HION/Plaisted-arrest nadrukkelijk overwogen dat daarbij ook overige omstandigheden van het geval in aanmerking dienen te worden genomen, in
het bijzonder de mede door uitleg van de polis vast te stellen bedoeling van partijen.890 Welke ‘overige omstandigheden’ dat precies zijn wordt door de Hoge Raad
887.
888.

889.
890.

244

Hendrikse & Rinkes 2019, p. 260 en Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 96.
Mijnssen 1998, p. 100 en Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 99; Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/141. Hendrikse & Rinkes 2019, p. 260 e.v. merken op dat de vertrouwensleer
geen eenduidig handvat biedt om een onderscheid te maken tussen een nieuwe en een gewijzigde
overeenkomst. Zij bieden daartoe een aantal vuistregels om het onderscheid te verduidelijken. Zie
ook Hof Arnhem 11 december 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BY7472 (ABN AMRO Schadeverzekering).
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/141.
HR 8 januari 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0813, r.o. 3.2, NJ 1994/151, m.nt. M. Mendel (HION/Plaisted).
Zie ook Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/141, Van Tiggele-van der Velde 2017,
p. 99 en Clausing, Vrb 1993, p. 17-19. Zie tevens Hof Leeuwarden 11 december 2012,
ECLI:NL:GHLEE:2012:BY7472, r.o. 6, RAV 2013/37.
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niet uiteengezet.891 Echter, uit de conclusie blijkt dat in hoger beroep door het hof
in ieder geval rekening werd gehouden met het feit dat de verzekering ter beurze
was gesloten (bij Lloyd’s Underwriters), de verzekeringnemer daarbij werd bijgestaan
door een Londense beursmakelaar, de wijze waarop renewals tot stand zijn gekomen
alsmede met de (relevante) polisbepalingen.892
Verder komt er, bij de vaststelling van de bedoeling van partijen, bij een verzekering
ter beurze een belangrijke rol toe aan de ter beurze geldende gebruiken waarmee
beide partijen bekend geacht worden te zijn.
Wanneer vast is komen te staan dat er sprake is van een nieuwe overeenkomst zal
er (opnieuw) een mededelingsplicht voor de verzekeringnemer gelden ex artikel 7:928 BW. De beursmakelaar dient de verzekeringnemer hierop te wijzen. Het
is daarbij niet vereist dat een verzekeraar een vragenlijst verstrekt of anderszins
vragen aan de verzekeringnemer stelt om zich op het standpunt te kunnen stellen
dat er sprake is van een nieuwe verzekeringsovereenkomst.893
8.10.3

Oversluiting en mededelingsplicht

Bij een verzekering in co-assurantie komt het voor dat een van de verzekeraars bij
de overeenkomst zijn aandeel niet wenst te verlengen en daarom opzegt. De makelaar zal dan op zoek gaan naar een verzekeraar die dit aandeel wil overnemen. Een
interessante vraag is of er ten opzichte van deze toetredende verzekeraar een nieuwe
overeenkomst wordt aangegaan. Rust er in dat geval een mededelingsplicht op de
verzekeringnemer jegens de nieuwe toetreder? Indien dit het geval is, kan het gevolg
daarvan zijn dat verzekeraars niet over dezelfde informatie beschikken terwijl zij
allen in hetzelfde risico participeren.
Wanneer een verzekeraar later toetreedt op een polis die is afgesloten door middel
van co-assurantie is in beginsel, ten aanzien van die toetredende verzekeraar,
sprake van een nieuwe verzekeringsovereenkomst waarop de mededelingsplicht
van toepassing is. Zulks werd ook geoordeeld door het gerechtshof Den Haag. In
deze zaak ging het (voor zover relevant) om de toetreding van een verzekeraar tot
891.

892.

893.

Van Tiggele-van der Velde noemt een drietal nader te beschouwen omstandigheden in het kader
van de beurspolis, te weten (i) de aard van de verzekering, (ii) de tekst van de polisvoorwaarden en
(iii) de wijze waarop de verzekering tot stand is gekomen. Al geeft zij daarbij aan dat deze omstandigheden niet echt los van elkaar te zien zijn. Zie Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 100-107.
Concl. A-G Hartkamp bij HR 8 januari 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0813, NJ 1994/151, m.nt. M. Mendel
(HION/Plaisted): ‘Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen de tekst van de hierboven geciteerde
polisbepaling en van de LTA-clausule, het feit dat HION in het kader van de uitoefening van haar
bedrijf door tussenkomst van een Londense makelaar bij Lloyd’s Underwriters een verzekering
heeft gesloten en de wijze waarop de “renewals” tot stand zijn gekomen.’ De beslissing van het hof
werd door de Hoge Raad in stand gelaten.
Zie Hendrikse & Rinkes 2019, p. 264-265 en HR 8 januari 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0813, r.o. 3.2,
NJ 1994/151, m.nt. M. Mendel (HION/Plaisted). Zie ook Rb. ’s-Gravenhage 4 januari 2006, r.o. 3.3, S&S
2007/82: ‘De rechtbank merkt voorts op dat het feit dat de panden na aanmelding wel onder de
dekking van de polis zijn gaan vallen en dat er vanaf dat moment (ook) voor deze panden verzekeringspremie verschuldigd was, al duidelijk maakt dat er ten aanzien van deze panden sprake was
van een nieuwe verzekering. Daaraan doet niet af de omstandigheid dat aan Namur geen vragenformulier is voorgelegd door Nationale-Nederlanden. Immers, het invullen van een aanvraagformulier is geen wettelijk vereiste voor het bestaan van een verzekering. Bovendien staat vast dat de
onderhavige polis een beurspolis is […] en Namur heeft niet – althans onvoldoende gemotiveerd
– weersproken dat bij een beurspolis geen vragenformulieren worden gebruikt.’
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een lopende verzekeringsovereenkomst. De verzekeringnemer bepleitte dat wanneer
een verzekeraar tot de bestaande overeenkomst toetreedt, dit niet tot gevolg heeft
dat er ten aanzien van die toetredende verzekeraar een nieuwe verzekeringsovereenkomst tot stand komt. Aldus zou er op de verzekeringnemer ook geen (nieuwe)
mededelingsplicht komen te rusten. De rechtbank en het hof oordeelden echter
anders:
‘Hierbij dient echter te worden onderscheiden de (reeds bestaande) verzekering, waarbij tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer de verzekerde som wordt verhoogd, in welk geval niet van een nieuwe overeenkomst […] sprake is, en de (reeds bestaande) verzekering, waarop andere
assuradeuren dan degenen die reeds zijn aangesloten bij die verzekering,
mede tekenen. In dit laatste – zich hier voordoende – geval is er voor
wat betreft iedere nieuw bijtekenende assuradeur wel sprake van een
nieuwe overeenkomst, immers gaan de accepterende assuradeuren op
basis van de reeds lopende standaardpolis ieder voor zich en voor een
eigen aandeel een overeenkomst aan met de verzekeringnemer, waartoe
steeds een apart – nieuw – wilsbesluit van de toetredende assuradeur,
beïnvloed door de mededeling door de verzekeringnemer van alle voor
de beoordeling van het schaderisico van belang zijnde omstandigheden,
is vereist.’894
Juridisch gezien ontstaat er dus een nieuwe overeenkomst ten aanzien van de
toetredende verzekeraar.895 Als gevolg daarvan rust er een mededelingsplicht van
de verzekeringnemer jegens de toetredende verzekeraar. Dit leidt ertoe dat verzekeraars mogelijk ongelijk geïnformeerd zijn. Indien er zich feiten om omstandigheden hebben voorgedaan na het sluiten van de ‘oorspronkelijke’ verzekering
hoeft de verzekeringnemer deze niet aan de ‘oorspronkelijke’ verzekeraars mede
te delen op grond van de mededelingsplicht. De verzekeringnemer moet deze feiten
en omstandigheden wel mededelen aan de toetredende verzekeraar, indien zij zich
voordoen voor de toetreding van de verzekeraar. Indien de verzekeringnemer dit
niet doet, heeft dat tot gevolg dat de toegetreden verzekeraar zich op verzwijging
kan beroepen, terwijl dit beroep niet openstaat voor de oorspronkelijke verzekeraars.
Dat kan leiden tot onwenselijke situaties waarin een (deel) van de verzekeraars
zich wel op verzwijging kan beroepen, maar een ander (deel) niet.

894.
895.
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Zie Hof Den Haag 6 april 1984, ECLI:NL:GHSGR:1984:AJ1919, S&S 1985/34 (Old Amster). Deze uitspraak
werd bevestigd in HR 28 februari 1986, ECLI:NL:HR:1986:AG5201, NJ 1986/527 (Old Amster).
Zie bijvoorbeeld ook Rb. Rotterdam 7 mei 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD9663, r.o. 3.6.2 (Travelers
Insurance Company Ltd./Equity Trust): ‘De rechtbank stelt voorop dat in deze procedure de onderhavige
polis dient te worden beschouwd als een nieuwe verzekeringsovereenkomst. Weliswaar stelt
Equity Trust dat AIG haar aandeel van 50% op de polis per 8 december 2001 continueerde en staat
vast dat rond de totstandkoming van die nieuwe polis door partijen werd gesproken van een “renewal”, maar hieruit kan nog niet volgen dat ten aanzien van de nieuwe verzekeraar St. Paul sprake
was van een continuatie of wijziging van een bestaande verzekering […]. Voorts is bij de totstandkoming van de onderhavige polis gebruik gemaakt van een – hierna nog te bespreken – vragenformulier. Tegen deze achtergrond zijn onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld of gebleken
die tot de conclusie zouden kunnen leiden dat ten aanzien van St. Paul sprake is van een continuatie of wijziging van een bestaande verzekering.’ Deze uitspraak is bevestigd in de uitspaak van
het Hof ’s-Gravenhage 19 juni 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8732.
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In de praktijk blijkt dan ook dat er, zowel door makelaars als verzekeraars, vaak
gebruik wordt gemaakt van voorwaarden waarin de toetredende verzekeraar afstand
doet van zijn recht om zich te beroepen op verzwijging ten aanzien van de oversluiting.896 Dit komt met name voor bij complexe verzekeringen waarbij de samenstelling van verzekeraars in de loop der jaren kan wisselen.897 Een toetredende
verzekeraar behoudt dan echter wel het recht zich op verzwijging te beroepen indien
dit ook aan zijn voorganger zou zijn toegekomen.898
8.11

Het Engelse recht ter zake onder de Marine Insurance Act 1906

Voorheen werd het Engelse verzekeringsrecht beheerst door de Marine Insurance Act
1906 (hierna: MIA 1906). Vanaf 12 augustus 2016 is daarbij de Insurance Act 2015
(hierna: Insurance Act) in werking getreden, welke grote aanpassingen van de MIA
1906 met zich meegebracht. Belangrijke wijzigingen betreffen onder meer de precontractual duty of good faith zoals verwoord in paragraaf 17, 18 en 19 MIA. Deze
verplichting bestaat uit i) de duty to disclose en ii) de duty not to make misrepresentations.
De Insurance Act wijzigt deze verplichtingen.899 In dat kader zullen de wijzigingen
die van toepassing zijn voor zakelijke verzekeringsovereenkomsten (non-consumer
insurance contracts900) worden besproken. Daartoe zal ik eerst in de volgende paragrafen kort de relevante bepalingen uit de MIA 1906 bespreken en de verschillende
aanleidingen voor de hervorming daarvan.901 Vervolgens zal besproken worden
welke tekortkomingen deze paragrafen hadden volgens het onderzoek van de Law
Commissions902 en tot slot zullen de aanpassingen die de Insurance Act 2015 met zich
meebracht voor de genoemde paragrafen worden toegelicht.

896.

897.

898.
899.
900.
901.

902.

Zie art. 18.2 Nederlandse Beursvoorwaarden voor Brandverzekering (NBB 2006): ‘Door gehele of
gedeeltelijke oversluiting van een aandeel van een verzekeraar ontstaan ten aanzien van de mededelingsplicht van verzekerde voor de overnemende verzekeraar geen nieuwe rechten. De rechten van
de oorspronkelijke verzekeraar dienaangaande gaan evenwel onverminderd over op de overnemende
verzekeraar.’ Eenzelfde bepaling is te vinden in de Nederlandse Beursvoorwaarden voor Zaak- en
Bedrijfsschadeverzekering (NBZB 2006).
Zie Hof ’s-Gravenhage 19 juni 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8732, r.o. 20: ‘Een bepaling als bedoeld
artikel 4 is, zoals Equity Trust terecht aanvoert, niet ongebruikelijk bij ingewikkelde verzekeringspolissen als onderhavige, waarbij de samenstelling van de deelnemende verzekeraars in de loop
der jaren kan wisselen. Dergelijke bepalingen beogen de verzekerde te beschermen tegen mogelijke
gaten in de dekking die hiervan het gevolg kunnen zijn.’
Zie ook Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 97 e.v.
Zie hierover uitgebreid Arnould 2018, p. 550 e.v.
Zie par. 1 Insurance Act: ‘“non-consumer insurance contract” means a contract of insurance that is
not a consumer insurance contract’.
De Law Commissions verklaren dat misrepresentation (par. 20 MIA 1906) en de duty to disclose (par. 18
MIA 1906) vaak samenvallen en er weinig verzekeringsrechtelijke aandacht is voor misrepresentation.
Zij verwijzen daarbij naar J. Birds, Birds’ Modern Insurance Law (9th ed. 2013), p. 114-115: ‘Historically,
misrepresentation in the strict sense has not been of particular importance in the insurance context.
This is partly because the extreme width of the duty to disclose material facts […] has meant that
often non-disclosure has subsumed questions of misrepresentation. Cases have frequently failed
to distinguish between the two defences taken by an insurer and indeed it appears to be standard
practice for an insurer, where possible, to plead both defences.’ De Law Commissions gaan daarom
slechts beperkt in op misrepresentation wanneer zij de voorgestelde hervormingen van de MIA 1906
bespreken. Ik zal daarom ook kort zijn over misrepresentation. Zie Law Commissions 2014, p. 42
(nr. 4.42).
Dit betreft de Law Commission van Engeland en Wales en de Law Commission van Schotland, tezamen
de Law Commissions genoemd.
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8.11.1

A contract of the utmost good faith (par. 17 MIA 1906)

Zoals hiervoor beschreven rustte er volgens het Engelse recht een mededelingsplicht
op de aspirant-verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst.
In dat kader was de verzekeringsovereenkomst naar Engels recht een contract van
the utmost good faith.903 Dit werd onder meer bepaald door paragraaf 17 MIA 1906.
Deze bepaling luidde als volgt:
‘A contract of marine insurance is a contract based upon the utmost good
faith, and, if the utmost good faith be not observed by either party, the
contract may be avoided by the other party.’
Het vereiste dat de verzekeringnemer relevante informatie diende mede te delen
voordat de verzekeringsovereenkomst werd gesloten is een voorbeeld van deze
duty of good faith.904 Indien deze bepaling door een van de partijen bij een verzekeringsovereenkomst niet werd nageleefd, mocht het contract worden vernietigd
door de andere partij. De bepalingen omtrent de duty to disclose werden verder uiteengezet in paragraaf 18 en paragraaf 19 MIA 1906, welke hierna zullen worden
toegelicht.
8.11.2

Disclosure by the assured (par. 18 MIA 1906)

De precontractuele mededelingsplicht (duty of disclosure) werd in paragraaf 18(1) van
de MIA 1906 als volgt beschreven:
‘Subject to the provisions of this section, the assured must disclose to the
insurer, before the contract is concluded, every material circumstance
which is known to the assured, and the assured is deemed to know every
circumstance which, in the ordinary course of business, ought to be known
by him. If the assured fails to make such disclosure, the insurer may avoid
the contract.’
Uit deze bepaling volgde dat, wanneer een (aspirant-)verzekeringnemer zijn duty
to disclose had geschonden, aan de verzekeraar de sanctie avoidance toekwam: ‘the
insurer may avoid the contract’. Deze sanctie hield in dat de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst ex tunc mocht beëindigen. Dit had als gevolg dat er gehandeld
diende te worden alsof de overeenkomst nooit had bestaan. Zodoende verloor de
verzekeringnemer zijn recht op uitkering en dienden eventueel ontvangen verzekeringspenningen te worden geretourneerd aan de verzekeraar. Een proportiona-

903.

904.

Carter v Boehm (1766) 3 Burr 1905, 1910; 97 ER 1162, 1164. Birds, Lynch & Milnes 2012, p. 473 (nr. 17007): ‘Insurance is one of a small number of contracts based upon the principle of utmost good
faith – uberrimae fidei.’ Zie ook Arnould 2018, p. 550: ‘The Marine Insurance Act 1906 s. 17 continues to enunciate the general principle that a contract of marine insurance is a contract of utmost
good faith […]. The principles set out in ss. 17-20 of the 1906 Act were recognized as being of general application, both in marine and non-marine insurance.’
Zie Law Commissions 2014, p. 34 (nr. 4.5).
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liteitsregel zoals wij in Nederland kennen in de vorm van artikel 7:930 lid 3 BW,
kende de MIA 1906 niet.905
De MIA 1906 kende bovendien geen causaliteitsvereiste. Dat hield in dat verzekeraars de verzekeringsovereenkomst bij een schending van de duty to disclose konden
vernietigen, zelfs als er geen causaal verband bestond tussen de geclaimde schade
en de niet-nakoming van de verplichting uit paragraaf 18 MIA 1906.906
Wel werd de verzekeringnemer enige bescherming geboden door middel van het
inducement-vereiste, hetgeen werd geïntroduceerd in de zaak Pan Atlantic v Pine Top.907
Hierin overwoog de House of Lords het volgende:
‘For the purpose of the general law of non-marine insurance, a circumstance
that is not disclosed or is misrepresented is material if it is a circumstance that (i)
would have caused a prudent and reasonable underwriter to reject the risk or accept
the risk on different terms had he known the circumstance (the “different decision”
test) and (ii) if known to the particular underwriter would actually have induced him to make a different decision (the “actual influence” test) [cursivering
toegevoegd, JIR]. The relevant impact is, therefore, that on both the prudent
underwriter and the actual underwriter, and the circumstance must be
one that would lead to a different final assessment.’908
Op grond van dit vereiste dient een verzekeraar aan te tonen dat hij bij kennis van
de ware stand van zaken (dus wanneer de precontractuele mededelingsplicht niet
zou zijn geschonden) de verzekering niet had gesloten, of slechts had gesloten
tegen een hogere premie of onder andere voorwaarden. Wanneer de verzekeraar
dit aantoont kan hij de sanctie avoidance toepassen.909
8.11.3

Disclosure by the agent effecting assurance (par. 19 MIA 1906)

Waar paragraaf 18 MIA 1906 een precontractuele mededelingsplicht op de aspirantverzekeringnemer legde, bepaalde paragraaf 19 MIA 1906 dat er tevens een precon905.

906.

907.
908.
909.

MacDonald Eggers, Picken & Foss 2010, p. 457 (nr. 16.14): ‘There is no “principle of proportionality”,
whereby the assured becomes liable to pay an increased or additional premium in the event he is
guilty of a non-disclosure or misrepresentation, should the fact withheld by the assured merely
have resulted in the insurer underwriting the risk on revised terms.’ Zie ook Engel 2016, p. 461.
Merkin 2010, p. 213-214 (nr. 6-020): ‘Proof of any connection between the circumstances of the
assured’s loss and the material fact misrepresented or not disclosed to the insurer is unnecessary;
it is enough if the insurer demonstrates that the judgement of a prudent insurer would have been,
and that the insurer actually was, influenced by the assured’s breach of duty.’
Pan Atlantic Insurance Co Ltd v Pine Top Insurance Co Ltd [1995] 1, AC 501.
Pan Atlantic Insurance Co Ltd v Pine Top Insurance Co Ltd [1995] 1, AC 501.
Zie ook Law Commissions 2009, p. 12 (nr. 2.7): ‘In 1994, the House of Lords added a further test, in
the case of Pan Atlantic Insurance Co Ltd v Pine Top Insurance Co Ltd. The court held that the insurer
must show that it has been “induced” to enter the contract: that is, if the insurer had known the
truth, it would not have entered into the policy at all, or not on the same terms. In other words, it
would have done something different, either by refusing cover, increasing the premium or
changing the policy terms.’ En zie tevens Law Commissions 2014, p. 36, (nr. 4.16): ‘In Pan Atlantic Insurance Co Ltd v Pine Top Insurance Co Ltd the House of Lords confirmed that a material circumstance
is one that would have an effect on the mind of the prudent insurer in assessing the risk. It is not
necessary that it would have a decisive effect on the insurer’s acceptance of the risk or on the
amount of premium charged.’ Zie verder North Star Shipping Ltd v Sphere Drake Insurance Plc [2006] 2
Lloyd's Rep. 183. Zie verder Engel 2016, p. 462.
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tractuele mededelingsplicht rustte op degene die de verzekering voor de aspirantverzekeringnemer tot stand bracht. Deze wordt wel een agent of the assured of de
agent to insure genoemd. De in paragraaf 19 MIA 1906 op deze agent rustende precontractuele mededelingsplicht luidde als volgt:
‘Subject to the provisions of the preceding section as to circumstances
which need not to be disclosed, where an insurance is effected for the
assured by an agent, the agent must disclose to the insurer –
a. Every material circumstance which is known to himself, and an
agent to insure is deemed to know every circumstance which in the
ordinary course of business ought to be known by, or to have been
communicated to, him; and
b. Every material circumstance which the assured is bound to disclose,
unless it come to his knowledge too late to communicate it to the
agent.’
Wanneer een verzekering werd gesloten door een beursmakelaar werd door paragraaf 19 MIA 1906 een afzonderlijke duty to disclose op de makelaar gelegd. Op de
placing broker rustte aldus de verplichting om de relevante feiten die hij kende of
behoorde te kennen, aan de verzekeraars mede te delen.910 Wanneer de makelaar
dit naliet mocht de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst vernietigen (avoidance).
Doordat er sprake was van een afzonderlijke verplichting van de makelaar, kon
deze kennis niet aan de verzekeringnemer worden toegerekend.
8.11.4

Onderscheid tussen par. 18 en par. 19 MIA 1906

Met betrekking tot het onderscheid tussen paragraaf 18 en paragraaf 19 MIA 1906
merkt Merkin het volgende op:
‘Under s.18 the assured is required to disclose all material facts that are,
or ought to be, known by him in the ordinary course of business, and
under s.19 the placing broker is required to disclose all material facts that
are, or ought to be, known to that broker.’911
Zulks werd overigens ook opgemerkt in de Engelse rechtspraak. In de zaak PCW
Syndicates v PCW Reinsurers werd als volgt overwogen:
‘It is obvious that Section 19 is intended to add to the duty of disclosure
imposed by Section 18, for otherwise there would be no point in the
provision. Section 18 stipulates what the assured must disclose to the insurer. Section 19 stipulates what the agent effecting the insurance must disclose to
910.

911.

Zie HIH Casualty & General Insurance Ltd v Chase Manhattan Bank [2003] Lloyd’s Rep. I.R. 230: ‘The broker
has a separate and independent duty of disclosure to the insurer. Section 19 of the Act conveniently states
what this is. It applies to the agent who places the insurance for the insured. The duty of the broker
has two limbs. First, he must disclose every material circumstance actually known to him or which
in the ordinary course of business ought to be known by, or to have been communicated to, him.
Secondly, he must additionally disclose every material circumstance which the assured is bound
to disclose (unless it comes to the knowledge of the assured too late).’ [cursivering toegevoegd, JIR]
Merkin 2010, p. 227 (nr. 6-036).
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the insurer. Section 19(b) makes clear that the agent must disclose what
under Section 18 the assured must disclose, but in addition material circumstances known to the agent or which in the ordinary course of business
the agent ought to know or have communicated to him. Such circumstances could well include matters which the assured neither knew nor
ought to have known.’912
Het niet-mededelen van relevante feiten waarover de beursmakelaar (als agent effecting the insurance) beschikt dient niet te worden gezien als een fout van de aspirantverzekeringnemer. Merkin merkt daarover het volgende op:
‘Accordingly, the better view of the matter is that information known to
the assured’s broker is not imputed to the assured and that there is no
failure on the part of the assured where the broker withholds material
facts from the underwriters.’913
Overigens kon een verzekeraar in beide gevallen de sanctie avoidance toepassen.
Feitelijk had dat tot gevolg dat een schending van de duty to disclose door de makelaar
voor rekening van de verzekeringnemer kon komen. Voor de verzekeraar was de
enige beschikbare remedy voor een schending (breach) van de duty to disclose de
avoidance van de verzekeringsovereenkomst.914
8.11.5

Duty to disclose bij renewal van de verzekeringsovereenkomst

In Engeland worden de meeste verzekeringsovereenkomsten gesloten voor de duur
van een jaar. Na dat jaar komen zij in aanmerking voor renewal. Juridisch gezien
is een dergelijke renewal een nieuwe overeenkomst zodat er een nieuwe duty to disclose ontstaat.915 Wanneer er wordt onderhandeld over een variation to the contract916
heeft de duty to disclose opnieuw te gelden ten aanzien van deze wijziging. In The
Star Sea-uitspraak van de House of Lords overwoog Lord Hobhouse in dit kader het
volgende:
‘In the pre-contract situation it is possible to provide criteria for deciding
what information should be disclosed and what need not be. The criterion
is materiality to the acceptance of the risk proposed and the assessment
of the premium. This is spelled out in the 1906 Act and was the subject
of the Pine Top case. But when it comes to post-contract disclosure the
criterion becomes more elusive: to what does the information have to be
912.
913.
914.

915.

916.

PCW Syndicates v PCW Reinsurers [1996] 1 Lloyd’s Rep. 345.
Merkin 2010, p. 227-228 (nr. 6-036). Zie ook PCW Syndicates v PCW Reinsurers [1996] 1 Lloyd’s Rep.
345.
Zie HIH Casualty & General Insurance Ltd v Chase Manhattan Bank [2003] Lloyd’s Rep. I.R. 230: ‘[…] the
insurer’s only remedy for non-disclosure and the insurer’s primary remedy for misrepresentation
is the avoidance of the policy. The breach of duty on the part of the broker thus directly damages
the position of the assured.’
Zie Law Commissions 2014, p. 35 en p. 70 (nr. 4.10 en nr. 7.10): ‘In the UK, most insurance policies
are for a fixed term, typically a year. At the end of the year, most policies fall due for renewal. The
legal position is clear: a renewal is a new contract, and the duty to disclose arises again.’
Ik vertaal dit als: wijziging in het contract.
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material? Some instructive responses have been given. Where the contract
is being varied, facts must be disclosed which are material to the additional risk being
accepted by the variation. It is not necessary to disclose facts occurring, or discovered,
since the original risk was accepted material to the acceptance and rating of that
risk [cursivering toegevoegd, JIR].’917
Hieruit kan worden afgeleid dat bij een wijziging in de overeenkomst, de relevante
omstandigheden met betrekking tot die wijziging moeten worden medegedeeld
aan de verzekeraar. Andere omstandigheden die betrekking hebben op het risico
zoals dat in eerste instantie werd verzekerd (the original risk), hoeven niet te worden
medegedeeld.
8.12

Aanleiding voor de hervorming van de Marine Insurance Act 1906

8.12.1

De verouderde MIA 1906 leidt tot problemen918

Zoals uit de naam al blijkt stamt de Marine Insurance Act uit 1906 en zo ook de
daarin vervatte regeling omtrent de mededelingsplicht bij het aangaan van een
verzekeringsovereenkomst. De verzekeringsmarkt is sindsdien aan grote verandering
onderhevig geweest. Zo werden verzekeringen vroeger uitsluitend gesloten op basis
van persoonlijk contact, waren organisaties kleiner en op basis van een handmatige
administratie hetgeen ertoe leidde dat informatie lastiger te achterhalen was. De
MIA was dan ook gebaseerd op het idee dat de aspirant-verzekeringnemer toegang
had tot alle informatie en de verzekeraar geen informatie aangaande het risico
had. De Marine Insurance Act was dan ook ‘insurer-friendly’.
Moderne organisaties zijn echter groter, georganiseerd op basis van ingewikkelde
structuren, werken met moderne communicatiemethoden en ervaren internationale concurrentie. Ook is de aard van de risico’s veranderd en zijn er vele nieuwe
risico’s bijgekomen. Bovendien is er een enorme hoeveelheid aan informatie beschikbaar gekomen voor de spelers in de markt. De wet is echter niet meegegroeid
met al deze veranderingen. De Law Commission van Engeland en Wales en de Law
Commission van Schotland (hierna: Law Commissions) meenden aldus dat de MIA
verouderd was en niet langer de diversiteit van de moderne verzekeringsmarkt en
de manier waarop er tegenwoordig wordt gecommuniceerd weerspiegelde. Zodoende
ontstond er behoefte aan hervorming van de hiervoor besproken paragrafen uit
de MIA 1906. De Law Commissions hebben daartoe een rapport samengesteld waarin
zij de meest zwaarwegende problemen met deze paragrafen van de MIA 1906 be-

917.

918.

Lord Hobhouse in Manifest Shipping Co Ltd v Uni-Polaris Insurance Co Ltd (The Star Sea) [2001] UKHL 1,
[2003] 1 AC 469. Zie ook Lishman v Northern Maritime Insurance Co (1875) LR 10 CP 179, waarin Lord
Blackburn overwoog: ‘concealment of material facts known to the assured before effecting the insurance will avoid the policy, the principle being that with regard to insurance the utmost good
faith must be observed. Suppose the policy were actually executed, and the parties agreed to add
a memorandum afterwards, altering the terms: if the alteration were such as to make the contract more
burdensome to the underwriters, and a fact known at that time to the assured were concealed which was material
to the alteration, I should say the policy would be vitiated. But if the fact were quite immaterial to the alteration,
and only material to the underwriter as being a fact which showed that he had made a bad bargain originally,
and such as might tempt him, if it were possible, to get out of it, I should say that there would be no obligation to
disclose it [cursivering toegevoegd, JIR].’
Zie Law Commissions 2014, p. 45 e.v. (nr. 5.1-5.7).
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spreken. Deze worden hieronder besproken. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan hoe getracht is om deze problemen in de Insurance Act 2015 op te lossen.
8.12.2

De duty to disclose werd slecht begrepen

De duty to disclose, zoals die voortvloeit uit de MIA 1906, werd in Engeland slecht
begrepen en als onnodig breed en te zwaar ervaren. Dat gold niet alleen voor de
consumentenmarkt, maar juist ook voor geïnformeerde spelers op de zakelijke
verzekeringsmarkt919 en (groot)zakelijke verzekeringnemers.920 De bewoordingen
van de regeling leken niet heel ingewikkeld, maar de uitwerking ervan bleek in
de praktijk lastig en onderhevig aan verschillende interpretaties. Organisaties zijn
tegenwoordig veel groter en hun structuur is ingewikkelder dan in 1906. Kennis
over (de risico’s van) een organisatie is tegenwoordig verdeeld over honderden en
soms duizenden werknemers. Zodoende was het voor makelaars en aspirant-verzekeringnemers onduidelijk welke kennis zij dienden mede te delen aan verzekeraars
en wat relevant is voor verzekeraars, met name ten aanzien van wat de verzekeringnemer dient te weten, dan wel behoort te weten.921 De Law Commissions merkten
in dit kader het volgende op:
‘Under section 18(2), a material circumstance is defined as “every circumstance which would influence the judgement of a prudent insurer in
fixing the premium, or determining whether he will take the risk”.
This effectively requires the policyholder to look into the mind of a hypothetical prudent insurer and to work out what would influence it, with
little additional guidance. The words of section 18 suggest that the insurer
may play a passive role, without asking questions or indicating what it
wishes to know. As a result, anxious policyholders may burden insurers
with huge amounts of unsorted information in an attempt to ensure that
nothing is omitted. These “data dumps” are often unhelpful.
The duty of disclosure may not be quite as strict as first appears. The
courts have developed the concept of “a fair presentation of the risk”.
Case law requires insurers to ask questions where the disclosure they
have received to date suggests that there is more they need to know.

919.

920.
921.

Zie Law Commissions 2014, p. 47 (nr. 5.9): ‘Research [Corporate Risk & Insurance – The Case for
Placement Reform. The Mactavish Protocols (2011), JIR] shows that even professional risk managers
may fail to understand the duty. A survey (…) found that 87% of buyers were unaware of how onerous the duty was. Furthermore, 65% demonstrated this ignorance by failing to review the information used to place their risks with insurers. This problem also emerged from the responses to
our 2007 and 2012 Consultation Papers. As the Construction Industry Council put it, “there is little
doubt that the current arrangements for insurance law are often little understood, even by relatively
informed buyers of insurance”. Royal Sun Alliance (RSA) agreed: In our experience many in the
commercial insurance market (be they insureds, brokers and, indeed, insurers themselves) do not
properly understand the operation of these sections of the Act [MIA 1906, JIR] and the disclosurerelated legal duties and rights that flow from them.’
Zie Law Commissions 2014 (executive summary), p. 7 (nr. 2.15-2.16).
Zie Law Commissions 2014 (executive summary), p. 7 (nr. 2.8): ‘Medium to large companies in particular do not know how to judge what the company “knows or ought to know”. They may employ
several thousand employees in different countries, and do not know whose knowledge is relevant
to this test.’
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However, there is a tension between this case law and the words of section 18.’922
Hoewel case law meer van verzekeraars vereist, laten de bewoordingen van de MIA
1906 toe dat verzekeraars een passieve rol spelen bij het sluiten van een verzekeringsovereenkomst. Zij hoeven geen vragen te stellen. Dit leidde volgens de Law
Commissions mogelijk tot ‘underwriting at claims stage’, waarbij verzekeraars pas bij
een schadeclaim vragen gaan stellen aan verzekeringnemers en die informatie
vervolgens gebruiken om de claim af te wijzen.923
Met betrekking tot verzekeringen die worden gesloten door tussenkomst van een
beursmakelaar wordt wel aangenomen dat deze is gespecialiseerd in verzekeringsrecht en zodoende kennis heeft van de verwachtingen van verzekeraars. Het is
immers de rol van de makelaar om het risico te presenteren bij de verzekeraar.
Makelaars zouden experts zijn op dit gebied en zodoende dienen zij te voldoen aan
hun duty to disclose (par. 19 MIA 1906).
Onderzoek heeft echter uitgewezen dat er tegenwoordig meer druk staat op makelaars om de kosten laag te houden.924 Dit heeft tot gevolg dat makelaars minder
tijd hebben om organisaties die verzekeringen willen afsluiten te onderzoeken.
Ook is er in de gehele industrie een ‘de-skilling’ waar te nemen, wordt er minder
onderzoek gedaan naar risico’s en worden de risico’s minder plaatselijk bekeken.925
Door deze ontwikkelingen kan niet meer worden gegarandeerd dat makelaars de
duty to disclose volledig kunnen vervullen. Zonder de kennis die nodig is om specifieke risico’s grondig te onderzoeken en te kennen, zal een makelaar slechts advies
kunnen geven over wat een gemiddelde verzekeraar relevante informatie vindt
met betrekking tot de gemiddelde verzekeringnemer die een verzekering wil sluiten
voor dat type risico. Nu organisaties steeds internationaler en veelzijdiger worden,
zal het steeds moeilijker worden om de relevante informatie voor het sluiten van
de verzekeringsovereenkomst mede te delen en zo te voldoen aan de duty to disclose.926
Zoals hiervoor beschreven in paragraaf 8.11.3, rustte op de makelaar een afzonderlijke duty to disclose, die voortvloeit uit paragraaf 19 MIA 1906. Als gevolg van hierboven omschreven ontwikkelingen werd het voor makelaars steeds moeilijker om
aan deze plicht te voldoen. Echter, het gevolg van schending van deze plicht kwam
voor rekening van de verzekeringnemer. Feitelijk leidde dit ertoe dat paragraaf 19
MIA 1906 de duty to disclose van de aspirant-verzekeringnemer uitbreidde. De mededelingsplicht van de aspirant-verzekeringnemer werd zodoende zeer zwaar en
omvangrijk.

922.
923.
924.
925.
926.
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Zie Law Commissions 2014 (executive summary), p. 6 (nr. 2.4-2.5).
Zie Law Commissions 2014 (executive summary), p. 7 (nr. 2.8).
Uit eerdergenoemd onderzoek van de Mactavish Group is gebleken dat de beloning voor makelaars
in 2010 25-30% lager was dan in 2007 (met betrekking tot de middel- en grootzakelijke markt).
Zie Law Commissions 2014, p. 48 (nr. 5.12): ‘Consultees identified a corresponding “widespread deskilling” across the industry, with fewer site visits and surveys.’
Zie Law Commissions 2014, p. 47-48 (nr. 5.11 – nr. 5.13): ‘It cannot be guaranteed that the policyholder
will fulfil the duty, even with good advice. Without detailed knowledge of every aspect of a client’s
business, an expert can only advise on matters that a typical insurer would consider material for
a typical policyholder of that type buying that type of insurance. As organizations are increasingly
multinational and multifaceted, relevant information may still be missed in the first instance.’
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Een (te) belastende plicht voor grote organisaties

Bij het analyseren van de MIA 1906 werd aangenomen dat de duty to disclose voornamelijk zwaar en omvangrijk zou zijn voor kleinere bedrijven die een verzekering
wilden sluiten. De Law Commissions kwamen echter tot de conclusie dat de duty to
disclose vooral door middelgrote en grote bedrijven als te zwaar en omvangrijk werd
ervaren.927 De Law Commissions merkten daar het volgende over op:
‘Originally, we had assumed that the burden of disclosure would fall
disproportionately on small businesses. In fact, Mactavish reports that the
greatest problems are experienced by larger businesses, with a turnover of between
£50 million and £5 billion. These are the buyers who we expect to reap the greatest
benefits from the reform.
Small business buying “off the peg” insurance usually complete proposal
forms which ask specific questions, making the disclosure process less
onerous. They make smaller claims, which are less likely to be disputed.
By contrast, large businesses are expected to present the risk, without insurers asking
questions or indicating what they wish to know. This is particularly difficult for large
multinational businesses.’928 [cursivering toegevoegd, JIR]
In de (groot)zakelijke markt dienden verzekeringnemers het risico aan verzekeraars
te presenteren zonder dat verzekeraars daar specifieke vragen over stellen. Voor
de zakelijke verzekeringnemers die behoorden tot het middelgrote of grootzakelijke
segment was het een worsteling om alle relevante informatie te verzamelen. Het
was bijvoorbeeld ingewikkeld om te weten wiens kennis binnen de organisatie
relevant was en hoever een risk manager moest gaan om informatie te verzamelen
die bij hem of het (senior) management niet bekend was. Een aspirant-verzekeringnemer werd weliswaar bijgestaan door een makelaar, maar het op een juiste wijze
presenteren van een risico aan de verzekeraar bleek een zeer grote klus te zijn voor
een makelaar. Gemiddeld kostte het een makelaar tussen de 2 en 6 maanden om
een risico volledig in kaart te brengen.929 Behalve de hoeveelheid aan informatie
die tegenwoordig beschikbaar is, zijn organisaties ook steeds complexer geworden.
Hierdoor kon men er vaak niet zeker van zijn dat men alle relevante informatie
verzameld had en aan verzekeraars kon mededelen.930 Dit gold te meer voor grote

927.

928.
929.

930.

Zie Law Commissions 2014, p. 49 (nr. 5.14): ‘Even in a relatively small organisation, “every material
circumstance” may constitute a significant volume of information. For medium and large companies,
the duty of disclosure may appear almost insurmountable.’
Zie Law Commissions 2014 (executive summary), p. 7 (nr. 2.15-2.16).
Zo blijkt uit een onderzoek van Airmic (UK association for risk and insurance management professionals) waarnaar de Law Commissions verwijzen. Uit dit onderzoek volgde onder meer dat 38% van
de verzekeringsaanvragen voor property risks meer dan 50 pagina’s besloeg, voor casualty insurance
gold dit voor 36% van de aanvragen en voor directors’ and officers’ liability insurance voor 26%. Zie Law
Commissions 2014, p. 48 (nr. 5.16). Zie ook Airmic, Disclosure of material facts and information in business
insurance 2011.
Zie Law Commissions 2014, p. 49 (nr. 5.17). De CEO van Airmic, John Hurrell, omschrijft dit probleem
als volgt: ‘The current law was drafted before the existence of large, complex multinational organisations and it fails to make clear what the risk manager has to do. In a large company it is simply
not possible for the risk manager to anticipate every piece of information that an underwriter
might deem material.’
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organisaties, met name de organisaties met een omzet tussen £ 50 miljoen en
£ 5 miljard.931
Voor kleinere organisaties gold dit minder omdat verzekeraars hen vaak vragen
stelden met betrekking tot de relevante informatie. Zodoende was het voor deze
aspirant-verzekeringnemers gemakkelijker om aan de duty to disclose te voldoen.
De Law Commissions vonden het dan ook van belang dat een nieuwe wettelijke regeling een beter evenwicht zou brengen tussen de verplichtingen van verzekeringnemers en verzekeraars bij het vervullen van de duty to disclose. Er diende sprake te
zijn van meer samenwerking tussen aspirant-verzekeringnemers en verzekeraars
in de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt. De verzekeringnemer begrijpt de eigen
organisatie en heeft de middelen om informatie te verzamelen, terwijl de verzekeraar weet welke informatie er nodig is om een risico te kunnen beoordelen. Een
verzekeraar zou, na het ontvangen van meer algemene informatie, een richtsnoer
aan de aspirant-verzekeringnemer kunnen geven met betrekking tot welke informatie medegedeeld dient te worden. De disclosure zou daarom als een meer wederzijds proces gezien moeten worden.932
Ook gezien het internationale karakter van de Engelse verzekeringsmarkt933 en de
internationale concurrentie die dit meebrengt, werd de duty to disclose als te belastend
gezien door de Law Commissions. De Engelse verzekeringsmarkt heeft er veel belang
bij om internationaal een belangrijke speler te blijven en wil daarom concurrerend
zijn. Zo was de Engelse verzekeringsmarkt in 2013 de op drie na grootste verzekeringsmarkt ter wereld en ontving zij 7% van de wereldwijd door verzekeraars ontvangen premie.934 Ook de Lloyd’s Market Association (hierna: ‘LMA’) benadrukte
het grote aantal en de waarde van internationale risico’s die op Lloyd’s worden
geplaatst. Deze internationale risico’s zorgden voor ongeveer 80% van de (meer
dan) £ 20 miljard aan premie-inkomsten op Lloyd’s.935
Om te kunnen blijven concurreren in de internationale markt achtte de Law Commissions het verstandig om de duty to disclose aan te passen omdat zij, in vergelijking
met andere (concurrerende) jurisdicties als te belastend werd ervaren.936 Deze
conclusie werd door de Law Commissions getrokken op basis van een rechtsvergelijkend onderzoek waarbij het Engelse verzekeringsrecht is vergeleken met enkele
andere jurisdicties. Hieruit kon worden geconcludeerd dat het Engelse verzekeringsrecht in verhouding erg gunstig is voor verzekeraars. In de onderzochte jurisdicties
die zijn gebaseerd op de civil law traditie, bleek bovendien dat er een verplichting
op de verzekeraar rustte om vragen te stellen aan de aspirant-verzekeringnemer.
In de onderzochte jurisdicties gebaseerd op de common law traditie werd een duty
to disclose gevonden die vergelijkbaar was met (of zelfs gebaseerd was op) de MIA
1906. De duty to disclose was in deze jurisdicties echter meer beperkt dan in Engeland.

931.

935.
936.

Zie Corporate Risk & Insurance – The Case for Placement Reform. The Mactavish Protocols (2011)
en Law Commissions 2014, p. 49 (nr. 5.19).
Zie Law Commissions 2014, p. 50 (nr. 5.21).
Hiermee wordt niet slechts de verzekeringsmarkt in Engeland bedoeld, maar die van het gehele
Verenigd Koninkrijk.
Zie Law Commissions 2014, p. 51 (nr. 5.26). In 2012 werd de waarde van alle ontvangen premies wereldwijd geschat op een bedrag van £ 3.2 biljoen.
Zie Law Commissions 2014, p. 51 (nr. 5.26).
Zie Law Commissions 2014, p. 50 (nr. 5.22).
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In veel van deze concurrerende jurisdicties is het verzekeringsrecht onlangs vernieuwd (of zijn er plannen om dit te vernieuwen). Wanneer het Verenigd Koninkrijk
na zou laten om haar eigen toezicht- en verzekeringsrecht te vernieuwen, was zij
minder goed in staat geweest om te concurreren op de internationale markt. Ook
om deze reden is het van belang geweest de MIA 1906 aan te passen.937
8.12.4

Data dumping

Behalve vanuit het oogpunt van concurrentie, diende de MIA 1906 ook te worden
aangepast omdat zij data dumping in de hand werkte. In de MIA 1906 werd niet
voorgeschreven op welke wijze er aan de duty to disclose moest worden voldaan. Dit,
in combinatie met onzekerheid bij aspirant-verzekeringnemers over hoever deze
plicht strekte, leidde ertoe dat de aspirant-verzekeringnemer geneigd was om
enorme hoeveelheden (ongeordende) data aan de verzekeraar over te dragen.
Hierbij werd geen onderscheid gemaakt tussen wat relevant was en wat niet. Aspirant-verzekeringnemers lieten het aan verzekeraars om alle informatie te bekijken
en te beslissen wat wel of niet relevant was. Dit kon ervoor zorgen dat organisaties
als (zakelijke) aspirant-verzekeringnemer grote hoeveelheden data ‘dumpten’ bij
de verzekeraar, om op deze wijze zeker te zijn dat alles was medegedeeld. Anderzijds
bleek dit ook een techniek om relevante feiten en omstandigheden te verbergen
in een zee aan informatie over het risico. Er was daarom behoefte aan aanpassing
van de MIA 1906, in die zin dat informatie voortaan aan de verzekeraar zou worden
medegedeeld op een wijze die reasonably clear and accessible is voor de redelijk handelend verzekeraar (prudent insurer).938
8.12.5

Veel geschillen, weinig duidelijke rechtspraak

De duty to disclose gaf regelmatig aanleiding tot geschillen.939 Deze werden veelal
opgelost door middel van dispute resolution. Naar schatting is in meer dan 50% van
alle zakelijke verzekeringsovereenkomsten een bindende arbitrageclausule opgenomen.940 Voor sommige typen verzekeringen loopt dit percentage zelfs tot dicht
tegen de 100% (bijvoorbeeld property en casualty). Hierdoor wordt over dergelijke
geschillen niet vaak voor de rechter geprocedeerd. Zodoende hadden rechters
weinig gelegenheid om de duty to disclose nader uit te leggen in de rechtspraak. Ook
om deze reden was het van belang om de duty to disclose te verduidelijken in de Insurance Act.
Hieraan gerelateerd is ook de economische situatie waarin de verzekeringsmarkt
zich bevindt. De verzekeringsmarkt is cyclisch, in die zin dat er sprake kan zijn
van een ‘harde’ (hard) en een ‘zachte’ (soft) markt.941 Wanneer er sprake is van een
937.

938.
939.

940.
941.

Zie Law Commissions 2014, p. 51 (nr. 5.26-5.27). Zie aldaar ook het citaat van de British Insurance
Broker Association (BIBA): ‘BIBA strongly agrees that the changes are necessary to maintain London’s
pre-eminence in the insurance world.’
Zie Law Commissions 2014, p. 51 (nr. 5.28-5.30).
Een derde van Airmic’s 1100 leden heeft in de periode 2005-2010 te maken gekregen met een geschil
over de duty to disclose. Eén op de 20 leden heeft hierover geprocedeerd. Zie ook Airmic, Disclosure of
material facts and information in business insurance (2011) en Law Commissions 2014, p. 52 (nr. 5.31).
Zie Law Commissions 2014, p. 52 (nr. 5.32).
Onder een zachte markt wordt de situatie verstaan wanneer er veel verzekeraars op de markt zijn.
Verzekeringen zijn dan relatief goedkoop en verzekeraars zullen erop gebrand zijn om overeen-
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soft market zijn verzekeringen relatief goedkoop. Verzekeraars zullen dan meer
moeite hebben om genoeg risico’s te onderschrijven en voldoende premie te ontvangen. Wanneer dit te lang duurt zullen verzekeraars verlies draaien en de markt
verlaten. Hierdoor wordt een hard market gecreëerd. Hierdoor zullen verzekeraars
meer risico’s aangeboden krijgen terwijl de capaciteit beperkt is. Bovendien zal de
prijs van verzekeringen stijgen. De economische situatie kan invloed hebben op
de manier waarop verzekeraars risico’s onderschrijven en makelaars risico’s aan
verzekeraars aanbieden.
Een zachte markt kan het aantrekkelijk maken voor aspirant-verzekeringnemers
en hun makelaars om risico’s slechts oppervlakkig weer te geven aan verzekeraars.
Voor verzekeraars is het in een dergelijke situatie van belang om zoveel mogelijk
verzekeringen af te sluiten. Zij staan immers onder druk om zoveel mogelijk premie
te ontvangen. Daardoor zullen zij minder geneigd zijn om kritische vragen te
stellen over het aangeboden risico. De keerzijde hiervan is dat verzekeraars in een
soft market eerder geneigd zullen zijn om claims te betalen op basis van goodwill,
omdat zij klanten willen behouden.942 De problemen zullen echter ontstaan wanneer soft markets weer hard markets worden. In die periode zullen meer uitkeringsgeschillen ontstaan. Verzekeraars zullen dan concluderen dat ze te weinig premie
hebben gevraagd voor de risico’s die ze verzekeren en zullen eerder geneigd zijn
op zoek te gaan naar niet-medegedeelde feiten (non-disclosures) wanneer er sprake
is van een claim.943 Dit leidt tot wat de Law Commissions noemen ‘underwriting at
claims stage’. Zij merkten daarover het volgende op:
‘A general pressure to write more business and keep prices low combined
with insurers’ apparent right to play a passive role can at its worst give
rise to “underwriting at claims stage”. In other words, an insurer may accept
a poor presentation and ask questions only once a claim arises [cursivering toegevoegd, JIR]. If the insurer discovers that the policyholder has failed to disclose a material circumstance, the remedy of avoidance puts the insurer
into a strong position.’944
Daarmee is gelijk het volgende onderwerp aangekaart. De sanctie avoidance werd
onder de MIA 1906 als te ingrijpend ervaren. Dit zal in de volgende paragraaf
worden besproken.
8.12.6

De sanctie avoidance ex par. 17 MIA was te ingrijpend

De avoidance maatregel die de verzekeraar onder de MIA 1906 toekwam bij schending
van de duty to disclose was een alles-of-niets maatregel. Deze maatregel deed volgens
de Law Commissions geen recht aan de commerciële relaties tussen verzekeringnemers
en verzekeraars, maar werkte juist een tegenstrijdige benadering in de hand.

943.
944.

komsten af te sluiten. In het geval van een harde markt is de situatie omgekeerd. Er is dan een
kleiner aanbod van verzekeraars, zodat er minder capaciteit is en de prijzen zullen stijgen.
Zie Corporate Risk & Insurance – The Case for Placement Reform. The Mactavish Protocols (2011).
Zie Law Commissions 2014, p. 52 (nr. 5.35).
Zie Law Commissions 2014, p. 52 (nr. 5.35).
Zie Law Commissions 2014, p. 53 (nr. 5.37).
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De verzekeringnemer die bijvoorbeeld vergeten was een klein of onbelangrijk feit
mede te delen aan de verzekeraar verloor al zijn rechten onder de polis, zelfs
wanneer de verzekeraar alleen een iets hogere premie had gerekend als hij van de
ware stand van zaken op de hoogte was geweest.
De verzekeraar werd op deze wijze te zeer beschermd tegen het (mogelijke) verlies
dat hij zou leiden indien hij de claim zou uitbetalen. Bovendien spoorde het verzekeraars niet aan om vragen te stellen ten aanzien van het risico, voorafgaand aan
het sluiten van de verzekeringsovereenkomst. Dit leidde ertoe dat een verzekeraar
bij een schending van de duty to disclose in een zeer sterke positie terechtkwam. Zijn
positie was veel sterker dan die van de verzekeringnemer. Zelfs wanneer de verzekeraar de avoidance niet daadwerkelijk zou inroepen, gaf dit hem alsnog een sterke
positie in onderhandelingen. Zo kon de verzekeraar bijvoorbeeld tot een lagere
schikking komen, doordat de sanctie van avoidance boven het hoofd van de verzekeringnemer hing.
Als reactie hierop, werd door rechters soms een geforceerde interpretatie van de
wet gegeven, zodat er geen sprake was van non-disclosure. Zodoende ontvingen verzekeringnemers een volledige uitkering, ondanks het feit dat zij omstandigheden
hadden verzwegen die tot een hogere premie zouden hebben geleid indien de
verzekeraar hiervan op de hoogte zou zijn geweest.945
8.13

Argumenten tegen de hervormingen

Op grond van de hiervoor besproken problemen met de MIA 1906 kwamen de Law
Commissions tot de conclusie dat de duty to disclose hervormd diende te worden.
Echter, zij hebben er niet toe geleid dat de precontractual duty van de aspirant-verzekeringnemer werd afgeschaft. Deze plicht scheelt verzekeraars immers tijd en onderzoek en maakt het bovendien mogelijk om niet-standaard risico’s te verzekeren.
Dit geldt met name omdat het een verplichting legt op de verzekeringnemer om
onverwachte of ongebruikelijke omstandigheden mede te delen aan de verzekeraar.
Dit kunnen omstandigheden zijn waar een verzekeraar niet standaard naar zou
vragen. Zodoende blijft er, ook na de hervormingen van de MIA 1906, een mededelingsplicht rusten op de verzekeringnemer.
Uit het onderzoek van de Law Commissions bleek echter ook dat er partijen waren
die enige zorgen hebben uitgesproken over de effecten van deze hervormingen,
met name voor de grootzakelijke markt en de co-assurantiemarkt.946 De belangrijkste
argumenten tegen de hervormingen waren onder andere dat de duty to disclose – in
tegenstelling tot de conclusie van de Law Commisions – wel goed te begrijpen was,
deze weinig geschillen opleverde, de Engelse verzekeringsmarkt al internationaal
concurrerend is en verzekeringnemers worden bijgestaan door professionele, gespecialiseerde makelaars met een sterke onderhandelingspositie.
Bovendien bestond onder de MIA 1906 al de mogelijkheid om ongewenste bepalingen weg te contracteren en betere bepalingen overeen te komen. Hier werd al veel
gebruik van gemaakt, met name bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Veel
945.
946.

Zie Law Commissions 2014, p. 54 (nr. 5.41-5.43).
Zie Law Commissions 2014, p. 57 (nr. 5.56-5.57): ‘Many of those who doubted the need for reform
are participants in specialist insurance markets, such as Lloyd’s, in which large and complex risks
are insured or reinsured.’
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aspirant-verzekeringnemers worden bijgestaan door grote makelaars met een
sterke onderhandelingspositie, zodat de verzekeraar soms zelfs als zwakke partij
gezien dient te worden. Ook om deze reden werd wel gesuggereerd dat hervormingen van de MIA 1906 niet nodig waren. Om aan deze zorgen tegemoet te komen
is het ook onder de Insurance Act mogelijk om ongewenste bepalingen weg te contracteren.947 Overigens volgt uit het rapport van de Law Commissions niet waarop
deze partijen hun zorgen hadden gebaseerd.
Een andere zorg die partijen hadden was dat de door de Law Commissions voorgestelde
hervormingen zouden leiden tot een daling van de standaard met betrekking tot
de duty to disclose.
Met name vanuit de grootzakelijke en de co-assurantiemarkt, waar veelal nietstandaard risico’s worden verzekerd, werden zorgen geuit over de voorgestelde
hervormingen. Deze zorgen zijn interessant om weer te geven, aangezien juist in
die markten de duty to disclose zeer waardevol is. Immers, zij zorgt ervoor dat de
aspirant-verzekeringnemer alle relevante omstandigheden aan de verzekeraar
mededeelt. Bij dergelijke risico’s kunnen verzekeraars immers niet volstaan met
het stellen van standaardvragen. Ook zal de relevante informatie voor de verzekeraar
niet zomaar beschikbaar zijn. Indien de hervormingen ertoe zouden leiden dat de
standaard ten aanzien van de duty to disclose daadwerkelijk zou dalen, zou dat deze
markt inderdaad kunnen schaden. Om tegemoet te komen aan deze bezwaren uit
de grootzakelijke verzekeringsmarkt en de co-assurantiemarkt is de optie om ongewenste bepalingen weg te contracteren en eigen bepalingen op te stellen behouden
gebleven.
Ook de LMA heeft haar zorgen over de hervormingen geuit. Zij maakte zich hier
zorgen over omdat, onder de Insurance Act, de aspirant-verzekeringnemer alle relevante omstandigheden die hij kent aan de verzekeraar moet mededelen. Echter,
indien hij dit nalaat, voldoet hij nog steeds aan de mededelingsplicht wanneer een
redelijk handelend verzekeraar (prudent insurer) uit de wel-medegedeelde informatie
had kunnen afleiden dat hij nadere informatie diende te achterhalen waarover de
verzekeringnemer geen mededeling had gedaan. De LMA uitte haar zorg dat dit
alternatief:
‘may mean that several rounds of broker presentations are required, to
establish the information which now would be expected at first presentation. This would hinder market efficiency…
[It] may shift market practice, so that an insurer would as a matter of
course carry out due diligence enquiries into an insured’s business, if the
insurer comes to expect only “sufficient information” will be presented.
This would impact market efficiency and increase costs of concluding
contracts – and may meet resistance from buyers.’948
Uit het bovenstaande blijkt dat men in de grootzakelijke verzekeringsmarkt en coassurantiemarkt, niet onverdeeld enthousiast was over de geplande hervormingen
van de MIA 1906. Belangrijkste argument hiervoor was dat de wet zoals die onder
947.
948.
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Zie Law Commissions 2014, p. 57 (nr. 5.56-5.59).
Zie Law Commissions 2014, p. 58 (nr. 5.65).
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de MIA 1906 gold, eigenlijk naar behoren functioneerde en dat men bang was dat
de standaard voor de duty to disclose zou dalen. Bovendien zouden de hervormingen
de effectiviteit van de markt niet bevorderen. Voor zover uit het rapport van de
Law Commissions blijkt worden deze argumenten overigens niet onderbouwd door
enig onderzoek.
Uit het onderzoek van de Law Commissions daarentegen, blijkt dat er gemiddeld genomen genoeg redenen waren die de voorgestelde hervormingen rechtvaardigden
en dat deze hervormingen met name de grootzakelijke verzekeringsmarkt en de
co-assurantiemarkt zouden baten.
De Law Commissions reageerden overigens als volgt op de zorgen van de LMA:
‘We agree with the LMA that the primary duty of disclosure should be
the first limb of the duty of fair presentation and the Bill is drafted on
that basis. However, we think that it is unlikely that a policyholder would
deliberately take advantage of the second limb to disclose only the bare
minimum.’949
De Law Commissions waren net zoals de LMA van mening dat de duty to disclose gebaseerd is op de verplichting van de aspirant-verzekeringnemer om alle relevante
feiten en omstandigheden aan de verzekeraar mede te delen. Anders dan de LMA
waren de Law Commissions echter van mening dat het onwaarschijnlijk is dat een
aspirant-verzekeringnemer zal proberen zo weinig mogelijk informatie met de
verzekeraar te delen, zodat die laatste vervolgens zelf onderzoek zal moeten uitvoeren. Het zou volgens de Law Commissions een riskante strategie zijn voor de verzekeringnemer (en zijn makelaar), nu er nog weinig precedenten zullen zijn met betrekking tot de hervormde bepalingen. De Law Commissions betwijfelen of rechters, gezien
de overkoepelende duty of good faith, veel sympathie over hebben voor een partij
die misbruik van de nieuwe regels probeert te maken. Sterker nog, de Law Commissions waren van mening dat de voorgestelde hervormingen zouden leiden tot een
betere standard of presentation.950 Zij baseren zich hierbij op een marktonderzoek
gebaseerd op de MIA 1906, waaruit bleek dat de huidige standaard juist al laag
was:
‘The same weaknesses and limitations seem to crop up in almost all cases.
The senior insurance personnel consulted as part of this work concurred
that the weaknesses are endemic and market-wide. Of course, there is
some variation in the standards of disclosure – and specific areas of error
or omission – but the overall picture is consistent enough to confirm
that current market standards are inadequate.’951
De Law Commissions gaven in hun rapport aan dat er meerdere redenen zijn die
zorgen voor het beeld zoals dat in dit citaat wordt beschreven. Als belangrijkste
redenen noemden zij het gebrek aan begrip ten aanzien van de duty to disclose en
de onduidelijkheid met betrekking tot welke feiten en omstandigheden er precies
949.
950.
951.

Zie Law Commissions 2014, p. 59 (nr. 5.66).
Zie Law Commissions 2014, p. 59 (nr. 5.67-5.68).
Zie Law Commissions 2014, p. 59 (nr. 5.68) waarin wordt verwezen naar het onderzoek Corporate
Risk & Insurance – The Case for Placement Reform. The Mactavish Protocols (2011), p. 17.
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medegedeeld dienden te worden, zodat het moeilijk is om aan deze plicht te voldoen. Daarnaast is de plicht te eenzijdig, nu zij de indruk wekt dat verzekeraars
een passieve rol hebben. Dit leidt ertoe dat er te weinig feiten en omstandigheden
worden medegedeeld en dat verzekeraars dit bij een claim gebruiken om een sterke
onderhandelingspositie in te nemen.952
Onder meer om deze redenen waren de Law Commisions van mening dat de MIA
1906 aangepast diende te worden. Zij hebben daartoe verschillende hervormingen
voorgesteld. Hieronder zullen deze aanpassingen ten aanzien van de duty to disclose
worden besproken.
De Insurance Act 2015 ter zake

8.14

Op 12 augustus 2016 is de Insurance Act 2015 (hierna: Insurance Act) in werking getreden. Zij heeft te gelden vanaf de datum inwerkingtreding en heeft geen terugwerkende kracht. Dit betekent dat zij toepasbaar is op verzekeringscontracten,
herverzekeringscontracten en wijzigingen van bestaande (her)verzekeringscontracten
die tot stand zijn gekomen op of na 12 augustus 2016.953
Deze hervormingen hebben betrekking op de precontractuele mededelingsplicht
ten aanzien van zakelijke verzekeringsovereenkomsten (business insurance contracts954).955 Zij brengt de aspirant-verzekeringnemer (dan wel de beursmakelaar)
meer duidelijkheid over welke informatie aan de verzekeraar moet worden medegedeeld. Hiertoe zijn de bepalingen uit paragraaf 18-20 MIA 1906 vervangen door
de bepalingen uit de Insurance Act.956 Deze wijzigingen, die zien op de mededelingsplicht ten aanzien van zakelijke verzekeringsovereenkomst, en de in dat kader relevante nieuwe bepalingen zullen hieronder beschreven worden.
8.14.1

The duty of fair presentation

De Insurance Act heeft drie belangrijke wijzigingen aangebracht in de precontractual
duty of good faith die op de aspirant-verzekeringnemer rust. De eerste verandering
betreft de naam van de precontractual duty of good faith, deze werd aangepast naar
de duty of fair presentation.957 Ten tweede werden de wettelijke bepalingen aangepast
die betrekking hadden op de kennis van de aspirant-verzekeringnemer en de verzekeraar. Tot slot was de maatregel avoidance niet meer de enige sanctie voor een
schending van de duty of utmost good faith. Er werden een aantal nieuwe maatregelen
geïntroduceerd, die voortaan konden worden toegepast bij deze schending.
Deze duty of fair presentation is een breed concept dat drie onderwerpen beslaat. De
Law Commisions beschrijven deze als volgt:

952.
953.
954.
955.
956.
957.
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Zie Law Commissions 2014, p. 60 (nr. 5.74).
Zie Wright 2015, p. 2. Zie ook Arnould 2018, p. 832.
Zie par. 1 Insurance Act.
Zie ook Arnould 2018, p. 833-834.
Zie Law Commissions 2014, p. 69 (nr. 7.6). Zie ook Arnould 2018, p. 834.
Zie hierover ook Arnould 2018, p. 832 e.v.
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‘i) what must be disclosed, ii) how that information is presented, and iii)
a duty not to make misrepresentations.’958
Hieruit volgt dat de duty not to make misrepresentations en de duty to disclose all material
matters to the insurer behouden blijven onder de duty of fair presentation. Daarbij is
getracht om de inhoud ervan te verduidelijken.959
Ook een aantal andere aspecten zijn onveranderd onder de duty of fair presentation.
Zo dienen de feiten en de omstandigheden die de aspirant-verzekeringnemer aan
de verzekeraar mededeelt juist te zijn, dan wel hoofdzakelijk correct te zijn (substantially correct). Bovendien dienen de verwachtingen of overtuigingen die de aspirant-verzekeringnemer aan de verzekeraar mededeelt te goeder trouw te zijn. Deze
twee punten golden ook onder de MIA 1906. Verder is in section 7 (3) Insurance Act
gecodificeerd wat moet worden verstaan onder a material matter.960 Ook dit wijkt
niet af van het oude recht. Verder is in de Insurance Act een niet-limitatieve lijst
opgenomen met voorbeelden van relevante omstandigheden, zoals speciale of ongebruikelijke omstandigheden met betrekking tot een risico.961
De Insurance Act brengt echter ook een aantal hervormingen met zich mee die afwijken van het oude recht. Deze zullen hieronder worden besproken.
In paragraaf 3(1) Insurance Act wordt bepaald dat de verzekeringnemer voor het
sluiten van de verzekeringsovereenkomst de verzekeraar een fair presentation of the
risk dient te geven:
‘Before a contract of insurance is entered into, the insured must make to
the insurer a fair presentation of the risk.’962 [cursivering toegevoegd, JIR]
Belangrijk om op te merken is dat deze verplichting rust op de verzekeringnemer,
vóór het aangaan van de verzekeringsovereenkomst.
Wat een fair presentation is wordt verder uitgewerkt in paragraaf 3(3) Insurance Act:
‘A fair presentation of the risk is one–
a. which makes the disclosure required by subsection (4),
b. which makes that disclosure in a manner which would be reasonably
clear and accessible to a prudent insurer, and

958.
959.

960.

961.
962.

Zie Law Commissions 2014, p. 69 (nr. 7.1).
Zie Wright 2015, p. 5: ‘Under existing law, it is well known that the insured has a pre-contractual
duty of utmost good faith, which (in summary) involves two separate elements: (i) the duty not to
make misrepresentations to the insurer; and (ii) the duty to disclose all material matters to the insurer. The Duty [of fair presentation, JIR] preserves these fundamental elements, though it subtly
re-characterises and clarifies their content.’
Section 7(3) Insurance Act 2015 luidt: ‘A circumstance or representation is material if it would influence the judgement of a prudent insurer in determining whether to take the risk and, if so, on
what terms.’
Zie section 7(4) Insurance Act 2015. Zie ook Arnould 2018, p. 836.
Section 3(1) Insurance Act 2015.
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c.

in which every material representation as to a matter of fact is substantially correct, and every material representation as to a matter
of expectation or belief is made in good faith.’963

Wat deze bepaling betekent zal in de paragrafen hieronder nader worden uitgewerkt.
8.14.1.1 Section 3(4) Insurance Act - Duty to disclose
Zoals in de vorige paragraaf beschreven volgt uit paragraaf 3(3)(a) Insurance Act dat
een fair presentation van het risico is, datgene wat volgt uit paragraaf 3(4). In deze
paragraaf van de Insurance Act wordt de duty to disclose aldus nader uiteengezet. Deze
verplichting komt deels overeen met paragraaf 18 MIA 1906, aangevuld met case
law.964 De bepaling luidt als volgt:
‘The disclosure required is as follows, except as provided in subsection
(5)–
a. disclosure of every material circumstance which the insured knows or
ought to know, or
b. failing that, disclosure which gives the insurer sufficient information
to put a prudent insurer on notice that it needs to make further enquiries for the purpose of revealing those material circumstances.’965
[cursivering toegevoegd, JIR]
Op grond van deze bepaling kan de aspirant-verzekeringnemer op twee manieren
voldoen aan zijn duty to disclose. Een aspirant-verzekeringnemer kan ingevolge onder
(a) voldoen aan zijn duty to disclose door alle relevante omstandigheden die hij kent
of behoorde te kennen aan de verzekeraar mede te delen. Dit is feitelijk hetzelfde
als hetgeen dat gold onder paragraaf 18 MIA 1906.
In de Insurance Act is hiernaast een tweede manier geïntroduceerd om aan de duty
to disclose te voldoen. In section 3(4)(b) Insurance Act wordt een tweede mogelijkheid
gecreëerd waar de aspirant-verzekeringnemer op kan terugvallen om alsnog te
voldoen aan de duty to disclose, wanneer hij niet voldoet aan section 3(4)(a) Insurance
Act.
De aspirant-verzekeringnemer voldoet namelijk alsnog aan de duty to disclose wanneer
hij niet alle relevante omstandigheden aan de verzekeraar heeft medegedeeld, indien
de redelijk handelend verzekeraar (prudent insurer) uit de wel-medegedeelde informatie moet kunnen afleiden dat hij nadere informatie dient te achterhalen,
waarover de verzekeringnemer geen mededeling heeft gedaan. Met andere woorden,
de aspirant-verzekeringnemer voldoet ook aan de duty to disclose indien hij genoeg
mededeelt om een redelijk handelend verzekeraar er opmerkzaam op te maken

963.
964.

965.

Section 3(3) Insurance Act 2015.
Zie Law Commissions 2014, p. 672 (nr. 7.21) en bijvoorbeeld WISE (Underwriting Agency) Ltd v Groupo
Nacional Provincial SA [2004] EWCA Civ 962, [2004] 2 All ER 613 at [63]; Garnat Trading & Shipping
(Singapore) Pte Ltd v Baominh Insurance Corporation [2010] EWHC 2578 (Comm), [2011] 1 Lloyd’s Rep
589.
Section 3(4) Insurance Act 2015.
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dat deze navraag dient te doen om relevante feiten en omstandigheden te achterhalen:
‘If the insured fails to fulfil the first limb, the Act introduces a fall-back
position – the second limb. Under this, the insured will satisfy the duty
of disclosure if it gives the insurer “sufficient information to put a prudent insurer on notice that it needs to make further enquiries for the purpose of revealing
those material circumstances.”’966
De Law Commissions hebben in dit kader het volgende opgemerkt:
‘Clause 3(4)(b) provides that, even where a material circumstance is not
itself disclosed, the insured may still have done enough to satisfy the
disclosure duty. The question is whether it has given the insurer sufficient
“signposts” which would lead a prudent insurer to make further enquiries
which, when answered, would reveal material circumstances.’967
Dus ook indien de aspirant-verzekeringnemer tekortschiet in het mededelen van
een material circumstance, kan hij onder omstandigheden toch voldoen aan de duty
to disclose onder de Insurance Act. Met deze aanpassingen hopen de Law Commissions
een actievere rol van verzekeraars te bereiken in de precontractuele fase. Deze
verplichting voor verzekeraars wordt door de Law Commissions verduidelijkt door
het volgende voorbeeld:
‘X Co takes out product liability insurance, describing itself on the proposal
form as a maker of “valves”. The insurer does not ask further questions.
In fact the valves are used in the petrochemical industry. A valve fails,
leading to a massive explosion at a petrochemical plant and subsequently
a large claim.
The failure by X Co to state that its valves were used in the safety mechanisms of petrol storage facilities or other high-risk industry is likely to be
a non-disclosure under the existing law. The high likelihood of serious
damage would make this a material circumstance.
It would also be a material circumstance under our recommended regime,
and ideally it should be disclosed. However, there is a further question
to be asked: has the proposer said enough to put a prudent insurer on
notice that it should make further enquiries?
We think that the mere mention of “valves” is not sufficient. It is too
vague to attract any attention or put the insurer “on notice”. If X Co had
966.
967.

Wright 2015, p. 6.
Zie Law Commissions 2014, p. 75 (nr. 7.37). Zie ook Garnat Trading & Shipping (Singapore) Pte Ltd and
Another v Baominh Insurance Corporation [2010] EWHC 2578 (Comm), [2011] 1 Lloyd’s Rep 589: ‘A minute disclosure of every material circumstance is not required. The assured complies with the duty
if he discloses sufficient to call the attention of the underwriter to the relevant facts and matters
in such a way that, if the latter desires further information, he can ask for it. A fair and accurate
presentation of a summary of the material facts is sufficient if it would enable a prudent underwriter
to form a proper judgment, either on the presentation alone, or by asking questions if he was sufficiently put upon enquiry and wanted to know further details, whether to accept the proposal
and, if so, on what terms.’ (In hoger beroep is tegen deze formulering niet opgekomen).
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described itself as making “specialist” valves, the position might be less
clear. There is certainly an argument that the mention of “specialist”
valves would lead a prudent underwriter to question the meaning of this
term.
Certainly, if X Co had listed its three principal clients (all in the petrochemical industry), we think it would have met the fair presentation standard.
A prudent insurer would be aware of the need for further enquiries about
the possible risks should a valve fail.’968
Uit het bovenstaande blijkt dus dat verzekeraars actief en alert zullen moeten zijn
bij de presentatie van het risico door de aspirant-verzekeringnemer (danwel zijn
beursmakelaar). Belangrijk is hierbij dat gelet wordt op omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het stellen van verdere vragen.969 Doel van section 3(4)(b)
Insurance Act is onder meer om verzekeraars meer betrokken te maken bij de duty
to disclose, zodat zij vragen stellen bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst
in plaats van nadat het risico zich heeft verwezenlijkt. Dit volgt ook uit de rapporten
van de Law Commissions.970
De verzekeringsovereenkomst blijft echter gebaseerd op de utmost good faith.971 De
aspirant-verzekeringnemer mag niet bewust onduidelijk zijn of omstandigheden
verzwijgen om zo te kunnen terugvallen op section 3(4)(b) Insurance Act en vervolgens
afwachten of de verzekeraar verdere actie zal ondernemen. Wanneer de aspirantverzekeringnemer dit wel doet, zal dit veelal zijn aan te merken als een opzettelijke
schending van de duty to disclose.972 Section 3(4)(b) Insurance Act moet vooral worden
gezien als een tegemoetkoming voor de aspirant-verzekeringnemer in het geval
dat voldoen aan de duty to disclose haast onmogelijk wordt zonder de hulp van de
verzekeraar.973
968.
969.
970.

971.

972.

973.
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Zie Law Commissions 2014, p. 75 (nr. 7.38).
Zie Wright 2015, p. 7.
Zie Law Commissions 2014, p. 75 (nr. 7.38): ‘This recommendation is intended to ensure that insurers
are engaged in the disclosure and fair presentation process. Insurers should not “underwrite at
claims stage”, allowing questions to go unasked until a claim is received. If a prudent insurer, reviewing the disclosed information, would be prompted to ask further questions or to seek further
information, a failure on the part of the actual insurer to do so should not prejudice the insured
at a later stage.’
Zie par. 14 Insurance Act 2015, waarin par. 17 MIA 1906 als volgt is aangepast: ‘A contract of marine
insurance is a contract based upon the utmost good faith, and, if the utmost good faith be not observed by either party, the contract may be avoided by the other party.’
Zie Wright 2015, p. 6. Daarbij wordt verwezen naar het standpunt van de LMA en de International
Underwriting Association: ‘The LMA/IUA consider that if an insured (or its broker) deliberately refrains from disclosing information which it knows to be material, this will amount to a deliberate
breach of the duty of fair presentation, notwithstanding the fact that the insured arguably gave
the insurer sufficient ‘signposts’ to fulfil the second limb. That is because it is unacceptable, in a
contract of utmost good faith, deliberately to withhold information known to be material.’
Zie Law Commissions 2014, p. 76 (nr. 7.39): ‘As we have already mentioned, we think the primary
duty of disclosure should be that in clause 3(4)(a). We include clause 3(4)(b) because we recognize
that there may be circumstances in which satisfying the duty without guidance from the insurer
will be almost impossible for an insured, and where an insurer could and should have assisted by
making further enquiries. Recognising that disclosure will often require participation by the insurer
is a central theme of our recommendations. However, we think that the courts would treat clause
3(4)(b) as an alternative only where the insured has tried but failed to comply with clause 3(4)(a)
and shows that it has given the insurer a good base on which to make its enquiries.’ Een dergelijke
interpretatie blijkt ook uit de rechtspraak, zie WISE (Underwriting Agency) Ltd v Grupo Nacional Provincial SA [2004] EWCA Civ 962, [2004] 2 All ER 613: ‘Mere possibilities will not put [the reasonably
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De Law Commissions waren van mening dat section 18 MIA aan verzekeraars te veel
vrijheid bood om passief te blijven. Met section 3(4) Insurance Act is geprobeerd om
dit tegen te gaan door te erkennen dat verzekeraars veelal enige richting moeten
bieden aan de verzekeringnemers. Daarbij is door de Law Commissions opgemerkt
dat zij verwachten dat section 3(4)(a) Insurance Act in de rechtspraak beschouwd zal
worden als de primaire duty to disclose en section 3(4)(b) Insurance Act slechts als een
alternatief indien de verplichting uit section 3(4)(a) (bijna) onmogelijk blijkt.974
In Arnould wordt hierop aangemerkt dat een dergelijk onderscheid tussen een primaire en secundaire optie niet als zodanig uit de Insurance Act volgt. Section 3(4) Insurance Act (b) beoogt een mindere mate van disclosure dan section 3(4)(a) Insurance
Act. Toch worden zij in de Insurance Act ogenschijnlijk als gelijkwaardige alternatieven geboden waartussen verzekerden een vrije keuze hebben. Indien dit de juiste
interpretatie is, zal het onvermijdelijk zijn dat verzekerden i) section 3(4)(b) Insurance
Act als standaardoptie kiezen en ii) dat de duty to disclose vervuld wordt, zelfs wanneer
de verzekerde bewust material circumstances verzwijgt. In Arnould wordt de overtuiging
van de Law Commissions dat verzekeringnemers hier geen gebruik (of misbruik) van
zullen maken dan ook enigszins optimistisch genoemd. Uiteraard zal moeten blijken
of de in Arnould voorspelde gevolgen zich daadwerkelijk zullen voordoen.975
8.14.1.2 Reasonably clear and accessible
De Insurance Act maakt bovendien duidelijk op welke wijze de aspirant-verzekeringnemer dient te voldoen aan de op hem rustende duty to disclose. De informatie dient
namelijk aan de verzekeraar te worden gepresenteerd ‘in a manner which would be
reasonably clear and accessible to a prudent insurer’ (section 3(3)(b) Insurance Act). De informatie van de aspirant-verzekeringnemer dient aldus voldoende duidelijk en
toegankelijk zijn (reasonably clear and accessible). Het schenden van deze bepaling
leidt tot een schending van de duty of fair presentation, zoals ook een schending van
de duty to disclose daartoe zou leiden.976
De bedoeling van deze bepaling is om de vorm waarin de aspirant-verzekeringnemer
informatie aan de verzekeraar mededeelt te reguleren. Daarmee wordt voorkomen
dat een aspirant-verzekeringnemer enorme hoeveelheden informatie en data bij
de verzekeraar ‘dumpt’ (data dumping, zie hiervoor paragraaf 8.12.4).977 De aspirantverzekeringnemer dient de informatie die hij aan de verzekeraar mededeelt op een
geordende wijze te presenteren. Wanneer de aspirant-verzekeringnemer dit nalaat,

974.

975.
976.
977.

careful underwriter] on inquiry, and little if anything can make up for non-disclosure of the unusual or special. Overriding all … is the notion of fairness, and that applies mutually to both parties,
even if the presentation starts with the would-be assured.’
Zie Law Commissions 2014, p. 76 (nr. 7.39): ‘As we have already mentioned, we think the primary
duty of disclosure should be that in clause 3(4)(a). We include clause 3(4)(b) because we recognize
that there may be circumstances in which satisfying the duty without guidance from the insurer
will be almost impossible for an insured, and where an insurer could and should have assisted by
making further enquiries. Recognising that disclosure will often require participation by the insurer
is a central theme of our recommendations. However, we think that the courts would treat clause
3(4)(b) as an alternative only where the insured has tried but failed to comply with clause 3(4)(a)
and shows that it has given the insurer a good base on which to make its enquiries.’
Arnould 2018, p. 838.
Zie Law Commissions 2014, p. 77 (nr. 7.41).
Arnould 2018, p. 837.
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dient de verzekeraar de aspirant-verzekeringnemer te vragen om de informatie die
niet geordend is gepresenteerd, opnieuw mede te delen.
Een grote hoeveelheid aan informatie is op zichzelf niet verwerpelijk indien deze
gestructureerd en geordend aan de verzekeraar wordt gepresenteerd. Het moet
voor de verzekeraar mogelijk zijn om de belangrijke zaken te vinden.978 Zo kan
een samenvatting die de belangrijkste punten aanstipt bijvoorbeeld een goede
manier zijn om data te presenteren, zolang deze samenvatting maar ‘fair and accurate’ is. Het betreft hier een objectieve test:
‘The test is an objective one. It requires that the presentation would be
reasonably clear and accessible to “a prudent insurer”, that is an insurer
who is acting prudently to understand and evaluate risks. The presentation
does not necessarily have to be accessible to the particular underwriter
in question, who may be less than “prudent”.’979
Hieruit kan worden afgeleid dat het niet gaat om de vraag of de presentatie van
het risico reasonably clear and accessible is voor de verzekeraar in kwestie, maar of dit
geldt voor een prudent insurer (een redelijk handelend verzekeraar).
In Arnould wordt opgemerkt dat de Law Commissions deze bepaling in het leven
hebben geroepen omdat zij in de veronderstelling waren dat het toen geldende
recht toeliet dat material information werd begraven in grote hoeveelheden informatie.
Deze bepaling is daarom ontstaan om data dumping tegen te gaan. In Arnould wordt
getwijfeld aan de juistheid van deze veronderstelling, nu uit case law een fair presentation test volgde die dergelijke data dumping zou moeten voorkomen. Het is daarom
niet duidelijk of section 3(3)(b) Insurance Act een codificatie van case law, een verduidelijking van de voorgaande wetgeving of nieuw recht betreft, aldus Arnould.980
8.14.1.3 Duty not to make misrepresentations
De Law Commissions hebben voorgesteld om de duty not to make misrepresentations (in
de zin van paragraaf 20 MIA 1906) onder de duty of fair presentation te brengen. Reden
hiervoor is dat er in de praktijk weinig onderscheid werd gemaakt tussen de duty
not to make misrepresentations en de duty to disclose.981 De duty not to make misrepresentations is daarom opgenomen in section 3(3)(c) Insurance Act:
‘A fair presentation of the risk is one–
in which every material representation as to a matter of fact is substantially correct, and every material representation as to a matter of expectation or belief is made in good faith.’

978.

979.
980.
981.

Zie Law Commissions 2014, p. 77 (nr. 7.43 – 7.44): ‘We do not see this duty as relating to the amount
of information. Instead it is about the need to structure, index and signpost the information which
is given. A large volume of data would not be objectionable if it were organised appropriately and
presented to the underwriter in a form which would allow it to navigate to what is important.
Equally, it would be acceptable if it were accompanied by an overview highlighting material points,
provided that the summary is “fair and accurate”.’
Zie Law Commissions 2014, p. 78 (nr. 7.45).
Zie Arnould 2018, p. 837.
Zie Law Commissions 2014, p. 78 (nr. 7.47).
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Uit deze bepaling volgt dat een material representation of fact “substantially correct”
dient te zijn. Een material representation of expectation of belief dient te zijn gemaakt
in good faith. Dit is hetzelfde als onder paragraaf 20 MIA 1906 al gold. De verschillende eisen die in deze bepaling worden gesteld aan de duty not to make misrepresentations worden in section 7 Insurance Act verder uitgewerkt.
Met betrekking tot wat onder material dient te worden verstaan, bepaalt section 7(3)
Insurance Act het volgende:
‘A circumstance or representation is material if it would influence the
judgement of a prudent insurer in determining whether to take the risk
and, if so, on what terms.’
Verder bevat section 7(4) Insurance Act een indicatieve en niet-uitputtende lijst –
op basis van case law – met omstandigheden die als material worden aangemerkt.982
Zowel section 7(3) als 7(4) vormen volgens Arnould geen verandering ten opzichte
van het voorgaande recht, maar zijn puur cosmetische ingrepen.983
Met betrekking tot het vereiste dat de representation of a fact ‘subtantially correct’ dient
te zijn, bepaalt section 7(5) Insurance Act:
‘A material representation is substantially correct if a prudent insurer
would not consider the difference between what is represented and what
is actually correct to be material.’
Met betrekking tot de material representation van een expectation of belief wordt in
section 3(3)(c) Insurance Act vereist dat deze in good faith wordt gemaakt. De Law
Commissions beschreven dit vereiste slechts beknopt en overwogen als volgt:
‘As we have discussed above, the courts have confirmed that good faith
in this context means just that. It is not sufficient that a representation
is based on reasonable grounds, although of course “the absence of reasonable grounds for that belief might point to the absence of good faith
for that belief.”’984
8.14.2

Kennis van de verzekeringnemer

In de Insurance Act is bepaald dat een verzekeringnemer de feiten en omstandigheden
die hij kent of behoort te kennen aan de verzekeraar dient mede te delen in het
kader van de duty of fair presentation. Dit is een belangrijk deel in de Insurance Act
omdat het bepaalt welke informatie een verzekeringnemer dient mede te delen
982.

983.
984.

Zie Law Commissions 2014, p. 80 (nr. 7.57). Section 7(4) Insurance Act luidt: ‘Examples of things which
may be material circumstances are – a) special or unusual facts relating to the risk; (b) any particular concerns which led the insured to seek insurance cover; and (c) anything which those concerned
with the class of insurance and field of activity in question would generally understand as being
something that should be dealt with in a fair presentation of risks of the type in question.’
Zie Arnould 2018, p. 836,
Zie Law Commissions 2014, p. 80 (nr. 7.57). Verwezen wordt naar Economides v Commercial Union Assurance
Co Plc [1998] QB 587 by Gibson LJ at 606.
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aan de verzekeraar. Dit is in beginsel niet anders dan onder het voorgaande recht,
al wordt in de Insurance Act verduidelijkt wat hieronder dient te worden verstaan
en wiens kennis aan de verzekeringnemer dient te worden toegerekend.985 Hierbij
wordt overigens een onderscheid gemaakt tussen verzekeringnemers die individuen
zijn en verzekeringnemers die dat niet zijn, zoals bedrijven. In Arnould wordt echter
opgemerkt dat hoewel de MIA 1906 niet definieert wat tot de kennis van een verzekeringnemer wordt gerekend, dit uit case law duidelijk volgt. De kennis van een
verzekeringnemer is namelijk datgene wat de verzekeringnemer daadwerkelijk
weet.986 Dit wordt volgens Arnould uitgebreid onder de Insurance Act door section 4(2)(b), welk hieronder besproken zal worden.
8.14.2.1 Kennis van de verzekeringnemer als individu
Een individuele verzekeringnemer, zoals een handelaar, wordt verondersteld te
weten, datgene wat hem daadwerkelijk bekend is en datgene dat daadwerkelijk
bekend is aan degenen die verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van de verzekering van de verzekerde (bijv. de beursmakelaar). Zulks volgt uit section 4(2) Insurance
Act waarin het volgende is bepaald:
‘An insured who is an individual knows only –
a. what is known to the individual, and
b. what is known to one or more of the individuals who are responsible
for the insured’s insurance.’
De kennis van de individuele verzekeringnemer is dan ook relatief simpel te omschrijven, deze weet wat hij daadwerkelijk weet. Ook in de Engelse jurisprudentie
wordt dit bevestigd:
‘The actual knowledge of a natural person means what it says – he knows
what he knows.’987
Hieronder valt overigens ook informatie waarvan de verzekeringnemer op de
hoogte denkt of meent te zijn, maar bewust nalaat om deze informatie te bevestigen
of te onderzoeken (ook wel ‘blind eye knowledge’ genoemd).988 Dit volgt uit section 6(1)
Insurance Act:

985.
986.

987.
988.
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Zie Law Commissions 2014, p. 91 (nr. 8.45).
Zie Arnould 2018, p. 842: ‘The 1906 Act does not define the actual knowledge of individuals. Under
the existing common law, however, what an individual actually knows is extremely simple. An
individual knows that which the individual actually knows.’
Zie PCW Syndicates v PCW Reinsurers [1996] 1 WLR.
Zie Manifest Shipping Co Ltd v Uni-Polaris Insurance Co Ltd (The Star Sea) [2001] UKHL 1, [2003] 1 AC 469
at [112]: ‘“Blind-eye” knowledge approximates to knowledge. Nelson at the battle of Copenhagen
made a deliberate decision to place the telescope to his blind eye in order to avoid seeing what he
knew he would see if he placed it to his good eye. It is, I think, common ground – and if it is not,
it should be – that an imputation of blind-eye knowledge requires an amalgam of suspicion that
certain facts may exist and a decision to refrain from taking any step to confirm their existence.’
Zie ook Lord Denning in Compania Maritima San Basilio SA v Oceanus Mutual Underwriting Association
(Bermuda) Ltd (The Eurysthenes) [1977] QB 49 at 68: ‘This “turning a blind eye” is far more blameworthy
than mere negligence. Negligence in not knowing the truth is not equivalent to knowledge of it.’
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‘For the purposes of sections 3 to 5, references to an individual’s knowledge
include, not only actual knowledge, but also matters which the individual
suspected, and of which the individual would have had knowledge but
for deliberately refraining from confirming them or enquiring about
them.’989
Met betrekking tot section 4(2)(b) wordt door de Law Commissions opgemerkt dat dit
een breed begrip is.990 In Arnould wordt opgemerkt dat een en ander nog niet zo
simpel is als section 4(2)(b) doet lijken. Dit artikel bevat slechts een algemene definitie van welke kennis behoort tot die van een verzekeringnemer. Niet duidelijk
is volgens Arnould hoe dit geïnterpreteerd dient te worden, met name wat het betekent wanneer iemand verantwoordelijk is voor het sluiten van een verzekering
voor de verzekeringnemer.991
8.14.2.2 Kennis van de zakelijke verzekeringnemer
Bij co-assurantie zal het veelal voorkomen dat een verzekeringnemer geen individu
is, maar een rechtspersoon. In de MIA werd niet beschreven wat onder de kennis
van een bedrijf begrepen diende te worden. Dit werd afgeleid uit common law.992
Dat is anders onder de Insurance Act. In dat kader zal in deze paragraaf worden beschreven wat onder de Insurance Act een zakelijke verzekeringnemer (dus niet zijnde
een individu) dient te weten.
Een dergelijke verzekeringnemer, niet zijnde een individu, wordt verondersteld te
weten wat daadwerkelijk bekend is aan de leden van het ‘senior management’ van
de verzekeringnemer en datgene wat daadwerkelijk bekend is aan degenen die
verantwoordelijke zijn voor de verzekering van de verzekeringnemer (te denken
valt aan een risk manager of beursmakelaar), zo bepaalt section 4(3) Insurance Act:
‘An insured who is not an individual knows only what is known to one
or more of the individuals who are–
a. part of the insured’s senior management, or
989.

990.

991.

992.

Zie Arnould 2018, p. 849, waarin wordt opgemerkt dat dit gebaseerd is op het oordeel van Lord
Scott in The Star Sea [2001] 1 Lloyd’s Rep. 389 at 413 en dat dit aldus niet heeft geleid tot een wezenlijke verandering van de wet.
Zie Law Commissions 2014, p. 94 (nr. 8.63-8.64): ‘This definition is intended to catch all those individuals who participate in the insurance buying process, perhaps by collating information about the
risk for the purposes of the disclosure obligation, negotiating with insurers or brokers, giving instructions to brokers on behalf of the insured or approving tenders. Such people may be risk managers or a more general procurement officer or team, for example. They may also be external
contractors. The individuals concerned may well be quite junior (particular in some small and
medium sized companies). If the final purchasing decision is escalated, we think the knowledge
of both the people who compiled the information and the people making the final purchase decision
should be attributed to the insured.’
Arnould 2018, p. 842: ‘It seems tolerably clear that under the new test the knowledge of the individuals who participate in procuring the insured’s insurance at the insured’s broker, and the
knowledge of any individual who participates at any other broker in the chain, becomes the actual
knowledge of the insured. Beyond that, however, given that this is a new test, with no more than
the most basic definition, it is unclear what it means. In particular, it is unclear how broadly the
concepts of being responsible for, or participating in the process of procuring, the insured’s insurance
will be interpreted. They are capable of catching a wide class of individuals and are apparently intended to extend to those who collate information for the purposes of submitting it to insurers.’
Arnould 2018, p. 843-843.
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b.

responsible for the insured’s insurance.’

In section 4(8)(c) Insurance Act wordt verduidelijkt wat wordt verstaan onder the
insured’s senior management:
‘Those individuals who play significant roles in the making of decisions
about how the insured’s activities are to be managed or organised.’
Onder deze definitie vallen onder meer de ‘board members’. In beginsel zal de kennis
van regionale managers of mid-level management niet onder de definitie van senior
management vallen.993 Wel vallen hieronder bijvoorbeeld degenen die een strategische of compliancefunctie hebben.994 Echter, in Arnould wordt hierover opgemerkt
dat met deze bepaling kennis van personen niet in het senior management wordt
uitgesloten (‘those further down the chain’), terwijl hun kennis onder de common law
mogelijk wel tot kennis van de zakelijke verzekeringnemer zou worden gerekend.995
En in section 4(8)(b) Insurance Act wordt duidelijk gemaakt wanneer iemand verantwoordelijk is voor de verzekering van de verzekeringnemer:
‘An individual is responsible for the insured’s insurance if the individual
participates on behalf of the insured in the process of procuring the insured’s insurance (whether the individual does so as the insured’s employee or agent, as an employee of the insured’s agent or in any other capacity).’996
Onder deze definitie valt bovendien ook de agent of the insured, zoals brokers en andere tussenpersonen. Van belang is dat het slechts gaat om de kennis van dat individu, niet om de algemene kennis van bijvoorbeeld een groot makelaarskantoor
waarvoor de broker werkzaam is.997
Overigens geldt net zoals voor de individuele verzekeringnemer, dat ook de blind
eye knowledge998 van de verzekeringnemer (niet zijnde een individu) tot de kennis
van de verzekeringnemer gerekend.999

993.

997.
998.
999.

Hierbij sluiten de Law Commissions aan bij de zaak Gibson v Barton (1874-75) LR 10 QB 329: ‘the
management of the whole affairs of the company; not an agent who is to do one thing, or a servant
who is to obey orders and do another, but a manager who is entrusted with the power to manage
the whole of the affairs.’ Zie verder Law Commissions 2014, p. 93 (nr. 8.58).
Dergelijke kennis dient door middel van een reasonable search te worden achterhaald. Zie par. 7.14.2.3.
Arnould 2018, p. 843.
De Law Commissions verduidelijken dit als volgt (p. 94 (nr. 8.63-8.64)): ‘This definition is intended to
catch all those individuals who participate in the insurance buying process, perhaps by collating
information about the risk for the purposes of the disclosure obligation, negotiating with insurers
or brokers, giving instructions to brokers on behalf of the insured or approving tenders. Such people
may be risk managers or a more general procurement officer or team, for example. They may also
be external contractors. The individuals concerned may well be quite junior (particularly in some
small and medium sized companies). If the final purchasing decision is escalated, we think the
knowledge of both the people who compiled the information and the people making the final
purchase decision should be attributed to the insured.’
Zie Law Commissions 2014, p. 94 (nr. 8.65).
Zie par. 8.14.2.1.
Zie section 6(1) Insurance Act. Zie verder Law Commissions 2014, p. 92 (nr. 8.52) en Wright 2015, p. 9.
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Tot slot wordt in de Explanatory notes bij de Insurance Act het volgende opgemerkt
ten aanzien van de kennis van het senior management en de personen die verantwoordelijk zijn voor het sluiten van de verzekering:
‘Because the knowledge of the senior management and people responsible
for the insurance is directly imputed to the insured for the purposes of
the duty of fair presentation, those categories of person are expected to
be construed relatively narrowly, but are capable of being applied flexibly.
The knowledge of those individuals who do not fall within the category
of senior management, yet who perform management roles or otherwise
possess relevant information or knowledge about the risk to be insured,
may be captured by the “reasonable search” referred to in section 4(6).’1000
8.14.2.3 Wat de verzekeringnemer behoort te weten (ought to know)
Met betrekking tot hetgeen wat de verzekeringnemer behoort te weten, vormt de
Insurance Act een grote verandering ten opzichte van de MIA 1906. Onder de MIA
1906 (par. 18) diende de verzekeringnemer datgene te weten dat hij ‘in the ordinary
course of business’ behoorde te weten. Onder de Insurance Act is er een nieuw criterium:
de ‘reasonable search’. Volgens dit criterium behoort de verzekeringnemer (ongeacht
of het om een individu gaat) datgene te weten wat redelijkerwijs bij een ‘redelijk
onderzoek’ naar informatie ontdekt wordt. De gedachte die hieraan ten grondslag
ligt is dat de verzekeraar ervan mag uitgaan dat de verzekerde meer weet dan
slechts hetgeen dat beschikbaar is binnen de ‘directing mind and will’ of het senior
management van de organisatie. Dit geldt overigens met name voor multinationals,
omdat het bestuur daar vaak niet meer inzicht heeft dan slechts een algemeen,
strategisch overzicht van de organisatie.1001 De omvang van wat de verzekeringnemer
behoort te weten is daarom als volgt gedefinieerd in de Insurance Act:
‘Whether an individual or not, an insured ought to know what should
reasonably have been revealed by a reasonable search of information available
to the insured (whether the search is conducted by making enquiries or
by any other means).’1002 [cursivering toegevoegd, JIR]

1000. Insurance Bill [HL], Explanatory Notes (nr. 56). De Law Comissions hebben dit als volgt toegelicht (zie
Executive Summary p. 10, nr. 2.23): ‘We wish to give policyholders greater guidance on how to comply
with their duties. The draft Bill therefore defines what a policyholder “knows or ought to know”
for the purposes of a fair presentation. In broad terms, we recommend that a policyholder should
be taken to know what is known to its senior management or to the individuals who participate
in the procurement of the insurance. In addition, the insured should carry out a reasonable search
of available information, whether by making enquiries of its staff and agents or by other means.’
1001. Zie Law Commissions 2014, p. 97 (nr. 8.78): ‘Conducting a reasonable search of information available
to the insured is part of a good insurance placement process. The insurer is entitled to expect that
the insured knows more about its operations than that which the directing mind and will or senior
management happen to know, particularly in large, potentially multinational companies where
the board members or equivalent could not generally be expected to have more than a high level,
strategic overview.’
1002. Section 4(6) Insurance Act.
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Er lijkt hierbij sprake te zijn van een objectieve test, al wordt in Arnould aangegeven
dat dit niet helemaal duidelijk is.1003 Verder valt onder dit criterium ook de informatie die zich bevindt binnen de organisatie van de verzekeringnemer of bij een
ander (zoals de broker of iemand wiens belangen bij de verzekering zijn gedekt):
‘In subsection (6) “information” includes information held within the
insured’s organisation or by any other person (such as the insured’s agent
or a person for whom cover is provided by the contract of insurance).’1004
[cursivering toegevoegd, JIR]
Deze categorie is zeer breed nu het niet slechts degenen betreft die verantwoordelijk
zijn voor de verzekering van de verzekeringnemer. Op grond van deze bepaling
dient een verzekeringnemer onder omstandigheden aldus ook te onderzoeken of
advocaten of bijvoorbeeld technische adviseurs relevante informatie omtrent het
risico hebben. Bij wie de verzekeringnemer precies onderzoek dient te doen is onder
meer af hankelijk van de omstandigheden en het soort risico. Het criterium van de
reasonable search lijkt daarmee breder dan het criterium zoals dat onder de MIA 1906
gold. Daarmee wordt de mededelingsverplichting die rust op de verzekeringnemer
onder omstandigheden groter.1005
Dit komt mede omdat als parameter slechts de redelijkheid geldt. De schaal en de
omvang van de reasonable search zal dan ook variëren. Zo zal zij onder meer af hankelijk kunnen zijn van de verzekerde som, het soort risico en de grootte van de
organisatie. Wat redelijk is, dient objectief te worden vastgesteld aan de hand van
het criterium van de redelijk handelend verzekerde in die klasse.1006
Daar komt bij dat de verzekeringnemer slechts datgene hoeft mede te delen dat
redelijkerwijs ontdekt dient te worden bij een reasonable search. Zo behoeft de verzekeringnemer geen kennis te hebben die niet redelijkerwijs ontdekt hoeft te
worden, zoals informatie die bewust wordt achtergehouden door bijvoorbeeld
werknemers.1007
De reasonable search beperkt zich bovendien tot de informatie die voor de verzekeringnemer beschikbaar is (section 4(6) Insurance Act spreekt van: information available
to the insured). De Law Commissions verstaan hieronder het volgende:
‘We would generally expect it to include information held within the
insured’s organisation, including in computer records and known to
1003. Arnould 2018, p. 844.
1004. Section 4(7) Insurance Act.
1005. Wright 2015, p. 10. In Arnould wordt opgemerkt dat dit niet helemaal duidelijk is, zie p. 844: ‘It is
suggested that the concept will continue tob e of relevance and that the principled position remains
that it ought to be the insured, and not the insurer, who carries the risk that material information
does not find its way from within the insured’s organisation to the insurer. That is, the position
ought to be that if the reasonable search does not reveal information which it ought to reveal, the
insured may be guilty of non-disclosure, subject perhaps to questions of how far such a search
“should” reveal negligence or fraud.’
1006. Zie Law Commissions 2014, p. 98 (nr. 8.83): ‘We think much of this must be down to the application
of “reasonable” to a particular set of facts. We expect that what is “reasonable” will depend on the
size, nature and complexity of the business. We refer again to the comment in Arnould that the
question “should be judged objectively, by reference to a reasonable, prudent insured in that class”’
[verwezen wordt naar Arnould 2008, par. 16-46, toevoeging JIR].
1007. Zie Law Commissions 2014, p. 99 (nr. 8.86).
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employees (within reason). We think that how far an insured must go to
question individual employees will vary widely depending on how many
there are. It might be, for example, that all managers of a certain level
should be consulted.
In some circumstances, the insured should also make enquiries of outside
advisors such as brokers/agents, lawyers, technical advisors and suppliers
who may know about matters which are relevant to the insurer. Clause
4(4) explicitly provides that a reasonable search should encompass a search
of information available to the insured but held by its agent […].
Where a parent or holding company places insurance on behalf of a
number of subsidiary or group companies we expect that the placing
company should make reasonable enquiries of those companies. In addition, where the insurance cover is composite insurance so that each
company is an “insured” under a separate policy, the knowledge of the
board of each company would be directly attributed to that company.’1008
De informatie die beschikbaar is bij de verzekeringnemer zal dus per verzekeringnemer kunnen verschillen. Af hankelijk van de grootte van de organisatie zullen
bijvoorbeeld werknemers of de managers van een bepaald niveau ondervraagd
moeten worden. Ook kan het voorkomen dat informatie buiten de organisatie
moeten worden gezocht. Wanneer de verzekering tevens de belangen van dochtermaatschappijen zal dekken, dienen ook (de besturen van) deze dochtermaatschappijen in het onderzoek te worden betrokken.
8.14.3

Kennis van de makelaar

Met betrekking tot de kennis van de makelaar is hiervoor in paragraaf 7.11.3 de
mededelingsplicht van de makelaar onder paragraaf 19 van de MIA 1906 besproken.1009
Ten aanzien van deze bepaling was er behoefte aan verduidelijking, aldus de Law
Commissions. De bepaling was op zichzelf niet onduidelijk, maar er bestonden verschillende interpretaties.1010 Dit leidde onder andere tot onduidelijkheid bij makelaars. De mededelingsplicht die op hen rustte onder de MIA 1906 zou leiden tot
een belangenverstrengeling van hetgeen zij onder de MIA 1906 moesten mededelen
en de vertrouwelijkheidsrelatie die zij met hun klanten hadden.
De Insurance Act legt geen aparte mededelingsplicht op aan de makelaar zoals de
MIA 1906 dat wel deed. In plaats daarvan dient de kennis van de makelaar onder
de Insurance Act gezien te worden als een onderdeel van hetgeen de verzekeringnemer
1008. Zie Law Commissions 2014, p. 99 (nr. 8.89-8.91).
1009. Par. 19 MIA luidde als volgt: ‘Subject to the provisions of the preceding section as to circumstances
which need not to be disclosed, where an insurance is effected for the assured by an agent, the
agent must disclose to the insurer – (a) Every material circumstance which is known to himself,
and an agent to insure is deemed to know every circumstance which in the ordinary course of
business ought to be known by, or to have been communicated to, him; and (b) Every material
circumstance which the assured is bound to disclose, unless it come to his knowledge too late to
communicate it to the agent.’
1010. Overigens is in Arnould 2018 opgemerkt dat par. 19 MIA niet tot verwarring leidde en dat enige
mogelijke verwarring die zou hebben bestaan is opgelost in PCW Syndicates v PCW Reinsurers [1996]
1 Lloyd’s Rep 241. Zie Arnould 2018, p. 845-846.
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dient te weten. De Law Commissions hebben overwogen hoever de mededelingsplicht
voor de zakelijke verzekeringnemer dient te reiken ten aanzien van kennis van de
makelaar:
1.

2.

‘an individual agent (or employee of an agent) is one of those individuals who are “responsible for arranging the insured’s insurance”,
so that what is known to the individual broker, managing agent or
other agent is attributed to the insured and must be disclosed; and
the insured’s duty to make a reasonable search includes information
held by the broker or other agent, but only insofar as it is “available
to the insured.”’1011

Hierop bestaan echter wel uitzonderingen. Zo hoeft een makelaar bijvoorbeeld
geen feiten en omstandigheden over de verzekeringnemer mede te delen die hij
in vertrouwen van een andere klant heeft gehoord.1012 Dit volgt overigens tevens
uit section 4(4) Insurance Act, die als volgt luidt:
‘An insured is not by virtue of subsection (2)(b) or (3)(b) taken to know
confidential information known to an individual if–
a. the individual is, or is an employee of, the insured’s agent; and
b. the information was acquired by the insured’s agent (or by an employee of that agent) through a business relationship with a person
who is not connected with the contract of insurance.’1013
Overigens wordt in Arnould over deze bepaling opgemerkt dat, nu dit een limitatieve
opsomming van uitzonderingen betreft, het zou kunnen dat alle andere informatie
die de makelaar heeft tot de kennis behoort die onder de mededelingsplicht van
de verzekeringnemer valt. Dit zou kunnen betekenen dat informatie die de makelaar
heeft ontvangen anders dan in zijn capaciteit als makelaar, onder de mededelingsplicht valt. Dergelijke informatie werd onder paragraaf 19 MIA echter uitgesloten
van de mededelingsplicht.1014
8.14.4

Kennis van de verzekeraar

Onder de Insurance Act hoeft de verzekeringnemer geen feiten en omstandigheden
aan de verzekeraar mede te delen die deze kent of behoort te kennen.
In section 5 en 6 Insurance Act worden ten aanzien daarvan drie bronnen van kennis
van de verzekeraar genoemd. Hiermee hebben de Law Commissions getracht om
duidelijker te maken wiens kennis aan de verzekeraar dient te worden toegerekend.
Dit zal meer duidelijkheid brengen voor zowel de aspirant-verzekeringnemer als
voor de verzekeraar.1015 Voor beide partijen wordt door deze bepaling verduidelijkt
wat de aspirant-verzekeringnemer dient mede te delen, alsmede welke kennis aan
de verzekeraar moet worden toegerekend.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
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Zie Law Commissions 2014, p. 107 (nr. 9.26). Zie ook section 4(8)(b) Insurance Act.
Zie Law Commissions 2014, p. 107 (nr. 9.27).
Section 4(4) Insurance Act.
Arnould 2018, p. 846.
Zie Law Commissions 2014, p. 121 (nr. 10.37-10.39).
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8.14.4.1 Het criterium: What is known to persons making the underwriting decision
In section 5(1) Insurance Act is het volgende bepaald:
‘For the purposes of section 3(5)(b), an insurer knows something only if
it is known to one or more of the individuals who participate on behalf of
the insurer in the decision whether to take the risk, and if so on what terms
(whether the individual does so as the insurer’s employee or agent, as an
employee of the insurer’s agent or in any other capacity).’ [cursivering
toegevoegd, JIR]
Uit deze bepaling volgt dat slechts de kennis van de persoon die bij de acceptatiebeslissing betrokken is aan de verzekeraar wordt toegerekend. De Law Commissions
merken daarbij op dat het bijvoorbeeld niet relevant is welke kennis het bestuur
of de directie van de verzekeraar heeft. Dat is ook logisch, nu het bestuur of de directie normaal gesproken niet betrokken zullen zijn bij de acceptatiebeslissingen.
In uitzonderingsgevallen, waarbij de directie wel bij een acceptatiebeslissing betrokken zal zijn, zal dit onder section 5(1) Insurance Act vallen. Datzelfde geldt indien
er sprake is van een team dat betrokken was bij de acceptatiebeslissing. In een
dergelijk geval wordt de kennis van het team en ieder individueel teamlid aan de
verzekeraar toegerekend.1016 In Arnould wordt overigens opgemerkt dat niet duidelijk
is hoe moet worden geïnterpreteerd wie er behoort tot personen die bij de acceptatiebeslissing van de verzekeraar zijn betrokken. Bedoeld is kennelijk om de groep
van relevante personen uit te breiden naast degene die de directe acceptatiebeslissing
maakt, maar het is niet duidelijk tot hoever deze uitbreiding reikt.1017
8.14.4.2 Wat de verzekeraar behoort te weten (ought to know)
In section 5(2) Insurance Act wordt bepaald wat de verzekeraar behoort te weten.
Deze bepaling luidt als volgt:
‘For the purposes of section 3(5)(c), an insurer ought to know something
only if–
a. an employee or agent of the insurer knows it, and ought reasonably
to have passed on the relevant information to an individual mentioned
in subsection (1), or
b. the relevant information is held by the insurer and is readily available to
an individual mentioned in subsection (1).’ [cursivering toegevoegd,
JIR]
Uit onderdeel (a) van deze bepaling volgt dat de verzekeraar kennis behoort te
hebben van hetgeen een (andere) werknemer of bijvoorbeeld een gevolmachtigde
(als agent of the insurer) van de verzekeraar weet en van wie mag worden verwacht
dat hij deze de kennis doorgeeft aan iemand wiens kennis volgens section 5(1) In-

1016. Zie Law Commissions 2014, p. 121 (nr. 10.40).
1017. Arnould 2018, p. 845-846.
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surance Act behoort tot kennis van de verzekeraar.1018 Dit geldt met name wanneer
deze informatie is vergaard met als doel het risico in kaart te brengen (bijvoorbeeld
een door een deskundige opgesteld rapport ten aanzien van het te verzekeren risico).
Dit is echter anders wanneer een deskundige na een schadeclaim een rapport opstelt
en daarbij iets opmerkt. Het is volgens de Law Commissions onwaarschijnlijk dat de
deskundige dit vervolgens aan de acceptatie-afdeling van de verzekeraar zal mededelen.
De situatie kan zich voordoen dat bepaalde informatie al aanwezig is bij de verzekeraar in het kader van een andere polis van de aspirant-verzekeringnemer, bijvoorbeeld indien deze informatie conform onderdeel (b) readily available is voor degene
wiens kennis volgens section 5(1) tot de kennis van de verzekeraar behoort. Een
voorbeeld van informatie die mogelijk readily available zou kunnen zijn, is bijvoorbeeld de claimgeschiedenis van een verzekeringnemer. Ook hierop ziet section 5(2)(b)
Insurance Act. Met deze bepaling hebben de Law Commissions bedoeld een evenwicht
te vinden tussen de tegenstrijdige belangen van de aspirant-verzekeringnemer en
de verzekeraar. De verzekeraar behoort de informatie die readily available is binnen
zijn organisatie te kennen. Dit betekent dat niet van de verzekeraar wordt verwacht
dat hij bijvoorbeeld een zoektocht op internet dient te ondernemen naar alle informatie die over een aspirant-verzekeringnemer te vinden is. De informatie dient
zich bijvoorbeeld al te bevinden in het ICT-systeem van de verzekeraar.1019
Ook met betrekking tot deze bepaling (section 5(2) Insurance Act) wordt in Arnould
opgemerkt dat onduidelijk is wat precies de bedoeling van de wetgever is geweest,
anders dan dat de informatie in het bezit van de verzekeraar moet zijn (en dus niet
wordt verkregen doordat dergelijke informatie op internet vindbaar is).1020
8.14.4.3 Common knowledge van de verzekeraar
Behalve het bovenstaande dient de verzekeraar op grond van section 5(3) Insurance
Act ook kennis te hebben van
‘For the purposes of section 3(5)(d), an insurer is presumed to know–
a. things which are common knowledge, and
b. things which an insurer offering insurance of the class in question to
insureds in the field of activity in question would reasonably be expected
to know in the ordinary course of business.’ [cursivering toegevoegd, JIR]
Dit artikel is de vernieuwde paragraaf 18(3) MIA 1906. Uit section 5(3)(a) Insurance
Act volgt dat een verzekeraar zich bewust dient te zijn van ‘common knowledge’,
hetgeen breed geïnterpreteerd moet worden. De Law Commissions merken op dat
het in de moderne tijd moeilijk kan zijn om te bepalen wat hieronder verstaan
dient te worden, zeker met de komst van social media. Om een en ander te verduidelijken geven de Law Commissions het volgende voorbeeld ten aanzien van de interpretatie van common knowledge:

1018. Arnould 2018, p. 848.
1019. Zie Law Commissions 2014, p. 123-124 (nr. 10.50-10.54). Zie ook Wright 2015, p. 12.
1020. Arnould 2018, p. 848.
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‘X, a well-known entertainer, is regularly rumoured in the mainstream
media to have a drug problem and has not commenced libel proceedings
against those making the allegations. When cancellation of event cover
is sought for X’s next tour, we think these rumours would be found to be
matters of common knowledge that need not be disclosed to the underwriter.’1021
In Arnould wordt opgemerkt dat onder de MIA werd gesproken van ‘matters of common
notoriety or knowledge’ hetgeen in de Insurance Act is vervangen door ‘things which are
common knowledge’. Deze verandering is volgens Arnould puur cosmetisch en brengt
geen inhoudelijke verandering.1022
8.14.4.4 Naive capacity
Met betrekking tot section 5(3)(b) Insurance Act hebben de Law Commissions geprobeerd
te verduidelijken hetgeen onder de MIA 1906 was vastgelegd in paragraaf 18(3)(b).
Op grond van die bepaling diende een verzekeraar de risico’s te kennen die inherent
verbonden waren aan het soort risico’s waar hij dekking voor biedt. Dit is onder
de Insurance Act niet gewijzigd, maar de tekst van de bepaling is verduidelijkt. Volgens de Law Commissions waren er problemen met onervaren verzekeraars die voor
het eerst de markt betraden. Daar bestond het risico dat zij niet genoeg premie
vroegen voor een risico omdat zij niet over voldoende kennis ten aanzien van dat
risico beschikten. Als gevolg daarvan probeerden zij dekking onder de polis te
ontlopen door een beroep te doen op schending van de mededelingsplicht. In de
Engelse verzekeringsmarkt wordt dit ook wel ‘naive capacity’ genoemd.1023
8.14.4.5 Classes of insurance & fields of activity
In section 5(3)(b) Insurance Act wordt bovendien gesproken van ‘class of insurance’ en
‘field of activity’. Dergelijke fields of activity zijn bijvoorbeeld maritiem of brand. Een
bepaalde class of insurance is bijvoorbeeld werkgeversaansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheid.
Volgens de Law Commissions is het voorstelbaar dat underwriters die in een bepaalde
class of insurance werken, minder kennis hebben over hoe de organisaties die zij
verzekeren daadwerkelijk opereren.1024 Ten aanzien van hetgeen een underwriter
dient te weten, geven de Law Commissions het volgende voorbeeld:
‘Those operating by class may know less about how the businesses they
insure actually operate, but we think that all insurers should be expected
to understand a broad outline of the risks. For example, we think that a
reasonably well- informed underwriter writing employers’ liability insurance for a plastics company should know that rates of injury in plastics
1021. Zie Law Commissions 2014, p. 125 (nr. 10.59).
1022. Arnould 2018, p. 848.
1023. Zie Law Commissions 2014, p. 125-126 (nr. 10.61). Zie ook Lord Mansfield in Noble v Kennaway (1780)
2 Doug KB 511: ‘Every underwriter is presumed to be acquainted with the practice of the trade he
insures, and whether it is established or not if he does not know it, he ought to inform himself.’
1024. Zie Law Commissions 2014, p. 126 (nr. 10.62) en Wright 2015, p. 13.

DE PRECONTRACTUELE MEDEDELINGSPLICHT BIJ CO-ASSURANTIE

279

8.15

SAMENVATTEND

manufacture are higher than in other industries. On the other hand, they
may not be expected to know about the particular risks of exposure to
styrene in contact moulding of fibre-reinforced plastic.’1025
In Arnould wordt hierover opgemerkt dat dit een codificatie betreft van de bestaande
common law interpretatie op basis van section 18(3)(b) MIA. De test voor wat een
verzekeraar behoort te weten is enkel subjectief in de zin dat een verzekeraar kan
behoren tot een groep die een bepaalde verzekering aanbiedt, maar blijft verder
objectief.1026
8.15

Samenvattend

In dit hoofdstuk is met name aandacht geweest voor de wijze waarop aan de mededelingsplicht wordt voldaan bij zakelijke verzekeringen, en meer specifiek bij
verzekeringen ter beurze. Ook de rol van de makelaar is hierin meegenomen.
Vervolgens is het Engelse verzekeringsrecht ter zake besproken. Zoals in paragraaf 8.12 werd beschreven, was het nodig om de MIA 1906 – in het kader van de
precontractuele mededelingsplicht – te hervormen. Een van de redenen hiervoor
was dat zij verouderd was. De MIA 1906 hield bijvoorbeeld onder meer geen rekening met moderne organisatiestructuren of met de grote aantallen werknemers
van moderne organisaties. Onduidelijk was bovendien welke informatie voor verzekeraars relevant was en welke feiten en omstandigheden een aspirant-verzekeringnemer behoorde te kennen. Maar ook welke informatie aan de aspirant-verzekeringnemer mag worden toegerekend indien dit een bedrijf is. Bovendien konden
verzekeraars op basis van paragraaf 18 MIA een passieve rol aannemen bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst. In de Engelse case law was dit overigens
wel wat meer uitgewerkt. Hierdoor bestond er spanning tussen de verplichting die
op verzekeraars rustte op grond van paragraaf 18 MIA 1906 en hetgeen dat volgde
uit Engelse case law. Met de komst van de Insurance Act is deze spanning middels
hervormingen en verduidelijkingen grotendeels opgelost.
Met betrekking tot de mededelingsplicht biedt de Insurance Act ten eerste een verduidelijking ten aanzien van welke informatie er precies dient te worden medegedeeld. Tevens wordt duidelijk gemaakt op wie deze mededelingsverplichting rust
en hoe ver deze verplichting reikt. Ook is verhelderd of bepaalde informatie aan
de aspirant-verzekeringnemer of de verzekeraar kan worden toegerekend.
Een aantal redenen op basis waarvan werd besloten tot hervorming van het Engelse
verzekeringsrecht, zijn ook van toepassing op het Nederlandse verzekeringsrecht
ten aanzien van de precontractuele mededelingsplicht. Op grond van hetgeen ik
hierboven beschreef blijkt dat in het Nederlandse verzekeringsrecht deels dezelfde
onduidelijkheden of spanningen waar te nemen zijn, zoals die ook golden voor de
MIA 1906. Hieronder zal ik daar twee voorbeelden van beschrijven.

1025. Zie Law Commissions 2014, p. 126 (nr. 10.63).
1026. Arnould 2018, p. 848-849.

280

HOOFDSTUK 8

SAMENVATTEND

8.15.1

8.15

Actieve rol voor verzekeraars

De redenen om paragraaf 18 MIA 1906 te hervormen, lijken (gedeeltelijk) ook van
toepassing te zijn op artikel 7:928 lid 4 BW. Hierin is bepaald dat de verzekeringnemer niet hoeft mede te delen hetgeen de verzekeraar kent of behoort te kennen.
Net zoals in Engeland volgt ook uit onze parlementaire geschiedenis en hetgeen
is bepaald in de relevante rechtspraak dat een verzekeraar op grond van lid 4 geen
passieve houding mag aannemen.1027 Uit de concrete bewoordingen van lid 4 blijkt
dit echter niet duidelijk, nu uit deze bepaling geen directe verplichting voor de
verzekeraar voortvloeit, zoals artikel 7:928 lid 1 BW bijvoorbeeld wel een verplichting op de verzekeringnemer legt. Er bestaat aldus enige spanning tussen hetgeen
dat volgt uit de Nederlandse wettelijke bepaling inzake de mededelingsplicht en
de relevante rechtspraak.
Wetsartikelen blijven natuurlijk altijd enigszins algemeen omdat zij op een zo
groot mogelijk aantal situaties moeten kunnen worden toegepast. Toch zijn de
rechten en plichten van verzekeraars en verzekeringnemers in het Engelse verzekeringsrecht met de komst van de Insurance Act meer geconcretiseerd. Hiermee
lijken zij een duidelijkere verdeling van rechten en verantwoordelijkheden te geven.
Het lijkt erop dat er in die zin ook ruimte is voor verduidelijking van hetgeen is
bepaald in artikel 7:928 BW.1028 Zoals gezegd, zal dat geen inhoudelijke aanpassing
of verandering van het geldende recht zijn, maar betreft het een verduidelijking
van de wettelijke bepaling.
8.15.2

Toerekenen van informatie aan de zakelijke verzekeringnemer

Hetzelfde is op te merken voor de vraag welke informatie aan een verzekeringnemer
mag worden toegerekend, bijvoorbeeld als de verzekeringnemer een bedrijf is.
In Engeland bestond er onduidelijkheid over de omvang van de mededelingsplicht
bij zakelijke verzekeringnemers, met name voor (middel)grote bedrijven. Tevens
werd de mededelingsplicht voor dergelijke organisaties als te zwaar en omvangrijk
ervaren.1029 Door de Insurance Act is dit meer concreet gemaakt en verduidelijkt. Dit
is onder meer gedaan door te definiëren wiens kennis aan de verzekeringnemer
1027. Zie par. 8.5.4. Zie ook Rb. Amsterdam 26 maart 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1502, r.o. 6.2, hetgeen
in hoger beroep niet is bestreden (zie Hof Amsterdam 19 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1541,
r.o. 3.23, NTHR 2016, afl. 4, p. 247 (Q-Park/ACE). Zie verder Rb. Rotterdam 15 april 1999,
ECLI:NL:RBROT:1999:AM7824, n.g. (Royal Nederland/RDM), te kennen uit Van Tiggele-van der Velde
2017, p. 83: ‘Overeenkomstig de bij het sluiten van een verzekering ter beurze geldende regels,
mag een verzekeraar ook in zijn verhouding tot de kandidaat-verzekeringnemer ervan uitgaan dat
hij in beginsel zorgvuldig en zo volledig mogelijk wordt voorgelicht door de makelaar die het betrokken risico ter beurze aanbiedt. Dat ontslaat de verzekeraar evenwel niet van de verplichting
de hem verschafte informatie kritisch te bezien en zonodig door ook zelf vragen te stellen aanvullende informatie te verkrijgen over voor de risicobeoordeling relevante bijzonderheden.’
1028. Zie Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 68-70 waarin zij opmerkt dat bij verzekeringen gesloten op
basis van een vragenformulier meer duidelijkheid wordt verschaft door de gidsfunctie daarvan:
‘Het vragenformulier, dat voor partijen een duidelijk gidsfunctie vervult, schept daarmee duidelijkheid in de relatie verzekeringnemer-verzekeraar: de verzekeraar geeft te kennen welke feiten hij
van belang acht, maar de lijst suggereert ook dat andere feiten hem niet interesseren. In ieder geval
hoeft de verzekeringnemer met die “andere feiten” niets te doen. Die duidelijkheid ontbreekt bij
de “ter beurze” gesloten overeenkomsten, omdat die in de regel zonder aanvraagformulier gesloten
worden.’
1029. Zie par. 8.12.13.
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kan worden toegerekend. Zowel de kennis van het senior management als de kennis
van degenen die verantwoordelijk zijn voor de verzekering van de verzekeringnemer, kan aan de verzekeringnemer worden toegerekend. Bovendien is in de Insurance
Act ook duidelijk uiteengezet welke personen er moeten worden begrepen onder
het senior management en wanneer iemand verantwoordelijk is voor de verzekering
van de verzekeringnemer.1030
In het Nederlandse recht ontbreekt een dergelijke specifieke bepaling in de wet,
althans in artikel 7:928 lid 2 BW wordt zulks niet met zoveel duidelijkheid gedefinieerd. Hierdoor kan er onduidelijkheid bestaan over de vraag welke informatie
aan de verzekeringnemer moet worden toegerekend indien de verzekeringnemer
een bedrijf is.1031 Dat hier onduidelijkheden over (kunnen) bestaan volgt ook uit
de bespreking van de zaak Q-Park/Ace.1032 Dit zou in het Nederlandse verzekeringsrecht duidelijker kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld door het Engelse voorbeeld
te volgen.
8.15.3

Onderscheid tussen zakelijke en niet-zakelijke
verzekeringsovereenkomsten

Tot slot maakt het Engelse verzekeringsrecht een duidelijk onderscheid op basis
van de aard van de verzekeringsovereenkomst (te weten zakelijke en niet-zakelijke
verzekeringsovereenkomsten) en de hoedanigheid van verzekeringnemers. Er zijn
aldus twee wettelijke regelingen met betrekking tot de precontractuele mededelingsplicht, een voor de zakelijke verzekeringsovereenkomsten en een voor de nietzakelijke verzekeringsovereenkomsten. De hoedanigheid van een verzekeringnemer,
althans de aard van de verzekeringsovereenkomst (zakelijk of niet-zakelijk) leidt
tot toepassing van de bijpassende regeling. Mede hierdoor kunnen beide regelingen
specifieker uiteen worden gezet, omdat zij slechts van toepassing zijn op een van
deze categorieën (zakelijke respectievelijk niet-zakelijke). In Nederland ontbreekt
een dergelijk concreet onderscheid. Dit betekent overigens niet dat er in het geheel
geen onderscheid te maken valt. Ingevolge artikel 7:943 lid 3 BW is het mogelijk
om voor (onderdelen van) artikel 7:928 BW een onderscheid te maken op basis van
de hoedanigheid van de verzekeringnemer. Feitelijk kunnen we in Nederland aldus
twee benaderingen onderscheiden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit artikel 7:943 lid 3
BW waarin is bepaald dat van artikel 7:928 BW niet ten nadele van de verzekeringnemer of de tot uitkeringsgerechtigde kan worden afgeweken indien de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is en hij de verzekering sluit anders dan in de
uitoefening van een beroep op bedrijf. Indien er sprake is van een zakelijke verzekeringnemer (niet zijnde een natuurlijk persoon) mag wel van dit artikel worden
afgeweken. De beslissing om al dan niet van artikel 7:928 BW af te wijken, blijft
in dat geval echter een keuze van partijen, waarbij opgemerkt wordt dat deze
keuze veelal bij de verzekeraar zal berusten en niet is gebaseerd op een gezamenlijke keuze van de betrokken partijen. Met betrekking tot co-assurantie kan worden
opgemerkt dat de makelaar hier een belangrijke rol speelt, nu die veelal de polis
en de voorwaarden zal opmaken en/of inbrengen. Lezing van bijvoorbeeld de Ne1030. Zie par. 8.14.2.2 e.v.
1031. Zie par. 8.5.3.
1032. Zie par. 8.7.3. Zie voor een bespreking van deze zaak ook Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 92-94
en Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/154.
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derlandse Beursvoorwaarden Brandverzekering of de Nederlandse Beurs-Cascopolis
voor de binnenvaart leert echter dat een dergelijk onderscheid ook in de modelbeursvoorwaarden niet wordt gemaakt.1033
Zo bezien bestaat er dus een mogelijkheid tot afwijken voor zakelijke verzekeringnemers, maar geen algemene regeling die een duidelijk onderscheid maakt tussen
een mededelingsplicht voor zakelijke en niet-zakelijke verzekeringsovereenkomsten.
Tot slot maakt het in het Nederlandse verzekeringsrecht verschil of er bij het acceptatieproces voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst al dan niet gebruik
is gemaakt van een aanvraagformulier. Naar aanleiding hiervan rust op de verzekeringnemer een spontane mededelingsplicht (ex art. 7:928 lid 1 BW) of een mededelingsplicht op basis van een vragenlijst (ex art. 7:928 lid 6 BW). Hierbij merk ik
op dat de verzekeringnemer bij de spontane mededelingsplicht een mindere bescherming heeft dan bij een mededelingsplicht op basis van een vragenlijst.1034
Deze keuze voor het een of het ander zal veelal berusten bij de verzekeraar.
Welke regeling van toepassing is, hangt dus onder meer af van het beleid dat de
verzekeraar voert bij het sluiten van de verzekering. Als gevolg hiervan komt het
voor dat zakelijke verzekeringsovereenkomsten soms worden gesloten op basis van
een vragenlijst en kan het zijn dat niet-zakelijke verzekeringsovereenkomsten op
basis van een spontane mededelingsplicht worden gesloten. Er is voor de totstandkoming van een verzekering (en de wijze waarop de mededelingsplicht ingevuld
dient te worden) aldus geen sprake van een duidelijk onderscheid tussen zakelijke
en niet-zakelijke verzekeringsovereenkomsten. Zodoende hangt ook de mate van
bescherming van de verzekeringnemer af van het door de verzekeraar gevoerde
beleid.
8.16

Conclusie

Voor zakelijke verzekeringen en verzekeringnemers – en aldus ook verzekeringen
ter beurze – laat artikel 7:928 BW (jo. art. 7:943 BW) enige vrijheid. Een gevolg
hiervan kan zijn dat de wettelijke rechten en verplichtingen voor verschillende
partijen niet altijd even duidelijk omschreven zijn (ondanks dat deze mogelijk wel
voortvloeien uit jurisprudentie). Ook in het Engelse verzekeringsrecht bleken een
aantal onduidelijkheden te zitten, welke met de komst van de Insurance Act 2015
getracht zijn te verduidelijken.
Zoals hierboven aangegeven, werden enkele punten geconstateerd die aanleiding
gaven voor die hervorming en verduidelijking van het Engelse verzekeringsrecht.
Met de komst van de Insurance Act zijn deze doorgevoerd. Dit is overigens niet altijd
een inhoudelijke wijziging van het recht, maar hierdoor hebben partijen wel meer
zekerheid ten aanzien van wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de wederpartij kunnen en mogen verwachten. Bedoeling is dat dit zal zorgen voor minder
onduidelijkheden en geschillen.
1033. Wel dient te worden opgemerkt dat in de Nederlandse Beursvoorwaarden Brandverzekering en de
Nederlandse Beursvoorwaarden Uitgebreide Gevarenverzekering wordt afgeweken van art. 7:928
lid 2 BW. Een nadere of meer omvattende afwijking van art. 7:928 BW is in deze voorwaarden niet
opgenomen.
1034. Zie par. 8.3 en 8.9 en Wansink 2009, p. 220-222 en Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX*
2019/155.
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CONCLUSIE

Enkele redenen die aanleiding vormden om de MIA 1906 te hervormen, zijn ook
van toepassing op het Nederlandse verzekeringsrecht en de Nederlandse verzekeringsmarkt. De hierboven besproken hervormingen zouden mogelijk ook het Nederlandse verzekeringsrecht ten aanzien van de precontractuele mededelingsplicht
kunnen verduidelijken, omdat zij tot gevolg hebben dat de verantwoordelijkheden
van partijen duidelijker worden beschreven.
Bovendien zou een onderscheid tussen zakelijke en niet-zakelijke verzekeringsovereenkomsten ervoor kunnen zorgen dat de precontractuele mededelingsplicht specifieker omschreven kan worden per categorie en wordt zij zo meer toegespitst,
zodat beter rekening gehouden kan worden met de bijzondere kenmerken van coassurantie.

284

HOOFDSTUK 8

Hoofdstuk 9
Ontwikkeling van toezicht op de co-assurantiemarkt

9.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden het ontstaan en de huidige situatie van de voor het coassurantiebedrijf relevante Europese en nationale toezichtwetgeving beschreven,
met aandacht voor de bijzondere kenmerken van de co-assurantiemarkt.1035 Daarbij
wordt met name aandacht besteed aan de ontwikkeling ervan tot op heden, waarbij
speciale aandacht zal zijn voor de relatie tussen co-assurantie en de definitie ‘grote
risico’s’ zoals opgenomen in de Wft en diverse Europese richtlijnen in het kader
van het gedragstoezicht ex afdeling 4.2.3 Wft.
Het is hierbij van belang om te benadrukken dat de co-assurantiemarkt de verzekeringsmarkt is voor grootzakelijke risico’s met haar eigen bijzondere kenmerken.
Zij is grotendeels gebaseerd op beursgebruiken die in de loop der tijd op de markt
zijn ontwikkeld tussen professionele partijen.1036 De co-assurantiemarkt kan in dat
opzicht worden omschreven als (gedeeltelijk) zelfregulerend en onderscheidt zich
in dat opzicht van de provinciale verzekeringsmarkt.1037 Dit kan een rechtvaardiging
zijn voor een duidelijker onderscheid tussen co-assurantie en de provinciale verzekeringsmarkt, met betrekking tot de mate van toepassing van toezichtwetgeving,
zowel qua omvang als qua intensiteit.
Opvallend is daarom dat co-assurantie in beginsel toch onder de algemene directe
schadeverzekeringen diende te worden begrepen, zodat een duidelijk onderscheid
met de provinciale verzekeringsmarkt ontbreekt. Wel wordt in latere regelgeving
steeds meer onderscheid gemaakt voor de verzekering van ‘grote risico’s’ en herverzekering. Daarbij werd door middel van uitzonderingen rekening gehouden
met de bijzondere kenmerken van dergelijke risico’s, zoals de complexiteit of
(financiële) omvang daarvan, dan wel met de hoedanigheid van de verzekeringnemer.1038 Opvallend is dat deze bijzondere kenmerken in beginsel ook van toepassing
lijken te zijn op risico’s die door middel van co-assurantie zijn verzekerd. Sterker
nog, ‘grote risico’s’ worden in veel gevallen juist op die manier verzekerd, zodat
sprake is van enige overlap. Co-assurantie kreeg echter niet de dezelfde wettelijke
1035. Dit overzicht zal beperkt zijn tot de voor co-assurantie relevante (Nederlandse en Europese) toezichtwetgeving. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de gehele Nederlandse of Europese toezichtwetgeving op het (schade)verzekeringsbedrijf weer te geven en te bespreken. Wetgeving en richtlijnen
zullen worden besproken voor zover zij relevant zijn voor dit proefschrift. Geheel buiten beschouwing blijft het toezicht op het levensverzekeringsbedrijf en het mededingingsrecht nu dat buiten
het bestek van dit proefschrift valt. Voor een uitgebreide beschouwing van het mededingingsrecht
en co-assurantie verwijs ik naar Baak 2019.
1036. Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX 2019/347: ‘Een circuit van ‘professionals’, die elkaar
kenden en voor wier handelen mede ook ter beurze gegroeide gewoonten en opvattingen een wezenlijke leidraad vormden.’ Zie hoofdstuk 5 – Gewoonten en gebruiken in de co-assurantiemarkt.
1037. Zie hierover par. 8.3.
1038. Dit wordt behandeld in par. 9.11-9.12.
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uitzonderingspositie zoals die er wel was voor de verzekering van ‘grote risico’s’
en herverzekering.
Waarom van een dergelijke uitzonderingspositie voor co-assurantie in het algemeen
geen sprake was (dus bijvoorbeeld ook wanneer er geen sprake is van een ‘groot
risico’ maar wel verzekering middels co-assurantie), blijkt niet geheel duidelijk uit
wetgeving. In dat kader zal vervolgens het nu geldende toezichtrecht ter zake
worden besproken, waarbij getracht wordt deze verhouding (of juist het onderscheid
zo men wil) tussen ‘grote risico’s’ en co-assurantie nader te duiden. Daarbij kan
geconcludeerd worden dat er nauwelijks regelgeving bestaat die specifiek ziet op
co-assurantie, terwijl onduidelijk blijft of met ‘grote risico’s’ ook daadwerkelijk
wordt bedoeld om co-assurantie als markt of categorie onder deze definitie te laten
vallen. Tegelijkertijd kent co-assurantie bijzondere kenmerken die onderscheid
van de provinciale verzekeringsmarkt in bepaalde gevallen rechtvaardigen. Dit
lijkt onderkend te worden door Europese en Nederlandse rechtspraak, maar komt
dus niet duidelijk tot uiting in de wettelijke toezichtbepalingen, waaronder definitie
van ‘grote risico’s’.
Co-assurantie heeft dus verschillende bijzondere kenmerken die vrijstelling zouden
rechtvaardigen, hier wordt echter niet concreet op geacteerd in de wetgeving.
Dit leidt tot onduidelijkheid met betrekking tot de toepassing van het gedragstoezicht, en meer specifiek de toezichtregels met betrekking tot de zorgvuldige
dienstverlening.
Dit zal worden toegelicht aan de hand van afdeling 4.2.3 Wft en de daarin opgenomen precontractuele informatieplicht. Daarbij zal worden geconcludeerd dat verzekeringen op basis van co-assurantie in beginsel niet worden vrijgesteld van deze
precontractuele informatieplicht, zodat deze in beginsel onverkort op de beursmakelaar rust. Er is aldus geen sprake van een uitzonderingspositie. Dit is echter anders
indien het de verzekering van grote risico’s (ex art. 1:1 Wft) betreft, welke ingevolge
artikel 4:18 Wft wel zijn vrijgesteld en aldus een uitzonderingspositie innemen.
Het kan dus voorkomen dat toezichtbepalingen uit afdeling 4.2.3 Wft van toepassing
zijn op co-assurantietransacties hetgeen, gezien het karakter van de risico’s die op
deze wijze worden verzekerd, in strijd lijkt te zijn met de ratio achter de vrijstelling
voor grote risico’s in artikel 4:18 Wft. Dit kan erin resulteren dat er onduidelijkheid
bestaat over de vraag of de precontractuele informatieverplichting uit afdeling 4.2.3
Wft op de beursmakelaar rust.
Allereerst zal in grote lijnen een chronologisch overzicht worden gegeven van de
voor de co-assurantiemarkt relevante Nederlandse en Europese toezichtwetgeving
en de ontwikkeling daarvan, beginnend met een meer algemene weergave van de
totstandkoming van het wettelijk toezicht op verzekeringsmarkten in de vorige
eeuw in Nederland en, meer specifiek, de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf
1964. Voordien bestond er in Nederland weinig tot geen toezichtwetgeving voor
het schadeverzekeringsbedrijf.1039 Vervolgens zal de ontwikkeling naar de huidige
toezichtwetgeving worden beschreven voor zover deze relevant is voor de co-assurantiemarkt. Daarbij zal voornamelijk de focus worden gelegd op het begrip ‘grote
risico’s’ en de uitzonderingen die daarvoor van toepassing zijn en de gevolgen
daarvan voor verzekeringsovereenkomsten die zijn gesloten middels co-assurantie.
1039. Kamerstukken II 1961/62, 6545, nr. 3, p. 10 (MvT).
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Per onderdeel zal worden vastgesteld of er wettelijke bepalingen specifiek voor de
co-assurantiemarkt werden vastgelegd, welke ratio daaraan ten grondslag ligt, dan
wel welke daarbij ontbreekt en wat de effecten hiervan zijn voor de huidige co-assurantiemarkt.
9.2

Ontstaan van toezichtwetgeving op schadeverzekeringen

Zoals hierboven al kort aangestipt was er, voor de totstandkoming van de Wet op
het schadeverzekeringsbedrijf 1964, geen sprake van specifieke toezichtwetgeving
op het schadeverzekeringsbedrijf in Nederland. Hiermee bevond Nederland zich
in uitzonderingspositie in Europa. Alle andere West-Europese landen (behalve
België) hadden reeds een wettelijk toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf.1040
Ook in Nederland drong de noodzaak van wettelijk toezicht steeds meer door, onder
meer omdat het schadeverzekeringsbedrijf een snelle groei kende. Zowel in de
Nederlandse politiek alsmede vanuit de schadeverzekeringsbranche zelf werd
daarom verzocht om een wettelijk toezichtsysteem.1041
9.3

Noodzaak van wettelijk toezicht

Allereerst werd er in 1945 een wetsontwerp aan de Commissie voor het Schadeverzekeringsbedrijf voorgelegd dat zag op een wettelijk toezicht voor buitenlandse
verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werkzaam waren.1042 Dit ontwerp
is echter nooit een wet geworden omdat de Commissie het onwenselijk achtte om
slechts toezicht te houden op buitenlandse maatschappijen. Dit zou immers niet
in het belang van de Nederlandse verzekeringsmarkt zijn. Wel kon de Commissie
voor het Schadeverzekeringsbedrijf zich verenigen met wettelijke toezichtregels
die alle in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen zouden betreffen.1043

1040. Kamerstukken II 1961/62, 6545, nr. 3, p. 10 (MvT).
1041. Kamerstukken II 1961/62, 6545, nr. 3, p. 10 (MvT): ‘Het moet dan ook – mede met het oog op de
snelle groei, welke het schadeverzekeringsbedrijf in de laatste jaren heeft te zien gegeven – een
algemeen belang worden geacht, dat de uitoefening van dit bedrijf aan een toezicht wordt onderworpen, zoals dit met uitzondering van België (waar eveneens een wettelijk toezicht nog in voorbereiding is) in alle West-Europese en vele andere landen reeds is geschied. Met het bijgaande
wetsontwerp, dat dit toezicht regelt, wordt dan mede gevolg gegeven aan de wens, die in het verleden
herhaaldelijk is geuit, zowel van de zijde van de Staten-Generaal als uit de kringen der betrokken
bedrijfsgenoten en daarbuiten, om (…) de uitoefening van het schadeverzekeringsbedrijf aan zekere
wettelijke regelingen te binden.’
1042. In de jaren 1938-1939 bestond er ook in Nederland een reële oorlogsdreiging. Als gevolg daarvan
verplaatsten de buitenlandse verzekeringsmaatschappijen hun in Nederland belegde kapitaal naar
andere landen. Er waren daarom ten tijde van de oorlog in Nederland geen of nagenoeg geen
fondsen aanwezig voor uitkeringen aan verzekeringnemers. Om deze reden wenste men toezicht.
Zie Kamerstukken II 1961/62, 6545, nr. 3, p. 10 (MvT).
1043. Kamerstukken II 1961/62, 6545, nr. 3, p. 10 (MvT): ‘Deze Commissie, waarin behalve de Minister van
Financiën en de Verzekeringskamer het schadeverzekeringsbedrijf in zijn verschillende geledingen
is vertegenwoordigd, gaf als haar oordeel te kennen, dat een wettelijk toezicht alleen op de buitenlandse maatschappijen noch noodzakelijk noch wenselijk was, aangezien dergelijke wettelijke
maatregelen, naar de Commissie vreesde, repercussies in het buitenland ten gevolge zou hebben,
hetgeen niet in het belang van de Nederlandse verzekeringsmarkt zou zijn. Wel kon de Commissie
zich in principe gaarne verenigen met wettelijke maatregelen, welke echter alsdan alle maatschappijen – derhalve zowel binnenlandse als buitenlandse – zouden moeten betreffen. In nauw
overleg met de Commissie is daarop een regeling inzake toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf
ontworpen, welke in onderhavig wetsontwerp is vervat.’
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Vanuit de politiek bestond aldus de wens om de uitoefening van het schadeverzekeringsbedrijf aan wettelijke regelingen te binden, gezien het belang van het
schadeverzekeringsbedrijf voor de economische welvaart. Argumenten waren onder
meer: het belang van verzekerden en anderen, en het gegeven dat het schadeverzekeringsbedrijf zekerheid schept in het geval er schade ontstaat, zodat ondernemers
zich kunnen richten op de groei van hun onderneming. Wanneer verzekeringsmaatschappijen deze zekerheid niet meer kunnen bieden, zullen ondernemingen
voorzichtiger handelen en zal economische groei afnemen.1044
Een meer directe aanleiding voor het ontwerp van een wettelijk toezicht op het
schadeverzekeringsbedrijf deed zich destijds voor toen er tussen 1945 en 1961 een
aantal deconfitures plaatsvond.1045 Als gevolg van deze faillissementen waren verzekeraars niet in staat om aan hun financiële verplichtingen jegens verzekeringnemers en begunstigden te voldoen.
Ook dit maakte duidelijk dat wettelijk toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf
noodzakelijk was ter bescherming van verzekerden en andere belanghebbenden.
De bedoeling van dat toezicht was om faillissementen van verzekeringsondernemingen, of situaties waarin zij niet aan hun financiële verplichtingen jegens verzekeringnemers of verzekerden kunnen voldoen, zoveel mogelijk te voorkomen.1046
In de memorie van toelichting op de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf 1964
werd ook door de wetgever het belang van het schadeverzekeringsbedrijf en de
noodzaak van wettelijk toezicht daarop benadrukt:
‘Het onderhavige ontwerp van wet beoogt een regeling te geven van het
toezicht op ondernemingen, welke het schadeverzekeringsbedrijf uitoefenen. Het uitgangspunt daarbij is de bescherming van de belangen der
verzekerden en andere belanghebbenden. Aan het schadeverzekeringsbe1044. Kamerstukken II 1961/62, 6545, nr. 3, p. 9 (MvT).
1045. Kamerstukken II 1961/62, 6545, nr. 3, p. 9-10 (MvT): ‘Het ernstigste is echter het falen van de schadeverzekeraar, als gevolg waarvan hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Zulks was in
de laatste jaren het geval met een aantal bepaald niet kleine ondernemingen. De ondergetekenden
hebben hier het oog op de deconfitures van de Nationale Unie van 1945 in het jaar 1954, van de
Stichting Ziekenhuisverzekering A.Z.R. in het jaar 1959 en laatstelijk van de Brandaris in 1961.
Het vertrouwen van het publiek is door deze deconfitures geschokt, terwijl belangrijke schade is
toegebracht aan verzekerden en andere belanghebbenden, alsook aan de naam van het gehele
schadeverzekeringsbedrijf.’
1046. Kamerstukken II 1961/62, 6545, nr. 3, p. 10 (MvT): ‘Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken,
dat van de zijde van het schadeverzekeringsbedrijf – dat overigens ter zake niet altijd van een vast
standpunt heeft blijk gegeven – ter gelegenheid van een van deze deconfitures nog eens op invoering van een overheidstoezicht is aangedrongen.
De ondergetekenden zijn van mening, dat de positie, die het schadeverzekeringsbedrijf in het
economische leven inneemt, niet gedoogt, dat opnieuw dergelijke voorvallen plaatsvinden. Waarborgen, dat in de toekomst deconfitures van dit soort niet meer zullen voorkomen, bestaan er
echter op dit moment niet. Te vrezen valt veeleer, dat, nu bij gunstige conjunctuur dergelijke deconfitures voorkomen, in tijden van minder gunstige conjunctuur de toestand op dit punt zal
verslechteren en tot nog meer teleurstellingen aanleiding zal geven.
Overigens zal naar het oordeel van de ondergetekenden een toezicht op het doen en laten van de
schadeverzekeringondernemingen de bedrijfsuitoefening ten goede komen. Met verwijzing naar
de alleszins goede resultaten van het toezicht op het levensverzekeringsbedrijf menen zij te mogen
verwachten, dat het bedrijf als geheel door het toezicht nog sterker zal worden, hetgeen ook in
verband met de te verwachten toenemende concurrentie en de vergrote uitbreidingsmogelijkheden
in de E.E.G.-markt en daarbuiten van grote betekenis moet worden geacht.’
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drijf worden immers door de verzekerden grote belangen toevertrouwd,
belangen, die veelal de bestaanszekerheid van individuen of ondernemingen raken. Het economische leven zou zich zonder het schadeverzekeringsbedrijf niet tot die omvang hebben kunnen ontplooien, welke het
thans heeft. De zekerheid, dat hij bij verlies of bij schade aan zijn productiemiddelen of zelfs bij schade aan zijn financiële potentie of verwachtingen volledige vergoeding zal ontvangen, schept voor de ondernemer de
mogelijkheid om een groter deel van zijn middelen voor de produktie
aan te wenden dan in het geval, waarin deze zekerheid zou ontbreken
(…). Het is deze zekerheid, die het schadeverzekeringsbedrijf geeft. Het
falen van een schadeverzekeringsonderneming heeft dan ook naast de
financiële schade, die dit falen aan de verzekerden en anderen toebrengt,
mede ten gevolge, dat in het algemeen het gevoel van zekerheid wordt
aangetast, hetgeen nog ernstiger is dan de directe financiële schade, die
wordt aangericht. Een en ander doet temeer zijn invloed gelden naarmate
het economisch leven zich ontwikkelt en daarmede ingewikkelder van
structuur wordt. Het gevolg daarvan is, dat het aantal en het soort der risico’s,
die de ondernemer loopt steeds groter worden, terwijl de onderlinge samenhang van
deze risico’s alsook de beoordeling daarvan steeds meer specifieke deskundigheid
eisen. De kans op onjuiste beoordeling van deze risico’s en hun samenhang
wordt door deze ontwikkeling vergroot en daarmede tevens de kans op
deconfitures en aantasting van de zekerheid. Deze ontwikkeling kan de
Overheid als hoedster van het algemeen belang niet ongeïnteresseerd laten.’1047 [cursivering toegevoegd, JIR]
Het uitgangspunt van deze toezichtwetgeving betrof dus met name de bescherming
van verzekerden (verzekeringnemers en consumenten) en andere belanghebbenden.
Dit blijkt ook tegenwoordig nog steeds het uitgangspunt te zijn van nationale en
Europese toezichtwetgeving die ziet op het schadeverzekeringsbedrijf.1048
Dat de hiervoor geciteerde overwegingen van de wetgever destijds nog steeds actueel
zijn, geldt ook met betrekking tot de co-assurantiemarkt. De risico’s die op de beurs
worden aangeboden worden steeds groter en complexer.1049 Voor het beoordelen
van dergelijke risico’s is deskundigheid gewenst.1050 De maatschappij vertrouwt
immers grote (economische en handels)risico’s toe aan verzekeraars en rekent op
de zekerheid die hen wordt geboden. Een wettelijk toezicht op deze sector is daarom
noodzakelijk, breed geaccepteerd en tevens gerechtvaardigd. Indien nodig zal
wettelijk toezicht rekening dienen te houden met de specifieke kenmerken van de
verschillende verzekeringsmarkten. In de volgende paragraaf zal de totstandkoming
van de Nederlandse Wet op het schadeverzekeringsbedrijf worden besproken.

1047. Kamerstukken II 1961/62, 6545, nr. 3, p. 9 (MvT). De wet werd aangenomen op 22 september 1964
en trad op 1 september 1966 in werking, zie Stb. 1964, 409.
1048. Zie par. 9.11.3.
1049. Zie Londonck Sluijk 2017, p. 37 en Theunis & Van der Veen, TvPP 2016, p. 31.
1050. Zie Boshuizen 1998, p. 84. Zie ook Van Huizen, Wezeman & Van Eijk-Graveland 2014, p. 251.
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Wet op het schadeverzekeringsbedrijf

9.4.1

Totstandkoming en het toepassingsbereik van de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf

Het wettelijk toezicht op het Nederlandse directe schadeverzekeringsbedrijf kwam
tot stand in de vorm van de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf 1964 (hierna:
WOS). Deze wet was ingevolge artikel 2 van toepassing op in Nederland gevestigde
ondernemingen (onder a) en buiten Nederland gevestigde ondernemingen, voor
zover deze in Nederland het schadeverzekeringsbedrijf uitoefenden, tenzij uit de
wet anders bleek (onder b).1051 De wet was aldus – kort gezegd – van toepassing
op het Nederlandse schadeverzekeringsbedrijf, hetgeen in de WOS werd gedefinieerd
als: ‘het als bedrijf sluiten van overeenkomsten van schadeverzekering voor eigen
risico, met inbegrip van het afwikkelen van de in dat bedrijf gesloten overeenkomsten van schadeverzekering, ook al wordt daarmede niet beoogd het maken van
winst’.
De WOS maakte daarbij geen onderscheid tussen de provinciale markt1052 en het
beursbedrijf. Specifieke bepalingen voor het beursbedrijf ontbraken dan ook. Het
moet er daarom voor worden gehouden dat onder de term ‘schadeverzekeringsbedrijf’ zowel de provinciale markt als het beursbedrijf tezamen moeten worden begrepen (deze worden tezamen ook wel gezien als de reguliere schadeverzekeringsmarkt of het directe schadeverzekeringsbedrijf). Wel waren er bepalingen die specifiek zagen op de herverzekeringsmarkt. De uitzonderingspositie van de herverzekeringsmarkt wordt hierna besproken.
9.4.2

De uitzonderingspositie van de herverzekeringsmarkt

In de WOS werd een uitzonderingspositie gecreëerd voor herverzekering, waarbij
verzekeraars het risico dat zij zelf lopen, herverzekeren. Voor de herverzekeringsmarkt werden er wel specifieke bepalingen opgenomen in de WOS, althans, voor
zover het ging om professionele herverzekeraars.1053
Verzekeringsmaatschappijen die enkel het herverzekeringsbedrijf uitoefenden,
waren vrijgesteld van het wettelijk toezicht (zie art. 4 onder a WOS). Daarentegen
vielen verzekeraars die zowel het directe verzekeringsbedrijf als het herverzekeringsbedrijf uitoefenden, niet onder deze uitzondering. Zij stonden daarmee toch
onder wettelijk toezicht.1054
1051. Het begrip ‘onderneming’ wordt in art. 1 WOS gedefinieerd als ‘de natuurlijke of rechtspersoon,
die het schadeverzekeringsbedrijf uitoefent’.
1052. Verzekeringen die buiten het beursbedrijf worden gesloten.
1053. Kamerstukken II 1961/62, 6545, nr. 3, p. 12 (MvT). Zie ook Borgesius 1974, p. 94.
1054. Kamerstukken II 1962/63, 6545, nr. 5, p. 4 (MvA): ‘Opgemerkt moet ook nog worden dat, voor zover
de herverzekering wordt beoefend door ondernemingen, die tevens directe verzekeringen sluiten
– het grootste deel der herverzekeringen is bij zodanige ondernemingen ondergebracht – de
Verzekeringskamer uiteraard ook dit herverzekeringsbedrijf controleert.’ Zie ook Borgesius 1974,
p. 94: ‘Voorts is de regeling niet van toepassing op herverzekeraars die niet tevens het directe verzekeringsbedrijf uitoefenen. Een bezwaar van deze uitzondering is, dat het herverzekeringsbedrijf
dat deel uitmaakt van een maatschappij die overigens het directe verzekeringsbedrijf uitoefent wel
onder het toezicht valt. Toch weegt deze discriminatie niet op tegen de praktische moeilijkheid
om pure herverzekeringsmaatschappijen te controleren. Consequenter ware o.i. geweest het gehele
herverzekeringswezen van toezicht vrij te stellen. Gevreesd moet worden, dat nationaal toezicht
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Uit de memorie van toelichting blijkt dat de ondertoezichtstelling van maatschappijen die uitsluitend het herverzekeringsbedrijf uitoefenden als lastig werd ervaren.1055 Het ging overigens slechts om een drietal maatschappijen die in Nederland
uitsluitend het herverzekeringsbedrijf uitoefenden.1056
Uit de wetsgeschiedenis volgt dat er twee argumenten waren om het herverzekeringsbedrijf vrij te stellen van wettelijk toezicht, namelijk ten eerste de sterk internationale oriëntatie van deze branche, en ten tweede de positie van partijen bij
overeenkomsten van herverzekering.1057
Allereerst is het van belang te onderkennen dat herverzekeraars vaak een wereldwijd
werkterrein hebben. Het sterk internationale karakter van het herverzekeringsbedrijf
en het wereldwijde werkterrein van herverzekeraars, maakt dat een nationale
toezichtwetgeving daarop moeilijk toepasbaar is.1058 Zij werd mede daarom buiten
de strekking van de WOS gelaten.1059
Echter, het internationaal georiënteerde karakter van het herverzekeringsbedrijf
was niet doorslaggevend voor het verlenen van vrijstelling van wettelijk toezicht.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat een deel van de Commissie (welke ter voorbereiding van de openbare beraadslaging omtrent het onderhavige wetsontwerp was
ingesteld) grotendeels niet werd overtuigd door argumenten die hun waarde ontleenden aan het internationale karakter van herverzekeringen.1060
Wel overtuigend was het tweede argument, namelijk dat er bij herverzekering
sprake is van twee professionele partijen met beide een hoge mate van deskundig-

1055.

1056.
1057.

1058.

1059.

1060.

belemmerend zal werken op deze voor vergroting van de dekkingscapaciteit van de directe verzekering zo belangrijke bedrijfstak.’
Kamerstukken II 1961/62, 6545, nr. 3, p. 12 (MvT): ‘Hoewel er redenen zijn ook deze ondernemingen
onder toezicht te stellen, is hiervan afgezien, omdat het zogenaamde professionele herverzekeringsbedrijf door een beperkt aantal ondernemingen wordt uitgeoefend op een markt, die een sterk internationaal karakter draagt en zich daarom bezwaarlijk tot een ingrijpend nationaal toezicht
leent. Hierbij valt nog op te merken, dat op grond van de besprekingen in E.E.G.-verband terzake
van coördinatie van het toezicht op verzekeringsondernemingen te verwachten valt, dat deze ondernemingen daarbij eveneens zullen worden uitgezonderd.’
Zie Kamerstukken II 1963/64, 6545, nr. 7, p. 3.
Kamerstukken II 1963/64, 6545, nr. 7, p. 3: ‘De Minister beriep zich voor deze vrijstelling op tweeërlei
argumenten nl. die betreffende de positie van partijen bij overeenkomsten van herverzekering, en
die betreffende de sterk internationale oriëntatie van deze branche. Allereerst wees de Minister op
de grote mate van deskundigheid van beide partijen, welke bescherming van één daarvan onnodig
maakt, zulks in tegenstelling tot de positie van vele direct verzekerden.’
Hetzelfde geldt overigens voor het materiële verzekeringsrecht, zie art. 7:927 BW. Zie daarover
Parl. Gesch. titel 7.17 BW, p. 7 (TM): ‘Tenslotte zijn contracten van herverzekering meestal internationaal. Veel meer dan bij de gewone verzekering zal dan ook op herverzekering, al zijn daarbij
Nederlandse belangen betrokken, het Nederlandse recht niet van toepassing zijn. Dit alles leidt
ertoe om ook in die gevallen waarin het Nederlandse recht wel geldt, aan de praktijk geen voorschriften op te dringen met welke niemand gebaat zou zijn.’
Kamerstukken II 1963/64, 6545, nr. 7, p. 3: ‘[Er] zijn veel buitenlandse herverzekeraars, die moeilijk
aan een effectief toezicht van Nederlandse zijde kunnen worden onderworpen. Voorts kan ook in
de huidige opzet een onsolide herverzekering worden getroffen, doordat de Verzekeringskamer
deze niet als voldoende dekking voor een schadeverzekeraar zal accepteren. Ook bestaat thans in
de landen der E.E.G. een dergelijk toezicht niet; in E.E.G.-verband zal dit toezicht evenmin worden
geschapen: een richtlijn van deze strekking is spoedig te verwachten […].’
Kamerstukken II 1963/64, 6545, nr. 7, p. 3: ‘Een deel van de commissie betoonde zich grotendeels
niet overtuigd van de waarde der aan de internationale verhoudingen ontleende argumenten. Indien
het mogelijk blijkt gewone buitenlandse schadeverzekeraars aan een krachtig regime te binden
– zoals dit ontwerp toch beoogt – vermocht men niet in te zien, waarom dit nu juist voor herverzekeraars niet zou kunnen.’
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heid.1061 Er is sprake van gelijkwaardige partners die tegenover elkaar staan. Zij
hebben geen bescherming nodig.1062 Zulks blijkt ook uit de memorie van toelichting,
waarin werd overwogen dat ‘waar de beschermende functie van het in te stellen
toezicht ontbreekt, dit toezicht niet behoeft te worden opgelegd’.1063 Dit was het
belangrijkste argument om herverzekering geheel vrij te stellen van toezichtwetgeving. De bescherming van één deze partijen van hen werd daarom, in tegenstelling
tot partijen bij het (directe) schadeverzekeringsbedrijf, onnodig en ongewenst geacht.1064 Het kan opvallend worden genoemd dat het juist de hiervoor genoemde
argumenten waren die een uitzonderingspositie van de herverzekeringsmarkt
rechtvaardigden, nu deze ook van toepassing zijn op de co-assurantiemarkt. Daarvoor bestond echter geen uitzonderingspositie, hetgeen in de volgende paragraaf
zal worden besproken.
9.4.3

Geen uitzonderingspositie voor de co-assurantiemarkt?

Zoals hiervoor genoemd was het eerste argument dat er bij herverzekering sprake
is van een sterk internationale oriëntatie. Ook bij co-assurantie is er vaak sprake
van een sterk internationaal georiënteerde branche.1065 Het komt geregeld voor
dat een risico door middel van co-assurantie (gedeeltelijk) wordt verzekerd door
buitenlandse verzekeraars, danwel dat een risico (gedeeltelijk) geplaatst wordt op
een buitenlandse verzekeringsmarkt, zoals bijvoorbeeld Lloyd’s of London. Door
de wetgever werd zelfs opgemerkt dat het van belang was dat het internationale
verzekeringsbedrijf toegang bleef houden tot de Nederlandse verzekeringsmarkt.1066
1061. Kamerstukken II 1962/63, 6545, nr. 5, p. 4 (MvA): ‘Bij het beoordelen van de vraag of professionele
herverzekeringsondernemingen onder toezicht dienen te worden geplaatst, dient te worden bedacht
dat bij het sluiten van een herverzekering twee uiterst deskundige partijen tegenover elkander
staan. De verzekeraar die een herverzekering wil sluiten zal, alvorens daartoe over te gaan, de
financiële kracht van zijn herverzekeraar onderzoeken en veelal ook een depot vragen, dat moet
dienen ter waarborging van het nakomen van de verplichtingen van de herverzekeraar (…).’
1062. Zie ook Borgesius 1974, p. 94: ‘Een argument om herverzekering geheel vrij te laten is, dat in de
herverzekering gelijkwaardige partners tegenover elkaar staan, die geen bescherming nodig hebben.’
1063. Kamerstukken II 1963/64, 6545, nr. 7, p. 3: ‘Dat een ander deel zich niettemin met de voorgestelde
vrijstelling kon verenigen, was gelegen in de waardering van deze leden voor het eerste argument:
ook zij meenden dat, waar de beschermende functie van het in te stellen toezicht ontbreekt, dit
toezicht niet behoeft te worden opgelegd.’
1064. Zie Kamerstukken II 1963/64, 6545, nr. 7, p. 3: ‘Samenvattend achtte de Minister toezicht enerzijds
onnodig (deskundigheid van partijen), anderzijds in hoge mate ongewenst (ernstige belemmeringen
van een sterk internationaal georiënteerde markt).’ Kamerstukken II 1961/62, 6545, nr. 3, p. 12 (MvT).
Zie ook Borgesius 1974, p. 93-94.
1065. Zie bijvoorbeeld ook Soeteman 2017, p. 301: ‘Deze assurantiemakelaars opereren overigens ook
niet uitsluitend binnen de Nederlandse coassurantiemarkt maar ook zullen zij vaak gebruik maken
van andere internationale verzekeringsmarkten waarvan de Londense verzekeringsmarkt (denk
aan Lloyd’s) ongetwijfeld de bekendste is. De makelaars in de coassurantiemarkt concurreren niet
alleen met andere makelaars in de Nederlandse coassurantiemarkt maar voor grotere internationale
risico’s ook met andere buitenlandse “insurance brokers”.’ Zie ook Franken en Meijer 2017, p. 343:
‘Zowel de risico’s als ook de partijen kunnen zich deels in Nederland, maar ook in het buitenland
bevinden.’
1066. Dat dit iets was om rekening mee te houden blijkt ook uit de wetsgeschiedenis. Zie Kamerstukken II
1964/65, 6545, nr. 1, p. 2 (MvA): ‘De ondergetekenden zijn met de hier aan het woord zijnde leden
van mening, dat het tot stand komen van transacties in het internationale handelsverkeer mede
beïnvloed wordt door de voorwaarden, waaronder verzekeringen kunnen worden gesloten, en dat
het wenselijk is, dat het internationale verzekeringsbedrijf op redelijke voorwaarden toegang tot
de Nederlandse markt blijft houden.
Als het huidige ontwerp tot wet is verheven, zullen met Lloyd’s besprekingen gevoerd worden
omtrent de voorwaarden, waarop zij hier te lande kan werken. In dit stadium, waarin de bespre-
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Dit is overigens niets nieuws, ook veel eerder al was dit internationale aspect een
belangrijk onderdeel van de Nederlandse verzekeringsmarkt. Zo stond de Amsterdamse assurantiebeurs zelfs bekend als de verzekeringsmarkt bij uitstek, de markt
waar alles verzekerd kon worden, ongeacht de route of het bedrag. Er bestond
echter niet slechts een internationale oriëntatie voor de ter verzekering aangeboden
risico’s. Ook degenen die een verzekering zochten kwamen uit alle windstreken.
Niet enkel uit Amsterdam en omgeving, maar bijvoorbeeld ook uit Hamburg of
Londen.1067
De Amsterdamse assurantiebeurs werd als volgt omschreven:
‘Dat in dese Stadt onbetwistelyk de meeste Assurantie van alle Kooplieden
in geheel Europa geschiedt, daar aan hoeft niemandt te twyffelen; vermits
niet alleen de Inboorelingen, maar selfs de Vreemdelingen, liever hier
willen laaten verseekeren, als in haar eygene Steeden.’1068
Ook tegenwoordig nog kan co-assurantie als internationaal georiënteerde branche
worden omschreven.1069 Zo zijn er vele internationale spelers actief op de (Nederlandse) verzekeringsmarkt, maar worden Nederlandse risico’s ook nog steeds op
buitenlandse verzekeringsmarkten ondergebracht.1070
Het tweede argument – dat de belangrijkste reden voor vrijstelling van herverzekering vormde – was dat sprake is van twee professionele partijen met beide een
hoge mate van deskundigheid, waardoor er sprake is van gelijkwaardigheid en
bescherming van een dezer partijen onnodig en ongewenst werd geacht.
Waar dit voor de wetgever een belangrijk argument was om herverzekering vrij te
stellen van toezicht, gold dat niet voor co-assurantie. Dit is opvallend omdat het
ook een belangrijk kenmerk van co-assurantie is; dat er sprake is van professionele
partijen die tegenover elkaar staan. Door A-G Hartlief wordt in zijn conclusie bij
een uitspraak van de Hoge Raad daarover het volgende opgemerkt (in het kader
van de uitleg contra proferentem):
‘Die zou bij een dergelijke verzekering [door middel van co-assurantie,
JIR] niet aan de orde zijn, omdat men te maken heeft met twee professionele partijen.’1071

1067.

1068.
1069.
1070.
1071.

kingen met Lloyd’s nog moeten beginnen, kan echter over de wijze van toepassing van de bepalingen
van de wet nog niets worden vermeld.’
VNAB 2016, p. 6. Zie ook Vergouwen 1945, p. 58-59: ‘Door de groote kapitaalrijkdom konden omvangrijke risico’s alleen in Amsterdam verzekerd worden, tegen betrekkelijk lage premiën. Van
alle havensteden in Europa stroomden daar de verzekeringsopdrachten samen. Uit bewaard gebleven
polissen valt op te merken, dat niet alleen de reizen van en naar Nederland verzekerd werden doch
tevens die van en naar willekeurige handelsplaatsen in het buitenland. Dat de makelaars in verband
hiermede over uitgebreide buitenlandsche relaties moesten beschikken laat zich begrijpen. Met
Amsterdam kon een stad als Hamburg, die een op zichzelf niet onaanzienlijke assurantiemarkt
had, zich nog in de verste verte niet meten.’
Le Moine de L’Espine & I. le Long 1753, p. 39.
Londonck Sluijk 2017, p. 40 e.v. Zie ook Van Velzen 2017a, p. 11-12 en VNAB 2016, p. 36-38.
Soeteman 2017, p. 301.
Zie concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, r.o. 3.32, bij HR 6 maart 2020, RvdW 2020/331.
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Bij co-assurantie is het gebruikelijk dat twee professionele partijen tegenover elkaar
staan. Enerzijds de verzekeringnemer die wordt vertegenwoordigd en geadviseerd
door een gespecialiseerde en professionele beursmakelaar. Vanuit juridisch oogpunt
wordt de kennis van de beursmakelaar bovendien aan de verzekeringnemer toegerekend.1072 Anderzijds betreft het de verzekeraar in zijn professionele hoedanigheid.1073 Beide partijen dienen daarom als professioneel te worden beschouwd.1074
De bescherming van één van deze partijen zou daarom onnodig zijn.1075
Zoals later in dit hoofdstuk zal blijken, werd dit uiteindelijk wel een belangrijke
reden om vrijstelling van bepaalde toezichtbepalingen te rechtvaardigen.1076
Uit de wetsgeschiedenis volgt overigens niet of de wetgever er bewust voor heeft
gekozen om geen afzonderlijke toezichtbepalingen voor co-assurantie te ontwikkelen, nu dit niet apart gedefinieerd of beschreven is. Zoals eerder vermeld was in
de WOS geen bijzondere aandacht voor het beursbedrijf of voor co-assurantie. Aldus
werd zij in de WOS niet vrijgesteld van toezicht en zijn er geen toezichtbepalingen
ontworpen die specifiek zagen op co-assurantie. Dit leidde ertoe dat de algemene
toezichtwetgeving voor het schadeverzekeringsbedrijf, zoals die geldt voor de provinciale markt, tevens gold voor de co-assurantiemarkt. Het moet er daarom – in
ieder geval voor de toepassing van de WOS – voor worden gehouden dat co-assurantie door de wetgever wordt gezien als een vorm van directe verzekering waarbij
bescherming van de verzekerden nodig is.

1072. Zie Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX 2019/154: ‘Door de – aan de verzekeringnemer
– toerekenbare kennis van de makelaar, immers, is er sprake van interactie tussen twee professionele partijen.’ Zie ook – in het kader van uitleg van beursvoorwaarde – r.o. 3.31 van concl. A-G
T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, bij HR 6 maart 2020, RvdW 2020/331, waarbij wordt verwezen
naar Van Tiggele-van der Velde, AV&S 2012/91: ‘In beginsel wordt de kennis van de beursmakelaar,
zowel over de tekst van de bepalingen als het onderlinge verband van de daarin voorkomende bepalingen, toegerekend aan de verzekeringnemer.’ Zie ook Leliveld 2017, p. 137.
1073. Zie – in het kader van de mededelingsplicht – Wansink, AV&S 2009/6: ‘Brede steun heeft de opvatting dat die wijze van verzekeren [verzekering ter beurze, d.m.v. co-assurantie, JIR] impliceert
dat de verzekeraar er in beginsel op mag vertrouwen dat de door verzekeringnemer ingeschakelde
beursmakelaar handelt overeenkomstig de daarvoor geldende gebruiken. In het verlengde daarvan
mag de verzekeraar er allereerst ook in zijn verhouding tot de verzekeringnemer van uitgaan dat
hij zorgvuldig en zo volledig mogelijk wordt voorgelicht door de makelaar die het betrokken risico
aanbiedt en – in de woorden van Kamphuisen – de verzekeringswereld kent. Anders gezegd, het
strikte kenbaarheidsvereiste wijkt hier als (mede)grondslag voor de omvang van de mededelingsplicht
voor hetgeen beide partijen ieder vanuit zijn eigen professionele kennis – de verzekeraar uit eigen
hoofde en de verzekeringnemer in de persoon van de makelaar wiens kennis ten deze aan de verzekeringnemer mag worden toegerekend – in redelijkheid van elkaar mogen verwachten.’ [cursivering toegevoegd, JIR]
1074. Zie (weliswaar in het kader van de vraag of de uitleg contra proferentem van toepassing dient te zijn
bij verzekering ter beurze) Van Tiggele-van der Velde, AV&S 2012/9: ‘En dat is nu juist niet aan de
orde, nu ieder der partijen als professionele partij heeft te gelden’. Zie ook Van Tiggele-van der
Velde, AV&S 2017/14. Zie verder Franken en Meijer 2017, p. 343: ‘Verzekeringen ter beurze betreffen
veelal grote(re) risico’s. De verzekeringsovereenkomst wordt gesloten tussen in beginsel professionele partijen’. Zie verder Leopold en Verdam, Bb 2017/31: ‘Wanneer het gaat om een beurspolis,
zal daarbij bovendien meewegen dat beide partijen geacht worden over professionele kennis te
beschikken en kunnen ook brancheopvattingen en beursgebruiken een rol spelen’.
1075. Zie – in het kader van de mededelingsplicht – bijvoorbeeld Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 77:
‘[…] dat het bij de te beurze gesloten verzekering gaat om een verzekering die door de tussenkomst
van een professionele makelaar – voor wie duidelijk dient te zijn van welke feiten en omstandigheden de beslissing van de verzekeraar af hangt of kan af hangen – wordt gesloten. De gedachte
dat de verzekeringnemer bescherming behoeft, zoals deze hiervoor aan de orde was, heeft daarmee
niet te gelden.’ Zie ook Van Tiggele-van der Velde, AV&S 2012/9.
1076. Zie par. 9.6.2 en 9.8.2.
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Hier kwam voor het eerst verandering in met de totstandkoming van de Eerste
richtlijn schadeverzekering. Deze richtlijn zal in de volgende paragraaf worden
besproken.
9.5

Eerste richtlijn schadeverzekering1077

9.5.1

Het doel van de richtlijn

Met de eerste richtlijn voor het schadeverzekeringsbedrijf (Richtlijn 73/239/EEG)
werd uiteindelijk de basis gelegd voor latere richtlijnen in de verzekeringssector.
Richtlijn 73/239/EEG zou de vrijheid van vestiging realiseren, zoals die was voorgeschreven in het EG-verdrag.1078 De richtlijn had betrekking op de toegang tot en de
uitoefening van de werkzaamheden op het gebied van de directe verzekeringen,
welke door verzekeringsmaatschappijen die zijn gevestigd in een lidstaat of zich
daar wensen te vestigen, worden verricht in de branches die zijn omschreven in
de bijlage van de richtlijn.1079 Integrale herverzekering was uitgesloten (art. 1 lid 2
Richtlijn 73/239/EEG). Doel van de richtlijn was om beperkingen weg te nemen
voor de oprichting en vestiging van bijkantoren en agentschappen door verzekeraars
met een zetel in de EEG.1080 Om dit doel te bereiken coördineerde de richtlijn de
nationale toezichtregimes van de lidstaten. Met name de tegenstellingen die bestonden tussen de verschillende nationale toezichtwetgevingen moesten worden overbrugd. De richtlijn beoogde blijkens de preambule tevens het vastleggen van
financiële waarborgen en maatregelen bij financiële problemen.1081
9.5.2

De inhoud van de richtlijn

De richtlijn bevatte toezichtnormen die de lidstaten in hun nationale wetgeving
moesten implementeren. Deze toezichtnormen hadden onder andere betrekking
op een verplicht gecoördineerd vergunningensysteem, de samenwerking tussen
toezichthoudende autoriteiten in de verschillende lidstaten en bepalingen met
betrekking tot technische voorzieningen en de aan te houden solvabiliteitsmarges.1082

1077. Eerste richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan.
1078. Zie preambule Eerste richtlijn 73/239/EEG: ‘Overwegende dat krachtens bovengenoemd Algemeen
Programma de opheffing van de beperkingen voor de oprichting van agentschappen en bijkantoren,
wat het directe verzekeringsbedrijf betreft, af hankelijk is van de coördinatie van de toegangs- en
uitoefeningsvoorwaarden; dat deze coördinatie in de eerste plaats moet worden verwezenlijkt ten
aanzien van het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche;
Overwegende dat, ter vergemakkelijking van de toegang tot en de uitoefening van deze verzekeringsbranches, bepaalde verschillen die op het gebied van het toezicht bestaan tussen de nationale
wetgevingen, dienen te worden afgeschaft; dat, ter verwezenlijking van dit doel, onder waarborging
van een gepaste bescherming van verzekerden en derden in alle Lid-Staten, met name de bepalingen
dienen te worden gecoördineerd die betrekking hebben op de financiële garanties die van de verzekeringsmaatschappijen worden geëist;’
1079. Zie art. 1 Richtlijn 73/239/EEG.
1080. Zie de overwegingen in de considerans van Richtlijn 73/239/EEG.
1081. Zie preambule Richtlijn 73/239/EEG.
1082. Zie Duijkersloot 1995, p. 80 en Borgesius 1974, p. 181-183.
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Met betrekking tot het verplichte vergunningstelsel werd er in de richtlijn bepaald
dat iedere lidstaat de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf op zijn grondgebied
af hankelijk diende te stellen van een vergunning.1083 Dit was voor de introductie
van de richtlijn nog niet in alle lidstaten het geval. In Nederland bestond bijvoorbeeld slechts een meldingsplicht voor de verzekeraar bij de aanvang van zijn bezigheden.1084
Met de introductie van deze richtlijn werd het voor verzekeraars mogelijk om bijkantoren en agentschappen op te richten in andere lidstaten. Hierbij stonden zij
echter wel onder de toezichtregels van de lidstaat waar een verzekeraar een dergelijk
bijkantoor of agentschap had opgericht. Zo werd de verzekeraar onderworpen aan
het wettelijk toezichtsysteem van de ‘host country’. Nationaal toezicht bleef op deze
manier bestaan. Daardoor leek een integratie van de verzekeringsmarkten van de
lidstaten ver weg. Om dit te doorbreken was uitvoering van de vrijheid van
dienstverlening nodig.
9.5.3

Nog geen uitzonderingspositie voor de co-assurantiemarkt?

Net als onder de WOS werd de co-assurantiemarkt ook in de richtlijn niet onderscheiden van de provinciale markt, in die zin dat bepalingen specifiek voor de coassurantiemarkt ontbraken.1085 De co-assurantiemarkt was daarmee integraal onderworpen aan de algemene toezichtnormen. Echter, de richtlijn maakte wel een
onderscheid door voor enkele specifieke branches een soepeler regime van toepassing te verklaren, hetgeen effect had voor de co-assurantiemarkt.
Door het Europees Parlement werd namelijk de aanbeveling gedaan dat – in het
belang van de verzekerden – bij de eisen die als gevolg van de richtlijn gesteld
werden aan de vermogenspositie van verzekeringsmaatschappijen, onder meer
rekening gehouden diende te worden met de verschillen tussen afzonderlijke
branches.1086
Een dergelijk onderscheid komt in de richtlijn bovendien naar voren in de 7e
overweging, waarin voor enkele bepaalde branches een soepelere regeling getroffen
diende te worden. Deze overweging luidt als volgt:
‘Overwegende dat voor de branches van de zogenaamde transportverzekering, genoemd in de bijlage onder A, 4, 5, 6, 7 en 12 en de branches
van de kredietverzekering genoemd in de bijlage onder A, 14 en 15, een
soepelere regeling moet worden getroffen wegens de voortdurende fluctuaties van de transacties in goederen en kredieten;’1087

1083. Zie art. 6-9 Richtlijn 73/239/EEG.
1084. Zie Duijkersloot 1995, p. 80.
1085. Hiermee wordt slechts bedoeld een parallel tussen de Nederlandse wetgeving en de richtlijn aan
te geven. Niet wordt verondersteld dat de richtlijn gebaseerd is op de Nederlandse wetgeving. Dat
blijkt niet uit de geschiedenis van de richtlijn. Het begrip provinciale markt ontbreekt in de richtlijn,
evenals co-assurantie.
1086. PbEU 1968, C 27/15, betreffende de resolutie houdende advies van het Europese Parlement inzake
het voorstel van de EEG-commissie aan de Raad voor een eerste richtlijn tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf met uitzondering van de levensverzekeringsbranche en de uitoefening daarvan.
1087. Zie overweging 7 van de considerans van Richtlijn 73/239/EEG.
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De genoemde branches betreffen voornamelijk (commerciële) activiteiten van
handelsverkeer, zoals de verzekering van schepen of goederenvervoer.1088 Vanwege
de voortdurende fluctuaties van de transacties in goederen en kredieten golden
met betrekking tot deze branches, andere – veelal soepelere – voorschriften (zie
bijv. artikel 9 en 11 van de richtlijn1089).
Van oudsher werden dergelijke risico’s door kooplieden ter beurze verzekerd door
middel van co-assurantie1090 waarbij gewoonterecht een belangrijke rol speelde.
In de volgende paragraaf wordt daarop kort ingegaan.
9.5.3.1

Rechtvaardiging voor een soepeler regime in de richtlijn

Het feit dat voor enkele bepaalde branches soepelere voorschriften gelden kan
worden gerechtvaardigd door het feit dat actoren in het handelsverkeer professionele partijen zijn, van wie de activiteiten drijven op financieel economische afwegingen. De partijen verkeren in gelijkwaardigheid met elkaar, zodat bescherming
van het individueel belang minder noodzakelijk is. Met betrekking tot de handelsrechtelijke regelgeving ligt de nadruk dan ook op een effectief en efficiënt handelsverkeer. Dit is volgens Van Huizen de essentie van het handelsverkeer:
‘[…] de essentie van het handelsverkeer, te weten dat de activiteiten van
de actoren die zich in de arena van het handelsverkeer begeven bedrijfsof beroepsgericht zijn. Hun activiteiten drijven op financieel economische
afwegingen. Gegeven het feit dat actoren die zich in het handelsverkeer
begeven in gelijkwaardigheid met elkaar verkeren is de handelsrechtelijke
regelgeving dan ook niet zo zeer gericht op bescherming van het individueel belang maar meer op het belang van een effectief en efficiënt handels- en in het verlengde daarvan betalingsverkeer.’1091
Om een effectief en efficiënt handelsverkeer te laten bestaan, is het van belang dat
ook de regelgeving omtrent de verzekering daarvan hierop gericht is.
Naast het feit dat er ook bij co-assurantie sprake is van gelijkwaardige, professionele
partijen, is het mijns inziens ook om deze reden te rechtvaardigen dat co-assurantie
onderscheiden dient te worden van de provinciale verzekeringen.
9.5.3.2

Een soepeler regime voor branches van handelsverkeer

Zoals hiervoor aangegeven betreffen dergelijke handelsactiviteiten onder meer risico’s die van oudsher door kooplieden ter beurze werden verzekerd door middel
1088. Het gaat hier om de volgende branches van de transport- en kredietverzekering: casco rollend
spoorwegmaterieel, luchtvaartuigcasco, casco zee- en binnenschepen, vervoerde goederen (met
inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen), W.A. zee- en binnenschepen, krediet
en borgtocht. Deze risico’s zullen in latere wetgeving worden gedefinieerd als grote risico’s (zie
daarover par. 9.8.3).
1089. Zowel art. 9 als art. 11 Richtlijn 73/239/EEG bevatten daartoe de volgende passage: ‘evenwel zijn
de sub a) en b) bedoelde gegevens niet vereist indien het gaat om de in de bijlage onder A, 4, 5, 6,
7 en 12, vermelde risico’s, en evenmin de sub b) bedoelde gegevens indien het gaat om de in de
bijlage onder A, 14 en 15, vermelde risico’s. Van het eisen van de sub a) en b) bedoelde gegevens
kan worden afgezien indien het gaat om de onder A, 11, vermelde risico’s.’
1090. Zie bijv. de verschillende onderwerpen van de modelbeursvoorwaarden.
1091. Van Huizen 2016, p. 1.
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van co-assurantie, zoals transportrisico’s.1092 Oorspronkelijk waren de verzekeringen
van deze risico’s bijna uitsluitend onderworpen aan gewoonten en gebruiken.
Echter, met de ontwikkeling van het geschreven recht werden ook deze verzekeringen langzamerhand meer onderworpen aan stadskeuren, ordonnanties en wetten.
Toch bleef ook toen de mogelijkheid bestaan om af te wijken van de strenge bepalingen die waren neergelegd in bijvoorbeeld de stadskeuren. Daardoor bleef het
deels mogelijk om te blijven handelen op basis van gewoonten en gebruiken.
Hoewel in stadskeuren soms strenge bepalingen werden neergelegd om verzekeringen te reguleren, was het dus toegestaan, althans mogelijk, om daarvan af te wijken.
Daarover schrijft Vergouwen het volgende:
‘Omtrent den inhoud van de polis bevat de keur de navolgende bepalingen.
Het eerste artikel verklaart van nul en geener waarde ieder contract, dat
in strijd met deze keur is gesloten. Met geen artikel is door makelaars en
partijen in het verzekeringscontract meer de hand gelicht dan met dit.
Tot op zekere hoogte hadden zij ook de vrijheid, van de bepalingen der
keur af te wijken, zooals het ook thans is toegestaan, aan de wet te
renuntieeren voorzoover zij geen dwingend recht bevat.’1093
Het afwijken van de wet gebeurde in de praktijk aldus op grote schaal. Men greep
daarbij terug op gewoonten en gebruiken zoals die zich historisch op de assurantiemarkt hadden ontwikkeld.1094 Bij verzekeringen van handelsactiviteiten gebeurde
dit zelfs op zo’n grote schaal dat gewoonten en gebruiken uiteindelijk in de stadsplakkaten en rechtbanken werden erkend als secundaire bron van handels- en
verzekeringsrecht.1095 Gewoonten en gebruiken zijn in het handelsverkeer altijd
een belangrijke rol blijven spelen, mede omdat zij praktisch en flexibel zijn. Ook
nu nog bestaat er de vrijheid om in bepaalde mate van wettelijke bepalingen van
het tegenwoordige materiële verzekeringsrecht af te wijken.1096
Op basis van het voorgaande is het aannemelijk (maar niet uitdrukkelijk benoemd
in literatuur of wetgeving) dat het soepelere regime uit de richtlijn hierop voortbouwt door dit regime vooral toe te passen op handelsactiviteiten welke veelal
1092. Zie Le Moine de L’Espine & I. le Long 1753, p. 41, over de Ordonnantie van Assurantien en Avaryen
der Stadt Amsterdam uit 1744 waarin verschillende soorten modelbeurspolissen worden onderscheiden, zoals ‘i) Op ’t Casko of Corpus van ’t Schip, ii) Op Goederen, Waaren en Koopmanschappen,
in Scheepen gelaaden, iii) Op ’t Lyf van eenig Persoon, t’Scheepvaarende, iv) Op Opstallen, Timmeragien, Huysingen en Gereedschappen beneffens alle de Meubelen, Goederen, Waaren en Koopmanschappen, reeds in deselve zynde, of verder gebragt wordende. En eyndelyk v) Op Goederen,
Waaren en Koopmanschappen, Contanten, Goudt, Silver, Juweelen, Paarlen en andere Kleynodien,
gaande of komende te Lande, of over soete waateren.’ Een deel hiervan komt overeen met de
branches die in de richtlijn worden onderscheiden (zoals casco zee- en binnenschepen alsmede
vervoerde goederen). In deze tijd bestonden uiteraard nog geen risico’s van rollend spoorwegmaterieel en luchtvaartuigcasco. Treinen en vliegtuigen (en de bijbehorende risico’s) zouden pas later
worden uitgevonden.
1093. Vergouwen 1945, p. 39.
1094. Van Niekerk 1998, p. 245-268. In het bijzonder p. 255: ‘And art 1 of title LIVE of the Impressae of
1582 spoke of insurance contracts being concluded and adjudicated upon according to local customs
and usages (“men is nae de costume ende usantie deser stadt gewoonlijck contracten van asseurantien
oft versekeringen op schepen oft coopmanschappen ter zee ende ter lande te maecken, ende recht
daer op te doen”).’ Zie ook hoofdstuk 5 – Gewoonten en gebruiken in de co-assurantiemarkt.
1095. Van Niekerk 1998, p. 245-268.
1096. Zie art. 7:943 en 7:963 BW.
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(maar niet uitsluitend) door middel van co-assurantie verzekerde risico’s betreffen.
Zij zijn daar echter niet specifiek op gericht, nu hierbij niet benoemd is dat het om
co-assurantie dient te gaan. In de wetsgeschiedenis wordt een en ander niet nader
verklaard.
Echter, als gezegd, concrete toezichtbepalingen die specifiek gericht zijn op de coassurantiemarkt en ook als zodanig benoemd worden, kwamen in deze richtlijn
niet voor. Het bleef het in deze richtlijn slechts bij een soepeler regime voor de
genoemde branches, waarbij het vermoeden bestaat dat dit voornamelijk door
middel van co-assurantie verzekerde risico’s betreft. Dit vermoeden wordt versterkt
doordat de Richtlijn co-assurantie zich specifiek richt op de hiervoor beschreven
branches. Deze richtlijn zal in de volgende paragraaf worden besproken.
9.6

Richtlijn co-assurantie1097

9.6.1

Het doel van de richtlijn

Enige jaren later kreeg het co-assurantiebedrijf de volle aandacht van de EEG, bij
de totstandkoming van Richtlijn 78/473/EEG, ook wel de Richtlijn co-assurantie
genoemd.
Vanuit economisch oogpunt werd het door de Europese Commissie noodzakelijk
geacht om grensoverschrijdende dienstverlening te realiseren vanwege een toename
in grote en complexe risico’s. Het werd steeds moeilijker om voor dergelijke risico’s
dekking te vinden met enkel een beroep op de nationale verzekeringsmarkt. Coassurantie diende daarom op communautair niveau een meer belangrijke rol te
gaan spelen, zodat het vinden van dekking voor dergelijke risico’s gemakkelijker
zou worden. Dit werd door de Commissie als volgt verwoord:
‘Op economisch vlak wordt de noodzaak om tot zulk een vrijmaking over
te gaan gestaafd door de constante toeneming van het aantal produktieeenheden en de groei van het volume en de waarde van de geproduceerde
eenheden, die ten gevolge hebben dat de risico’s toenemen die steeds
minder kunnen worden gedekt via een beroep op de nationale verzekeringsmarkt alleen.
Onder die omstandigheden kan de vrijmaking van de medeverzekering
op communautair niveau, zonder af te doen aan de betekenis van de rol
die de herverzekering speelt, de dekking van bepaalde risico’s vergemakkelijken.’1098
De mogelijkheden om dergelijke grote risico’s onder te brengen op de nationale
verzekeringsmarkten bleken aldus steeds beperkter te worden. Door communautaire co-assurantie mogelijk te maken zou niet alleen de dekking van dergelijke
risico’s gemakkelijker worden, maar zou tevens een eerste stap worden gezet naar
1097. Richtlijn 78/473/EEG van de Raad van 30 mei 1978 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van communautaire co-assurantie.
1098. Zie het voorstel voor een richtlijn van de Raad, ingediend door de Commissie op 2 mei 1974, commissiedocument 641 van 1974.
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de vrijheid van dienstverlening in het verzekeringsbedrijf.1099 Carter en Falush beschreven dit als volgt:
‘The 1978 Co-Insurance Directive (78/473/EEC) was an interim measure to
provide freedom of services for risks that were large enough to require
the participation of several insurers.’1100
Hiertoe werd een belangrijke eerste stap gezet met de Richtlijn co-assurantie
(Richtlijn 78/473/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van communautaire co-assurantie), zo blijkt ook uit de preambule van deze richtlijn.1101
Deze richtlijn beoogde aldus een minimum aan coördinatie tussen de lidstaten tot
stand te brengen. Dit zou de uitoefening van het communautaire co-assurantiebedrijf vergemakkelijken. Zulks volgde tevens uit de preambule:
‘Overwegende dat de daadwerkelijke uitoefening van het communautaire
co-assurantiebedrijf dient te worden vergemakkelijkt door een minimum
aan coördinatie, ten einde mededingingsdistorsies en verschillen in behandeling te voorkomen, zonder dat daardoor inbreuk wordt gemaakt
op de vrijheid die in verscheidene Lid-Staten op dit gebied bestaat.’1102
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze richtlijn was het in enkele lidstaten
wettelijk verboden om deel te nemen aan dergelijke operaties door verzekeraars
die in het buitenland waren gevestigd. In die landen was co-assurantie slechts
toegestaan indien de betreffende verzekeraars, die een risico verzekerden, waren
gevestigd in de betreffende lidstaat waar het risico zich bevond. Dit stond in scherp
contrast met andere lidstaten die hiertoe een volledige vrijheid kenden. Hierdoor
moest het voor verzekeraars mogelijk worden om, in landen waar communautaire

1099. Zie PbEU 1975, C 47/41, overweging 1.1 van het advies inzake een voorstel voor een richtlijn van
de Raad betreffende de vrijmaking van de transacties en coördinatie van de wetgevingen en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van de medeverzekering van het Economisch en Sociaal
Comité aan de Raad, d.d. 19 december 1974: ‘Het Comité stelt met voldoening vast dat het richtlijnvoorstel ten doel heeft, een begin te maken met de totstandbrenging van de vrijheid van dienstverlening op het gebied van de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering’. Zie
ook de preambule van Richtlijn 78/473/EEG: ‘Overwegende dat deze coördinatie slechts betrekking
heeft op de uit economisch oogpunt belangrijkste co-assurantietransacties, dat wil zeggen op die
transacties die op grond van hun aard of hun omvang in aanmerking komen om door internationale co-assurantie te worden gedekt;’.
1100. Carter & Falush 2009, p. 143.
1101. Zie preambule Richtlijn 78/473/EEG: ‘Overwegende dat met deze richtlijn derhalve een eerste stap
wordt gezet naar de coördinatie van alle transacties die kunnen worden uitgevoerd via het vrij
verrichten van diensten’. Daarnaast werd voorafgaand aan deze richtlijn advies uitgebracht door
het Economisch en Sociaal Comité: ‘Het Comité stelt met voldoening vast dat het richtlijnvoorstel
ten doel heeft, een begin te maken met de totstandbrenging van de vrijheid van dienstverlening
op het gebied van de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering. In afwachting
van de daadwerkelijke verwezenlijking van de vrijheid van dienstverlening, die gekoppeld aan een
zekere coördinatie tot stand moet worden gebracht, zal de vaststelling van de richtlijn een niet te
verwaarlozen vooruitgang betekenen in de landen waar beperkende maatregelen van toepassing
zijn inzake het verzekeren van op het nationale grondgebied gelegen regio's door ondernemingen
die buiten dit grondgebied gevestigd zijn.’
1102. Zie overweging 1 preambule Richtlijn 78/473/EEG.
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co-assurantie tot dat moment verboden was, deel te nemen aan een gezamenlijke
dekking van risico’s.
In Nederland was overigens nooit sprake van een dergelijk verbod op communautaire co-assurantie. Op de Nederlandse verzekeringsmarkt was, als bekend, communautaire co-assurantie ook vóór de totstandkoming van Richtlijn 78/473/EEG reeds
toegestaan.1103 Nederlandse verzekeringnemers konden hun risico’s daarom al voor
het bestaan van deze richtlijn verzekeren bij verzekeraars die niet in Nederland
waren gevestigd. Het effect van deze richtlijn voor Nederland was daarom beperkt.
Wel was het effect van de richtlijn dat verzekeringnemers uit andere lidstaten ervoor
konden kiezen om hun risico’s op de Nederlandse co-assurantiemarkt te verzekeren.
9.6.2

Toepassingsgebied van de richtlijn

De richtlijn had niet betrekking op alle risico’s die door middel van communautaire
co-assurantie werden verzekerd.
Allereerst werd het toepassingsgebied beperkt tot risico’s behorende bij bepaalde
branches. Dit waren grotendeels dezelfde branches waarvoor onder de eerste
richtlijn (Richtlijn 73/239/EEG) een versoepeld regime werd gecreëerd. Echter, in
deze richtlijn werden daar de volgende branches aan toegevoegd: brand en natuurevenementen, andere schaden aan goederen, W.A.-luchtvaartuigen, algemene W.A.
en diverse geldelijke verliezen. De branches krediet en borgtocht vielen in deze
richtlijn niet langer onder het toepassingsgebied. Zulks volgt uit artikel 1 lid 1 van
Richtlijn 78/473/EEG:
‘Deze richtlijn is van toepassing op de in artikel 2 bedoelde communautaire co-assurantietransacties die betrekking hebben op de risico’s, vermeld
onder nrs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 16 van punt A van de bijlage bij
de eerste richtlijn van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot
het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan (4), hierna “eerste coördinatierichtlijn” te noemen.’1104
Door het Hof van Justitie werd hierover, in een geschil dat zag op de interpretatie
van de richtlijn, geoordeeld dat de richtlijn enkel het oog heeft op verzekeringen
die worden afgesloten door grote ondernemingen of groepen van ondernemingen.
Van belang is hierbij dat deze partijen volgens het Hof in staat waren om de hun
aangeboden polissen zelf te beoordelen en af te sluiten. Argumenten die zien op

1103. Timmerman, VA 1978, p. 4: ‘De trage gang van zaken heeft tot een tussentijdse poging geleid om
althans iets van de grenzen te slechten door het vrijer maken van internationale coassurantie. In
Nederland een heel gewone zaak, is dit in een aantal E.E.G.-landen verboden. De bovenstaande
mag daar (enkele uitzonderingen daargelaten) op de polis alleen betrekken maatschappijen die
ook in zijn land gevestigd zijn.’
1104. Genoemde branches betreffen casco rollend spoorwegmateriaal, luchtvaartuigcasco, casco zee- en
binnenschepen, vervoerde goederen (met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen),
brand en natuurevenementen, andere schaden aan goederen, W.A.-luchtvaartuigen, W.A. zee- en
binnenschepen, algemene W.A. en diverse geldelijke verliezen, zoals genoemd onder bijlage A
Richtlijn 73/239/EEG.

ONTWIKKELING VAN TOEZICHT OP DE CO-ASSURANTIEMARKT

301

9.6

RICHTLIJN CO-ASSURANTIE

bescherming van de consument hebben hier derhalve minder gewicht dan bij andere verzekeringsvormen:
‘De verzekeringen waarop de richtlijn het oog heeft, worden enkel afgesloten door grote ondernemingen of groepen van ondernemingen, die in
staat zijn de hun aangeboden polissen te beoordelen en af te sluiten; de
argumenten die verband houden met de bescherming van de consument,
hebben hier derhalve minder gewicht dan bij andere verzekeringsvormen.’1105
Dit lijkt bovendien in lijn met de preambule van de richtlijn, waarin wordt overwogen dat de richtlijn ziet op die co-assurantietransacties die op grond van hun
aard of omvang in aanmerking komen om door internationale co-assurantie te
worden gedekt.1106
Ten tweede werd het toepassingsgebied in artikel 2 beperkt tot communautaire
co-assurantietransacties die aan bepaalde eisen voldeden. Artikel 2 luidde als volgt:
1.

2.

‘Deze richtlijn is alleen van toepassing op communautaire co-assurantietransacties die voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. het risico in de zin van artikel 1, lid 1, wordt gedekt
door verscheidene verzekeringsondernemingen, hierna
“co-assuradeuren” te noemen, zonder hoofdelijke
aansprakelijkheid, door middel van één enkele
overeenkomst tegen één premie voor het gehele risico,
en voor dezelfde tijdsduur; één van deze ondernemingen is de eerste verzekeraar;
b. dit risico is binnen de Gemeenschap gelegen;
voor de dekking van dit risico is de eerste verzekeraar
c.
toegelaten onder de bij de eerste coördinatierichtlijn
bepaalde voorwaarden, wat inhoudt dat hij wordt behandeld als ware hij de verzekeraar die het volledige
risico dekt;
d. ten minste een van de co-assuradeuren neemt deel
aan de overeenkomst via zijn hoofdkantoor, een
agentschap of een bijkantoor, gevestigd in een andere
Lid-Staat dan die van de eerste verzekeraar;
de eerste verzekeraar neemt volledig de taak op zich
e.
die volgens de geldende gebruiken inzake co-assurantie
de zijne is; hij stelt met name de verzekerings- en tariferingscondities vast.
Op co-assurantietransacties die niet aan de in lid 1 gestelde voorwaarden voldoen of die betrekking hebben op andere risico’s dan die be-

1105. HvJ EG 4 december 1986, C-205/84, ECLI:EU:C:1986/463, r.o. 49 (Commissie/Bondsrepubliek Duitsland).
1106. Zie preambule van Richtlijn 78/473/EEG: ‘Overwegende dat deze coördinatie slechts betrekking
heeft op de uit economisch oogpunt belangrijkste co-assurantietransacties, dat wil zeggen op die
transacties die op grond van hun aard of hun omvang in aanmerking komen om door internationale co-assurantie te worden gedekt;’
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doeld in artikel 1, blijven de bij de inwerkingtreding van deze richtlijn bestaande nationale wettelijke regelingen van toepassing.’
De eerste verzekeraar diende aldus gevestigd te zijn in de lidstaat waar het risico
was gelegen.1107 De premie en de voorwaarden van de verzekering werden overeengekomen met de eerste verzekeraar, zodat de lidstaat waarin het risico was gelegen
daar toezicht over zou hebben. De lidstaat kon dan zeker stellen dat de regelingen
die door verzekeraars op zijn grondgebied worden toegepast, ook van toepassing
zijn op de co-assurantieovereenkomst. Zodoende was de co-assurantieovereenkomst
in overeenstemming met wat werd aangeboden door in de lidstaat gevestigde verzekeraars.
Eén of meer van de overige verzekeraars mochten in andere lidstaten gevestigd
zijn. Zij konden hun werkzaamheden dan uitoefenen op grond van vrijheid van
dienstverlening.1108 Op die manier zou de deelneming van de verzekeraars die
waren gevestigd in andere lidstaten, vanuit het oogpunt van de verzekeringnemer,
geen gevolg hebben gehad. De verzekeringnemer zou enkel gemakkelijker rechtstreekse dekking vinden voor grote risico’s (een op dat moment nog niet gedefinieerde term).1109
Slechts wanneer er sprake was van een communautaire co-assurantietransactie die
voldeed aan bovenstaande voorwaarden en het een risico betrof uit de onder artikel 1 lid 1 genoemde branches, was de richtlijn van toepassing.
9.6.3

Het effect van de richtlijn

Met de Richtlijn co-assurantie werd aldus een regeling gecreëerd, die specifiek zag
op de co-assurantiemarkt, ten opzichte van de directe schadeverzekeringsmarkt in
het algemeen. Dat is opmerkelijk omdat dit tot op dat moment niet gebeurde.1110
Het effect van de Richtlijn co-assurantie was, ondanks al het voorgaande, enigszins
beperkt te noemen. Dat was met name het gevolg van artikel 1 lid 2 van de richtlijn,
waarin het toepassingsbereik van de richtlijn was gedefinieerd. Deze bepaling gaf
aanleiding voor nog meer geschillen, aldus Pool. De bepaling bleek onduidelijk en
voor verschillende interpretaties vatbaar te zijn, zodat het niet verrassend was dat
de Commissie en de lidstaten ook hier geen overeenstemming over konden bereiken.1111

1107. Zie Pool 1991, p. 45-46. Zie verder Boshuizen 1998, p. 89 en Duijkersloot 1995, p. 96-97.
1108. Zie PbEU 1975, C 47/41, overweging 1.1 van het advies inzake een voorstel voor een richtlijn van
de Raad betreffende de vrijmaking van de transacties en coördinatie van de wetgevingen en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van de medeverzekering van het Economisch en Sociaal
Comité aan de Raad, d.d. 19 december 1974: ‘Het Comité stelt met voldoening vast dat het richtlijnvoorstel ten doel heeft, een begin te maken met de totstandbrenging van de vrijheid van dienstverlening op het gebied van de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering’.
1109. Zie par. 9.8.2.
1110. Ten overvloede: ook in Nederland werd dat nog niet zo gezien destijds.
1111. Zie Pool 1991, p. 46. Zie ook Duijkersloot 1995, p. 96: ‘De richtlijn had evenwel een principieel
beperkt toepassingsbereik, waarvan de precieze omvang evenwel bepaald vaag was gehouden.’
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Deze bepaling luidde als volgt:
‘Deze richtlijn heeft betrekking op de in lid 1, eerste alinea, bedoelde risico’s waarvan de aard of de omvang zodanig is dat voor de verzekering
ervan de deelneming van verscheidene verzekeraars nodig is.’1112 [cursivering toegevoegd, JIR]
Als gevolg van deze bepaling had de richtlijn slechts betrekking op grote risico’s,
voor zover voor de verzekering daarvan deelneming van meerdere verzekeraars
nodig was. Voor overige co-assurantietransacties bleven de nationale wettelijke regelingen van toepassing.1113 Hierdoor had de co-assurantierichtlijn in de praktijk
weinig effect op het daadwerkelijke aantal communautaire co-assurantietransacties.1114
Desondanks was de coördinatie die door de richtlijn tot stand werd gebracht wel
van grote betekenis, stelt Pool.1115 De richtlijn maakte duidelijk op welke wijze
nationale toezichtautoriteiten dienden samen te werken, welke nationale regels
moesten worden toegepast op technische reserves, maar ook welke staat deze regels
moest toepassen. Wat echter niet geregeld werd in deze richtlijn waren bepalingen
die het voor verzekeraars makkelijk hadden gemaakt om op internationaal niveau
werkzaam te zijn. Hierbij kan gedacht worden aan richtsnoeren over de keuze van
welk recht toepasselijk is op de verzekeringsovereenkomst.1116
Specifiek voor de Nederlandse co-assurantiemarkt bood de richtlijn vooral verduidelijking, al was het indirect via diverse gerechtelijke procedures,1117 dat de co-assurantiemarkt kenmerken heeft die wezenlijk verschillen van de provinciale markt,
zodat het daarom onder omstandigheden nodig is om afwijkende toezichtregels
toe te passen.1118

1112. Zie art. 1(2) Richtlijn 78/473/EEG. In lid 1(1) werd overigens bepaald: ‘Deze richtlijn is van toepassing
op de in artikel 2 bedoelde communautaire co-assurantietransacties die betrekking hebben op de
risico's, vermeld onder nrs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 16 van punt A van de bijlage bij de eerste
richtlijn van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan (4), hierna “eerste coördinatierichtlijn” te
noemen.’
1113. Zie art. 2 lid 2 Richtlijn 78/473/EEG: ‘Op co-assurantietransacties die niet aan de in lid 1 gestelde
voorwaarden voldoen of die betrekking hebben op andere risico’s dan die bedoeld in artikel 1,
blijven de bij de inwerkingtreding van deze richtlijn bestaande nationale wettelijke regelingen van
toepassing.’
1114. Carter & Falush 2009, p. 143: ‘The 1978 Co-Insurance Directive (78/473/EEC) was an interim measure
to provide freedom of services for risks that were large enough to require the participation of several insurers. However, it had little effect on the amount of cross-frontier business transacted because
of disagreements regarding the interpretation, including the location of the leading insurer’. Zie
ook Ford 2011, p. 263: ‘Although the 1978 Co-Insurance Directive (78/473/EEC) required states to
enable freedom of services for large risks involving the participation of several underwriters, the
Directive had little effect on the amount of cross-frontier business transacted because of disagreements regarding the interpretation of the directive, including the location of the leading insurer.’
1115. Zie Pool 1991, p. 46-47.
1116. Zie Pool 1991, p. 47.
1117. Zie par. 9.6.2 en HvJ EG 4 december 1986, C-205/84, ECLI:EU:C:1986/463 (Commissie/Bondsrepubliek
Duitsland).
1118. Zie par. 9.6.2.
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Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf 1985

9.7.1

De implementatie van de co-assurantierichtlijn

9.7

De Eerste richtlijn schadeverzekering1119 en de Richtlijn co-assurantie1120 werden
door middel van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (hierna: WTS) omgezet
in Nederlandse wetgeving. De WTS trad op 1 januari 1986 in werking en verving
de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf (WOS).1121
De wet was van toepassing op verzekeraars met een zetel in Nederland en verzekeraars met een zetel buiten Nederland met betrekking tot het door hen in Nederland
uitgeoefende schadeverzekeringsbedrijf (zie art. 4 WTS).
9.7.2

Communautaire co-assurantie in de Nederlandse toezichtwetgeving

Het begrip communautaire co-assurantie zoals beschreven in de co-assurantierichtlijn wordt in artikel 1 onder b WTS als volgt gedefinieerd:
‘Overeenkomsten van communautaire co-assurantie: overeenkomsten
van directe schadeverzekering, in co-assurantie gesloten, waarbij:
1. De verzekeraar die als eerste verzekeraar optreedt, zijn verplichtingen
uit hoofde van de overeenkomst is aangegaan in een andere Lid-Staat
dan waarin ten minste een van de overige co-assuradeuren zulks
heeft gedaan;
2. De verzekeringnemers hun woonplaats hebben in de Gemeenschap
dan wel de verzekerde voorwerpen zich aldaar bevinden; en
3. De verzekerde risico’s behoren tot de branches Casco rollend spoorwegmaterieel, Luchtvaartuigcasco, Casco zee- en binnenschepen,
Vervoerde goederen Brand en natuurevenementen, Andere schaden
aan goederen, Aansprakelijkheid luchtvaartuigen, Aansprakelijkheid
zee- en binnenschepen, Algemene aansprakelijkheid voor zover het
niet door atoomkernreacties of door geneesmiddelen veroorzaakte
schade betreft, of Diverse geldelijke verliezen.’
Deze definitie was overigens minder uitgebreid dan de definitie uit de Richtlijn coassurantie. Uit die definitie is onder andere niet overgenomen dat er sprake moet
zijn van een risico waarvan de aard of omvang zodanig is dat voor de verzekering
ervan de deelname van meerdere verzekeraars nodig is. In de toelichting wordt
daarover het volgende opgemerkt:
‘In het nieuwe onderdeel b wordt een definitie gegeven van «overeenkomsten van communautaire co-assurantie». Deze definitie is gebaseerd op
de artikelen 1, eerste lid, en 2, eerste lid, van de richtlijn communautaire
co-assurantie. De bepaling van artikel 1, tweede lid, van de richtlijn is
evenwel niet in de begripsomschrijving verwerkt. Volgens deze bepaling
1119. Richtlijn 73/239/EEG.
1120. Richtlijn 78/473/EEG.
1121. Stb. 1985, 705.
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heeft de richtlijn alleen betrekking op risico’s waarvan de aard of de omvang zodanig is dat voor de verzekering ervan de deelneming van verscheidene verzekeraars nodig is. Op verzoek van de Raad van de Europese Gemeenschappen dienden de toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten
in samenwerking met de Commissie criteria voor deze aard en omvang
te ontwikkelen. Nu zij evenwel wegens hun zeer uiteenlopende opvattingen daarin niet zijn geslaagd, zien de ondergetekenden geen reden dergelijke criteria op te nemen. Hieraan ligt de overweging ten grondslag dat
naar Nederlandse opvatting de aanwending van de techniek van de coassurantie in het kader van de in Nederland bestaande vrijheid van bedrijfsbeleid ter beoordeling van de verzekeraar dient te staan. Bovendien
heeft het stellen van kwalitatieve of kwantitatieve eisen voor Nederland
ook geen zin gezien de omstandigheid dat het dienstenverkeer op schadeverzekeringsgebied reeds vrij is.’ 1122
Uit deze toelichting is af te leiden dat de Nederlandse wetgever van mening was
dat co-assurantie niet slechts zou moeten worden aangewend als de aard of de
omvang van het risico hierom vroeg, maar dat het de verzekeraars vrij stond om
dat zelf te bepalen. Dit in het kader van de in Nederland bestaande vrijheid voor
de verzekeraar om zelf te beoordelen of co-assurantie in het bedrijfsbeleid past.
Daarnaast ontbreekt in de definitie van communautaire co-assurantie volgens de
WTS het gedeelte dat de eerste verzekeraar voor de dekking van het risico wordt
behandeld als ware hij de verzekeraar die het volledige risico dekt. De wetsgeschiedenis geeft hiervoor geen verklaring, maar mogelijk is het een gevolg van het arrest
Commissie/Ierland van het Hof van Justitie, waarin door het Hof is geoordeeld dat
een verschil in behandeling tussen de eerste en overige co-assuradeuren ongerechtvaardigd is.1123 Verder is de bepaling dat co-assuradeuren niet hoofdelijk aansprakelijk zijn niet overgenomen. Ook hiervoor is in de wetsgeschiedenis geen verklaring
gegeven.1124
Behalve de definitie van communautaire co-assurantie werden er nog enkele andere
artikelen uit de co-assurantierichtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. In artikel 27a WTS werd bepaald dat iedere verzekeraar die in Nederland
verplichtingen aangaat uit hoofde van deelneming aan overeenkomsten van communautaire co-assurantie, jaarlijks bij de Verzekeringskamer een opgave per lidstaat
moest indienen van het uit dien hoofde geboekte aandeel in de bruto-premie afkomstig uit andere lidstaten.
Verder werd aan de artikelen 34 WTS (over de aanhouding van technische voorzieningen voor verzekeraars met een zetel in Nederland) en 40 WTS (over de aanhouding van technische voorzieningen voor verzekeraars met een zetel buiten Nederland) een lid toegevoegd waardoor de waarden die dienden tot dekking van de
technische voorzieningen voor de in Nederland aangegane verplichtingen niet
uitsluitend aanwezig dienen te zijn in Nederland, doch ter keuze van de verzekeraar

1122. Kamerstukken II 1983/84, 15612, nr. 10, p. 18.
1123. Zie HvJ EG 4 december 1986, C-206/84, ECLI:EU:C:1986:464, r.o. 24 (Commissie/Ierland).
1124. Dit is echter definitief opgelost – voor zover dit al een discussiepunt was – in het materiële verzekeringsrecht in art. 7:961 lid 4 BW.
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ook aanwezig mochten zijn in de andere lidstaten waar de overige co-assuradeuren
hun verplichtingen ter zake van deze overeenkomst zijn aangegaan.1125
Met deze bepalingen werd Richtlijn 78/473/EEG omgezet in Nederlandse toezichtwetgeving. Daarmee waren – voor het eerst – specifieke wettelijke bepalingen
voor communautaire co-assurantie in Nederland vastgelegd.
9.7.3

Geen specifieke toezichtbepalingen voor nationale co-assurantie

Voor niet-communautaire co-assurantie, dus co-assurantie die niet aan de definitie
van artikel 1 onder b WTS voldeed, golden de regels betreffende communautaire
co-assurantie niet. Op die co-assurantietransacties waren de nationale wettelijke
bepalingen van toepassing (zie art. 2 lid 2 Richtlijn co-assurantie). Dit betekende
dat in geval van nationale co-assurantie de algemene, nationale toezichtbepalingen
van toepassing waren, zoals die ook golden voor de provinciale markt. Co-assurantie
binnen de Nederlandse verzekeringsmarkt (dus niet-communautaire co-assurantie)
werd niet apart gedefinieerd en er werden in Nederland geen toezichtregels specifiek
voor de co-assurantiemarkt ontworpen. In dat opzicht bracht de WTS geen verandering ten opzichte van de WOS.
9.8

Tweede richtlijn schadeverzekering1126

9.8.1

Doel van de richtlijn

Op 22 juni 1988 werd de Tweede richtlijn schadeverzekering vastgesteld. De richtlijn
beoogde de Europese schadeverzekeringsmarkt verder tot ontwikkeling te brengen
en was daarmee een aanvulling op de Eerste richtlijn schadeverzekering, hetgeen
tevens blijkt uit artikel 1 onder a van de richtlijn. Het Europees Parlement was van
mening dat de zeer uiteenlopende voorschriften in de lidstaten het vrije verkeer
van diensten met betrekking tot het verzekeringsbedrijf in de gemeenschappelijke
markt bemoeilijkten. Zodoende was een vergaande coördinatie van de nationale
rechtsvoorschriften vereist. Het voorstel van de Commissie voor de tweede richtlijn
werd daarbij als een eerste stap gezien.1127
1125. Zie Kamerstukken II 1983/84, 15612, nr. 8, p. 6.
1126. Richtlijn 88/357/EEG van de Raad van 22 juni 1988 tot coördinatie van de wettelijk en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, tot vaststelling van bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening
van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 73/239/EEG.
1127. Zie het PbEU 1978, C 36/14, betreffende de resolutie houdende advies van het Europese Parlement
inzake het voorstel van de Commissie van de Europese Gemeenschappen aan de Raad voor een
tweede richtlijn tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende
het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, tevens houdende bepalingen tot bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het verzekeringsbedrijf
door middel van het vrij verrichten van diensten. Zie ook de vierde overweging van de preambule
van Richtlijn 88/357/EEG, PbEU 1988, L 172/1. Zie ook PbEU 1976, C 204/14, overweging 1.4 van het
advies inzake een voorstel voor een tweede richtlijn van het Economisch en Sociaal Comité aan de
Raad, 30 juni en 1 juli 1976: ‘Overwegende dat de Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van
24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de
toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche,
en de uitoefening daarvan, hierna te noemen eerste richtlijn, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
87/344/EEG, moet worden aangevuld, inzonderheid om de controlebevoegdheden en -middelen
van de toezichthoudende autoriteiten nader te omschrijven; dat bovendien specifieke bepalingen
moeten worden vastgesteld betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het toezicht op de
werkzaamheden in het kader van het verrichten van diensten’.
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Ook was de ontwikkeling van deze nieuwe richtlijn nodig omdat de te verzekeren
risico’s in omvang bleven toenemen, zodat de behoefte om een beroep te doen op
in andere lidstaten gevestigde verzekeraars groeide.1128
9.8.2

Onderscheid tussen beschermingsbehoeftige risico’s en risico’s die
wegens hun hoedanigheid, grootte of wegens hun aard geen bijzondere
bescherming nodig hebben

Naast de coördinatie van de nationale rechtsvoorschriften was voor het Europees
Parlement van belang dat de bepalingen op verzekeringsgebied in de eerste plaats
tot bescherming van de verzekeringnemers dienden. De communautaire bepalingen
dienden de verzekeringnemer minstens dezelfde bescherming te bieden als de nationale bepalingen ter vervanging waarvan zij waren bestemd.1129 Daarbij dienden
verzekeringnemers die wegens hun hoedanigheid of grootte of wegens de aard van
het te verzekeren risico geen bescherming nodig hadden, toegang te verkrijgen tot
een zo ruim mogelijke verzekeringsmarkt. De richtlijn creëerde daarmee een onderscheid tussen beschermingsbehoeftige risico’s en overige risico’s. Dit werd als
volgt verwoord in de considerans van de richtlijn:
‘Overwegende dat aan de verzekeringnemers die wegens hun hoedanigheid
of grootte of wegens de aard van het te verzekeren risico geen bijzondere
bescherming nodig hebben in de Lid-Staat waar het risico is gelegen, totale
vrijheid moet worden verleend om een beroep te doen op een zo ruim
mogelijke verzekeringsmarkt; dat voorts een adequate bescherming moet
worden gegarandeerd voor de andere verzekeringnemers;’1130
Het lijkt aannemelijk dat hiermee wordt voortgeborduurd op het soepelere regime
uit de Eeerste richtlijn schadeverzekering en de Richtlijn co-assurantie en de
branches aldaar genoemd (zoals hiervoor besproken).1131 Verzekeringnemers die
wegens hun hoedanigheid of grootte of wegens de aard van het te verzekeren risico
geen bijzondere bescherming nodig hadden, werden in deze richtlijn verzameld
onder de term ‘grote risico’s’.
9.8.3

Introductie van definitie ‘grote risico’s’

De Europese wetgever achtte het – zoals hiervoor beschreven – van belang dat
voor niet-beschermingsbehoeftige risico’s een zo ruim mogelijke verzekeringsmarkt
bestond. Deze categorie van risico’s kwam min of meer overeen met de branches
waarop een soepeler regime van toepassing was in de eerste richtlijn en waarop
de Richtlijn co-assurantie van toepassing was.
1128. Zie het PbEU 1976, C 32/2: ‘Overwegende dat een Europese verzekeringsmarkt tot ontwikkeling
moet worden gebracht, met name omdat de te verzekeren risico’s gestadig in omvang toenemen;
dat ter bereiking van dit doel aan de verzekeringnemers gelegenheid moet worden geboden een
beroep te doen niet slechts op in hun eigen land, doch eveneens op in andere Lid-Staten gevestigde
verzekeraars.’
1129. Zie PbEU 1978, C 36/14.
1130. Zie de vijfde overweging van de preambule van Richtlijn 88/357/EEG, PbEU 1988, L 172/1.
1131. Zie par. 9.5 en 9.6.
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Om deze categorie risico’s zo duidelijk mogelijk af te bakenen werd een definitie
van ‘grote risico’s’ geïntroduceerd. Deze definitie werd ondergebracht in artikel 5
van de richtlijn:
‘d)
–

grote risico’s:
de risico’s die behoren tot de in de bijlage onder A, 4, 5, 6, 7, 11 en
12 vermelde branches;1132
– de risico’s die behoren tot de in de bijlage onder A, 14 en 15 vermelde
branches1133 wanneer de verzekeringnemer in het kader van een
bedrijf of beroep een industriële of commerciële activiteit dan wel
een vrij beroep uitoefent en het risico daarop betrekking heeft;
de risico’s die behoren tot de in de bijlage onder A, 8, 9, 13 en 16,
vermelde branches1134 voor zover de verzekeringnemer ten minste twee
van de drie volgende criteria overschrijdt:
1e fase: tot en met 31 december 1992:
– Balanstotaal: 12,4 miljoen Ecu – netto-omzet: 24 miljoen ecu –
gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 500.
2e fase: vanaf 1 januari 1993:
– Balanstotaal: 6,2 miljoen Ecu
– Netto-omzet: 12,8 miljoen Ecu
– Gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 250.’
Ten opzichte van de Richtlijn co-assurantie is bovenstaande definitie uitgebreid
met de branches krediet en borgtocht. Deze ontbraken in de Richtlijn co-assurantie,
maar waren oorspronkelijk wel opgenomen in de eerste richtlijn. Overige risico’s,
die niet onder de in dit artikel genoemde categorieën vielen, waren geen ‘grote risico’s’ in de zin van de richtlijn en dienden daarom te worden beschouwd als beschermingsbehoeftige risico’s.
Anders dan de eerste schaderichtlijn maakte de tweede schaderichtlijn dus een
concreet onderscheid tussen ‘beschermingsbehoeftige risico’s’ en ‘niet-beschermingsbehoeftige risico’s’.1135
Door dit onderscheid te maken, golden voor ‘grote risico’s’ minder strikte toezichtbepalingen. De ratio hiervoor kwam overigens ten dele overeen met die voor de
vrijstelling van toezicht voor herverzekering.1136 Aangenomen werd namelijk dat
er bij ‘grote risico’s’ vanwege de grootte of (bijv. industriële of commerciële) aard
van het risico, danwel de professionele hoedanigheid van de verzekeringnemer,
een geringere behoefte aan bescherming zou bestaan.1137 Professionele partijen
onderling behoeven immers niet dezelfde consumentenbescherming te hebben als
particulieren en kleinere zakelijke risico’s.1138
1132. Het gaat hier om de branches casco rollend spoorwegmaterieel, luchtvaartuigcasco, casco zee- en
binnenschepen, vervoerde goederen, W.A. luchtvaartuigen en W.A. zee- en binnenschepen.
1133. Het gaat hier om de branches krediet en borgtocht.
1134. Het gaat hier om de branches brand en natuurevenementen, andere schaden aan goederen, algemene W.A. en diverse geldelijke verliezen.
1135. In de voorgaande richtlijnen lag de nadruk voornamelijk op het soepelere regime voor grote risico’s.
1136. Zie par. 9.4.2.
1137. Duijkersloot 1995, p. 105. Zie ook par. 9.8.2 hiervoor.
1138. Van Velzen 2016, p. 116. Zie ook Cousy, Journal of South African Law 1994/3, p. 406: ‘Roughly speaking
large risks are those insured by large corporations, mass risks are those in which the policy holder
is a private person, or a small company’. Zie verder Grau, Connecticut Insurance Law Journal 2014/21
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Het regime voor grote risico’s volgens de richtlijn

In de richtlijn werd – zoals gezegd – een tweedeling gemaakt tussen grote risico’s
en overige risico’s. Voor de grote risico’s werd een geliberaliseerd regime gecreëerd,
waarin het beginsel van ‘home country control’ op grensoverschrijdende dienstverrichting werd toegepast.1139 Voor grote risico’s gold zodoende dat dienstverrichting niet
meer af hankelijk mocht worden gesteld van een vergunning. De verzekeraar stond
onder toezicht van de lidstaat van de vestiging van de verzekeraar.1140 Verzekeraars
hoefden de toezichthouder van de lidstaat waar de dienstverrichting plaats zou
vinden, slechts op de hoogte te stellen van hun voornemen om een risico in dekking
te nemen. Dit werd ook wel aangeduid als notificatieplicht.1141
9.8.5

Is co-assurantie synoniem aan ‘grote risico’s’ ex art. 5 van de richtlijn?

De vraag die opkomt, is of co-assurantie voor de richtlijn synoniem is aan ‘grote
risico’s’ in de zin van artikel 5 van de richtlijn, althans, of co-assurantie onder de
definitie van grote risico’s valt. Het betreft bij co-assurantie immers veelal complexe
en omvangrijke risico’s die commercieel of industrieel van aard zijn en substantiële
verzekerde bedragen, waarbij professionele partijen tegenover elkaar staan, zodat
dit niet onaannemelijk is.
De richtlijn biedt enige hulp bij het beantwoorden van deze vraag, te beginnen
met de 16e overweging uit de preambule, waarin het volgende is verwoord:
‘Overwegende dat voorkomen moet worden dat het gebrek aan coördinatie
bij de toepassing van deze richtlijn en van Richtlijn 78/473/EEG van de
Raad van 30 mei 1978 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van de communautaire co-assurantie
ertoe leidt dat in elke Lid-Staat drie verschillende regelingen bestaan; dat
te dieneinde de risico’s die in het kader van communautaire co-assurantie kunnen
worden verzekerd, moeten worden omschreven aan de hand van de criteria die gelden
voor de grote risico’s in deze richtlijn;’ [cursivering toegevoegd, JIR]1142
Op basis hiervan dienen, voor toepassing van de richtlijn, risico’s die kunnen
worden verzekerd door middel van communautaire co-assurantie, omschreven te
worden aan de hand van de criteria voor grote risico’s. Ik begrijp daaruit dat voor
dergelijke risico’s dezelfde bepalingen gelden als voor grote risico’s conform de
richtlijn. Het lijkt daarom of communautaire co-assurantie feitelijk gelijkgesteld

1139.
1140.

1141.
1142.
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(1): ‘It is well known in the insurance market that there is a well-established distinction between
large risks and mass risks. The first category is strongly internationalized because of the nature of
the contracted risk itself […].’
Voor de overige risico’s (die niet onder het begrip ‘groot risico’ vallen) werd in een ander regime
voorzien. Dat regime valt echter buiten het bestek van dit proefschrift.
Duijkersloot 1995, p. 105-107. Met lidstaat van vestiging wordt bedoeld de lidstaat van vestiging
waar het risico is verzekerd, zoals bepaald in art. 2 onder e Richtlijn 88/357/EEG. Dit kon ook betekenen dat het toezicht ressorteerde bij de lidstaat waar het bijkantoor van de verzekeraar was gelegen, die het risico dekte.
Art. 16 Richtlijn 88/357/EEG. Zie Boshuizen 1998, p. 89.
Zie de 16e overweging van de considerans van Richtlijn 88/357/EEG.
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werd aan, althans, gezien als een categorie van grote risico’s. Steun voor deze
aanname vind ik bovendien in artikel 26 van de richtlijn, waarin het volgende is
bepaald:
1.

De risico’s die in aanmerking komen voor dekking in het kader van communautaire co-assurantie in de zin van Richtlijn 78/473/EEG zijn die welke zijn
omschreven in artikel 5, onder d), van de eerste richtlijn.1143

Uit bovenstaande overweging en bepaling volgt dat communautaire co-assurantie
onder de definitie grote risico’s valt, of wellicht zelfs als een subcategorie van grote
risico’s kan worden gezien. Men zou uit bovenstaande zelfs af kunnen leiden dat
risico’s die verzekerd kunnen worden door communautaire co-assurantie in deze
richtlijn synoniem zijn aan grote risico’s in de zin van artikel 5 onder d. Uit de
richtlijn zelf, of de totstandkomingsgeschiedenis ervan, volgt echter niet of we deze
begrippen als synoniemen kunnen zien. Nu dit niet concreet benoemd is, lijkt het
beter om uit te gaan van de veronderstelling dat (communautaire) co-assurantie
als subcategorie onder de definitie van grote risico’s valt. Niet alle grote risico’s
hoeven immers verzekerd te zijn door (communautaire) co-assurantie.
9.8.6

Het effect van de richtlijn voor de co-assurantiemarkt

De richtlijn onderscheidt grote risico’s van overige risico’s en lijkt daarmee een
apart, althans versoepeld, regime in het leven te roepen voor verzekeringen van
grote risico’s. Communautaire co-assurantie dient, zo blijkt uit de richtlijn, gezien
te worden als een vorm van dergelijke grote risico’s.
Zodoende zijn de bepalingen voor grote risico’s onverkort van toepassing op communautaire co-assurantietransacties voor zover deze aan de bepalingen van artikel 5
van de richtlijn voldoen en geldt hiervoor een versoepeld regime.

1143. De Tweede richtlijn schadeverzekering 88/357/EEG breidt de Eerste richtlijn schadeverzekering uit
met art. 5 onder d, zie daartoe Titel II van de tweede richtlijn: ‘Bepalingen ter aanvulling van de
eerste richtlijn.
Artikel 5 van de eerste richtlijn wordt met het volgende onderdeel aangevuld:
d) grote risico’s iii) de risico’s die behoren tot de in de bijlage onder A, 4, 5, 6, 7, 11 en 12, vermelde
branches;
iii) de risico’s die behoren tot de in de bijlage onder A, 14 en 15, vermelde branches wanneer de
verzekeringnemer in het kader van een bedrijf of beroep een industriële of commerciële activiteit
dan wel een vrij beroep uitoefent en het risico daarop betrekking heeft;
iii) de risico’s die behoren tot de in de bijlage onder A, 8, 9, 13 en 16, vermelde branches voor zover
de verzekeringnemer ten minste twee van de drie volgende criteria overschrijdt:
1e fase: tot en met 31 december 1992:
- balanstotaal: 12,4 miljoen Ecu – netto-omzet: 24 miljoen Ecu – gemiddeld personeelsbestand
gedurende het boekjaar: 500.
2e fase: vanaf 1 januari 1993:
- balanstotaal: 6,2 miljoen Ecu,
- netto-omzet: 12,8 miljoen Ecu,
- gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 250.
Wanneer de verzekeringnemer deel uitmaakt van een groep maatschappijen waarvan de geconsolideerde jaarrekening overeenkomstig Richtlijn 83/349/EEG (7) wordt opgesteld, worden de bovengenoemde criteria op basis van de geconsolideerde rekening toegepast.
Iedere Lid-Staat kan aan de onder iii) genoemde categorie de risico’s toevoegen die door beroepsverenigingen, joint ventures of tijdelijke verenigingen worden verzekerd.’
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Richtlijn solvabiliteit II1144

9.9.1

Inhoud van de richtlijn

In 2009 kwam Richtlijn solvabiliteit II tot stand. Deze richtlijn bouwt voort op
eerdere richtlijnen en heeft als doel het realiseren van een betere werking van de
interne verzekeringsmarkt en een betere bescherming van verzekeringnemers en
begunstigden.1145
Deze doelen worden onder andere bereikt door middel van solvabiliteitsvereisten
in maximumharmonisatie en een intensivering van de transparantie-eisen en het
groepstoezicht, aldus de memorie van toelichting van de Tweede Kamer.1146 Daardoor bestaat er voor de lidstaten geen ruimte om striktere regelgeving op te nemen
in de nationale wetgeving. Hierdoor zullen er geen grote verschillen meer zijn
tussen de regimes in de verschillende lidstaten. Dit is een belangrijke wijziging ten
opzichte van Solvency I, waarbij er grote verschillende tussen de regimes van verschillende lidstaten bestonden.1147
De reikwijdte van de richtlijn wordt bepaald in artikel 2. Zij is in beginsel van
toepassing op directe schade- en levensverzekeringsondernemingen die op het
grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd of zich daar wensen te vestigen. Tevens
is zij, met uitzondering van titel IV van de richtlijn, ook van toepassing op herverzekeringsondernemingen die uitsluitend herverzekeringsactiviteiten uitoefenen
en die op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd of zich daar wensen te
vestigen.
Uitgezonderd van de richtlijn zijn verzekeraars die niet voldoen aan bepaalde criteria met betrekking tot de grootte van de onderneming. Zo zijn uitgezonderd
verzekeringsondernemingen waarvan de jaarlijkse bruto premie-inkomsten niet
meer dan vijf miljoen euro bedragen, of de technische voorzieningen niet meer
dan 25 miljoen euro bedragen.1148
9.9.2

Toezicht op communautaire co-assurantie

De verzekering van risico’s die gezien de aard of omvang van de dekking voor internationale (communautaire) co-assurantie in aanmerking komen, dient verge-

1144. Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende
de toegang tot en de uitoefening het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A31973L0239).
1145. Kamerstukken II 2011/12, 33273, nr. 3, p. 1: ‘Met deze richtlijn solvabiliteit II wordt gestreefd naar
een betere werking van de interne verzekeringsmarkt en een betere bescherming van verzekeringnemers en begunstigden.’
1146. Kamerstukken II 2011/12, 33273, nr. 3, p. 1: ‘De huidige solvabiliteitsvereisten in de Europese richtlijnen bieden veel ruimte voor nationale afwijking en dit bevordert de interne verzekeringsmarkt
en consumentenbescherming niet. De richtlijn solvabiliteit II voorziet daarom onder andere op
het terrein van de solvabiliteitsvereisten in maximumharmonisatie, zodat op dit vlak een gelijke
concurrentie in Europa ontstaat en de bescherming van de verzekeringnemers en begunstigden
zoveel mogelijk gelijk getrokken wordt. Ook stelt de richtlijn meer eisen aan transparantie en wordt
het groepstoezicht geïntensiveerd. Vorenstaande houdt voor verzekeraars een verzwaring in ten
opzichte van het huidige regime. De vernieuwing richt zich overigens volledig op het prudentiële
toezicht. Het gedragstoezicht wordt door de richtlijn solvabiliteit II ongemoeid gelaten.’
1147. De Haan & Kool, TvC 2015, p. 326.
1148. Zie art. 4 Richtlijn 2009/138/EG.
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makkelijkt te worden door een minimum aan harmonisatie, zo wordt overwogen
in de preambule van de richtlijn:
‘De daadwerkelijke uitoefening van het communautaire co-assurantiebedrijf voor activiteiten die op grond van hun aard of omvang voor dekking
door internationale co-assurantie in aanmerking komen, dient te worden
vergemakkelijkt door een minimum aan harmonisatie, ten einde verstoring van de mededinging en verschillen in behandeling te voorkomen.’1149
De verzekering van dergelijke risico’s dient vergemakkelijkt te worden, aldus de
Europese wetgever.
Anders dan in de eerste en tweede richtlijn schadeverzekering heeft de Richtlijn
solvabiliteit II een aparte afdeling die specifiek ziet op communautaire co-assurantietransacties. Hieruit kan mijns inziens worden afgeleid dat de Europese wetgever
– net als bij de Richtlijn co-assurantie – erkend heeft dat de co-assurantiemarkt
specifieke kenmerken heeft, die in sommige opzichten de toepassing van aparte
toezichtbepalingen rechtvaardigen.1150 De afdeling die ziet op communautaire coassurantie bestaat uit de artikelen 190 tot en met 196. In artikel 190 van de richtlijn
wordt bepaald op welke communautaire co-assurantietransacties de afdeling van
toepassing is. Dit artikel luidt als volgt:
‘Artikel 1: deze afdeling is van toepassing op communautaire co-assurantietransacties die op een of meer in de branches 3 tot en met 16 van deel
A van bijlage I ingedeelde risico’s1151 betrekking hebben en die voldoen
aan de volgende voorwaarden:
a. het risico is een groot risico;
b. het risico wordt gedekt door verscheidene, als “co-assuradeuren”
optredende verzekeringsondernemingen zonder hoofdelijke aansprakelijkheid, door middel van één enkele overeenkomst tegen één
premie voor het gehele risico, en voor dezelfde tijdsduur; één van
hen is de eerste verzekeringsonderneming;
het risico is binnen de Gemeenschap gelegen;
c.
d. voor de dekking van het risico wordt de eerste verzekeringsonderneming behandeld als ware zij de verzekeringsonderneming die het
volledige risico dekt;
1149. Zie overweging 81 uit Richtlijn 2009/138/EG, waarin wordt vervolgd: ‘In deze context dient de eerste
verzekeringsonderneming vorderingen te beoordelen en het bedrag van de technische voorzieningen
vast te stellen. Bovendien dient op het terrein van de communautaire co-assurantie te worden
voorzien in een bijzondere samenwerking zowel tussen de toezichthoudende autoriteiten van de
lidstaten onderling, als tussen deze autoriteiten en de Commissie.’
1150. Deze erkenning is overigens niet nieuw. Al in de jaren ’70 was de Richtlijn Co-assurantie 78/473/EEG
tot stand gekomen en in de jaren ’80 had het Europese Hof in twee van haar uitspraken de bijzondere kenmerken van co-assurantie erkend, zie HvJ EG 4 december 1986, C-206/84,
ECLI:EU:C:1986:464, r.o. 21 en 24 (Commissie/Ierland), en HvJ EG 4 december 1986, C-205/84,
ECLI:EU:C:1986/463 (Commissie/Bondsrepubliek Duitsland). Zie ook par. 9.6 van dit hoofdstuk.
1151. Uit Bijlage I deel A volgt dat het gaat om de volgende branches: voertuigcasco (met uitzondering
van rollend spoorwegmaterieel), casco rollend spoorwegmaterieel, luchtvaartuigcasco, casco zeeen binnenschepen, vervoerde goederen (met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen), brand en natuurevenementen, andere schaden aan goederen, aansprakelijkheid motorrijtuigen, aansprakelijkheid luchtvaartuigen, aansprakelijkheid zee- en binnenschepen, algemene
W.A., krediet, borgtocht en diverse geldelijke verliezen.
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ten minste een van de co-assuradeuren neemt deel aan de overeenkomst via zijn hoofdkantoor of een bijkantoor, gevestigd in een andere lidstaat dan die van de eerste verzekeringsonderneming;
de eerste verzekeringsonderneming neemt volledig de taak op zich
f.
die volgens de geldende gebruiken inzake co-assurantie de hare is;
zij stelt met name de verzekerings- en tariferingscondities vast.
Artikel 2: de artikelen 147 tot en met 152 zijn alleen op de eerste verzekeringsonderneming van toepassing.
Artikel 3: op co-assurantietransacties die niet aan de in lid 1 gestelde
voorwaarden voldoen blijven de bepalingen van deze richtlijn van toepassing met uitzondering van die van deze afdeling.’
e.

Europese wetgever heeft bepaald dat de afdeling slechts van toepassing is op communautaire co-assurantietransacties voor zover dit grote risico’s betreffen (zie
art. 190 lid 1 onder a). Om van communautaire co-assurantie te spreken is het aldus
een vereiste dat er sprake is van een groot risico. Met andere woorden, communautaire co-assurantie is dus per definitie een groot risico. De definitie van een groot
risico wordt bepaald in artikel 13 onder 27 van de richtlijn1152 en luidt als volgt:
‘“grote risico’s”:
a. de risico’s die behoren tot de in bijlage I, deel A, 4, 5, 6, 7, 11 en 12,
vermelde branches;
b. de risico’s die behoren tot de in bijlage I, deel A, 14 en 15, vermelde
branches wanneer de verzekeringnemer in het kader van een bedrijf
of beroep een industriële of commerciële activiteit dan wel een vrij
beroep uitoefent en het risico daarop betrekking heeft;
de risico’s die behoren tot de in bijlage I, deel A, 3, 8, 9, 10, 13 en
c.
16, vermelde branches voor zover de verzekeringnemer ten minste
twee van de drie volgende criteria overschrijdt:
i.
ibalanstotaal: 6 200 000 EUR;
ii. netto-omzet in de zin van de Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad
van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3,
onder g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde
vennootschapsvormen: 12 800 000 EUR;
iii. gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 250.
Wanneer de verzekeringnemer deel uitmaakt van een groep ondernemingen waarvan de geconsolideerde jaarrekening overeenkomstig Richtlijn
83/349/EEG wordt opgesteld, worden de in de eerste alinea, onder c), vermelde criteria op basis van de geconsolideerde rekening toegepast.
De lidstaten kunnen aan de in de eerste alinea, onder c), genoemde categorie de risico’s toevoegen die door beroepsverenigingen, joint ventures
of tijdelijke verenigingen worden verzekerd.’

1152. De definitie van ‘grote risico’s’ is in Richtlijn solvabiliteit II overigens uitgebreid ten opzichte van
de definitie onder de tweede richtlijn schadeverzekering. In solvabiliteit II zijn de branches 3
(voertuigcasco, met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel) en 10 (aansprakelijkheid motorrijtuigen) aan onder c toegevoegd.
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Door te vereisen dat communautaire co-assurantietransacties grote risico’s in de
zin van deze definitie zijn, voorkomt de Europese wetgever bovendien dat de
communautaire co-assurantiemarkt wordt opgesplitst in communautaire co-assurantietransacties die grote risico’s betreffen en communautaire co-assurantietransacties die geen grote risico’s zijn.
Voor de nationale co-assurantiemarkt is dat anders, omdat er geen definitie van
(nationale) co-assurantie is opgenomen in de Wft.1153 Daardoor ontstaat er een
onderscheid tussen co-assurantietransacties die onder de definitie van ‘grote risico’s’
ex artikel 1:1 Wft vallen en co-assurantietransacties die daar niet onder vallen. Dit
zal in paragraaf 9.11 verder aan bod komen.
De toepassing van de afdeling communautaire co-assurantie is dus af hankelijk van
de hierboven genoemde voorwaarden. Indien er sprake is van co-assurantietransacties die niet voldoen aan de voorwaarden uit artikel 190 lid 1 richtlijn blijven de
bepalingen van de richtlijn toch van toepassing, met uitzondering van de bepalingen
uit de afdeling betreffende communautaire co-assurantie (art. 190 t/m 196 richtlijn).
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het risico geen groot risico is (ex art. 190
lid 1 onder a richtlijn), of indien geen van de co-assuradeuren in een andere lidstaat
gevestigd is dan de eerste verzekeringsonderneming (ex art. 190 lid 1 onder e
richtlijn).
De Nederlandse wetgever oordeelde bij de omzetting van de richtlijn dat de afdeling
over communautaire co-assurantie niet in nationale wetgeving diende te worden
omgezet.1154 In de Wft is er dus wel sprake van toezichtbepalingen die zien op
grote risico’s, maar ontbreekt aldus toezicht dat specifiek gericht is op de (communautaire) co-assurantiemarkt. In de wetsgeschiedenis wordt hier geen nadere verklaring voor gegeven.
9.10

Richtlijn verzekeringsdistributie1155

9.10.1

Doel van de richtlijn

De Richtlijn verzekeringsdistributie is in 2016 tot stand gekomen en per
23 februari 2018 van kracht. De marktpartijen dienden per 1 oktober 2018 aan
deze regelgeving te voldoen. Uit de preambule volgen een aantal doelen van de
richtlijn. Enkele voor dit proefschrift relevante doelen betreffen het creëren van
een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen
zijn betrokken, het verbeteren van de bescherming van consumenten en het bevorderen van de interne markt voor financiële diensten.1156 De richtlijn is onder meer
1153. Zie daarover par. 9.11.
1154. Zie Kamerstukken II 2011/12, 33273, nr. 3 (MvT), p. 74, waarin de wetgever aangeeft dat art. 190-196
Richtlijn solvabiliteit II geen implementatie behoeven.
1155. Richtlijn 2016/97 van het Europees parlement en de raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking). Voor dit hoofdstuk zijn met name de bepalingen omtrent informatieverstrekking over het verzekeringsproduct relevant. Overige bepalingen vallen buiten het bereik
van dit proefschrift.
1156. Zie de volgende overweging van Richtlijn 2016/97. Overweging 6: ‘Consumenten moeten hetzelfde
beschermingsniveau genieten ondanks de verschillen tussen de distributiekanalen. Om te garanderen
dat hetzelfde beschermingsniveau geldt en dat de consument kan vertrouwen op vergelijkbare
normen, met name op het gebied van openbaarmaking van informatie, is een gelijk speelveld
tussen distributeurs essentieel.’ Overweging 9: ‘Tussen de nationale bepalingen bestaan nog belang-
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van toepassing op verzekeraars (direct writers genoemd) alsmede op verzekeringstussenpersonen zoals beursmakelaars.1157
9.10.2

Verzekeringsdistributie en de verzekeringsdistributeur volgens de
richtlijn bij co-assurantie

Uit artikel 1 lid 1 en lid 2 volgt – voor zover hier relevant – dat de richtlijn
voorschriften vaststelt met betrekking tot de uitoefening van het verzekeringsbedrijf.
Daarbij is de richtlijn van toepassing op natuurlijke of rechtspersonen die in een
lidstaat zijn gevestigd (of zich daar wensen te vestigen) voor de toegang tot en uitoefening van de distributie van verzekeringsproducten.1158
Allereerst is van belang wat er precies onder verzekeringsdistributie wordt verstaan.
In artikel 2 lid 1 onder 1 wordt verzekeringsdistributie als volgt gedefinieerd:
‘de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over, het voorstellen
van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten,
dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval,
daaronder inbegrepen het verstrekken van informatie over één of meerdere verzekeringsovereenkomsten op basis van criteria die een klant via
een website of andere media kiest, en het opstellen van een ranglijst van
verzekeringsproducten, met inbegrip van prijs- en productvergelijking,
of van een korting op de premie van een verzekeringsovereenkomst,
wanneer de klant rechtstreeks of onrechtstreeks via een website of andere
media een verzekeringsovereenkomst kan sluiten.’
In gevolge artikel 2 lid 1 onder 8 wordt onder een verzekeringsdistributeur verstaan:
‘een verzekeringstussenpersoon, een nevenverzekeringstussenpersoon,
of een verzekeringsonderneming.’
De begrippen verzekeringstussenpersoon en verzekeringsonderneming zijn niet
overgenomen in de Wft, maar komen overeen met de Wft-begrippen bemiddelaar
respectievelijk verzekeraar.1159

rijke verschillen die belemmeringen vormen voor de toegang tot en de uitoefening van het verzekerings- en herverzekeringsdistributiebedrijf in de interne markt. De interne markt in de Unie
moet verder worden versterkt en er moet een echte interne markt voor levens- en schadeverzekeringsproducten en -diensten worden bevorderd.’ Overweging 16: ‘Deze richtlijn moet garanderen
dat hetzelfde beschermingsniveau geldt en dat alle consumenten op vergelijkbare normen kunnen
vertrouwen. Deze richtlijn moet een gelijk speelveld en concurrentie onder dezelfde voorwaarden
bevorderen voor tussenpersonen, ongeacht of zij aan een verzekeringsonderneming verbonden
zijn.’ Zie verder Stb. 2018, 147, p. 17.
1157. Zie art. 1 en 2 van Richtlijn 2016/97.
1158. Zie art. 1 lid 1 en lid 2 Richtlijn.
1159. Zie Stb. 2018, 147, p. 26.
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Gezien de centrale rol van de beursmakelaar en zijn werkzaamheden kan er met
betrekking tot co-assurantie van uit worden gegaan dat de beursmakelaar gezien
dient te worden als verzekeringsdistributeur in de zin van de richtlijn (of bemiddelaar in de zin van de Wft).
Het is immers de makelaar die een verzekeringnemer adviseert bij het afsluiten
van een verzekering of een bepaalde verzekering voorstelt. Daarnaast is hij degene
die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraars voorbereidt, nu hij de onderhandelingen voert en de uiteindelijke polis opstelt. Ook bij een schadegeval heeft
de makelaar een belangrijke rol.1160
Ook vanuit een praktisch opzicht is het logisch te noemen dat de beursmakelaar
als verzekeringsdistributeur gezien dient te worden. Immers, in de denkbeeldige
situatie waarin de verzekeraar zou worden aangezien voor distributeur zou dit ertoe
leiden dat er bij co-assurantie sprake zou zijn van meerdere distributeurs, al naar
gelang het aantal verzekeraars dat gezamenlijk een bepaald risico draagt.
In dat geval zou de verplichting worden verdeeld over meerdere verzekeraars.
Daardoor zou onduidelijkheid ontstaan over bij wie de verantwoordelijkheid voor
deze verplichting rust. Een dergelijke interpretatie van de richtlijn lijkt mij ongewenst. De beursmakelaar dient aldus gezien te worden als verzekeringsdistributeur.
Overigens maakt ook deze richtlijn een onderscheid tussen ‘grote risico’s’ en andere
risico’s. Hiervoor wordt aangesloten bij de definitie uit artikel 13, onder 27 van
Richtlijn solvabiliteit II (zie art. 2 lid 1 onder 16 van de Richtlijn verzekeringsdistributie). Deze definitie zal hier niet opnieuw worden behandeld.1161
Tot slot dient te worden opgemerkt dat in deze richtlijn het woord co-assurantie
in zijn geheel ontbreekt. Er wordt, in tegenstelling tot voorgaande richtlijnen, geen
definitie gegeven van (communautaire) co-assurantie. Ook wordt nergens in de
richtlijn bepaald dat (communautaire) co-assurantie omschreven dient te worden
aan de hand van grote risico’s (zoals het geval was bij de Tweede richtlijn schadeverzekering).1162 Gevolg hiervan is dat co-assurantietransacties kunnen worden
verdeeld over twee groepen, namelijk een die valt onder de definitie van grote risico’s en een groep die niet onder deze definitie valt. Voorheen werd communautaire
co-assurantie echter gedefinieerd als een groot risico.1163
9.10.3

Het effect van de richtlijn voor co-assurantie

De hierboven gedefinieerde termen maken duidelijk op wie de bepalingen van de
richtlijn rusten. In dat kader zullen hierna enkele relevante bepalingen worden
besproken.1164

1160. Zie over de centrale positie van de beursmakelaar par. 2.6.
1161. Zie voor bespreking van deze definitie par. 9.9.2.
1162. Zie de 16e overweging van de considerans van Richtlijn 88/357/EEG, welke wordt besproken in
par. 9.8.5.
1163. Zie par. 9.9.2.
1164. Het voert voor dit proefschrift te ver om alle bepalingen van de richtlijn te bespreken. Gekozen is
daarom voor een bespreking van art. 20 van de richtlijn.
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Zo wordt in artikel 20 een informatieplicht geformuleerd die rust op de verzekeringsdistributeur. De omvang van deze precontractuele informatieverplichting is
bepaald in artikel 20 lid 4 van de richtlijn.1165 Deze luidt als volgt:
‘4) Onverminderd de in artikelen 183 en 184 van Richtlijn 2009/138/EG,
verstrekt de verzekeringsdistributeur, voorafgaand aan de sluiting van
een overeenkomst en ongeacht of advies wordt gegeven en ongeacht of
het verzekeringsproduct deel uitmaakt van een pakket in de zin van artikel 24 van deze richtlijn, rekening houdend met de complexiteit van het
verzekeringsproduct en het soort klant, deze laatste in een begrijpelijke
vorm de relevante informatie over het verzekeringsproduct om de klant
in staat te stellen met kennis van zaken een beslissing te nemen.’
Uit deze bepaling volgt dat op de verzekeringsdistributeur een precontractuele
verplichting rust om de klant in begrijpelijke vorm de relevante informatie over
het verzekeringsproduct te verstrekken. Deze verplichting rust op de verzekeringsdistributeur ongeacht of er advies wordt afgegeven. De verzekeringsdistributeur
dient hierbij rekening te houden met de complexiteit van het verzekeringsproduct
en tevens met het soort klant. De informatie dient relevant te zijn en voor de klant
in begrijpelijke vorm te worden verstrekt. Het doel hiervan is om de klant in staat
te stellen om met kennis van zaken een beslissing te nemen.
De richtlijn brengt aldus een extra verplichting met zich mee voor de beursmakelaar,
namelijk deze precontractuele informatieverplichting.
Daarnaast wordt in artikel 20 lid 5 van de richtlijn verder uitgewerkt in welke vorm
de informatieverstrekking door de verzekeringsdistributeur, te weten de makelaar,
dient te geschieden. Bepaald is dat dit middels een gestandaardiseerd informatiedocument gebeurt.1166 Het doel van dit gestandaardiseerde informatiedocument is
om de cliënt de nodige informatie te verschaffen zodat deze met kennis van zaken
een beslissing kan nemen.1167 In gevolge artikel 20 lid 9 moet de opmaak en inhoud
van dit standaardinformatiedocument voldoen aan de voorschriften zoals die zijn
vastgelegd in Verordening 2017/1469.
Zo is in artikel 20 lid 8 van de richtlijn1168 bepaald welke gegevens het informatiedocument precies dient te bevatten.1169 In Verordening 2017/1469 wordt dan uitge1165. Deze plicht is geïmplementeerd in art. 4:19 lid 2 en 4:22 lid 1 Wft. Zie hierover par. 9.11.
1166. Dit artikel luidt als volgt: ‘Voor de distributie van schadeverzekeringen als opgesomd in bijlage I
bij richtlijn 2009/138/EG wordt de in lid 4 van dit artikel bedoelde informatie verstrekt in de vorm
van een gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct, op papier of op een
andere duurzame drager.’ Deze opsomming betreft onder meer de volgende branches: voertuigcasco,
casco rollend spoorwegmaterieel, luchtvaartcasco, casco zee- en binnenschepen, vervoerde goederen,
brand en natuurevenementen, andere schade aan goederen.
1167. Zie PbEU 2017, L 209. Zie ook Stb. 2018, 147, p. 19.
1168. Dit is geïmplementeerd in art. 4:22 lid 1 Wft en art. 65b en 66b Bgfo. Zie hierover par. 9.11.
1169. Art. 20 lid 8 van de richtlijn luidt als volgt: ‘Het informatiedocument over het verzekeringsproduct
bevat de volgende gegevens:
informatie over het soort verzekering;
een samenvatting van de verzekeringsdekking, inclusief de belangrijkste verzekerde risico’s, de
verzekerde som en, in voorkomend geval, de geografische dekking en een samenvatting van de
uitgesloten risico’s;
wijze en duur van betaling van de premies;
belangrijkste uitsluitingen, in welke gevallen geen vraag voor schadevergoeding kunnen worden
ingediend;
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werkt hoe deze informatie gepresenteerd dient te worden. In deze verordening
staat precies aangegeven met welke symbolen en kleuren gewerkt dient te worden.1170 Ook mag het document maximaal twee kantjes van een A4 bedragen. In
een uiterst geval is drie kantjes toegestaan, maar desgevraagd dient de verzekeringsdistributeur (de makelaar) te kunnen aantonen waarom er drie kantjes zijn gebruikt
in plaats van twee.1171 Overigens dient het gebruik van jargon vermeden te worden,
ingevolge artikel 5 van Verordening 2017/1469.
Waar dit bij een eenvoudige consumentenverzekering mogelijk een duidelijk
overzicht zal geven, is het maar de vraag of dit document dat ook kan bewerkstelligen bij co-assurantie. De vraag kan immers worden gesteld wat er in een standaard
informatiedocument dient te staan voor verzekeringen die veelal niet standaard
zijn en zich niet laten kennen door uniformiteit, maar maatwerk betreffen. Naar
mijn mening zal een dergelijk document bij co-assurantie dan ook niet de gewenste
of bedoelde uitwerking hebben. Uit een recent nieuwsbericht van de AFM blijkt
dit zelfs voor consumentenverzekeringen al lastig genoeg te zijn.1172
Naarmate een risico groter en ingewikkelder wordt, zoals bij co-assurantie vaak
het geval is, zal een dergelijke gestandaardiseerde samenvatting lastig zijn te geven.
Juist omdat er bij co-assurantie vaak sprake is van maatwerk of speciale clausules
of uitsluitingen. Er is op het gestandaardiseerde informatiedocument geen ruimte
om deze voorwaarden en clausules uit te leggen terwijl dit ingevolge artikel 20
lid 8 wel de bedoeling lijkt te zijn.1173
Bovenstaande zal mijns inziens bij co-assurantie het risico op onduidelijkheden of
verwarring vergroten, in plaats van cliënten de nodige informatie te verschaffen
over schadeverzekeringsproducten zodat de cliënt met kennis van zaken een beslissing kan nemen, hetgeen het doel van een dergelijk document is.1174
Uit de wetsgeschiedenis blijkt bovendien dat bij het opstellen van dit document
enkel rekening is gehouden met de inzichtelijkheid van een verzekering voor

1170.
1171.

1172.

1173.
1174.

verplichtingen bij het begin van de overeenkomst;
verplichtingen tijdens de looptijd van de overeenkomst;
verplichtingen bij aangifte van een schadegeval;
de looptijd van de overeenkomst, met vermelding van de begin- en einddatum;
wijze van beëindiging van de overeenkomst.’
Zie art. 6-7 van Verordening 2017/1469.
Art. 3 van de verordening luidt als volgt: ‘Het informatiedocument over het verzekeringsproduct
past op twee kanten van een afgedrukt A4-blad. Uitzonderlijk kan, wanneer meer ruimte nodig is,
het informatiedocument over het verzekeringsproduct op maximaal drie kanten van een afgedrukt
A4-blad komen. Wanneer een ontwikkelaar drie kanten van een A4-blad gebruikt, is hij, wanneer
de bevoegde autoriteit daarom vraagt, in staat aan te tonen dat meer ruimte nodig was’.
In oktober 2020 is gebleken dat dit zelfs voor consumentenverzekeringen al een heikel punt is. In
het document ‘Handvatten voor het IPID’ worden een aantal zaken aan de kaart gesteld die nog
niet goed gaan. Zo blijken belangrijke dekkingsbeperkingen regelmatig te ontbreken en bevat het
document slechts zeer beperkte informatie over wat niet gedekt is door de verzekering. De AFM
schrijft daar in een begeleidend artikel zelf het volgende over: Het IPID geeft niet altijd voldoende
inzicht in de uitgesloten risico’s, dekkingsbeperkingen en verplichtingen tijdens de looptijd. Belangrijke factoren zijn vaak niet opgenomen, zoals dekkingsbeperkingen die specifiek voor die
verzekering gelden. Zowel het artikel als het document zijn te vinden op de website van de AFM:
afm.nl/nl-nl/nieuws/2020/okt/handvatten-voor-informatiedocument-verzekeringen (online, bijgewerkt
28 november 2020).
Zie art. 20 lid 8 van de richtlijn, met name onder a en b.
Zie de eerste overweging van Verordening 2017/1469.
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consumenten.1175 Het document lijkt dan ook minder geschikt voor verzekeringen
op basis van co-assurantie.
Opgemerkt dient te worden dat uit artikel 22 van de richtlijn volgt dat de hierboven
beschreven informatieverplichting uit artikel 20 niet verstrekt hoeft te worden
wanneer er sprake is van grote risico’s.1176 Echter, risico’s die worden verzekerd op
basis van co-assurantie betreffen lang niet altijd een groot risico in de zin van de
richtlijn, ondanks dat dergelijke verzekeringen worden afgesloten door professionele partijen.1177 Het gevolg hiervan is dat sommige risico’s die worden verzekerd
door co-assurantie wel onder de uitzondering voor grote risico’s zullen vallen, maar
vooral veel ook niet. In dat laatste geval zijn de hierboven beschreven verplichtingen
dan ook onverkort van toepassing (dit wordt nader uitgelicht aan de hand van de
in de Wft geïmplementeerde versie van deze verplichtingen, zie paragraaf 9.11).
Dit heeft tot gevolg dat op een groot deel van de zakelijke markt dezelfde beschermingsmaatregelen van toepassing zijn als op de consument. Dat is opmerkelijk,
nu het volgens de richtlijn minder noodzakelijk is dat dergelijke inlichtingen
worden verstrekt wanneer het gaat om de verzekering van commerciële en industriële risico’s.1178
Bovendien is het op grond van de definitie van grote risico’s niet uitgesloten dat
een consumentverzekeringnemer als een groot risico wordt gezien. Het doel van
de richtlijn was echter om consumenten en particuliere verzekeringnemers meer
bescherming te bieden, onder andere door een zwaardere informatieverplichting.1179
Door aansluiting te zoeken bij de definitie van grote risico’s zal een deel van de
markt (met name de consument) minder bescherming krijgen, en een deel van de
zakelijke markt juist meer bescherming (dit wordt nader besproken in paragraaf 9.11).

1175. Zie Kamerstukken II 2017/18, 34770, nr. 6, p. 15 (NV II 20 november 2017): ‘Gelet op de betrokkenheid
van een groot aantal partijen heeft de regering het vertrouwen dat het informatiedocument de
consument een goed inzicht geeft in de belangrijkste kenmerken van de schadeverzekering.’
1176. Art. 22 lid 1 Richtlijn luidt (voor zover relevant) als volgt: ‘De in de artikelen 18, 19 en 20 bedoelde
informatie hoeft niet te worden verstrekt wanneer de verzekeringsdistributeur distributieactiviteiten
uitvoert met betrekking tot de verzekering van grote risico’s.’
1177. Zie ook Van Velzen 2016, p. 111, voetnoot 55. Anders dan in Richtlijn 88/357/EEG, worden risico’s
die zijn gedekt door middel van communautaire co-assurantie in Richtlijn 2016/97 niet gedefinieerd
als grote risico’s (ex art. 5 onder d van de eerste richtlijn). Zie hierover par. [9.8.5].
1178. Zie overweging 51 van de preambule van de richtlijn: ‘Het is minder noodzakelijk voor te schrijven
dat dergelijke inlichtingen worden verstrekt wanneer de klant de herverzekering of de verzekering
van commerciële en industriële risico’s wenst, of uitsluitend om verzekeringen met een beleggingscomponent te distribueren, wanneer de klant een professionele klant is als bepaald in Richtlijn
2014/ 65/EU’.
1179. Zie par. 9.10. Zie ook overweging 48 van de preambule van de richtlijn: ‘Voorafgaand aan de sluiting
van een overeenkomst, ook in het geval van verkoop zonder advies, moet de klant de nodige informatie worden verstrekt over het verzekeringsproduct om hem in staat te stellen met kennis van
zaken een beslissing te nemen. Een informatiedocument over het verzekeringsproduct moet gestandaardiseerde informatie bevatten over schadeverzekeringsproducten. Het moet worden opgesteld
door de relevante verzekeringsonderneming of, in de betrokken lidstaten, de verzekeringstussenpersoon die het verzekeringsproduct ontwikkelt. De verzekeringstussenpersoon moet de klant de
voornaamste kenmerken van de door hem verkochte verzekeringsproducten uitleggen en de
werknemers moeten derhalve voldoende tijd en middelen krijgen om dit te doen.’
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Wet op het financieel toezicht

9.11.1

Opzet van de Wet op het financieel toezicht

9.11

Op 1 januari 2007 werd de Wet op het financieel toezicht (Wft) ingevoerd.1180 Tot
die tijd was er in Nederland sprake van sectoraal toezicht op financiële markten.1181
Door cross-sectorale ontwikkelingen in de markt was deze vorm van toezicht steeds
minder goed toe te passen. Steeds meer ontstonden er grote financiële instellingen
waarvan zowel banken als verzekeraars onderdeel uitmaakten. Maar er kwamen
ook meer producten op de markt die kenmerken van verschillende producten
vertoonden. Het sectorale toezicht was daar niet op afgestemd en werd daardoor
steeds minder passend.1182
Met de invoering van de Wft werden sectorale toezichtwetten vervangen door het
functioneel toezichtmodel. Onder andere de Wtv 1993 werd daarbij vervangen,
althans, zij werd met aanpassingen opgenomen in de Wft.1183 Daarnaast wordt zij
telkens aangepast naar aanleiding van diverse Europese richtlijnen, zoals in de
vorige paragrafen beschreven.
9.11.2

Toezichtbepalingen op co-assurantie in de Wft?

De Wft bevat, evenmin als haar voorgangers, geen bepalingen die specifiek voor
de co-assurantiemarkt bedoeld zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in artikel 1:1 Wft (waarin alle begrippen uit de Wft worden gedefinieerd) een definitie
van het begrip ‘co-assurantie’ ontbreekt. Wel wordt communautaire co-assurantie
gedefinieerd middels het begrip ‘co-assurantie binnen de Unie’. Deze definitie luidt
als volgt:
‘Co-assurantie binnen de Unie: een directe schadeverzekering betreffende
grote risico’s, in co-assurantie gesloten, waarbij:
a. de schadeverzekeraar die als eerste schadeverzekeraar optreedt, zijn
verplichtingen uit hoofde van de schadeverzekering is aangegaan
vanuit een vestiging in een andere lidstaat dan de lidstaat waarin
ten minste een van de overige co-assuradeuren zulks heeft gedaan;
en
b. het risico in een lidstaat is gelegen’1184
Deze definitie is in lijn met de definitie van communautaire co-assurantie uit
Richtlijn solvabiliteit II. Zoals hiervoor beschreven, ontbreekt een dergelijk definitie
1180. Stb. 2006, 475.
1181. In de periode 2006-2007 was overigens sprake van een korte tussenfase, waarin de Wet financiële
dienstverlening (Wfd), als voorganger van de Wft, in werking was.
1182. Zie Kamerstukken II 2003/04, 29708, nr. 3, p. 2 (MvT): ‘Op de financiële markten vindt in toenemende
mate een vervlechting plaats van ondernemingen en producten. Het gaat daarbij in het bijzonder
om de groepering van financiële instellingen in conglomeraten en om de combinatie van eertijds
afzonderlijke producten in samengestelde producten. Inmiddels bieden tal van ondernemingen
producten aan in meerdere sectoren. Voor deze ondernemingen die sector overstijgende activiteiten
verrichten kan de sectoraal ingerichte wetgeving onnodig beperkend werken.’ Zie ook Silverentand
& van den Eerden 2018, p. 4-6. Zie voor meer informatie over de Wft ook Boshuizen & Jager 2010.
1183. Zie Boshuizen & Jager 2010, p. 13.
1184. Zie art. 1:1 Wft over Co-assurantie binnen de Unie.
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echter in de Richtlijn verzekeringsdistributie. Toch is deze wel opgenomen in de
Wft.
Niet gedefinieerd in de Wft echter, is co-assurantie binnen Nederland, dus wanneer
alle verzekeraars een vestiging binnen Nederland hebben en het risico aldaar is
gelegen. Communautaire co-assurantie is dus per definitie een groot risico, terwijl
dit niet geldt voor co-assurantie binnen Nederland.
Er moet daarom worden aangenomen dat de wetgever ook in de Wft co-assurantie
niet onderscheidt van de algemene directe schadeverzekering, althans niet bedoeld
heeft om co-assurantie dezelfde uitzonderingspositie te geven als herverzekering
en grote risico’s. De wetsgeschiedenis geeft overigens geen verklaring voor het bovenstaande. Dit heeft tot gevolg dat de precontractuele informatieverplichtingen
zoals hiervoor beschreven in beginsel onverkort van toepassing zijn op verzekeringen die zijn gesloten door middel van co-assurantie.1185 Dit zal in de paragraaf
hierna worden besproken.
9.11.3

De precontractuele informatieverplichting zoals geïmplementeerd
afdeling 4.2.3 Wft1186

Afdeling 4.2.3 Wft ziet op de zorgvuldige dienstverlening waaraan financiële
dienstverleners zich volgens de Wft dienen te houden.1187 In deze afdeling zijn een
generieke zorgplicht, een informatieplicht, adviesregels en beloningsregels vervat.
De in paragraaf 9.10.3 besproken precontractuele informatieverplichtingen uit de
Richtlijn verzekeringsdistributie zijn hier in de Wft en het Besluit Gedragstoezicht
financiële ondernemingen (BGfo) geïmplementeerd.1188
Van financiële dienstverleners wordt op basis hiervan verlangd dat zij onder meer
‘op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van de consument of begun1185. Zie par. 9.10.3.
1186. In dit proefschrift zal afdeling 4.2.3 Wft inhoudelijk slechts zeer beperkt worden besproken. Zie
Meijer 2016, p. 25 e.v., voor een uitgebreide beschrijving van (de zorgplicht uit) afdeling 4.2.3 Wft.
1187. Een financiëledienstverlener wordt in art. 1:1 Wft als volgt gedefinieerd: ‘degene die een ander financieel product dan een financieel instrument aanbiedt, die adviseert over een ander financieel
product dan een financieel instrument of die bemiddelt, herverzekeringsbemiddelt, optreedt als
gevolmachtigd agent of optreedt als ondergevolmachtigde agent’.
1188. Zie de transponeringstabel in het Besluit van 4 mei 2018, houdende regels met betrekking tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit Markttoegang
financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit bestuurlijke boetes
financiële sector, het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn
verzekeringsdistributie (Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie), Staatsblad 2018/147.
Zie onder meer p. 37 daarvan: ‘Artikel 65b is gebaseerd op artikel 4:22, eerste lid, van de wet en
implementeert artikel 20, vierde tot en met zevende lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie.
Een aanbieder van een schadeverzekering of een bemiddelaar in verzekeringen of een gevolmachtigde agent die een schadeverzekering samenstelt en algemeen in de markt verkrijgbaar stelt, dient
een informatiedocument op te stellen. Dit informatiedocument dient aan de cliënt te worden verstrekt voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een schadeverzekering.
Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de cliënt voor alle schadeverzekeringen een informatie- document kan raadplegen, ongeacht de manier waarop de schadeverzekeringen worden aangeboden
of verkrijgbaar gesteld. De cliënt kan zo inzicht verkrijgen in de meest wezenlijke kenmerken van
de desbetreffende schadeverzekering en kan deze vergelijken met eigenschappen van andere
schadeverzekeringen. Het informatiedocument kan schriftelijk (op papier), via een andere duurzame
drager of via een website worden verstrekt. Indien het informatiedocument op een duurzame
drager of via een website wordt verstrekt, dient het informatiedocument op verzoek van de cliënt
kosteloos schriftelijk te worden verstrekt (artikel 49a, vijfde lid).’
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stigde in acht’1189 nemen, maar ook dat zij informatie verschaffen over het aangeboden product ‘voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling van die dienst of dat product’.1190 Daarbij is van belang dat deze verplichting
geldt voorafgaand aan het moment van sluiten van de verzekering, maar ook gedurende de looptijd hiervan blijft bestaan. Zo dient de verzekeringnemer bijvoorbeeld gedurende de looptijd van de verzekering geïnformeerd te worden over wezenlijke wijzigingen in de informatie die bij de totstandkoming is verstrekt (ex
art. 4:20 lid 1 en lid 3 Wft).1191 Bij co-assurantie zal deze precontractuele informatieplicht bij de beursmakelaar rusten.1192
Afdeling 4.2.3 Wft is echter niet van toepassing op herverzekeringsbemiddelaars
en financiële diensten met betrekking tot de verzekering van grote risico’s (ex
art. 4:18 lid 1 Wft). Wanneer er sprake is van de verzekering van een groot risico
in de zin van artikel 1:1 Wft hoeft aldus niet voldaan te worden aan de wettelijk
vastgelegde vereisten uit afdeling 4.2.3 Wft.
9.11.4

De definitie ‘grote risico’s’ in de Wft

Ondanks het ontbreken van een definitie voor co-assurantie in Nederland kent de
Wft, net als de hiervoor besproken wetgeving, wel een onderscheid tussen ‘grote
risico’s’ en overige risico’s. Het begrip ‘grote risico’s’ wordt in artikel 1:1 Wft als
volgt gedefinieerd:

1189. Zie art. 4:24a Wft.
1190. Zie art. 4:20 en 4:22 lid 1 Wft. Zie in dit kader ook art. 65b BGfo: ‘Een financiëledienstverlener die
een schadeverzekering aanbiedt of samenstelt en algemeen in de markt verkrijgbaar stelt, stelt
voor dat product een informatiedocument op waarbij wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 20,
zevende lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie’. Zie daarnaast ook art. 66b BGfo: ‘1. In het
informatiedocument, bedoeld in artikel 65b, wordt de volgende informatie over de schadeverzekering
opgenomen:
a. informatie over het soort verzekering;
b. een samenvatting van de verzekeringsdekking, waaronder de belangrijkste verzekerde risico’s,
de verzekerde som en, indien van toepassing, de geografische dekking en een samenvatting van
de uitgesloten risico’s;
c. wijze en duur van betaling van de premies;
d. belangrijkste uitsluitingen;
e. verplichtingen bij aanvang van de overeenkomst;
f. verplichtingen gedurende de overeenkomst;
g. verplichtingen bij aangifte van een schade;
h. de looptijd van de overeenkomst met vermelding van begindatum en einddatum;
i. wijze van beëindiging van de overeenkomst.
2. In aanvulling op het eerste lid voldoet het informatiedocument aan de ingevolge artikel 20, negende lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie gestelde regels.’
1191. Zie Meijer 2016, p. 26.
1192. Zulks volgt uit art. 65b lid 2 en lid 4 Bgfo. Art. 65b lid 2 Bgfo luidt: ‘De financiëledienstverlener
verstrekt een cliënt voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een schadeverzekering een informatiedocument over de desbetreffende schadeverzekering.’
En art. 65b lid 4 Bgfo luidt: ‘Indien een schadeverzekering wordt aangeboden door tussenkomst
van een bemiddelaar in verzekeringen, gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent, wordt
het informatiedocument door deze bemiddelaar, gevolmachtigde agent onderscheidenlijk ondergevolmachtigde agent aan de cliënt verstrekt voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een schadeverzekering, tenzij de aanbieder en de bemiddelaar, gevolmachtigde agent
onderscheidenlijk ondergevolmachtigde agent zijn overeengekomen dat de aanbieder zelf aan de
verplichting voldoet.’
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‘Grote risico’s
a. de risico’s die behoren tot de in de bij deze wet behorende Bijlage
branches genoemde branches Casco rollend spoorwegmaterieel,
Luchtvaartuigcasco, Casco zee- en binnenschepen, Vervoerde zaken,
Aansprakelijkheid luchtvaartuigen en Aansprakelijkheid zee- en
binnenschepen;
b. de risico’s die behoren tot de in de bij deze wet behorende Bijlage
branches genoemde branches Krediet en Borgtocht, voorzover de
verzekeringnemer handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
en het risico daarop betrekking heeft; of
de risico’s die behoren tot de in de bij deze wet behorende Bijlage
c.
branches genoemde branches Voertuigcasco, Brand en Natuurevenementen, Andere schaden aan zaken, Aansprakelijkheid motorrijtuigen, Aansprakelijkheid wegvervoer, Algemene aansprakelijkheid en
diverse geldelijke verliezen, voorzover de verzekeringnemer voldoet
aan ten minste twee van de volgende vereisten:
1. de waarde van de activa volgens de balans bedraagt meer dan
€ 6.200.00;
2. de netto-omzet over het voorafgaande boekjaar bedraagt meer dan
€ 12.800.000;
3. het gemiddeld aantal werknemers over het voorafgaande boekjaar
bedraagt meer dan 250;’
Dit onderscheid tussen overige risico’s en ‘grote risico’s’ werkt door in de toepassing
van de Wft, in die zin dat er voor grote risico’s bepaalde vrijstellingen bestaan van
verplichtingen uit de Wft. De ratio hierachter komt, niet verrassend, overeen met
die van de hiervoor besproken Europese richtlijnen. In de Nederlandse wetsgeschiedenis wordt dan ook als verklaring gegeven dat het bij de verzekering van grote
risico’s (en herverzekering) gaat om dat deel van de zakelijke markt dat geacht kan
worden niet dezelfde bescherming te behoeven als consumentverzekeringnemers.1193
Het betreft immers dat deel van de zakelijke markt dat zich kenmerkt door professionele partijen die een dergelijke bescherming niet nodig hebben.1194 Van hen
wordt verwacht dat zij zelf in staat zijn de hun aangeboden polissen te beoordelen
en af te sluiten, daarbij is mijns inziens van belang dat zij hierbij worden bijgestaan
door een professionele beursmakelaar.
Zoals hiervoor aangegeven, lijkt dit een logische gedachte van de wetgever. Professionele partijen hebben immers niet dezelfde bescherming nodig als consumenten,
hetgeen al eerder in dit hoofdstuk aan de orde is gekomen.1195
1193. Zie Kamerstukken II 2005/06, 29708, nr. 19, p. 508: ‘Met dit artikel worden herverzekeringsbemiddelaars en financiële diensten met betrekking tot de verzekering van grote risico’s van deze paragraaf
uitgezonderd. Het betreft financiële diensten die worden verleend aan dat deel van de zakelijke
markt dat geacht kan worden de bescherming van de bepalingen van deze paragraaf niet nodig te
hebben.’ Zie ook het HvJ EG 4 december 1986, C-205/84, ECLI:EU:C:1986/463 (Commissie/Bondsrepubliek
Duitsland). Zie par. 9.6 (voordat dergelijke risico’s als zodanig in de regelgeving werden omschreven)
en ook par. 9.8.
1194. Zie ook Van Velzen 2016, p. 116 en De Jong 2015, p. 5.
1195. Het Europese Hof oordeelde met betrekking tot Richtlijn 78/473/EEG dat eenzelfde redenering opging
voor co-assurantie. Zie het HvJ EG 4 december 1986, C-205/84, ECLI:EU:C:1986/463 (Commissie/Bondsrepubliek Duitsland). Dat ook in Nederland wordt aangenomen dat co-assurantie betrekking heeft op
professionele partijen blijkt onder meer uit concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, r.o. 3.32,
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Echter, de definitie van grote risico’s is niet zo eenduidig als deze op het eerste
gezicht lijkt en sluit hier niet geheel bij aan. De definitie kan onder omstandigheden
dan ook voor verwarring zorgen, wanneer een transactie tussen professionele
partijen bijvoorbeeld niet onder de definitie van grote risico’s valt. Dit heeft met
name invloed op de toepassing van de precontractuele informatieplicht uit afdeling 4.2.3 Wft bij verzekeringen die zijn gesloten door middel van co-assurantie,
hetgeen hierna zal worden besproken.
9.11.5

Grote risico’s versus grote risico’s ex art. 1:1 Wft?

Zoals eerder opgemerkt ontbreekt in de Wft een definitie van (Nederlandse of
binnenlandse) co-assurantie. Hierdoor wordt co-assurantie, anders dan bijvoorbeeld
in de Richtlijn solvabiliteit II, niet gelijkgesteld aan grote risico’s. Co-assurantie kan
dus een groot risico zijn in de zin van artikel 1:1 Wft, maar dat hoeft zeker niet
het geval te zijn.1196 Dit kan onder een aantal omstandigheden voor verwarring of
onduidelijkheid zorgen. Zo kunnen de volgende situaties zich voordoen:
i.

ii.

iii.

een risico verzekerd door middel van co-assurantie valt niet onder artikel 1:1
Wft, waardoor de zorgplicht van afdeling 4.2.3 Wft op de beursmakelaar komt
te rusten;
een verzekeringnemer die onder onder c van de definitie van grote risico’s
valt, hoeft daar het volgende jaar niet onder te vallen (maar kan er ook in
beginsel niet onder vallen en later juist wel);
onder de definitie groot risico ex artikel 1:1 Wft valt ook een consument met
een risico uit de branches Casco rollend spoorwegmaterieel, Luchtvaartuigcasco, Casco zee- en binnenschepen, Vervoerde zaken, Aansprakelijkheid luchtvaartuigen en Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen.

Dezelfde verwarring speelt overigens bij de Richtlijn verzekeringsdistributie, nu
daar de definitie van communautaire co-assurantie niet in terug te vinden is.
Voor dit proefschrift zijn met name de eerste twee situaties relevant. Deze twee
zullen hierna verder worden uitgewerkt.1197
bij HR 6 maart 2020, RvdW 2020/331 (in het kader van de uitleg contra proferentem): ‘die zou bij een
dergelijke verzekering niet aan de orde zijn, omdat men te maken heeft met twee professionele
partijen’. Zie in dat kader ook Van Tiggele-van der Velde, AV&S 2012/9, p. 94: een uitleg contra proferentem ‘[…] naar zijn aard toch primair een rol speelt bij (naar professionele kennis gemeten) ongelijkwaardigheid van partijen. En dat is [bij co-assurantie, JIR] nu juist niet aan de orde, nu ieder
der partijen als professionele partij heeft te gelden.’ Zie ook Rb. Rotterdam 16 oktober 2019,
ECLI:NL:RBROT:2019:8391. En tot slot Rb. Rotterdam 16 december 1983 (n.g.): ‘Nu de polis namens
verzekerde is opgesteld en vervolgens ter beurze is gebracht, moeten beide partijen ter zake van
de onderhavige transactie geacht worden professioneel te hebben gehandeld, de verzekerde via
zijn makelaar en de verzekeraar uit eigen hoofde.’ Zie par. 9.4.3, 9.6.2 en 9.8.2.
1196. Zie ook Van Velzen 2016, p. 111, voetnoot 55.
1197. Wel is het goed om met betrekking tot de situatie als beschreven onder onderdeel iii) kort op te
merken dat een particulier die een surfplank wil verzekeren volgens de definitie als groot risico
gezien dient te worden, zodat afdeling 4.2.3 Wft daarop niet van toepassing is. Zulks is vooral het
gevolg van de beschrijving onder onderdeel a van de definitie. Zie hiervoor Soeteman 2016, p. 74
en Van Velzen 2016, p. 117. Dit geldt in ieder geval in Nederland, waar ex art. 8:1 BW een schip
als volgt wordt gedefinieerd: ‘In dit wetboek worden onder schepen verstaan alle zaken, geen
luchtvaartuig zijnde, die blijkens hun constructie bestemd zijn om te drijven en drijven of hebben
gedreven.’ Voor een dergelijk risico geldt het regime van grote risico’s, hetgeen betekent dat de
particulier in beide voorbeelden op minder bescherming kan rekenen dan wenselijk zou zijn volgens
de ratio van de richtlijn. Zie in dat kader de memorie van toelichting bij de Wijzigingswet financiële
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Er kan zich de situatie voordoen zoals beschreven onder i) hiervoor. Hierbij wordt
een zakelijk of industrieel risico verzekerd door middel van co-assurantie, waarbij
er in beginsel sprake is van twee professionele partijen die tegenover elkaar staan.1198
Dit betekent echter niet dat er altijd voldaan is aan de definitie van grote risico’s
ex artikel 1:1 Wft. Zoals ook Van Velzen aangeeft zijn veel risico’s die op de beurs
worden gesloten geen groot risico in de zin van deze bepaling. Het gevolg hiervan
is dat de bepalingen uit afdeling 4.2.3 Wft (zoals hiervoor besproken) onverkort
van toepassing zijn. Op de beursmakelaar komt aldus eenzelfde informatieplicht
te rusten, als op de provinciale tussenpersoon. In een dergelijk geval wordt er, voor
de toepassing van de bepalingen uit afdeling 4.2.3 Wft, dus geen onderscheid gemaakt tussen co-assurantie en een consumentenverzekering.
Zulks is bijvoorbeeld het geval in de situatie waar er een CAR-verzekering wordt
gesloten die ziet op de bouw van een windmolenpark. De CAR-verzekering is gesloten door de aannemer, als opdrachtnemer. Deze (hoofd)aannemer heeft geen balanstotaal, netto-omzet of gemiddeld personeelsbestand dat voldoet aan twee van
de drie eisen die zijn gesteld in onder c (maar valt ook niet onder a of b). De aanbouw van een dergelijk windmolenpark valt dan niet onder de definitie ‘groot risico’, met als resultaat dat hier dezelfde informatieverplichtingen uit afdeling 4.2.3
Wft van toepassing zijn als op consumentenverzekeringen. Dit voelt wrang aan
omdat het hier om professionele, zakelijke partijen zal gaan en waarbij de verzekeringnemer wordt bijgestaan door een professionele makelaar.
Daarnaast kan de situatie zoals beschreven onder ii) zich voordoen indien het gaat
om een verzekeringnemer die als nieuwkomer of startende partij actief is in een
branche genoemd onder c. Wanneer dit een startende partij betreft (met bijvoorbeeld
veel kapitaal uit investeringen) zal mogelijk niet aan alle voorwaarden uit onder
c worden voldaan, terwijl er wel degelijk sprake kan zijn van (ervaren) professionele
partijen. Zij zullen echter niet een (voldoende) netto-omzet of aantal werknemers
uit het voorgaande boekjaar kunnen aantonen en zodoende niet onder c vallen.
Daarnaast kan het voorkomen dat verzekeringnemers die vallen onder de branches
genoemd in onder c, het ene jaar wel, maar het volgende jaar geen groot risico zijn
(of andersom). Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf in de branche voertuigcasco, dat
als verzekeringnemer valt onder artikel 5 onder c. Een dergelijk bedrijf kan qua
omzet of aantal werknemers gegroeid of gekrompen zijn, terwijl het risico qua
voertuigcasco hetzelfde is gebleven.

markten 2014, p. 28: ‘Gezien de langetermijn impact die keuzes met betrekking tot (de aanschaf
van) financiële producten of diensten hebben op de financiële positie van consumenten, is bescherming van de consument dan ook noodzakelijk en wenselijk […]. Aangezien de consument wordt
geconfronteerd met informatiescheef heid, is het wenselijk en noodzakelijk dat de financiëledienstverlener nagaat of zijn handelen of nalaten geen af breuk doet aan de belangen van zijn klant. De
consument is vaak niet in staat om zich een volledig oordeel te vormen over (de risico’s van)
financiële producten en een volledig geïnformeerde beslissing te nemen over de aanschaf van een
financieel product […]. De algemene zorgplicht richt zich alleen op de gerechtvaardigde belangen
van de consument. Het onderhavige voorstel voor een algemene zorglicht voor financiëledienstverleners verankert dit uitgangspunt in de Wft.’
1198. Zie ook Van Velzen 2016, p. 111, voetnoot 55: ‘maar de meeste op de beurs gesloten verzekeringen
zijn geen “groot risico” in die zin [bedoeld wordt een groot risico in de zin van art. 1:1 Wft, JIR]’.
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Ook in al deze gevallen komt op de beursmakelaar dezelfde informatieverplichting
uit afdeling 4.2.3 Wft te rusten. De vraag kan worden gesteld of een beursmakelaar
zich er in dergelijke situaties van bewust is dat er een vergaande precontractuele
informatieplicht op hem rust en of dit voor dergelijke risico’s een werkbare situatie
oplevert.1199
De hiervoor gegeven voorbeelden van situaties die zich kunnen voordoen onder i)
en ii) zijn veelal een gevolg van de beschrijving onder c van de definitie. Doordat
een dergelijke verzekering niet binnen de branches genoemd onder a of b valt,
dient de verzekeringnemer te voldoen aan twee van de drie gestelde eisen in onderdeel c. Hierdoor zullen veel zakelijke, omvangrijke of complexe risico’s en verzekeringnemers uitvallen. Dit zou anders zijn indien meer wordt gekeken naar de aard
en omvang van het risico alsmede de hoedanigheid van de verzekeringnemer (bijv.
of dit een zakelijke partij is die wordt bijgestaan door een professionele beursmakelaar), in plaats van naar de huidige, meer algemene vereisten. Dit zal in de paragraaf hierna besproken worden.
9.12

De omvang en grootte van een risico en de hoedanigheid van de
verzekeringnemer als leidend criterium?

Op basis van hetgeen hiervoor is beschreven kom ik tot de conclusie dat het onderscheid tussen grote risico’s ex artikel 1:1 Wft en overige risico’s hoofdzakelijk wordt
gebaseerd op de branche waarin een bepaald risico is gelegen, eventueel aangevuld
met kenmerken van de verzekeringnemer (voor onderdeel b en onderdeel c worden
aanvullende voorwaarden gesteld). Dit lijkt niet geheel in lijn met de ratio achter
vrijstelling zoals die door de wetgever is bedoeld (dit geldt zowel op Europees als
nationaal niveau). Oorspronkelijk sprak de Europese wetgever immers van risico’s
die vanwege hun aard en omvang voor verzekering door middel van co-assurantie
in aanmerking kwamen.1200
Gezien deze ratio lijkt het logisch om toepassing van het soepelere regime af hankelijk te stellen van een beoordeling van de aard en omvang van het verzekerde
risico in combinatie met de hoedanigheid van de verzekeringnemer. Een andere
optie zou zijn om het regime voor grote risico’s ook van toepassing te verklaren
op risico’s die zijn verzekerd door middel van co-assurantie.
Een manier om de toepassing van het soepelere regime af hankelijk te stellen van
zowel de aard en omvang van een risico alsmede de hoedanigheid van de verzekeringnemer, is door de Europese definitie van grote risico’s aan te passen. Kijkend
naar de Nederlandse wetgeving zou kunnen worden aangesloten bij de systematiek
van titel 7.17 BW. Hierin wordt door de wetgever de hoedanigheid van de verzekeringnemer als leidend criterium gegeven voor de vraag of er van een bepaalde
wetsbepaling mag worden afgeweken. De ratio daarvoor is ook om bescherming

1199. Zie voor deze informatieplicht onder meer art. 65b BGfo.
1200. Zie preambule van Richtlijn 78/473/EEG: ‘Overwegende dat deze coördinatie slechts betrekking
heeft op de uit economisch oogpunt belangrijkste co-assurantietransacties, dat wil zeggen op die
transacties die op grond van hun aard of hun omvang in aanmerking komen om door internationale co-assurantie te worden gedekt;’
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te bieden aan de verzekeringnemer die daar behoefte aan heeft.1201 Afwijking van
bepaalde voorschriften uit deze titel is mogelijk, indien dit is toegestaan (bijvoorbeeld door art. 7:943 BW).
Dit lijkt bovendien ook beter aan te sluiten bij de bedoeling van de wetgever zoals
die uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot afdeling 4.2.3 Wft blijkt.1202 Indien
men de toepassing van afdeling 4.2.3 Wft af hankelijk maakt van de hoedanigheid
van de verzekeringnemer, zou een natuurlijke persoon, die een verzekering sluit
anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf bescherming krijgen. Wie niet
aan die omschrijving voldoet, wordt daarvan uitgesloten.1203
Bovendien lijkt dit ook beter aan te sluiten bij de bewoordingen van de Europese
wetgeving waarop deze verplichtingen zijn gebaseerd. Zo staat in artikel 20 lid 2
van de Richtlijn verzekeringsdistributie dat de precontractuele informatieverplichting ‘kan variëren naargelang van de ingewikkeldheidsgraad van het aangeboden
verzekeringsproduct en het soort klant.’1204 Dit lijkt enige ruimte te bieden om rekening te houden met de hoedanigheid van de verzekeringnemer. Een dergelijke
nuance is overigens niet exact overgenomen in de Wft.1205
Een andere mogelijkheid zou zijn om het soepelere regime naast grote risico’s ook
van toepassing te verklaren op (communautaire) co-assurantie, dus als aparte categorie naast grote risico’s. In de nationale wetgeving zou dit kunnen door co-assurantie in artikel 4:18 Wft geheel uit te sluiten van de toepassing van afdeling 4.2.3
Wft. Beargumenteerd kan immers worden dat er bij co-assurantie sprake is van
(groot)zakelijke risico’s met professionele partijen die tegenover elkaar staan. Deze
verzekeringnemers behoeven dan geen bescherming nu zij geacht worden zelfstandig de hen aangeboden polissen te kunnen beoordelen en afsluiten.1206 Daarbij is
1201. Zie voor de redenering bij titel 7.17 BW Kamerstukken II 1985/86, 19529, nr. 3, p. 2-3: ‘In het voorontwerp waren slechts weinig bepalingen van dwingend recht opgenomen om aan mogelijke ontwikkelingen binnen het verzekeringsbedrijf niet in de weg te staan, en mede met het oog op de
internationaal georiënteerde transportverzekering. Sinds de publicatie van het voorontwerp is in
de wetgeving, met name in het ontwerp voor Boek 6 nieuw B.W., de bijzondere belangstelling voor
de particulier tot uiting gekomen […]. Deze ontwikkeling brengt voor het onderhavige ontwerp
mede dat belangrijk meer bepalingen dan in het voorontwerp, die tot bescherming van de verzekeringnemer of van de tot uitkering gerechtigde strekken, dwingend recht bevatten. De scheidslijn
tussen particulieren en niet-particulieren wordt in artikel 7.17.1.16 lid 3 op soortgelijke wijze getrokken als in het ontwerp voor de Algemene Voorwaarden, en in het ontwerp voor de lastgeving:
als particulier wordt aangemerkt de natuurlijke persoon die de verzekering sluit anders dan in de
uitoefening van een beroep of bedrijf […]. De bescherming van de particulier komt in het ontwerp
allereerst hierin tot uiting dat van verschillende bepalingen niet ten nadele van de verzekeringnemer
of tot uitkering gerechtigde kan worden afgeweken indien de nemer een particulier is als hierboven
aangeduid.’
1202. Zie par. 9.11.
1203. Dit betreft slechts een voorstel, er zou ook voor gekozen kunnen worden om kleine ondernemingen
dezelfde bescherming te geven als de consument.
1204. De volledige tekst van art. 20 lid 2 luidt: ‘De in lid 1 bedoelde bijzonderheden variëren naargelang
van de ingewikkeldheidsgraad van het aangeboden verzekeringsproduct en het soort klant.’
1205. Wel blijkt uit de toelichting op art. 4:22 Wft dat de complexiteit van de verzekering en het soort
klant een rol kunnen spelen. Zie Kamerstukken II 2016/17 34770, nr. 3, p. 28 (MvT): ‘De informatie
die de financiëledienstverlener over de desbetreffende verzekering(en) aan de cliënt dient te verstrekken is af hankelijk van de complexiteit van de verzekering en het soort klant. De financiëledienstverlener zorgt ervoor dat uitsluitend informatie wordt verstrekt over verzekeringen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt zodat de cliënt met kennis van zaken zelf een
beslissing kan nemen.’
1206. Zie voor een dergelijke redenering (weliswaar in het kader van de precontractuele mededelingsplicht)
ook Van Tiggele-van der Velde 2017, p. 77: ‘dat het bij de ter beurze gesloten verzekering gaat om
een verzekering die door de tussenkomst van een professionele makelaar – voor wie duidelijk
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mijns inziens van belang dat zij worden bijgestaan door een professionele beursmakelaar.1207 Ook uit de Nederlandse rechtspraak volgt dat het bij co-assurantie
gaat om professionele partijen.1208 Om die reden zou de wetgever co-assurantie als
geheel kunnen uitsluiten van de toepassing van afdeling 4.2.3 Wft.
Beide mogelijkheden zouden mijns inziens meer duidelijkheid scheppen over
wanneer de bepalingen van afdeling 4.2.3 Wft van toepassing zijn en de beursmakelaar niet onnodig opschepen met onder meer een precontractuele informatieverplichting jegens zijn (groot)zakelijke klanten.
9.13

Balans

De hierboven beschreven Europese en nationale Nederlandse toezichtwetgeving
geeft een overzicht van de relevante wettelijke regelgeving die specifiek betrekking
heeft op de co-assurantiemarkt. Dat overzicht geeft aanleiding tot enkele opmerkingen.
Het schadeverzekeringsbedrijf heeft een belangrijke rol in de maatschappij omdat
zij zekerheid geeft aan de economie en de handel. Dat geldt bijvoorbeeld voor
consumentenverzekeringen maar zeker ook voor co-assurantie, nu dat een middel
is om grootzakelijke en industriële risico’s te verzekeren. Om te voorkomen dat
verzekeraars niet aan hun verplichtingen jegens verzekeringnemers en andere
belanghebbenden kunnen voldoen, is het van belang dat er wettelijk toezicht bestaat
op het schadeverzekeringsbedrijf. De Nederlandse wetgever onderscheidt in dat
kader een aantal verschillende categorieën in het schadeverzekeringsbedrijf, zoals
de herverzekering of de consumentenverzekering en later ook de verzekering van
grote risico’s. Echter, co-assurantie werd in beginsel door de wetgever niet als apart
categorie benoemd.
Dit heeft tot gevolg dat er in de beschreven nationale toezichtwetgeving geen bepalingen waren opgenomen die specifiek zagen op co-assurantie. Terwijl voor
dient te zijn van welke feiten en omstandigheden de beslissing van de verzekeraar af hangt of kan
af hangen – wordt gesloten. De gedachte dat de verzekeringnemer bescherming behoeft, zoals
deze hiervoor aan de orde was, heeft daarmee niet te gelden.’ Zie ook Soeteman 2016, p. 71: ‘Gesteld
kan worden dat aan een beursmakelaar gezien zijn positie in de coassurantiemarkt en de complexiteit van de verzekeringen waarin hij bemiddelt hogere eisen gesteld kunnen worden wat betreft
zijn zorgplicht dan aan een zogenaamd “provinciaal” dat wil zeggen buiten de coassurantiemarkt
acterend intermediair. Daar staat wellicht tegenover dat veel van de cliënten van de beursmakelaar
grootzakelijke ondernemingen zijn met een eigen insurance manager die ook over een bepaalde
dosis professionaliteit geacht kan worden te beschikken en soms zelfs de makelaar instructies geeft
met trekking tot de gewenste verzekeringen.’
1207. Zie HvJ EG 4 december 1986, C-205/84, ECLI:EU:C:1986/463 (Commissie/Bondsrepubliek Duitsland).
1208. Zie concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, r.o. 3.32, bij HR 6 maart 2020, RvdW 2020/331
(in het kader van de uitleg contra proferentem): ‘die zou bij een dergelijke verzekering niet aan de
orde zijn, omdat men te maken heeft met twee professionele partijen’. Zie in dat kader ook Van
Tiggele-van der Velde, AV&S 2012/9, p. 94: ‘een uitleg contra proferentem […] naar zijn aard toch
primair een rol speelt bij (naar professionele kennis gemeten) ongelijkwaardigheid van partijen.
En dat is [bij co-assurantie, JIR] nu juist niet aan de orde, nu ieder der partijen als professionele
partij heeft te gelden.’ Zie ook Rb. Rotterdam 16 oktober 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8391. En tot
slot Rb. Rotterdam 16 december 1983 (n.g.): ‘Nu de polis namens verzekerde is opgesteld en vervolgens ter beurze is gebracht, moeten beide partijen ter zake van de onderhavige transactie geacht
worden professioneel te hebben gehandeld, de verzekerde via zijn makelaar en de verzekeraar uit
eigen hoofde.’

ONTWIKKELING VAN TOEZICHT OP DE CO-ASSURANTIEMARKT

329

9.13

BALANS

grote risico’s en herverzekering wel specifieke bepalingen werden ontwikkeld, die
rekening hielden met de kenmerken daarvan, was dat voor co-assurantie niet het
geval. Co-assurantie werd dus niet onderscheiden van andere vormen van verzekering in de toezichtwetgeving. Een reden hiervoor wordt in de wetsgeschiedenis niet
genoemd. Zij diende aldus te worden gedefinieerd als ‘algemene’ directe verzekering.
Daarmee golden voor co-assurantie dus in beginsel dezelfde bepalingen als bijvoorbeeld voor consumentenverzekeringen.
Dit is opvallend omdat co-assurantie niet geheel gelijk te stellen is met consumentenverzekeringen. Bij co-assurantie gaat het immers veelal om (groot)zakelijke,
industriële of commerciële risico’s van professionele partijen. Co-assurantie heeft
in sommige opzichten zelfs veel weg van herverzekeren en het verzekeren van
grote risico’s, in die zin dat er sprake is van professionele verzekeringnemers. De
toezichtregels die specifiek betrekking hebben op herverzekering, gelden echter
niet voor co-assurantie.
Met de komst van de Richtlijn co-assurantie werden er op Europees niveau (EG/EU)
toezichtbepalingen specifiek voor de co-assurantiemarkt vastgesteld. Het Europese
Hof maakte bovendien duidelijk dat co-assurantie bijzondere kenmerken kan
hebben. Zo kan met name de positie van de eerste verzekeraar volgens het Hof
duidelijk verschillen van de positie van een verzekeraar in het algemeen, hetgeen
onder omstandigheden kan leiden tot afwijkende toezichtbepalingen voor co-assurantie. Echter, deze richtlijn was slechts toepasselijk op communautaire co-assurantie, niet op ‘nationale’ co-assurantie. Veel buitenlandse verzekeraars die op de
Nederlandse verzekeringsmarkt werkzaam zijn hebben tegenwoordig een kantoor
in Nederland, zodat er, ook wanneer er buitenlandse verzekeraars partij zijn bij
een verzekeringsovereenkomst, niet altijd van communautaire co-assurantie kan
worden gesproken. In dergelijke gevallen gelden aldus toch de ‘algemene’ nationale
toezichtbepalingen.
In de Tweede richtlijn schadeverzekering en de daaropvolgende richtlijnen wordt
onderscheid gemaakt tussen gewone risico’s en grote risico’s. Daarbij is in de preambule van de tweede richtlijn opgemerkt dat risico’s die worden verzekerd door
co-assurantie moeten worden omschreven aan de hand van de verzekering van
grote risico’s. Hiermee worden verzekeringen gesloten door middel van co-assurantie
op Europees niveau als het ware gelijk gesteld aan de verzekering van grote risico’s,
althans gezien als een categorie daarvan. Veel co-assurantietransacties vielen nu
niet langer onder de bepalingen die voorzagen in consumentenbescherming. Echter,
was dit is nog lang niet voor alle co-assurantietransacties het geval nu (groot)zakelijke risico’s lang niet altijd onder de definitie van grote risico’s vallen. Dit kan
verwarrend zijn en er bovendien toe leiden dat op de beursmakelaar allerlei informatieverplichtingen rusten (denk bijvoorbeeld aan het verstrekken een IPID-formulier). Om dit op te lossen zou de definitie van ‘grote risico’s’ dienen te worden
aangepast, in die zin dat meer wordt aangesloten bij de aard en omvang van het
te verzekeren risico, in combinatie met de hoedanigheid van de verzekeringnemer.
Een andere oplossing zou zijn om co-assurantie naast ‘grote risico’s’ onder het
soepelere regime van Europese richtlijnen te laten vallen (en op nationaal niveau
bijvoorbeeld vrijstelling van afdeling 4.2.3 Wft te bewerkstelligen).
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Conclusie

Geconcludeerd dient te worden dat toezichtbepalingen die specifiek zien op de coassurantiemarkt ontbreken in de nationale Nederlandse toezichtwetgeving, en
slechts op EU-niveau bestaan voor communautaire co-assurantie. Dat is onwenselijk
nu dit onduidelijkheid over verplichtingen voor de beursmakelaar meebrengt.
Zoals hiervoor aangegeven zal dit tot gevolg hebben dat de beursmakelaar voor
een deel van zijn clientèle moet voldoen aan allerlei gestandaardiseerde informatieverplichtingen uit afdeling 4.2.3 Wft met betrekking tot niet gestandaardiseerde
risico’s, welke bedoeld zijn om bescherming te bieden aan verzekeringnemers die
daar behoefte aan hebben terwijl er bij co-assurantie sprake is van professionele
partijen.
Een wijziging in de definitie van ‘grote risico’s’ of co-assurantie als categorie naast
‘grote risico’s’ te plaatsen zou hier een oplossing voor bieden. Rechtvaardiging
hiervoor is te vinden in het feit dat (communautaire) co-assurantie historisch gezien
op gedetailleerde wijze is gedefinieerd en bovendien uitdrukkelijk wordt onderscheiden van de verzekering van consumentenrisico’s door het Hof van Justitie
van de EU.
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Hoofdstuk 10
Conclusie en aanbevelingen

10.1

Inleiding

In deze conclusie wordt de centrale onderzoeksvraag van dit proefschrift beantwoord. Deze onderzoeksvraag is opgedeeld in een aantal deelvragen welke zijn
gesteld in het inleidende hoofdstuk van dit proefschrift. Deze deelvragen kunnen
worden beantwoord aan de hand van de bevindingen en conclusies in de voorgaande
hoofdstukken. Daarna zal een antwoord worden gegeven op de centrale onderzoeksvraag van dit proefschrift, welke wordt beantwoord aan de hand van de deelvragen
tezamen.
10.2

Beantwoording van de deelvragen

In deze paragraaf zullen de verschillende deelvragen uit het inleidende hoofdstuk
van dit proefschrift worden herhaald en vervolgens worden beantwoord aan de
hand van het onderzoek zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken.

Deelvraag 1: wat is co-assurantie en hoe werkt dit in de praktijk?1209
Verzekeringsovereenkomsten worden gesloten tussen een verzekeringnemer en
een verzekeraar. Daarbij draagt de verzekeringnemer zijn risico over aan de verzekeraar, in ruil waarvoor de verzekeraar premie ontvangt.1210 In beginsel wordt een
dergelijke overeenkomst gesloten tussen één verzekeringnemer en één verzekeraar.
Co-assurantie, of verzekering ter beurze, is een bijzondere vorm van verzekeren,
die simpel gezegd gezien kan worden als een vorm van risicospreiding bij verzekering van risico’s die niet ‘standaard’ zijn, waarbij kenmerkend is dat de risicospreiding over verzekeraars geschiedt, en niet over verzekeringnemers. Veelal gaat het
daarbij om zakelijke risico’s van industriële of commerciële aard. Het verzekeren
hiervan kan zo complex of (financieel) omvangrijk zijn dat een verzekeraar een

1209. Zie uitgebreid hierover hoofdstuk 2 – Introductie co-assurantie en hoofdstuk 7 – Co-assurantie
en de Londense verzekeringsmarkt.
1210. Zie Leerink 2011, p. 53-67, Van Huizen, Wezeman & Van Eijk-Graveland 2014, p. 11, Van der Feltz
1976, p. 18: ‘Daarbij wordt over het hoofd gezien, dat het de voornaamste taak van de verzekeraar
is om een op de verzekerde rustend risico over te nemen en te lopen. De verzekeraar, die dat gedurende de duur der verzekeringsovereenkomst doet, komt zijn verplichtingen even zo stipt na als
de verzekeraar die in die periode bovendien tot het doen van een uitkering gehouden is. Loopt de
verzekeraar geen risico ingevolge de gesloten overeenkomst, dan is er van verzekering geen sprake,
zoals in fiscalibus de Hoge Raad mijns inziens terecht heeft beslist.’ Van der Feltz verwijst hierbij
naar HR 21 oktober 19959, ECLI:NL:HR:1959:AY0931, BNB 1959/358. Zie anders Vloemans 2019,
p. 7.
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dergelijk risico niet alleen kan of wil dragen. Daarmee wijkt co-assurantie af van
‘provinciale verzekeringen’.1211
Door middel van co-assurantie kan een dergelijk risico worden opgedeeld in delen
of percentages, welke worden gespreid over verschillende risicodragers. Ieder van
deze risicodragers verzekert dan een deel of percentage van hetzelfde risico.1212
Hiertoe sluit de verzekeringnemer, door tussenkomst van een beursmakelaar, met
iedere participerende verzekeraar een afzonderlijke overeenkomst.1213 Er ontstaan
daardoor evenveel overeenkomsten als er risicodragers zijn die het risico onderschrijven.1214 Deze overeenkomsten tezamen vormen de polis die het risico van de
verzekeringnemer afdekt. Dit is niet anders indien er bij het sluiten van de verzekering gebruik wordt gemaakt van een document dat door alle risicodragers wordt
ondertekend.1215
De participerende verzekeraars kunnen slechts worden aangesproken voor het
percentage waarvoor zij hebben getekend.1216 Er is geen sprake van hoofdelijkheid
tussen de participerende verzekeraars. In het geval er sprake is van een gedekte
schade, is een verzekeraar dus slechts aansprakelijk om het door hem geaccepteerde
deel of percentage van de schadevergoeding uit te keren.1217
De verzekeraars die participeren op een verzekeringsovereenkomst zijn onder te
verdelen in leidende (ook wel: bovenstaande) verzekeraars en volgende verzekeraars.
De verzekeraars verzekeren tezamen het risico, maar hebben ten opzichte van elkaar
verschillende posities. De leidende verzekeraar is degene waar de beursmakelaar
mee onderhandelt over hoe de verzekering eruit moet komen te zien (bijvoorbeeld
de premie, toepasselijke clausules, verzekerde bedragen, etc.). Vervolgens zal de
makelaar op zoek gaan naar verzekeraars die hetgeen de leidende verzekeraar en
de makelaar zijn overeengekomen, willen volgen. Zij worden wel volgende verzekeraars genoemd. Deze onderhandelen in beginsel niet met de beursmakelaar over
1211. Deze term wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verzekeringen die worden gesloten
door middel van co-assurantie en verzekeringen die buiten ‘de beurs’ worden gesloten. De aanduidingen ‘provinciale tekening’ en het ‘provinciale verzekeringsbedrijf’ zijn aldus geen geografische
aanduidingen, maar worden gebruikt om onderscheid te maken met de ‘beurstekening’ of de
‘verzekering ter beurze’. De term is typisch Nederlands.
1212. Co-assurantie dient niet verward te worde met de (eigenlijke) samenloop van verzekeringen,
waarbij hetzelfde belang voor dezelfde periode op meer dan een verzekering wordt gedekt (ex
art. 7:961 BW).
1213. Zie hoofdstuk 3 – Co-assurantie: een geheel van samenhangende overeenkomsten. Zie concl. AG. T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2019:1153, bij HR 1 november 2019, r.o. 3.5: ‘Bij co-assurantie, zo wordt
aangenomen, sluit de verzekeringnemer met ieder van de deelnemende verzekeraars een zelfstandige overeenkomst af, steeds voor het percentage waarvoor de betreffende verzekeraar het risico
heeft aanvaard. Van hoofdelijkheid tussen de deelnemende verzekeraars is geen sprake. Dit wordt
niet anders wanneer gebruik is gemaakt van een enkel document dat door alle betrokken verzekeraars is ondertekend.’
1214. Meurs 2020, p. 82 en Van der Feltz 1976, p. 285.
1215. Londonck Sluijk 2017, p. 46, Franken en Meijer 2017, p. 344. en concl. A-G T. Hartlief,
ECLI:NL:PHR:2019:1153, bij HR 1 november 2019, r.o. 3.5. Zie hoofdstuk 3 – Co-assurantie: een
geheel van samenhangende overeenkomsten.
1216. Zie art. 7:961 lid 4 BW dat luidt: ‘De bij eenzelfde verzekering betrokken verzekeraars zijn niet
verder aansprakelijk dan voor hun evenredig deel van hetgeen in totaal ten laste van die verzekering
komt.’ Zie ook Parl. Gesch. titel 7.17 BW, p. 197 en p. 198 (MvT): ‘Lid [4, JIR] slaat op verzekeringen
waarbij meer dan één verzekeraar is toegetreden. Het stemt met een vast gebruik overeen. Indien
een dergelijke verzekering samenloopt met een of meer andere geldt zij voor de toepassing van de
voorafgaande leden als één verzekering.’ Zie ook Londonck Sluijk 2017, p. 46 e.v.
1217. Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2019/118. Zie ook Londonck Sluijk 2017, p. 46.
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de verzekering maar tekenen mee op de verzekering zoals deze tot stand is gekomen
na onderhandelingen tussen de leidende verzekeraar en de beursmakelaar en de
volgende verzekeraar.1218 Indien een to follow-clausule is opgenomen in de polis
zal een leidende verzekeraar in geval van schade beslissen over de vraag of er
dekking bestaat.1219
Naast de Nederlandse verzekeringsmarkt is de Londense verzekeringsmarkt één
van de oudste verzekeringsmarkten en heeft een rijke historie. Zij heeft ook een
lange co-assurantietraditie. Rechtens is daarom een analyse van de regels inzake
volgbepalingen zoals de to follow-clausule van groot belang, ook voor de Nederlandse markt en de uitleg van de aldaar geldende regels.
In tegenstelling tot de Nederlandse co-assurantiemarkt, wordt bij het handelen op
Lloyd’s gebruikgemaakt van standaardcontracten zoals de MRC, als gevolg waarvan
allerlei regelingen van toepassing kunnen worden verklaard waaruit blijkt dat het
leidende syndicaat authority is verleend om te handelen als een agent voor de volgende syndicaten.
Indien een volgbepaling het leidende syndicaat de bevoegdheid geeft om als agent
van de volgmarkt te handelen, heeft dit juridische gevolgen voor de leider. In tegenstelling tot de trigger analysis, zal dit leiden tot een zorgplicht van de leidende
verzekeraar, ook wel duty of care genoemd. Uit de Engelse rechtspraak en literatuur
wordt niet geheel duidelijk wat men hieronder verstaat. Wel lijkt mee te spelen
dat een leider in het belang van de volgende verzekeraars dient te handelen. Dit
zal voor de leidende verzekeraar soms zeer lastig kunnen zijn in het geval er zich
belangenconflicten voordoen.
Op goede gronden wordt in de literatuur dan ook wel gesteld dat de trigger analysis
voordelen heeft ten opzichte van de authority om als agent van de volgmarkt te
handelen.1220 Toch wordt in de Londense verzekeringsmarkt wel gebruikgemaakt
van standaardregelingen zoals de MRC slip, als gevolg waarvan de GUA en Claims
Schedules van toepassing kunnen worden verklaard. Hierin wordt aan de leider
authority verleend om als agent van de volgmarkt te handelen. Voor dergelijke
standaardregelingen valt veel te zeggen, nu zij ervoor zorgen dat van tevoren al
veel afspraken zijn gemaakt, hetgeen discussies achteraf voorkomt. Toch wordt in
de Engelse rechtspraak en literatuur geen reden gegeven waarom de voorkeur
wordt gegeven aan deze grondslag, boven die van een trigger. Dat is opvallend nu
een trigger minder aanleiding tot discussie lijkt te geven en bovendien ook geen
zorgplicht op een leidende verzekeraar lijkt te leggen, zoals dat bij toepassing van
het leerstuk authority wel het geval is.

Deelvraag 2: wat is de verhouding tussen verzekeraars onderling bij een verzekering door
middel van co-assurantie?1221
1218. Londonck Sluijk 2017, p. 36. Zie Roos AV&S 2017/19. Zie hoofdstuk 2 – Introductie co-assurantie.
Zulks kan echter anders zijn wanneer een beursmakelaar moeite heeft om de polis 100% getekend
te krijgen. In het geval het een volger lukt om een hogere premie of afwijkende voorwaarden te
bedingen, gelden deze niet voor de leider. Zie Van Velzen 2017a, p. 20.
1219. Zie daarover hoofdstuk 4 – Volgbepalingen.
1220. Zie Burling 2013, p. 194 en Rhidian Thomas 2015, p. 99.
1221. Zie uitgebreid hierover hoofdstuk 3 – Co-assurantie: een geheel van samenhangende overeenkomsten en hoofdstuk 4 – Volgbepalingen.
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Kenmerkend voor co-assurantie is dat zij een vorm is van risicospreiding over
meerdere participerende verzekeraars. Dit brengt het risico mee dat deze verzekeraars verschillende standpunten innemen in geval van schade en eventuele dekking
onder een polis.
Door middel van een to follow-clausule wordt dit risico beperkt, doordat volgende
verzekeraars zich jegens de verzekeringnemer verbinden om de beslissingen van
de leidende verzekeraar te volgen.1222 Een to follow-clausule is aldus van wezenlijk
belang in een verzekeringsovereenkomst die is gesloten op basis van co-assurantie,
nu zij onder meer duidelijkheid geeft over de verplichtingen en bevoegdheden van
(volgende) verzekeraars. Zij dient daarmee in ieder geval het belang van de verzekeringnemer of verzekerde.
Een dergelijk clausule dient naar mijn mening gezien te worden als een contractuele
bepaling in de afzonderlijke overeenkomsten tussen verzekeringnemer en de verzekeraars. In de literatuur wordt wel aangenomen dat de grondslag voor de gebondenheid van de volgende verzekeraar zou berusten op een volmacht. Nu een leidende verzekeraar echter niet in naam van een volgende verzekeraar handelt en
een volmacht geen privatieve werking heeft, is deze grondslag naar mijn mening
strijdig met de aard van de to follow-clausule.1223
Een to follow-clausule zorgt er bovendien voor dat een verzekering die is gesloten
door middel van co-assurantie jegens de verzekeringnemer overkomt als een geheel,
met als aanspreekpunt de leidende verzekeraar. Dit betekent echter niet dat er
geen onderlinge geschillen tussen verzekeraars kunnen ontstaan. Een leidende
verzekeraar dient zich jegens de volgende verzekeraars als redelijk handelend leidend verzekeraar te gedragen.
In het geval er twee leidende verzekeraars op een polis zijn vermeld, heeft dit tot
gevolg dat ieder van deze leiders zijn eigen beslissingen kan nemen omtrent de
dekking onder de polis. In het geval er een geschil ontstaat dat leidt tot een gerechtelijke procedure, dienen beide leiders gedagvaard te worden.
Zoals eerder opgemerkt sluiten participerende verzekeraars bij een verzekeringsovereenkomst in co-assurantie in Nederland onderling geen overeenkomst.1224
Toch is het te zwart-wit om te stellen dat de participerende verzekeraars niets met
elkaar te maken hebben, want feitelijk ligt dit anders. Zij verzekeren, weliswaar
ieder slechts voor een bepaald percentage, gezamenlijk het risico van een verzekeringnemer. Dit doen zij op basis van in beginsel identieke verzekeringsvoorwaarden.1225 In die zin kan worden gesteld dat de onderlinge posities van verzekeraars
tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn.
Ook zullen volgende verzekeraars veelal afgaan op de expertise van een leidende
verzekeraar. Tot slot zullen schadegevallen veelal worden afgehandeld door de

1222. De mate waarin zij dit doen is uiteraard steeds af hankelijk van de reikwijdte van een specifieke to
follow-clausule.
1223. Zie in die zin ook Londonck Sluijk 2017, p. 46-47 en mijn eerdere publicatie hierover, Roos, AV&S
2017/19. Zie verder Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX 2019/120.
1224. Londonck Sluijk 2017, p. 46.
1225. Van Velzen 2017a, p. 18-20.
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makelaar en de leidende verzekeraar(s).1226 Feitelijk is er dus wel sprake van enige
verbondenheid tussen zowel de participerende verzekeraars onderling en de afzonderlijke overeenkomsten die zij met de verzekeringnemer hebben gesloten. Deze
onderlinge verhouding tussen verzekeraars is in Nederland niet contractueel vastgelegd.
Gesteld kan worden dat de afzonderlijke overeenkomsten tussen verzekeraars en
een verzekeringnemer bij co-assurantie op verschillende wijze een feitelijk-economische samenhang vertonen, hetgeen een belangrijke aanwijzing is om van een
juridische samenhang te spreken. Zo is er sprake van een leider-volgerstructuur,
dekken verzekeraars tezamen één risico en geven zij gezamenlijk uitvoering aan
de polis, waarbij verzekeraars grotendeels dezelfde positie innemen jegens de verzekeringnemer.
Daarnaast hebben de verzekeraars onderling geen contractuele verhouding, maar
zijn er evenzovele verzekeringsovereenkomsten met de verzekeringnemer als er
participerende verzekeraars zijn.1227 Op basis van bovenstaande kan worden aangenomen dat deze overeenkomsten met elkaar samenhangen en verzekeraars aldus
onderling gekwalificeerd kunnen worden als betrokken derden, in de zin van hiervoor
besproken jurisprudentie.1228 Er is immers sprake van een feitelijke samenhang
tussen deze overeenkomsten, nu zij onder meer belang hebben bij een behoorlijke
uitvoering van de verzekeringsovereenkomsten tussen de leidende verzekeraar en
de verzekeringnemer.
Op basis van het voorgaande ben ik van oordeel dat co-assurantie gekwalificeerd
kan worden als een geheel van samenhangende overeenkomsten. Als gevolg hiervan
kunnen omstandigheden in een overeenkomst gevolgen hebben in een daarmee
samenhangende overeenkomst en dienen partijen bij een dergelijke overeenkomst
rekening te houden met belangen van nauw betrokken derden.1229
Allereerst kan een gebeurtenis die leidt tot vernietiging of ontbinding in een van
de overeenkomsten, doorwerken in een andere overeenkomst of rechtsrelatie. Ten
tweede kan ook omstandigheid (bijvoorbeeld wanprestatie) in de uitvoering van
een overeenkomst tussen een partijen leiden tot een onrechtmatige daad jegens
een betrokken derde. Overigens is hier, sinds het arrest van de Hoge Raad
Visser/Compaen niet langer voor nodig dat er sprake is van wanprestatie.
Voor co-assurantie betekent dit, uitgaande van de veronderstelling dat er sprake
is van samenhangende overeenkomsten, het volgende.
Verzekeraars kunnen onderling, althans ten opzichte van elkaar, worden gezien
als betrokken derden. Daarvan uitgaande betekent dit voor co-assurantie dat er
zich omstandigheden kunnen afspelen in de contractuele sfeer tussen de verzekeringnemer en een van de verzekeraars, die gevolgen kunnen hebben voor de
overeenkomsten die de verzekeringnemer heeft met de overige verzekeraars en de
verhouding tussen verzekeraars onderling. Veelal zullen omstandigheden uit de
verhouding tussen verzekeringnemer en leidende verzekeraar van invloed zijn op
de verhouding tussen verzekeraars onderling.
1226.
1227.
1228.
1229.

Franken & Meijer 2017, p. 347.
Londonck Sluijk 2017, p. 46 en Van der Feltz 1976, p. 285.
Zie hoofdstuk 3 – Co-assurantie: een geheel van samenhangende overeenkomsten.
HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069, r.o. 3.4, NJ 2008/587 (Vleesmeesters/Alog).
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Dit betekent voor de leidende verzekeraar dat deze rekening zal moeten houden
met de belangen van volgende verzekeraars in hun hoedanigheid als betrokken
derden bij de overeenkomst tussen de leidende verzekeraar en verzekeringnemer.
De leidende verzekeraar dient zich dan ook als redelijk handelend leidend verzekeraar te gedragen. Weliswaar komt hier de leidende verzekeraar een grote mate
van vrijheid toe, maar de belangen van volgende verzekeraars zullen toch in
overweging genomen moeten worden.

Deelvraag 3: wat is de rol van (beurs-)gebruiken bij co-assurantie en hoe verhouden deze zich
tot de wettelijke bepalingen van het Nederlandse verzekeringsrecht?1230
Ondanks het feit dat de rol van de gewoonte in ons nationale rechtsstelsel afneemt,
wordt in de Nederlandse rechtspraak wel recht gedaan aan de rol van de gewoonte
als rechtsbron in professionele verhoudingen in de co-assurantiemarkt. Juist in de
co-assurantiemarkt zijn gebruiken zeer belangrijk en vormen zij (nog steeds) een
wezenlijke leidraad en belangrijke context. Dit is mijns inziens ook logisch te verklaren, nu de markt van oudsher (gedeeltelijk) gebaseerd is op het handelen volgens
die gebruiken.
Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de makelaar met betrekking tot het
informeren van de verzekeringnemer. Gebruiken en gewoonten zijn niet gecodificeerd zodat het voor personen die niet dagelijks werkzaam zijn binnen de co-assurantiemarkt, lastig kan zijn om hier bekend mee te zijn.1231 De makelaar dient de
verzekeringnemer dan ook over de betekenis van dit soort gebruiken te informeren.
Ondanks het ontbreken van een wettelijke definitie, of het feit dat er geen concreet
ontstaansmoment valt aan te wijzen, kunnen wel enkele vereisten worden onderscheiden waaraan dient te zijn voldaan, wil er sprake zijn van een gewoonte of
gebruik. Deze vereisten worden in de literatuur weinig besproken, zeker met betrekking tot co-assurantie. Dat is opvallend nu de markt juist berust op gewoonten
en gebruiken. Wel zijn er enkele aanknopingspunten te vinden in de besproken
jurisprudentie. Daaruit blijkt dat gewoonten en gebruiken een belangrijke rol
kunnen spelen op de co-assurantiemarkt en dat zij, onder omstandigheden, voorrang
zullen hebben op wettelijke bepalingen. Verder is van belang om op te merken
dat partijen wel van gebruiken kunnen afwijken, maar dat daarvoor hun uitdrukkelijke overeenstemming is vereist.
Partijen binnen deze markt vertrouwen er immers op dat er op die (gebruikelijke)
wijze wordt gehandeld. Wanneer dit handelen af hankelijk zou worden van een
beroep op redelijkheid en billijkheid zou daarmee de in hoofdstuk 5 (Gewoonten
en gebruiken in de co-assurantiemarkt) aangehaalde consumentenbescherming
verder doorsijpelen in het professionele handelsverkeer. Dat zal de voorspelbaarheid
van het handelsverkeer geen goed doen.

1230. Zie uitgebreid hierover hoofdstuk 5 – Gewoonten en gebruiken in de co-assurantiemarkt.
1231. Dit geldt overigens ook (weliswaar in beperktere mate) voor personen die wel werkzaam zijn binnen
de co-assurantiemarkt. Bovendien kunnen zij van mening verschillen over de vraag of sprake is
van een beursgebruik en met name wat de inhoud en betekenis daar precies van is.
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Deelvraag 4: wordt in het Nederlandse materiële (verzekerings)recht en het (geïmplementeerde)
Europese en Nederlandse toezichtrecht rekening gehouden met de bijzondere juridische en
praktische kenmerken van co-assurantie?1232
De beantwoording van deze deelvraag dient te worden voorafgegaan door de opmerking dat deze deelvraag zeer ruim geformuleerd is, maar dat bij de beantwoording ervan gekozen is om slechts enkele aspecten van het Nederlandse (verzekerings)recht met betrekking tot co-assurantie nader te onderzoeken en bespreken.1233
De ruime formulering van deze deelvraag is een bewuste keuze geweest voorafgaand
aan het onderzoek, daar deze wijze van formulering de ruimte liet om tijdens het
onderzoek te kiezen voor die onderwerpen welke in het kader van co-assurantie
interessant waren om te onderzoeken. Zodoende is tijdens het verloop van het
onderzoek gekozen voor enkele onderwerpen die in het Nederlandse (verzekerings)recht zijn geregeld, maar waarvan de toepassing op co-assurantie net enige
aanpassing vergt, gezien de bijzondere kenmerken van co-assurantie. Meer specifiek
gaat het om de precontractuele mededelingsplicht ex artikel 7:928 BW en de uitleg
van beurspolissen. Hiervoor is gekozen omdat op basis van (recente) jurisprudentie
blijkt dat hier nog enige onduidelijkheid over bestaat.1234 Daarnaast is gekozen
voor een bespreking van enige (geïmplementeerde) Europese en Nederlandse toezichtregelingen, gezien de onduidelijkheid die bestaat omtrent de term ‘grote risico’s’.
De precontractuele mededelingsplicht ex artikel 7:928 BW
Voor zakelijke verzekeringen en verzekeringnemers – en aldus ook verzekeringen
ter beurze – laat artikel 7:928 BW (jo. art. 7:943 BW) enige vrijheid. Een gevolg
hiervan kan zijn dat de wettelijke rechten en verplichtingen voor verschillende
partijen niet altijd even duidelijk omschreven zijn (ondanks dat deze mogelijk wel
voortvloeien uit jurisprudentie). Ook in het Engelse verzekeringsrecht bleken een
aantal onduidelijkheden te zitten, welke met de komst van de Insurance Act 2015
getracht zijn te verduidelijken.
Zoals in hoofdstuk 7 aangegeven, werden enkele punten geconstateerd die aanleiding gaven voor hervorming en verduidelijking van het Engelse verzekeringsrecht.
Met de komst van de Insurance Act zijn deze doorgevoerd. Dit is overigens niet altijd
een inhoudelijk wijziging van het recht, maar hierdoor hebben partijen wel meer
zekerheid ten aanzien van wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de wederpartij kunnen en mogen verwachten. Bedoeling is dat dit zal zorgen voor minder
onduidelijkheden en geschillen.
Enkele redenen die aanleiding vormden om de MIA 1906 te hervormen, zijn ook
van toepassing op het Nederlandse verzekeringsrecht en de Nederlandse verzekeringsmarkt. Deze hervormingen zouden mogelijk ook het Nederlandse verzekeringsrecht ten aanzien van de precontractuele mededelingsplicht kunnen verduidelijken,
1232. Zie uitgebreid hierover hoofdstuk 6 – De uitleg van verzekeringsvoorwaarden ter beurze, hoofdstuk 8 – De precontractuele mededelingsplicht bij co-assurantie en hoofdstuk 9 – Ontwikkeling
van toezicht op co-assurantiemarkt.
1233. Uitdrukkelijk is niet bedoeld om het gehele Nederlandse (verzekerings)recht in kaart te brengen,
nu dit te ver voert.
1234. Zie hoofdstuk 6 – De uitleg van verzekeringsvoorwaarden ter beurze en hoofdstuk 8 – De precontractuele mededelingsplicht bij co-assurantie.
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omdat zij tot gevolg hebben dat de verantwoordelijkheden van partijen duidelijker
worden beschreven.
Bovendien zou een onderscheid tussen zakelijke en niet-zakelijke verzekeringsovereenkomsten ervoor kunnen zorgen dat de precontractuele mededelingsplicht specifieker omschreven kan worden per categorie en wordt zij zo meer toegespitst,
zodat beter rekening gehouden kan worden met de bijzondere kenmerken van coassurantie.
De uitleg van beurspolissen
De Haviltex-maatstaf is het uitgangspunt voor uitleg van overeenkomsten, ook voor
verzekeringsvoorwaarden. Dit geldt zowel voor verzekeringsvoorwaarden in het
algemeen als voor voorwaarden ter beurze.
Bij verzekeringen ter beurze wordt in beginsel niet onderhandeld over de (inhoud
van) voorwaarden van de overeenkomst. Veelal zal er gebruik worden gemaakt
van modelvoorwaarden, zodat er geen aanknopingspunten zijn waaraan een bepaald
vertrouwen tussen partijen kan worden ontleend bij het sluiten van een specifieke
post. Aldus dienen deze voorwaarden in beginsel te worden uitgelegd aan de hand
van meer objectieve factoren. Een maatstaf hiervoor is door de Hoge Raad gegeven
in het arrest Chubb/Dagenstaed. Echter, de overige omstandigheden van het geval
moeten niet uit het oog verloren worden. Deze kunnen een meer subjectieve uitleg
rechtvaardigen. Het blijft daarom van belang om ook bij verzekeringen ter beurze
alle omstandigheden van het geval mee te nemen bij de uitleg van de overeenkomst.
Hierbij zijn twee omstandigheden besproken die bij verzekeringen ter beurze relevant zullen zijn, namelijk de vertegenwoordiging van een verzekeringnemer door
een beursmakelaar en gewoonten of gebruiken ter beurze.1235
Enige (geïmplementeerde) Europese en Nederlandse toezichtregelingen
Geconcludeerd dient te worden dat toezichtbepalingen die specifiek zien op de coassurantiemarkt ontbreken in de nationale Nederlandse toezichtwetgeving, en
slechts op EU-niveau bestaan voor communautaire co-assurantie. Dat is onwenselijk
nu dit onduidelijkheid over verplichtingen voor de beursmakelaar meebrengt.
Zoals hiervoor aangegeven zal dit tot gevolg hebben dat de beursmakelaar voor
een deel van zijn clientèle moet voldoen aan allerlei gestandaardiseerde informatieverplichtingen uit afdeling 4.2.3 Wft met betrekking tot niet gestandaardiseerde
risico’s, welke bedoeld zijn om bescherming te bieden aan verzekeringnemers die
daar behoefte aan hebben terwijl er bij co-assurantie sprake is van professionele
partijen.
Een wijziging in de definitie van ‘grote risico’s’, of co-assurantie als categorie naast
‘grote risico’s’ plaatsen zou hier een oplossing voor bieden. Rechtvaardiging hiervoor
is te vinden in het feit dat (communautaire) co-assurantie historisch gezien op gedetailleerde wijze is gedefinieerd en bovendien uitdrukkelijk wordt onderscheiden
van de ‘gewone verzekeringsmarkt’ door het Hof van Justitie van de EU.

1235. Uiteraard kunnen ook andere omstandigheden relevant zijn bij de uitleg van beurspolissen.
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Beantwoording van de onderzoeksvraag

Op basis van de hiervoor beantwoorde deelvragen kan een antwoord worden gevormd op de centrale onderzoeksvraag. Deze luidde als volgt:
In welke mate houden het geldende Nederlandse materiële privaatrecht en relevante
(geïmplementeerde) Europese en Nederlandse toezichtregelingen rekening met de
bijzondere juridische kenmerken van co-assurantie en is er behoefte aan uitbreiding
of verduidelijking hiervan voor wat betreft de toepasselijkheid ervan op co-assurantie?
Kort gezegd kan op basis van dit onderzoek worden gesteld dat er in Nederland
weinig tot geen wettelijke bepalingen zijn die specifiek rekening houden met de
bijzondere (juridische en praktische) kenmerken van co-assurantie.
Hiermee is echter niet direct gezegd dat dit voor de toepassing van bijvoorbeeld
het Nederlandse verzekeringsrecht uit afdeling 7.17 BW voor co-assurantie problematisch is, maar wel dat er ruimte ligt voor verduidelijking of uitbreiding van de
(huidige) regelgeving.
Meer concreet kunnen de volgende constateringen worden gedaan.
Allereerst dient te worden opgemerkt dat de co-assurantiemarkt zich kenmerkt
door veel tradities, welke nog steeds een leidraad vormen bij het sluiten van verzekeringen door middel van co-assurantie. Hoewel dergelijke gewoonten als rechtsbron
worden erkend in de jurisprudentie, neemt de rol van gewoonten in het Nederlandse
rechtsstelsel echter af. Dit kan het voor betrokkenen steeds lastiger maken om
conform dergelijke gewoonten te blijven handelen omdat dit in geval van conflicten
of geschillen weinig houvast biedt.
Daarnaast is een wezenlijk kenmerk van co-assurantie dat een risico wordt gedragen
door meerdere verzekeraars tezamen. Opvallend is echter dat over de verhouding
tussen deze verzekeraars niets is bepaald. Welke rechten en verplichtingen verzekeraars ten opzichte van elkaar hebben, kan daardoor onduidelijk zijn. In dit
proefschrift is geconstateerd dat een verzekering op basis van co-assurantie juridisch
gekwalificeerd lijkt te kunnen worden als een geheel van samenhangende overeenkomsten. Ondanks dat deze rechtsfiguur in de jurisprudentie erkend is, bestaat
ook hiervan geen wettelijke definitie.
Ook bij de uitleg van beurspolissen dient rekening te worden gehouden met de
bijzondere kenmerken van co-assurantie. Hoewel ook hierop geen wettelijke bepalingen toezien, volgt uit de jurisprudentie dat de uitleg van beurspolissen plaatsvindt
aan de hand van objectieve factoren. Juist bij co-assurantie is het echter van belang
om alle (bijzondere) omstandigheden van het geval bij de uitleg van de polis te
betrekken, zoals het feit dat de verzekeringnemer ter beurze wordt bijgestaan door
een professionele beursmakelaar en er vaak gehandeld wordt op basis van gewoonten en gebruiken. Dit kan een meer subjectieve uitleg rechtvaardigen.
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Daarnaast kan worden opgemerkt dat enkele bestaande wettelijke bepalingen bij
toepassing op co-assurantiegevallen niet altijd de gewenste duidelijkheid verschaffen
of geen rekening houden met de bijzondere kenmerken van co-assurantie. Reden
hiervoor is, kort gezegd, dat deze bepalingen voornamelijk zien op de ‘algemene’
verzekeringsmarkt, waarbij (onder meer) bescherming van de consument een belangrijk doel is. Overigens is een en ander, vaak als gevolg van geschillen over deze
onduidelijkheden, wel enigszins, althans gedeeltelijk, verduidelijkt in de jurisprudentie. Echter, wettelijke bepalingen die meer specifiek zouden zien op co-assurantie
en waarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken daarvan,
zouden verduidelijking kunnen scheppen ten behoeve van de co-assurantiemarkt.
Een voorbeeld van een dergelijke meer algemeen verwoorde, wettelijke bepaling
is de precontractuele mededelingsplicht ex artikel 7:928 BW. Hierbij lijkt weinig
oog te zijn geweest voor het feit dat er bij verzekeringen door middel van co-assurantie sprake is van maatwerkpolissen, ter verzekering van grote, complexe en
niet-standaard risico’s. De (spontane) mededelingsplicht in artikel 7:928 BW is zeer
algemeen geformuleerd, waardoor bij risico’s in co-assurantie onduidelijkheid kan
bestaan over de omvang daarvan en wie de verantwoordelijkheid daarvoor draagt
in geval van ontbrekende informatie.
Ook veel (geïmplementeerde) Europese en nationale toezichtwetgeving ziet veelal
op de schadeverzekering in het algemeen, waarbij weliswaar een onderscheid wordt
gemaakt tussen consumenten en grote risico’s. Met de specifieke kenmerken van
co-assurantie lijkt echter geen rekening te zijn gehouden, hetgeen ook hier voor
onduidelijkheid kan zorgen.
Op basis hiervan kan worden gesteld dat met bijzondere, althans wezenlijke, kenmerken van co-assurantie weinig rekening wordt gehouden in het Nederlandse
wettelijke verzekeringsrecht. Dit kan onder omstandigheden zorgen voor onduidelijkheden en geschillen. Enkele voorbeelden hiervan zijn in dit onderzoek aan de
orde gekomen.
Dergelijke onduidelijkheden kunnen worden voorkomen indien zou worden
voorzien in regelingen of wettelijke bepalingen die wel rekening houden met de
bijzondere kenmerken van co-assurantie. Veel zou al kunnen worden bereikt door
verduidelijkingen en/of uitbreidingen van huidige bepalingen door te voeren zonder
dat hiervoor inhoudelijke wijzigingen in het recht hoeven te worden getroffen.
10.4

Aanbevelingen

Op basis van de hiervoor beantwoorde deelvragen en centrale onderzoeksvraag
kunnen enkele aanbevelingen worden gedaan, welke met name zien op verduidelijking van rechten en verplichtingen van betrokken partijen bij een verzekeringsovereenkomst gesloten op basis van co-assurantie. Deze zullen hieronder kort
worden toegelicht.
Met name met betrekking tot de verhouding tussen verzekeraars onderling lijkt
veel gewonnen te kunnen worden bij bijvoorbeeld een regeling waarin rechten en
verplichtingen van verschillende verzekeraars die participeren op hetzelfde risico
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worden vastgelegd. De vraag is of dit in de zin van wettelijke bepalingen zal moeten
geschieden. Naar mijn mening kan dit ook op basis van een regeling namens de
VNAB als marktvereniging.1236 Daarbij kan ter inspiratie en als voorbeeld worden
gekeken naar Lloyd’s Claims Schemes of de MRC, waarin dergelijke verhoudingen
zijn vastgelegd. Dit zal mijns inziens zorgen voor minder conflicten tussen verzekeraars onderling.
Met betrekking tot het wettelijke (verzekerings)recht zou gekeken kunnen worden
naar hoe meer rekening gehouden kan worden met de bijzondere kenmerken van
co-assurantie. In dit onderzoek zijn daartoe enkele aanbevelingen gedaan (bijv.
verduidelijking van de verplichtingen rondom de precontractuele mededelingsplicht
bij co-assurantie en de manier waarop co-assurantie gedefinieerd wordt in diverse
(geïmplementeerde) Europese en Nederlandse toezichtregelingen).1237 Deze zijn
gedeeltelijk al in de jurisprudentie uitgewerkt en zouden ter verduidelijking in de
wet kunnen worden opgenomen.
Overigens dient hierbij te worden opgemerkt dat co-assurantie een specialistische
markt is voor grootzakelijke risico’s, welke is gebaseerd op een grote mate van
vrijheid. Het is daarom van belang te benadrukken dat de hiervoor genoemde
aanbevelingen dienen ter verduidelijking (dan wel uitbreiding) en getracht zal
moeten worden om beperkingen van de handelsvrijheid te voorkomen, hetgeen
uiteraard een dunne scheidslijn zal zijn.

1236. Dit kan een uitbreiding zijn op bestaande regelingen ten aanzien van het betalingsverkeer ter
beurze (regeling BVC) en de af handeling van het schadeproces (regeling SPC).
1237. Zie hiervoor uitgebreid hoofdstuk 8 – De precontractuele mededelingsplicht bij co-assurantie en
hoofdstuk 9 – Ontwikkeling van toezicht op de co-assurantiemarkt.
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Dit proefschrift gaat over enige bijzondere, juridische aspecten van co-assurantie.
Behandeld worden enkele bijzondere, juridische kenmerken die co-assurantie onderscheiden van andere vormen van verzekeren. Dit wordt gedaan aan de hand
van zowel jurisprudentie- als literatuuronderzoek.
In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp nader toegelicht en worden onder andere de
te behandelen kenmerken opgesomd. Tevens wordt in dit hoofdstuk de centrale
onderzoeksvraag geformuleerd. Deze luidt als volgt:
In welke mate houden het geldende Nederlandse materiële privaatrecht en relevante
(geïmplementeerde) Europese en Nederlandse toezichtregelingen rekening met de
bijzondere juridische kenmerken van co-assurantie en is er behoefte aan uitbreiding
of verduidelijking hiervan voor wat betreft de toepasselijkheid ervan op co-assurantie?
Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord met behulp van vier deelvragen. De eerste
deelvraag gaat in op wat co-assurantie is en hoe dit in de praktijk werkt. De daaropvolgende deelvraag behandelt de verhouding tussen verzekeraars onderling bij
een verzekering door middel van co-assurantie. De derde deelvraag stelt de vraag
wat de rol is van (beurs)gebruiken bij co-assurantie. De vierde deelvraag ten slotte
ziet op de vraag of in het Nederlandse materiële (verzekerings)recht en het (geïmplementeerde) Europese en Nederlandse toezichtrecht rekening wordt gehouden
met de bijzondere, juridische en praktische kenmerken van co-assurantie.
Tot slot wordt de onderzoeksmethode verantwoord.
In hoofdstuk 2 wordt een algemene introductie over co-assurantie gegeven. Hierin
wordt de lezer kort wegwijs gemaakt in wat co-assurantie is. Aan de orde komen
onder andere de geschiedenis van co-assurantie, de rol van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB), het bestaan van makelaarsvoorwaarden en de
centrale positie van de beursmakelaar. Ook worden het sluitingsproces ter beurze,
de samenhang tussen verschillende overeenkomsten bij een polis en volgbepalingen
besproken.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op hoe de onderlinge verhouding tussen verzekeraars
die gezamenlijk participeren op een risico, juridisch gekwalificeerd kan worden.
Daarbij worden diverse mogelijkheden voor de kwalificatie van de onderlinge
verhouding tussen verzekeraars geanalyseerd en besproken, waarna wordt geconcludeerd dat co-assurantie gezien kan worden als geheel van samenhangende
overeenkomsten. Voor co-assurantie heeft dit tot gevolg dat verzekeraars onderling,
althans ten opzichte van elkaar, gezien kunnen worden als betrokken derden.
Daarvan uitgaande betekent dit voor co-assurantie dat er zich omstandigheden
kunnen afspelen in de contractuele sfeer tussen de verzekeringnemer en een van
de verzekeraars, die gevolgen kunnen hebben voor de overeenkomsten die de ver-
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zekeringnemer heeft met (een van) de overige verzekeraars en de verhouding tussen
verzekeraars onderling. Veelal zullen omstandigheden uit de verhouding tussen
verzekeringnemer en leidende verzekeraar van invloed zijn op de verhouding
tussen verzekeraars onderling. Voor een leidende verzekeraar betekent dit bijvoorbeeld dat deze rekening zal moeten houden met de belangen van volgende verzekeraars in hun hoedanigheid als betrokken derden bij de overeenkomst tussen de
leider en de verzekeringnemer.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op volgbepalingen, ook wel to follow-clauses genoemd. In dit hoofdstuk komen de functie en gevolgen van de to follow-clausule
aan de orde, alsmede de juridische kwalificatie hiervan. Dergelijke clausules komen
veel voor bij co-assurantie en zien veelal op de af handeling van schade. Zoals al
naar voren kwam is risicospreiding over meerdere verzekeraars kenmerkend voor
co-assurantie. Dit brengt het risico mee dat deze verzekeraars verschillende standpunten innemen in geval van schade. Door middel van een to follow-clausule wordt
dit risico beperkt, in die zin dat volgende verzekeraars zich daarmee jegens de
verzekeringnemer verbinden om de beslissingen van de leidende verzekeraar te
volgen.
In hoofdstuk 5 worden gewoonten en gebruiken in de co-assurantiemarkt besproken.
Kenmerkend voor de markt is dat deze van oudsher is gebaseerd op gebruiken.
Verzekeraars ter beurze en beursmakelaars worden geacht daarmee bekend te zijn.
In dit hoofdstuk wordt behandeld wanneer er gesproken kan worden van een gebruik, in hoeverre dergelijke gebruiken tegenwoordig nog een rol spelen en hoe
zij zich verhouden tot het Nederlandse (verzekerings)recht. Uit een analyse van
jurisprudentie volgt dat een beroep op gewoonterecht in de Nederlandse co-assurantiemarkt nog steeds gebruikelijk is. Gebleken is dat gewoonten en gebruiken
een belangrijke rol kunnen spelen op de co-assurantiemarkt en dat zij, onder omstandigheden, voorrang zullen hebben op wettelijke bepalingen.
In hoofdstuk 6 komt de uitleg van beurspolissen aan bod. Daartoe wordt eerst ingegaan op de uitleg van overeenkomsten in het algemeen en daarna meer specifiek
op de uitleg van beurspolissen. Aan de orde komt dat over (de inhoud van) beurspolissen in beginsel niet wordt onderhandeld en dat er veelal gebruik wordt gemaakt
van modelvoorwaarden. Dit rechtvaardigt een uitleg aan de hand van meer objectieve factoren. De Hoge Raad heeft hiervoor een maatstaf gegeven in het arrest
Chubb/Dagenstaed. Echter, overige omstandigheden van het geval dienen niet uit
het oog te worden verloren. Deze kunnen een rechtvaardiging vormen voor een
meer subjectieve uitleg. Van belang blijft daarom om ook bij verzekeringen ter
beurze alle omstandigheden van het geval mee te nemen bij de uitleg van de
overeenkomst.
In hoofdstuk 7 wordt Lloyd’s of London besproken. Hierbij wordt een korte beschrijving gegeven van de manier waarop Lloyd’s werkt. Daarbij zal ook aandacht zijn
voor de acceptatie van risico’s op Lloyd’s en de verhouding tussen verzekeraars
onderling wanneer zij tezamen een risico dekken via Lloyd’s. Tevens komt het al
dan niet bestaan van een volgverplichting aan de orde.
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In hoofdstuk 8 wordt de precontractuele mededelingsplicht ter beurze besproken.
Hierbij komen verschillende aspecten van dit leerstuk aan de orde. Geconstateerd
wordt dat artikel 7:928 BW de verzekeringnemer bij zakelijke verzekeringen (en
aldus ook verzekeringen ter beurze) enige vrijheid laat. Gevolg daarvan kan zijn
dat de wettelijke rechten en verplichtingen die hier voor verschillende partijen uit
voortvloeien niet altijd even duidelijk omschreven zijn (ondanks dat deze mogelijk
wel voortvloeien uit jurisprudentie). Vervolgens wordt het Engelse recht ter zake
besproken. Gebleken is dat in het Engelse verzekeringsrecht een aantal onduidelijkheden speelden, die met de Insurance Act 2015 getracht zijn te verduidelijken.
In dit hoofdstuk wordt vervolgens geconcludeerd dat enkele redenen die aanleiding
vormden voor deze hervormingen, ook voorkomen in het Nederlandse verzekeringsrecht en de Nederlandse verzekeringsmarkt. De hervormingen die in Engeland zijn
doorgevoerd, bieden mogelijk ook handvatten voor verduidelijking voor de Nederlandse precontractuele mededelingsplicht voor zakelijke verzekeringnemers.
In hoofdstuk 9 komt de ontwikkeling van toezicht op de co-assurantiemarkt ter
sprake. Aan de orde komt de vraag of en hoe de (Europese) wetgever verzekeringen
op basis van co-assurantie onderscheidt van consumentenverzekeringen en het
provinciale verzekeringsbedrijf in de verzekeringsrichtlijnen. Geconcludeerd wordt
dat toezichtbepalingen die specifiek zien op de co-assurantiemarkt ontbreken in
de nationale Nederlandse toezichtwetgeving en op EU-niveau slechts bestaan voor
communautaire co-assurantie. Hiermee wordt onduidelijkheid over de verplichtingen voor de beursmakelaar in de hand gewerkt. Dit wordt geïllustreerd aan de
hand van de verplichtingen die ingevolge afdeling 4.2.3 Wft op de beursmakelaar
rusten.
In hoofdstuk 10 ten slotte, wordt antwoord gegeven op de deelvragen en de centrale
onderzoeksvraag. Deze vloeien voort uit de aan dit laatste hoofdstuk voorafgaande
hoofstukken.
Met betrekking tot de eerste deelvraag kan – in het kort – worden geantwoord
dat co-assurantie, of verzekering ter beurze, een bijzondere vorm van verzekeren
is, die simpel gezegd kan worden gezien als een vorm van risicospreiding. Kenmerkend is een risicospreiding over meerdere verzekeraars, waarbij geen sprake is van
hoofdelijkheid tussen de participerende verzekeraars. Ook kenmerkend is dat een
onderscheid kan worden gemaakt tussen leidende en volgende verzekeraars.
Het gaat bij co-assurantie om zakelijke risico’s van industriële of commerciële aard.
Een verzekering van een dergelijk risico wordt gesloten door tussenkomst van een
beursmakelaar.
Op de tweede deelvraag kan – in het kort – worden geantwoord dat er bij een
verzekering door middel van co-assurantie evenzovele verzekeringsovereenkomsten
met de verzekeringnemer zijn als participerende verzekeraars. Verzekeraars hebben
onderling echter geen contractuele verhouding. Gesteld kan worden dat er sprake
is van een feitelijk-economische samenhang tussen de afzonderlijke overeenkomsten
tussen verzekeraars en een verzekeringnemer bij co-assurantie. Aangenomen kan
worden dat deze overeenkomsten met elkaar samenhangen en verzekeraars aldus
onderling gekwalificeerd kunnen worden als betrokken derden. Gevolg hiervan is
dat omstandigheden in een overeenkomst gevolg kunnen hebben in een daarmee
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samenhangende overeenkomst. Partijen dienen bij een dergelijke overeenkomst
dan ook rekening te houden met de belangen van nauw betrokken derden.
De derde deelvraag kan – in het kort – als volgt beantwoord worden. De gewoonte
als rechtsbron speelt nog een belangrijke rol in de co-assurantiemarkt. Gewoonten
vormen daar een wezenlijke leidraad en belangrijke context. Partijen binnen de
co-assurantiemarkt vertrouwen erop dat op die (gebruikelijke) wijze wordt gehandeld. Hierbij is een belangrijke rol voor de makelaar weggelegd om de verzekeringnemer daarover te informeren, nu dergelijke gebruiken niet zijn gecodificeerd.
Met betrekking tot de (ruim geformuleerde) vierde deelvraag is ervoor gekozen om
te focussen op enkele onderwerpen die in het Nederlandse (verzekerings)recht zijn
geregeld maar waarvan toepassing op co-assurantie enige aanpassing vergt, gezien
de bijzondere kenmerken van co-assurantie. Gekozen is voor de precontractuele
mededelingsplicht ex artikel 7:928 BW en de uitleg van beurspolissen, alsmede
voor een bespreking van enige (geïmplementeerde) Europese en Nederlandse toezichtregelingen.
Vervolgens wordt een antwoord op de centrale onderzoeksvraag gegeven. Kort gezegd kan op basis van dit onderzoek worden gesteld dat er in Nederland weinig tot
geen wettelijke bepalingen zijn die specifiek rekening houden met de bijzondere
(juridische en praktische) kenmerken van co-assurantie. Hiermee is echter niet
direct gezegd dat dit voor de toepassing van bijvoorbeeld het Nederlandse verzekeringsrecht uit afdeling 7.17 BW voor co-assurantie problematisch is, maar dat er
ruimte ligt voor verduidelijking of uitbreiding van de (huidige) regelgeving.
Ten slotte bevat dit hoofdstuk een aantal aanbevelingen.
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This doctoral dissertation examines specific legal aspects of co-insurance with explicit research of case law and literature.
Chapter 1 introduces and explains the subject in detail and lists, among other
things, the specific aspects of the subject that are to be discussed. The central research question is also presented in this chapter. This question is as follows:
To what extent do the applicable Dutch substantive private law and relevant (implemented) European and Dutch supervisory regulations take into account the
specific, legal characteristics of co-insurance, and is there a need to expand or clarify this with regard to its applicability to co-insurance?
This research question is answered through the aid of four sub-questions. The first
sub-question examines what co-insurance is and how it works in practice. The next
sub-question covers the mutual relationship between insurers in an insurance
policy by means of co-insurance. The third sub-question asks what role custom
plays in co-insurance. Finally, the fourth sub-question addresses the question of
whether Dutch substantive (insurance) law and (implemented) European and Dutch
supervisory law take into account the specific, legal and practical characteristics
of co-insurance.
This chapter also includes the justification of the research methodology.
Chapter 2 gives a general introduction of co-insurance. The reader is briefly introduced to the concept of co-insurance. The topics include the history of co-insurance,
the role of the Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB), the existence of
brokerage conditions and the central position of the broker. The process of accepting
a risk, the relationship between the different agreements within a policy, and the
use of ‘to follow’ clauses are also discussed.
Chapter 3 examines how the mutual relationship between insurers that jointly
participate in a risk can be legally qualified. Various options for qualifying the
mutual relationship between insurers are analysed and discussed, after which it
is concluded that co-insurance can be seen as a whole of connected agreements.
For co-insurance, this means that the mutual insurers can be regarded as involved
third parties, at least in relation to each other. For this reason, in the context of
co-insurance, circumstances may arise in the contractual sphere between the
policyholder and one of the insurers, which may have consequences for the
agreements that the policyholder has with (one or more of) the other insurers and
the relationship between the mutual insurers themselves. Circumstances arising
from the relationship between the policyholder and the lead insurer will often influence the relationship between mutual insurers. For a lead insurer, for example,
this means that it will have to take into account the interests of following insurers
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in their capacity as third parties involved in the agreement between the lead insurer
and the policyholder.
Chapter 4 discusses ‘follow the leader’ clauses, also known as ‘to follow’ clauses.
This chapter details the function and consequences of the to follow clause, as well
as its legal qualifications. To follow clauses are common in co-insurance and often
relate to the settlement of claims. As already discussed, risk spreading over several
insurers is a characteristic of co-insurance. This entails the risk that these insurers
will take different positions in the event of claims. This risk is limited by means
of a to follow clause whereby the following insurers agree with the policyholder
to follow the lead insurer's decisions.
In chapter 5, the use of custom and practice in the co-insurance market is discussed.
The co-insurance market has traditionally been influenced and guided to a large
degree by custom. Insurers and brokers are deemed to be familiar with these customs. This chapter discusses when one can cite or raise a particular custom, to
what extent such customs still play a role in today’s market, and how they relate
to Dutch (insurance) law. It follows from an analysis of case law that invoking
customary law is still common in the Dutch co-insurance market. It has become
apparent that custom and practice can play an important role in the co-insurance
market and that, under certain circumstances, it may even take precedence over
written legal provisions.
Chapter 6 discusses the interpretation of co-insurance policies. It starts with the
interpretation of agreements in general is discussed and then, more specifically,
the discussion turns to the interpretation of co-insurance policies. Consideration
will be given to the notion that the content of co-insurance policies is in principle
not negotiated and that instead, model conditions are often used. This can justify
a judicial interpretation based on objective criteria. The Supreme Court has set a
standard for this in Chubb v Dagenstaed. However, the totality of the circumstances
of each case should not be forgotten, which may justify a more subjective interpretation. It therefore remains important to include all the circumstances of a particular case in the interpretation of an agreement, including for co-insurance policies.
Chapter 7 discusses Lloyd’s of London. A brief description of how Lloyd’s operates
is provided. The chapter is also focused on the acceptance of risks at Lloyd’s and
the mutual relationship between insurers when they jointly cover a risk through
Lloyd’s. Whether or not there is an obligation to follow the lead insurer is also
discussed.
Chapter 8 discusses the pre-contractual duty of disclosure for co-insurance. Several
aspects of this subject are discussed here. It is noted that Article 7:928 of the Dutch
Civil Code allows the policyholder some flexibility in the case of business insurance
(and thus also co-insurance). The consequence of this flexibility may be that the
legal rights and obligations of various parties are not always clearly defined (even
in the presence of otherwise seemingly relevant case law). English law is also discussed. There were at one time a number of ambiguities in English insurance law,
which led to an attempt to reform and clarify the law through the Insurance Act
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2015. This chapter concludes that some of the reasons that gave rise to these reforms
are also found in Dutch insurance law and the Dutch insurance market. The reforms
implemented in England may also provide guidance for clarification of the Dutch
pre-contractual duty of disclosure for business policyholders.
Chapter 9 discusses the development of regulatory supervision in the co-insurance
market. The question is whether and how the (European) legislator distinguishes
between co-insurance and the co-insurance market on the one hand and consumer
insurance and the provincial insurance market on the other hand in insurance
directives. It is concluded that supervising provisions specifically related to the coinsurance market are not included in national Dutch supervisory legislation and
exist at the EU level only for community co-insurance. This creates uncertainty
about the broker’s obligations, illustrated by the obligations that rest on the broker
pursuant to section 4.2.3 of the Wft.
Finally, chapter 10 answers the sub-questions and central research question raised
in chapter 1. These answers are derived from the chapters preceding this last
chapter.
With regard to the first sub-question, it can be answered – in short – that co-insurance is a special form of insurance, which, in simple terms, can be seen as a
form of risk spreading. The first characteristic of co-insurance is a risk spread over
several insurers, whereby there is no joint and several liability between the participating insurers. Another characteristic is the distinction that can be made between
the lead and following insurers.
Co-insurance concerns the business risks of an industrial or commercial nature.
Insurance against such a risk is procured through the intervention of a broker.
The summarised answer to the second sub-question is that with an insurance policy
supported by means of co-insurance, there are as many insurance agreements with
the policyholder as there are participating insurers. While insurers do not have a
contractual relationship with each other, it can be argued that a factual economic
relationship does in fact exist through the separate agreements between each insurer
and the policyholder in the case of co-insurance. It can be assumed that these
agreements are interrelated and that insurers can thus be mutually qualified as
involved third parties. The consequence of this assumption is that the circumstances
in one agreement can have consequences in a related agreement. The parties must
therefore take the interests of closely involved third parties into account in such
an agreement.
The third sub-question can briefly be answered as follows. Custom, as a source of
law, still plays an important role in the co-insurance market. Here, habits and
business practice provide an essential guideline and an important context to the
agreements between the parties. Parties within the co-insurance market rely that
this (usual) manner will be adhered to. The broker has an important role to play
in informing the policyholder about ‘normal’ practices dictated by custom, especially since such practices have not been codified.
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With regard to the broadly formulated fourth sub-question, focus has been placed
on a few subjects that are regulated in Dutch (insurance) law, but their application
to co-insurance requires some adjustment, given the special characteristics of coinsurance. The choice has been made to focus on the pre-contractual duty of disclosure pursuant to Article 7:928 of the Dutch Civil Code, the interpretation of coinsurance policies, as well as to a discussion of some (implemented) European and
Dutch supervisory regulations.
An answer is then given to the central research question. In short, on the basis of
this research, it can be concluded that there are few or no legal provisions in the
Netherlands that specifically take into account the specific (legal and practical)
characteristics of co-insurance. However, this is not immediately problematic for
the application of, for example, Dutch insurance law from Section 7.17 of the
Dutch Civil Code to co-insurance; rather, only that that there is room for clarification
or expansion of (current) regulations.
Finally, this chapter contains a number of recommendations.
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ACIS
serie
Dit proefschrift gaat over enige bijzondere, juridische aspecten van co-assurantie.
Behandeld worden enkele kenmerken die co-assurantie onderscheiden van
andere vormen van verzekeren. Wat is de rechtsverhouding tussen verzekeraars
onderling bij een verzekering door middel van co-assurantie? Wat is de werking
van een volgbepaling (to follow-clausule) en hoe dienen dergelijke clausules
juridisch gekwalificeerd te worden? Welke rol spelen gewoonten en gebruiken in
de co-assurantiemarkt? Hoe dient een beurspolis te worden uitgelegd? Wat houdt
de precontractuele mededelingsplicht ter beurze in? Na een korte introductie
over co-assurantie in het algemeen worden deze vragen uitvoerig onderzocht
en beantwoord. Tevens komen de werking en de acceptatiewijze van Lloyd’s of
London bij co-assurantie aan de orde.
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