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I. INLEIDING 

1. UITGANGSPUNT BIJ DIT PREADVIES - Men kan moeilijk zeggen 
dat dit onderwerp in de Nederlandse rechtsliteratuur geen belangstel
ling krijgt. Het kaartsysteem van de Nederlandse Jurisprudentie 
(N.J.) bevat slechts twee literatuurkaarten van voor 1962, maar liefst 
elf kaarten van latere datum. 

* Vooraf vindt de lezer hieronder de verklaring van de gebruikte afkortingen en verkort 
aangehaalde bronnen: 
Afkortingen 
A.A. Ars Aequi 
A.R. Arbitrale rechtspraak 
B.W. Burgerlijk Wetboek 
H.R. Hoge Raad 
K. Wetboek van Koophandel 
M. v .A. Memorie van Antwoord 
M.v.T. Memorie van Toelichting 
N.B.W. Nieuw Burgerlijk Wetboek 
N.J. Nederlandse Jurisprudentie 
N.J.B. Nederlands Juristenblad 
R.v.T. Raad van toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf 
R.M. Themis Rechtsgeleerd Magazijn Themis 
S.&S. Schip en Schade 
V.A. Verzekerings-Archief 
V.R. Verkeersrecht 
W.P.N.R. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 
Verkort aangehaalde bronnen 
VANDER BURG: VANDER BURG, V.A.M., Schade- en sommenverzekeringsrecht (1973). 
DORHOUT MEES, 1967: DORHOUT MEES, T.J., en WACHTER, B., Schadeverzekeringsrecht, 
4e druk (1967). 
DoRHOUT MEES, 1980: DoRHOUT MEES, T.J., Nederlands handels- enjaillissementsrecht III, 
7e druk (1980). 
SCHELTEMA-MIJNSSEN: SCHELTEMA, H.J., en MIJNSSEN, F.H.J., A/gemeen dee/ van het 
schadeverzekeringsrecht (1978). 
WERY, Hoofdzaken: WERY, P.L., Hoofdzaken van het verzekeringsrecht, 5e druk (1981). 
WERY, Themis 1976: WERY, P.L., R.M. Themis, 1976, blz. 92 e.v. (boekbesprekingvAN DER 
BuRG, V.A.M., Schade- en sommenverzekeringsrecht). 
WERY, Themis 1979: WERY, P.L., R.M. Themis, 1979, blz. 208 e.v. (boekbespreking 
CLAUSING, P ., De verzwegen lumbago). 
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Daarnaast moet dan nog worden gedacht aan de handboeken over 
verzekeringsrecht. Veel nieuws zou er dus eigenlijk over verzwijging 
niet te zeggen zijn. 
Nu verkeren wij in Nederland in de bijzondere omstandigheid dat er 
een nieuw Burgerlijk Wetboek op stapel staat. Daarin zal ook het 
verzekeringsrecht een plaats krijgen. En daarin wordt de verzwijgings
regeling grondig herzien. 
Wij menen dan ook dit preadvies in belangrijke mate te moeten 
zetten in de sleutel van die nieuwe wettelijke regeling, ook a1 weten 
wij bij het schrijven van dit preadvies niet wanneer het ontwerp 
gepubliceerd zal worden. De tekst ervan treft de lezer aan als een 
bijlage. 
De door ons gemaakte keuze brengt mee, dat wij op vragen en 
opvattingen omtrent de huidige wettelijke regeling soms niet ingaan, 
omdat het ontwerp daarover een bepaalde opvatting of keuze bevat. 
In zulke gevallen hebben wij er ook van afgezien de rechtspraak op 
het huidige recht te vermelden, omdat deze in het. kader van ons 
preadvies niet relevant lijkt. 

2. HET BEGRIP VERZWIJGING - Artikel 251 K.(*) spreekt van 
verkeerde opgave, onwaarachtige opgave en verzwijging. Het ont
werp hanteert deze begrippen niet, maar benadert het onderwerp met 
de term mededelingsplicht. Wij zullen in dit preadvies voor het 
gemak steeds de term verzwijging gebruiken, daarmede doelende op 
alle vormen van ori.juiste opgave of niet-opgave. Die verkorte 
aanduiding wordt vaker gebruikt(l). 

3. MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS- Verzwijgingskwesties komen 
veel voor. Onze ervaring in casu met het verzekeringsbedrijf is groot 
genoeg om dit uit eigen wetenschap te kunnen zeggen. Zijn er cijfers 
die de stelling bevestigen? Het kaartsysteem van de N.J. Ievert over 
de periode 1957-1981 op artikel251 K. 19 uitspraken op; het kaart
systeem van S.&S. liefst 45 uitspraken. De Raad van Toezicht op het 

(*) Art. 251: Aile verkeerde of onwaarachtige opgave, of alle verzwijging van aan den 
verzekerde bekende omstandigheden, hoezeer te goeder trouw aan diens zijde hebbende plaats 
gehad, welke van dien aard zijn, dat de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden 
zoude zijn gesloten, indien de verzekeraar van den waren staat der zaak had kennis gedragen, 
maakt de verzekering nietig. 
(1) Zie b.v. ,Verzwijging in het Iicht van de E.E.G.-ontwerprichtlijn en het nieuwe B.W.", 
vergadering van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, V.A. 1980, biz. 255 e.v. 
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schadeverzekeringsbedrijf deed in de jaren 1980-1983 in totaal 32 
maal uitspraak in een verzwijgingsgeval, in de branches brand-, 
motorrijtuig- en medische-varia-verzekering. Dat was respectievelijk 
6,6 OJo, 2,1 % en 7,9 % van alle uitspraken in die branches(2). 
De Ombudsman Levensverzekering deed tussen 15 september 1979 
en 15 september 1983 124 maal uitspraak over verzwijging, dat is 7,6 
% van al zijn uitspraken in dat tijdvak(3). 
Als men bedenkt dat naar alle waarschijnlijkheid slechts een klein 
deel van alle verzwijgingszaken wordt voorgelegd aan de rechter of 
een klachteninstituut, dan moet de conclusie wel zijn: verzwijgings
kwesties komen veel voor. 
Dat is een ernstige zaak. Verzekerden verwachten zekerheid. Ieder 
beroep op verzwijging betekent een inbreuk op die verwachting. Ook 
al is een verzwijgingsregeling onmisbaar: ,Het zou tot onaan
vaardbare consequenties leiden indien de mogelijkheid dat het recht 
op uitkering vervallen blijkt te zijn, zich veelvuldig zou voordoen. 
Die mogelijkheid moet beperkt blijven tot de gevallen dat voor deze 
ernstige consequenties een rechtvaardiging te vinden is in het samen
stel van feiten"(4). 

4. DE JURIDISCHE GRONDSLAG: DWALING EN BEDROG- Onder het 
huidige recht bestaat in de recente literatuur eenstemmigheid omtrent 
de juridische grondslag van het bepaalde in artikel 251 K. Het gaat 
om een bijzondere toepassing c.q. een verduidelijking van de algeme
ne regeling inzake dwaling en bedrog in de artikelen 1358 en 1364 
B.W., althans voorzover het de verzekeraar is, die door toedoen van 
de verzekeringnemer heeft gedwaald of is bedrogen(5). Steun ver
dient de opvatting, dat beide regelingen met name in de na-oorlogse 
jurisprudentie inhoudelijk naar elkaar toe zijn gegroeid en dat niet 
meer met recht kan worden volgehouden, dat de verzekeraar onder 
het regime van artikel 251 K. meer bescherming geniet dan de 

(2) De totaalcijfers zijn te vinden in het jaaroverzicht 1983 van het Verbond van verzekeraars 
in Nederland. Het aantal verzwijgingszaken daarin hebben wij zeif vastgesteld door lezing van 
de uitspraken. 
(3) Dertiende versiag Ombudsman Levensverzekering, biz. 15. 
(4) Mevr. J.M. Berger-Bos in de Dorhout Mees-bundel Verzekeringen van Vriendschap 
(1974), biz. 117. 
(5) Zie ondermeer: DORHOUT MEES, 1967 nr. 263; SCHELTEMA-MIJNSSEN, biz. 203; WERY, 
Hoofdzaken, biz. 40 e.v. 
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algemene dwalingsregeling hem zou bieden(6). De eis in artikell358 
B.W. dater sprake moet zijn van dwaling in de zelfstandigheid van 
de zaak, houdt ten opzichte van artikel 251 K. geen inhoudelijke 
beperking in(7). Dat de relevantie van de omstandigheden, waarom
trent wordt gedwaald voor de wederpartij kenbaar moet zijn, geldt 
evenzeer voor een geslaagd beroep op artikel 251 K. Denk aan het 
Tilkema-arrest(8). En zeker niet in de laatste plaats wordt ook de 
verzekeraar geconfronteerd met de voor artikel1358 B.W. geldende 
voorwaarde, dat de dwaling verschoonbaar moet zijn. Het richt
snoer, dat de Hoge Raad daaromtrent in het Booy-Wisman-arrest 
heeft gegeven, weerklinkt in de jurisprudentie terzake van artikel251 
K.(9). Ben treffend en tegelijkertijd recent voorbeeld is het inmiddels 
al befaamde Gielen-arrest met betrekking tot het verzwijgen van een 
strafrechtelijk verleden(lO). 
Niettegenstaande deze ontwikkeling in het huidige recht heeft de 
wetgever ook in het Ontwerp N.B.W. gekozen voor een specifieke 
verzekeringsrechtelijke regeling en daaraan uitdrukkelijk een exclu
sief karakter verleend. De verzekeraar kan zich niet beroepen op de 
vernietigingsgronden bedoeld in de artikelen 3.2.10 lid 3 (bedrog) en 

(6) Zie SCHELTEMA-MIJNSSEN, blz. 204; WERY, Themis 1976, blz. 97; en MULDER, H.D.M., 
,Zekerheid, loyaliteit en de redelijke uitleg van artikel 251 in verband met verzwijging van 
een strafrechtelijk verleden", V.R. 1982, biz. 285 e.v. Anders MAimER, J.M.M., Rechtsvraag 
A.A. 1970, blz. 20; VANDER BURG, V.A.M., blz. 74; DORHOUT MEES, 1980, nr. 7.36. 
(7) Vgl. H.R. 25-4-1947, N.J. 47, 270 (dwaling bij een alimentatie-overeenkomst): ,dat bij 
het sluiten van de overeenkomst de betekenis van deze laatste verplichting (tot betaling van 
het bedrag van f 15.000,-) afhankelijk was van de mate van de kans dat de vrouw inderdaad 
voor de tweede maal in het huwelijk zoude treden; dat, indien de feitelijke omstandigheden 
ten tijde van het aangaan der overeenkomst, welke voor de berekening van de kans bepalend 
zijn, in die mate blijken af te wijken van de voorstelling, die de man zich omtrent die 
omstandigheden bij het sluiten der overeenkomst maakte, dat hij die overeenkomst niet of niet 
onder dezelfde voorwaarde zoude hebben gesloten, indien hij van den waren staat van zaken 
had kennis gedragen, er plaats is voor een vordering tot vernietiging op grond van dwaling 
in de zelfstandigheid der zaak, etc .... " 
(8) H.R. 8 juni 1962, N.J. 62, 366; A.A. 1962-63, biz. 81 
(9) H.R. 21 januari 1966, N.J. 66, 183; A.A. 1967, biz. 161 (BooY-WISMAN): ,Voor degeen 
die overweegt een overeenkomst aan te gaan, bestaat tegenover de wederpartij een 
gebondenheid om binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen om te voorkomen dat hij 
onder invloed van onjuiste veronderstellingen zijn toestemming geeft, in dier voege dat bij het 
achterwege Iaten van zodanige maatregelen de regels van de goede trouw kunnen meebrengen 
dat hij zich niet met vrucht op dwaling kan beroepen. In het algemeen gaat die gehoudenheid 
echter niet zo ver, dat hij niet zou mogen afgaan op de juistheid van door deze wederpartij 
gedane mededelingen. De regels van de goede trouw zullen zich er integendeel tegen verzetten, 
dat de wederpartij ter afwering van een beroep op dwaling aanvoert, dat ten onrechte op de 
juistheid van haar mededelingen is vertrouwd." 
Zie in de verzekeringsrechtelijke sfeer ondermeer: Hof Den Haag 7 januari 1971; Rb. Den 
Haag 18 december 1969, N.J. 71, 251; Rb. Amsterdam 6 december 1978, S.&S. 79, 127. 
(10) H.R. 18 december 1981, N.J. 82, 570 (met noot B. WACHTER). 
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6.5.2.11 (dwaling)(ll). Ben gelukkige keuze. Zij doet recht aan de 
functie, die de verzekering met name na de tweede wereldoorlog in 
de verzorgingsstaat heeft gekregen: het verschaffen van zekerheid 
aandeindividueleverzekerdetegenrisico's,diehijinhetmaatschappe
lijk verkeer loopt. Het waarborgen van deze zekerheid eist van de 
wetgever meer duidelijkheid tegenover de verzekeringnemer omtrent 
de omvang en de inhoud van de mededelingsplicht bij het aangaan 
van de verzekering dan de algemene dwaling- en bedrog-regeling 
bieden. Het vraagt ook een genuanceerde en zoveel mogelijk op 
continu1teit van de overeenkomst gerichte sanctieregeling bij niet
nakoming van de mededelingsplicht. Daarin past geen hoofdrol voor 
de vernietigbaarheid van de overeenkomst, zoals voor het huidige 
artikel 251 K. geldt en ook voor de algemene dwaling- en bedrog
regeling in het N.B.W. is voorzien. 

5. SOCIAAL-ECONOMISCHE BESCHOUWING - Gewoonlijk wordt 
het onderwerp verzwijging uitsluitend bezien in de verhouding verze
keraar-verzekerde. En meestal is de verzwijging ontdekt na het 
ontstaan van schade. Dan ontstaat soms de neiging te denken: ach, 
er mag dan wat aan te merken zijn op verzekerdes mededelingen, 
maar zou het nu zo bezwaarlijk zijn voor die verzekeraar om toch 
maar uit te keren aan die gedupeerde verzekerde? 
Tegen deze gedachte vallen twee bezwaren in te brengen. In de eerste 
plaats: verzekering is een kansovereenkomst; daarom is het onjuist 
de positie van de contractspartners tegen elkaar af te wegen nadat 
de kans op schade zich heeft verwezenlijkt. De verzekeraar baseert 

(11) Art. 6.5 .2.11: 1. Ben overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling 
en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar: 
a. indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht 
aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten; 
b. indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te 
weten, de dwalende had behoren in te lichten; 
c. indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste 
veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een juiste voorstelling van zaken 
niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten van de overeenkomst 
zou worden afgehouden. 
2. De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend toekomstige 
omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer 
geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende 
behoort te blijven. 
Art. 3.2.10 lid 1 en lid 3: Ben rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, 
door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen. 
Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde 
rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het 
opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of 
door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, 
leveren op zichzelf geen bedrog op. 

973 



zijn beslissing omtrent acceptatie, premie en voorwaarden immers op 
de vooraf geschatte kans op schade. 
En het tweede bezwaar is, dat de verzwijgingsregeling ook de gelijk
heid tussen de verzekerden dient. Wie aan zijn mededelingsplicht 
voldeed, behoort niet slechter af te zijn dan wie verzweeg(12). 
Dat brengt ons op het terrein van de risicogemeenschap. Beziet men 
verzekering niet per contract maar in het groot, dan zou men de 
economische functie van de verzekeraar kunnen omschrijven als: het 
verkopen van zijn produkt ,,zekerheid" tegen een premie die zoveel 
mogelijk in overeenstemming is met het te verzekeren risico. Daartoe 
worden homogene groepen onderscheiden, dat wil zeggen groepen 
van individuen of objecten met dezelfde kans op dezelfde te verwach
ten schade. Binnen zo'n groep betalen achteraf bezien de geluksvo
gels voor de pechvogels. 
Men kan deze werkwijze beter niet omschrijven als solidariteit, 
aangezien de kans om pechvogel te worden voor ieder binnen de 
groep gelijk was. De term solidariteit is eerder op zijn plaats, indien 
binnen een groep verzekerden een deel meer premie betaalt dan in 
overeenstemming is met het verzekerde risico, en een ander deel 
minder. We zien dit bij de sociale verzekering; in de particuliere 
verzekering komt het voor bij de ziektek6stenverzekering(13). 
Het vormen van homogene groepen wordt de verzekeraar niet altijd 
in dank afgenomen(14). 
Bezwaren hiertegen worden soms geformuleerd als een beschuldiging 
van discriminatie. Dat noopt ons tot een korte beschouwing over 
discriminatie. 

6. DISCRIMINATIE- Artikell van de Grondwet 1983luidt: ,Allen 
die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk 
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, po
litieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet 
toegestaan. '' 
Maar wat is discrimatie? Op een vraag in de Tweede Kamer zei 
minister De Gaay Fortman: ,het is bij discriminatie zo als hetgeen 

(12) Aldus ook CLAUSING, P., V.A. 1980, blz. 258; SALOMONS, R.A., V.A. 1980, blz. 288. 
(13) Als het tarief voor jong en oud gelijk is, betalen de jongeren te veel, de ouderen te weinig. 
Voorts hebben de ziektekostenverzekeraars samen de Stichting NOZ opgericht, door middel 
waarvan zij iedere verzekeringsaanvraag zonder uitsluitingen op derde-klasse-basis kunnen 
accepteren voor een standaardpremie. Deze mogelijkheid staat open voor ieder die op grond 
van zijn inkomen niet bij een ziekenfonds terecht kan en die op grond van leeftijd of 
gezondheidstoestand ook geen gewone ziektekostenverzekering kan sluiten. 
(14) Zie b.v. de Consumentenbond in de Consumentengeldgids 1984, blz. 47. 
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Augustinus bij het vragen naar een definitie van de tijd ervoer: als 
het mij wordt gevraagd, weet ik het niet, als het mij niet wordt 
gevraagd, weet ik het precies"(15). 
De totstandkoming van genoemd artikellevert vrijwel geen houvast 
op(16). In de parlementaire geschiedenis vindt men de omschrijving: 
, ,onderscheid op grond van eigenschappen of kenmerken van perso
nen, die in redelijkheid niet relevant zijn voor het bepalen van 
aanspraken en verplichtingen op een bepaald gebied van het maat
schappelijk leven"(l7). 
Een woonwagenbewoner die geen slecht schadeverleden had, zag in 
1975 zijn autoverzekering geroyeerd (uitsluitend omdat hij in een 
woonwagenkamp woonde) en kon daarna alleen nog bij de verzeke
ringsmaatschappij Terminus terecht, hetgeen een aanzienlijk hogere 
premie impliceert. Dat vertikte hij en deswege is hij stnifrechtelijk 
veroordeeld( 18). 
Wij zijn geneigd hierin een geval van discriminatie te zien(19): 
's mans woonplaats bleek immers niet van invloed te zijn op zijn 
schadeverleden. 
Maar geen discriminatie zien wij in het vragen aan vrouwen van 
hogere ziektekosten- of lijfrentepremies, of aan mannen van hogere 
premies voor een overlijdensverzekering. Want statistisch is aange
toond dat vrouwen een hoger ziektekostenrisico opleveren dan man
nen, maar dat mannen niet zo lang leven als vrouwen. Daarom is het 
geslacht in redelijkheid relevant voor de premiebepaling. 
Intussen blijkt af en toe dat de maatschappelijke opvattingen over 
het hanteren van risicokenmerken zich doen gelden. Zo is er in de 
V erenigde Staten door bepaalde groepen bezwaar gemaakt tegen 
hogere premies op grond van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, 
woonplaats(20). Met enige schroom geven wij in dit verband onze 
rechtsgeleerde lezers het volgende bericht door: 
, ,Door het Supreme Court van New York - niet te verwarren met 
het hoogste rechterlijke college van de Verenigde Staten, het United 
States Supreme Court te Washington D.C.- is beslist dat iemand 
die een huis of appartement wil huren, niet door de eigenaar-verhuur-

(15) Handelingen Tweede Kamer 1976-1977, biz. 2150. 
(16) Zie KoRTMANN, C.A.J.M., De Grondwetsherziening 1983, biz. 61. 
(17) Handelingen Tweede Kamer 1981-1982, 16905-16938, nr. 5, biz. 16. Zie ook VANDER 
GRINTEN, W.C.L., Discriminatie en burgerlijk recht. 
(18) H.R. 6 december 1977, N.J. 78, 157 (noot Th.W. VANVEEN). 
(19) Evenzo CLAUSING, P ., W.P.N.R. 5678, biz. 770. 
(20) Policyholder Insurance Journal, 10 november 1978. 
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der gediscrimineerd mag worden wegens zijn of haar ras, geloof, 
huidskleur, nationaliteit, sekse of al of niet getrouwd zijn, maar wel 
afgewezen mag worden op de grond dat hij of zij een bekwaam, goed 
gelnformeerd jurist is, die speciaal op de hoogte is van de rechten 
van huurders en daardoor een veroorzaker van moeilijkheden kan 
zijn!" 
Maar ook dichter bij huis moet de differentiatie (onderscheid maken 
op grond van risicokenmerken) soms plaats maken voor solidariteit, 
onder invloed van maatschappelijke opvattingen. Zo heeft de Com
missie van de Europese Gemeenschappen een ontwerp-Richtlijn(21) 
ingediend, inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in 
de beroepsregelingen van de sociale zekerheid. Volgens deze Richtlijn 
mogen er bij bepaalde verzekeringsvormen geen verschillende pre
mies voor mannen en vrouwen worden berekend(22). 

II. DE ELEMENTEN VAN VERZWIJGING 

7. WANNEER IS ER SPRAKE VAN VERZWIJGING?- De vraag wan
neer er sprake is van verzwijging moet worden beantwoord aan de 
hand van het bepaalde in artikel 7.17 .1.4 N .B. W. Het eerste lid stelt 
voorop, dat de verzekeringnemer-verplicht-is v66r_het sluiten Yande 
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 afsluiten, afhangt of kan 
afhangen. 
Deze primaire mededelingsplicht wordt in de volgende leden nader 
begrensd. Zij betreft niet feiten, die de verzekeraar reeds kent of 
behoort te kennen en evenmin feiten, die niet tot een voor de 
verzekeringnemer ongunstiger belissing zouden hebben geleid (lid 3). 
Bovendien wordt zij beperkt voorzover het gaat om feiten omtrent 
het strafrechtelijk verleden(lid 4) en voor het geval de verzekering 
is gesloten op basis van een door de verzekeraar opgestelde vragen
lijst (lid 5). Beide laatste beperkingen komen uitvoerig aan de orde 
in de hoofdstukken IV en VI. De regeling als zodanig bevat dwingend 
recht in zoverre, dat daarvan niet ten nadele van de verzekeringnemer 
of de tot uitkering gerechtigde kan worden afgeweken, indien de 
verzekeringnemer een natuurlijk persoon is en de verzekering sluit 
anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

(21) Publikatieblad E.G., 21-5-83 (C 134). 
(22) Zie daarover bet interessante artikel van ELICH, J .H., ,Onderscheid en discriminatie bij 
verzekeringen: de spanning tussen differentiatie en solidariteit", V.A. 1984, blz. 107 e.v. 
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8. HET KENNISVEREISTE - De mededelingsplicht van de verzeke
ringnemer is beperkt tot feiten, die hij kent of behoort te kennen. 
Ben geobjectiveerd kennisvereiste. Blijkens de Toelichting is daarbij 
bepalend de kennis, die van een verzekeringnemer met eenzelfde 
ervaring en ontwikkeling in de gegeven omstandigheden redelijker
wijs mag worden verwacht(23). 
In de afweging van de wederzijdse belangen achten wij deze objecti
vering een evenwichtige oplossing. Bnerzijds loopt de verzekeraar 
niet het risico, dat de verzekeringnemer zich van de domme houdt: 
,lk heb het niet geweten". Anderzijds wordt ruimte gelaten om met 
name bij persoonsverzekeringen waarbij de mededelingsplicht zich 
in het bijzonder richt op de gezondheidstoestand rekening te houden 
met het gegeven, dat het inzicht daarin van de verzekeringne
mer/niet-medicus beperkt is. 
De voorgestelde regeling legaliseert de onder het huidige recht door 
velen - met recht - verdedigde opvatting, dat de verzekerde vrijuit 
dient te gaan, indien hem terzake van een verkeerde opgave geen 
enkel verwijt treft omdat hij de ware stand van zaken niet kende en 
ook niet behoefde te kennen (De verzekeringnemer verklaart gezond 
te zijn, terwijl hij ten tijde van de aanvrage lijdt aan een voor hem 
niet kenbare ziekte)(24). Ben opvatting, waartoe de letter van de wet, 
die spreekt over een verkeerde opgave ,hoe zeer te goeder trouw", 
in feite geen steun biedt. Zij vindt haar grondslag in de maatschappe-

(23) Verwezen wordt naar H.R. 3 november 1978, N.J. 80, 500 (noot B. WACHTER); zie ook 
DE GROOT, G., Bunde/ 2000 weken rechtspraak, biz. 81, die spreekt over ,hetgeen van een 
redelijk verzekerde in de omstandigheden waarin de betrokken verzekerde verkeert mag 
worden verwacht". 
(24) Zie DORHOUT MEES, 1967, nr. 266; alsook CLAUSING. P., De verzwegen lumbago, 1977, 
biz. 5; WERY, R.M. Themis 1979, blz. 208 en 212 en Hoojdzaken, biz 41; WANSINK, J.H., 
,Naar een verzekering op Europese voorwaarden", V.A. 1979, biz. 272. Anders: 
SCHELTEMA-MIJNSSEN, biz. 215; VANDER FELTZ, F., ,Beschouwingen over titel17 van Boek 
7 van bet Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek", V.A. 1973, biz. 35, 36. 
In zijn arrest van 3 november 1978, N.J. 80, 500 heeft de Hoge Raad ondermeer overwogen, 
dat artikel 251 K. voor een beroep van de verzekeraar op een onjuiste opgave niet eist, dat 
de onjuistheid van de opgave aan de verzekerde bekend was. WERY (R.M. Themis, 1979, biz. 
213) wijst erop, dat bet verleidelijk is hieruit af te leiden, dat de Hoge Raad voor een beroep 
op art. 251 K. wei eist, dat de onjuistheid van de opgave aan de verzekerde bekend moest of 
behoorde te zijn, zodat hij vrijuit gaat indien hij die onjuistheid niet aileen niet kende, maar 
ook niet kon of behoefde te kennen. Dat zou dan een aanvaarding van de leer van Dorhout 
Mees en Clausing betekenen. Met recht stelt hij daar tegenover, dat de Hoge Raad zulks in 
bet midden kon Iaten. Het Hof had deze rechtsvraag omzeild en de verzekeraar langs een 
andere weg een beroep op artikel 251 K. ontzegd. Het concludeerde, met een beroep op de 
uitleg van de vragen overeenkomstig de betekenis, die de verzekerde daaraan redelijkerwijs 
mocht toekennen, dat er jeitelijk al geen sprake was van een onjuiste opgave. De betrokken 
vraag was slechts gericht op de gezondheidstoestand zoals deze zich tot op bet tijdstip van de 
beantwoordin:g had geopenbaard en eiste van de verzekerde geen opgave van aandoeningen, 
die zich op dat tijdstip nog niet hadden geopenbaard en die hem dus niet bekend waren of 
moesten zijn. 
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lijke functie van de verzekering, die rechtvaardigt, dat de bescher
ming van de verzekerde zich hier anders dan in artikel 6.5.2.11 
N.B.W. ook uitstrekt tot de zogenaamde wederzijdse dwaling(25). 

9. DE RELEVANTIE VAN DE VERZWIJGING EN HET KENBAARHEIDS

VEREISTE- Naast het geobjectiveerde kennisvereiste geldt voor de 
mededelingsplicht van de verzekeringnemer nog een tweede beper
king. Hij hoeft slechts feiten mede te delen, 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 afsluiten, afhangt 
of kan afhangen, en die tot een voor hem ongunstiger beslissing 
zouden hebben geleid. Daariit liggen twee aspecten besloten: de 
relevantie van de verzwijging en het kenbaarheidsvereiste; het laatste 
te meten- gelijk onder het huidige recht- aan de hand van dezelfde 
objectieve norm als voor het kennisvereiste geldt. 
Allereerst de relevantie van de verzwijging. Het moet gaan om feiten, 
die tot een voor de verzekeringnemer ongunstiger acceptatie-beslis
sing zouden hebben geleid. Ben formulering die in scherpere bewoor
dingen weergeeft hetgeen in de praktijk van het huidige recht geldt, 
nl.: , , de verzekeraar zou, had hij van de ware stand van zaken kennis 
gedragen, de verzekering niet of niet op dezelfde voorwaarden geslo
ten hebben. "(26) 
Dat geldt ook voor de opvatting van het Hof Amsterdam, dat de 
verzekeraar ook een beroep op artikel 251 K. toekomt ondanks het 
feit, dat de bekendheid van de verzwegen feiten: niet de met de 
verzekeringnemer gesloten overeenkomst zou hebben aangetast, 
maar alleen voor de herverzekering van het verzekerde risico van 
belang zou zijn geweest(27). Gewezen zij in dit verband op de 
verklaring van het Verbond van Verzekeraars in Nederland dat de 
aangesloten leden in dergelijke gevallen geen beroep op artikel 251 
K. zouden doen. 
In het huidige recht staat - naar de Hoge Raad in 1978 heeft 
uitgesproken- centraal de acceptatie door ,een redelijk handelend 

(25) Zie hieromtrent met name WERY, R.M. Themis 1979, biz. 213. Zijn opmerking, dat 
artikel 6.5.2.11 de thans heersende leer omtrent wederzijdse dwaling verlaat, laten wij voor 
zijn rekening, althans voorzover de huidige redactie zou impliceren, dat de verzekeraar in het 
onderhavige geval daarop niet langer een beroep zou kunnen doen. Zie ook CLAUSING, P ., 
De verzwegen /umbago,blz. 7; VAN WASSENAER VAN CATWIJCK, V.A. 1980, biz. 298, 299. 
(26) Vgl. M.v.T. bij het Voorontwerp 7.17 (Groene boek) blz. 1161. 
(27) Hof Amsterdam 11 februari 1976, N.J. 76, 469; zie ook n.a.v. het in eerste aanleg door 
de Rb. Utrecht gewezen vonnis VANDER BURG, V.A.M., N.J. B. 1975, blz. 46 en HUBERT, 
Th.I., N.J.B. 1975, blz. 625; zie overigens CLAUSING, P., De verzwegen lumbago. 
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verzekeraar"(~8). In zijn conclusie bij het hiervoor bedoelde arrest 
van de Hoge Raad schetst de Advocaat-Generaal de achterliggende 
gedachte globaal als volgt: artikel251 K. is een buitengewoon scherp 
wapen, dat ook kan worden gehanteerd bij goede trouw van de 
verzekeringnemer. Ben beroep op dit artikel doet een aanvankelijk 
aanwezig lijkende dekking teniet, zelfs na het intreden van het 
evenement, derhalve op een ogenblik, dat voor de verzekerde geen 
herstel voor dekking elders of aanvaarding van andere voorwaarden 
meer mogelijk is. Partijen zijn tot elkaar in een rechtsverhouding 
getreden. Een en ander brengt mede, dat er niet meer zo'n vrije 
beoordeling is als ten tijde van het aanbod van het risico het geval 
was. Dit houdt in, dat het beroep op artikel 251 K. ook bij een 
onjuiste opgave op een vraag uit het aanvraagformulier eerst dient 
te slagen, indien door de onjuiste opgave aan de verzekeraar voor 
zijn acceptatie als redelijk handelend verzekeraar doorslaggevende 
feiten en omstandigheden zijn onthouden. 
Blijft over de vraag welke invulling aan deze acceptatienorm moet 
worden gegeven. Daarover bestaat in de literatuur geen eenstemmig
heid. Wery acht beslissend voor de relevantie van de verzwegen of 
verkeerd opgegeven feiten noch de in het bedrijf van de betrokken 
verzekeraar gebruikelijke acceptatiepolitiek noch de in de betrokken 
bedrijfstak heersende opvatting, maar die opvatting, die aan normen 
van redelijkheid voldoet(29). In dezelfde zin Dorhout Mees en Wach
ter(30). Wery's taxatie, dat een geval waarin de opvattingen in de 
bedrijfstak niet in overeenstemming zijn met de redelijkheid, zich 
overigens niet Iicht zal voordoen lijkt ons juist. Wachter associeert 
ons inziens met recht de redelijk handelende verzekeraar met het 
be grip , ,a prudent insurer'' in section 18 van de Marine Insurance 
Act. Of zulks de hiervoor vermelde ruime opvatting rechtvaardigt is 
evenwel de vraag, gegeven de betekenis, die aan het Engelse begrip 
wordt toegedacht: , , The test is not whether the insurer in question 
even if he is a prudent one, would have himself been influenced, but 
whether, applying the standard of the judgment of a prudent insurer, 
the insurer in question would have been influenced in his judgment 
( ... ). What is regarded as material by the 'more experienced and 
intelligent insurers' carrying on the business in question at the time 

(28) H.R.19 mei 1978 (Hotel Wilhelmina), N.J. 78, 607 (noot B. WACHTER), S.&S. 78, 85. 
(29) WERY, Hoofdzaken, biz. 44. 
(30) DORHOUT MEES, 1980, nr. 7.43, WACHTER, B., noot bij H.R. 19 mei 1978. 
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is what matters, and the general practice of insurers is relevant in this 
respect" (31). 
Bij deze - beperktere - interpretatie sluit ook de opvatting van 
Mijnssen aan: zolang tussen verzekeraars nog verschil van mening 
mogelijk is over het antwoord op de vraag of zij onder de vastgestelde 
omstandigheden de verzekering zouden hebben geweigerd of andere 
bedingen zouden hebben gemaakt, kan de verzekeraar in kwestie in 
zijn verweer worden gevolgd. Slechts wanneer wordt vastgesteld dat 
er onder redelijke verzekeraars, ook al zouden zij van de ware stand 
van zaken op de hoogte zijn geweest, geen verschil van mening zou 
bestaan dat zij de verzekering desondanks onder dezelfde voorwaar
den zouden hebben aanvaard, gaat het beroep op artikel251 K. niet 
op. Aldus blijft er een aanzienlijke ruimte voor het subjectieve 
oordeel van de verzekeraar in kwestie(32). 
Het Ontwerp N.B.W. zwijgt over de norm van de redelijk handelen
de verzekeraar. Gesproken wordt slechts over de verzekeraar, het
geen in beginsel duidt op het individuele acceptatiebeleid van de 
betrokken verzekeraar. Wellicht ligt hieraan ten grondslag dat de 
norm van de redelijk handelende verzekeraar onder het huidig recht 
vooral is ing~g~ven~ls een correctief op het messcherpe wapen van 
het altijd-niets-beginsel en d.ai het sterk-gehumaniseeraek-ara].Cfer van 
de voorgestelde sanctie-regeling de behoefte aan dit correctief heeft 
weggenomen. 
Alvorens daarop nader in te gaan is het goed het zgn. kenbaarheids
vereiste nader te bezien. Daarvoor keren wij eerst terug naar het 
huidige recht. In het Tilkema-arrest overwoog de Hoge Raad in het 
kader van het verzwijgen van feiten, waarnaar niet was gevraagd, dat 
een beroep op artikel251 K. niet toelaatbaar was indien de verzeker
de niet alleen niet heeft geweten maar ook niet heeft behoeven te 
begrijpen, dat de verzekeraar bij mededeling van deze feiten de 
verzekering niet of niet op dezelfde voorwaarden zou willen slui
ten(33). Ben formulering, die wijst op een strikte opvatting omtrent 
het kenbaarheidsvereiste. Het is noodzakelijk, dat de verzekeringne
mer behoort te begrijpen, dat de verzekeraar de verzekering niet of 
niet op dezelfde voorwaarden zal willen sluiten. Nog uitdrukkelijker 
in deze zin heeft de Hoge Raad zich in 1968 uitgesproken in een geval, 
waarin de verzekerde een vraag naar het bestaan van een ,schadever-

(31) Vgl. ondermeer CouNVAUX, R., The Law of Insurance, 1979, biz. 95, 96. 
(32) ScHELTEMA-MIJNSSEN,, biz. 209, 210. 
(33) H.R. 8 juni 1962, N.J. 62, 366; A.A. 1962-63, biz. 81. 
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leden" ten onrechte met ,neen" had beantwoord(34). In feite han
teert de Hoge Raad hier de strikte opvatting ook bij een verkeerde 
opgave(35). In de literatuur heeft het kenbaarheidsvereiste bij een 
verkeerde opgave een andere - ruimere - invulling gekregen: met 
het stellen van vragen is voor de verzekeringnemer gegeven, dat de 
omstandigheden, waarnaar wordt gevraagd voor de verzekeraar 
relevant zijn(36). Wanneer hij de vragen niet volledig heeft ingevuld, 
kan hij zich er niet op beroepen, dat hij niet heeft behoren te 
begrijpen, dat de verzekeraar bij kennis van de niet-vermelde gege
vens de verzekering ook daadwerkelijk niet of niet op dezelfde 
voorwaarden zou hebben gesloten. Strikt genomen baat hem even
min het verweer, dat hij zelfs geen rekening behoorde te houden met 
de mogelijkheid, dat de niet vermelde feiten de beoordeling van het 
risico zouden kunnen beinvloeden(37). 
Hoe krijgt nu in het Ontwerp N.B.W. het kenbaarheidsvereiste 
vorm? De wettekst spreekt over feiten, waarvan naar de verzekering
nemer weet of behoort te begrijpen de beslissing van de verzekeraar 
afhangt of kan afhangen. Ben duidelijke keuze voor de ruimere 
invulling en de Toelichting benadrukt nog eens; dat de verzekering
nemer ten aanzien van feiten, waarnaar de verzekeraar hem v66r het 
aangaan van de overeenkomst heeft gevraagd - door middel van een 
vragenlijst of anderszins - niet kan betogen, dat hij niet wist, dat 
die feiten voor de beoordeling van het risico door de verzekeraar van 
belang kunnen zijn. 
In het systeem van het Ontwerp N .B. W. dat de mededelingsplicht 
van de verzekeringnemer - zeker in de particuliere sfeer - in de 
praktijk zal beperken tot de beantwoording van concrete vragen, valt 
ons inziens voor deze ruimere invulling van het kenbaarheidsvereiste 

(34) H.R. 22 maart 1968, N.J. 68, 269: Aile verzwijging van aan de verzekerde bekende 
omstandigheden die, ook als de verzekeraar niet daarnaar heeft gevraagd, van dien aard zijn, 
dat, naar de verzekerde heeft geweten of heeft dienen te begrijpen, de overeenkomst niet of 
niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten, indien de verzekeraar van de ware staat 
der zaak had kennisgedragen, maakt de verzekering krachtens artikel 251 K. nietig. 
(35) Vgl. CLAUSING, P., W.P.N.R. 5678, biz. 768. 
(36) Zie WERY, Themis 1979, biz. 209; DORHOUT MEES, 1980, nr. 7.39, IN 'T VELT-MEYER, 
J.M.E., V.A. 1981, biz. 11, SCHELTEMA-MIJNSSEN, biz. 211. Anders CLAUSING, P., De 
verzwegen lumbago, biz. 4-6. 
(37) Anders Hof Amsterdam 11 februari 1976, N.J. 76, 469 (De verzwegen lumbago) terzake 
van een vraag of de verzekerde leed of had geleden aan ,,lumbago'' of andere ,,rugklachten'': 
geen beroep op verzwijging ,indien- de ziekten en/of kwalen c.q. klachten van zo 
voorbijgaande aard zijn geweest dat de verzekeringnemer deze bij zijn opgave mocht 
verwaarlozen als van onvoldoende gewicht om de beoordeling van het risico te kunnen 
belnvloeden". Zie ook MIJNSSEN, die hier aldus enige ruimte laat voor een eigen inschatting 
van de relevantie door de verzekeringnemer. 
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veel te zeggen(38). Is het in een afweging van de wederzijdse belangen 
tegenover de verzekeraar, die in concrete vragen aangeeft in welke 
feiten hij bij de beoordeling van het risico ge1nteresseerd is, niet 
billijk, dat van de verzekeringnemer wordt verlangd, dat hij deze 
vragen zondermeer zo goed en volledig mogelijk beantwoordt en dat 
deze zich bij een onjuiste of onvolledige beantwoording later niet kan 
beroepen op een eigen inschatting - als leek! - van de relevantie 
van de betrokken feiten? Wel behoudt de verzekeringnemer ook voor 
de toekomst vanzelfsprekend de mogelijkheid tot het voeren van het 
verweer, dat hij binnen de vraagstelling zoals hij deze mocht begrij
pen feitelijk geen onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan(39). 
Blijft over de vraag of daarmee tegenover de verzekeringnemer niet 
teveel ruimte wordt gelaten voor sterk persoonlijke opvattingen van 
een individuele verzekeraar. Opvattingen, die- gelijk Wachter met 
recht opmerkt - niet uit de vraagstelling behoeven te blijken(40). 
Ben vraag naar het beroep onthult niet, dat de betrokken verzekeraar 
anders dan in de bedrijfstak gangbaar is, bijvoorbeeld geen kruide
niers verzekert. Uit de enkele vraag naar de dakbedekking kan een 
verzekeringnemer niet afleiden dat de betrokken opstalverzekeraar 
anders dan gangbaar is, huizen met een rieten dak in het geheel niet 
of alleen tegen een veel hogere premie verzekert. Ons inziens past in 
beginsel grote terughoudendheid in het tegemoet komen van een 
verzekeringnemer, die een duidelijke vraag verkeerd of onvolledig 
beantwoordt. Zulks lijkt alleen gerechtvaardigd tegenover een verze
keringnemer, die niet tegen beter weten in heeft gehandeld. Ander
zijds mag van een verzekeraar in ieder geval worden verlangd, dat 
in zijn marketing tot uitdrukking komt, dat hij bepaalde risico's 
anders dan in de branche gebruikelijk is- en dus naar buiten bekend 
kan zijn - in het geheel niet verzekert. In dat geval ontbeert de 
verzekeringnemer elke dekking. Het is billijk, dat een verzekeraar, 
die zulks nalaat en tegelijkertijd in zijn aanvraagformulier ruimte 
laat voor een verkeerde of onvolledige opgave te goeder trouw zich 
bij een beroep op verzwijging alsnog dient te conformeren aan 
hetgeen in de markt gebruikelijk is. 

(38) Tegenover de particulier vormt het navolgende dwingend recht: indien de verzekering is 
gesloten op basis van een door de verzekeraar opgestelde vragenlijst, kan hij er zich niet op 
beroepen dat vragen niet zijn beantwoord, of feiten waarnaar niet was gevraagd, niet zijn 
medegedeeld, dan wei een in algemene termen vervatte vraag onvolledig is beantwoord, tenzij 
is gehandeld met het opzet de verzekeraar te misleiden. 
(39) De in noot 37 weergegeven overweging van het Hof Amsterdam moet wellicht in deze 
zin worden begrepen; zie ook hieronder in hoofdstuk IV (noot 71). 
(40) Zie zijn noot onder H.R. 19 mei 1978, N.J. 78, 607; naar het lijkt anders DoRHOUT MEES, 
1980, nr. 7.39, 1967, nr. 266. 
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10. DE VERZEKERING VOOR REKENING VAN OF OP HET LIJF VAN 

EEN DERDE - In twee gevallen is de mededelingsplicht van de 
verzekeringnemer niet beperkt tot feiten, die hij kent of behoort te 
kennen en waarvan naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslis
sing van de verzekeraar of en zo ja, op welke voorwaarden hij de 
verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen. Gemeten 
naar het praktisch belang allereerst, wanneer het gaat om een per
soonsverzekering en het verzekerd risico het Ieven of de gezondheid 
betreft van een meerderjarige, die niet de verzekeringnemer is(41). 
Hier is mitsdien niet van belang of de derde de tot uitkering gerechtig
de is. Dit in tegenstelling tot het tweede geval, waarbij het gaat om 
andere dan persoonsverzekeringen en de dekking zich uitstrekt tot 
de belangen van een bij het aangaan van de verzekering bekende 
derde (b. v. de gezinsleden op een aansprakelij kheidsverzekering voor 
particulieren). 
De mededelingsplicht van de verzekeringnemer wordt verruimd tot 
de feiten, die de derde kent of behoort te kennen en waarvan naar 
hij weet de beslissing van de verzekeraar afhangt of kan afhangen. 
De verzekeringnemer kan in de nakoming van zijn mededelingsplicht 
dus tekort schieten, ook al treft hem terzake geen enkel verwijt. Het 
risico, dat de derde de verzekeringnemer onvoldoende of niet heeft 
gelnformeerd omtrent feiten, die deze zelf niet behoorde te kennen, 
is aileen voor rekening van de verzekeraar bij het sluiten van een 
persoonsverzekering en voorzover deze derde minderjarig is(42). Oat 
dit risico altijd d~oor de verzekeraar gedragen behoort te worden 
omdat hij weet dat het een verzekering voor rekening van een derde 
betreft en dat in zo'n geval het risico van onvolledige of onjuiste 
inlichtingen groter is, vermogen wij niet in te zien(43). De verzeke
ringnemer, die in het kader van een commerciele transactie om hem 
en zijn contractspartner moverende redenen een verzekering ten 

(41) Onder een persoonsverzekering wordt verstaan een verzekering waarbij het onzeker 
voorval het Ieven of de gezondheid van de mens betreft. Zij kan zowel een schade- als een 
sommenverzekering zijn. Denk aan de ziektekostenverzekering enerzijds en de ziekengeld-, 
ongevallen-, arbeidsongeschiktheids- en levensverzekering anderzijds. 
lngevolge artikel 233 B.W. zijn meerderjarig zij, die de leeftijd van 21 jaar hebben. bereikt 
of zijn gehuwd dan wei gehuwd zijn geweest. 
(42) Het standaardvoorbeeld is de ziektekostenverzekering voor het gezin. De vader, die de 
verzekering afsluit kan zich beperken tot hetgeen hij omtrent de gezondheid van zijn 
minderjarige kinderen weet of behoort te weten. De verzekeraar draagt het risico, dat de 
kinderen ziekteverschijnselen voor de vader verzwijgen. Een risico, dat praktisch gezien niet 
groot lijkt. Doorgaans sluit de vader deze verzekering wanneer hij nog geen kinderen heeft 
of deze zo klein zijn, dat hetgeen zij zelf omtrent hun gezondheid behoren te weten, doorgaans 
geacht mag worden aan hun vader bekend te zijn. Kinderen, die tijdens de looptijd van de 
verzekering worden geboren, worden i.h.a. zonder medische selectie medeverzekerd. 
(43) In deze zin IN 'T VELT-MEYER, J.M.E., V.A. 1981, biz. 13. 
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behoeve van een derde aflsuit, behoort zelf ook tegenover de verzeke
raar verantwoordelijk te zijn voor de volledigheid en de juistheid van 
de omschrijving van het risico. lets anders is, dat de eis van ver
schoonbaarheid onder omstandigheden van de verzekeraar kan ver
langen, dat hij niet alleen afgaat op de informatie van de verzekering
nemer zelf maar na overleg met deze in een direkt en zonodig 
vertrouwelijk kontakt met de derde - denk aan een keuring - de 
gewenste informatie verzamelt. Wij denken daarbij vooral aan 
gevallen, waarin de gezondheidstoestand van derden het verzekerd 
risico (mede) bepaalt. 

11. FElTEN, DIE DE VERZEKERAAR KENT OF BEHOORT TE KENNEN 

- De verzekeringnemer behoeft geen feiten mede te delen, die de 
verzekeraar reeds kent of behoort te kennen, of anders gezegd - en 
wellicht beter - het niet-mededelen van zodanige feiten heeft voor 
de verzekeringnemer geen rechtsgevolgen. Globaal gesproken gaat 
het hierbij om twee categorieen feiten. 
De eerste categorie betreft feiten van algemene bekendheid alsmede 
feiten, die in ieder geval een verzekeraar als vakman behoort te 
kennen. Iedereen weet, dat loodgieters ook op daken werken. Ben 
transportverzekera1u · behoort op de hoogte · fe zijn- van algemeen 
gebruikelijke bedingen in cognossementen of vervoersovereenkom
sten, die invloed hebben op het risico(44). 
Bij de tweede categorie gaat het om feiten, die betrekking hebben op 
het in concreto aangeboden risico. Hier speelt de eis van de ver
schoonbaarheid van de dwaling een belangrijke rol met name om in 
het concrete geval de grenzen af te bakenen, waarbinnen aan de zijde 
van de verzekeraar sprake is van behoren te weten. Deze moet -
voorzover zulks redelijkerwijs mogelijk is -de nodige zorg betrach
ten om te voorkomen, dat hij onbekend met voor hem van belang 
zijnde feiten en omstandigheden, de verzekering afsluit(45). De 
verzekeraar, die genoegen neemt met een aanvraagformulier, waarin 
bepaalde vragen zijn opengelaten of met een streep beantwoord en 
die op deze basis de verzekering afsluit, komt later geen beroep op 
verzwijging toe. Door nadere inlichtingen in te winnen of anderszins 
een nader onderzoek in te stellen, had hij zich alsnog een duidelijk 

(44) Zie hieromtrent DORHOUT MEES, 1967, nr. 269. 
(45) Vgl. MAimER, J.M.M., Rechtsvraag, A.A. 1970, biz. 22. 
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antwoord kunnen verschaffen(46). Hetzelfde geldt voor de verzeke
raar, die weet, dat hij bij gebruik van aanvraag- of keuringsformulie
ren de gerede kans loopt, dat hij niet de informatie voor een verant
woorde risico-beoordeling krijgt, hoezeer de verzekeringnemer ook 
zijn best doet en die weet, dat daarvoor een keuring of een inspectie 
ter plekke noodzakelijk is. Gaat hij daartoe niet over, dan kan hij 
zich later niet beroepen op het verzwijgen van feiten, die hij juist bij 
een inspectie of keuring had kunnen kennen(47). 
Het beginsel van de verschoonbaarheid van de dwaling kent evenwel 
zeker ook voor de verzekeringsovereenkomst de beperking, dat de 
zorgplicht van de verzekeraar niet zover gaat, dat hij niet mag 
vertrouwen op de juistheid van de door de verzekeringnemer gedane 
mededelingen(48). Doet de verzekeringnemer een onjuiste opgave, 
dan wettigt dit aileen dan geen beroep op verzwijging, wanneer de 
verzekeraar en wei de persoon, die feitelijk over het sluiten van de 
polis besliste, de juiste feiten kende. Hier is niet voldoende, dat hij 
die feiten behoorde te kennen. Aldus de opvatting van Dorhout Mees 
voor het huidige recht. Een opvatting, die stoelt op jurisprudentie 
en die ook door Mijnssen wordt gedeeld(49). Of zij ook voor het 
komend recht opgaat, is niet duidelijk. Ons inziens is zulks stellig 
gerechtvaardigd. Wij vermogen niet in te zien, waarom iemand, die 
op een concrete vraag een duidelijk, maar onjuist of onvolledig 
antwoord geeft van een verzekeraar mag vragen dit op zichzelf 
duidelijke antwoord binnen zijn eigen organisatie, aldan niet via een 
informatie-systeem, alsnog op zijn juistheid te controleren en waar
om, indien zulks om welke reden dan ook niet geschiedt, niet hij, 
maar de verzekeraar de gevolgen van de onjuiste of onvolledige 
opgave heeft te dragen(50). 

Ill. DE RECHTSGEVOLGEN BIJ VERZWIJGING 

12. INLEIDING - Zoals reeds in paragraaf 4 gememoreerd vraagt de 

(46) Hetzeifde geidt voor het geval de verzekeringnemer een vraag in het formulier onduidelijk 
beantwoordt (Vgl. Rb. Den Haag 18 december 1969 en Hof Den Haag 7 januari 1971, N.J. 
71, 251: Is U ooit de rijbevoegdheid ontzegd?: ,bekend") of bij een inspectie ter piekke aan 
de inspecteur een onduidelijk antwoord geeft (Vgl. Rb. Amsterdam 26 juni 1963, S.&S. 63, 
63). 
(47) Vgl. Particuliere Arbitrage 30 januari 1956, A.R. 1956, biz. 116. Zie echter paragraaf 
18 (laatste alinea). 
(48) Zie H.R. 21 januari 1966, N.J. 66, 183 (BooY-WISMAN). 
(49) SCHELTEMA-MIJNSSEN, biz. 223; Rb. Rotterdam 16 oktober 1940, N.J. 40, 1057 en Hof 
Den Haag 23 februari 1942, N.J. 42, 372. Vgl. ook Rb. Amsterdam 6 december 1978, S.&S. 
79, 127. 
(50) Vgl. Hof Amsterdam 31 oktober 1974, S.&S. 1977, 24, dat overigens spreekt over een 
bewust onjuiste opgave. 

985 



maatschappelijke positie van de verzekering een genuanceerde en 
zoveel mogelijk op continu'iteit van de overeenkomst gerichte sanc
tieregeling bij niet-nakoming van de mededelingsplicht. Een regeling 
ook, waarin geen hoofdrol past voor de vernietigbaarheid van de 
overeenkomst, zoals voor het huidige artikel251 K. geldt en ook voor 
de algemene dwaling- en bedrog-regeling in het N.B.W. is voorzien. 
Een en ander heeft zijn beslag gekregen in de artikelen 7.17.1.5 en 
7.17 .1.6. Het eerste artikel heeft betrekking op de gevolgen van de 
verzwijging voor de inhoud en het bestaan van de overeenkomst zelf. 
Artike17.17.1.6 regelt de gevolgen voor het recht op uitkering bij de 
verwezenlijking van het risico. 

13. DE GEVOLGEN VOOR DE INHOUD EN HET BESTAAN VAN DE 

VERZEKERING - De sanctie, waarin het huidige artikel 251 K. bij 
verzwijging voorziet is ingrijpend: de verzekering is nietig en wei 
vanaf het begin. 
Clausing heeft de bezwaren, die daartegen vanuit het perspectief van 
sociale zekerheid zijn in te brengen als volgt verwoord: ,Door de 
toepassing van artikel251 K. raakt de verzekerde zijn risicodekking 
volledig kwijt, ook wanneer hij bij een juiste en volledige opgave wei 
door de verzekeraar zou zijn geaccepteerd, zij het tegen een hogere 
premie of onder beperkende voorwaarden. Deze consequentie is niet 
aileen moeilijk aanvaardbaar vanwege de terugwerkende kracht van 
de vernietiging van de verzekeringsovereenkomst, maar zij is dat ook 
in verband met de mogelijkheid dat de verzekerde na die vernietiging 
het risico dat hij op dat ogenblik vormt in het geheel niet meer kan 
verzekeren. Men realisere zich hierbij dat belangrijke persoonsverze
keringen als de ziektekostenverzekering, de arbeidsongeschiktheids
verzekering en de levensverzekering, in beginsel veelal onopzegbaar 
zijn van de kant van de verzekeraar, zodat aan de verzekerde zijn 
dekking niet kan worden ontnomen ook al wordt hij een slechter 
risico" (51). 
Aan deze bezwaren beoogt de wetgever in artikel 7.17 .1.5 tegemoet 
te komen met een regeling, waarbij uitgangspunt vormt, dat bij 
verzwijging de overeenkomst als zodanig blijft bestaan, tenzij de 
verzekeringnemer haar opzegt(52). Een algemeen recht van opzeg-

(51) CLAUSING, P., ,Preadvies Vereniging voor Verzekeringswetenschap", V.A. 1980, biz. 
264. 
(52) Vgl. onder het huidige recht R.v.T. IV-83, 11, waarin bij de ongegrondverklaring van 
de klacht mede in aanmerking is genomen, dat de verzekeraar zich in het overleg met de Raad 
bereid heeft verklaard de verzekering voort te zetten op voorwaarden, aangepast aan de op 
een later tijdstip ter beschikking gekomen gegevens . 
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ging is de verzekeraar niet gegeven met het oog op het risico van 
misbruik. Een verzekeraar zou een geringe fout, wellicht gemaakt 
door een bijzonder scrupuleuze verzekeringnemer, kunnen aangrij
pen om van een post, die hij op geheel andere gronden kwijt wil, af 
te komen. Aileen wanneer de verzekeraar aantoont, dat de verzeke
ringnemer zijn mededelingsplicht niet is nagekomen met het opzet 
hem te misleiden, kan hij de verzekering opzeggen binnen een termijn 
van twee maanden. In de overige gevallen kan de verzekeraar binnen 
twee maanden na de ontdekking van de verzwijging slechts een 
voorbehoud maken in die zin, dat hij ingeval van toekomstige schade 
slechts tot uitkering gehouden zal zijn voorzover de toepassing van 
de in artikel 7.17.1.6 voorziene regeling zulks meebrengt. Een rege
ling, gebaseerd op de acceptatie van het risico zoals deze bij kennis 
van de ware stand van zaken zou hebben plaatsgevonden. Het is 
vervolgens aan de verzekeringnemer of hij het voorbehoud voor 
kennisgeving aanneemt, het aanvecht, in overleg met de verzekeraar 
tot een wijzing van de verzekering probeert te komen, dan wei de 
verzekering binnen twee maanden opzegt(53). 
Ons inziens kan niet worden gezegd, dat deze regeling de verzekeraar 
tekort doet, doordat hem tegen zijn zin een overeenkomst wordt 
opgedrongen(54). Een kritische beschouwing roept eerder de vraag 
op of de regeling de verzekeringnemer te goeder trouw wei afdoende 
beschermt tegen het risico, dat een verzekeraar hem in feite het 
gebruik van zijn recht van opzegging probeert op te dringen. Veel 
zal in dit opzicht afhangen van de wijze, waarop de verzekeraar 
tegenover de verzekeringnemer aan het voorbehoud inhoud zal ge
ven: welke dekking stelt hij de verzekeringnemer conform artikel 
7.17 .1.6 in het vooruitzicht bij verwezenlijking van het risico en in 
hoeverre en zo ja tegen welke prijs is hij bereid een onvolkomen 
dekking alsnog te ,zuiveren"? Daarmede zij uiteraard niet gezegd, 
dat de verzekeraar bier een discretionaire bevoegdheid toekomt. Ook 
bier blijft zijn handelen onderworpen aan een rechterlijke toetsing, 
aan de eisen van de redelijkheid en billijkheid. 
Clausing heeft in dit verband op een aspect gewezen dat met name 
bij de persoonsverzekering speelt(55). Het is aannemelijk, dat de 
verzekeraar bij zijn beslissing omtrent het voor de toekomst zuiveren 
van de dekking na zal gaan, hoe het verzekerd risico op dat moment 

(53) Bij de persoonsverzekering kan hij de opzegging beperken tot de persoon, wiens risico 
het beroep op de gemaakte fout, of het voorbehoud daartoe, betreft. 
(54) In die zin VANDER FELTZ, F., V.A. 1975, biz. 52. Daartegen CLAUSING, P., W.P.N.R. 
5381, biz. 153. 
(55) CLAUSING, P., De verzwegen lumbago, biz. 9. 
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moet worden gewaardeerd. Is de gezondheidstoestand van de verze
kerde door oorzaken, die ook bij een juiste informatie ten tijde van 
het sluiten van de overeenkomst niet waren te voorzien, achteruit 
gegaan, dan belet niets de verzekeraar dit in zijn beslissing mede te 
verdisconteren. 
Clausing wil de verzekeraar deze ruimte niet laten. In de lijn van zijn 
bezwaren tegen de huidige wettelijke regeling stelt hij voor de verze
keraar in ieder geval bij de persoonsverzekering te verplichten tot het 
aanbod de verzekering voort te zetten op voorwaarden, die niet 
minder gunstig zijn dan die welke hij bij juiste informatie ten tijde 
van het sluiten van de overeenkomst zou hebben bedongen, een en 
ander tenzij hij aantoont, dat hij bij juiste informatie de verzekering 
in het geheel niet zou hebben aangegaan. Zijn voorstel is ons inziens 
stellig het overwegen waard. Daaraan doet niet af, dat wij wel zonder 
meer een beperking tot de verzekeringnemer te goeder trouw op zijn 
plaats achten. 
Doorgaans komt verzwijging aan het licht bij de verwezenlijking van 
het risico (het voorvallen van schade). Het is evenwel ook mogelijk, 
dat de verzekeraar op een ander ogenblik ontdekt, dat de verzeke
ringnemer niet aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan b. v. bij een 
tussentijdse inspectie of keur:ing. In -dat- geval -staat -het Orilwefp 
N.B.W. de verzekeraar slechts toe zich daarop te beroepen, indien 
hij de verzekeringnemer binnen twee maanden na de ontdekking op 
de gemaakte fout wijst en hem tegelijkertijd mededeelt, dat hij een 
voorbehoud, zoals hierboven omschreven maakt(56). In vergelijking 
tot het huidige recht is dit niet zo zeer een novum als wel een 
codificeren van een ongeschreven billijkheidsnorm, die zich in de 
jurisprudentie heeft ontwikkeld(57). 
Tenslotte is het mogelijk dat de verzekeringnemer zelf ontdekt dat 
hij zich aan verzwijging heeft schuldig gemaakt. Een in de literatuur 

(56) Deze termijn heeft overigens aileen betekenis voor de verwezenlijking van het risico, die 
zich meer dan twee maanden na de ontdekking van de gemaakte fout voordoet. 
(57) Rb. Amsterdam 18 juni 1975 te kennen uit V.A. 1977, biz. 97; Rb. Amsterdam 11 mei 
1983, S.&S. 83, 126; Hof Amsterdam 23 april 1975 te kennen uit H.R. 19 mei 1978, N.J., 
78, 607 (noot B. WACHTER): ,Indien een verzekeraar v66r het optreden van het onzeker 
voorval, dat door de verzekering wordt gedekt, van de ware staat der zaak kennis heeft 
gekregen, verzet de goede trouw zich ertegen, dat een verzekeraar een beroep doet op de 
nietigheid van de verzekeringsovereenkomst ingevolge art. 251 K. De grote mate van 
betamelijkheid, welke bij een verzekeringsovereenkomst partijen jegens elkander in acht 
dienen te nemen, brengt mede, dat de verzekeraar de verzekerde niet onkundig laat van het 
feit, dat hij over gegevens beschikt welke hem aanleiding (kunnen) geven jegens de verzekerde 
een beroep op de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst te doen. Immers bij het 
achterwege blijven van zodanige mededeling blijft de verzekerde onkundig, dat hij een risico 
loopt, dat hij juist door het sluiten van de verzekering heeft will en dekken." 
Vgl. ook DORHOUT MEES, T.J., 1967, nr. 274. 

988 



dikwijls geuit bezwaar tegen de huidige wettelijke regeling is, dat deze 
hem in zo'n situatie geen mogelijkheid biedt zijn fout te herstellen 
en de nietigheid van de verzekering te zuiveren(58). Ons inziens 
plaatst Clausing met recht een relativerende opmerking bij de stelling 
als zou de verzekeringnemer geheel aan de willekeur van de verzeke
raar zijn overgeleverd(59). Als de verzekeringnemer de verzekeraar 
ervan in kennis stelt, dat hij bij zijn opgave een fout heeft gemaakt 
eist de redelijkheid en billijkheid, dat de verzekeraar zich binnen een 
redelijke termijn uitspreekt over de gevolgen daarvan voor de geldig
heid van de verzekering en dat hij hetzij voorstelt de verzekering op 
gewijzigde voorwaarden voort te zetten, hetzij zich op de nietigheid 
beroept en de verzekeringnemer voorstelt de verzekering als beein
digd te beschouwen(60). Ons inziens brengt artikel7.17.1.5 dan ook 
niet zozeer een verandering in de positie van de verzekeringnemer 
door de verzekeraar te verplichten zich ook in deze situatie uit te 
spreken of hij zich zijn rechten terzake van verzwijging voorbehoudt. 
Het feit, dat de verzekeraar niet Ianger de bevoegdheid heeft de 
verzekering te vernietigen en deze evenmin kan opzeggen, versterkt 
in beginsel de positie van de verzekeringnemer te goeder trouw, die 
ontdekt, dat hij een fout heeft gemaakt en deze wil herstellen. 

14. DE GEVOLGEN VOOR HET RECHT OP UITKERING BIJ VERWEZEN

LIJKING VAN HET RISICO - De vraag welke gevolgen de verzwijging 
voor het recht op uitkering heeft wordt voor het komend recht 
beantwoord in artikel 7.17 .1. 6. Dit toont een sanctieregeling, die ten 
opzichte van het huidig recht een sterk gehumaniseerd karakter 
heeft. Het messcherpe ,altijd-niets" -beginsel, dat het huidig recht 
kenmerkt, zodra de verzekeraar de verzekering niet of niet op dezelf
de voorwaarden zou hebben gesloten, is verzacht door de inbreng van 

(58) Vgl. DoRHOUT MEES, 1980, nr. 7.46, MAEIJER, J.M.M., A.A. 1970, biz. 20; VANDER 
BURG, biz. 81; SCHELTEMA-MIJNSSEN, biz. 218: ,Ret beiangrijkste bezwaar tegen art. 251 
W.v.K. is dat het geheei ter keuze van de verzekeraar staat of hij vernietiging van de 
overeenkomst wil vorderen of zich, tot betaling aangesproken, bij wege van exceptie op de 
verzwijging of verkeerde opgave wil beroepen, zonder dat hij vroeger dan wanneer de 
verzekerde betaling vordert tot een keuze kan worden gedwongen. De verzekeringnemer die 
enig feit of enige omstandigheid verkeerd heeft opgegeven of verzwegen, heeft niet de 
mogelijkheid dat verzuim te herstellen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. 
Kennisgeving van deze feiten en omstandigheden aan de verzekeraar maken de overeenkomst 
niet geidig." 
(59) V.A. 1980, biz. 263, 264. 
(60) Onder het huidig recht moet de vordering tot vernietiging binnen 5 jaar na het ontdekken 
van die feiten in rechte worden ingediend, maar een beroep op nietigheid bij wijze van exceptie 
is aan geen verjaring gebonden (art. 1490 B.W.). 
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het causaliteits- en proportionaliteitsbeginsel(61). Ben inbreng, die 
zich overigens ook nu al dikwijls manifesteert, zij het in de sfeer van 
coulance( 62). 
Globaal ziet de regeling er als volgt uit: 
1. Indien de verzekeringnemer de fout heeft gemaakt met het opzet 
de verzekeraar te misleiden of de verzekeraar bij kennis omtrent de 
ware stand van zaken de verzekering in het geheel niet zou hebben 
afgesloten is de verzekeraar nimmer tot enige uitkering gehouden 
(het altijd-niets-beginsel). 
2. Indien de verzekeraar bij kennis omtrent de ware stand van zaken 
de verzekering op andere polisvoorwaarden zou hebben gesloten 
(garanties, uitsluitingen), is hij evenmin tot enige uitkering gehou
den, echter aileen wanneer de niet of onjuist meegedeelde feiten van 
belang zijn voor het risico, zoals zich dat heeft verwezenlijkt 
( causaliteitsbeginsel). 
3. Had de verzekeraar evenwel volstaan met het bedingen van een 
hogere premie of een lager verzekerd bedrag, dan blijft hij tot 
uitkering gehouden, ook wanneer de niet of onjuist meegedeelde 
feiten van belang zijn voor het risico, zoals zich dat heeft verwezen
lijkt, zij het in het laatste geval met toepassing van het proportionali
teitsbeginsel. De uitkering wordt naar evenredigheid verminderd. 
Wegen wij de wederzijdse belangen af dan spreekt de voorgestelde 
regeling als geheel ons in grote lijnen aan. De rol van zowel het 
proportionaliteits- als het causaliteitsbeginsel is zodanig, dat de 
verzekeraar nimmer wordt gebonden aan een verzekerde, die hij 
nooit had gewild als hij de ware stand van zaken had gekend(63). 
Rekening wordt ook gehouden met het feit, dat het acceptatiebeleid 
van de verzekeraar niet aileen in de premiestelling of de hoogte van 
de verzekerde som, maar ook in de voorwaarden (uitsluitingen, 

(61) Gesproken wordt ook wei over bet ,alles of niets"-beginsel (Alles oder Nichts-Prinzip). 
Vgl. VANDER BURG, V.A.M., N.J.B. 1972, biz. 844: ,Het 'Alles oder Nicbts-Prinzip', 'tout 
ou rien' ligt ten grondslag aan art. 251 K. Slaagt een beroep van de verzekeraar op art. 251 
K. dan is er nooit een verzekeringsovereenkomst geweest; bestaat er een geldige overeenkomst 
van verzekering dan is er een geboudenbeid tot betaling zijdens de verzekeraar. Ben tussenweg 
kent ons recbt niet." 
(62) Vgl. onder bet buidige recbt R.v.T. IV-82/42, waarin bij de ongegrondverklaring van de 
klacbt mede in aanmerking is genomen, dat de verzekeraar zicb in bet overleg met de Raad 
bereid beeft verklaard de voorliggende claim te bonoreren omdat er tussen de klacbten en de 
bij bet aangaan van de verzekering verzwegen informatie geen verband bestond, e.e.a. onder 
bandbaving van bet beroep op nietigbeid voor de toekomst. 
{63) Vgl. VANDER FELTZ, F., WURFBAIN, J.W. en SALOMONS, R.A., V.A. 1980, biz. 285 
e.v. 
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garanties) tot uitdrukking kan komen en dat in die gevallen het 
proportionaliteitsbeginsel zich niet laat toepassen(64). 
Het laatste betekent niet, dat de praktische toepassing overigens een 
eenvoudige zaak zal zijn. De eenvoud van het proportionaliteitsbegin
sel is met name afhankelijk van de bantering van een gedetailleerd 
vast premietarief en dat zal zeker niet altijd voorhanden zijn. In die 
gevallen is het verleidelijk de tarieven of gebruiken, die in de markt 
gangbaar zijn, als uitgangspunt te nemen. Immers de betrokken 
verzekeraar zal zich ervan bewust zijn, dat naarmate hij een hogere 
premie noemt, hij ook een lagere uitkering zal moeten betalen. 
Echter ook deze - objectieve - benadering kan tegenover de 
verzekeringnemer tot een onbillijk resultaat leiden, gelijk Suermondt 
heeft gei1lustreerd(65). Het meest evenwichtig lijkt de oplossing, 
waarbij de objectieve norm uitgangspunt vormt maar deze zonodig 
wordt gecorrigeerd naar evenredigheid van de door de betrokken 
verzekeraar in rekening gebrachte premie tot die, welke volgens de 
objectieve norm aan de hand van de in concreto gedane (onjuiste of 
onvolledige) opgave zou zijn berekend. Dat zulks doorgaans niet 
zonder de inschakeling van deskundigen mogelijk zal blijken en om 
die reden nogal omslachtig lijkt, zal men dan op de koop toe moeten 
nemen. 
Men mag zich evenmin illusies maken, dat de toetsing aan het 
causaliteitsbeginsel in een concreet geval van verzwijging altijd een
voudig zal zijn. Wei mag worden verwacht, dat de omschrijving van 
het beginsel zelf zo min mogelijk ruimte laat voor principiele vragen 
van uitleg. In dat opzicht bestaan bij ons twijfels over de reikwijdte 
van de zinsnede , , van belang voor de beoordeling van het risico, zoals 
dit zich heeft verwezenlijkt". Blijkens de Toelichting wordt hiermede 
verlangd, dat de niet of onjuist opgegeven feiten niet aileen geen 
enkele rol hebben gespeeld bij de verwezenlijking van het risico, maar 
dat zij ook de kans, dat het risico zich op deze wijze zou verwezenlij
ken, niet heeft vergroot. Gezien de omschrijving van ,de verwezen
lijking van het risico" in artikel 7.17 .1.1a lijkt het erop dat het 
causaliteitsbeginsel aileen ziet op de relatie van de verzwijging tot het 

(64) Vgl. WURFBAIN, J.W., SUERMONDT, L.A.E., V.A. 1980, biz. 285 e.v.; zieookWANSINK, 
J.H., V.A. 1979, biz. 277. 
(65) V.A. 1980-4, biz. 295: ,Laten wij 2 identieke bewoningen met rieten dak nemen. Beide 
eigenaren verzekeren hun huis, terwijl zij de aard van de dakbedekking verzwijgen. Eigenaar 
A doet dit bij een solide maatschappij tegen 1 %o, eigenaar B doet dit bij een zwakke broeder 
tegen 0,5 %o. Na totaal afbranden van beide woningen komt de rechter tot de conclusie dat 
bij melding van bet rieten dak de juiste premie 3 %o behoort te zijn. De solide verzekeraar dient 
A's schade voor een derde te vergoeden, de zwakke broeder behoeft slechts een zesde van de 
schade te betalen aan B. " 
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potentieel ontstaan van schade (der Eintritt des Versicherungsfalles) 
en niet op die tot de potentiele omvang van schade (der Umfang der 
Leistung des Versicherers)(66). Het laatste is ons inziens uit een 
oogpunt van verzekeringstechniek alleszins op zijn plaats(67). 
Het altijd-niets-beginsel geldt indien de verzekeringnemer of de 
derde, voor wiens rekening of op wiens lijf de verzekering is gesloten, 
zich aan verzwijging heeft schuldig gemaakt met het opzet de verze
keraar te misleiden. De Toelichting omschrijft dit als het opzet de 
verzekeraar te bewegen een overeenkomst aan te gaan, die hij anders 
niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten. Een formulering, 
die aansluit bij de definiering van bedrog in artikel 3.2.10 Ontwerp 
N .B. W. Verwezen wordt ook naar het Gielen-arrest, waarin de Hoge 
Raad spreekt over , , verzwijgen met de bedoeling zich daardoor een 
verzekering te verschaffen, die de verzekeraar, zo hij met dat verle
den bekend zou zijn geweest, niet of niet op dezelfde voorwaarden 
gesloten zou hebben". De bewijslast rust op de verzekeraar. Het 
behoeft geen betoog, dat het leveren van rechtstreeks bewijs uiterst 
moeilijk, zo niet bijna altijd te veel gevraagd zal zijn. Aileen het 
bewijs door op feiten en omstandigheden gebaseerde vermoedens 
biedt de verzekeraar enige kans van slagen, met name wanneer hij 
gebruik maakt van eenduidige en scherp omlijnde vragen, die-voor 
een verschoonbare onjuiste of onvolledige beantwoording nauwe
lijks of geen ruimte Iaten en die tegelijkertijd tot uitdrukking bren
gen, dat de verzekeraar de gevraagde gegevens voor de beoordeling 
van het risico van belang acht(68). Wie ondanks een recente ontzeg
ging van de rijbevoegdheid een gerichte vraag daarnaar in het aan
vraagformulier voor een autoverzekering ontkennend beantwoordt, 
schept het vermoeden, dat hij de verzekeraar bewust de ware stand 
van zaken heeft onthouden omdat hij zich bewust was van de kwade 
kans, dat de verzekeraar bij wetenschap van de ontzegging de verze
kering niet of niet op dezelfde voorwaarden zou willen sluiten. 

(66) Art. 7.17.1.1a lid 2: Onder verwezenlijking van het risico wordt verstaan het zich 
voordoen van het voorval waarvan de verzekeraar het risico op zich heeft genomen. 
(67) Vgl. de ,Garantie"-clausule nr. 9 van het clausuleblad bij de Nederlandse Beurs 
Brand polis: 
9.2 In geval van schade zijn verzekeraars slechts gehouden tot vergoeding van dat gedeelte van 
de schade met betrekking waartoe bewezen wordt dat het niet het gevolg is van noch 
veroorzaakt is door de niet-nakoming van de ,garanties". 
(68) Zie voor het huidige recht artikel1959 B. W. In het Ontwerp-Bewijsrecht ligt de erkenning 
van het bewijs door vermoedens besloten in art. 179 lid 1 (vgl. de M.v.A. d.d. 24-8-1981, 
10377-7): bewijs kan geleverd worden door aile middelen, tenzij de wet anders bepaalt. De 
waardering van het bewijs is, voorzover de wet niet anders bepaalt, aan het oordeel des rechters 
overgelaten. 
Zie ook de A. G. bij H.R. 3 februari 1984, S.&S. 84, 61 (meer uitvoerig aangehaald hieronder 
in paragraaf 20, voorlaatste alinea). > 
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Tot slot een enkel woord over de rechtsgevolgen van verzwijging voor 
in het verleden gedane uitkeringen en premiebetalingen. Onder het 
huidig recht is zoals gezegd de sanctie op verzwijging nietigheid en 
wei vanaf den beginne. De verzekeraar kan aile uitkeringen, die hij 
v66r de ontdekking van de verzwijging reeds had gedaan als onver
schuldigd terugvorderen. Hetzelfde geldt voor de verzekeringnemer 
te goeder trouw voor wat betreft in het verleden verrichte premiebeta
lingen(69). 
In het komend recht verdwijnt de nietigheid als sanctie. Bij verzwij
ging zal het recht op uitkering worden ,aangepast" overeenkomstig 
de in artikel 7.17.1.6 neergelegde criteria. Blijft over de vraag of dit 
onvoiledige recht op uitkering aileen voor de toekomst, d. w .z. vanaf 
de ontdekking van de verzwijging, behoort te gelden of reeds vanaf 
het moment, dat de verzwijging is begaan (bij de totstandkoming van 
de overeenkomst). Evenals de wetgever kiezen wij voor het laatste. 
Principieel behoort het geen verschil te maken of de verzekeraar bij 
het ontdekken van de verzwijging al heeft betaald of nog niet. Een 
en ander betekent dat de verzekeraar ook in de toekomst reeds 
gedane uitkeringen als onverschuldigd kan terugvorderen indien en 
voorzover daaraan bij toetsing aan het onvoiledige recht op uitkering 
de rechtsgrond ontvalt. Een verschil is wei, dat dit in tegenstelling 
tot het huidige recht niet altijd het geval zal zijn. Gelijk in het huidige 
recht behoort hier tegenover te staan, dat de verzekeringnemer te 
goeder trouw met terugwerkende kracht recht op premierestitutie 
heeft indien de verzekeraar in het geheel geen risico heeft gelopen. 

IV. VRAGENLIJST 

15. In de tegenwoordige verzekeringspraktijk speelt de vragenlijst 
een grote rol bij vrijwel aile verzekeringen die niet ter beurze worden 
gesloten(70). 
De gangbare opvatting omtrent de betekenis ervan zouden wij als 
volgt willen weergeven. 
a. De verzekeraar bereikt met de vragenlijst dat hij het terrein van 

(69) Vgl. art. 281 K.: In aile gevallen, waarin de verzekering voor het geheel often dele vervalt 
of nietig wordt en mits de verzekerde te goeder trouw heeft gehandeld, moet de verzekeraar 
de premie teruggeven hetzij voor het geheel, hetzij voor zodanig gedeelte waarvoor hij geen 
gevaar heeft gelopen. 
(70) Zie de toelichting op 7.17.1.4 (in het ,Groene boek"). Zie voorts H.R. 6 januari 1984, 
S.&S. 84, 36. In die zaak had het Hof van algemene bekendheid geoordeeld dat een 
aanvraagformulier gebruikelijk is bij het aangaan van een brandverzekering. De Hoge Raad 
vond dat oordeel niet onbegrijpelijk en deed er zelfs nog een schepje op: , ... en wordt in 
aansluiting daarop in recente en gezaghebbende literatuur gesteld dat bij het overgrote dee! 
van de hier te Iande gesloten verzekeringen een aanvraagformulier gebruikelijk is en dat zulks 
slechts anders is bij een aantal verzekeringen welke zgn. ter beurze worden gesloten". 
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de mededelingsplicht kan verruimen. Immers hij bepaalt daarmee 
welke gegevens aan hem moeten worden meegedeeld; de relevantie 
(in beginsel) van die gegevens is aan de aanvrager kenbaar gemaakt. 
Discussie over die relevantie wordt daardoor weliswaar niet volledig 
uitgesloten, maar wei beperkt(71). 
b. De aanvrager ontleent aan de vragenlijst het voordeel dat hij door 
een zorgvuldige beantwoording ervan in beginsel volledig heeft vol
daan aan zijn mededelingsplicht: de vragenlijst is zijn gids. Deze 
regel, maar ook de uitzondering erop, zijn door de Hoge Raad 
uitgesproken in het Tilkema-arrest(72): 
,, ... dat niet toelaatbaar is een beroep op de verzwijging van omstan
digheden waarnaar de verzekeraar niet had gevraagd en waarvan de 
verzekerde niet aileen niet heeft geweten, doch ook niet heeft behoe
ven te begrijpen dat de verzekeraar bij mededeling daarvan de 
verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben 
willen sluiten''. Zie voor enkele gevallen waarin de rechter medede
lingsplicht aannam buiten hetgeen uitdrukkelijk was gevraagd: H.R. 
15 februari 1957, N.J. 1958, 477; Rb. 's-Gravenhage 25 januari 1965, 
N.J. 1966, 153; H.R. 22 maart 1968, N.J. 1968, 269. 
c. Om toch weer enige ruimte te scheppen voor de spontane medede
lingsplicht, bevat de vragenlijst gewoonlijk een algemene slotvraag: 
hebt u verder nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van het 
risico van belang kan zijn? 
Deze vraag is echter geen wondermiddel. Hoe uitgebreider de vragen
lijst, hoe minder betekenis de slotvraag nog heeft. 
Men vindt deze opvatting zowel bij Dorhout Mees (1967)(73) als bij 
Scheltema-Mijnssen(74) en Van der Burg(75). 
In het Ontwerp N.B.W. is een bepaling opgenomen over de vragen
lijst: 7.17 .1.4lid 5. De verzekeraar die een verzekering sluit op basis 
van zo'n lijst, wordt beperkt in een beroep op verzwijging in drie 
gevallen: 
- als feiten waarnaar niet was gevraagd, niet zijn meegedeeld. Dit 
stemt overeen met de thans geldende regel, zie hoven sub b, maar 

(71) Veelal zal een vraag slechts de relevantie van een categorie feiten kenbaar maken. Of een 
bepaald feit tot die categorie behoort, blijft echter een kwestie van interpretatie. Zo b. v. bij 
vragen als ,Gebruikt u medicijnen?" of ,Hebt u wel eens een ongeval gehad?" 
Zie H.R. 3 november 1978, N.J. 80, 500 en vooral de noot van Wachter, nr. 2. Zie voorts 
hierboven paragraaf 9. 
(72) H.R. 8 juni 1962, N.J. 62, 366. 
(73) Nr. 267. 
(74) Blz. 211 e. v. 
(75) Nr. 19.3. 
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de uitzondering is gereduceerd tot: tenzij is gehandeld met het opzet 
de verzekeraar te misleiden. 
- als een algemene slotvraag onvolledig is beantwoord. Ook hier 
geldt de uitzondering: behoudens ingeval van opzet tot misleiding 
van de verzekeraar. En ook hier valt op dat punt een verschuiving 
ten nadele van de verzekeraar te constateren. 
- als een gestelde vraag niet is beantwoord (eveneens: behoudens 
opzet tot misleiding). Dit geval spreekt voor zich: als de verzekeraar 
de overeenkomst desondanks sluit vindt hij het feit blijkbaar niet 
meer van belang(76). 
Terecht is er niet ingegaan op suggesties, een algemene slotvraag te 
verbieden(77) (al is het effect van de regeling in de consumentensfeer 
praktisch gelijk aan zo'n verbod). Ben vragenlijst kan nu eenmaal 
niet zo uitgebreid zijn dat niets relevants er buiten valt(78). Boven
dien zou men anders verzekeraars dwingen bij het opstellen van de 
vragenlijst hun fantasie in allerlei ongezonde richtingen te Iaten gaan, 
terwijl vragen in dergelijke richtingen de aanvragers weer zouden 
kunnen prikkelen ( dit zou men nog op de koop toe kunnen nemen) 
of zelfs op verkeerde ideeen brengen. Niettemin is het effect van een 
algemene slotvraag volgens de wettelijke regeling vrijwel verdwenen. 
Die regeling bevat dwingend recht, voorzover de nemer een particu
lier is. Voor het overige, dus in de niet-consumentensfeer, mag de 
verzekeraar anders bedingen en aldus bijvoorbeeld aan de algemene 
slotvraag een zwaardere betekenis verbinden. 
Het ziet er naar uit dat het On twerp N. B. W. de verzekerden over het 
algemeen op aanvaardbare wijze beschermt. De verzekeraar dient 
zijn vragenlijst zo in te richten dat hem niet kan worden verweten, 
dat de lijst onvolledig of onduidelijk is. Dan dient de verzekeringne
mer de gestelde vragen zo goed en volledig mogelijk te beantwoor
den. Doet hij dat, dan is hij veilig. Tenzij hij heeft gehandeld met 
het opzet de verzekeraar te misleiden. Wij gaan er van uit dat de 
rechter bereid zal zijn, de verzekeraar te beschermen tegen handelin
gen ,met het opzet de verzekeraar te misleiden", met behulp van 
vermoedens. Aan het bewijs van dat opzet mogen ons inziens geen 
al te zware eisen worden gesteld, wil men deze bescherming niet 
illusoir maken. 

(76) Anders: VAN DER FELTZ, V.A. 1975, biz. 45. Hij meent dat in sommige gevallen 
niet-beantwoording gelijkgesteld moet worden aan ontkennende beantwoording. Zie voorts 
hierboven, paragraaf 11. 
(77) VAN ALTENA, V.R. 1977, biz. 218. 
(78) Aldus ook: WACHTER in zijn noot onder N.J. 80, 500, nr. 3; WANSINK, V.A. 1979, blz. 
267; SALOMONS, V.A. 1980, blz. 274/275; WURFBAIN, V.A. 1980, biz. 280. 
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V. lNVLOED VAN HULPPERSONEN 

16. VERZEKERINGSINSPECTEURS -De wetenschap van de vertegen
woordiger is gelijk te stellen met die van de vertegenwoordigde(79). 
Deze regelleidt ertoe dat wetenschap van de inspecteur, een functio
naris in loondienst van de verzekeraar, moet gelden als wetenschap 
van de verzekeraar(79). 
De regel omvat niet aileen wat de vertegenwoordiger weet, maar ook 
wat hij behoort te weten(80). 

17. GEVOLMACHTIGDE AGENTEN- Ook voor deze categorie (81) 
geldt dat hun wetenschap dient te worden toegerekend aan de verze
keraar. Dat zo'n regel wellicht soms uitzondering moet lijden, heeft 
Wurfbain(82) geillustreerd met het volgende geval. 
Gevolmachtigde Z zegt aan verzekerde Y een verzekering op, die hij 
namens principaal-verzekeraar X had gesloten. Vervolgens vraagt Y 
voor hetzelfde (opgezegde) risico een verzekering rechtstreeks bij X 
aan. Moet X dan geacht worden wetenschap te hebben van de 
opzegging door Z? 
Dit zou te ver gaan, ons inziens. 
Vindiiigrijkelieaeh-neoben ae-,-;authorised-coverholder'' bedacht. 
Dit is geen gevolmachtigd agent, maar hij lijkt er wei drommels veel 
op. Het is dan ook terecht dat Rb. Amsterdam(83) de coverholder 
materieel op een lijn stelt met de gevolmachtigde agent. Wij menen 
zelfs dat de gelijkstelling ook formeel op zijn plaats zou zijn geweest, 
en dat wetenschap van de coverholder zonder meer kan worden 
toegerekend aan de verzekeraar. 

18. KEURINGSARTSEN- Voor sommige persoonsverzekeringen ver
langt de verzekeraar een keuring. Hij wijst daartoe een keuringsarts 
aan. Gewoonlijk vult deze bij de keuring een keuringsformulier in, 
bestaande uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte is gericht op de 
anamnese; het bevat vragen die de arts moet stellen aan de kandidaat, 
waarna hij de gegeven antwoorden noteert. De kandidaat moet dit 
gedeelte met zijn handtekening bekrachtigen. Het tweede gedeelte 

(79) DORHOUT MEES, 1967, nr. 270. Zie ook MAEIJER, A.A. 1970, biz. 23. 
(80) Rb. Amsterdam 6 februari 1963 en 26 juni 1963, S.&S. 63, 63. 
(81) In art. 1 Wet Assurantiebemiddeling gedefinieerd als: iedere persoon, die als 
gevolmachtigd vertegenwoordiger van een . verzekeraar voor diens rekening het 
verzekeringsbedrijf uitoefent. 
(82) WuRFBAIN, J.W., V.A. 1980, blz. 281. 
(83) Rb.Amsterdam 17 november 1976, N.J. 80, 400. Zie over deze zaak ook VAN HUIZEN, 
Ph., V.A. 1983, blz. 183 e.v. 
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wordt door de arts ingevuid aan de hand van zijn bevindingen bij 
de keuring zeif(84). 
De keuringsarts treedt tegenover de kandidaat op ais huippersoon 
van de verzekeraar. Daarom dient aan de verzekeraar te worden 
toegerekend de wetenschap van de keuringsarts(85), maar ook het
geen de keuringsarts had behoren te weten of in dit verband: had 
behoren te ontdekken. Ais een kandidaat bepaalde kiachten noemt 
tegenover de keuringsarts, maar deze vermeidt ze niet op het keu
ringsformulier omdat ze hem niet beiangrijk genoeg lijken, dan kan 
dat een beoordelingsfout zijn, die aan de verzekeraar moet worden 
toegerekend(86). 
Soms zai een mededeling van de kandidaat aan de keuringsarts deze 
moeten Ieiden tot het doen van een nader onderzoek(87) of tot 
navragen bij de huisarts. 
Men mag echter die onderzoeksplicht niet zover uitrekken dat een 
kandidaat, die anamnese-vragen onjuist beantwoordt, zich erop zou 
mogen beroepen dat de arts bepaaide kwalen maar bij zijn onderzoek 
had moeten ontdekken. Die opvatting miskent dat de keuringsarts 
bij zijn onderzoek op de anamnese afgaat, en ook mag afgaan. 

19. ASSURANTIETUSSENPERSONEN- Deze tussenpersonen komen 
in veie juridische vormen voor. Niet ten onrechte schreef mevrouw 
Vriesendorp een artikei onder de titei ,De onduidelijke positie van 
de assurantietussenpersoon"(88). Wij vrezen dat haar artikei de 
Iezers niet veei verheidering verschaft. Maar wij zijn het wei met haar 
eens dat de bestaande ondoorzichtigheid voor het publiek zeer onge
wenst is. 
Om te voorkomen dat dit onderwerp een preadvies in een preadvies 
wordt, zullen wij proberen met enkeie lijnen aan te geven waarover 
men het wei zowat eens is en waarover niet, om over dat Iaatste 
terrein dan enkeie meningen te noemen. 
Gedragingen en wetenschap van de tussenpersoon kunnen in het 
aigemeen worden toegerekend aan de verzekeraar, ais die tussenper
soon: 

(84) Zie b.v. H.R. 3 november 1978, N.J. 80, 500. 
(85) Hof Amsterdam, 28 juni 1950, N.J., 50, 727. 
(86) Aldus ook WACHTER in zijn noot onder het arrest vermeld in noot 84. 
(87) Hof 's-Gravenhage 20 november 1980, vermeld door W ANSINK in een overzicht van 
verzekeringsrechtspraak, V.A. 1984, biz. 65. 
(88) VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, R.M., V.A. 1983, biz. 317 e.v. ZieookPESTMAN, P.D., 
,De rechtspositie van de zelfstandige assurantietussenpersoon", V.A. 1962, biz. 232 e.v. 
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tevens gevoimachtigd agent is; zie hierboven paragraaf 17(89) 
tevens ,coverhoider" is; zie eveneens paragraaf 17 
Ioondienstagent is(90) 
handeisagent is in de zin van artikei 74 K.(91); dat komt niet veei 
voor(92). 

Gedragingen en wetenschap van de tussenpersoon kunnen in het 
algemeen worden toegerekend aan de verzekerde(93), als die tussen
persoon makeiaar is(94). 
Tot zover de figuren waarover men het doorgaans wei eens is. Veelai 
wordt naast de makeiaar de ~ssurantiebezorger genoemd, ais met de 
makeiaar op een lijn te stellen tussenpersoon. 
Het resterende terrein omvat dan de tussenpersonen, waarvan de 
juridische positie tot veei discussie aanieiding geeft. Zij dragen de 
titei: erkend assurantie-agent, verzekeringsagent of aspirant-verzeke
ringsagent, ai naar geiang zij zijn ingeschreven in register B, C of D 
van de Wet Assurantiebemiddeling. Maar zij voeren die titei nooit 
en het publiek weet dan ook niet met wat voor soort tussenpersoon 
mente doen heeft. 
Dorhout Mees (1967) vindt dat men de wetenschap van de zeifstandi
ge tussenpersoon in de regei niet kan toerekenen aan de verzeke
raar(95). Zo ook Mijnssen in het handboek Scheltema-Mijnssen(96). 
Maar naderhand(97) heeft hij betoogd dat toerekening aan de verze
keraar wei op zijn piaats is, ais de verzekerde op grond van bepaaide 
omstandigheden de tussenpersoon mocht beschouwen ais huipper
soon van de verzekeraar, c.q. mocht aannemen dater tussen hen een 
vaste reiatie bestond(98). Zuike omstandigheden zijn bijvoorbeeid: 

(89) Aldus VRIESENDORP, t.a.p., biz. 355. 
(90) Aldus DORHOUT MEES, 1967, nr. 270 en VRIESENDORP, t.a.p., biz. 355. 
(91) Aldus VRIESENDORP, t.a.p., biz. 355. 
(92) De artikelen 74-74s K. zijn niet van toepassing op agentuurovereenkomsten waarop de 
Wet Assurantiebemiddeling van toepassing is. Zie over dit onderwerp VRIESENDORP, t.a.p., 
biz. 329-332. 
(93) Wij bedoelen daarmee zowel de verzekeringnemer als de belanghebbende. Zie DoRHOUT 
MEES, 1967, nr. 270 eerste alinea. 
(94) Aldus DORHOUT MEES, 1967, nr. 270; SCHELTEMA-MIJNSSEN, biz. 224 en 
VRIESENDORP, t.a.p., biz. 355. Uit de rechtspraak: Rb. Amsterdam 1 februari .12.78, S.&S. 
78, 75. 
(95) Nr. 270. Uit de rechtspraak aldus ook: Rb. Rotterdam 20 januari 1978 en 25 augustus 
1978, S.&S. 79, 78. 
(96) Biz. 224. 
(97) MIJNSSEN, F.H.J., Fouten van hulppersonen in contractuele en pre-contractuele 
verhoudingen, biz. 46 e.v. Voorts in V.A. 1982, biz. 255 e.v. (inleiding voor de Vereniging 
voor Verzekeringswetenschap 7-5-82). 
(98) Zie V.A. 1982, biz. 261 en 275. 
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het verschaffen van aanvraagformulieren van de verzekeraar, het 
premie-incasso door de tussenpersoon, de maatschappelijke positie 
van de verzekeringnemer. 
Die mening is bestreden door H. Scheffer, R.A. Salomons en F. 
baron van der Feltz(99). 
Clausing (100) gaat enigszins in de richting van Mijnssen. Hij vindt 
dat als de verzekeraar het uitreiken van aanvraagformulieren en het 
adviseren bij het invullen daarvan, in plaats van dat zelf te doen, 
overlaat aan de tussenpersonen, de verzekeraar ook maar het risico 
moet dragen van slechte bemiddeling. Wery(lOl) is eveneens gepor
teerd voor een vrij ruime toerekening aan de verzekeraar. Tenslotte 
mevrouw Vriesendorp, die in haar artikel pleit voor toerekening aan 
de verzekeraar, voornamelijk omdat het onjuist zou zijn als de 
verzekerde het slachtoffer werd van de onduidelijke positie van de 
tussenpersoon. 
Zelf zijn wij van mening dat in de regel, dus afgezien van bijzondere 
omstandigheden, gedragingen en wetenschap van de zelfstandige 
tussenpersoon moeten worden toegerekend aan de verzekerde(102). 
Een andere opvatting zou de deur wagenwijd openzetten voor samen
spanning tussen verzekerde en tussenpersoon. Men bedenke daarbij 
dat de tussenpersoon belang heeft bij het totstandkomen van verze
keringen, ongeacht de kwaliteit daarvan, aangezien hij provisie krijgt 
over alle aangebrachte verzekeringen(103). 
De betogen van Mijnssen, Clausing en Wery vinden wij weinig 
overtuigend. Zij berusten in meerdere of min_dere mate op de con
structie dat de tussenpersoon hulppersoon is van de verzekeraar. 
Maar juist daarmee probeert men steeds te ontkomen aan het feitelij
ke uitgangspunt, dat de zelfstandige tussenpersoon tussen partijen 
in staat, los van de verzekeraar staat, en door de verzekerde wordt 
ingeschakeld. Met meer recht kan men zeggen dat hij hulppersoon 
is van de verzekerde(l04)! · 
Opmerkelijk is trouwens dat Mijnssen eveneens heeft gezegd, dat er 

(99) V.A. 1982, biz. 275 e.v. 
(100) CLAUSING, P., De verzwegen lumbago, noot 18, biz. 14. 
(101) R.M. Themis 1979, biz. 211. 
(102) Dit standpunt is volgens de constante opvatting van de R.v.T. verdedigbaar (De Raad 
toetst bij rechtsvragen slechts marginaal). Zie bijvoorbeeld uitspraak II-84/4: , ... dat een 
mededeling aan een onafhankelijke assurantietussenpersoon niet kan gelden als een 
mededeling aan hem zelf (verzekeraar) en dat hij (verzekeraar) niet verantwoordelijk is voor 
verzuimen van een zodanig assurantietussenpersoon is verdedigbaar." 
(103) Zie V.AN DER BURG, nr. 19.4. 
(104) Zie WERY, R.M. Themis 1979, biz. 211. 
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aileen dan reden is om fouten van de tussenpersoon niet toe te 
rekenen aan de verzekeraar, als de tussenpersoon geheel vrij staat 
tegenover de verzekeraar en hij zonder enige binding aan de verzeke
raar heeft bemiddeld ten behoeve en in opdracht van de verzekering
nemer(105). Wij verschillen blijkbaar met hem van mening over de 
feitelijke vraag wanneer de tussenpersoon niet vrij staat tegenover de 
verzekeraar. 
Wei vinden wij het met mevrouw Vriesendorp zeer onbevredigend 
dat de verzekerde nogal eens in de waan zal verkeren dat de door hem 
ingeschakelde tussenpersoon zonder meer met de verzekeraar te 
vereenzelvigen is. In het belang van het publiek dient de presentatie 
van de zelfstandige tussenpersoon op dit punt te worden verduide
lijkt(106). 

VI. MOREEL RISICO 

Hieronder verstaan wij het risico dat de verzekerde zal proberen ten 
onrechte van de verzekering te profiteren. Anders gezegd: het risico 
van onbetrouwbaarheid van de verzekerde. 

20. STRAFRECHTELIJK VERLEDEN - Vrijwel liet enige middel 
waardoor de verzekeraar een indruk kan krijgen van de onbetrouw
baarheid van een verzekerde is informatie over diens strafrechtelijk 
verleden. Vandaar dat de rechtspraak en de literatuur omtrent ver
zwijging met betrekking tot het moreel risico zich geheel concentre
ren op het strafrechtelijk verleden. 
Tot 1962 bestond er geen eenstemmigheid over de vraag of artikel 
251 K. ook betrekking heeft op het morele risico(107). De Hoge Raad 
beantwoordde de vraag bevestigend in het Tilkema-arrest(108). De 
zaak lag als volgt. Tilkema sloot in 1957 een ongevallenverzekering 
op basis van een vragenlijst. Deze bevatte geen vraag gericht op het 
moreel risico, maar wei een algemene slotvraag. Verzekeringnemer 
maakte daarbij geen melding van het feit dat hij acht maal strafrech
telijk was veroordeeld, namelijk zeven maal wegens vermogensdelic
ten en een keer voor een geweldsmisdrijf. 

(105) V.A. 1982, biz. 273 en 274. 
(106) Aldus ook SCHEFFER, V.A. 1982, biz. 276. 
(107) Zie voor een overzicht: ScHELTEMA-MIJNSSEN, biz. 204. 
(108) 8 juni 1962, N.J. 62, 366 (noot HUMANS V. D. BERGH), A.A. 1962/63, biz. 81 e.v. (noot 
DoRHouT MEES). Zie over het arrest ook DE GROOT, G., 2000 weken rechtspraak, biz. 79 
e.v. 
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In 1959 hakte Tilkema zijn duim af en vroeg uitkering onder de 
ongevallenpolis. Eigen opzet kon blijkbaar niet bewezen worden, 
maar de verzekeraar ontdekte het strafrechtelijk verleden en beriep 
zich deswege op verzwijging. Het Hof gaf de verzekeraar gelijk, op 
basis van ingewonnen deskundigenbericht. Verzekerde probeerde het 
bij de Hoge Raad met de stelling dat artikel251 K. geen betrekking 
heeft op het moreel risico, maar vergeefs. Er bestaat geen aanleiding, 
zei de Hoge Raad, om van de omstandigheden waarop artikel 251 
K. betrekking heeft uit te zonderen die, welke op de onbetrouwbaar
heid van verzekerde een zodanig Iicht werpen dat, als de verzekeraar 
ze had gekend, hij de verzekering niet of niet onder dezelfde voor
waarden zou hebben gesloten. 
Twintig jaar na het Tilkema-arrest volgt dan het Gielen-arrest, 
waarover zo aanstonds meer. 
In die twintig jaar heeft de lagere rechtspraak misschien wei wat te 
weinig gelet op de bijkomende overweging uit het Tilkema-arrest: 
,dat niet toelaatbaar is een beroep op de verzwijging van omstandig
heden waarnaar de verzekeraar niet had gevraagd en waarvan de 
verzekerde niet aileen niet heeft geweten, doch ook niet heeft behoe
ven te begrijpen dat de verzekeraar bij mededeling daarvan de 
verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou willen 
sluiten." Dorhout Mees zei hierover in 1980(109): ,De geciteerde 
overweging kan niet anders betekenen dan dat de Hoge Raad het op 
zijn minst twijfelachtig oordeelde of in het gegeven geval het niet 
vermelden van het strafregister verwijtbaar was." 
... Dit betekent dat, indien er twijfel kan bestaan of een strafblad 
relevant is, de verzekeraar daarnaar moet vragen."(llO) 
Nietigheid wegens verzwijging van een strafrechtelijk verleden werd 
in de rechtspraak o.m. aangenomen bij diefstalverzekering (totaal15 
jaar gevangenisstraf voor vermogensdelicten)(lll), kostbaarheden
verzekering van juwelen ad f. 126.000 (herhaalde veroordelingen 
voor vermogensdelicten)(112), opstalverzekering (herhaalde veroor
delingen voor vermogensdelicten en een strafvervolging onder meer 
ter zake van schadebedrog ten nadele van verzekeraars)(113), gecom
bineerde gevarenverzekering voor een radio/TV -winkel (meermalen 

(109) Tijdens de vergadering van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap op 18-4-80; zie 
V.A. 1980, biz. 290/291. 
(110) In dezeifde geest CLAUSING, W.P.N.R. 5678, biz. 766. 
(Ill) Rb. Amsterdam 1 december 1971, N.J. 72, 189, S.&S. 72, 80. 
(112) Rb. Amsterdam 5 januari 1977, S.&S. 77, 68. 
(113) Rb. Amsterdam 20 april 1977, S.&S. 78, 24. 
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vermogensdelicten, meermalen zware straffen)(l14). Afgewezen 
werd een beroep op nietigheid bij autoverzekering (twee Iichte en 
oude veroordelingen)(115), pleziervaartuigenverzekering (twee Iichte 
en oude veroordelingen)(116) en inboedelverzekering(117). Deze op
somming is zeker niet volledig. 
In 1981 ging de Hoge Raad om. In het Gielen-arrest(118) (handelend 
over een brandverzekering, gesloten op basis van een vragenlijst 
waarin niet uitdrukkelijk naar het strafrechtelijk verleden van de 
aanvrager werd ge'informeerd) zei de Hoge Raad dat de verzekeraar 
in zo'n geval in beginsel niet van de aanvrager kan vergen, dat deze 
spontaan overgaat tot opgave omtrent dit verleden. Dat is slechts 
anders als de verzekerde zijn verleden heeft verzwegen met de bedoe
ling zich daardoor een verzekering te verschaffen, die de verzekeraar 
anders niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten. 
De Hoge Raad liet zich hierbij leiden door de volgende twee overwe
gingen: 
a. Het strafrechtelijk verleden van verzekerde kan zijn persoonlijke 
levenssfeer diepgaand raken. Bekendheid ervan bij derden kan zijn 
maatschappelijke positie ernstig schaden. (Zie over dit privacy-argu
ment hierna paragraaf 21). 
b. De verzekeraar heeft in het algemeen beter het gewicht van 
dergelijke gegevens voor ogen dan de aanvrager. Als hij dan toch 
verkiest een daarop gerichte vraag in de vragenlijst achterwege te 
Iaten (om hem moverende redenen) dan verdient hij slechts in beperk
te mate bescherming. 
Deze beslissing van de Hoge Raad heeft ertoe geleid dat in het 
Ontwerp N.B.W. de regel is opgenomen dat een algemene slotvraag 
niet voldoende is om mededelingen over het strafrechtelijk verleden 
te krijgen. 
In het systeem van het Ontwerp N.B.W. zal verzwijging van het 
strafrechtelijk verleden (bij gebruik van een vragenlijst) zich dus 
slechts kunnen voordoen: 
- als een hierop uitdrukkelijk gerichte vraag in de vragenlijst on
juist is beantwoord; 

(114) Rb. Rotterdam 20 januari 1978 en 25 augustus 1978, S.&S. 79, 78. 
(115) Hof 's-Hertogenbosch 29 december 1966, N.J. 68, 329. 
(116) Rb. Amsterdam 13 februari 1980, S.&S. 81, 44. 
(117) Kantonrechter Rotterdam 11 december 1980, V.A. 81, b1z. 202/203. 
(118) H.R. 18 december 1981, N.J. 82, 570 (noot B. WACHTER); A.A. 82, 526 (noot D.W.F. 
VERKADE); V.R. 82, 46; over het arrest: CLAUSING, P., ,Verzwijging van strafrechtelijk 
verleden bij verzekering", W.P.N.R. 5678, biz. 765 e.v., en W.P.N.R. 5681, biz. 51152; 
KORTGALS ALTHES, A., R.M. Themis 1982, biz. 201 e.v.; MULDER, H.D.M., V.R. 82, biz. 
245 e.v. en biz. 279 e.v. 
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- of als de aanvrager heeft gehandeld met het opzet de verzekeraar 
te misleiden. 
Dit laatste geval is waarschijnlijk te beschouwen als hetzelfde als in 
het Gielen-arrest omschreven als: ,tenzij de verzekerde zijn straf
rechtelijk 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 voor
waarden gesloten zou hebben."(119) 
We zullen moeten afwachten hoe deze uitzondering door de rechter 
zal worden gehanteerd. Er zijn inmiddels twee uitspraken gepubli
ceerd over gevallen waarin de vragenlijst slechts een algemene slot
vraag bevatte en geen op het strafrechtelijk verleden gerichte vraag: 
de Rechtbank 's-Gravenhage(120) vond de feiten voldoende voor 
nietigheid; de Hoge Raad(121) vond de feiten die het Hof buiten 
beschouwing had gelaten, voldoende voor een nader onderzoek, en 
verwees de zaak daartoe naar een ander Hof. In haar Conclusie voor 
dit arrest heeft de A.G. mevrouw Biegman-Hartogh ons inziens 
terecht gezegd dat het Gielen-arrest de bijzondere regel van artikel 
251 K. heeft teruggebracht in het stelsel van regels betreffende het 
sluiten van overeenkomsten in het algemeen (zie nr. 6 van de Conclu
sie). Voorts maakt zij in nr. 8 van haar Conclusie enige opmerkingen 
over de mogelijkheden die de verzekeraar nog resteren: nl. aanvra
gers opzet tot het misleiden van de verzekeraar bewijzen met behulp 
van vermoedens, te putten uit de omstandigheden van het geval 
(122). Mevrouw Biegman meent (in nr. 14) dat ,strafrechtelijk 
verleden" meer omvat dan een onherroepelijke veroordeling. Er kan 
ook onder vallen een sepot of een vrijspraak. 
Het Verbond van verzekeraars in Nederland heeft op 5 november 
1981 zijn leden aanbevolen in de vragenlijsten op te nemen een 
slotverklaring, gericht op het strafrechtelijk verleden van de laatste 
tien jaren(123). Na het Gielen-arrest heeft het Verbond die aanbeve
ling aangescherpt bij circulaire van 15 december 1982. Thans luidt 
de aanbeveling een uitdrukkelijke vraag op te nemen in de vragen
lijst, gericht op het strafrechtelijk verleden van de laatste acht jaren. 
Deze termijn is ontleend aan artikel 7 van de Wet op de justitiele 

(119) Aldus ook CLAUSING, W.P.N.R. 5678, biz. 769; WACHTER in zijn noot onder het arrest 
in N.J. 82, 570, nr. 5. 
(120) 17 mei 1982, N.J. 83, 113, S.&S. 82, 96. 
(121) 3 februari 1984, S.&S. 84, 61. 
(122) Zie over dergelijk bewijs door vermoedens paragraaf 14. 

· (123) Zie daarover WACHTER in zijn noot onder het Gieien-arrest, N.J. 82, 570, nr. 7; 
VERKADE in zijn noot onder hetzeifde arrest, A.A. 82, biz. 529 en 531. 
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documentatie, ~n wordt ook genoemd in het Ontwerp N.B.W.: er 
bestaat voor feiten omtrent het strafrechtelijk verleden slechts mede
delingsplicht ten aanzien van dergelijke feiten uit de laatste acht 
jar en. 

21. PERSOONLIJKE LEVENSSFEER - In het Gielen-arrest overwoog 
de Hoge Raad, dat het strafrechtelijk verleden de persoonlijke le
venssfeer van de aanvrager diepgaand kan raken (en mede daarom 
in beginsel als er een vragenlijst is, niet spontaan hoeft te worden 
opgegeven). 
Deze overweging heeft in de commentaren veel aandacht gekregen. 
Het sterkst is dit het geval in de noot van Verkade(124). Hij meent 
dat de nadruk van de Hoge Raad op het privacy-aspect meebrengt, 
dat er geen spontane mededelingsplicht bestaat zelfs als de aanvrager 
wist dat de verzekeraar bij juiste informatie de verzekering niet had 
willen sluiten. Deze mening is echter in strijd met de tekst van het 
arrest: ,tenzij de verzekerde zijn strafrechtelijk verleden heeft ver
zwegen met de bedoeling zich daardoor een verzekering te verschaf
fen, die de verzekeraar, zo hij met dat verleden bekend zou zijn 
geweest, niet of niet onder dezelfde voorwaarden gesloten zou heb
ben." 
Anders dan Verkade gelooft Clausing(125) dat de Hoge Raad het 
privacy-element niet zwaar laat wegen; het speelt immers geen rol als 
de verzekeraar gericht naar het strafrechtelijk verleden heeft ge
vraagd. 
Voorts merkt Clausing op dat het arrest zalleiden tot meer gerichte 
vragen, met als conclusie dat de Hoge Raad aan het privacy-argu
ment slechts geringe betekenis toekent. 
Naar onze mening is het in ieder geval niet de bedoeling van de Hoge 
Raad geweest, dat de persoonlijke levenssfeer het strafrechtelijk 
verleden geheel buiten het bereik van de acceptatieprocedure zou 
plaatsen, evenmin als dat het geval is met het medisch verleden, 
immers evenzeer behorend tot de persoonlijke levenssfeer. De aan
spraak op bescherming van de persoonlijke levenssfeer is niet abso
luut, maar zal steeds moeten worden afgewogen tegen het belang dat 
anderen kunnen hebben bij kennis van gegevens die tot de persoonlij
ke levenssfeer behoren(126). In die afweging heeft ons inziens de 

(124) A.A. 1982, biz. 528 e.v. 
(125) W.P.N.R. 5678, biz. 768. 
(126) Vergelijk de Toelichting (biz. 9) op het ontwerp van de Wet op de persoonsregistratie 
(ingediend in 1981). 
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Hoge Raad willen aangeven dat het belang van de verzekeraar slechts 
mag overwegen als hij zich de moeite getroost een gerichte vraag te 
stellen; zo niet dan overweegt de privacy-aanspraak van de aanvra
ger. 
Verkade(127) wijst er nog op dat het Gielen-arrest ook kan worden 
toegepast op sommige andere ,privacy-gevoelige" gegevens, bij 
voorbeeld het hebben of gehad hebben van de zogenaamde homo
ziekte. 

22. DISCRIMINATIE- Dit onderwerp hebben wij in paragraaf 6 al 
wat algemener besproken. Wij komen er hier nog even op terug, 
omdat Clausing in zijn artikel naar aanleiding van het Gielen-arrest 
de vraag opwerpt(128), of het rekening houden met het strafrechte
lijk verleden discriminatie inhoudt. Hij meent van niet, waarbij 
echter de aard van dat strafrechtelijk verleden beslissend is. Clausing 
wijst erop dat een vergelijking tussen de groep mensen met een 
strafrechtelijk verleden enerzijds en de groep woonwagenbewoners 
en buitenlandse werknemers anderzijds dit verschil oplevert, dat 
ieder lid van de eerste groep daartoe behoort op grond van eigen 
gedragingen. Bij de tweede groep is dat niet zo, en daarom wordt het 
onjuist geacht het risicokenmerk van die tweede groep te hanteren 
jegens ieder lid van die groep(129). Bij de eerste groep acht Clausing 
zulks wei geoorloofd. 

VII. AFWIJKENDE REGELING IN DE POLIS 

23. BEKENDHEIDSCLAUSULE - Het staat de verzekeraar vrij de 
bescherming die de wettelijke verzwijgingsregeling hem biedt, prijs 
te geven. Dat is in het Ontwerp N.B.W. niet anders dan bij artikel 
251 K. 
De belangrijkste toepassing hiervan is de bekendheidsclausule, die 
veel gebruikt wordt in de brandverzekering. 
In de Nederlandse Beurs Brandpolis luidt deze clausule (artikel3.2): 
,Verzekeraars zijn bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en 
gebruik van de verzekerde zaken ten tijde van het begin van de 
overeenkomst, alsmede met de belendingen.'' 

(127) T.a.p., biz. 531. 
(128) W.P.N.R. 5678, biz. 770. 
(129) Men pieegt hierbij te spreken van discriminatie. Enige reiativering kan hierbij geen 
kwaad. Men ieze daarom nr. 4 van de noot van WACHTER onder het Gielen-arrest, N.J. 82, 
570. 
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Deze clausule houdt zeker een beperking in van bet beroep op 
verzwijging; een algehele uitsluiting is bet echter niet. Ten eerste 
bestrijkt de clausule aileen maar de daarin genoemde omstandighe
den, en dus niet andere omstandigheden welke bij voorbeeld bet 
morele risico betreffen(130). Ten tweede werkt de clausule niet bij 
bedrog(l31). Scheltema-Mijnssen meent zelfs dat bedrog bet enige 
geval is waarin de clausule niet werkt(132). 
Onder bet huidig recht is bedrog door een vertegenwoordiger waar
schijnlijk gelijk te stellen met, althans toe te rekenen aan de vertegen
woordigde(133). lngeval de tussenpersoon als vertegenwoordiger van 
de verzekeringnemer is te beschouwen, zou zijn (i.e. tussenpersoon) 
bedrog dus de bekendheidsclausule buiten effect kunnen stellen. De 
bedrog-bepaling in bet N.B.W. (artikel 3.2.10 lid 5) zou hierin wei 
eens verandering kunen brengen. Zij luidt immers: ,lndien een 
verklaring is tot stand gekomen door bedreiging, bedrog of misbruik 
van omstandigheden van de zijde van iemand die geen partij bij de 
rechtshandeling is, kan op dit gebrek geen beroep worden gedaan 
jegens een wederpartij die geen reden had bet bestaan ervan te 
veronderstellen. '' 

24. RENUNTIATIECLAUSULE- Behalve door een bekendheidsclau
sule kan de verzekeraar nog op een andere manier te kennen geven 
dat hij zijn bescherming uit artikel 251 K. prijsgeeft. Wij denken 
daarbij aan de zogenaamde renuntiatieclausule, in de beurszeecasco
en goederenpolissen luidend als volgt: , ,Dat wij ondergeteekenden 
art. 251 van bet W. v .K. tegen den geassureerde niet zullen mogen 
inroepen, tenzij de nagenoemde rechter mocht beslissen, dat daartoe 
in eenig geval, te goeder trouw en volgens usantie alhier, termen 
voorhanden waren." 
Zowel Dorhout Mees (1967)(134) als Scheltema-Mijnssen(135) zien 
deze clausule eigenltjk geen betekenis hebben naast artikel 251 K. 
Anders gezegd: de clausule beperkt de verzekeraar niet verder dan 
het wetsartikel al doet. 
Een en ander is slechts historisch verklaarbaar. De clausule is ouder 

(130) Vgl. H.R. 23 mei 1975, N.J. 76, 138; S.&S. 75, 59. 
(131) DORHOUT MEES, 1967, nr. 290. SCHELTEMA-MIJNSSEN, blz. 227/228. 
(132) Anders: DORHOUTMEES, 1980, nr. 7.48; WURFBAIN, V.A. 80, blz. 283; Rb. Amsterdam 
19 mei 1976, S.&S. 77, 1932. 
(133) H.R. 28 februari 1930, N.J. 30, 1258 (Engeivaart-Brusseische Bank). Zie hierover 
MIJNSSEN, F.H.J., Fouten van hulppersonen, biz. 41 e.v. 
(134) Nrs. 283-288. 
(135) Biz. 228/229. 
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dan artikel 251 K. De voorloper van dit artikel was veel strenger: 
iedere verzwijging, hoe gering ook, maakte de verzekering nietig. 
Tegen die gestrengheid is de renuntiatieclausule bedacht. Nu echter 
kan zij gevoeglijk verdwijnen. 

25. OMLIJNING VAN HET RISICO IN DE POLIS- Werd in het VOOr
gaande bezien hoe de verzekeraar zijn bescherming in de polis kan 
prijsgeven (namelijk door de opneming van de bekendheidsclausule; 
de renuntiatieclausule sorteert geen effect), het is ook mogelijk dat 
de verzekeraar probeert in de polis zijn bescherming juist te verster
ken. Het beste middel daartoe is: het verzekerde risico te omlijnen, 
waardoor al wat daar buiten ligt niet gedekt is(136). Salomons(137) 
heeft de verwachting uitgesproken dat de verzekeraar, door de 
toekomstige wettelijke regeling minder beschermd tegen verzwijging 
dan door artikel 251 K., dan meer gebruik zal maken van de hem 
overblijvende middelen: omlijning van het risico in de polis, en 
garanties (zie daarover de volgende paragraaf). 
Enige voorbeelden: 
- een aansprakelijkheidspolis dekt iemand in zijn hoedanigheid van 
platenhandelaar (en dus niet als ,discotheker"); 
- een ongevallenpolis dekt iemand als behanger (en dus niet als 
tegelzetter). 
Dit zijn positieve omlijningen: ze geven aan wat gedekt is. Daarnaast 
is ook een negatieve omlijning mogelijk, aangevend wat niet gedekt 
is. Voorbeeld: een ongevallenpolis bevat de clausule: ,Er bestaat 
geen recht op uitkering voor een ongeval ontstaan als gevolg van 
lichamelijke of geestelijke afwijkingen van verzekerde." 
In de genoemde voorbeelden dient de omlijning ter bescherming 
tegen verzwijging en tegen risicoverzwaring. In een geval beschermt 
een clausule slechts tegen verzwijging; dat is de bekende bepaling in 
annuleringspolissen: ,Er bestaat geen recht op vergoeding indien bij 
het aangaan van de verzekering de omstandigheden reeds zodanig 
waren, dat annulering redelijkerwijs kon worden verwacht." Annu
lering wegens het overlijden van een bloedverwant is dus niet gedekt, 
als ten tijde van het sluiten der verzekering die verwant al ernstig ziek 
was. 
Van bovenstaande gevallen moet worden onderscheiden de brand po
lis die het daarop verzekerde gebouw omschrijft met adres en bouw
aard. Of de vermelding van die bouwaard ook moet worden be-

(136) Zie DORHOUT MEES, 1967, nr. 300. 
(137) V.A. 1980, biz. 276. 
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schouwd als een omlijning van het gedekte risico, is volgens Schelte
ma-Mijnssen(138) een kwestie van uitleg van de bedoeling van partij
en. Soms ziet men er een omlijning van het risico in (Scbeltema
Mijnssen spreekt van ,een gevaarbeperkende voorwaarde"), soms 
ecbter aileen een regeling omtrent bet bewijs van die bouwaard(l39). 
Bij dit laatste dient men wei te bedenken dat de polis, als eenzijdig 
door de verzekeraar opgemaakte akte, niet voldoende is als bewijs 
dat een in de polis voorkomende omscbrijving van bet verzekerd 
object overeenstemt met de opgave van de verzekeringnemer. 
Op die grond werd een beroep op artikel 251 K. verworpen terzake 
van een bouten timmermanswerkplaats, die in de polis was omscbre
ven als van steen(140). Als reactie op deze uitspraak bebben verzeke
raars in de beursbrandpolissen een clausule opgenomen, in de jongste 
versie (namelijk in de Nederlandse Beurs Brand polis art. 3.1) luidend 
als volgt: ,De omscbrijving van de verzekerde zaken wordt aange
merkt als afkomstig van de verzekerde." Hierdoor wordt de polis 
bruikbaar als bewijs van de opgave van de omscbrijving door verze
keringnemer. Er moet daarbij worden aangenomen dat de verzeke
ringnemer die de polis zonder protest aanvaardt, zicb met de inboud 
daarvan kan verenigen. 
Eykman heeft enige bezwaren geopperd tegeri de scherpereoirilijning 
van bet risico in de polis als een bruikbaar middel tegen verzwij
ging(141): zo'n omlijning laat veelal weer ruimte voor verscbillende 
interpretatie, en bovendien is de sanctie tegenover de verzekerde 
strenger dan die van artikel251 K. of van bet Ontwerp N.B.W .. Wij 
delen deze bezwaren niet. Inderdaad zal men nogal eens kunnen 
twisten over de betekenis van een omscbrijving. Aardige voorbeelden 
daarvan biedt de omscbrijving in de opstalpolis: ,dienende uitslui
tend tot woning"(142) of ,in gebruik als woonbuis"(143). Maar als 
formuleringen daarom verwerpelijk zouden zijn dat zij ruimte voor 
discussie Iaten, kan men de wet als gebeel wei afscbaffen. En wat de 
gestrengbeid van de sanctie betreft bedenke men, dat de verzekeraar 
nu eenmaal altijd zijn dekking moet omgrenzen; dat bij een buiten 
de grens vallende scbade afwijst ook al zou bet desbetreffende risico 
voor dezelfde premie acceptabel zijn geweest, zal men moeten aan-

(138) Biz. 238-240. 
(139) Zie daarover SCHELTEMA-MIJNSSEN, biz. 226/227. 
(140) H.R. 28 mei 1915, N.J. 15, 878. 
(141) V.A. 1980, biz. 297 e.v. 
(142) Rb. Amsterdam 18 april 1958, S.&S. 58, 55. 
(143) H.R. 6 januari 1984, S.&S. 84, 36. 
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vaarden als onvermijdelijk gevolg van de verzekeringstechniek. De 
verzekeraar op zijn beurt kan immers doorgaans bij zijn herverzeke
raar ook aileen terecht binnen vooraf getrokken grenzen. Dat neemt 
niet weg dat er voor onredelijke afwijzingen altijd het correctief 
bestaat van de eis van redelijkheid en billijkheid. 

26. GARANTIES - Met dit begrip wordt ongeveer hetzelfde bedoeld 
als met het Engelse begrip warranties. Het zijn in de polis vermelde 
toezeggingen van de verzekerde, dat iets bepaalds zal worden gedaan 
of nagelaten, dat aan een bepaalde voorwaarde is voldaan, dat een 
bepaalde toestand aanwezig of juist niet aanwezig is. Ze komen 
vooral in de brandverzekering voor. Zo bijvoorbeeld de gar an tie dat 
er een bepaald aantal brandblussers aanwezig is. Niet-voldoening aan 
de garantie ontheft de verzekeraar van zijn uitkeringsplicht. 
Veel van wat in de vorige paragraaf is gezegd, is ook toepasselijk op 
de garanties(144). 
Intussen komt het ook voor dat de verzekeraar een garantie gebruikt 
als wapen tegen verzwijging. Hij vermeldt dan in de polis, dat de 
verzekeringnemer instaat voor de juistheid van zijn opgaven. De 
Toelichting op artikel 7.17 .1.4 zegt dat zo'n beding in een ,consu
mentenverzekering" vernietigbaar is. Anders zou de verzekeraar het 
voor die gevallen dwingend karakter van de wet kunnen omzeilen via 
een garantie. De Toelichting vervolgt dan: ,Artikel 16 lid 3 sluit 
echter ook voor deze consumentenverzekeringen niet uit dat de 
verzekeraar de dekking afhankelijk stelt van bepaalde feiten of 
omstandigheden, zoals de aanwezigheid van een alarminstallatie bij 
verzekering van de inboedel in een villa.'' 
Een soortgelijk onderscheid wordt in het Engelse recht gemaakt bij 
warranties. Men spreekt van ,promissory warranties" als het gaat 
om omstandigheden in de toekomst. Ze geven een omlijning van het 
verzekerde risico. Daartegenover staan de , warranties as to past or 
present fact''; deze komen overeen met bovengenoemde Nederlandse 
garantie dat de verzekeringnemer instaat voor de juistheid van zijn 
opgaven. In aile hervormingsplannen omtrent de mededelingsplicht 
wordt van Engelse zijde steeds betoogd dat de promissory warranties 
daarbij onaangetast moeten blijven; zij vallen buiten het terrein van 
de verzwijging. 
Dit komt overeen met de geciteerde passage uit de Toelichting inzake 
artikel 7.17.1.16. 

(144) Enkele voorbeelden uit de jurisprudentie: Hof Amsterdam 11 juli 1963, S.&S. 64, 17; 
Rb. Rotterdam 31 oktober 1967, S.&S. 68, 38; Rb. Amsterdam 1 februari 1978, S.&S. 78, 
75. 
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VIII. BIJZONDERHEDEN BIJ LEVENSVERZEKERING 

27. INLEIDING- Artikel251 K. geldt onverkort voor alle vormen 
van verzekering. De huidige wetgeving kent geen bijzondere regeling 
voor de levensverzekering. Onder het N.B.W. wordt zulks anders, 
althans voor zover het gaat om de rechtsgevolgen van verzwijging. 
De voorgestelde regeling is deels op alle vormen van levensverzeke
ring (art. 7.17.3.16a), deels uitsluitend op die vormen, die ,stellig 
voorzien in een ofmeer uitkeringen'' (art. 7.17.3.17) van toepassing. 

28. DE LEVENSVERZEKERING MET BEN ,SPAARELEMENT" - In
dien de verzekeraar v66r de verwezenlijking van het risico ontdekt, 
dat de verzekeringnemer zich aan verzwijging schuldig heeft ge
maakt, kan hij de verzekering aileen opzeggen, indien de verzeke
ringnemer het opzet tot misleiding heeft gehad. Voor het overige kan 
de verzekeraar alleen een voorbehoud maken en is het aan de 
verzekeringnemer of hij het voorbehoud accepteert, aanvecht, in 
overleg met de verzekeraar tot een aanpassing van de verzekering 
probeert te komen, dan wel deze opzegt. Aldus de regeling van artikel 
7.17.1.5 waarbij voorop staat, dat de beslissing tot het beeindigen 
vande overeenkomst zo min mogelijk aan de verzekeraar behoort 
te zijn. 
In dat licht bezien valt het op, dat in artikel 7.17.3.17 deze regeli:rig 
terzijde wordt geschoven voor de levensverzekering met een ,spaare
lement" ofwel- in de terminologie van de wetgever - de levensver
zekering, die stellig voorziet in een of meer uitkeringen(145). Cen
traal staat het recht van de verzekeraar de verzekering onder alle 
omstandigheden met dadelijke ingang op te zeggen en maakt de 
verzekeraar daarvan niet binnen twee maanden na de ontdekking van 
de verzwijging gebruik, dan vervalt zelfs elke bevoegdheid om zich 
op de gemaakte fout te beroepen. Zegt de verzekeraar wel op, dan 
moet hij daarvan onverwijld mededeling doen aan de begunstigde, 
die zijn aanwijzing reeds had aanvaard en aan de pandhouder. Voor 
de laatsten ongetwijfeld een onaangename verrassing. Immers hem 
wordt daarmee elk uitzicht op een uitkering ontnomen. Het bedrag, 
dat de verzekeraar door de opzegging verschuldigd wordt en dat 

(145) De voornaamste verzekeringsvormen zijn: a) de levenslange over!ijdensverzekering, die 
de verzekeraar verplicht tot het uitkeren van de overeengekomen som bij over!ijden van de 
verzekerde, ongeacht wanneer dit overlijden plaatsvindt, b) de gemengde verzekering, waarbij 
de verzekeraar zich verplicht de verzekerde som uit te keren op een tevoren bepaalde datum 
of onmiddellijk bij eerder overlijden van de verzekerde en c) de verzekering van een kapitaal 
op vaste termijn, waarbij de verzekeraar de verzekerde som op de einddatum zal uitkeren 
onafhanke!ijk van het in Ieven zijn van de verzekerde. 
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gelijk is aan de afkoopwaarde berekend naar de dag van de opzegging 
komt niet de begunstigde, maar de verzekeringnemer toe en wei 
ongeacht of deze te goeder trouw heeft gehandeld. 
In de Toelichting bij het Voorontwerp (Groene hoek) oordeelde de 
wetgever het strijdig met het karakter van levensverzekering, indien 
de verzekeraar zich het recht zou mogen voorbehouden zich op de 
gemaakte fout te beroepen(146). Met name Van der Feltz en ook 
Clausing hebben hierbij een vraagteken gezet en gepleit voor een 
overeenkomstige toepassing van artikel 7.17 .1.5 op de levensverzeke
ring(147). De aparte regeling voor de levensverzekering kan beperkt 
blijven tot het lot van het eventueel opgebouwde ,spaarelement". 
Met recht heeft Clausing erop gewezen, dat ook voor de levensverze
kering als een vorm van persoonsverzekering geldt, dat de verzeke
ringnemer aile belang bij de voortzetting van de verzekering kan 
hebben in verband met een inmiddels ingetreden achteruitgang in de 
gezondheidstoestand. De Toelichting bij de thans voorliggende rege
ling verschaft meer inzicht in de opvatting van de wetgever, dat aan 
de grondgedachte van artikel 7.17 .1. 5 althans voor de levensverzeke
ring met een, ,spaarelement'' niet valt vast te houden. Zij zou immers 
de verzekeringsnemer de mogelijkheid bieden om, ook wanneer reeds 
voordat het risico een einde neemt, bekend wordt dat de medede
lingsplicht niet is nagekomen, de afkoopwaarde verder op te bouwen 
door desondanks premie te blijven betalen. Een dergelijk resultaat 
acht de wetgever niet wei te aanvaarden. 
Het aangevoerde bezwaar achten wij vooralsnog niet overtuigend. 
Onbeantwoord blijft de cruciale vraag, welk- financieel- belang 
aan de zijde van de verzekeraar zich er tegen verzet, dat de overeen
komst ,,ongezuiverd'' wordt voortgezet, indien de verzekeringnemer 
zulks vanuit zijn belang wenst. Daar komt bij, dat geen verzekering
nemer in het kader van artikel 7.17 .1. 5 zal besluiten de verzekering 
tegen de zin van de verzekeraar voort te zetten om de afkoopwaarde 
verder op te bouwen, wanneer de verzwijging van dien aard is, dat 
de verzekeraar de verzekering in het geheel niet zou hebben gesloten. 
Immers in dat geval is voor de toekomst nog slechts sprake van een 
vorm van beleggen, en dat kan de verzekeringnemer met zijn 
(premie-)geld elders zonder twijfel tegen een hoger rendement. 
De regeling vormt dwingend recht in die zin, dat daarvan niet ten 
nadele van de verzekeringnemer, de begunstigde derde of de pand
houder kan worden afgeweken, indien de verzekeringnemer een 

(146) M.v.T. bij het Voorontwerp 7.17 (Groene boek) biz. 1197. 
(147) VAN DERF'ELTZ, F., V.A. 1975, biz. 469-470; CLAUSING, P., W.P.N.R. 5381, biz. 154. 
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natuurlijk persoon is en de verzekering sluit anders dan in verband 
met de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
Het uitgangspunt, dat verzwijging nimmer tot gevolg mag hebben, 
dat de verzekeraar de inmiddels opgebouwde afkoopwaarde mag 
behouden geldt ook indien het risico zich verwezenlijkt. De toepasse
lijkheid vanhet altijd-niets-, het causaliteits- ofhet proportionaliteits
beginsel, zoals voorzien in artikel 7.17 .1.6 laat onverlet, dat de 
verzekeraar aan de begunstigde tenminste een bedrag gelijk aan de 
afkoopwaarde verschuldigd wordt en ook hier ongeacht of de verze
keringnemer bij het aangaan van de verzekering te goeder trouw was. 
Het laatste is billijk. Afgezien van de mogelijke derving van enige 
rentewinst, lijdt de verzekeraar ten gevolge van een ,vervroegde" 
uitkering van de afkoopwaarde geen schade(148). Reeds gemaakte 
kosten en vooruitbetaalde provisie, die de verzekeraar tijdens de 
looptijd van de verzekering zou hebben terugverdiend, zijn in de 
vaststelling van de afkoopwaarde verdisconteerd. 

29. ONJUISTE OPGAVE VAN LEEFTIJD OF GESLACHT- Vele polissen 
van levensverzekering kennen een bepaling, op grond waarvan de 
verzekerde bedragen op basis van de vastgestelde premie worden 
herberekend naar de juiste geboortedatuiii. (en het juiste geslacht) 
indien blijkt, dat de in de polis vermelde geboortedatum (of het 
geslacht) van de verzekerde niet juist zijn. De wetgever heeft in artikel 
7.17.3.16a bij deze praktijk aansluiting gezocht en daarbij gekozen 
voor een conversie van rechtswege: de verzekering wordt geacht te 
zijn gesloten tot de aan de juiste leeftijd of het juiste geslacht 
aangepaste uitkering(en) bij handhaving van de overeengekomen 
premie. De voor een persoonsverzekering zo belangrijke continu'iteit 
van de overeenkomst wordt hier wei gewaarborgd, ook voor de 
levensverzekering met een ,spaarelement". Behalve de artikelen 
7.17 .1.5-6 mistook artikel 7.17 .3.17 hier toepassing, tenzij de verze
keraar bij kennis van de juiste leeftijd of het juiste geslacht helemaal 
geen verzekering zou hebben gesloten. 
Ook deze regeling vormt dwingend recht, waarvan niet ten nadele 
van de verzekeringnemer, de begunstigde of de pandhouder kan 
worden afgeweken. In dit geval ongeacht of de verzekeringnemer een 
natuurlijk persoon is en de verzekering sluit anders dan in verband 
met de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

(148) VANDER FELTZ, F., t.a.p., blz. 474; CLAUSING, P., t.a.p., blz. 154. 
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Bijlage, bevattende enkele artikelen uit bet in voorbereiding zijnde ontwerp-verzeke
ringsrecbt in bet nieuw Burgerlijk Wetboek 

Artikel 7.17.1.4. 1. De verzekeringnemer is verplicht v66r het sluiten van de 
overeenkomst aan de verzekeraar aile 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, 
afhangt of kan afhangen. Indien de belangen van een bij het aangaan van de 
verzekering bekende derde worden gedekt, omvat deze verplichting mede de feiten 
die deze kent of behoort te kennen, en waarvan naar deze weet of behoort te 
begrijpen, de beslissing van de verzekeraar afhangt. De vorige zin mist toepassing 
bij persoonsverzekering. 
2. Betreft een persoonsverzekering het risico van een meerderjarige die niet de 
verzekeringnemer is, dan omvat de mededelingsplicht ook de feiten die deze kent 
of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te weten, de beslissing 
van de verzekeraar afhangt. 
3. De in lid 1 omschreven mededelingsplicht betreft niet feiten die de verzekeraar 
reeds kent, of behoort te kennen, en evenmin feiten, die niet tot een voor de 
verzekeringnemer ongunstiger beslissing zouden hebben geleid. 
4. 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. 
5. Indien de verzekering is gesloten op basis van een door de verzekeraar opgestelde 
vragenlijst, kan hij er zich niet op beroepen dat vragen niet zijn beantwoord, of 
feiten waarnaar niet was gevraagd, niet zijn medegedeeld, dan wei een in algemene 
termen vervatte vraag onvolledig is beantwoord, tenzij is gehandeld met het opzet 
de verzekeraar te misleiden. Ben in algemene termen vervatte vraag is niet gericht 
op feiten omtreht het strafrechtelijk verleden. 

Artikel 7.17.1.5. 1. De verzekeraar die v66r de verwezenlijking van het risico 
ontdekt dat aan de in artikel 4 omschreven mededelingsplicht niet is voldaan, kan 
de gevolgen daarvan slechts inroepen indien hij de verzekeringnemer binnen twee 
maanden na de ontdekking op de gemaakte fout wijst onder mededeling dat hij zijn 
rechten dienaangaande voorbehoudt. De vorige zin geldt niet, indien het risico zich 
binnen twee maanden na de ontdekking verwezenlijkt. 
2. De verzekeraar die ontdekt dat de verzekeringnemer de fout heeft gemaakt met 
het opzet hem te misleiden, kan de overeenkomst binnen twee maanden daarna met 
dadelijke ingang opzeggen. 
3. De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen binnen twee maanden 
nadat de verzekeraar overeenkomstig lid 1 heeft gehandeld, dan wei zich bij de 
verwezenlijking van het risico op de gemaakte fout beroept. Bij persoonsverzekering 
kan de verzekeringnemer zijn opzegging beperken tot de persoon wiens risico het 
beroep op de gemaakte fout, of het voorbehoud daartoe, betreft. 

Artikel 7.17.1.6. 1. Indien aan de in artikel4 omschreven mededelingsplicht niet 
is voldaan, bestaat aileen recht op uitkering overeenkomstig de !eden 2-3. 
2. De bedongen uitkering geschiedt onverkort, indien de niet of onjuist meegedeelde 
feiten van geen belang zijn voor de beoordeling van het risico, zoals dit zich heeft 
verwezenlijkt. 
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3. Indien aan lid 2 niet is voldaan, maar de verzekeraar bij kennis van de ware stand 
van zaken een hogere premie zou hebben bedongen, of de verzekering tot een lager 
bedrag zou hebben gesloten, wordt de uitkering daaraan aangepast. Deze vermin
derde uitkering is niet verschuldigd, indien de verzekeraar ook overigens de overeen
komst slechts op andere voorwaarden zou hebben gesloten. 

4. In afwijking van de !eden 2-3 is geen uitkering verschuldigd indien de verzeke
ringnemer of de derde bedoeld in artikel4leden 1-2, de fout heeft gemaakt met het 
opzet de verzekeraar te misleiden, of indien deze bij kennis van de ware stand van 
zaken geen verzekering zou hebben gesloten. 

5. Indien de verzekeraar bij een beroep op niet-nakoming van de in artikel 4 
omschreven mededelingsplicht een vordering uit onverschuldigde betaling zou ver
krijgen, wordt voor de toepassing van artikel 3 .11.12a die vordering geacht te 
hebben bestaan en de verzekeraar met dit bestaan bekend geweest te zijn sedert hij 
bekend was met de feiten waarop dit beroep kon worden gegrond. 

Artikel 7.17.1.6a. De verzekeraar kan zich niet beroepen op de vernietigingsgron
den bedoeld in de artikelen 3.2.10 lid 3 en 6.5.2.11. 

Artikel 7.17.1.16. 1. Niet kan worden afgeweken van het bepaalde in de artikelen 
6a, 8, 11, lla en 12a. 

2. Niet ten nadele van de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde kan 
worden afgeweken van het bepaalde in de artikelen 9, eerste zin, 13, !eden 1, 2 en 
4, en artikel 14, !eden 1, eerste zin, 2 en 3. 

3. Van het bepaalde in de artikelen 4-6, 10 lid 1, 13lid 3 en 15 kan niet ten nadele 
van de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde worden afgeweken, indien 
de verzekeringnemer is een natuurlijk persoon en de verzekering sluit anders dan 
in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Artikel 7.17. 3.13. 1. De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering die stellig 
voorziet in een of meer uitkeringen door de verzekeraar te doen afkopen. Door 
afkoop eindigt de verzekering. De afkoopwaarde komt de verzekeringnemer toe. 

Artikel 7.17.3.16a. Indien de Ieeftijd of het geslacht van de verzekerde onjuist zijn 
opgegeven, wordt de verzekering geacht te zijn gesloten tot de aan de juiste leeftijd 
of het juiste geslacht aangepaste uitkering of uitkeringen, bij handhaving van de 
overeengekomen premie. De artikelen 7.17.1.5-6 en 7.17.3.17 missen in zoverre 
toepassing, tenzij de verzekeraar bij kennis van de juiste Ieeftijd of het juiste geslacht 
geen verzekering zou hebben gesloten. 

Artikel 7.17.3.17. 1. Bij een verzekering als bedoeld in artikel 13 lid 1 geldt het 
volgende: 
a. De verzekeraar die v66r de verwezenlijking van het risico ontdekt dat aan de in 
artikel 7.17 .1.4 omschreven mededelingsplicht niet is voldaan, kan de verzekering 
met dadelijke ingang opzeggen. Deze opzegging geschiedt binnen twee maanden na 
de ontdekking, op straffe van verval van de bevoegdheid zich op de gemaakte fout 
te beroepen. Van zijn opzegging doetde verzekeraar onverwijld mededeling aan de 
begunstigde die zijn aanwijzing reeds had aanvaard en de pandhouder; 
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b. Het onder a. bepaalde mist toepassing indien bet risico een einde neemt binnen 
de onder a. omscbreven termijn; 
c. Artikel 7.17 .1.5 mist toepassing; 
d. De verzekeraar wordt door opzegging een bedrag verscbuldigd gelijk aan de 
afkoopwaarde berekend naar de dag van de opzegging en op de grondslag van de 
overeenkomst zoals gesloten. Dat bedrag komt de verzekeringnemer toe. 
e. In aanvulling op bet in artikel 7.17 .1.6 bepaalde is de verzekeraar tenminste een 
bedrag verscbuldigd gelijk aan de afkoopwaarde berekend naar de dag voorafgaan
de aan de dag waarop bet risico een einde beeft genomen en op de grondslag van 
de verzekering zoals gesloten. 
2. Betreft de verzekering meer dan een verzekerde en is de mededelingsplicbt niet 
ten aanzien van alle verzekerden niet nagekomen, dan vindt lid 1 slecbts toepassing 
voor zover de verzekering die verzekerden betreft ten aanzien_van wie de fout is 
gemaakt. 

Artikel 7.17.3.25. 1. Niet kan worden afgeweken van bet bepaalde in de artikelen 
20 leden 1-2 en 20a. 

2. Niet ten nadele van de verzekeringnemer, de begunstigde of de pandbouder kan 
worden afgeweken van bet bepaalde in de artikelen 12a, 16 en 16a. 
3. Van bet in de artikelen 13, 15 en 17 bepaalde kan niet ten nadele van de 
verzekeringnemer, de begunstigde derde of de pandbouder worden afgeweken, 
indien de verzekeringnemer is een natuurlijk persoon en deze de verzekering sluit 
anders dan in verband met de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
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