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•  Polis:  

•  verzekerd is Peruaanse beker (ca 300 na 
Chr.) 

•  Verzekerde som en verzekerde waarde  
EUR 10.000 op basis van aankoopbon 



Beker (week later) wordt gestolen 

Expert van verzekeraar rapporteert:  
waarde was in werkelijkheid EUR 6.500 

i.p.v. EUR 10.000 

VRAAG: wat moet de verzekeraar uitkeren? 



•  Vroeger sprak men in zo’n geval van een 
partijentaxatie ex art. 274 WvK 

•  Met ingang van 1 januari 2006 is de 
partijentaxatie niet meer geregeld in de 
wet.  



partij(en)taxatie 

•  Term in de volksmond, misleidend 
•  Verzekeraar taxeert niet, dus partijen 

taxeren niet. 
•  Taxeert verzekerde wel? Verzekerde geeft 

(bijvoorbeeld op basis van aankoopnota) 
waarde op die door verzekeraar wordt 
aangenomen en verzekerd. 



Uitkeringsplicht van verzekeraar: 

•  Bij open polis: EUR 6.500; 
•  Bij polis op basis van deskundigentaxatie: 

EUR 10.000; 
•  Bij polis op basis van partijtaxatie? 



Wet kent niet het fenomeen 
partijtaxatie 

Wet kent niet het fenomeen partijtaxatie  
Evenmin kent de wet: 
•  De buurmantaxatie, dwz taxatie geschiedt 

door de buurman; 
•  De indiaantaxatie, dwz taxatie geschiedt 

door een indiaan. 



Asser-Wansink-Van Tiggele 
pag. 374 

“Er is een verschil tussen de polis op basis 
van partijtaxatie en de polis op basis van 
deskundigentaxatie” 

Maar leggen niet uit wat het verschil is. 



Asser-Wansink-Van Tiggele (pag. ….), Van Huizen 
in “Verzekeringsrecht praktisch belicht”, pag 153 
en bijna alle andere schrijvers noemen wel 
waarin partijtaxatie en deskundigentaxatie gelijk 
zouden zijn: beide zijn een 
vaststellingsovereenkomst. 

Is een partijtaxatie inderdaad een 
vaststellingsovereenkomst? 

(algemene leer is dat deskundigentaxatie 
inderdaad vaststellingsovereenkomst is) 



Kenmerk van vaststellingsovereenkomst:  
Mag in strijd zijn met de wet. 
Door een verzekeringsuitkering op basis van 

een vaststellingsovereenkomst mag 
verzekerde, in afwijking van 
indemniteitsbeginsel, in duidelijk 
voordeliger positie geraken. (Asser, nr. 
440) 



Art. 7:960 verbiedt dat verzekerde door een 
uitkering op grond van een partijtaxatie in 
duidelijk voordeliger positie geraakt (mag 
alleen bij deskundigentaxatie). 

Dus: partijtaxatie is geen 
vaststellingsovereenkomst! 



Vergelijk art. 274 (Oud) Wetboek van 
Koophandel: 

Uitkering die leidt tot bovenmatigheid (= 
indemniteitsbeginsel, Asser, pag. 374) is 
verboden. 

. 



 Wat betekent conclusie dat partijtaxatie 
geen vaststellingsovereenkomst is en dat 
partijen daaraan niet zijn gebonden als de 
verzekerde door uitkering in duidelijk 
voordeliger positie komt te verkeren? 

 Antwoord: verzekeraar zal zich mogen 
beperken tot uitkering van lager bedrag. 



 Wat is dan nog de zin van een polis op 
basis van partijtaxatie?  
 Antwoord: 
 Vermelding in polis van verzekerde 
waarde wordt algemeen gezien als vorm 
van dwingend bewijs. (ben zelf daarmee oneens, is mijns 
inziens veeleer erkenning door verzekeraar) 

 Dus verzekeraar mag tegenbewijs leveren. 



Conclusie :  

1.  Betekenis van polis op basis van 
partijtaxatie leidt tot verlegging van 
bewijslast met betrekking tot omvang 
schade:  
waarde getroffen object staat vast 
behoudens tegenbewijs door 
verzekeraar. 



Conclusie (vervolg): 

2  Verzekeraar zal meerdere waarde alleen 
hoeven uitkeren als verzekerde daardoor 
niet in een duidelijk voordeliger positie 
komt te verkeren. 


