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Gerechtshof Amsterdam
28 juni 2016, nr. 200.112.401/02,
ECLI:NL:GHAMS:2016:2492
(mr. Hoekzema, mr. Geelhoed, mr. Van
Geloven)
Noot mr. E.M. van Orsouw en mr. M.H.J. Lub-
bers

Claims made-verzekering. Dekkingshiaat.
Aansprakelijkheid assurantietussenpersoon.

[BW art. 7:401]

Een bedrijf dat handelt in verkoop, onderhoud en
installatie van overheaddeuren sluit via haar
voormalig assurantietussenpersoon een AVB-ver-
zekering af. Kort na de beëindigingsdatum van
deze verzekering is via Rabobank, de nieuwe assu-
rantietussenpersoon van de verzekerde, een AVB-
verzekering afgesloten bij Interpolis.
Na de beëindigingsdatum heeft Rabobank met de
verzekerde gesproken over een nieuwe AVB-verze-
kering, gelet op de beëindiging van de verzekerings-
overeenkomst met Nationale Nederlanden. Bij dit
gesprek heeft de verzekerde aan Rabobank een
tegen haar ingestelde claim gemeld. Rabobank
heeft deze claim vervolgens kenbaar gemaakt aan
Nationale Nederlanden en ook aan de nieuwe
verzekeraar Interpolis. Zij weigeren beide dekking:
Nationale Nederlanden omdat de aanspraak werd
gemeld na beëindiging van de verzekeringsover-
eenkomst en Interpolis omdat de claim niet onder
de inloopdekking valt. Daarop spreekt het bedrijf
Rabobank aan, nu zij haar zorgplicht als assurantie-
tussenpersoon zou hebben geschonden.
De rechtbank overwoog dat van Rabobank niet kon
worden gevergd dat zij de verzekerde vlak voor de
beëindigingsdatum van de verzekeringsovereen-
komst bij Nationale Nederlanden had gevraagd
naar eventuele schadegevallen, temeer omdat zij
niet bij de opzegging was betrokken. Daarbij komt
dat de verzekerde wist van zowel de beëindigings-
datum als van het feit dat geen dekking meer werd
verleend voor schades die na de royementsdatum
werden gemeld. Het hof overweegt echter anders.
Het hof overweegt dat het principe van claims
made-polissen het risico op dekkingshiaten ver-
groot en dat Rabobank er daarom op had moeten
toezien dat verzekerde tijdig alle mogelijke schade-
meldingen bij Nationale Nederlanden zou doen,
juist om te voorkomen dat zij zich op het ontbreken

van dekking kon beroepen. Nu Rabobank dit heeft
nagelaten, oordeelt het hof dat zij haar zorgplicht
als assurantietussenpersoon heeft geschonden.

[Appellant] te [woonplaats],
appellant,
advocaat: mr. A. Peijs te Amsterdam,
tegen
de coöperatie Coöperatieve Rabobank UA, als
rechtsopvolger onder algemene titel van
Coöperatieve Rabobank Hilversum Vecht en
Plassen UA, te Amsterdam,
geïntimeerde,
advocaat: mr. A. van Hees te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep
(...; red.)

2. Feiten
(...; red.)

3. Beoordeling
3.1. Het gaat in deze zaak om het volgende.
3.1.1. [Appellant] voert onder de naam Doors and
More een bedrijf in verkoop, onderhoud en instal-
latie van overheaddeuren. Hij had via zijn toenma-
lige tussenpersoon, ABN AMRO Verzekeringen
B.V., een aansprakelijkheidsverzekering voor be-
drijven (AVB-verzekering) afgesloten bij Natio-
nale Nederlanden. Het polisblad van deze verze-
kering van 24 november 2004, met vervolgbladen,
vermeldt onder meer:
– de AVB-verzekering is aangegaan tot 17 juni
2007 waarna zij niet wordt voortgezet
– de verzekering wordt/is beëindigd per 17 juni
2007 i.v.m. opzegging door verzekeringnemer
– voor de goede orde bevestigen wij dat op grond
van de polisvoorwaarden deze verkering geen
dekking meer biedt voor aanspraken of omstan-
digheden die na de royementsdatum bij de maat-
schappij worden gemeld.
3.1.2. De Rabobank heeft per 24 november 2004
de assurantieportefeuille van het bedrijf van [ap-
pellant] overgenomen.
3.1.3. Op 22 november 2006 heeft een werknemer
van [A] aardappelgroothandel B.V. ([A]) letsel-
schade opgelopen als gevolg van een ongeval met
een door het bedrijf van [appellant] geplaatste
roldeur. Aegon, de aansprakelijkheidsverzekeraar
van [A], heeft aansprakelijkheid voor de schade
van de werknemer erkend. Bij brief van 29

1279Jurisprudentie Aansprakelijkheid 03-12-2016, afl. 10Sduwww.sdujurisprudentie.nl

170«JA»Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid



december 2006 heeft [A] [appellant] aansprakelijk
gesteld voor alle schade die het gevolg is van het
ongeval met de roldeur.
3.1.4. Op 3 juli 2007 heeft er een gesprek plaatsge-
had tussen [appellant] en (een medewerker van)
de Rabobank. Daarbij is gesproken over een
nieuwe, bij Interpolis af te sluiten AVB-verzeke-
ring in verband met het geëindigd zijn van de bij
Nationale Nederlanden gesloten AVB-verzeke-
ring. Tijdens dat gesprek is ook de claim van [A]
naar aanleiding van het hiervoor vermelde ongeval
ter sprake gekomen. Door bemiddeling van
Rabobank is op 6 juli 2007 met terugwerkende
kracht tot 17 juni 2007 ten behoeve [appellant]
een AVB-verzekering gesloten met Interpolis.
Rabobank heeft de claim van [A] zowel bij Natio-
nale Nederlanden als Interpolis gemeld. Nationale
Nederlanden heeft de claim afgewezen omdat de
aanspraak pas is gemeld nadat de verzekering is
geëindigd en Interpolis heeft de claim afgewezen
omdat het voorval niet onder de inloopdekking
valt.
3.1.5. Zowel Aegon, de verzekeraar van [A], als
[A] hebben [appellant] gedagvaard en vorderingen
tegen hem ingesteld. Aegon wenst regres te nemen
op [appellant] in verband met door haar aan de
werknemer van [A] gedane schade-uitkering en
[A] in verband met door hem aan de werknemer
na het ongeval doorbetaald loon. De rechtbank
heeft de vorderingen van Aegon en van [A] toege-
wezen. In het vonnis in de door [A] aanhangig
gemaakte zaak heeft [appellant] berust. Tegen het
vonnis in de door Aegon aanhangig gemaakte
zaak heeft hij hoger beroep ingesteld.
3.2. De vorderingen van [appellant] in eerste
aanleg zijn gelijk aan die in dit hoger beroep. De
rechtbank heeft die vorderingen afgewezen. Voor
zover de vorderingen van [appellant] zijn geba-
seerd op zorgplichtschending van de Rabobank
heeft de rechtbank daartoe in het tussenvonnis
het volgende overwogen:
“De zorg- en/of waakplicht van een assurantietus-
senpersoon gaat naar het oordeel van de recht-
bank echter niet zo ver dat zij in het kader van het
naderend einde van de verzekeringsovereenkomst
bij Nationale Nederlanden [appellant] actief had
dienen te benaderen met de vraag of er wellicht
nog nieuwe, haar op dat moment nog niet beken-
de, schadegevallen spelen die, in verband met het
aflopen van de polis, nog gemeld moeten worden.
Mede redengevend hiervoor is dat Rabobank de
AVB verzekering bij Nationale Nederlanden niet

zelf heeft afgesloten en deze reeds was opgezegd
voordat zij de verzekeringsportefeuille van [appel-
lant] had overgenomen. Daarnaast wordt van be-
lang geacht dat Nationale Nederlanden blijkens
het vermelde in het polisblad zoals hiervoor geci-
teerd onder 2.2 zelf ook duidelijk heeft gewaar-
schuwd voor het aflopen van de verzekering per
17 juni 2007 alsmede dat de verzekering geen
dekking meer zal bieden voor schades die pas na
royementsdatum worden gemeld. Dat Rabobank
jegens [appellant] ook tekort is geschoten in haar
waakplicht indien Rabobank voor 17 juni 2007
niet met het bestaan van het bedrijfsongeval be-
kend was, is dan ook niet komen vast te staan.”
Bij eindvonnis van 25 april 2012 heeft de recht-
bank geweigerd terug te komen van deze beslis-
sing en heeft zij nieuwe door [appellant] aange-
voerde gronden buiten beschouwing gelaten op
de grond dat deze gronden te laat, in strijd met
een goede procesorde, zijn aangevoerd.
3.3. Tegen deze beslissing en de daaraan ten
grondslag gelegde motivering komt [appellant]
met 9 grieven op. De toelichting op de grieven
bestaat uit diverse in de memorie van grieven ge-
motiveerde verwijten. Verwijt 2 betreft het verwijt
dat de Rabobank ondanks bekendheid met de af-
loop van de AVB-verzekering [appellant] niet
heeft gewaarschuwd voor de uitsluitingsgronden,
verbonden aan de AVB-verzekering, een claims
made-verzekering, en heeft nagelaten voor de af-
loop van die verzekering te inventariseren of er
nog schadeclaims aan de orde waren. [Appellant]
voert daartoe het volgende aan. De Rabobank was
ermee bekend dat de AVB-verzekering per 17 juni
2007 zou eindigen. De Rabobank wist ook dat het
om een claims made-verzekering ging. Een derge-
lijke verzekering houdt voor de verzekeringnemer
het risico in dat voor schadegevallen die tijdens
de looptijd van de verzekering hebben plaatsgehad
dekking ontbreekt, omdat zij niet tijdens de
looptijd van die verzekering worden gemeld en
evenmin onder de dekking van een nieuwe, opvol-
gende AVB-verzekering vallen. Om die reden rust
op de assurantietussenpersoon, zoals de
Rabobank, een zorgplicht, onder meer daarin be-
staande dat de Rabobank voor 17 juni 2007 had
moeten nagaan of een dekkingshiaat zou ontstaan
bij de overstap naar Interpolis, adequaat onder-
zoek had moeten doen naar omstandigheden die
uiteindelijk tot een aanspraak zouden kunnen
leiden c.q. bij [appellant] de mogelijke schade-
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claims moeten inventariseren en deze omstandig-
heden en mogelijke schadeclaims moeten melden
bij Nationale Nederlanden en Interpolis.
3.4. De Rabobank heeft weersproken dat op haar
een zorgplicht rust als door [appellant] bepleit.
Zij wijst op de duidelijke informatie op het polis-
blad over het einde van de looptijd van de AVB-
verzekering en de instructie om aanspraken onder
de verzekering tijdens de looptijd mee te delen.
Volgens de Rabobank is het onder deze omstan-
digheden de eigen verantwoordelijkheid van [ap-
pellant] schades tijdig te melden. Daarnaast be-
toogt de Rabobank dat zij van de juistheid van
door een verzekeringnemer gedane mededelingen
mag uitgaan, in dit geval, bij gebreke van meldin-
gen door [appellant], van de juistheid dat er geen
schades zijn die onder de bij Nationale Nederlan-
den gesloten AVB-verzekering vallen.
3.5. Het hof oordeelt als volgt. Een assurantietus-
senpersoon dient tegenover zijn opdrachtgever
de zorg te betrachten die van een redelijk be-
kwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag
worden verwacht. Het is zijn taak te waken voor
de belangen van de verzekeringnemer bij de tot
zijn portefeuille behorende verzekeringen. Tot
deze taak behoort in beginsel ook dat – kort ge-
zegd – de assurantietussenpersoon de verzekering-
nemer tijdig opmerkzaam maakt op de gevolgen
die hem bekend geworden feiten voor de dekking
van de tot zijn portefeuille behorende verzekerin-
gen kunnen hebben. Dit brengt mee dat hij erop
toeziet dat door of namens de verzekeringnemer
aan de verzekeraar tijdig alle mededelingen wor-
den gedaan waarvan hij, als redelijk bekwaam en
redelijk handelend assurantietussenpersoon, be-
hoort te begrijpen dat die de verzekeraar ervan
kunnen weerhouden om een beroep te doen op
het ontbreken van dekking. Daarbij gaat het om
feiten en omstandigheden die aan de assurantie-
tussenpersoon bekend zijn of die hem redelijker-
wijs bekend behoorden te zijn.
3.6. Het antwoord op de vraag of de Rabobank in
dit geval uit hoofde van haar taak als assurantie-
tussenpersoon gehouden was tot handelen zoals
door [appellant] wordt voorgestaan hangt af van
de omstandigheden van het concrete geval. Het
hof neemt als van belang zijnde omstandigheden
de volgende in aanmerking. Het gaat hier om een
claims made-verzekering. Dit type verzekeringen
is door verzekeraars in het leven geroepen om te
voorkomen dat zij nog geruime tijd na beëindi-
ging van een verzekering worden geconfronteerd

met aanspraken op uitkering vanwege tijdens de
looptijd van de verzekering ontstane schade (zoals
met name bij zogenoemde “sluipende schade” het
geval kan zijn). Een claims made-verzekering
brengt voor de verzekeringnemer het risico mee
dat tijdens de looptijd van de verzekering opgeko-
men schades niet onder de dekking van de verze-
kering vallen, omdat zij niet voor het einde van
de looptijd van de verzekering zijn gemeld. Aldus
dreigt voor de verzekeringnemer zoals [appellant],
van wie het einde van de looptijd van een claims
made verzekering nadert en die een opvolgende
AVB-verzekering wenst, een dekkingshiaat, hetzij
omdat voorgevallen schades nog niet zijn gemeld,
hetzij omdat geen naloopdekking voor de lopende
verzekering geldt, hetzij omdat geen inloopdek-
king onder de nieuwe te sluiten verzekering geldt.
De Rabobank wordt als professionele assurantie-
tussenpersoon geacht met dit risico bekend te zijn.
Zij heeft ook niet gesteld dat dit niet het geval is.
De Rabobank heeft als opvolgend assurantietus-
senpersoon op zich genomen de verzekeringspor-
tefeuille van [appellant] te beheren en voor aflo-
pende verzekeringen nieuwe verzekeringen tot
stand te brengen bij Interpolis. De Rabobank was
tot slot als assurantietussenpersoon bekend met
de voor [appellant] lopende AVB-verzekering en
met het feit dat deze verzekering per 17 juni 2007
eindigde.
3.7. Deze feiten en omstandigheden in samenhang
bezien brengen naar het oordeel van het hof mee
dat de Rabobank erop had moeten toezien dat
door of namens [appellant] aan Nationale Neder-
landen als AVB-verzekeraar tijdig alle meldingen
zouden worden gedaan om te voorkomen dat
Rabobank zich later op het ontbreken van dekking
zou kunnen beroepen vanwege de beëindiging
van de verzekering. Dat had de Rabobank kunnen
en moeten doen door de handelingen te verrichten
die door [appellant] zijn genoemd en die hierbo-
ven zijn vermeld, namelijk door bij de verzekering-
nemer te inventariseren of er bekende claims zijn
of omstandigheden die tot een claim zouden
kunnen leiden en deze melden bij de verzekeraar.
Het verweer van de Rabobank, inhoudende dat
primair op [appellant] de verplichting rustte zelf
tijdig het schadevoorval met de werknemer van
[A] te melden, miskent dat de op de Rabobank
rustende zorgplicht er juist toe strekt te voorko-
men dat een verzekeringnemer die een claims
made-verzekering heeft verzuimt om tijdens de
looptijd van de verzekering claims en omstandig-
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heden te melden, met het verstrekkende gevolg
dat geen dekking onder de verzekering meer be-
staat.
3.8. Uit het vorenstaande volgt dat de grieven voor
zover vervat in verwijt 2 slagen. Voor het overige
behoeven de grieven geen bespreking meer. De
vonnissen waarvan beroep zullen worden vernie-
tigd.
3.9. Wat betreft de vorderingen van [appellant]
overweegt het hof nog het volgende. De vorderin-
gen strekken tot vrijwaring van [appellant] door
de Rabobank. [Appellant] heeft twee concrete
gevallen genoemd waar de door hem gevorderde
vrijwaring op ziet, te weten de vorderingen van
Aegon en [A]. Voor het overige is gesteld noch
gebleken dat de rechtsbetrekking tussen [appel-
lant] en de Rabobank laatstgenoemde verplicht
eerstgenoemde voor meer gevallen te vrijwaren.
Het hof zal de gevorderde verklaring voor recht
dan ook op de vorderingen van Aegon en [A]
toespitsen. Het hof stelt voorts vast dat de
Rabobank geen verweer heeft gevoerd tegen de
(hoogte van) door [appellant] gevorderde schade
en kosten. Gelet hierop zal het hof opnieuw recht
doen zoals hierna onder de beslissing weergege-
ven.
3.10. De Rabobank zal als de in het ongelijk gestel-
de partij worden veroordeeld in de kosten van het
geding in beide instanties, met nakosten.

4. Beslissing
Het hof:
vernietigt de vonnissen waarvan beroep;
en opnieuw rechtdoende:
verklaart voor recht dat de Rabobank jegens [ap-
pellant] tekort is geschoten in de uitoefening van
haar taken als assurantietussenpersoon en mits-
dien gehouden is aan [appellant] ten titel van
schadevergoeding te betalen al datgene waartoe
[appellant] in de procedures tussen [appellant]
en [A] en tussen [appellant] en Aegon is of mocht
worden veroordeeld;
verklaart voor recht dat de Rabobank gehouden
is aan [appellant] de advocaatkosten te vergoeden
die hij heeft moeten maken en nog zal moeten
maken in de procedures tussen [appellant] en [A]
en tussen [appellant] en Aegon, ongeacht de uit-
komst van die procedures;
veroordeelt de Rabobank in de kosten van het
geding in eerste aanleg en in hoger beroep, tot op
heden aan de zijde van [appellant] in eerste aanleg
begroot op € 336,89 aan verschotten en € 1.356,=

voor salaris advocaat en in hoger beroep op
€ 372,17 aan verschotten en € 894,= voor salaris
advocaat, en in de nakosten, begroot op € 131,=
voor nasalaris, te vermeerderen met € 68,= voor
nasalaris en de kosten van het betekeningsexploot
ingeval betekening van dit arrest plaatsvindt;
verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voor-
raad.

NOOT

Een dekkingshiaat dat ontstaat als gevolg van
de systematiek van claims made-polissen is re-
gelmatig een onderwerp van geschil. In veel van
die gevallen betrekt de verzekerde haar assuran-
tietussenpersoon in rechte wanneer zij consta-
teert dat zij als gevolg van een dekkingshiaat
niet verzekerd is voor een tegen haar ingestelde
claim. Zo ook in de kwestie die ten grondslag
ligt aan dit arrest van het Hof Amsterdam.

De systematiek van claims made-verzekeringen
Eerst een korte introductie over de systematiek
van claims made-polissen. In beginsel kennen
alle aansprakelijkheidsverzekeringen in Neder-
land dit systeem. In de kern komt het erop neer
dat de aansprakelijkheidsverzekering dekking
biedt voor aanspraken die i) tijdens de looptijd
van de verzekering tegen de verzekerde worden
ingesteld en ii) die door de verzekerde ook
daadwerkelijk tijdens die looptijd bij de verzeke-
raar zijn gemeld. Claims die na de beëindigings-
datum van de verzekering tegen de verzekerde
worden ingesteld vallen niet meer onder de
dekking, ook al heeft de onderliggende hande-
ling die leidt tot de claim plaatsgevonden tijdens
de looptijd van de verzekering. De beëindigde
aansprakelijkheidsverzekering biedt daarmee
alleen dekking voor schades die voor de beëin-
digingsdatum bij haar zijn gemeld, terwijl de
nieuw afgesloten aansprakelijkheidsverzekering
in beginsel geen dekking biedt voor claims die
voortkomen uit omstandigheden die hebben
plaatsgevonden voorafgaand aan de ingangsda-
tum van die nieuwe verzekering, zeker indien
verzekerde bekend was met deze omstandighe-
den en wist of had behoren te weten dat hieruit
een claim zou kunnen voortvloeien. Om te
voorkomen dat een (potentiële) claim door deze
systematiek buiten de dekking van een aanspra-
kelijkheidsverzekering valt zijn er verschillende
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mogelijkheden: i) het doen van een zogenaamde
“omstandighedenmelding” indien de verzekerde
kennis draagt van een “omstandigheid” die
mogelijk tot een aanspraak kan leiden (zonder
dat deze aanspraak dan al definitief tegen haar
is ingesteld), waarop de verzekeraar dekking zal
moeten bieden indien later wel definitief een
aanspraak wordt ingesteld, of ii) het bedingen
van uitloopdekking bij de oude verzekeraar, of
iii) het bedingen van inloopdekking bij de nieuwe
verzekeraar. In de praktijk blijkt dat verzekerden
zich van deze systematiek – en daarmee van het
risico dat een tegen hen ingestelde vordering
c.q. een hen bekende omstandigheid niet (lan-
ger) onder een verzekeringsovereenkomst is
gedekt – niet altijd even goed bewust zijn.

Casus
Dat brengt ons bij de onderhavige kwestie. Be-
drijf X (hierna: “X”) sloot in 2004 via haar voor-
malige assurantietussenpersoon een AVB-verze-
kering af bij Nationale Nederlanden. X heeft
deze verzekeringsovereenkomst kennelijk direct
opgezegd tegen 17 juni 2007. Op dezelfde dag
ook heeft Rabobank de assurantieportefeuille
van X overgenomen. Op 3 juli 2007, dus na
beëindiging van de AVB-verzekering bij Natio-
nale Nederlanden, heeft Rabobank – kennelijk
voor het eerst – met X gesproken. Daarbij is een
nieuw af te sluiten verzekering bij Interpolis ter
sprake gekomen, maar ook een nog niet eerder
bij Rabobank of Nationale Nederlanden gemelde
claim die reeds in december 2006 tegen X is in-
gesteld. Rabobank sluit vervolgens voor X een
nieuwe AVB-verzekering af bij Interpolis (met
terugwerkende kracht vanaf 17 juni 2007) en
heeft de voormelde claim vervolgens bij Natio-
nale Nederlanden en Interpolis gemeld. Beide
weigeren dekking: Nationale Nederlanden omdat
de claim is gemeld na de beëindigingsdatum
van de verzekering en Interpolis omdat de claim
niet onder de inloopdekking valt. Daarmee
kampt X met een niet-gedekte claim, waarvan
zij de schuld bij Rabobank legt.
De rechtbank oordeelde dat van een zorgplicht-
schending geen sprake was. Rabobank hoefde
haar klant niet actief te benaderen tegen het
einde van de verzekeringsovereenkomst om te
vragen of er nog schadegevallen speelden die
voor het daadwerkelijke einde gemeld moesten
worden, ook omdat de verzekeringsovereen-
komst reeds was opgezegd voordat zij de assu-

rantieportefeuille overnam. Daarbij kwam dat
het polisblad i) duidelijk waarschuwde voor de
beëindigingsdatum en ii) daarop expliciet was
vermeld dat de verzekering geen dekking bood
voor schades die na de beëindiging werden ge-
meld.
Begrijpen wij de rechtbank goed, dan ligt in haar
overweging besloten dat X – die bekend was
met de tegen haar ingestelde claim – eenvoudig
had kunnen zien wanneer de polis zou worden
beëindigd en dat zij daaraan voorafgaand deze
claim had moeten melden (en er anders geen
dekking was).
Bij het hof valt het dubbeltje voor de assurantie-
tussenpersoon echter de verkeerde kant op en
worden de (eventuele) eigen verantwoordelijk-
heden van de verzekeringnemer ondergeschikt
geacht aan de zorgplicht van de assurantietus-
senpersoon. Volgens het hof had Rabobank erop
moeten toezien dat aan Nationale Nederlanden
tijdig alle mogelijke meldingen zouden worden
gedaan, juist om te voorkomen dat zij zich op
het ontbreken van dekking zou kunnen beroe-
pen. Dat had zij volgens het hof kunnen doen
door tijdig (lees: in ieder geval voor de beëindi-
gingsdatum) bij X te informeren of er claims te-
gen haar waren ingediend of dat er omstandig-
heden speelden die tot een claim zouden kunnen
leiden. Het verweer van Rabobank dat het pri-
mair X was die zelf de voormelde aanspraak had
moeten melden maakt dit voor het hof niet an-
ders, nu de zorgplicht er juist toe strekt te voor-
komen dat X verzuimt om tijdig claims te melden
bij Nationale Nederlanden. De balans tussen de
eigen verantwoordelijkheid van X – die
Rabobank op zich terecht benoemt, nu art. 7:941
BW en veelal de polisvoorwaarden een tijdige
melding van aanspraken vereisen, vaak op
straffe van verval van rechten – en de verant-
woordelijkheid van Rabobank als assurantietus-
senpersoon slaat daarmee uit in het nadeel van
Rabobank.

Claims made-verzekeringen en de zorgplicht van
de assurantietussenpersoon
Het behoort onder meer tot de taak van de assu-
rantietussenpersoon om zoveel mogelijk te
voorkomen dat de verzekeraar zich kan beroepen
op het ontbreken van dekking voor een ingedien-
de aanspraak (vgl. recent nog HR 26 februari
2016, «JA» 2016/90). Maar hoe ver gaat die taak?
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Opmerkelijk is dat het hof blijkbaar geen (door-
slaggevende) betekenis hecht aan het feit dat X
ook op het polisblad duidelijk had kunnen lezen
dat Nationale Nederlanden geen dekking bood
indien de claim niet tijdig werd gemeld. De
rechtbank had juist veel gewicht aan deze om-
standigheid toegekend. De redenering van de
rechtbank lijkt aan te sluiten bij de gedachtegang
die hetzelfde Hof Amsterdam volgde in het arrest
van 23 september 2014
(ECLI:NL:GHAMS:2014:3960). Daarin werd geoor-
deeld dat van de klant had mogen worden ver-
wacht dat hij de polisbladen (met daarop de
duidelijke beperking van de dekking) had gele-
zen, om welke reden op de assurantietussenper-
soon geen verdere informatie- of waarschuwings-
plicht rustte. Is hier nu sprake van tegengestelde
uitspraken of kan het verschil in uitkomst wor-
den verklaard?
Het oordeel van het hof in deze casus lijkt vooral
te zijn ingegeven door het risico dat een verze-
kerde zich onvoldoende bewust is van de ver-
gaande consequenties bij het niet-tijdig melden
van een claim of een omstandigheid aan de
verzekeraar. Dat risico lijkt volgens het hof zelfs
te kunnen bestaan indien de bewoordingen van
een polisblad of in de polisvoorwaarden op het
eerste oog vrij duidelijk zijn. Nu de “claims ma-
de”-systematiek voor een leek relatief complex
is, kunnen wij het hof hierin volgen.
Dat geldt temeer omdat assurantietussenperso-
nen juist bij uitstek op de hoogte zijn van de
mogelijkheid dat dekkingshiaten ontstaan bij
opvolgende aansprakelijkheidsverzekeringen.
Dat billijkt het feit dat de zorgplicht van een as-
surantietussenpersoon in principe inhoudt dat
zij in dezen proactief handelt en niet erop mag
vertrouwen dat zijn klanten (de verzekerden) de
“claims made”-systematiek steeds volledig
doorgronden en de gevolgen daarvan geheel
begrijpen.
Het oordeel van het hof betekent concreet dat
de assurantietussenpersoon bij het oversluiten
van een verzekering van de ene verzekeraar naar
de andere bij een verzekerde niet alleen tijdig
en actief moet vragen naar concrete claims die
al zijn ingediend, maar ook ernaar zal moeten
informeren of verzekerde bekend is met concrete
omstandigheden waaruit mogelijk een claim kan
voortvloeien (zoals een arbeidsongeval dat heeft
plaatsgevonden maar waarvoor de verzekerde
nog geen formele aansprakelijkstelling heeft

ontvangen). Dat laatste aspect deed zich in 2013
ook voor bij het Hof Den Haag
(ECLI:NL:GHDHA:2013:3392), waarbij rondom
een overstap van een avb-verzekering volgens
de klant door de assurantietussenpersoon onvol-
doende erop was gewezen dat ook omstandig-
heden hadden moeten worden gemeld (en dat
anders het risico bestond dat beide verzekeraars
geen dekking zouden bieden). In die kwestie
ging het om de kennis die een scholengemeen-
schap had van een ongeval tijdens een gymles.
Omdat de leerlinge voorspoedig herstelde van
een gebroken ruggenwervel had de scholenge-
meenschap deze omstandigheid nog niet ge-
meld bij de oude verzekeraar. Toen enige tijd
later (na beëindiging van de oude verzekering)
toch een aanspraak werd ingesteld, werd dek-
king door beide verzekeraars geweigerd. Uit het
tussenarrest van het hof blijkt dat de assurantie-
tussenpersoon zich wel bewust moet zijn van
het risico dat voor zulke (reeds bekende) omstan-
digheden dekking ontbreekt indien niet tijdig
een omstandighedenmelding wordt gedaan (NB.
in dit tussenarrest kreeg de klant een bewijsop-
dracht dat haar assurantietussenpersoon hier
ook daadwerkelijk onvoldoende op had gewe-
zen). In zoverre is het onderhavige arrest van
het Hof Amsterdam in lijn met eerdere recht-
spraak.
Wij willen in dit verband wel opmerken dat het
handelen van X mogelijk ook niet geheel over-
eenkomt met hetgeen van haar kon worden
verwacht. Op haar rust immers krachtens de
polisvoorwaarden de verplichting om tegen haar
ingestelde claims onmiddellijk bij de verzekeraar
te melden. Nationale Nederlanden had boven-
dien op het polisblad uitdrukkelijk gewaar-
schuwd dat geen dekking bestond voor claims
die na beëindiging zouden worden gemeld. Uit
het oordeel van het hof wordt niet duidelijk of
Rabobank een concreet beroep op eigen schuld
had gedaan. Onder deze omstandigheden is wat
ons betreft verdedigbaar om in het kader van
art. 6:101 BW gewicht toe te kennen aan de
eigen verantwoordelijkheid van de verzekering-
nemer en daarmee tot een verdeling van de
schade.
Een laatste vraag is nog of een assurantietussen-
persoon in een situatie als de onderhavige kan
volstaan met een mondeling advies of waarschu-
wing of dat de assurantiepersoon er beter aan
doet om dit (ook) schriftelijk vast te leggen. Deze
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vraag kan niet alleen van belang zijn voor de
stelplicht en bewijslastverdeling (dus de vraag:
wie moet aantonen dát er gewaarschuwd is),
maar kan ook spelen in het kader van de discus-
sie over de aard en omvang van de zorgplicht
(of anders geformuleerd: is een mondelinge
waarschuwing wel voldoende?). Het gaat de
reikwijdte van deze noot te buiten om uitvoerig
in te gaan op deze – voor de praktijk zeer interes-
sante en ook belangrijke – vragen. In het kader
van de eerste vraag – wie moet aantonen dát er
gewaarschuwd is – wijzen wij nog wel op een
recent arrest van de Hoge Raad van 19 februari
2016 (ECLI:NL:HR:2016:288), waarin de Hoge
Raad op een notaris als beroepsbeoefenaar een
verzwaarde motiveringsplicht legde ten aanzien
van zijn stelling dat bepaalde onderwerpen wa-
ren besproken. Dit arrest kan mogelijk in bepaal-
de situaties ook spelen bij andere beroepsbeoe-
fenaren en daarmee mogelijk ook bij de assuran-
tietussenpersoon. De tweede vraag is minstens
zo interessant. In het vonnis van de Rechtbank
Amsterdam van 4 november 2015 («JA» 2016/35)
overwoog de rechtbank dat bij een mondelinge
opdracht aan de assurantietussenpersoon kan
worden verwacht dat hij de opdracht zodanig
vastlegt dat daaruit ondubbelzinnig de betreffen-
de wens van de verzekeringnemer kan worden
afgeleid. Voorts dient hij de opdracht ook
schriftelijk aan de verzekeringnemer te bevesti-
gen. Daarmee is naar ons oordeel niet uitgeslo-
ten dat een rechter in een situatie als in het on-
derhavige geval – waarin niet alleen sprake is
van een voor de leek gecompliceerd “claims
made”-systeem maar waarin de voor de klant
op het spel staande belangen ook groot zijn
(namelijk het verlies van dekking) – tot het oor-
deel komt dat de zorgplicht (i) niet alleen met
zich brengt dat de assurantietussenpersoon bij
een overstap van de ene verzekeraar naar de
andere verzekeraar tijdig navraag doet bij haar
klant naar reeds bekende én potentiële claims,
(ii) maar dit ook schriftelijk vastlegt en daarbij
ook waarschuwt voor de mogelijke gevolgen.
Kortom, het lijkt om meerdere redenen verstan-
dig om in de praktijk adviezen en waarschuwin-
gen zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen.

E.M. van Orsouw,
advocaat bij Kennedy Van der Laan NV te Amster-
dam

M.H.J. Lubbers,
advocaat bij Kennedy Van der Laan NV te Amster-
dam
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Gerechtshof Amsterdam
20 september 2016, nr. 200.175.692/01,
ECLI:NL:GHAMS:2016:3860
(mr. Hofmeijer-Rutten, mr. Vink, mr.
Akkermans)

Kabelschade. Verplichtingen van grondroerder.
Onderzoeks- en informatieplicht.

[Wet Informatie Uitwisseling Onderaardse
Netten art. 2; Besluit Informatie Uitwisseling
Onderaardse Netten art. 5]

Als grondwerkbedrijf X een damwand slaat, ont-
staat hierbij schade aan een kabel van beheerder
Liander. X heeft tevoren een KLIC-melding gedaan
en twee proefsleuven gegraven. Daarbij trof hij de
kabel aan op de plaats waar deze volgens de teke-
ningen zou moeten liggen. Een deel van de kabel
liep echter ook op een niet-aangegeven plaats,
waardoor de schade ontstond.
Liander stelt X aansprakelijk voor haar schade. Het
hof onderzoekt de WION (Wet Informatie Uitwisse-
ling Onderaardse Netten) en BION (Besluit). Deze
hebben als doel graafschades te voorkomen en
leggen daartoe op de grondroerder de plicht
zorgvuldig te graven en op de beheerder de plicht
nauwkeurige informatie te verstrekken. Bij overtre-
ding van deze verplichtingen is onrechtmatigheid
gegeven. Aan de aansprakelijkheidsregels zelf
(o.b.v. art. 6:162 BW) verandert niets.
Het hof constateert dat de schade ontstaan is,
doordat de kabel op een bepaald punt niet liep
zoals aangegeven op de door X geraadpleegde
tekening. Deze tekening voldeed niet aan de
nauwkeurigheid die op grond van de BION ver-
wacht moet worden. X heeft niet onzorgvuldig
gehandeld door na te laten verder onderzoek naar
de ligging van de kabels te doen.
De BION legt de netbeheerder echter strengere
eisen op dan vroeger. De grondroerder mag uit-
gaan van een kaart die tot op een meter nauwkeu-
rig is. Dat dit in praktijk vrijwel onmogelijk is, is in
de relatie tussen beheerder en grondroerder niet
van belang. De WION heeft het, hier beoogde, ef-
fect dat de grondroerder minder snel aansprakelijk
is. Tegelijkertijd moet de grondroerder altijd de uit
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