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De precontractuele mededelingsplicht 

• Oud	recht:	art.	251,	281	en	282	Wetboek	van	Koophandel;	
• Art.	251	bepaalde	het	volgende:	
	
‘Alle	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	ware	staat	der	zaak	had	kennis	
gedragen,	maakt	de	verzekering	nietig.’	



De mededelingsplicht 

• Huidige	wettelijke	regeling:	art.	7:928-931	Burgerlijk	Wetboek.	
•  Twee	aanvullingen	voor	de	overeenkomst	van	levensverzekering:	
I.  art.	7:982	BW	(leeftijd	of	geslacht	verkeerd	opgegeven)	
II.  art.	7:983	BW	(wat	te	doen	met	de	afkoopwaarde,	als	de	

verzekeraar	opzegt).	
• Meer	weten?	Zie	mijn	proefschrift:	K.	Engel,	De	precontractuele	
mededelingsplicht	van	de	verzekeringnemer	in	rechtsvergelijkend	
perspectief	(diss.	Heerlen),	Uitgever	Paris	2016.	



De mededelingsplicht 

-  Art.	7:928	Burgerlijk	Wetboek;	
-  vóór	het	sluiten	van	de	verzekeringsovereenkomst;	
-  “Vragenlijst”	voorgelegd?	Dan	alleen	de	vragen	van	de	verzekeraar	
beantwoorden,	maar	opzettelijk	misleiden	mag	niet	(lid	6);	

-  De	verzekeraar	mag	een	open	slotvraag	stellen,	maar	als	deze	onjuist	
beantwoord	is,	zal	de	verzekeraar	moeten	bewijzen	dat	de	
verzekeringnemer	dat	opzettelijk	heeft	gedaan;	

-  De	verzekeraar	mag	naar	het	strafrechtelijk	verleden	vragen	(lid	5);	
-  De	verzekeraar	mag	niet	onbeperkt	naar	medische	gegevens	vragen	
(lid	4).	



De mededelingsplicht 

Vier	‘vereisten’	perken	de	omvang	van	de	mededelingsplicht	in:	
1.   Kennisvereiste:	uitgaan	van	‘de	behoorlijk	en	zorgvuldig	

verzekeringnemer’	en	alle	omstandigheden	van	het	geval;	
2.   Relevantievereiste:	alleen	relevante	feiten	hoeven	te	worden	

medegedeeld.	Voor	de	acceptatiebeslissing.	
3.   Kenbaarheidsvereiste:	als	de	verzekeraar	naar	een	bepaald	feit	

vraagt,	weet	de	verzekeringnemer	dat	dit	feit	relevant	is	voor	de	
verzekeraar.	

4.   Verschoonbaarheidsvereiste:	van	de	verzekeraar	mag	onder	
omstandigheden	ook	iets	worden	verwachten.	

	



Mededelingsplicht geschonden? 

• Waarschuwingsplicht,	twee	maanden-termijn	(art.	7:929	lid	1);	
•  In	twee	situaties	mag	de	verzekeraar	de	verzekeringsovereenkomst	
opzeggen	(lid	2):	
I.  De	verzekeraar	zou,	met	kennis	van	de	ware	feiten,	de	hele	overeenkomst	

niet	hebben	gesloten	of;	
II.  De	verzekeringnemer	heeft	de	mededelingsplicht	geschonden	met	het	

opzet	de	verzekeraar	te	misleiden.	

• Ad	I)	Toetsen	aan	‘de	redelijk	handelend	verzekeraar’.	
• De	bewijslast	ligt	in	beide	situatie	bij	de	verzekeraar	(art.	150	Rv).	
• Opzegging	heeft	geen	terugwerkende	kracht.	

	



Mededelingsplicht geschonden? 

De	gevolgen	voor	het	recht	op	uitkering:	art.	7:930	BW.	
•  In	voornoemde	twee	situaties	mag	de	verzekeraar	ook	uitkering	weigeren	
(art.	7:930	lid	4	en	lid	5	BW).	
•  En	in	andere	situaties??	Wat	als	de	verzekeraar	met	kennis	van	de	ware	
feiten	alleen	een	wat	hogere	premie	zou	hebben	gevraagd?	Of	andere	
verzekeringsvoorwaarden	zou	hebben	bedongen?	
•  Dan	eerst	toetsen	aan	art.	7:930	lid	2	BW.	

i.  géén		verband?	→	dan	moet	de	verzekeraar	onverkort	uitkeren.	
ii.  wél	een	verband?	→	dan	art.	7:930	lid	3	BW.	

•  Zie	voor	een	nadere	uitleg:	Hof	Amsterdam	9	januari	2018,	
ECLI:NL:GHAMS:2018:43,	rov.	3.7.	

	
	



Wanneer mag de verzekeraar, naast het geval van 
opzettelijke misleiding, uitkering geheel weigeren? 

•  Zie	art.	7:930	lid	4	BW:	als	de	verzekeraar,	met	kennis	van	de	ware	
stand	van	zaken	(lees:	zonder	schending	van	de	mededelingsplicht),	
de	hele	verzekeringsovereenkomst	niet	gesloten	zou	hebben.	
• Maar…	moet	dan	worden	nagegaan	of	de	betrokken	verzekeraar	de	
verzekering	niet	zou	hebben	gesloten?	
• Of	moet	ook	worden	nagegaan	wat	andere	verzekeraars	zouden	
hebben	gedaan?	Hogere	premie?	Andere	voorwaarden?	
• Of	gaan	we	nog	verder	en	zijn	uiteindelijk	de	redelijkheid	en	
billijkheid	beslissend?	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
	
De	Vries	in	zijn	proefschrift	uit	1865:	
	
“Is	 het	 een	 vereischte	 dat	 de	 omstandigheid	 invloed	 hebbe	 op	 de	
opinie	van	den	verzekeraar	die	de	polis	geteekend	heeft,	dan	wel	dat	
zij	 invloed	hebben	op	de	opinie	van	een	verstandig	verzekeraar	in	het	
algemeen?”	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
	
Ook	Baelde	behandelde	de	‘quaestie’	in	zijn	proefschrift	(1891):	
	
“Toch	doet	zich	terstond	één	quaestie	van	algemeene	strekking	ter	
oplossing	voor:	moet	nl.	de	niet	of	onjuist	opgegeven	omstandigheid	
een	reden	tot	dwaling	zijn	voor	den	assuradeur,	die	toevallig	in	een	
zeker	assurantiecontract	is	betrokken,	of	wel	voor	een	verstandig	
assuradeur	in	het	algemeen?”	
	
	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
Ten	slotte	besteedde	ook	De	Jonge	aandacht	aan	het	vraagstuk	in	zijn	
proefschrift	uit	1939:	
	
“Ik	geloof	dan	ook,	evenals	Dorhout	Mees,	te	moeten	aannemen,	dat	
de	bovengenoemde	vraag,	‘in	den	regel’	beoordeeld	dient	te	worden	
naar	objectieven	maatstaf,	derhalve	naar	de	ter	beurze	geldende	
opvattingen,	en	wel	uit	billijkheidsoogpunt	tegenover	den	verzekerde,	
die	niet	geacht	mag	worden	van	alle	mogelijke	‘grillige’	wensen	van	zijn	
assuradeur	kennis	te	dragen.	‘In	den	regel’	zal	men	dus	kunnen	zeggen,	
dat	de	verzekering	alleen	nietig	is	bij	voldoende	dwaling	van	den	
assuradeur,	te	beoordeelen	naar	algemeen	gangbare	opvattingen.”	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
Voorbeeld	Rb.	Rotterdam	17	februari	1869	(tussenvonnis)	en	5	
januari	1870	(eindvonnis),	W.	3126	&	W.	3201	
•  G.	‘t	Hoen	&	comp.	v.	assurantiemaatschappij	Neptunus	
•  Schip	‘Anthonia	Petronella’,	op	reis	van	Hongkong	(Engelse	kolonie)	naar	Honolulu	(Hawaï).	
•  Verzekering	van	het	casco	en	op	behouden	vaart.	
•  Afkeuring	en	verkoop	van	het	schip	in	1866	te	Manila,	na	schade	door	een	zware	storm	en	een	rif	dat	in	de	
weg	lag.	G.	‘t	Hoen	&	comp.	dient	een	claim	in.	

•  Neptunus	weigert	uit	te	keren,	omdat	bij	het	sluiten	van	de	verzekering	niet	medegedeeld	was	dat	het	schip	
te	Hongkong	een	‘koelie-vracht’	(191	Chinese	‘handwerkslieden’)	had	aangenomen.	G	‘t	Hoen	&	comp.	
“Geen	slaven,	maar	vrije	emigranten.”	Neptunus:	“Geronselde	Chinese	arbeiders,	door	contract	verbonden	
voor	vijf	jaren	te	werken.”		

•  De	rechtbank	laat	Neptunus	toe	te	bewijzen	dat	bij	deze	soort	verzekeringen,	bijzondere	risico’s,	zoals	
belading	met	ijzer,	kolen,	zout	en	bovenal	koelie’s	volgens	de	gebruiken	van	de	Hollandsche	
verzekeringsbeurs	alleen	tegen	een	hogere	premie	verzekerd	worden.	

	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
	
Voorbeeld	Rb.	Rotterdam	26	februari	1932,	W.	12495:	
	
“Dat	gelijk	Labor	[verzekeraar]	ook	zelf	inziet,	niet	moet	worden	
onderzocht,	welke	opvatting	zij	zelf	hieromtrent	is	toegedaan,	doch	
bepaaldelijk,	hoe,	in	‘t	algemeen,	ongevallen-assuradeuren	tegenover	
een	dergelijke	situatie	zouden	hebben	gestaan.’	

	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
Voorbeeld	Geschillencommissie	Kifid	22	februari	2011,	nr.	42,	rov.	5.6:	
“De	Geschillencommissie	is	van	oordeel	dat	het	in	het	onderhavige	
geval	onaannemelijk	is	[…]	dat	een	redelijk	handelend	verzekeraar	die	
er	bij	het	aangaan	van	de	verzekering	van	op	de	hoogte	was	dat	de	
verzekeringnemer	een	voorwaardelijke	geldboete	van	€	200,-	was	
opgelegd	wegens	een	gewelddelict	in	familieverband	geweigerd	had	de	
autoverzekering	te	sluiten.	[…].	Het	beroep	op	art.	7:930	lid	4	BW	faalt	
derhalve.”	
→	De	Geschillencommissie	gaat	dus	voorbij	aan	wat	de	betrokken	
verzekeraar	zelf	zou	hebben	gedaan	in	het	onderhavige	geval.	
	
	
	
	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
• De	Vries	en	Baelde	kozen	beide	voor	een	objectief	criterium:	de	
opinie	van	den	normalen	assuradeur.	
• Deze	opvatting	zou	in	de	twintigste	eeuw	toepassing	vinden	in	de	
(lagere)	rechtspraak	en	zou	de	heersende	leer	worden.	
• Dorhout	Mees	in	1967:	“Hetzelfde	geldt	voor	de	vraag	welke	feiten	
van	belang	waren.	Zij	worden	getoetst	aan	de	gangbare	opvatting	in	
het	verzekeringsbedrijf.”	
•  1975:	Van	der	Feltz	pleit	ervoor	om	de	opvatting	van	Dorhout	Mees	
te	verwerken	in	het	(toen	nog)	toekomstige	art.	7:928	lid	1	BW.	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
1978:	het	Hotel	Wilhelmina-arrest	van	de	Hoge	Raad.	Feiten:	
•  Verzekerd	object:	Hotel	Wilhelmina	(Aartswoud,	Noord-Holland).	
•  Verzekeraar	De	Goudse	vraagt:	‘Is	u	ooit	een	verzekering	door	een	andere	
maatschappij	geweigerd	of	opgezegd?’.	
•  Antwoord	eigenaresse	Hotel	Wilhelmina:	‘nee’.	
•  De	Goudse	verzekerd	Hotel	Wilhelmina’s	opstallen	per	23	sept.	1968.	
•  Het	antwoord	‘nee’	was	onjuist,	want	General	Accident	had	eerder	een	
opstalverzekering	en	een	inventarisverzekering	beëindigd	(en	dat	twee	dagen	na	
het	sluiten	van	de	verzekering).	
•  General	Accident	was	‘getipt’:	de	eigenaresse	van	Hotel	Wilhelmina	zou	omgaan	
met	een	oplichter	en	het	nichtje	zijn	van	Hans	Gruijters,	alias	‘De	Zwarte	Ruiter’.		
•  “Voormelde	opstallen	en	getimmerten	zijn	op	of	omstreeks	12	juli	1969	
nagenoeg	volledig	afgebrand.”	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
•  De	Goudse:	“Als	wij	van	de	opzeggingen	door	General	Accident	hadden	geweten,	
zouden	wij	de	verzekeringsovereenkomst	niet	gesloten	hebben.”	
•  Eigenaresse	Hotel	Wilhelmina:	“Als	ik	‘ja’	had	geantwoord	op	de	vraag,	zouden	
jullie	een	antecedentenonderzoek	hebben	verricht	en	dat	onderzoek	zou	niets	
hebben	opgeleverd,	want	mijn	levenswandel	is	onbesproken.”	
•  Advocaat-generaal	Ten	Kate	in	zijn	conclusie:	“Wellicht	verklaart	dit	gezichtspunt,	
dat	in	het	algemeen	voor	de	honorering	van	een	beroep	op	art.	251K.	
geabstraheerd	wordt	van	de	bedrijfspolitiek	van	de	betrokken	verzekeraar.	
Beslissend	wordt	geacht	wat	een	redelijk	handelend	assuradeur	zou	hebben	
gedaan	[…].”	
•  “Doch	het	beroep	op	art.	251K.	zal	naar	mijn	gevoelens	ook	dan,	gelet	op	de	
hierboven	ontwikkelde	beginselen,	eerst	dienen	te	slagen,	indien	door	de	
onjuiste	opgave	aan	verzekeraar	voor	zijn	acceptatie	als	redelijk	handelend	
verzekeraar	doorslaggevende	feiten	en	omstandigheden	zijn	onthouden.”	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
De	Hoge	Raad	in	het	Wilhelmina-arrest	in	één	rechtsoverweging:	
• Het	beroep	van	de	Goudse	op	art.	251	kan	alleen	slagen,	indien	zij	als	
redelijk	handelend	verzekeraarster,	ware	zij	bekend	geweest	met	de	
verkeerdheid	van	de	opgave,	de	overeenkomst	niet	of	niet	onder	
dezelfde	voorwaarden	zou	hebben	aangegaan.		
• Het	hof	had	moeten	nagaan	of	de	Goudse,	als	de	eigenaresse	van	
Hotel	Wilhelmina	de	opzeggingen	door	General	Accident	en	de	
redenen	daarvan	wél	had	opgegeven,	als	redelijk	handelend	
verzekeraar	onderzoek	hiernaar	zou	hebben	verricht	en	welke	
invloed	het	resultaat	van	dit	onderzoek	zou	hebben	gehad	op	de	
acceptatiebeslissing	van	de	Goudse.		



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
Na	het	Hotel	Wilhelmina-arrest.	
In	de	juridische	literatuur	is	men	het	met	elkaar	eens:	
• Wery	in	1984:	“Volgens	de	HR	moet	dus	niet	een	feitelijk	maar	een	
normatief	criterium	worden	gehanteerd;	beslissend	voor	de	
relevantie	van	de	verzwegen	of	verkeerd	opgegeven	feiten	is	[…]	is	de	
opvatting	die	aan	normen	van	redelijkheid	voldoet.”	
•  Salomons	en	Wansink	sluiten	zich	hierbij	aan.	
•  Later	ook	alle	andere	wetenschappers	die	zich	bezighouden	met	het	
verzekeringsrecht,	inclusief	ondergetekende.	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
Nog	maar	een	voorbeeld.	Van	Tiggele-van	der	Velde	merkt	in	2015	op:	
	
“Voor	een	geslaagd	beroep	op	verzwijging	is	–	nog	in	de	duiding	van	het	
Hotel	Wilhelmina-arrest	–	nodig	dat	vaststaat	dat	de	verzekeraar	als	redelijk	
handelend	verzekeraar	bij	bekendheid	met	het	niet	of	onjuist	meegedeelde	
feit	de	overeenkomst	niet	of	niet	op	dezelfde	voorwaarden	zou	hebben	
gesloten.	[…].	Aan	de	orde	is	daarmee	de	invulling	van	het	zogenoemde	
relevantievereiste.	Het	niet	of	onjuist	meegedeelde	feit	moet	zien	op	een	
omstandigheid	waarvan	de	wetenschap	voor	de	redelijk	handelend	
verzekeraar	van	essentieel	belang	(en	dus	relevant)	was	voor	de	beoordeling	
van	het	aangeboden	risico.	
	
Bespiegelingen	op	10	jaar	‘nieuw’	verzekeringsrecht	(R&P	nr.	VR4)	2015/3.4.	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
•  HR	22	oktober	1999,	ECLI:NL:HR:1999:ZC2999	(Fatum/Susanna)	
•  Een	Antilliaanse	zaak	(art.	320	Wetboek	van	Koophandel	Ned.	Antillen)	
•  De	Hoge	Raad	overweegt:	

“Bij	de	beoordeling	van	dit	middel	moet	worden	vooropgesteld	dat	een	
beroep	van	een	verzekeraar	op	de	in	art.	320	vervatte	grond	voor	
vernietiging	van	een	verzekeringsovereenkomst	slechts	kan	slagen	indien	hij	
als	redelijk	handelend	verzekeraar,	ware	hij	bekend	geweest	met	de	
verkeerdheid	van	de	opgave,	de	overeenkomst	niet	of	niet	onder	dezelfde	
voorwaarden	zou	hebben	aangegaan	(HR	19	mei	1978,	nr	11194,	NJ	1978,	
607).”	

	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
•  Kort	voor	de	invoering	van	titel	7.17	BW	merkt	de	minister	van	Justitie	het	
volgende	op:	
“Het	arrest	Hotel	Wilhelmina	is	niet	met	zoveel	woorden	in	het	nieuwe	recht	
neergelegd.	[…]	Indien	evenwel	een	verzekeraar	een	acceptatiebeleid	hanteert	dat	
afwijkt	van	dat	van	een	redelijk	handelende	verzekeraar,	dan	is	dit	bij	toepassing	van	
artikel	7.17.1.4	lid	1	[art.	7:928	lid	1	BW]	alleen	van	betekenis	indien	de	
verzekeringnemer	zulks	wist	of	behoorde	te	begrijpen.”	

•  En	dit	werkt	volgens	de	minister	door	in	art.	7:930	lid	4	BW.	
•  De	minister	incorporeerde	dus	alsnog	het	criterium	van	de	redelijk	
handelend	verzekeraar,	zoals	dat	in	de	juridische	literatuur	was	begrepen.	
•  Zie	voor	het	volledige	citaat:	Kamerstukken	I	2005/06,	30137,	C,	p.	5-6.		
		



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
Voorbeeld	uit	de	rechtspraak:	
Hof	Den	Haag	7	februari	2006,	ECLI:NL:GHSGR:2006:AW3614,	rov.	17:	
	
“Hoewel	in	art.	7:928	BW	de	norm	van	de	‘redelijk	handelend	verzekeraar’	niet	met	
zoveel	woorden	is	opgenomen,	komt	daaraan	in	dit	geding	geen	betekenis	toe.	[…]	
[A]rt.	7:928	BW	staat	[…]	er	niet	aan	in	de	weg	dat	bij	de	beoordeling	van	het	
optreden	van	een	verzekeraar	betekenis	wordt	toegekend	aan	hetgeen	van	een	
‘redelijk	handelend	verzekeraar’	mag	worden	verwacht.	Ook	de	Minister	van	
Justitie	is	er	blijkens	de	parlementaire	stukken	vanuit	gegaan	dat	met	het	nieuwe	
recht	eenzelfde	resultaat	kan	worden	bereikt	als	met	het	arrest	(Kamerstukken	I	
2005/06,	30	137,	C,	p.	5).”	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
•  In	2017	gaat	het	Hof	Amsterdam	uit	van	een	andere,	meer	beperkte	
lezing	van	het	Hotel	Wilhelmina-arrest!	
• Hof	Amsterdam	4	april	2017,	ECLI:NL:GHAMS:2017:1195.	
• Delta	Lloyd	voerde	in	deze	zaak	aan:	“Verzekeraars	mogen	zich	bij	de	
acceptatie	laten	leiden	door	eigen	opvattingen	omtrent	de	wijze	van	
het	te	verzekeren	aangeboden	risico	en	de	inschatting	van	de	kans	
dat	een	te	verzekeren	onzeker	voorval	zich	zal	verwezenlijken.	De	
beslissing	of	een	arbeidsongeschiktheidsverzekeraar	een	verzekering	
al	dan	niet	wenst	aan	te	gaan,	behoort	tot	het	individuele	
bedrijfsbeleid	van	de	verzekeraar.”	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
•  Hof	Amsterdam	4	april	2017,	ECLI:NL:GHAMS:2017:1195,	rov.	3.6:	

“Uit	dit	arrest	[Hotel	Wilhelmina]	kan	naar	het	oordeel	van	het	hof	niet	
worden	afgeleid	dat	deze	beoordeling	in	algemene	zin	geheel	of	gedeeltelijk	
moet	worden	geabstraheerd	van	de	concrete	acceptatiecriteria	van	de	
betreffende	verzekeraar	(daar	ging	het	betreffende	geschil	ook	niet	over),	
maar	wel	dat	bij	de	beoordeling	van	het	optreden	van	een	verzekeraar	
betekenis	dient	te	worden	toegekend	aan	hetgeen	van	een	‘redelijk	
handelend	verzekeraar’	mag	worden	verwacht.	Niet	is	gebleken	dat	de	
wetgever	van	het	voorgaande	is	afgeweken	bij	de	invoering	van	de	artikelen	
7:929	lid	2	en	7:930	lid	4	BW.”	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
•  Het	Hof	Amsterdam	volhardt	daar	ook	in	een	navolgende	uitspraak.	
•  Zie	Hof	Amsterdam	7	november	2017,	ECLI:NL:GHAMS:2017:4587,	rov.	
3.15:	

“Uit	dit	arrest	kan	naar	het	oordeel	van	het	hof	niet	worden	afgeleid	dat	
deze	beoordeling	in	algemene	zin	geheel	of	gedeeltelijk	moet	worden	
geabstraheerd	van	de	concrete	acceptatiecriteria	van	de	desbetreffende	
verzekeraar	(daar	ging	het	betreffende	geschil	ook	niet	over),	maar	wel	dat	
bij	de	beoordeling	van	het	optreden	van	een	verzekeraar	betekenis	dient	te	
worden	toegekend	aan	hetgeen	van	een	‘redelijk	handelend	verzekeraar’	
mag	worden	verwacht.	Niet	is	gebleken	dat	de	wetgever	iets	anders	heeft	
willen	regelen	bij	de	invoering	van	de	artikelen	7:929	lid	2	en	7:930	lid	4	BW.	
(Zie	ook	hof	Amsterdam	4	april	2017,	ECLI:NL:GHAMS:2017:1195).”	

	



Het criterium van de redelijk handelend 
verzekeraar 
	
•  Tegen	de	uitspraak	van	het	Hof	Amsterdam	van	4	april	2017	is	beroep	
in	cassatie	ingesteld.	
• De	Hoge	Raad	heeft	uitspraak	gedaan	op	5	oktober	2018	(ECLI:NL:HR:
2018:1841),	met	conclusie	van	A-G	Wissink.	
•  Zie	over	de	uitspraak	ook	M.L.	Hendrikse	&	J.G.J.	Rinkes,	‘Het	
uitgangspunt	van	de	‘redelijk	handelend	verzekeraar’	en	de	regeling	
van	art.	7:928-931	BW’,	NTHR	2018-6.	

	



De uitspraak van de Hoge Raad (1/6) 

Ik	begrijp	de	overwegingen	van	de	Hoge	Raad	als	volgt:	
-  Het	gaat	om	de	situatie	waarin	een	verzekeraar	zich	op	acceptatiebeleid	
beroept	(bijv.:	“Ik	zou	de	verzekering	niet	hebben	gesloten”);	

-  Uitgangspunt	is	dat	de	verzekeringnemer	die	zijn	mededelingsplicht	niet	is	
nagekomen,	zonder	dat	sprake	is	van	opzet	de	verzekeraar	te	misleiden,	
daarvan	geen	gevolgen	ondervindt	die	een	redelijk	handelend	verzekeraar	
daaraan	niet	zou	verbinden	(rov.	3.4.7);	

-  De	betrokken	verzekeraar	moet,	in	beginsel,	aantonen	dat	(ook)	een	
redelijk	handelend	verzekeraar	de	verzekering	niet	zou	hebben	gesloten	
(rov.	3.4.6);	

-  De	betrokken	verzekeraar	kan	aan	dit	vereiste	ontsnappen	door	aan	te	
tonen	dat	de	verzekeringnemer	het	acceptatiebeleid	van	de	betrokken	
verzekeraar	kende	of	behoorde	te	kennen	(rov.	3.4.6);	



De uitspraak van de Hoge Raad (2/6) 

• Hoe	kan	de	betrokken	verzekeraar	aantonen	dat	aan	het	criterium	
van	de	redelijk	handelend	verzekeraar	is	voldaan?	Zie	rov.	3.4.8.	
•  Groot	gewicht	kan	toekomen	aan	het	acceptatiebeleid	van	andere	
verzekeraars.	
•  Maar	soms	ook	niet.	Het	kan	zich	voordoen	dat	ook	veel	andere	verzekeraars	
er	een	onredelijk	acceptatiebeleid	op	nahouden.	We	hebben	dan	niets	aan	
een	vergelijking.	
•  En	soms	is	een	vergelijking	niet	eens	nodig!	Het	kan	zich	voordoen	dat	het	
acceptatiebeleid	van	de	betrokken	verzekeraar	op	inhoudelijke	gronden	blijkt	
te	voldoen	aan	de	maatstaf	van	de	redelijk	handelend	verzekeraar.	Denk	aan	
de	verzekeringnemer	die	(onopzettelijk)	een	waslijst	aan	medische	klachten	
niet	heeft	medegedeeld.	



De uitspraak van de Hoge Raad (3/6) 

•  Indien	de	verzekeraar	op	inhoudelijke	gronden	beredeneert	(zie	de	
vorige	sheet	onder	punt	3)	waarom	een	redelijk	handelend	
verzekeraar	de	verzekeringsovereenkomst	niet	zou	hebben	gesloten,	
kan	reeds	dat	al	leiden	tot	het	oordeel	dat	een	redelijk	handelend	
verzekeraar	de	overeenkomst	niet	zou	hebben	gesloten.		
• Of	in	zo’n	geval	toch	het	acceptatiebeleid	van	andere	verzekeraar	in	
de	beoordeling	moet	worden	betrokken	(door	de	rechter),	zal	dan	
afhangen	van	het	verweer	van	de	verzekeringnemer.	
•  Zie	rov.	3.4.8.	



De uitspraak van de Hoge Raad (4/6) 

Nog	twee	verduidelijkingen	van	de	Hoge	Raad:	
•  De	betrokken	verzekeraar	kan	dus	ontsnappen	door	aan	te	tonen	dat	de	
verzekeringnemer	het	(eigen)	acceptatiebeleid	van	de	betrokken	
verzekeraar	kende	of	behoorde	te	kennen.	De	betrokken	verzekeraar	hoeft	
dan	niet	aan	te	tonen	dat	de	verzekeringnemer	de	afwijking	(van	het	
acceptatiebeleid	van	een	r.h.v.)	kende.	Voldoende	is	dat	de	
verzekeringnemer	het	acceptatiebeleid	van	de	betrokken	verzekeraar	
kende	of	moest	kennen.	
•  Uit	de	vragenlijst	van	de	verzekeraar	kan	de	verzekeringnemer	afleiden	
wat	de	verzekeraar	relevant	vindt,	maar	niet	meer	dan	dat.	Uit	de	
gevraagde	informatie	kan	de	verzekeringnemer	niet	afleiden	welke	
gevolgen	de	verzekeraar	binnen	haar	acceptatiebeleid	zal	verbinden.		



De uitspraak van de Hoge Raad (5/6) 

• Nog	één	belangrijke	overweging	van	de	Hoge	Raad	(rov.	3.4.9):	
	
“Hetgeen	hiervoor	[…]	is	overwogen,	is	mede	van	toepassing	indien	de	
verzekeraar	de	overeenkomst	opzegt	op	grond	van	art.	7:929	lid	[2]	BW	
en	indien	de	verzekeraar	zich	erop	beroept	dat	hij	de	verzekering	bij	
kennis	van	de	ware	stand	van	zaken	weliswaar	zou	hebben	gesloten,	
maar	tegen	een	hogere	premie,	voor	een	lager	bedrag,	of	op	andere	
voorwaarden	(art.	7:930	lid	3	BW).”	



De uitspraak van de Hoge Raad (6/6) 

• Hoe	beoordeel	ik	de	uitspraak	van	de	Hoge	Raad?	
	
Positief.	Het	criterium	van	de	redelijk	handelend	verzekeraar	heeft	een	
belangrijke	functie	en	staat	weer	als	een	huis.	De	verzekeringnemer	
krijgt	in	beginsel	alleen	met	redelijk	acceptatiebeleid	te	maken.	
Verzekeraars	hebben	ook	een	tegemoetkoming	gekregen.	De	bewijslast	
ligt	bij	hen,	maar	zij	hebben	nadrukkelijk	de	mogelijkheid	gekregen	om	
op	inhoudelijke	gronden	te	beargumenteren	waarom	hun	
acceptatiebeleid	redelijk	is.	Niet	telkens	hoeft	het	acceptatiebeleid	van	
andere	verzekeraars	of	een	advies	van	een	deskundige	in	het	geding	te	
worden	gebracht.	Dit	scheelt	tijd	en	geld.	
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