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Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV en
H. W. Van Leeuwen hebben een levensverzekeringsovereenkomst gesloten, die op 29 februari 2000 werd
ondertekend, maar is ingegaan op 1 mei 1999. Van Leeuwen
is verzekeringnemer en verzekerde. Overeenkomstig de
levensverzekeringsovereenkomst moest de premie voor
levensverzekering en belegging worden gebruikt. Welk deel
van de premie werd belegd, was afhankelijk van het deel van
de premie dat voor andere doeleinden werd gebruikt, namelijk
om de kosten en de verzekerde risico’s te dekken. De waarde
van de participaties in de beleggingsfondsen bepaalde
wederom de hoogte van de uitkeringen op grond van de
overeenkomst. Er is een verschil van menig gerezen omtrent
de vraag of Van Leeuwen vóór de sluiting van de
overeenkomst voldoende informatie heeft ontvangen over het
gebruik van de premie voor die andere doeleinden en over het
deel van de premie dat wordt belegd.
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In artikel 31 richtlijn 92/96/EEG was de informatieverplichting
jegens de verzekeringnemer vastgelegd:
1.
Vóór de sluiting van de verzekeringsovereenkomst
dienen aan de verzekeringnemer ten minste de in bijlage II,
onder A, vermelde gegevens te worden medegedeeld.
2.
De verzekeringnemer dient gedurende de gehele looptijd
van de overeenkomst te worden ingelicht over elke wijziging
van de in bijlage II, onder B, vermelde gegevens.
3.
De lidstaat van de verbintenis mag van de
verzekeringsondernemingen niet verlangen dat zij aanvullende
gegevens naast de in bijlage II vermelde gegevens
verstrekken, tenzij deze nodig zijn voor een goed begrip door
de verzekeringnemer van de wezenlijke bestanddelen van de
verbintenis. […]
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In het algemeen zijn verzekeringsovereenkomsten juridisch
complexe financiële producten die aanzienlijk kunnen
verschillen per verzekeraar en die belangrijke en potentieel
zeer langdurige financiële verplichtingen met zich kunnen
brengen. Het gaat om een contractuele verhouding waarbij „de
verzekeringnemer [...] zich in een zwakke positie [bevindt] ten
opzichte van de verzekeraar.
De informatievereisten van artikel 31 hadden ten doel een
aspirant-verzekeringnemer in staat te stellen de overeenkomst
te kiezen die het beste bij zijn behoeften past: hij moest
duidelijke en nauwkeurige informatie ontvangen over de
wezenlijke kenmerken van de hem aangeboden producten. De
verzekeringnemer moest exacte informatie ontvangen. Op
basis van die informatie had hij [aldus A-G] in staat moeten
zijn inzicht in de dekkingen en risico’s van het specifieke hem
aangeboden product te krijgen en deze te vergelijken met de
aan andere producten verbonden dekkingen en risico’s.
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Uit de tekst van artikel 31, lid 1, komt duidelijk naar voren dat
„ten minste” deze gegevens aan de verzekeringnemer moeten
worden meegedeeld. Er kan echter nog andere informatie zijn
die in de zin van artikel 31, lid 3, „nodig” is voor een goed
begrip van de wezenlijke bestanddelen van verbintenissen.
Mits aan de daarin vastgestelde voorwaarden is voldaan,
hebben de lidstaten de mogelijkheid te verlangen dat ook
dergelijke gegevens aan de aspirant-verzekeringnemer
worden meegedeeld.
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HvJ:
1)
Artikel 31, lid 3, van richtlijn 92/96/EEG van de Raad
van 10 november 1992 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe
levensverzekeringsbedrijf en tot wijziging van de richtlijnen
79/267/EEG en 90/619/EEG (derde levensrichtlijn), moet
aldus worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat
een verzekeraar op grond van algemene beginselen van
intern recht, zoals de in het hoofdgeding aan de orde zijnde
„open en/of ongeschreven regels”, gehouden is de
verzekeringnemer bepaalde informatie te verstrekken in
aanvulling op die vermeld in bijlage II bij die richtlijn, mits – het
is aan de verwijzende rechterlijke instantie om dit te verifiëren
– de verlangde informatie duidelijk en nauwkeurig is en
noodzakelijk voor een goed begrip door de verzekeringnemer
van de wezenlijke bestanddelen van de verbintenis en zij
voldoende rechtszekerheid waarborgt.
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2)
Hetgeen naar nationaal recht het gevolg is van het niet
verstrekken van die informatie is in beginsel irrelevant voor de
vraag of de informatieplicht in overeenstemming is met
artikel 31, lid 3, van richtlijn 92/96.
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Van Hove:
!

Artikel 4, lid 2, van richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april
1993 betreffende oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten moet aldus worden uitgelegd
dat een beding in een verzekeringsovereenkomst dat ertoe
strekt de betaling van de aan de kredietgever verschuldigde
aflossingen te garanderen in geval van volledige
arbeidsongeschiktheid van de kredietnemer slechts onder de
in die bepaling bedoelde uitzondering valt voor zover de
verwijzende rechter vaststelt dat dat beding:
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–
ten eerste, gelet op de aard, de algehele opzet en de
voorwaarden van het contractuele kader waarvan het deel
uitmaakt alsook op de juridische en feitelijke context ervan,
een kernprestatie van dat contractuele kader vastlegt, die er
als zodanig kenmerkend voor is en
–
ten tweede duidelijk en begrijpelijk is geformuleerd, dat
wil zeggen dat het beding uit grammaticaal oogpunt
begrijpelijk is voor de consument en dat bovendien in de
overeenkomst de concrete werking van het mechanisme
waarop het betrokken beding betrekking heeft, alsook de
verhouding tussen dit mechanisme en het mechanisme dat is
voorgeschreven door andere bedingen op een transparante
wijze wordt uiteengezet, zodat de consument op basis van
duidelijke en begrijpelijke criteria de economische gevolgen
die er voor hem uit voortvloeien, kan inschatten.
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GHSHE 2015:
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Geschil over kosten en premies voor in 1997
gesloten beleggingsverzekering. Partijen mogen
zich uitlaten over arrest Hof van Justitie van 29
april 2015(ECLI:EU:C:2015:286) en over
mogelijk oneerlijk karakter algemene
voorwaarden.
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Gelet op het feit dat partijen tijdens het pleidooi zijn ingegaan
op de conclusie van Advocaat-Sharpston en het (toen nog niet
bekende, JGJR) arrest van het Hof van Justitie deels lijkt af te
wijken van deze conclusie, ziet het hof aanleiding om,
alvorens verder te beslissen, partijen eerst in de gelegenheid
te stellen om zich in ieder geval bij memorie na tussenarrest
uit te laten over het arrest van het Hof van Justitie.
Het hof verwacht dat beide partijen zich bij de hierboven
bedoelde memorie na tussenarrest ook nader uitlaten over de
in deze zaak relevante en toegepaste artikelen uit de
Algemene voorwaarden AV ’97 en – in die gevallen waarin zij
dit aan de orde vinden – zich tevens desgewenst uitlaten over
het (mogelijke) karakter van kernbeding en in hoeverre aan
het transparantiecriterium als door het Hof van Justitie
geformuleerd (zie hierboven) is voldaan of juist niet.
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Drion NJB 2015/1786:
!

De rechter vindt het recht zoals het altijd is
geweest en immer blijven zal.
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De civiele kamer van de Hoge Raad hanteert, zij het
goeddeels impliciet en daarom voor menigeen in de praktijk
niet onmiddellijk evident, een iets bescheidener variant van
het eerste motto, waarbij het laatste zinsdeel wel wordt
ingeslikt, maar het eerste kaarsrecht overeind staat. Men
noemt dat ook wel het leerstuk van de terugwerkende kracht
van de rechterlijke uitspraak. Die terugwerkende kracht, die
deels natuurlijk welhaast onverbrekelijk samenhangt met het
feit dat de rechterlijke uitspraak nu eenmaal pas na verloop
van tijd volgt op een (soms veel) eerder voorgelegd dispuut, is
niet problematisch waar de uitspraak het oude recht
weerspiegelt en herhaalt.
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Maar het gaat wringen wanneer de rechter in zijn uitspraak
varieert op het oude recht en vooral wanneer hij (substantiële)
wijzigingen daarin aanbrengt. In de woorden van Blackstone:
‘[I]t is impossible that the party could foresee that an action,
innocent when it was done, should be afterwards converted to
guilt by a subsequent law’. In gewoon Nederlands, wordt
iemand niet zo eigenlijk per definitie onrecht aangedaan?
Toch lijken wij dat in grote lijnen te accepteren, en dat geldt
misschien zelfs ook wel voor de verliezende partij in de
procedure. Maar hoe zit het met al die anderen die niet bij de
procedure betrokken waren, de tijdgenoten, maar ook
degenen die hen voorgingen? Is het niet vreemd dat ook hun
rechtspositie als het ware door een onzichtbare hand vanuit
de toekomst met terugwerkende kracht wordt gewijzigd?
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Praktijkvoorbeeld Drion: ‘Any express or implied reference to
an enactment includes references to that enactment as
amended, extendedor applied by or under any other
enactment before or after the date of this agreement.’
In contracten zou in die benadering standaard kunnen worden
opgenomen dat partijen niet wensen dat hun rechtsverhouding
met terugwerkende kracht wordt gewijzigd door een
rechterlijke beslissing in een procedure waarbij zij geen partij
zijn, en dat zij hun contract zo nodig zullen wijzigen om de
effecten daarvan, waar mogelijk, teniet te doen.

Typ hier de footer

18

Typ hier de footer

19

Zaak NN-Van Leeuwen…
!

Bij de beoordeling welke vereisten moeten worden gesteld
met betrekking tot de voorspelbaarheid van een dergelijke
verplichting tot het verstrekken van aanvullende informatie,
kan de nationale rechterlijke instantie in de beschouwing
betrekken dat het aan de verzekeraar is, de aard en de
kenmerkende eigenschappen van de door hem aangeboden
verzekeringsproducten te bepalen, en dat deze dan ook in
beginsel zou moeten kunnen vaststellen welke kenmerkende
eigenschappen van die producten rechtvaardigen dat de
verzekeringnemer aanvullende informatie moet worden
verstrekt.
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In casu moet worden opgemerkt dat de toepassing van de
RIAV 1998 volgens de toelichting bij deze regeling onder meer
wordt beheerst door nationaal burgerlijk recht, waarbij
„bijvoorbeeld ook de eisen van redelijkheid en billijkheid” als
bedoeld in artikel 2 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
gelden.
De verwijzende rechterlijke instantie heeft het Hof echter geen
gedetailleerde gegevens verschaft over de precieze aard naar
Nederlands recht van de verplichting tot het verstrekken van
aanvullende informatie, en evenmin over de rol en de exacte
draagwijdte in het nationale recht van de „open en/of
ongeschreven regels” van Nederlands recht, maar enkel
melding gemaakt van de zorgplicht van de verzekeraar, de
precontractuele goede trouw en de redelijkheid en billijkheid
die aan de sluiting van verzekeringsovereenkomsten ten
grondslag moeten liggen.
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Het is hoe dan ook aan de verwijzende
rechterlijke instantie om te beoordelen of de
in het hoofdgeding aan de orde zijnde „open
en/of ongeschreven regels” aan de vereisten
van artikel 31, lid 3, van de derde
levensrichtlijn voldoen.
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Hoe dan ook…maar hoe dan?
!

Limits on the scope of consumer protection must be taken into
account, if the directive is based on consideration of conflicting
interests between parties in legal relationships. The result
would be additional burdens on insurance companies which
would disturb the balance intended by the European Law. On
the other hand supplementary rules are permitted provided
they correspond with the objectives of the European Law and
are necessary for its effective transposition. According to the
view held here, such supplementary rules must balance the
interests of consumer protection and the competitive opening
of domestic markets (EU- and German Insurance Law, H.
Herrmann/I. Matern).
Typ hier de footer

23

!

Het doel van de derde levenrichtlijn is uitdrukkelijk het
faciliteren van toegang tot de markt. De bevoegdheid tot
harmonisatie op dat terrein is duidelijk vastgelegd in het
Verdrag, en is enkel mogelijk in specifieke omstandigheden.
Dit is van groot belang: uitgaande van een ‘market for laws’
heeft harmonisatie met een maximumkarakter al snel tot
gevolg dat voor de lidstaten elke mogelijkheid tot wetgeving
wegvalt. Harmonisatie met een minimumkarakter leidt tot een
zekere regelgevingsbevoegdheid van de lidstaten. Welke
omstandigheden regelen dan de bevoegdheid van de Unie?
Artikel 114 Verdrag geeft aan dat het enkele feit dat sprake is
van diversiteit in regelgevingniet volstaat om tot Uniecompetentie te leiden. Daarvoor moet aantoonbaar zijn dat
deze diversiteit een obstakel voor grensoverschrijdende
handel is of de mededinging verstoort. De toepassing van
deze drempel is niet erg strikt, overigens.
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Kort gezegd volgt uit dit alles dat de Unie moet rechtvaardigen
als er veranderingen worden aangebracht in de juridische
diversiteit tussen de lidstaten; gezien artikel 5 Verdrag moet
dan allereerst worden onderzocht of faciliterende in plaats van
restrictieve maatregelen op hun plaats zijn en, indien
harmonisatie is gerechtvaardigd moet de standaard die daarbij
wordt aangelegd niet hoger zijn dan noodzakelijk om het
marktfalen te redresseren (de doelstelling van de maatregel).
Daarbij is zelfs denkbaar dat een maatregel de juridische test
inzake bevoegdheid doorstaat, maar stuit op het voldoen aan
het vereiste van economische noodzaak.
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Een Europese maatregel kan aldus de bevoegdheid van
lidstaten tot regelgeving verder beperken dan nodig is in het
kader van de doelstelling van de totstandkoming van de
interne markt. De voordelen van competentie tussen
verschillende nationale regelingen (bijvoorbeeld op het gebied
van het contractenrecht) kunnen daarbij in gevaar komen.
Bij de activiteiten die moeten leiden tot het invoeren van een
gemeenschappelijk burgerlijk recht in de Unie is dit alles
problematisch; hetzelfde geldt voor tal van aspecten van het
consumentenbeleid van de Unie. Op het gebied van het
consumentenbeleid bestond echter al enige verdragsbasis, en
was sprake van politieke wil om te komen tot een hoog niveau
van consumentenbescherming (zoals nu vastgelegd in het
Verdrag, artikel 169). Op het gebied van de eenwording van
het burgerlijk recht ontbreken deze factoren.
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Indien er in principe GEEN ruimte is voor toepassing van
maatstaven ontleend aan het burgerlijk recht als het gaat om
de (informatieplichten bij) totstandkoming van de
overeenkomst van levensverzekering, en indien daardoor in
die gevallen een beroep op schending van precontractuele
maatstaven van redelijkheid en billijkheid, maar ook op
nationale regels inzake dwaling, bedrog en dergelijke geheel
wordt uitgesloten ontbeert de derde levenrichtlijn op dit punt
een afdoende verdragsbasis.
Daarom heeft het Hof van Justitie aldus beslist.
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En resteert de vraag naar de analyse van de
situatie ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst, behoudens nieuwe inzichten die
mogelijk leiden tot een ‘onzichtbare hand’ die
het verleden rechtens wijzigt….
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Bernoulli: if there is no evidence leading us to
believe that one of an exhaustive set of mutually
exclusive events is more likely to occur than
another, then the events should be judged
equally probable.
Keynes: uncertainty has two dimensions,
probability and weight, neither of which need to
be measurable.
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