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Met de invoering van de leden 3 in de artikelen 7:941 en 7:957 BW heeft de wetgever een schadevergoedingsgrondslag
gecreëerd voor de situatie waarin “de tot uitkering gerechtigde” of “de verzekerde” zijn medewerkingsplicht niet nakomt. Aan
de orde is daarmee de zogenoemde Obliegenheit: de gehoudenheid van de tot uitkering gerechtigde of de verzekerde om
wettelijke verplichtingen na te komen op het moment dat die derde nog geen partij is bij de overeenkomst. Maar vooral is
aan de orde de mogelijkheid om die niet-nakomende partij daarvoor te sanctioneren. Bestudering van rechtspraak leert dat
deze bepalingen in de praktijk niet juist worden toegepast. In deze bijdrage bespreken auteurs (de toepassing van)
voornoemde verzekeringsrechtelijke Obliegenheiten.

1. Inleidend

In deze bijdrage staat de zogenoemde Obliegenheit centraal. Kort gezegd is dat de gehoudenheid van de tot uitkering
gerechtigde of de verzekerde om wettelijke verplichtingen na te komen op het moment dat die derde nog geen partij is bij de
overeenkomst. Maar vooral vormt de gehoudenheid een grondslag om te komen tot vermindering of verval van de eigen
rechten van degene op wie die Obliegenheit rust. De Obliegenheit komt in Titel 7.17 BW (door de wetgever benoemd)[2] op
een tweetal plaatsen voor, namelijk in art. 7:941 lid 3 en in art. 7:957 lid 3 BW. Wettelijke bepalingen, die in de rechtspraak
regelmatig aan de orde komen, maar die, zo leert bestudering van de jurisprudentie, niet steeds (of zelfs: steeds niet) juist
worden toegepast. Onder 2 van deze bijdrage worden de contouren van de wettelijke regeling(en) geschetst om de onder 3
te bespreken rechtspraak te kunnen duiden. Onder 4 zullen wij tot een afronding komen.

2. Wettelijk kader

Het wettelijk kader van de Obliegenheit vormen de verplichtingen bij schade. Het gaat daarbij allereerst om de verplichting
om bij verwezenlijking van het risico binnen redelijke grenzen alle maatregelen te treffen die tot voorkoming of vermindering
van de schade kunnen leiden, de zogenoemde bereddingsplicht als neergelegd in art. 7:957 BW. Daarnaast kent de wet de
verplichting van de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde om aan de verzekeraar zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk de verwezenlijking van het risico te melden en binnen redelijke termijn alle inlichtingen en bescheiden te
verschaffen welke van belang zijn voor de boordeling van de uitkeringsplicht van de verzekeraar, de zogenoemde
medewerkingsplicht (neergelegd in art. 7:941 leden 1 en 2 BW).

Op het moment dat een verzekerd voorval zich voordoet, brengt dit voor de op de verzekeringsovereenkomst betrokken
partijen dus verplichtingen met zich mee, aan de niet-nakoming waarvan de wet gevolgen verbindt. Aan de orde zijn
daarmee – vanwege de gelaagdheid die ons Burgerlijk Wetboek kent – de gevolgen zoals die in afdeling 6.1.9 BW zijn
omschreven. Maar op het punt van de verplichtingen bij schade heeft de wetgever daarnaast een verdere stap gezet door in
de leden 3 van de genoemde bepalingen een schadevergoedingsgrondslag op te nemen voor de situatie waarin “de
verzekerde”[3] zijn bereddingsplicht (bij het op handen zijn of de verwezenlijking van het risico) niet nakomt of waarin “de tot
uitkering gerechtigde” zijn medewerkingsplicht (na schade) niet nakomt. Een derde, dus, die tekortschiet.

Voor de navolgbaarheid van ons betoog geven wij de bepalingen weer:
7:957 lid 3 BW. “Indien de verzekerde [cursivering – LB/NvT] de in lid 1 bedoelde verplichting niet is nagekomen, kan de
verzekeraar de uitkering verminderen met de schade die hij daardoor lijdt.”
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7:941 lid 3 BW. “Indien door de tot uitkering gerechtigde [cursivering – LB/NvT] een verplichting als bedoeld in de leden 1 of
2 niet is nagekomen, kan de verzekeraar de uitkering verminderen met de schade die hij daardoor lijdt.”

De wet kent in de genoemde artikelen 7:941 en 7:957 BW dus verplichtingen voor de verzekeringnemer of de tot uitkering
gerechtigde/verzekerde. En specifiek voor de verzekerde (bij de bereddingsplicht) en de tot uitkering gerechtigde (bij de
medewerkingsplicht) bepaalt de wetgever separaat welke sanctionering hen treft. Geïntroduceerd wordt daarmee de
hiervoor al genoemde Obliegenheit. Kort gezegd doet de wetgever dat omdat voor de tot uitkering gerechtigde en voor de
verzekerde als ‘derden’ in de zin van het verbintenissenrecht – in de fase waarin de verplichting om medewerking tot
verlenen respectievelijk te beredden al wel speelt – strikt genomen nog geen verplichting bestaat. Hij drukt het als volgt uit:
“Met de aan de Duitse doctrine ontleende term Obliegenheit wordt hier gedoeld op een gehoudenheid waarbij – anders dan
bij een verplichting, waarvan in beginsel de nakoming kan worden gevorderden die in geval van niet-nakoming degene die
daardoor schade lijdt recht geeft op schadevergoeding – niet-inachtneming leidt tot vermindering of verval van de eigen
rechten van degene op wie de Obliegenheit rust. Dit geldt evenzo bij de niet-aanvaard hebbende derde voor de
bereddingsplicht van art. 7:957, die dan als ‘verplichting’ vergelijkbaar is met de uit art. 6:101 BW voortvloeiende
‘verplichting’ van de gelaedeerde om zijn schade te beperken. Immers, ook bij art. 6:101 BW heeft de niet-nakoming van
deze Obliegenheit voor de gelaedeerde geheel of gedeeltelijk verlies van zijn recht op schadevergoeding tot gevolg.”[4]

Meerwaarde van deze bepalingen is dus dat ook op de nog niet aanvaard hebbende (verzekeringsrechtelijke) derde
verplichtingen worden gelegd in de fase waarin de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst (nog) niet gelden voor
deze derde.[5] Die verplichtingen gelden voor hem niet omdat hij nog geen partij bij de verzekeringsovereenkomst is, terwijl
hij – vóór aanvaarding van zijn aanwijzing door aanspraak te maken op de uitkering – ook nog geen recht op uitkering heeft.
De verzekeraar kan daarom niet op grond van art. 6:74 BW aanspraak maken op schadevergoeding wanneer een tot
uitkering gerechtigde (die zijn aanwijzing nog niet heeft aanvaard) de medewerkings- of bereddingsplicht niet is
nagekomen.[6]

Juist in deze situatie bieden art. 7:941 lid 3 BW en art. 7:957 lid 3 BW – in samenhang gelezen met art. 7:926 lid 2 BW
respectievelijk art. 7:945 BW – een grondslag om (herhaald zij: ook wanneer de aanwijzing nog niet is aanvaard)[7] de
schade op de genoemde partijen te verhalen.

Wij hechten eraan om op deze plaats te benadrukken dat in de situatie waarin het (uitsluitend) de verzekeringnemer zélf is
die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de medewerkings- of bereddingsplicht, dat art. 7:941 lid 3 BW en art.
7:957 lid 3 BW dan géén rol spelen. Dit tekortschieten wordt immers afgewikkeld langs de lijnen van art. 6:74 BW of – in het
geval zulks is overeengekomen – op de wijze, als in de polis voorzien.[8] De verzekeraar kan bijvoorbeeld op niet-naleving
van de medewerkingsplicht een algeheel verval van recht op uitkering als sanctie stellen, al geldt in dat geval dat de
verzekeraar dit algeheel verval slechts kan inroepen indien de verzekeraar in een redelijk belang is geschaad, zo leert art.
7:941 lid 4 BW jo. art. 7:943 lid 2 BW.[9] Ook voor de aanvaard hebbende-derde die tekortschiet in de nakoming van de
medewerkings- of bereddingsplicht geldt dat dit tekortschieten wordt geregeld door art. 6:74 BW of, indien
overeengekomen, door de informatieplichtclausule/bereddingsplichtclausule in de voorwaarden. Deze derde is immers door
aanvaarding van de aanwijzing partij bij de verzekeringsovereenkomst geworden.

In een bijdrage over de Obliegenheit in de bundel Bespiegelingen op 10 jaar ‘nieuw’ verzekeringsrecht[10] merkte een van
ons op dat een onderzoek naar op dat moment bijna tien jaar Obliegenheit leert dat (juiste) toepassing van art. 7:941 lid 3 of
art. 7:957 lid 3 BW niet heeft plaatsgehad. Een van de conclusies in die bijdrage was het dat niet goed voor te stellen was
dat gedurende die 10 jaar geen Obliegenheit zou hebben gespeeld, maar dat het erop lijkt dat de Obliegenheit in de praktijk
niet onderkend wordt.

Inmiddels is er weer meer dan een half decennium verstreken en is het tijd om te bezien of de Obliegenheit in de praktijk
ondertussen wel wordt (h)erkend.

3. De Obliegenheit in de praktijk

In de genoemde bijdrage over de Obliegenheit werd het arrest van 4 februari 2011 besproken,[11] waarin de Hoge Raad
(mede) ingaat op de toetsing aan de maatstaven van art. 7:941 BW.[12] In die zaak sloot een bestuurder van een
vennootschap, de verzekeringnemer, mede ten behoeve van de vennootschap een zogenoemde masterpiece-polis.
Meeverzekerd onder de kostbaarhedenverzekering zijn in ieder geval ‘kunst en antiek’. In de woning van de bestuurder
wordt ingebroken, waarbij een aantal in eigendom van de bestuurder behorende antiquarische boeken wordt gestolen. Ook
wordt gestolen een schilderij van Koekoek, waarvan de vennootschap de eigenaar is. In de polis is een
informatieplichtclausule opgenomen, die bij het doen van een onjuiste voorstelling van zaken in de fase voor of na de
schade de uitkering doet vervallen. De verzekeraar weigert uitkering, omdat haar na onderzoek is gebleken dat de
bestuurder inconsistente en onjuiste verklaringen over de herkomst van de boeken heeft afgelegd, zowel bij de
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totstandkoming van de taxatierapporten als in de periode na de inbraak.[13]

Het arrest laat zien de manier waarop door de Hoge Raad – in diens bewoordingen – “wordt getoetst aan de maatstaven
van art. 7:941 BW”, daar waar hij overweegt:

“3.4

(…) Het beroep van Chubb op de informatieplichtclausule moet worden getoetst aan de maatstaven van art. 7:941 BW en
leidt, indien gegrond, tot een vermindering van de uitkeringsplicht van Chubb voor het geval zij door de niet-nakoming door
E. (de verzekeringnemer, LB/NvT) van deze informatieplicht in een redelijk belang zou zijn geschaad, terwijl het recht op
uitkering vervalt indien E. daarbij zou hebben gehandeld met het opzet Chubb te misleiden, een en ander zoals
gepreciseerd in art. 7:941 leden 3-5.”

Een van ons merkte destijds op dat het erop lijkt dat lid 3 door de Hoge Raad wordt vooropgesteld. Die benadering achten
wij – en dat is in lijn dus met het toen ingenomen standpunt – niet juist nu de derde nu eenmaal niet tekortschiet (terwijl
uitsluitend, zoals hiervoor besproken, diens tekortschieten gesanctioneerd wordt langs de weg van art. 7:941 lid 3 BW). En
zelfs als de bepaling voor de contractspartij wel had gegolden, zou zij geen rol hebben gespeeld, omdat er een vervalbeding
in het geding is waardoor de algemene wettelijke schadevergoedingsregeling buiten beeld raakt. De overweging was
zuiverder geweest wanneer de sanctie van de vermindering van de uitkeringsplicht en vooral de verwijzing naar de
precisering in (onder meer) lid 3 van art. 7:941 BW niet had plaatsgehad.[14] Reden waarom wij deze uitspraak in deze
bijdrage andermaal onder de aandacht brengen, is dat het Gerechtshof Den Haag (als verwijzingshof) inmiddels arrest heeft
gewezen in vervolg op genoemd arrest van de Hoge Raad van 4 februari 2011. Met betrekking tot de te beantwoorden
vraag overweegt het Hof als volgt:

“4.

Het hof dient na cassatie en verwijzing opnieuw de vraag te behandelen of Chubb zich met vrucht kan beroepen op de
voormelde informatieplichtclausule. De Hoge Raad heeft bepaald dat het beroep van Chubb op de informatieplichtclausule
moet worden getoetst aan de maatstaven van art. 7:941 BW en dat dit, indien gegrond, leidt tot een vermindering van de
uitkeringsplicht van Chubb voor het geval dat zij door de niet-nakoming door [appellant sub 1] (de verzekeringnemer,
LB/NvT) van deze informatieplicht in een redelijk belang zou zijn geschaad, terwijl het recht op uitkering vervalt indien
[appellant sub 1] daarbij zou hebben gehandeld met het opzet Chubb te misleiden. De Hoge Raad verwijst hierbij nog naar
de art. 7:941 leden 3-5 BW.”[15]

In een latere overweging stelt het Hof vast dat de bestuurder (wij herhalen: in zijn rol van verzekeringnemer) onjuiste
informatie heeft verstrekt aan de verzekeraar. Het Hof overweegt dat “de vraag die thans nog dient te worden beantwoord is
of [de bestuurder, LB/NvT] Chubb door het geven van deze onjuiste informatie met betrekking tot de genoemde drie boeken
heeft gehandeld met het opzet Chubb te misleiden als bedoeld in art. 7:941 lid 5 BW, dan wel of Chubb door deze onjuiste
informatie in een redelijk belang is geschaad als bedoeld in art. 7:941 lid 4 BW.”[16] Interessant in het kader van de hier te
bespreken Obliegenheit is de laatste zinsnede van de desbetreffende overweging:

“7.

(…) Het bepaalde in artikel 7:941 lid 3 BW behoeft naar het oordeel van het hof geen afzonderlijke behandeling, omdat
Chubb deze bepaling blijkens de informatieplichtclausule nu juist heeft uitgesloten, hetgeen haar ingevolge art. 7:943 lid 2
BW vrijstond.”[17]

Wij achten juist, zoals wij zo-even memoreerden, dat de algemene wettelijke schadevergoedingsregeling toepassing mist,
wanneer sprake is van een vervalbeding in de verzekeringsvoorwaarden.[18] Maar ook dan is de overweging van het Hof
onzes inziens niet zuiver nu de verwijzing naar lid 3 van art. 7:941 BW dat niet is; het is in dit geval immers niet de derde die
tekortschiet, maar de verzekeringnemer zelf (de bestuurder). En juist in dat geval wordt dit tekortschieten gesanctioneerd
aan de hand van art. 6:74 BW of – zoals in het onderhavige geval – door de informatieplichtclausule in de
verzekeringsvoorwaarden. Maar in elk geval niet langs de lijn van art. 7:941 lid 3 BW.

De uitspraak, maar ook de verdere jurisprudentie op dit terrein laat zien dat juiste toepassing kennelijk lastig is. Om dit
inzichtelijk te maken, bespreken wij onder 3.1 zaken waarin (al dan niet terecht) verwezen wordt naar de leden 3 van art.
7:941 en 7:957 BW.

3.1 (Onterechte) verwijzing naar art. 7:941 lid 3 BW en art. 7:957 lid 3 BW

Uit de bestudeerde jurisprudentie blijkt dat in een aantal gevallen ten onrechte wordt verwezen naar het bepaalde in art.
7:941 lid 3 BW. Lid 3 van art. 7:941 BW wordt dan genoemd als grondslag voor het verminderen van de uitkering in gevallen
waarin de verzekeringnemer de medewerkingsplicht niet is nagekomen.

Een voorbeeld hiervan is te vinden in een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 6 januari 2021,[19] waarvan de feiten
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als volgt zijn. De verzekeringnemer heeft met ingang van 9 juli 2010 bij de verzekeraar een autoverzekering afgesloten voor
een personenauto. Mede is verzekerd de schade van inzittenden en van de bestuurder als ook autorechtsbijstand. Op de
verzekering zijn van toepassing verzekeringsvoorwaarden, waarin onder andere – in artikel 7 – een informatieplichtclausule
is opgenomen. Deze clausule bepaalt onder meer dat het recht op uitkering vervalt wanneer de verzekeringnemer en/of de
verzekerde de medewerkingsplicht niet nakomt met het opzet de verzekeraar te misleiden en dat de verzekeraar – bij niet-
nakoming van de medewerkingsplicht – een deel van de schade, of de gehele schade niet zal vergoeden.[20] Op de
achtergrond speelde een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, er vindt een ongeval plaats en op enig moment verwijt de
verzekeraar de verzekeringnemer dat hij niet heeft voldaan aan de verzekeringsvoorwaarden, omdat de belangenbehartiger
al in november 2017 over de medische informatie zou beschikken, maar heeft nagelaten deze informatie eerder te
verstrekken aan het expertisebureau. De belangen van verzekeraar, zo stelt zij, zouden zijn geschaad door de verlate
verzending van de medische informatie en het niet reageren op informatieverzoeken.[21]

De rechtbank oordeelt in r.o. 4.7 dat door de verzekeraar niet is aangevoerd dat sprake is van opzet tot misleiding. Het in de
verzekeringsvoorwaarden neergelegde verval van recht op uitkering op die grond is daarom, aldus de rechtbank, niet aan
de orde.[22] In de daaropvolgende overweging toetst de rechtbank aan het overige deel van de informatieplichtclausule in de
verzekeringsvoorwaarden; de rechtbank overweegt dat het een verzekeraar vrijstaat om ook voor andere gevallen een
verval van recht op uitkering te bedingen en daar een beroep op te doen indien zij door die schending in een redelijk belang
is geschaad. In het onderhavige geval is het naar oordeel van de rechtbank voor de verzekeringnemer niet duidelijk en
begrijpelijk dat de verzekeraar met de informatieplichtclausule een verval van recht op uitkering voor andere gevallen dan
opzettelijke misleiding beoogde.[23] Aan de orde is daarmee in wezen een uitlegkwestie en in het kader van het voorliggend
betoog is vooral van belang hetgeen de rechtbank vervolgens overweegt:

“4.9.

Uit voormelde tekst wordt evenmin duidelijk in welke gevallen de schade geheel niet zal worden vergoed en in welke
gevallen een deel van de schade niet zal worden vergoed en op basis van welke objectieve factoren dat deel wordt bepaald.
Niet gesteld is dat dit in de andere polisvoorwaarden of een bij de polisvoorwaarden behorende toelichting wel is uitgewerkt.
Evenmin heeft National Academic (de verzekeraar, LB/NvT) andere feiten of omstandigheden gesteld waaruit zou kunnen
worden afgeleid dat dit voor de verzekeringnemer duidelijk was. Dit betekent dat de voor de verzekeringnemer meest
gunstige uitleg prevaleert en dat houdt in dit geval in dat dit beding niet verder reikt dan artikel 7:941 lid 3 BW [cursivering –
LB/NvT].”

Wat van de aangelegde toets en de uitleg van de bepaling ook zij: de verwijzing naar artikel 7:941 lid 3 BW is niet op haar
plaats, nu het de verzekeringnemer zelve is die tekortschiet in de nakoming van de informatieplichtclausule. Juist was
geweest een verwijzing naar het bepaalde in art. 6:74 BW, waarbij het aan de verzekeraar is om te stellen en – bij
(voldoende) gemotiveerde betwisting door de verzekeringnemer – te bewijzen dat sprake is van tekortschieten in de
medewerkingsplicht en dat de verzekeraar door deze tekortkoming schade lijdt.[24]

In een uitspraak van de rechtbank Breda is eveneens een voorbeeld te vinden van een onterechte verwijzing, maar dan
naar art. 7:957 lid 3 BW, dus de Obliegenheit bij beredding. Aan de orde is de vraag of op de verzekeringnemer een
bereddingsplicht rust, en zo ja, of Estraede als verzekeringnemer deze bereddingsplicht heeft geschonden. De rechtbank
komt tot het volgende voorlopig oordeel:

“3.9.

Nu voorlopig oordelend moet worden geconcludeerd dat op Estraede geen bereddingsplicht heeft gerust, kan Interpolis niet
op basis van artikel 7:957 lid 3 BW de uitkering verminderen met de schade die zij door niet-nakoming van de
bereddingsplicht lijdt. Interpolis is derhalve in beginsel gehouden tot vergoeding van de door Estraede geleden schade.”[25]

Een andere situatie waarin lid 3 van art. 7:941 BW (veelvuldig) wordt genoemd als grondslag om bij niet-nakoming van de
medewerkingsplicht de uitkering te verminderen, is die waarbij naast het beroep op de schending van de
medewerkingsplicht (die vaak vast staat) beoordeeld dient te worden of de verzekeringnemer ook het opzet had om de
verzekeraar te misleiden.[26] Die stappen zelve, dus allereerst beantwoording van de vraag of de medewerkingsplicht is
geschonden en daarna – omdat dat onderdeel is van het partijdebat – de vraag of daarbij opzet speelde, snappen wij. Wat
wel wezenlijk is in dezen, is het besef dat bij vastgesteld opzet de sanctionering, dus het verval van het recht op uitkering,
plaats vindt via het bepaalde in art. 7:941 lid 5 BW. De uitkering wordt in dat geval niet verminderd naar aanleiding van het
bepaalde in lid 3 van art. 7:941 BW. Of, zo dat op polisniveau bepaald is, langs de weg van de polisvoorwaarden, maar in
ieder geval niet langs de weg van art. 7:941 lid 3 BW.

Illustratief is een uitspraak van de rechtbank Gelderland.[27] De feiten zijn als volgt. De verzekeringnemer heeft via eBay een
Mercedes Benz S klasse 550 gekocht. Het “Motor vehicle contract of sale” vermeldt onder andere dat de koopprijs bedraagt
$ 57.650. Op 12 februari 2010 heeft de verzekeringnemer een bedrag van $ 36.659 voor de Mercedes aan de verkoper per
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bank overgemaakt. In 2011 heeft de verzekeringnemer bij een schadeherstelbedrijf de bij aankoop bestaande schade laten
repareren en enkele aanpassingen aan de auto gedaan. Vervolgens is de auto in Nederland ingevoerd. De
verzekeringnemer heeft voor de Mercedes bij de verzekeraar een autoverzekering afgesloten. In de toepasselijke
verzekeringsvoorwaarden is een informatieplichtclausule opgenomen, die onder andere bepaalt dat de verzekering geen
dekking biedt wanneer bij schade een onvolledige of onware opgave wordt gedaan over het ontstaan, de aard of de omvang
van de schade met het opzet de verzekeraar te misleiden. Op 1 januari 2013 brandt de Mercedes op een parkeerplaats
volledig uit. De verzekeringnemer meldt de schade via zijn tussenpersoon bij de verzekeraar en vult een paar dagen later
een formulier “Verklaring inzake brandonderzoek” in en ondertekent dat formulier. Op het formulier kruist hij onder andere
aan dat het object geen schade had en ook in het verleden geen schade of storingen heeft gehad. Met betrekking tot de
aanschaf van het voertuig heeft de verzekeringnemer omtrent de aankoopprijs handgeschreven toegevoegd
“Aanschafwaarde € 44.019 / € 67.945, zie bijlage (incl. BTW/invoer/BPM)”. De verzekeringnemer heeft ‘ja’ aangekruist bij de
vraag of de auto volledig schadevrij is aangekocht. Naar aanleiding van de melding stelt de verzekeraar een onderzoek in,
waarvan de conclusie is dat de verzekeringnemer onwaar verklaarde dat de auto schadevrij door hem is aangeschaft en
ingevoerd. Ook concludeert de onderzoeker dat de verzekeringnemer, ondanks verzoek daartoe, geen onomstotelijk bewijs
kan aanleveren waaruit blijkt dat hij het eerder door hem opgegeven aankoopbedrag van omgerekend € 44.019 aan de
verkoper heeft betaald.[28] De verzekeraar weigert dekking onder de verzekering, omdat de verzekeringnemer de situatie
onjuist zou hebben weergegeven.[29] De verzekeraar doet daarmee een beroep op de verzekeringsvoorwaarden en op art.
7:941 lid 5 BW.[30] De rechtbank overweegt als volgt:

“4.3

Omdat Achmea zich beroept op artikel 7:941 lid 5 BW alsmede de in artikel 4 lid 2 AV opgenomen uitsluiting van dekking, is
het aan Achmea concrete feiten en omstandigheden te stellen – en bij betwisting door [eiser] – te bewijzen waaruit het
bestaan van bedoeld opzet blijkt, zoals bijvoorbeeld de omstandigheid dat [eiser] doelbewust bepaalde relevante informatie
heeft achtergehouden teneinde Achmea op het verkeerde been te zetten. Voorts heeft te gelden dat de wetsbepaling
prevaleert, omdat Achmea ten nadele van de verzekeringnemer de slotzin van artikel 7:941 lid 5 BW niet in haar
polisvoorwaarde heeft opgenomen, terwijl deze slotzin ingevolge artikel 7:943 lid 2 BW van dwingend recht is. Indien niet
komt vast te staan dat [eiser] met het opzet om te misleiden onjuiste mededelingen heeft gedaan aan Achmea, dient te
worden getoetst aan artikel 7:941 leden 3 en 4 BW [cursivering – LB/NvT].”[31]

De rechtbank oordeelt vervolgens in r.o. 4.8 dat de verzekeringnemer door het achterhouden van informatie heeft
gehandeld met het opzet om een hogere uitkering te ontvangen dan waarop hij gelet op de staat van de Mercedes
voorafgaand aan de brand recht had.[32] De verzekeraar heeft, aldus de rechtbank, terecht met een beroep op art. 7:941 lid
5 BW aan de verzekeringnemer uitkering onder de polis geweigerd.[33]

Hoewel art. 7:941 lid 3 BW in de hiervoor besproken zaak (uiteindelijk, per saldo) geen rol speelt in de beoordeling
(afgewikkeld wordt immers – met recht – langs de weg van art. 7:941 lid 5 BW), is een verwijzing naar deze bepaling in onze
ogen onjuist en verwarrend. Zij suggereert immers dat wanneer vast komt te staan dat de medewerkingsplicht niet is
nagekomen, maar géén sprake is van opzet tot misleiding er ruimte bestaat om de uitkering te verminderen op grond van
art. 7:941 lid 3 BW. Daarvan kan nu juist geen sprake zijn, omdat in dat geval art. 6:74 BW wordt toegepast.

Binnen de alternatieve rechtspraak is het niet anders

Ook de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) noemt art. 7:941 lid 3 BW als
grondslag voor het verminderen van de uitkering in gevallen waarin de verzekeringnemer de medewerkingsplicht niet is
nagekomen. Een voorbeeld is de uitspraak van de Geschillencommissie van 22 april 2020.[34] De verzekeringnemer heeft
voor zijn auto een autoverzekering afgesloten bij de verzekeraar. Op de verzekering zijn verzekeringsvoorwaarden van
toepassing. Daarin is ondere andere een informatieplichtclausule opgenomen, die bepaalt dat de verzekeraar de uitkering
kan verminderen met de schade die de verzekeraar lijdt wanneer de verzekeringnemer en/of de verzekerde de
medewerkingsplicht niet nakomt. Ook bepaalt de clausule dat het recht op uitkering vervalt als de verzekeraar door de niet-
nakoming van de informatieplichtclausule in een redelijk belang is geschaad of als de verzekeringnemer en/of de
verzekerde de verzekeraar opzettelijk heeft willen misleiden.[35] Op een gegeven moment brandt de auto van de
verzekeringnemer af. De verzekeringnemer meldt de schade bij de verzekeraar, die vervolgens een toedrachtsonderzoek
instelt. Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek stelt de verzekeraar zich op het standpunt dat de
verzekeringnemer niet heeft voldaan aan de informatieplichtclausule, omdat hij ontwijkende en wisselende verklaringen
heeft afgelegd over onder andere het al dan niet aanwezig zijn van een tweede autosleutel en het aantal gereden kilometers
in de afgelopen maanden. De Geschillencommissie overweegt als volgt:

“4.2

Uitgangspunt bij de beoordeling vormen de polis en de verzekeringsvoorwaarden, meer specifiek artikel 3.1 van de
Algemene Voorwaarden. In artikel 3.1.1 is onder andere bepaald dat Consument alle informatie moet geven die belangrijk is
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voor de schademelding, volledige medewerking geeft en niets doet wat nadelig kan zijn voor Verzekeraar. In artikel 3.1.2 is
vervolgens bepaald welke sancties zijn verbonden aan het niet naleven van de verplichtingen uit 3.1.1. Verzekeraar kan
onder andere de uitkering verminderen met de schade die daardoor is geleden. Los van het voorgaande rustte op
Consument op grond artikel 7:941 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) de verplichting om desgevraagd Verzekeraar alle
inlichtingen en bescheiden te verschaffen welke voor deze zaak van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen. Zie
ook uitspraak Kifid GC 2019-305. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen kan de Verzekeraar op grond van artikel
7:941 lid 3 BW de uitkering verminderen met de schade die hij daardoor lijdt [cursivering – LB/NvT].”[36]

Ook hier is de verwijzing naar het bepaalde in art. 7:941 lid 3 BW onjuist, omdat aan de orde is de vraag of de
verzekeringnemer (en niet de tot uitkering gerechtigde) de medewerkingsplicht niet is nagekomen.

4. Afrondend

Onder 2. gaven wij aan dat het onderzoek dat een van ons eerder deed naar op dat moment bijna tien jaar Obliegenheit
leerde dat (juiste) toepassing van art. 7:941 lid 3 of art. 7:957 lid 3 BW niet heeft plaatsgehad. Er lag op dat moment een
fraaie niet-toepassing door het Hof Den Bosch voor,[37] maar een fraaie wel-toepassing was er toen nog niet. En ook nu,
meer dan een half decennium later, lijkt de Obliegenheit als zodanig in de praktijk (nog) niet (h)erkend te worden.
Uitspraken waarin zij juist wordt toegepast zijn wij gedurende ons onderzoek naar de Obliegenheit niet tegengekomen.
Weliswaar is er jurisprudentie te vinden, waarin door de rechter wordt benoemd dat de verplichtingen van bijvoorbeeld art.
7:941 BW zowel op de verzekerde als op de tot uitkering gerechtigde rusten, maar aan de sanctiefase – de fase waarin de
Obliegenheit speelt – wordt in die gevallen niet toegekomen.[38] Verder komen de leden 3 van art. 7:941 BW en art. 7:957
BW regelmatig aan de orde, maar bestudering van de bedoelde uitspraken leert dat deze verwijzingen onterecht zijn, omdat
het in casu de verzekeringnemer betreft die tekortschiet in de medewerkings- of bereddingsplicht. Voorbeelden van zaken,
waarin juiste toepassing wordt gegeven aan art. 7:941 lid 3 BW of art. 7:957 lid 3 BW, zo is de conclusie, zijn wij niet
tegengekomen.

Wij kunnen ons, ook nu nog,[39] niet goed voorstellen dat de in deze bijdrage besproken Obliegenheiten niet vaker aan de
orde (zouden moeten) komen. Het is lastige materie en misschien is dat de reden zo vullen wij veronderstellenderwijs in dat
de praktijk moeite heeft om haar te duiden. Eigenlijk is dat zonde, omdat deze bepalingen – zoals die hiervoor aan de orde
zijn gekomen – een schadevergoedingsgrondslag bieden voor de situatie waarin ‘de tot uitkering gerechtigde’ een
verplichting niet nakomt in een fase waarvoor hij contractueel bezien nog niet ‘gestraft’ kan worden. Iets wat juist in het
belang is van de verzekeringspraktijk: de mogelijkheid tot vermindering van het recht op uitkering van een derde in een
eerder stadium dan het moment waarop die derde aanspraak maakt op uitkering onder de polis zou een doel (kunnen)
dienen. Nu uit het jurisprudentieonderzoek blijkt dat de in deze bijdrage besproken Obliegenheiten niet juist worden
toegepast, is ook een conclusie dat de materie wellicht zelfs verwarrend is, omdat kennelijk niet duidelijk is in welke gevallen
zij toegepast dient te worden. Is de Obliegenheit dan toch een studeerkamerproject[40] of is zij nog steeds een talent, maar
wel een die (nog) niet als zodanig wordt (h)erkend?

De materie is als gezegd lastig en dat is de afronding daarmee ook. De Obliegenheit is er nog (lang) niet en wij spreken bij
dezen dan maar de hoop uit dat voorliggende bijdrage enige handvatten kan bieden voor zuivere toepassing in de toekomst.
Op weg daarnaartoe is onze inzet dat de bepalingen die daarop zien in ieder geval niet meer onjuist worden toegepast.

 
Voetnoten

[1]
Mr. L. (Lotte) Bartels is schadebehandelaar bij Marsh en daarnaast als docent/onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Prof.
mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde is hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Verzekeringsinstituut) en de Radboud
Universiteit Nijmegen. Zij is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, lid van het Tuchtcollege NIVRE en van de
Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Citeerwijze: L. Bartels & N. Van Tiggele-van der Velde,
’Obliegenheit Verzekeringsrecht: als leerstuk (h)erkend?’,AV&S 2022/18, afl. 3.

[2]
N. Frenk, ‘Rechten en plichten van een derde bij de verwezenlijking van het risico’, AV&S 2011/26, nr. 2.3, spreekt (onderbouwd) het vermoeden uit dat
het verzekeringsrecht meerdere Obliegenheiten kent dan alleen de op de nog niet aanvaard hebbende derde rustende medewerkings- en
bereddingsplicht. In deze bijdrage beperken wij ons evenwel tot die (door de wetgever [wel] benoemde) verschijningsvormen.

[3]
Opmerking verdient dat in art. 7:941 lid 3 BW gesproken wordt van ‘de tot uitkering gerechtigde’ en in art. 7:957 lid 3 BW van ‘de verzekerde’. Dit
verschil in terminologie hangt samen met de systematiek van titel 7.17 BW. Art 7:941 lid 3 BW is opgenomen in de eerste afdeling ‘Algemene
bepalingen’, welke afdeling ook van toepassing is op de sommenverzekering (afdeling 3). ‘De tot uitkering gerechtigde’ kan zowel betrekking hebben op
de verzekerde als op de begunstigde. Art. 7:957 lid 3 BW is opgenomen in de tweede afdeling ‘Schadeverzekering’, welke afdeling niet van toepassing
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recht heeft op uitkering.

[4]
NvW I, Kamerstukken II 1999/2000, 19529, nr. 5, p. 19.

[5]
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in dit kader ook N. van Tiggele-van der Velde, ‘De Obliegenheit: studeerkamerproject of miskend talent’ in: N. van Tiggele-van der Velde en J.H.
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[14]
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Ook dan dient verwijzing naar (onder meer) lid 3 onzes inziens geen doel omdat die bepaling nu eenmaal uitsluitend heeft te gelden voor de verzekerde
die niet tevens verzekeringnemer is.

[15]
Hof Den Haag 4 juni 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3223.
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