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Voorwoord

Dit boek bevat historische en thematische uiteenzettingen over het levens-

verzekeringsrecht, met name over de daarbij van belang zijnde leren van het
oorspronkelijke en van het afgeleide recht en over de regelingen in het NBW die
direct of indirect te maken hebben met de overeenkomst van levensverzekering.

Het betoog is zodanig ingericht (zie daarvoor nader de inhoudsopgave en de
tweede paragraaf van hoofdstuk 1) dat de genoemde leren en NBW-regels het
gehele boek door aan de orde komen. Gezien de gekozen opzet leek een tref-
woordenregister niet erg zinvol, maar wel een register van aangehaalde wets-
artikelen en NBW-bepalingen. Zo'n register is dan ook achterin dit boek opgenomen
evenals een rechtspraakregister en een lijst van monografieen en preadviezen die
speciale aandacht schenken aan het in dit proefschrift behandelde thema.

Er is naar gestreefd in de voetnoten slechts bronverwijzingen op te nemen. In
dat streven ben ik niet geheel geslaagd, soms bevatten de voetnoten ook medede-
lingen van inhoudelijke aard. Nooit echter is de kennisneming van de voetnoten
nodig om de hoofdtekst te kunnen volgen.

Het levensverzekeringsrecht is de laatste tijd sterk in beweging. Met het oog
daarop is het van belang te vermelden dat het manuscript is afgesloten per 15 juli
1990.

Een woord van dank is hier op zijn plaats ten opzichte van de vele personen die
er op verschillende wijze toe hebben bijgedragen dat dit werkstuk kon worden
voltooid.

Ik noem in de eerste plaats mijn promotor, die veel tijd en energie heeft be-
steed aan het doorwerken van de conceptteksten en het formuleren van vragen en
opmerkingen daarbij. Geregeld luidde zijn bange vraag: kan de lezer dit volgen?
Vrijwel steeds leidde die vraag tot aanpassingen in de tekst die de toegankelijkheid
ervan hopelijk hebben vergroot.

Verder noem ik mijn collega van het eerste uur, Ad van de Wiel, die het ma-
nuscript heeft willen doorlezen en daarbij tal van nuttige kanttekeningen heeft
geplaatst. Hij heeft ook, samen met Haijte Wiggers en Jetty van Driel, waardevolle
aanwijzingen gegeven voor de door Paula Vonk-Cunningham vervaardigde Engelse
vertaling van de samenvatting.



vi                    VOORWOORD

In de derde plaats dienen vermeld te worden degenen die tijdens het werk aan
dit proefschrift in mijn directe omgevinghebbenmoetenverkeren: mijnhuisgenoten
en de student-assistenten wie het lot heeft getroffen dat zij met mij een werk-
kamer op de faculteit moesten delen. Zij hebben de wisselende stemmingen van

..

een schrijver bllimoedig verdragen en daarvoor past dank, die ik ten opzichte van
de opeenvolgende student-assistenten wil uitdrukken door de eerste en de laatste
van hen, Thomas Lenders en Joost Melis, te vragen mij bij te staan bij de ver-
dediging van dit proefschrift.

Tenslotte noem ik Marianne Stolp en Ren6e Rijkens die het potloodgeschreven
manuscript hebben uitgetypt en Maya Nanlohy en An Musters, die, als duivelskuns-
tenaars jonglerend met de geheimtaal waarmee de informatica de cultuur heeft
verrijkt, de tekst de huidige vorm hebben gegeven.

Pim Leclercq,
Berkel-Enschot, 15 oktober 1990
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.  Een casus ter introductie van de leer van het oorspronkelijke recht en
de leer van het afgeleide recht

Een man is directeur - enig aandeelhouder van een B.V. De B.V. geniet een aan-
zienlijk bankkrediet waartegenover de bank aanzienlijke zekerheden heeft bedon-

gen. Niet alleen heeft de bank een hypotheekrecht op de bedrijfsgebouwen en
zekerheidseigendom van de roerende goederen en de vorderingen van de B.V., ook
heeft de bank zich door de man drie polissen van levensverzekering laten cederen
als onderpand voor de schuld van de B.V.1 Die overeenkomsten van levensverzeke-
ring had de man geruime tijd voordien afgesloten om in geval van zijn overlijden

zijn vrouw althans financieel niet in de kou te laten staan. Hij had daartoe zijn
vrouw -herroepelijk- als begunstigde aangewezen. Bij gelegenheid van de zeker-
heidscessie werd de vrouw evenwel naar het tweede plan geschoven: de bank werd

eerste begunstigde, en de vrouw tweede.

Met de B.V. gaat niet alles naar wens. Zij wordt failliet verklaard. Tijdens het
faillissement sterft de man. De bank incasseert de levensverzekeringsuitkeringen
en brengt de ontvangen bedragen in mindering op de schuld van de B.V. jegens
haar. De activa van de B.V., die eveneens verbonden waren voor de bankschuld,
laat de bank onaangeroerd. De waarde van die activa overtreft de restant vorde-

ring van de bank verre en daarom is de curator graag bereid de restant-schuld
aan de bank te voldoen. Veel minder riant dan de positie van de bank is die van
de weduwe. Zij is weliswaar enig erfgenaam, doch de nalatenschap is uiterst

pover. De weduwe blijft vooralsnog berooid achter.

Vooralsnog, want de vraag is gerechtvaardigd of de weduwe, ondanks het feit dat

de polissen als zekerheidsobject waren gebruikt, niet toch profijt moet kunnen

trekken van de tot uitkering gekomen polissen. Dat zou bereikt kunnen worden

door de volgende juridische constructie.

1. Deze weinig juridische formulcring is met opzet gckozen, ccn poging tot meer juridi-
sche precisie zou ons hier al midden in de problemen brengen die verderop in deze

studic worden behandeld. Alles op zijn tijd.
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De levensverzekeringspolissen behoorden tot het vermogen van de man. Door ze
aan de bank te cederen stond hij als derde met een gedeelte van zijn vermogen in
voor de schuld van de B.V. aan de bank. Als derde-zekerheidsverschaffer heeft de
man verhaal in zijn vermogen moeten ondergaan op het moment dat en doordat de
bank de uitkering op de polissen incasseerde en in mindering bracht op haar vor-
dering op de B.V.

De heersende leer over de relatic tussen debiteur, crediteur en derde-zeker-
heidsverschaffed voert dan tot de conclusie, dat (de erfgenamen van) de man

krachtens art. 1438, lid 3 BW (zijn) is getreden in de rechten van de bank jegens
de B.V.

Het belang van deze subrogatie is voor de weduwe, enig erfgenaam, natuurlijk
gelegen in de mogelijkheid die zij dan verkrijgt om buiten het faillissement om de
zakelijke zekerheden uit te winnen die de bank van de B.V. had bedongen doch
die de bank zelf niet nodig had.

Al is de bovenstaande analyse van de regels over de positie van de derde-zeker-
heidsverschaffer en de regels over subrogatie in zijn algemeenheid niet onjuist,
wie op grond daarvan de weduwe zou voorhouden dat zij niet met lege handen
hoeft te blijven, maakt haar waarschijnlijk blij met een dode mus. Voor een re-
alistische prognose van de kansen van de weduwe is het nodig zich er rekenschap
van te geven dat het hier levensverzekeringspolissen waren die in zekerheid zijn
gegeven. En dat feit kan leiden tot gevolgtrekkingen die op basis van de algemene
beginselen van het vermogensrecht niet zonder meer verwacht behoeven te wor-
den.

Zo is hierv66r gesteld dat de polissen van levensverzekering v66r de zekerheids-
cessie behoorden tot het vermogen van de man. In deze ongeclausuleerde vorm
wordt die stelling door velen bestreden. Weliswaar ontleent de man aan de door
hem gesloten levensverzekeringsovereenkomsten allerlei rechten, bv. het recht om
een begunstigde aan te wijzen, het recht om de polis af te kopen, te belenen en
in pand te geven, maar niet komt hem het recht toe op de verzekerde som. De
verzekeringnemer heeft weI rechten op de polis, zo wordt geleerd, maar niet het
recht uit de polis, dat is het recht op de verzekerde som. Dit recht komt aan de
begunstigde toe. Op het moment dat het verzekerde risico zich voordoet, in onze
casus het overlijden van de man, nemen de rechten op de polis een einde en wordt
het recht op de verzekerde som geboren en wel bij de begunstigde.

2.    HR 22 nov. 1940, NJ 1941, 728; HR 3 jan. 1941, NJ 1941, 470; Asser-Mijnssen-Van
Velten (llc dr. 1986) p. 304.
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Het is duidelijk dat in deze visie geen sprake kan zijn van subrogatie van de
weduwe in de rechten van de bank jegens de B.V. Voor subrogatie is immers no(iii
dat de derde de schuld, waarvoor hij mede verbonden was, uit zijn eigen vermogen
heeft betaald. In de zojuist aangeduide opvatting over de aard van de levensver-

zekeringsovereenkomst waarbij een derde als begunstigde is aangewezen heeft het
recht op de verzekerde som nooit tot het vermogen van de man behoord. Het is
ook niet de man die de verzekeringsuitkering aan de bank heeft betaald, de ver-
zekeringsmaatschappij heeft dat gedaan en wel op grond van het eigen recht dat
de bank als eerst aangewezen begunstigde op de vermkerde som kon doen gelden.

Of de weduwe in onze casus zich kan beroepen op subrogatie in de rechten van
de bank jegens de B.V. is, zo bleek, afhankelijk van de juridische uitleg die men
geeft aan de door de man gesloten levensverzekeringsovereenkomsten. Men kan
het zo zien, dat de man premies (of een koopsom) betaalt om als contraprestatie
van de verzekeringsmaatschappij een kapitaal te verwerven. Over het recht op het
verzekerd kapitaal kan de man beschikken, bijvoorbeeld door een derde als be-
gunstigde aan te wijzen. Verwezenlijkt zich het verzekerde risico en komt het
verzekerde kapitaal tot uitkering dan verwerft in beginsel de man, c.q. zijn erfge-
namen de uitkering. Is een derde als begunstigde aangewezen dan verwerft deze

de uitkering en wel uit het vermogen van de man. Het recht van de begunstigde
is dus afgeleid van de verzekeringnemer, de verzekerde som is uit het vermogen
van de verzekeringnemer overgegaan op de begunstigde.

Deze gedachtengang pleegt men aan te duiden met de leer van het afgeleide
recht of ook wel de vervangingsleer: het recht van de begunstigde is afgeleid van
de nemer, vervangt de door de nemer uit zijn vermogen voor de verzekering op-
geofferde gelden.

Scherp hiertegenover staat een andere, hierv66r reeds aangestipte theorie. Deze
beschouwt het recht op de verzekerde som als een uit de levensverzekeringsover-
eenkomst aan de begunstigde toekomend zelfstandig, eigen recht tegen de ver-
zekeraar. Het recht van de begunstigde is een oorspronkelijk recht, dat hij niet
ontleent aan de verzekeringnemer. Deze leer duidt men aan als de leer van het
zelfstandige recht, ook wel als de leer van het oorspronkclijke recht.

Zoals boven reeds bleek vist de weduwe in onze casus achter het net indien

men uitgaat van de leer van het zelfstandige recht. Aan de vereisten voor sub-

rogatie wordt niet voldaan. Weliswaar is de schuld van de B.V. aan de bank gedelgd
door uitwinning van de door de man gestelde zekerheid, doch de betaling geschiedt
niet door de man en niet uit zijn vermogen.

In de theorie van het afgeleide recht daarentegen wordt de voldoening van de
schuld van de B.V. aan de bank wel opgevat als een betaling uit het vermogen
van de man. Zijn erfgenamen, i.c. de weduwe, zijn in die gedachtengang wel ge-
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treden in de rechten van de bank jegens de B.V. en zouden aldus hun regres-
vordering op de B.V. kunnen realiseren door uitwinning van de door de bank van
de B.V. bedongen 7iikelijke zekerheidsrechten.

Voor- en nadelen van beide leren

Ontegenzeggelijk is de laatste oplossing het meest bevredigend. Zij sluit het meest

aan bij de verkeersopvattingen en past het beste in het systeem van het vermo-
gensrecht. In de leer van het afgeleide recht heeft de verzekeringnemer vanaf het
sluiten van de verzekeringsovereenkomst recht op de verzekerde som, zij het dat
het een voorwaardelijk recht is. Zo beschouwt de verzekeringnemer het doorgaans
ook. Hij ziet het (voorwaardelijke) recht op de uitkering als een bestanddeel van
zijn vermogen, waarover hij vrijelijk kan beschikken. Het staat hem vrij de over-
eenkomst te bestemmen voor de verzorging van zijn eigen oude dag dan wel voor

de verzorging van zijn nagelaten betrekkingen, maar hij kan de polis ook gebrui-
ken als onderpand voor een schuld, zoals in onze casus gebeurde. Het laatste

gebeurt overigens heel vaak. In het kredietverkeer zijn levensverzekeringspolissen
een gewild onderpand. Het is daarbij niet in de eerste plaats de vermogenswaarde
van de polis zelf, maar vooral het in de overeenkomst vervatte recht op de uit-
kering dat de bron van zekerheid vormt. In de leer van het afgeleide recht vcr-
schaft de kredietverlener zich deze zekerheid door zich de vordering van de ver-
zekeringnemer jegens de verzekeraar te laten cederen. In de leer van het oor-
spronkelijke recht kan de kredietverlener niet met deze zekerheidscessie volstaan.

Verwezenlijkt zich immers het verzekerde risico, dan gaan de rechten van de
verzekeringnemer  en in ons geval de rechten van de cessionaris-kredietverlener
eenvoudigweg teniet en ontstaat bij de begunstigde een eigen, oorspronkelijk recht
op de uitkering jegens de verzekeraar. Dit onaangename gevolg kan de krediet-
verlener alleen vermijden door zichzelf als (onherroepelijk) begunstigde aan te
wijzen of aan te laten wijzen. Door de zekerheidscessie verkrijgt hij immers,
anders dan waarschijnlijk verwacht, slechts de rechten op de polis en niet het
recht uit de polis. En de rechten op de polis verdwijnen in het niets bij het
opeisbaar worden van de uitkering. Op datzelfde moment ontstaat -ook uit het
niets- het recht op de uitkering. Molengraaff spreekt hier over een generatio
spontanea die niet alleen aan de natuur, maar ook aan het vermogensrecht vreemd
is.3 Dat de leer van het oorspronkelijke recht leidt tot gevolgen die haaks staan

op het systeem van het vermogensrecht wordt in onze casus ook nog genlustreerd
als volgt: onze weduwe is in die leer niet alleen niet gesubrogeerd in de rechten
van de bank, ook zou haar geen regresrecht jegens de B.V. toekomen. Aldus zou

3.           Molengraaff 1894, p. 53; vgl. ook de noot bij HR 6 juni  1990 in VN 1990, p. 2034 c.v.
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de B.V. bevoordeeld zijn voor het bedrag van de verzekeringsuitkering zonder dat
daarvoor enige rechtsgrond kan worden aangewezen.

Dat de leer van het afgeleide recht feitelijk en juridisch de beste papieren heeft
wordt al meer dan honderd jaar met klemmende argumenten betoogd door zeer
gezaghebbende juristen. Toch heeft deze leer tot op de dag van vandaag het pleit
niet kunnen winnen. Eveneens gezaghebbende juristen omhelzen de leer van het
zelfstandige recht. Ook doet dat in overwegende mate de rechtspraak en - last
but not least - het NBW.

De voorstanders van de leer van het oorspronkelijke recht zijn van mening dat
deze leer veel beter aansluit hij de feitelijke, maatschappelijke strekking van
levensverzekering. Die strekking is volgens hen een andere dan door de aanhan-
gers van het afgeleide recht wordt betoogd. De laatsten leggen de nadruk op het
aspect van vermogensvorming door de verzekeringnemer, maar volgens de eersten
staat bij levensverzekering veeleer op de voorgrond de wens voorzieningen te
treffen voor de oude dag en ter verzorging van personen voor wie de verzeke-

ringnemer zich verantwoordelijk acht. Dit verzorgingsaspect van de levensverzeke-

ring rechtvaardigt een bijzondere plaats van deze overeenkomst in het burgerlijk
recht. Levensverzekeringspolissen behoren niet, zoals andere vermogensbestand-
delen, bloot te staan aan verhaal door crediteuren en de beperkingen die de wet
stelt aan het om niet beschikken over zijn vermogen behoren niet onverkort te
gelden ingeval via levensverzekering over vermogen wordt beschikt. Om haar
verzorgingskarakter verdient de levensverzekering bescherming tegen crediteuren,
legitimarissen en mede-erfgenamen van de verzekeringnemer. Diebeschermingis er
niet in de vervangingsleer, maar wel in de leer van het oorspronkelijke recht,
volgens welke leer de begunstigde immers zijn recht op de verzekerde som als een
eigen, niet van het vermogen van de verzekeringnemer afgeleid recht kan be-
schouwen, zodat de crediteuren, legitimarissen en erfgenamen geen greep hebben

op de verzekerde som zodra die opgeeist kan worden door de begunstigde.
Verder wordt door de voorstanders van de leer van het oorspronkelijke recht

gewezen op een ander bezwaar dat kleeft aan de leer van het afgeleide recht. Dit
bezwaar kan in het kort als volgt worden aangeduid: de levensverzekeringsover-
eenkomst is een kansovereenkomst. De door de verzekeringsmaatschappij te ver-
richten prestatie vormt vrijwel nooit de precieze tegenwaarde van de door de ver-

zekeringnemer in de vorm van premiebetaling verrichte contra-prestatie. De uitke-
ring kan hoger of lager uitkomen dan de koopsom of het totaal van de betaalde

premie. Lager kan de uitkering bijvoorbeeld zijn indien het gaat om een levens-

lange overlijdensverzekering en de verzekeringnemer op hoge leeftijd overlijdt. Dit
ontbreken van gelijkwaardigheid tussen de prestaties over en weer kan problemen

opleveren indien men in de levensverzekeringsovereenkomst, waarbij een derde als



6                                          1. INLEIDING

begunstigde is aangewezen, een vermogensverschuiving ziet van het vermogen  van
de verzekeringnemer naar dat van de derde-begunstigde. Zulks gebeurt in de leer
van het afgeleide recht. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de crediteuren,
legitimarissen en erfgenamen van de verzekeringnemer ten nadele van de begun-
stigde profiteren van een verzekeringsuitkering  die veel hoger is dan het geheel
van de door de verzekeringnemer aan zijn vermogen onttrokken premies, wat
door sommigen als onbevredigend aangemerkt wordt.

2.  Het doel van deze studie; plan van behandeling

Na honderd jaar debat nu de (NBW-)wetgever

Zoals in paragraaf 1 al even is aangestipt wordt er al meer dan 100 jaar -vaak
fel- gestreden over de juridische grondslag van de levensverzekeringsovereen-
komst. Het gaat daarbij om de rechtsverhoudingen tussen de verzekeringnemer, de
verzekeraar, de begunstigde en derde-belanghebbenden. Wie zich zet aan de be-
studering van deze verhoudingen belandt in wat Dorhout Mees heeft genoemd:4
"het moeilijkste gedeelte van een van onze in juridisch opzicht moeilijkste over-
eenkomsten". Het is daarom wel begrijpelijk, dat de strijd nog steeds niet is be-
slecht, ondanks het feit dat gedurende meer dan een eeuw velen zich in het on-
derwerp hebben verdiept en ondanks het feit dat er in de loop der jaren een
overstelpende hoeveelheid literatuur is geproduceerd. Daarbij komt dat de strijd
over de juridische grondslagen van de overeenkomst van levensverzekering zich
afspeelde in een - althans privaatrechtelijk - wettelijk vacuum. Weliswaar bevatte
het Wetboek van Koophandel al bij zijn totstandkoming in 1838 een aantal regels
over levensverzekering (artikelen 302 e.v.) en geeft het Burgerlijk Wetboek voor-
zieningen voor de overeenkomst van lijfrente (artikelen 1812 e.v.) doch daarover
is iedereen het steeds eens geweest, deze wettelijke voorschriften waren en zijn
vrijwel geheel onbruikbaar voor het in de loop van de vorige eeuw tot ontwikke-
ling gekomen moderne levensverzekeringswezen.

De consensus over de ontoereikendheid van de wet op dit punt en een reeks
van voorstellen tot wettelijke regelings hebben de wetgever niet tot activiteit
kunnen brengen. Dat is begrijpelijk als men in ogenschouw neemt dat de strijd
over de grondslagen  van de levensverzekeringsovereenkomst nooit duidelijk beslist
is in de ene of de andere richting.

4.         In WPNR 5177 (1972), p. 268.
5.   Zie voor cen overzicht: P. Adriaanse, De overeenkomst van levensverzekering, RM.

Themis 1958, p. 62 c.v.



NA HONDERD JAAR DEBAT NU DE (NBW-)WErGEVER                  7

In de conclusie bij het uit 1953 daterende Olveh-arrest6 stelt Langemeijer, dat
de leer van het zelfstandige recht en de leer van het afgeleide recht beide sterke

en zwakke trekken vertonen. Van geen van beide leren vindt hij dat ze over het

geheel genomen tot bevredigende oplossingen leiden. In die omstandigheden acht
Langemeijer geen reden aanwezig voor afwijking van de constante jurisprudentie
ten faveure van de leer van het zelfstandige recht.

Deze opvatting van Langemeijer kan Westbroek zeven jaar later voor het gel-
dende recht billijken.7 Voor het komende recht bepleit Westbroek echter een

geheel nieuwe regeling waarin de voordelen van beide leren tot uiting moeten

komen en beider nadelen zoveel mogelijk zouden moeten worden weggewerkt. Naar

zijn mening kan dat het beste gebeuren op basis van de leer van het afgeleide
recht.8 Die leer acht Westbroek zoveel deugdelijker, dat hij het nadeel van een
breuk in de rechtsontwikkeling op de koop toe wil nemen, zeker nu die breuk niet

optreedt door een omslag in de rechtspraak, maar door wetgeving.

Toen Westbroek in 1960 zijn preadvies schreef waren er al enkele vage contouren
zichtbaar van de toekomstige regeling van het levensverzekeringsrecht in het NBW.
De Tweede Kamer had immers in 1953 een uitspraak gedaan over de haar door
Meijers voorgelegde vraag hoe in het NBW de positie van crediteuren en legitima-
rissen ten opzichte van levensverzekeringspolissen moest worden geregeld. Ook het

ontwerp erfrechtg (boek 4 NBW), waarin Meijers enige aandacht aan levensver-

zekeringen had geschonken, was in 1960 al geruime tijd bezig aan zijn lange mars
door het Parlement. Een duidelijke keuze van het NBW voor de ene of de andere

leer was uit de geschiedenis van het NBW tot 1960 echter nog niet af te leiden.

Pas in het in 1973 gepubliceerde voorontwerp van titel 7.17 NBW van de hand van
Dorhout Mees werd duidelijk dat voor de NBW-regeling werd uitgegaan van de
leer van het oorspronkelijke recht. Een duidelijke bevestiging daarvan kwam om-

streeks 1982, toen zowel de Invoeringswet NBW, 3e gedeelte, bevattende een her-
ziening van het nieuwe erfrecht,10 als het regeringsontwerp van titel 7.3 (schen-
king)11 als ook een niet-officieel regeringsontwerp van de titels 7.17 en 7.18 NBW

(resp. verzekering en lijfrente) tot stand kwamen.12

6.        HR 27 maart 1953, NJ 1953, 575 met noot van Houwing.
7.       Westbrock 1960, p. 50.
8.       Westbrock 1960, p. 80.
9.        TK 3771.
10.      TK 17141.
11. TK 17213.
12. Dit niet-officitle regeringsontwerp (met MvT) van 1982 is niet gepubliccerd. De MvT

bij het latere regeringsontwerp van 1986 vermeldt hierover het volgende: 'in 1982 is
aan de Verzekeringskamer en de verschillende kringen van de praktijk een ontwerp
voorgelegd, teneinde deze de mogelijkheid tc bieden commentaar te geven. Dc ontvan-
gen commentarcn zijn in het onderhavige ontwerp verwerkt.' (TK 19529, nr. 3 (MvT),
P. 4)
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In de voorgestelde regelingen hebben de ontwerpers inderdaad geprobeerd de voor-
delen van de beide leren tot hun recht te laten komen en beider nadelen zoveel
mogelijk weg te werken. Anders dan Westbroek meende hebben de ontwerpers van
het NBW gemeend dat dit alles het beste kon gebeuren vanuit het uitgangspunt
van de leer van het oorspronkelijke recht. Dat neemt niet weg dat de ontwerpers
ervan uitgegaan zijn, dat door middel van levensverzekeringen vermogen kan wor-
den gevormd en dat dit vermogen evenals andere vermogensbestanddelen bloot
moet staan aan verhaal door crediteuren. Veel aanhangers van de leer van het
zelfstandige recht zien een belangrijk argument voor deze leer in de omstandig-
heid, dat aldus het in levensverzekeringen belichaamde vermogen onttrokken wordt
aan verhaal door crediteuren. Deze onaantastbaarheid achten zij gewenst  in ver-
band met het verzorgingsaspect dat hier in het geding is. Dit verzorgingsaspect
vormt een belangrijk argument voor het scheppen, c.q. handhaven van uitzonde-
ringsrecht voor de overeenkomst van levensverzekering. Het NBW-ontwerp toont
zich weinig gevoelig voor deze argumentatie. Het is niet zo onder de indruk van
de verzorgingsgedachte dat het de bclangen van crediteuren daaraan geheel zou
willen opofferen. 13

Het doel van deze studie

Bij deze stand van zaken is het verrassend te noemen, dat het NBW zich stelt op
het uitgangspunt van de leer van het zelfstandige recht, ondanks het feit dat aan
het verzorgingskarakter van levensverzekeringen niet de doorslaggevende en alles-
beheersende functie wordt gegeven die aanhangers van de leer van het zelfstandi-
ge recht meestal als belangrijkste rechtvaardiging voor hun opvatting naar voren
hebben gebracht en ondanks het feit dat de door die aanhangers bepleite bescher-
ming van lopende polissen en de tot uitkering gekomen verzekerde sommen tegen
aanspraken van crediteuren in het NBW maar mondjesmaat wordt gegeven.

Dit verrassende feit nodigt uit tot onderzoek van de vraag welke overwegingen
de ontwerpers van het NBW hebben gebracht tot hun keuze in de controverse
afgeleid recht - zelfstandig recht. Welk belang heeft men er aan gehecht dat men
door die keuze aansloot bij de heersende leer van de HR? Is het - daarenboven of
vooral - het hierv66r vermelde probleem dat er niet noodzakelijkerwijs gelijk-
waardigheid behoeft te bestaan tussen de premiebetalingen door de verzekering-
nemer enerzijds en de tot uitkering komende verzekerde som anderzijds, dat de

13.   Dorhout Mees schrijft in een opstel, getiteld 'Lcvensverzckering als object van ver-
haal", dat het motief voor de verregaande onaantastbaarheid die de Franse wet van
1930 aan levensverzekeringsuitkeringen verleent is gelegen in de bevordering van het
levensverzekeringsbedrijf (Bundel: "Met eerbiedigende werking , Deventer 1971, p. 274).
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ontwerpers van het NBW heeft doen besluiten de vervangingsleer te verwerpen en
een rechtsovergang van de verzekeringnemer naar de begunstigde te ontkennen?

Zijn er nog andere overwegingen die een rol hebben gespeeld? Naast deze vragen
naar de beweegredenen van de ontwerpers is het evenzeer en wellicht nog meer
van belang te onderzoeken of de voorgestelde regeling in het NBW problemen

oproept die op de grondslag van de leer van het afgeleide recht vermeden zouden
kunnen worden. Is dat immers niet het geval, dan is het hier voorgenomen onder-
zoek naar de merites van de leer van het afgeleide recht en de leer van het
zelfstandige recht een tamelijk zinloze onderneming van uitsluitend theoretische

aard. Voorlopig mag evenwel worden verondersteld, dat waar het NBW in beginsel
uitzonderingsrecht schept voor de levensverzekeringsovereenkomst er fricties ont-
staan met de algemene regels van het vermogensrecht en dat dergelijke fricties
zich wellicht minder ofmindergecompliceerd voordoen wanneer de vervangingsleer
wordt toegepast. Van die leer hebben we immers verondersteld dat hij beter past
in het systeem van het vermogensrecht.

Met het bovenstaande is het doel van deze studie gegeven: wat heeft de ont-

werpers van het NBW bewogen tot hun keuze voor de leer van het oorspronkelijke
recht en hoe moct deze keuze en de uitwerking die daaraan is gegeven in het
NBW worden gewaardeerd? Tot deze vragen zullen wij ons trachten te beperken.

De lezer verwachte dus geen uitputtende bespreking van de regelingen in het

ontwerp NBW op het punt van de levensverzekering. Wel nopen de gestelde vragen
tot een indringende bespreking van de leer van het oorspronkelijke recht en de
leer van het afgeleide recht. Echter, ook bij de daartoe in de hoofdstukken 2 en
3 ondergebrachte beschouwingen is niet gestreefd naar een uitputtende behande-

ling van alle in de loop van de geschiedenis op dit stuk verdedigde standpunten.

Plan van behandeling

In het voorgaande is een aantal termen gebruikt, zoals verzekeringnemer, begun-

stigde, (lopende) polis, levensverzekering etc. Deze termen dienen omschreven te
worden. Bovendien moet iets gezegd worden over de vormen waarin levensverzeke-

ringen zich voordoen en over enkele vet,zekeringstechnische achtergronden daar-
van. Een en ander is nodig om zoveel als mogelijk is misverstanden te vermijden

en om het onderwerp van deze studie nader af te palen.
Deze terminologische en verzekeringstechnische kwesties zullen in paragraaf 3

van dit hoofdstuk worden behandeld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de be-
spreking van enkele juridische termen die voor ons onderzoek van speciaal belang

zijn.
Daarna volgt in hoofdstuk 2 een zoveel mogelijk chronologische weergave van
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het debat tussen de aanhangers van het afgeleide recht en de adepten van de leer
van het zelfstandige recht. Zoals reeds is vermeld heeft dit debat alleen al in
Nederland tussen ongeveer 1870 en 1970 een vloed aan literatuur voortgebracht.
Daaruit zal een selectie worden gemaakt waarvoor als criterium heeft gediend dat
de standpunten in en de ontwikkeling van het debat zo scherp en zo kort moge-
lijk moeten worden weergegeven.

Dit historische overzicht is niet alleen opgenomen om de verschillende ge-
zichtspunten over de plaats van de levensverzekering in het burgerlijk recht te
belichten. Het is op zich al aardig om te zien hoe gedurende een lange periode
over een juridische kwestie kan worden gestreden. Om die reden is niet volstaan
met een systematische behandeling van de belangrijkste thema's in het debat.

De belangrijkste thema's lijken te zijn het leerstuk van het beding ten behoeve
van een derde, welk leerstuk doorgaans beschouwd wordt als de brug vanuit het
vermogensrecht naar de levensverzekeringsovereenkomst, in de tweede plaats het
verzorgingsaspect dal steeds weer opduikt in het debat over de juridische status
van de levensverzekeringsovereenkomst en tenslotte verzekeringstechnische aspec-
ten, vooral het probleem hoe de verzekeringswiskundige financitle berekeningen
die gebaseerd zijn op grote groepen mensen kunnen of moeten worden vertaald in
vermogensrechtelijke rechtsbetrekkingen die naar hun aard individueel bepaald
zijn. Deze drie thema's komen aan de orde in hoofdstuk 3. Nadat in hoofdstuk 2
al aandacht besteed is aan de successiebelasting omdat die van invloed is geweest
op en invloed heeft ondergaan van de in het privaatrecht woedende strijd, wordt
aan het slot van hoofdstuk 3 nog een excursie ondernomen naar het belasting-
recht. Daarin zal vooral worden onderzocht of de door de belastingwetgever voor-
gestelde brede herwaardering van onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen ge-
zichtspunten oplevert die van belang zijn voor ons in beginsel privaatrechtelijke
onderzoeksthema.

Het chronologisch overzicht van hoofdstuk 2 strekt zich ook uit over het ontwerp
NBW, dat immers niet alleen de actualiteit weergeeft, maar gedeeltelijk zelf al tot
de geschiedenis is gaan behoren. Komt in hoofdstuk 2 vooral het historisch aspect
van het NBW aan de orde, in de hoofdstukken 1 en 3 worden de NBW-regelingen
besproken voorzover  die te maken hebben met de in die hoofdstukken behandelde
onderwerpen. In hoofdstuk 4 komt dan tenslotte het NBW als zodanig aan de orde.
In dat hoofdstuk zal gezocht worden naar de motieven van de ontwerpers voor
hun keuze voor de leer van het zelfstandige recht. Vervolgens zullen problemen in
de uitwerking van die keuze worden gesignaleerd en zal worden bekeken of toe-
passing van de leer van het afgeleide recht tot betere resultaten zou kunnen
voeren.
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3. Terminologie; vormen van levensverzekering; enkele verzekeringstechnische

achtergronden

Terminologie

In het ontwerp NBW moet men voor een omschrijving van het begrip levensver-

zekering te rade gaan bij een drietal artikelen. Het ontwerp beschouwt immers de

levensverzekering als een vorm van sommenverzekering en de sommenverzekering
als een species van het genus verzekering. Art. 7.17.1.1 omschrijft verzekering als
de overeenkomst "waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van
premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van
een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen
zekerheid bestaat dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden

gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij
schadeverzekering, hetzij sommenverzekering".

Sommenverzekering is volgens art. 7.17.3.1 'de verzekering waarbij het onver-

schillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed" en levens-

verzekering is, zo luidt art. 7.17.3.9, "de in verband met het leven of de dood

geslotensommenverzekering". Als we deze drie omschrijvingen cumulatiefbeschou-
wen komt er een definitie uit de bus die nagenoeg overeenkomt met de al lang
geleden door Molengraaff gegeven en in 1959 door de Hoge Raad14 Ook geadop-

teerde omschrijving:

'levensverzekering is de overeenkomst omtrent de uitkering van een
kapitaal of rente op levens- en sterftekansen gegrond, waarbij de uit-
kering of de premiebetaling of beide in enigerlei opzicht afhankelijk
worden gesteld van het in leven zijn of de dood van cen of meer be-
paalde personen.'

Deze definitie is zeer ruim en dat is ook nodig om de vele gedaanten waarin de
levensverzekering zich openbaart te kunnen vangen. Overigens is het zo, dat de
bonte verscheidenheid aan contracttypes is te herleiden tot enkele grondvormen of
combinaties daarvan. Daarover hierna meer.

Van overeenkomsten van levensverzekeringen pleegt men een akte op te maken.
Die akte heet polis. De term "polis' wordt ook gebruikt om de gehele overeen-
komst aan te duiden. Van een "lopende polis' spreekt men indien men het oog

heeft op de overeenkomst v66r het tijdstip waarop het verzekerde risico zich heeft

14. HR 9 dec. 1959, BNB 1960, 21.
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verwezenlijkt. Het verzekerde risico kan zijn een als zodanig overeengekomen
tijdstip of het overlijden van de verzekeringnemer of een ander.
Bij een levensverzekeringsovereenkomst zijn de volgende personen betrokken:
-  de verzekeringnemer; dit is degene die de overcenkomst met de verzekeraar

sluit. Hij is ook doorgaans - en van dit normale geval zal ik in het navolgende
ook steeds uitgaan - degene die de premies of de koopsom moet betalen;

-    de verzekeraar: dit is de wederpartij van de verzekeringnemer. De verzekeraar
verplicht zich tegenover de verzekeringnemer als contraprestatie voor de ont-
vangen premies of koopsom tot uitkering van de verzekerde som;

-  de verzekerde; dit is niet, zoals in het schadeverzekeringsrecht, degene aan
wie de verzekerde som moet worden uitgekeerd, doch degene van wiens leven
of dood de betaling van de premies of de koopsom en/of de uitkering van de
verzekerde som afhankelijk is; men spreekt ook weI van "het verzekerde lijf';

-    de begunstigde is degene aan wie de uitkering moet worden gedaan.
De verzekeringnemer kan, zoals uit de hierboven gegeven definitie volgt, een          I
verzekering sluiten op andermans leven. Dat gebeurt in veel collectieve contrac-
ten, waarbij de werkgever een levensverzekeringsovereenkomst aangaat ten be-
hoeve van zijn werknemers en hun gezinnen (zie de zogenoemde B-polissen in art.
2, lid 4 van de Pensioen- en spaarfondsenwet). Buiten de sfeer van deze collec-
tieve pensioencontracten is evenwel de meest voorkomende figuur, dat de nemer
een verzekering afsluit op zijn eigen leven. Dan vallen de functies van verzeke-
ringnemer en verzekerde samen. De functies van verzekeringnemer en begunstigde
kunnen ook samenvallen. Daarvan is sprake indien de uitkering moet worden ge-
daan aan de verzekeringnemer zelf. Dit is het geval indien de verzekeringnemer
zichzelf, zijn rechtverkrijgenden of zijn nalatenschap als begunstigde heeft aan-
gewezen of er zich niet over heeft uitgelaten aan wie de uitkering toekomt. (In
het laatste geval spreekt men van een blanco-polis). Gaat het om een verzekering
die tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekeringnemer en komt de
uitkering aan hemzelf, dat is in dit geval: zijn nalatenschap, toe, dan vallen zelfs
de drie bovengenoemde functies van verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde
samen.

De aanwijzing van een begunstigde blijkt vaak voor meer dan 66n uitleg vatbaar
te zijn. Problemen rijzen bijvoorbeeld indien "mijn echtgeno(o)t(e) " als begunstigde
wordt genoemd en meer personen  in de tijd opeenvolgend aan die hoedanigheid
blijken te voldoen. Of, wat vaak voorkomt, "mijn erfgenamen" worden als begun-
stigden aangewezen. In dat geval rijst de vraag of die hoedanigheid toekomt aan
hen, die tot de erfenis zijn geroepen of aan hen die daadwerkelijk blijken te
erven. Het ontwerp NBW lost dit soort kwesties op in art. 7.17.3.4a.
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De relaties tussen de verzekeringnemer, de verzekeraar en de begunstigde vormen
het gevechtsterrein waarop de strijd tussen de leer van het afgeleide recht en de
leer van het zelfstandige recht zich afspeelt. Dat valt al meteen te demonstreren
aan het zojuist genoemde art. 7.17.3.4a NBW. In de leer van het zelfstandige recht
verkrijgen de begunstigden de uitkering krachtens een eigen recht jegens de ver-
zekeraar. Zelfs indien de erfgenamen als begunstigden zijn aangewezen, dan nog
verkrijgen zij de uitkering niet krachtens erfopvolging, doch als derden. Zij kun-
nen dus de erfenis verwerpen en tegelijk de begunstiging aanvaarden. Aldus ook
het NBW,15 dat immers uitgaat van de leer van het zelfstandige recht. Deze leer
maakt het ook nodig te bepalen dat bij een blanco-polis of in het geval dat de
aanwijzing van een begunstigde om welke reden dan ook geen effect heeft, het
recht op de uitkering toekomt aan de nemer, dan wel, indien de nemer tevens

verzekerde is en het gaat over een verzekering bij overlijden, aan diens nalaten-
schap.16 Zonder deze bepaling zou de uitkering immers aan niemand toekomen,
althans in de leer van het zelfstandige recht. In die leer maakt het recht op de
uitkering immers geen deel uit van het vermogen van de verzekeringnemer. Deze
omstandigheid heeft de ontwerper ook nog genoodzaakt een aparte voorziening te
treffen voor het geval dat de verzekeringnemer in enige gemeenschap van goede-
ren is gehuwd en hij zichzelf als begunstigde heeft aangewezen dan wet een be-
gunstiging ontbreekt (blanco-polis) of de wel geregelde begunstiging geen effect
blijkt te hebben. In deze gevallen immers belandt de uitkering krachtens de zo-
juist besproken specifieke bepaling wel in het vermogen van de verzekeringnemer,
doch indien het het overlijden van de nemer was dat de uitkering opeisbaar maak-
te dan valt die uitkering niet in de door dat overlijden juist ontbonden huwelijks-
gemeenschap waarin de nemer deelgenoot was. Ook deze consequentie van de leer

van het zelfstandige recht acht het NBW blijkbaar ongewenst. Het bepaalt immers
in art. 7.17.3.48 lid 7 dat de uitkering in die omstandigheden wel in de huwelijks-
gemeenschap valt.17

In de leer van het afgeleide recht, waarin het recht op de uitkering in begin-
sel wordt gerekend te behoren tot het vermogen van de verzekeringnemer c.q. tot
diens huwelijksgemeenschap en diens nalatenschap, zou de regeling van art.
7.17.3.4a er vanzelfsprekend anders en eenvoudiger uitzien. Het is hier echter niet
de plaats dit uit te werken, dat gebeurt in de derde paragraaf van hoofdstuk 4.

Bij de zojuist ondernomen korte excercitie naar aanleiding van artikel 7.17.3.4a

NBW ging het ons slechts om het aanstippen van complicaties die worden veroor-

15. Art. 7.17.3.43, lid 4.
16.      Art. 7.17.3. 4a, lid 7.
17.      Vgl. voor dit alles Clausing 1976, p. 18-22.
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zaakt doordat de bij een levensverzekeringsovereenkomst aan de orde zijnde rollen
niet steeds door verschillende personen worden vervuld. De in de praktijk meest
voorkomende constellatie is deze: de verzekeringnemer is tevens verzekerde en
wijst een derde aan als begunstigde. Om de zaken enigszins hanteerbaar te houden
zal in het navolgende worden uitgegaan van deze grondfiguur. Indien tenminste uit
de context niet anders blijkt. Want meteen nu al kan opgemerkt worden, dat de in
de praktijk het meest voorkomende vorm is de zojuist genoemde grondvorm ge-
combineerd met de figuur, dat de nemer een uitkering voor zichzelf bedingt, in-
dien hij op een bepaa/d tijdstip nog in leven is, de zogeheten "gemengde verzeke-
ring" (zie hierna).

Vornien van levensverzekering

De grondvormen die in alle overeenkomsten van levensverzekering kunnen worden
aangewezen, zijn:

1. de verzekering van een uitkering uitsluitend bij in leven zijn van de
verzekerde op een bepaald tijdstip;
2. de verzekering van een uitkering uitsluitend bij overlijden van de
verzekerde.

De uitkering kan bestaan in een kapitaal ineens of in periodieke betalingen.

Bij de eerste grondvorm horen onder meer thuis:
-   de verzekering van een kapitaalsuitkering indien men op een bepaald tijdstip

nog in leven is;
-   de lijfrenteverzekering, waarbij een reeks gelijkblijvende, stijgende of dalende

periodieke uitkeringen worden gedaan zolang de verzekerde in leven is gedu-
rende de tijd waarvoor de periodieke uitkeringen zijn overeengekomen. Afge-
sproken kan zijn dat die tijdsperiode begint op de datum waarop de lijfrente-
overeenkomst is gesloten of op een later tijdstip. Als eindpunt van de periodie-
ke uitkeringen kan zijn overeengekomen het overlijden van de verzekerde ofwel
een eerder tijdstip. Aldus kan men hebben een dadelijk ingaande tijdelijke, een
dadelijk ingaande levenslange, een uitgestelde tijdelijke en een uitgestelde
levenslange lijfrenteverzekering.

Bij de tweede grondvorm horen onder meer:
-   de levenslange overlijdensverzekering, waarbij een gelijkblijvend, een stijgend

of een dalend kapitaal wordt uitgekeerd bij het overlijden van de verzekerde;
- de tijdelijke overlijdensverzekering, waarbij een gelijkblijvend, stijgend of
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datend kapitaal wordt uitgekeerd indien de verzekerde v66r een bepaald tijdstip
overlijdt;

- de lijfrenteverzekering bij overlijden, waarbij gelijkblijvende, stijgende of
dalende periodieke uitkeringen worden gedaan vanaf het overlijden of vanaf
het overlijden v66r een bepaald tijdstip van de verzekerde.

Van deze twee grondvormen kan een combinatie worden gemaakt waarbij ofwel bij
leven op een bepaald tijdstip ofwel bij overlijden vaar dat tijdstip wordt uitge-
keerd. De meest voorkomende combinatie is de zogeheten 'gemengde verzekering".
Dit is een combinatie van een tijdelijke verzekering bij overlijden en een verze-
kering bij het in leven zijn op een bepaald tijdstip. Is de uitkering niet een kapi-
taal ineens doch een lijfrente, dan is de gemengde verzekering een combinatie
van een lijfrenteverzekering bij overlijden en een uitgestelde, meestal levenslange

lijfrente bij leven. Tot deze figuur behoren de gebruikelijke pensioenvoorzieningen
waarin tevens een weduwe- (weduwnaars-) en wezenpensioen is vervat.

Verzekeren en sparen

Vanuit verzekeringstechnisch oogpunt onderscheidt men veelal aan levensverzeke-

ringsovereenkomsten een risico-element en een spaarelement. Het risico-element is
inherent aan het verschijnsel verzekering. In de verhouding tussen de individuele

verzekeringnemer en de verzekeraar dient er wederkerig kans op voordeel of nadeel
te zijn. Indien bijvoorbeeld voor de verzekeringnemer nict de kans bestaat dat hij
de door hem betaalde premies kwijt is en hij er zeker van kan zijn dat de door
hem betaalde gelden (met rente) weer in zijn vermogen zullen terugkeren, dan is
er geen sprake van een verzekeringsovereenkomst, doch van een spaarcontract,

waarbij de verzekeringsmaatschappij als het ware als spaarbank optreedt.

Is bij verzekeringen het risico-aspect voor de hand liggend en gemakkelijk uit te
leggen en te begrijpen, met het spaarelement is het moeilijker gesteld. In de eerste
plaats moet opgemerkt worden dat het spaarelement alleen bij levensverzekeringen
kanvoorkomen.Bij schadeverzekeringen niet.Bij eenbrandverzekeringbijvoorbeeld
wordt de voor een bepaalde periode, zeg een jaar, betaaide premie gedurende die
periode verbruikt. Alle door de brandverzekeraar in dat jaar ontvangen premies
gaan in beginsel op aan de uitkeringen die in dat jaar moeten worden gedaan.
Hetzelfde doet zich voor bij levensverzekeringen bij overlijden. Wie zo een ver-
zekering afsluit koopt eigenlijk een uitkering voor het geval hij gedurende een
bepaalde periode, van bijvoorbeeld een jaar komt te overlijden. Na dat jaar is ook
hier de premie verbruikt. Samen met vele andere zogeheten risicopremies is de
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door onze verzekeringnemer betaaldc premie aangewend om uitkeringen te doen
ten behoeve van degenen die in het betreffende jaar zijn overleden.

Indien echter een verzekering bij leven wordt afgesloten gebeurt er wat an-
ders. Stel: een 25-jarige komt met een verzekeraar overeen dat hem een bepaald
bedrag zal worden uitgekeerd indien hij na 40 jaar nog zal leven. De verzekeraar
vraagt voor deze - eventuele - prestatie van de verzekeringnemer een bedrag, dat
met (samengestelde) interest en met de opgerente premies van andere verzekering-
nemers die eenzelfde verzekering hebben gesloten maar van wie verwacht mag
worden dat zij binnen 40 jaar zullen overlijden zodat aan hen niets hoeft te wor-
den uitgekeerd, precies overeenkomt met de verplichting van de verzekeraar je-
gens de wet overlevende verzekeringnemer.

In deze overeenkomst is een kans- en dus een verzekeringselement aanwezig.
Haalt de verzekeringnemer de 65-jarige leeftijd dan heeft hij voordeel: het aan
hem uitbetaalde bedrag overtreft in beginsel de door hem betaalde premies plus de
daarop gekweekte rente. De verzekeraar heeft dienovereenkomstig nadeel, althans
in deze individuele rechtsverhouding. Naast dit kans-element is echter ook het
spaarelement in deze verzekeringsfiguur zichtbaar. De door de verzekeringnemer in
een bepaald jaar betaalde premie wordt in dat jaar niet verbruikt, doch wordt
door de verzekeraar opzijgelegd, gespaard ten behoeve van de overlevende ver-
zekeringnemers. Men noemt deze premies daarom wel spaarpremies. Dit woordge-bruik mag ons echter niet in de verleiding brengen te denken dat het hier louter
om sparen gaat. Zoals we juist zagen schuilt in deze verzekeringsvorm ook een
risico-element. De verzekeringnemer loopt immers de uitkering mis indien hij voor
zijn 65e levensjaar overlijdt. Haalt hij de 65 dan profiteert hij mee van de pre-
mies die zijn betaald door hen die het niet hebben gehaaid.

De premies die opgespaard worden voor in de tockomst te verrichten uitkerin-
gen vormen tezamen de premiereserve. Zij is opgebouwd uit de (opgerente) spaar-
premies. Dit betekent, zoals gezegd, niet dat het hier gaat om een zuiver spaar-
contract.

In de verzekering bij leven schuilt aldus een spaar- an een risico-element. In
tegenstelling tot wat hierboven is gesuggereerd vinden we beide elementen ook in
vrijwel alle verzekeringen bij overlijden. Dit is een gevolg van het feit dat deze
levenslange of tijdelijke verzekeringen vrijwel steeds voor een langere periode dan
de hierboven gekozen korte periode van 66n jaar worden afgesloten en het ge-
bruikelijk is een gemiddelde premie te betalen en niet een jaarlijks stijgende. De
kans dat een 25-jarige na 66n jaar overleden is is veel geringer dan de kans dat
hij binnen 66n jaar na zijn zestigste verjaardag sterft. De premie voor een over-
lijdensuitkering op 25-jarige leeftijd is daarom veel lager dan de premie die moet
worden betaald door de 60-jarige die een overlijdensdekking voor 66n jaar wil
kopen. Dit effect van de stijgende premie heeft men tenietgedaan door een ge-
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middelde premie voor de duur van de afgesloten verzekering te berekenen. Dit
veroorzaakt premiereserve: de verzekeraar reserveert de in de jonge jaren teveel
betaalde premie om de premie uit de latere jaren van de verzekeringnemer op het
voor dekking van het risico nodige niveau te brengen.

De meeste levensverzekeringen bevatten, zo kunnen we besluiten, naast een
risico-element ook een spaarelement. Dit naarmate de verzekering langer loopt
groeiende spaarelement is er de oorzaak van, dat een levensverzekering niet alleen
uitzicht geeft op de verzekerde som, maar tevens aan de verzekeringnemer een
aantal als het ware tussentijdse rechten geeft. (De belangrijkste daarvan komen in
paragraaf 4 aan de orde). Verder is het juist dit spaarelement dat de levensver-

zekering niet alleen een bijzondere positie in verzekeringsland, maar ook de spe-
ciale belangstelling van fiscalisten en civilisten heeft bezorgd. Alvorens nader in
te gaan op die tussentijdse rechten en die bijzondere juridische aandacht volgt er
nu eerst een cijfermatige excursie om het risico-element en het spaarelement bij
levensverzekering te demonstreren onder een andere belichting.

Intermezzo: zelf sparen of sparen via levensverzekering

Hierv66r zijn enkele typen levensverzekering genoemd. Daarbij is gezegd dat het

type 'gemengde levensverzekering" het meeste voorkomt. De gebruikelijke pen-
sioenverzekeringen zijn van dit type en ook de levensverzekeringen die worden
afgesloten i.v.m. een hypothecaire geldlening ("de levenhypotheek' thans vaak op
de markt gebracht onder de naam "spaarhypotheek"). De gemengde verzekering is
een combinatie van een tijdelijke overlijdensrisico-verzekering en een verzekering

bij leven. Bij de gemengde verzekering ontstaat gaandeweg een premiereserve die
uit twee bronnen wordt gevoed: ten eerste uit dat decl van de premie, dat het

overlijdensrisico dekt. Zoals we hierv66r hebben gezien wordt immers een gemid-
delde premie berekend, wat ten gevolge heeft dat de verzekeringnemer gedurende
een aanzienlijk aantal jaren meer premie betaalt dan de verzekeraar nodig heeft
voor de dekking van het overlijdensrisico in die jaren. De tweede bron van de

premiereserve bij de gemengde verzekering wordt gevormd door dat deel van de
premie dat ziet op de eventuele uitkering bij leven.

Dat de gemengde verzekering een combinatie vormt van een overeenkomst bij
leven en een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering vindt men bevestigd in de door
de verzekeringsmaatschappijen gehanteerde tarieven. Zwitserleven bijvoorbecld
vraagt aan een 25-jarige man die een overlijdensrisicoverzekering van f 10.000,-
wit afsluiten voor de duur van 40 jaar een jaarpremie van f 45,-.

Wil de man f 10.000,- uitgekeerd krijgen indien hij na 40 jaar nog in leven is
dan staat daartegenover een jaarlijkse premie van f 102,-. Wil hij beide evenemen-

ten verzekeren, dus ofwel een uitkering van f 10.000,- indien hij v66r zijn 65e
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verjaardag sterft, ofwel een uitkering van f 10.000,- indien hij de 65 haalt, dan
vraagt Zwitserleven een jaarpremie van f 145,-, dus praktisch de optelsom van de
twee eerder genoemde premies.

Eerder in deze paragraaf hebben we gezien, dat de verzekering bij leven naast
een spaarelement ook een risico-element bevat. Bij de berekening van de premie
wordt niet alleen uitgegaan van rente, maar ook van de sterftekans. Dat betekent,
dat indien onze 25-jarige verzekeringnemer de 65 haalt hij mede profiteert van de
premies, betaald door hen die geen uitkering ontvangen omdat zij te vroeg zijn
overleden. (Omgekeerd komen de premies van onze 25-jarige aan anderen ten
goede, indien hij v66r zijn 65e overlijdt.) Het vorenstaande impliceert dat onze
verzekeringnemer die 65 jaar wordt en f 10.000,- toucheert een beter resultaat
realiseert dan hij door zelf jaarlijks het premiebedrag te sparen had kunnen be-
reiken. Dit nu is, afgezien van fiscale effecten, niet of nauwelijks het geval. De
verklaring hiervoor schuilt in het feit, dat de verzekeraar in haar tariefsbereke-
ning niet alleen verwerkt rente en sterftekans, maar ook kosten en winst.

Zou in ons voorbeeld de 25-jarige geen gemengde verzekering afsluiten (f 145,-
premie per jaar), maar uitsluitend een tijdelijke overlijdensverzekering voor de
duur van 40 jaar (f 45,- premie per jaar) en zou hij het verschil tussen f 145,-
en f 45,- = f 100,- jaarlijks op een spaarrekening storten tegen een rente van
4% (dat is hetzelfde rentepercentage dat de verzekeringsmaatschappij ten grond-
slag legt aan haar tariefsberekening), dan bereikt hij het volgende resultaat.

Op 65-jarige leeftijd is zijn spaarrekening uitgegroeid  tot f 9.882,65. Overlijdt
hij v66r zijn 65e jaar, dan komt de uitkering van f 10.000,- ter beschikking plus
het op dat moment aanwezige spaarsaldo.

Een nog gunstiger resultaat kan onze 25-jarige bereiken door ook het spaar-
element uit de overlijdensrisicoverzekering te halen. Hij betaalt dan in de aanvang
een beduidend lagere premie dan f 45,-. Hij heeft dan jaarlijks meer geld voor
zijn spaarrekening beschikbaar. Het naded van de na een aantal jaren fors toe-
nemende premiedruk kan hij geheel of goeddeels tenietdoen door niet een gelijk-
blijvend doch een dalend kapitaal te verzekeren. Naarmate zijn spaartegoed groeit,
vermindert immers de behoefte aan een verzekeringsuitkering. Heeft hij na 20 jaarf 400,- gespaard dan heeft hij op dat moment slechts een aanvullende verzeke-
ringsdekking nodig van f 6000,-. De premie voor deze dekking van f 6000,- zal
niet veel hoger zijn dan de premic die hij 20 jaar eerder moest betalen voor een
dekking van f 10.000,- . Gaat onze verzekeringnemer aldus te werk, dan zal hij
bij een rente van 4% op 65-jarige leeftijd kunnen beschikken over een groter
kapitaal dan het bedrag van f 10.000,- dat hem ingevolge de gemengde verzekering
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zou worden uitgekeerd. Komt hij v66r zijn 65e jaar te overlijden dan is er ten
minste f 10.000,- beschikbaar.18

Uit deze cijfermatige excursie kunnen allerhande conclusies worden getrokken.
Voor het betoog is op dit moment deze conclusie van belang: hoewel het zowel bij
verzekeringen bij dode als bij verzekeringen bij leven en bij de combinatie van
die twee om verzekeren in de echte betekenis van het woord gaat is het toch
alleszins te begrijpen en te rechtvaardigen dat de levensverzekering wordt geas-
socieerd met sparen en dat in dit verband termen als "spaardeel", "spaarelement"
e.d. worden gebruikt.

4.  Rechten van de verzekeringnemer

Men zou door bestudering van verzekeringsvoorwaarden zoals die in de praktijk
worden gehanteerd kunnen komen tot een catalogus van rechten en bevoegdheden
die de verzekeringnemer doorgaans worden toegekend.

Een dergelijke inventarisatie past niet in het kader van deze studie. Aan de
orde behoeven slechts te komen die rechten en bevoegdheden van de verzekering-
nemer die bepalend zijn voor de grondstructuur van de levensverzekeringsovereen-
komst en die dan ook een rol spelen in de regeling van het NBW.

Men zou menen, dat het belangrijkste recht dat de verzekeringnemer heeft het
recht op de verzekerde som is.

Aldus beschouwen het de aanhangers van de vervangingsleer. Tegenover de
verplichting tot premiebetaling staat het recht op de uitkering. Over dat recht op
de uitkering kan de nemer beschikken. Bijvoorbeeld door een derde als begunstig-
de, d.i. als tot de uitkering gerechtigde aan te wijzen. In deze visie is de aanwij-

zing van een begunstigde geen recht dat de verzekeringnemer van de verzekeraar
bedingt, doch een bevoegdheid te beschikken over het - wel bedongen - recht op
de uitkering. Over dit recht kan de nemer ook op andere wijze beschikken, bij-
voorbeeld door overdracht of door de vestiging van beperkte rechten zoals pand-
recht. In de leer van het afgeleide recht vloeien deze zaken voort uit het alge-
menevermogensrecht.Bijzondereregelingendienaangaandevoordelevensverzeke-
ringsovereenkomst zijn in beginsel overbodig.

Anders is dat in de leer van het oorspronkelijke recht. In die leer wordt, zoals
we hebben gezien, een caesuur aangebracht tussen de rechten uit de polis (het

18. Zie hierover P.C. Fortuin, 'Dood in de spaarpot", Tilburg 1970 cn V. Bakker "Uw geld
en uw leven", Bussum 1978.
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recht op de verzekerde som) en de rechten op de polis (het recht  al dan niet
een begunstigde aan te wijzen en, indien er op de polis premiereserve wordt ge-
vormd, het recht tot afkoop, premievrijmaking, belening en de bevoegdheid deze
rechten op de polis over te dragen of er een beperkt recht op te vestigen). De
rechten op de polis komen de verzekeringnemer toe, maar het recht op de uitke-
ring komt de nemer in beginsel niet toe. Het recht om een begunstigde aan te
wijzen vloeit dus niet vanzelfsprekend voort uit het recht op de verzekerde som,
maar moet door de verzekeringnemer expliciet worden bedongen of hem door de
wet worden toegekend, zoals art. 7.17.3.4 NBW ook doet. Draagt de verzekering-
nemer zijn rechten uit de verzekering over dan is in die overdracht niet, althans

..

niet rechtstreeks, het recht op de verzekeringsuitkering begrepen. De verknlger
verwerft dit recht via een omweg, namelijk door het hem wel overgedragen recht
om een begunstigde aan te wijzen aldus te gebruiken dat hij zichzelf als beguns-

tigde aanwijst.

Pandrecht in het NBW

Deze scheiding tussen de rechten op de polis en de rechten uit de polis is goed te
illustreren aan de hand van de regeling die het ontwerp NBW geeft van het pand-
recht. Polissen van levensverzekering vervullen een belangrijke functie bij de
kredietverlening. Zij kunnen dienen als middel om zekerheid te verschaffen aan
kredietgevers. De waarde van polissen als zekerheidsmiddel schuilt enerzijds in het
recht op de verzekerde som en anderzijds in de vermogenswaarde die een lopende
polis waarop premiereserve is gevormd vertegenwoordigt. In de bestaande rechts-
praktijk krijgt deze zekerheidsfunctie doorgaans vorm door middel van cessie tot
zekerheid van de polis. Tevens wordt daarbij - in de leer van het oorspronkelijke
recht is dat noodzakelijk - de kredietgever-cessionaris aangewezen als eerste
begunstigde (zie de in het begin van dit hoofdstuk behandelde casus).

In het NBW is voor fiduciaire eigendomsoverdracht geen plaats meer (zie art.
3:84, lid 3 (3.4.2.2. lid 3). Levensverzekeringspolissen zullen daarom in de toekomst
alleen via het vestigen van een pandrecht in zekerheid kunnen worden gegeven.
Een zodanig pandrecht kan volgens het ontwerp op twee manieren worden ge-

vestigd: a) door aanwijzing van de kredietgever als begunstigde - pandhouder (art.
7.17.3.4 lid 1 onder a jo. lid 4) en b) door levering van de rechten van de verzeke-
ringnemer (art. 7.17.3.7d jo. art. 3:98 (3.4.2.11).

Art. 7.17.3.20 bepaalt vervolgens dat de beide bovengenoemde waardeaspecten van
een levensverzekeringspolis voorwerp kunnen zijn van pandrecht: "Pandrecht kan,
behalve op een recht op uitkering, worden gevestigd op de rechten van de ver-
zekeringnemer uit een verzekering als bedoeld in art. 7.17.3.13 lid 1" (dat is een
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verzekering die stellig tot een uitkering leidt, W.L.). In de leer van het oorspron-
kelijke recht, die ten grondslag ligt aan het ontwerp, past het eigenlijk niet een
pandrecht op het recht op uitkering in het algemeen mogelijk te maken. Het recht
op de uitkering behoort de verzekeringnemer immers in de regel niet toe. Eigenlijk
kan hij dat recht dan ook slechts in pand geven, indien hij zichzelf als begunstig-
de heeft aangewezen dan wel in het geval van een blanco-polis. Nochtans zou men
kunnen zeggen, dat de regeling van het pandrecht in het ontwerp strookt met de
daarin beleden leer van het oorspronkelijke recht: de verzekeringnemer kan niet
rechtstreeks, doch slechts via de omweg van de aanwijzing van de kredietverlener
als begunstigde - pandhouder een pandrecht vestigen op de verzekerde som. Via
art. 7.17.3.7d kan hij daarnaast of daarenboven een pandrecht vestigen op de
waarde van de lopende polis. Dit artikel biedt evenwel nict het middel een pand-
recht op de verzekerde som te vestigen. Het recht op de uitkering behoort immers
niet tot de rechten van de verzekeringnemer.

De MvT volgt echter een andere gedachtengang, die op gespannen voet staat met
de leer van het oorspronkelijke recht. In de toelichting op art. 7.17.3.7d wordt
gezegd:19

"0.m. ook de verpanding van de rechten van de nemer - het recht op uit-
kering daaronder begrepen (mijn curs. W.L.) - komt tot stand door een
daartoe bestemde akte en schriftelijke mededeling daarvan aan de verzeke-
raar.'

20En in de toelichting op art. 7.17.3.20 wordt opgemerkt:
"De bevoegdheid tot verpanding van zijn uitkering berust alleen bij een
begunstigde derde, indien deze overeenkomstig artikel 6a zijn begunstiging
heeft aanvaard. Zolang dat niet het geval is, komt deze bevoegdheid de
veizeke,ing,tenter toe. (Mijn curs. W.L.)
De wijze waarop de pandrechten worden gevestigd, vindt men geregeld in de
artikelen 4 lid 1, aanhef en onder a (in verband met de artikelen 5 lid 1 en
6a), en in artikel 7d. Hierbij verdient in de eerste plaats opmerking dat de
vestiging van een pandrecht door middel van de aanwijzing van een beguns-
tigde als pandhouder (artikel 4) alleen mogelijk is voor zover het betreft
een pandrecht op uitkeringen. In de andere gevallen wijst artikel 7d de weg
aan; deze kan, zowel voor verpanding van de rechten van de verzekering-

nenter als voor verpanding van rechten op uitkering worden gevolgd: (mi'in
curs.W.L.)

19.     TK 19529, nr. 3, p. 44.
20. TK 19529, nr. 3, p. 51.
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Terwijl in de leer van het oorspronkelijke recht onderscheid gemaakt moct worden
tussen de gevallen dat een derde als begunstigde is aangewezen, in welke gevallen

de verzekeringnemer geen recht heeft op de uitkering en de gevallen waarin niet
een derde als begunstigde is aangewezen zodat het recht op dc verzekeringsuitke-
ring dan toekomt aan de nemer, scheert de ontwerper, zo schijnt het, deze geval-
len over 66n kam.

Op een andere plaats is de ontwerper zich weer scherper bewust van de conse-
quenties van  de leer van het oorspronkelijke recht: om te voorkomen dat een
pandrecht op de rechten op de lopende polis waardeloos wordt door het tot uit-
kering komen van de verzekering bepaalt art. 7.17.3.20a, lid 2 bij wege van fictie
wat in de vervangingsleer vanzelf zou gelden: "Neemt het risico een einde, dan
komt het pandrecht te rusten op de uitkering als op een vordering op de verzeke-
raar, die deze mag betalen."

Art. 7.17.3.2Ob bepaalt: "Indien het pandrecht rust op een uitkering, treedt voor de
toepassing van de artikelen 3:246 (3.9.2.7) en 3:253 (3.9.2.14) en artikel 49Ob van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de begunstigde voor de pandgever in
de plaats: Volgens de toelichting21 is dit artikel nodig om te bereiken dat het
surplus na executie door de pandhouder terechtkomt bij de - oorspronkelijke-
begunstigde. Voor dit doel lijkt de bepaling overbodig. Dat het surplus aan de
oorspronkelijk begunstigde moet worden uitgekeerd volgt immers al uit de rechts-
verhouding tussen de betrokkenen. Zoals nader zal worden betoogd in paragraaf 3
van hoofdstuk 4, lijkt de bepaling eerder ingegeven door de wens een brug te
slaan tussen de algemene regels over het pandrecht en de door de leer van het
oorspronkelijke recht veroorzaakte situatie dat een verzekeringnemer een pandrecht
kan vestigen op een vordering die hem niet toebehoort.

Ajkoop, premievrije voortzetting en belening

Hierv66r zijn aan de orde gesteld het recht van de verzekeringnemer op de uitke-
ring, zijn recht een begunstigde aan te wijzen en zijn recht de polis over te
dragen en daarop en/of op de verzekerde uitkering een pandrecht te vestigen.

Een pandrecht op de polis kan aantrekkelijk zijn indien die polis, afgezien van de
te verwachten uitkering, vermogenswaarde heeft.

Een dergelijke waarde, die zoals we hebben gezien, wordt veroorzaakt doordat
(een deel van) de premie wordt gereserveerd, vormt de bron van nog enkele rech-
ten voor de verzekeringnemer: het recht op afkoop, het recht op premievrije

21. TK 19529, nr. 3, p. 52.
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voortzetting en het recht tot belening. Deze drie rechten zijn in de verzekerings-
praktijk tot ontwikkeling gekomen en hebben vandaaruit hun weg gevonden naar

het ontwerp NBW. Bij de regeling van de wederzijdse rechten en plichten bij
tussentijdse betindiging van de overeenkomst en bij de regeling van het verhaal
van crediteuren op levensverzekeringspolissen spelen de begrippen afkoopwaarde,
premievrije waarde en (in mindere mate) belening een prominente rol. Het is daar-
om noodzakelijk deze begrippen te bespreken.

In de eerste plaats het recht op afkoop. Dit houdt in dat de verzekeringnemer,

indien hij de verzekering beeindigt, recht heeft op een bepaald decl van de premie-
reserve. Dit noemt men de akoopwaarde. Niet elke verzekering met een premie-
reserve is afkoopbaar. We komen daar hierna nog op terug.

Een tweede recht dat de verzekeringnemer kan toekomen is het recht op premie-

vrije voortzetting. De premiereserve wordt dan aangewend als koopsom voor een
zelfde verzekering met een uiteraard lagere uitkering of voor een verzekering met
dezelfde uitkering maar met een kortere looptijd. Het gedeelte van de premiere-
serve dat de verzekeraar in aanmerking neemt als grondslag voor de aangepaste

verzekering heet de premievrije waarde.

Tenslotte het recht van belening. Ingeval de verzekeringnemer bevoegd is de ver-
zekering af te kopen is de verzekeraar vaak bereid hem tegen rentebetaling een
lening te verstrekken tot maximaal de hoogte van de alkoopsom. Hier ziet men
wel duidelijk dat bij levensverzekering termen als spaardeel, spaarpremie, spaar-

kapitaal eigenlijk niet op hun plaats zijn. De door de verzekeringnemer betaalde
premies behoren toe aan de ver keraar. De verzekeringncmer spaart niet. Welke
bank zou het in zijn hoofd halen een spaartegoed slechts tegen rentebetaling aan

de spaarder ter beschikking te stellen!

De begrippen ajkoopwaarde en premiewije waarde in het NBW

Het ontwerp NBW schrijft dwingend voor, dat de verzekeringnemer recht op af-
koop heeft indien het betreft een verzekering die stellig tot een uitkering leidt en
dat hij recht heeft op premievrije voortzetting van een verzekering die premie-
vrije waarde heeft (resp. de leden 1 en 2 van art. 7.17.3.13). De begrippen atkoop-
waarde en premievrije waarde vormen sleutelbegrippen in het ontwerp. Zij vormen

het uitgangspunt voor de bepalingen die ervoor moeten zorgen dat de premie-
reserve voor de verzekeringnemer niet geheel en al verloren gaat indien hij de
premiebetaling voortijdig staakt dan weI de verzekering anderszins niet loopt
volgens het overeengekomen plan (artikelen 7.17.3.15 - 17). Het begrip afkoop-
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waarde is bepalend voor de vraag of een pandrecht op de waarde van de polis kan
worden gevestigd (art. 7.17.3.20) en voor de vraag of schuldeisers en de faillis-
sementscurator van de verzekeringnemer verhaal kunnen nemen op diens rechten
uit een levensverzekering en tot welk bedrag dat kan (artikelen 7.17.3.21 - 23).Artikel 7.3.12c tenslotte vindt in de premievrije waarde de maatstaf voor het
bepalen van de waarde van de gift die kan zijn gelegen in het aanwijzen van een
begunstigde.

Bij dit alles is het opmerkelijk dat het ontwerp deze kardinale begrippen niet om-
schrijft noch aangeeft hoe de betreffende waarden moeten worden berekend. De
wet verlaat zich hier geheel en al op de verzekeringspraktijk. Reeds in 1888 is
door Molengraaff bepleit dat de wetgever moet voorschrijven welke gedeelte van
de reserve bij de ontbinding van de overeenkomst minstens teruggegeven moet
worden.22 OP B 132 meldt Molengraaff vervolgens dat dat naar zijn mening mins-
tens 3/4 van de reserve moet zijn en dat de wet zal moeten aanwijzen "hoe de
reserve, de contante waarde van de contracten, berekend moet worden". Of dit
gebeurt in de burgerlijke wet dan wel in een wet op de uitoefening van het le-
vensverzekeringsbedrijf is Molengraaff om het even. In 1974 bepleit Borgesius23
een materieel toezicht op het levensverzekeringsbedrijf. Dit toezicht zou geregeld
moeten worden in nauwe samenhang met het nieuwe civiele levensverzekerings-
recht. Clausing24 acht de omschrijving van de begrippen afkoopwaarde en premie-
vrije waarde en de berekening van die waarden kwesties die in de eerste plaats
het toezicht op het verzekeringsbedrijf aangaan en heeft er voorshands vrede mee,
dat het NBW deze zaken ongeregeld laat.

Men dient er echter geen vrede mee te hebben, dat het NBW op deze kernpun-
ten zo ostentatief aan de leiband van de verzekeringspraktijk loopt, zeker nu er
geen vooruitzicht bestaat op een materieel overheidstoezicht op het levensverzeke-
ringsbedrij f en de door het NBW in stand gehouden lacune dus niet in die sfeer zal
kunnen worden opgevuld.

Zou het niet mogelijk zijn, eventueel met behulp van in het fiscale recht opge-
dane ervaring,25 de begrippen premiereserve en de daarvan afgeleide begrippen
afkoopwaarde en premievrije waarde, te voorzien van een deugdelijke wettelijke
omschrijving?

22.
Molengraaff 1888, p. 130.

23. J.Borgesius, Dienstenverkeer, vestigingsrecht en verzekeringsbedrijf in de EEG, diss.1974.24.      Clausing 1976, p. 53.
25. Vgl. daarover H. Schuttevder, Begunstiging bij levensverzekeringen: enige civicirech-

telijke beschouwingen, VA. 1972, p. 40 c.v., met name p. 64.
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De M.v.T. op art. 7.17.3.13 meldt o.m.26:
"Veel levensverzekeringen verkrijgen na verloop van enige jaren een zekere

geldswaarde, afkoopwaarde genaamd. (...) Men kan de afkoopwaarde de con-
cretisering van het spaarelement noemen. (...) Bij levensverzekeringen die
geen zuivere risicoverzekering zijn, leidt de premiebetaling tot een waarde,
die kan dienen voor een aangepaste of nieuwe verzekering, waarbij geen
verdere premiebetaling plaats vindt. Die waarde wordt de premievrije waarde
genoemd. Zij ontstaat bij de verzekeringen die stellig tot uitkering leiden,
bij de verzekeringen die bij leven tot uitkering komen en bij langdurige
tijdelijke overlijdensverzekeringen, waarbij een jaarlijks gelijkblijvende

premie wordt betaald. Bij de eerste is de premievrije waarde gelijk aan de
afkoopwaarde (...) In deze titel en in art. 7.3.12c wordt met het begrip

premievrije waarde uitsluitend bedoeld de waarde die kan dienen voor pre-
mievrijmaking".

Hier wordt niet op de meest duidelijke wijze tot uitdrukking gebracht dat een
polis van levensverzekering geldswaarde kan hebben zowel wegens de op die polis
te verwachten uitkering als wegens het feit dat op die polis premiereserve kan

zijn gevormd en vervolgens dat die premiereserve de grondslag vormt voor de
afkoopwaarde en voor de vaststelling van de wijze waarop de polis premievrij kan
worden voortgezet. De grondslag voor de premievrije voortzetting wil het ontwerp
aangeduid zien met de term premievrije waarde, die aldus synoniem is te achten
aan de term premiereserve. Bij verzekeringen die stellig tot een uitkering leiden
kan de premievrije waarde dus niet identiek zijn aan de afkoopwaarde. Zij vormt
immers slechts de grondslag voor de berekening van de afkoopwaarde zoals zij
ook de grondslag vormt voor de berekening van de waarde in overeenstemming
waarmee premievrij kan worden voortgezet.27

Een heroverweging van de in art. 7.17.3.13 geintroduceerde begrippen zou kunnen
voeren tot de volgende opzet: bij elke verzekering waarop premiereserve is ge-
vormd komt deze waarde bij abnormale beeindiging van het contract onder aftrek
van kosten en gederfde winst ten goede aan de verzekeringnemer in de vorm van
een afkoopsom of enigerlei premievrije voortzetting. Onder gelijke aftrek zou het
deze waarde kunnen zijn die blootstaat aan verhaal door schuldeisers.

Minstens twee problemen die het ontwerp oproept zouden zo vermeden kunnen
worden.

26. TK 19529, nr. 3, p. 46.
27. Vgl. H. Schuttevder in het bijzondere nummer van het NJB over bock 7 NBW, p. 130.
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In de eerste plaats het probleem, dat in de huidige verzekeringspraktijk bepaald

geen eenstemmigheid heerst over de vraag in welke gevallen er reservewaarde
bestaat die kan leiden tot afkoop of premicvrije voortzetting en in de tweede
plaats het probleem dat verzekeringnemer en verzekeraar samen invloed kunnen
uitoefenen op de vraag of crediteuren van de verzekeringnemer verhaal kunnen
nemen op de waarde van de polis. Die invloed kan worden uitgeoefend als volgt.
Het ontwerp maakt verhaal door crediteuren slechts mogelijk op polissen die stel-
lig tot een uitkering leiden. De gemengde verzekering, althans de gemengde kapi-
taalverzekering, 8 is zo'n polis. Indien nu de verzekeringnemer deze verzekering
splitst in een tijdelijke overlijdensverzekering en een verzekering bij leven, wat
hij zonder bezwaar kan doen, zie het hierv66r in het intermezzo gegeven voor-
beeld, dan resulteert dat in twee verzekeringen die gecn van beide stellig tot een
uitkering leiden. Hierdoor wordt ingevolge art. 7.17.3.21 jo. art. 7.17.3.13 het ver-
haal van crediteuren geblokkeerd. Aan de suggestie van Clausing hiertegen een
voorziening te treffen29 heeft het regeringsontwerp geen gehoor gegeven.

28. Ecn gemengde verzekering waarbij zowel een kapitaal als cen lijfrente is bcdongen,
kidt nict stellig tot een uitkering Anders: TJ. Dorhout-Mecs, Nederlands handels- en
faillissementsrecht, decl III*, Het nieuwe verzekeringsrecht, Arnhem 1987, nr. 448.

29. Clausing 1976, p. 55.



Hoofdstuk 2 Het afgeleide recht en het

oorspronkelijke recht:
historie van het debat

1. Inleiding

De geschiedenis is een wijze leermeesteres. Dat geldt ook voor het recht en meer
in het bijzonder voor het privaatrecht waar deze studie betrekking op heeft.
Kennis van de geschiedenis van het privaatrechtelijke denken draagt niet alleen
bij tot inzicht in de ontwikkeling van het privaatrecht maar ook tot een beter
begrip van de huidige stand van zaken. Dit is weer eens scherp duidelijk geworden
uit de discussie die niet lang geleden in het Nederlands Juristenblad is gevoerd
tussen Schoordijk en RoosL naar aanleiding van de intreerede van de laatste.31

Die oratie ging voor een belangrijk deel over de ontwikkeling van de privaat-
rechtswetenschap in deze eeuw en meer in het bijzonder over de controverse
tussen de zogenoemde Amsterdamse en Leidse school. De beschouwingen van de
beide auteurs - welke beschouwingen, hoe belangwekkend ook, buiten het kader
van deze studie vallen - maken duidelijk hoe historische kennis de huidige stand
van zaken in het privaatrecht kan verhelderen. Historische kennis heeft trouwens

nog een ander voordeel. Zij stemt tot bescheidenheid. Veel dingen worden steeds
opnieuw uitgevonden. Terecht merkt de redactie van het NJB ter introductie van
het bovengenoemde artikel van Schoordijk op: "Zoals altijd blijkt de ideedn-

geschiedenis van het privaatrecht leerzaam. Zij levert dikwijls het beeld op van
een wetenschappelijke Echternach-processie, meer dan wij dikwijls bereid zijn toe
te geven.

•32

Ter verheldering van de huidige stand van zaken in het levensverzekeringsrecht
en ter bevordering van de deugd van de bescheidenheid wordt in dit hoofdstuk
een soortgelijke tour d'horizon gemaakt als Roos en Schoordijk (maar zij niet
alleen33) hebben gedaan, maar dan niet om de controverse tussen de Leidse en de

30. H.C.F. Schoordijk, De Nederlandse privaatrechtsleer in dramatisch perspectief, cen
onevenwichtige intreerede, NJB 1988, p. 188 e.v.; N.H.M. Roos, De holden van toen in
cen Schoordijksc fantasmagorie, NJB 1988, p. 835 e.v..

31.     N.H.M.Roos, De Nederlandse privaatrechtsleer in dramatisch perspectief, Groningen 1987.
32. NJB 1988, p.188.
31 Zic in de recentere tijd ook: A Jaspcrs, Rechtspreken in de maatschappij, diss.

Nijmegen 1980; J.M. van Dunn6, Acht civilisten in burger, Zwolle 1977; dezclfde: Ex
tune ex nunc, Zwolle 1990; J. van Soest e.a., Jubileumbock Hoge Raad der Nederlanden
1838-1988, een portret, Zwolle 1988.
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Amsterdamse school te onderzoeken, maar de strijd die vaak befaamde geleerden
hebben gevoerd over de juridische grondslag van de overeenkomst van levensver-

zekering. Terzijde zij hier opgemerkt dat de frontlijnen in deze strijd volstrekt
anders lopen dan in de controverse waar het Roos en Schoordijk om ging. Een
thematische behandeling van de argumenten die in de loop van de tijd pro en
contra de leer van het oorspronkelijke en de leer van het afgeleide recht zijn
aangevoerd is wel waardevol en daaraan zal in deze studie ook niet voorbijgegaan
worden, maar een beperking daartoe zou heel wat kleur ontnemen aan het debat,
dat zo lang (meer dan 100 jaar) en zo hevig is gevoerd en dat, zoals bleek in
hoofdstuk 1, tot op de dag van vandaag onbeslist is gebleven.

Nu gaat het oils niet om een uitputtende historische beschrijving. Dat zou ook
ondoenlijk zijn gezien de lange duur van en het grote aantal deelnemers aan het
debat, wat tot een overstelpende hoeveelheid literatuur heeft geleid. 4 Slechts de
belangrijkste geschriften en gebeurtenissen zullen worden vermeld om aldus zicht
te krijgen op de grote lijnen in de ontwikkeling van het denken over de plaats
van de overeenkomst van levensverzekering in het privaatrecht.

Aan het voorlopige eind van deze ontwikkeling staat het NBW, dat wil zeggen,

het in 1986 bij de Tweede Kamer ingediende regeringsontwerp van titel 17 van
boek 7 van het NBW. Aan deze indiening gaat op zichzelf weer een geschiedenis
van ongeveer 35 jaar vooraf, namelijk vanaf 1952/1953, de behandeling van de
vraagpunten 34 en 35 in de Tweede Kamer, via het voorontwerp van Dorhout Mees
van 1973 en het ontwerp dat omstreeks 1982 is gereedgekomen en in beperkte
kring is verspreid tot het officiele regeringsontwerp van 1986.

Gezien de inmiddels langdurige geschiedenis van het NBW zelf is het moeilijk
een tijdstip te kiezen waarop de geschiedenis overgaat in de actualiteit. Van groot
belang is de bepaling van dat moment echter niet. Van belang is slechts dat het
historische expos6 van dit hoofdstuk iets bloot legt van de wortels van het NBW.
Het historisch overzicht zal daartoe doorlopen tot ongeveer de huidige tijd.

34.   Achter in dit boek is opgenomen een -niet uitputtend- overzicht van dc monografietn
en preadviezen die zich hoofdzakelijk met het hier behandelde thema hebben bezig-
gehouden. Voor een overzicht van artikelen zij venvezen naar Bijzondere Contracten,
onderdeel XII (bewerkt door P. Clausing) en -voor ouderc en buitenlandse literatuur-
naar Molengraaff-Star Busmann, Leidraad, (9e druk, Haarlem 1955) p. 709 e.v.. Voor
fiscale literatuur zie Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. lien overzicht van de pogin-
gen tot wetgeving die voorafgingen aan het ontwerp NBW vindt men in een opstel
van PA Adriaanse, De overeenkomst van levensverzekering RM. Themis 1958, p. 62
e.v..
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2.  De controverse tussen afgeleid recht en zelfstandig recht in de sfeer van
de successiebelasting tussen 1817 en 1917

Levensverzekering bestaat in de Westerse wereld al heel lang. In den brede wordt
dat uiteengezet in een monumentaal Amerikaans bock van ruim 800 bladzijden.35 In
Nederland kennen we het verschijnsel sinds het eind van de middeleeuwen.36 Om
aan geld te komen begonnen stedelijke en provinciale overheden lijfrentebrieven
te verkopen. Ook overlijdensverzekeringen raakten in zwang en wel in de vorm

van begrafenisfondsen, ook bossen, bussen, beurzen of societeiten genoemd. Aan-
vankelijk werden deze fondsen in het leven geroepen door de gilden ten behoeve
van hun leden. Later, in de 18e eeuw, werden er ook begrafenisfondsen opgericht
buiten de gilden om. Deze fondsen beleefden hun grootste bloei tegen het midden
van de 19e eeuw. Daarna werden ze grotendeels verdrongen door de levensver-

zekeringsmaatschappijen. InNederlandbegonnen deze maatschappijen tot ontwikke-
ling te komen in de eerste helft van de 19e eeuw. Tegen het eind van die eeuw
bereikten ze een grote omvang. Hun groei was ten dele te danken aan het feit dat

hun bedrijfsvoering was gebaseerd op wiskundige sterfteberekeningen. Voordien
bestond een dergelijke wetenschappelijke grondslag voor de tariefoerekening niet.
Het werkterrein van de nieuwe maatschappijen was breed: ze hielden zich bezig
met het verzekeren van het risico van te vroeg overlijden en het risico van te
lang leven: overlijdensverzekeringen en lijfrenten.

Aldus namen de nieuwe verzekeringsmaatschappijen de lijfrente-activiteiten van
de overheid over. De begrafenisfondsen gingen gaandeweg in de nieuwe maatschap-
pijen op. Die bleven de begrafenisverzekeringen als een aparte categorie van over-
lijdensverzekering beschouwen. Voor die aparte categorie kwam de benaming:
'volksverzekering" in zwang. Naast de vanouds bekende lijfrenten en overlijdens-
verzekeringen ontwikkelden de maatschappijen eentot dan toebraakliggend terrein:
dat van de gemengde verzekeringen, zoals we in hoofdstuk 1 (paragraaf 3) hebben

gezien een combinatie van een verzekering bij leven en een verzekering bij over-
lijden.

Alin de 18e eeuwverzekerden sommige Nederlanders hun leven bij buitenlandse,
vooral Engelse maatschappijen. In de 19e eeuw konden ze daarvoor terecht bij een
aanvankelijk klein en in de loop van de eeuw explosief groeiend aantal Nederlandse

maatschappijen. In het laatste kwart van de vorige eeuw werd het levensverzeke-

ringswezen een factor van aanzienlijke betekenis in het maatschappelijk leven.
Uit die tijd dateert ook de aandacht van privaatrechtelijk georienteerde juristen

35.       Terence O'Donnell, History of life insurance in its formative years, Chicago 1936.
36.  Zie L.M. van Lceuwen, Het huidige Nederlandse levensverzckeringsbedrijf, in het

bijzonder met betrekking tot het vraagstuk van waardevastheid en welvaarivastheid,
diss. 1965, p. 3 c.v.; Molengraaff-Star Busmann, Lcidraad, p. 710-714.
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voor de nieuwe vormen waarin de levensverzekering zich op grote schaal presen-
teerde. Als eerste uiting van deze ontluikende aandacht wordt gewoonlijk genoemd
een artikel van Levy uit 1875.37 In dit artikel breekt Levy de staf over een in dat
jaar ingediend wetsontwerp waarin werd voorgesteld art. 302 K. dat tot dan toe
alleen levensverzekeringen aangegaan voor een bepaalde tijd toeliet, zo te wijzigen
dat ook levenslange overlijdensverzekeringen niet door de wet zouden worden
geblokkeerd. Levy's belangrijkste bezwaar tegen deze, wat hij noemt overijlde,
wijziging was, dat aldus de schijn werd gewekt dat met de artikelen 302 e.v. K.
wel te werken viel terwijl naar Levy's (en vrijwel ieders 38) mening de hele rege-
ling van de levensverzekering in het Wetboek van Koophandel en het Burgerlijk
Wetboek niet deugde en integraal veranderd zou moeten worden.

Schuttevaer heeft bij herhaling en terecht opgemerkt39 dat door Levy en de
latere privaatrechtelijke auteurs is veronachtzaamd dat de kern van de privaat-
rechtelijke problematiek: afgeleid of zelfstandig recht, al veel eerder en uitvoerig
aan de orde is gewecst en wel in de sfeer van de successiebelasting. Zo is in 1856
in de Tweede Kamer, bij het debat over wat de Successiewet van 1859 zou worden,
de vraag aan de orde gesteld of een verkrijging krachtens levensverzekering al of
niet uit de boedel van de overleden verzekeringnemer wordt verkregen en besteedt
Sprenger van Eyk in zijn in 1870 gepubliceerde commentaar op deze wet uitgebreid
aandacht aan die kwestie.40 Ook uit de praktijk van de heffing van successiebelas-
ting over levensverzekeringsuitkeringen zijn uit de vorige eeuw interessante zaken
te melden.41

De successiebelasting tussen 1817 en  1884

Al sinds 1817 bepaalde art. 1 van de Successiebelastingwet dat successiebelasting
zal worden geheven van al wat door overlijden wordt geerfd of verkregen in de
boedel van een ingezetene. Bij de herziening van deze wet in 1856 wilde de rege-
ring in art. 1 de woorden "in de boedel" schrappen. Men achtte deze woorden
overbodig, omdat het niet wel denkbaar is dat men door overlijden iets zou kunnen
verkrijgen, wat zich niet in de boedel van de overledene bevond.

37. JA. Levy, Levensverzekering, Themis 1875, p. 121 e.v.
38. Vgl. hoofdstuk 1, paragraaf 2.
39. H.SchuttevSer, Begunstiging bij levensverzekeringen, enige civielrechtelijke beschou-

wingen, VA 1972, p. 40 e.v., zie p. 44; en dezelfde in: De levensverzekering in hetNieuw Burgerlijk Wetbock, NJB-bundel over bock 7 NBW, 1973, p. 118 en p 132/133.40. J.P.Sprenger van Eyli De wetgeving op het regt van successie en van overgang bij
overlijden, 's-Gravenhage 1870, p.80-84

41. Te vinden in het uit 1829 stammende en nog steeds verschijnende Periodiek Woor-
dent)ock van administratieve en gerechtelijkc beslissingen inzake van (de Vermogens-
belasting) Registratie, Zegel, Hypotheken, Successierecht, Kadaster, Notariaat enz.enz.
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De Tweede Kamer wilde de woorden "in de boedel" laten staan om daarmee tot

uitdrukkingtebrengen dat weduwe- en wezen-pensioenen, levensverzekeringen e.d.
niet getroffen dienen te worden door successiebelasting. Dit soort uitkeringen
worden wel door overlijden verkregen, zo stelde men, doch ze worden niet door
de overledene nagelaten, niet uit diens boedel geerfd of verkregen. De regering
was het eens met het door de Kamer voor levensverzekeringen gewenste regime en
ging akkoord met handhaving van de woorden 'in de boedel", hoewel zij van me-
ning bleef dat die woorden ook met het oog op levensverzekeringen overbodig
waren. Levensverzekeringsuitkeringen vallen al buiten de belastingheffing omdat

zij niet door maar op het ogenblik van het overlijden worden verkregen, aldus de
MvA. 2

Uit dit stukje parlementaire geschiedenis wordt duidelijk, dat de wetgever van
1856 van oordeel was dat levensverzekeringsuitkeringen niet onderworpen dienden

te zijn aan successiebelasting. Aldus werd ook gehandeld in de praktijk van de
belastingheffing.

In 1837 besliste het bestuur van de registratie, "dat de sommen, na de dood van
een der echtgenoten, uit een begrafenisbus ontvangen, uitsluitend aan de erfgena-
men van de overleden echtgenoot en niet tot de gemeenschap behoren". 3 In 1863
had het bestuur van de registratie te beslissen over de vraag of een vrouw, die
door haar man, met wie zij in gemeenschap van goederen was gehuwd, tot enig
erfgenaam was benoemd en voor wie de man een lijfrente had gekocht, ingaande
na zijn overlijden, over de helft van de waarde van de lijfrente successiebelasting
moest betalen toen de man overleden was. Het bestuur beantwoordde deze vraag
ontkennend en overwoog daartoe, dat de vrouw het recht op de lijfrente krachtens
contract had verkregen en niet (voor de helft) krachtens erfrecht, dat de koopprijs
voor de lijfrente eigendom is geworden van de verzekeringsmaatschappij en dus
niet behoorde tot de nalatenschap van de man en dat de vrouw niet heeft verkre-

gen door het overlijden van haar man, maar op het ogenblik van diens overlijden.
De vrouw verkreeg dus niet door zijn overlijden uit de boedel. Zelfs als zij de
nalatenschap zou hebben verworpen zou zij het recht op de lijfrente behouden
hebben.*1

In een andere beslissing van 1863 bevestigt het bestuur de boven weergegeven
beslissing van 1837, "die geheel strookt met de leer van het arrest van het hof
van Lyon, meegedeeld in het W.v.h.R. van 22 juni 1863, nr. 2488 en met het gevoe-

42. Zic de citaten in Sprenger van Eyk, a.w., p.BO-82
43. PW 1/1838, p. 92, nr. 20.
44.       PW 4228.
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len van de regering uitgedrukt in de tussen haar en de volksvertegenwoordiginggewisselde stukken bij de behandeling der wet van 13 mei 1859 (S.36)•.45

De successiebelasting tussen 1884 en  1894

Deze wil van de wetgever bleek ongeveer 25 jaar later haar kracht goeddeels
verloren te hebben. Het belang van de schatkist bij de levensverzekeringen nam
allengs toe, enerzijds door het toenemen van het getal der verzekeringen en ander-
zijds door de invoering van het successierecht in de rechte lijn.46 Zo kwam debelastingadministratie in 1884 tot de beslissing dat bij het overlijden van een man,
die een levensverzekering had gesloten ten gunste van zijn erven of rechtverkrij-
genden, de verzekerde som in de successiememorie moest worden opgenomen als
bestanddeel van de nalatenschap. Het bestuur van de registratie motiveert deze
beslissing aldus: door het levensverzekeringscontract ontstaat aan de zijde van de
verzekeringnemer een vorderingmet een onzekerevervaldag("dies incertus quando,
sed certus an"): immers, eenmaal sterven moet iedereen. De verbintenis van de
verzekeraar wordt niet eerst na de dood van de verzekeringnemer geboren, doch
meteen bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst. De vordering van de ver-zekeringnemer tegen de verzekeraar bevond zich dus in de boedel van de nemer
en bij diens dood wordt de uitkering verkregen uit de boedel. Over die uitkeringmoet dus successiebelasting worden betaald. 7 Het bestuur verwijst in deze resolu-
tie ook nog naar twee uitspraken van het Franse hof van cassatie uit 1872 en
1873, bij de eerste waarvan een instructieve noot is geplaatst,48 waarin wordt op-
gemerkt dat de cassatierechter hier voor de eerste keer is geroepen een oordeel
te geven over een kwestie die - in Frankrijk - tot veel meningsverschil aanleiding
heeft gegeven. Die kwestie is zoals uit de noot blijkt, precies onze controverse
afgeleid - zelfstandig recht:

"En r6sum6, on se trouve en prdsence de deux interpretations diff6ren-
tes. L'une, qui a tt6 adopt6e par les cours d'appel, supposant chez celui
qui contracte une assurance sur la vie payable au dects, la pens6e de
rdserver aux siens, comme une ressource suprtme, le capital de cette
assurance, a subordonn6 les effets legaux du contrat A la rtalisation de
cette intention prasumte et en est venue ainsi A soustraire le bantfice
de l'assurance A l'action des cr6anciers de l'assurt, A le rdserver aux
haritiers et ayants droit lors m6me qu'ils renoncent 8 la succession, et

45. PW 4365.

46.   Vgl. J.P.Sprenger van Eijk - BJ. de Lceuw, Dc Wetgeving op het recht van successie,
van overgang en van schenking, 5£ druk, 's-Gravenhage 1919.

47. PW 7038.
48.     Dalloz 1872, I 209.
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enfin A repousser son assujetissement aux droits de mutation par dEcts.
Au contraire, l'autre interprttation, A l'appui de laquelle la doctrine de
notre arret peut Btre invoqude, dttermine les effets 16gaux du contrat
en question, comme ceux de tout autre contrat, d'apres les rEgles gent-
rales du droit, et conclut A ce que le capital assurd soit considdre
comme faisant partie de la succession de l'assure et, en consdquence,
soumis A l'action de ses cr6anciers, rdservt A ceux-la seulement qui

acceptent la succession et assujetti aux droit de mutation par dEcts.
C'est cette dernitre interpr6tation que nous acceptons....et tout nous
porte A croire que cette opinion pr6vaudra d6finitivement dans la juris-
prudence.

49

De beslissing van de fiscus, gepubliceerd in PW 7038, vinden we bevestigd in een
andere resolutie van het bestuur van de registratie uit 1884.50 Daarin wordt ter
ondersteuning van de stelling, dat de verzekeringnemer dadelijk bij het sluiten
van de verzekeringsovereenkomst jegens de verzekeraar recht op de uitkering
verkrijgt, ook nog aangevoerd:

"dat in de betrekkelijke polis aan de verzekerde de bevoegdheid was
voorbehouden tot belening, overdracht, afstand, verminderingofverande-
ring van bevoordeelden, welke bevoegdheid niet zou kunnen bestaan, zo
de verzekerde niet een dadelijk verkregen recht op de uitkering had en
bovendien geheel in strijd zou zijn met de bewering, als zou de vorde-
ring op de verzekeraar eerst na het overlijden van de verzekerde gebo-
ren worden:

Hierbij wordt verwezen naar een bericht in het Weekblad van het recht van 1
sept. 1884.51 Daarin wordt melding gemaakt van een uitspraak van het hof Dijon,
waarbij de belangenafweging tussen de begunstigde en de crediteuren van de ver-
zekeringnemer was uitgevallen in het voordeel van de begunstigde. Zoals na de
hierv66r gememoreerde uitspraken van het hof van cassatie uit 1872 en 1873 viel
te verwachten werd deze uitspraak in cassatie vernietigd. Het hof van cassatie
verwees de zaak naar het hofvan Besan on. Dit hofmaakte vervolgens onderscheid
tussen polissen waarin de erfgenamen als begunstigden waren aangewezen en polis-
sen waarin (een) derde(n) als begunstigde figureerde(n). In het eerste geval werd

49. Deze voorspelling is niet uitgekomen. Zie de arresten van het Franse hof van cassatie

van 2 juli 1884 (Dalloz 1885, I 150) en van 10 fcbruarie 1888 (Dalloz 1888, I 193),
mede op grond waarvan Meijers in zijn noot onder HR 5 dec. 1913, W 9610. gewaagt
van de ker van het oorspronkclijke recht als de in Frankrijk heersende.

50. PW 7120.
51. W 5056, p. 4.
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de verzekeringsuitkering verkregen uit deboedelvan deverzekeringnemer/erflater.
In het tweede geval echter besliste het hof, in afwijking van de hierv66r weer-
gegeven leer van het Franse hof van cassatie, 2 dat de derde de uitkering niet
verkreeg uit het vermogen van de verzekeringnemer/crflater, zelfs niet indien het
een gemengde verzekering betrof, waarbij de verzekeringnemer was overleden v66r
het tijdstip waarop in de polis uitkering aan hem zelf was voorzien. Het hof van
Besan on motiveert dit, volgens de redacteur van het Weekblad, met de stelling
dat de gemengde verzekering het sparen bevordert en tezelfdertijd een pensioen
aan de arbeider en een waarborg voor de toekomst aan diens gezin verzekert.

In de beide door het bestuur der registratie in 1884 genomen beslissingen ging het
om levensverzekeringen, waarbij de nemer zijn erfgenamen als begunstigden had
aangewezen. Volgens SchuttevAer53 wilde het bestuur in 1884 de heffing van suc-

cessiebelasting voorschrijven zowel in het geval waarin erfgenamen als begunstig-
den waren aangewezen als in de gevallen waarin een of meer derden als zodanig
waren aangewezen. Gezien de door het bestuur aangevoerde gronden ligt het inder-
daad niet voor de hand onderscheid te maken tussen deze twee categorieiln van
begunstigden. Toch zou de verwijzing in PW 7120 naar de in het Weekblad van 1
september 1884 vermelde Franse rechtspraak crop kunnen duiden, dat het bestuur
wel onderscheid zou willen maken tussen beide groepen van begunstigden, zoals het
hof van Besan on dat immers ook had gedaan.

Hoe het ook zij, een paar jaar na 1884 is de fiscus dit onderscheid in ieder
geval wel gaan maken. Dit valt af te leiden uit een aan de fiscus op 21 mei 1891
gegeven cassatieadvies 4 over twee vonnissen, 66n van de rechtbank Rotterdam en
66n van de rechtbank Maastricht, 5 waarbij verzet tegen een dwangbevel van de
fiscus was gehonoreerd. De landsadvocaat stelt in zijn advies onder meer:

"Het bestuur der registratie stelt zich in beide procedures op het stand-
punt, dat als de levensverzekering gesloten is ten behoeve van derden,
de door de verzekeraar verschuldigde uitkering niet valt in het vermogen
van de verzekeringnemer.'

Vervolgens komt de landsadvocaat tot een negatief cassatieadvies, omdat in beide
vonnissen feitelijk was vastgesteld, dat indien erfgenamen als begunstigden zijn
aangewezen, dezen als derden zijn te beschouwen.

52.   Zie voor deze leer ook Cour de Cassation 7 febr. 1877, Dalloz 1877, I, 337, in welke
uitspraak een uitkering krachtens een gemengdc verzckering werd geacht via de bocdel
van de overleden verzekeringnemer te lopen

53. In "De verkrijging door erfrecht", Smeetsbundel 1967, p. 303 e.v., zie p. 306.
54.      PW 8111
55. Resp. 9 maart 1891, W 6049 en 2 april 1891, PW 8116.
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De fiscus volgt niet alleen dit advies op door te berusten in beide vonnissen maar
bezint zich ook op de vraag of moet worden volhard in het sinds 1884 ten aanzien

van levensverzekeringsuitkeringengevoerdebeleid. De landsadvocaat, andermaal om
advies gevraagd, bericht op 5 juni 1891 6 dat de rechter enerzijds niet door een
wettelijke bepaling wordt belemmerd in zijn feitelijke beslissing over de vraag of
de uitkering is bedongen ten behoeve van derden en anderzijds zich wel zal aan-

sluiten bij de stee(is algemener wordende opvatting dat bij een dergelijk beding
ten behoeve van derden de uitkering, bepaaldelijk ook in economische zin, niet
valt in het vermogen van de verzekeringnemer. In deze gevallen zou van heffing
van successierecht moeten worden afgezien. Dit geldt niet indien de uitkering in
de eerste plaats is bedongen ten behoeve van de verzekeringnemer zelf, zoals het
geval was in de door de Rotterdamse rechtbank berechte zaak.

Het bestuur van de registratie volgt dit advies blijkens zijn Missive van 15 juni
189157

In het vervolg dus geen heffing van successiebelasting meer indien derden of
erfgenamen als primair begunstigden zijn aangewezen. Wel blijft de belasting ge-
vorderd worden indien de verzekeringnemer primair en de erfgenamen of derden
subsidiair begunstigd waren, in de gevallen dus van gemengde verzekering.

De successiebelasting tussen 1894 en 1917

In 1894 vervalt ook deze laatste restrictie. Sprenger van Eyk is dan Minister van
Financidn. In overeenstemming met zijn in zijn handboek van 1870 reeds gehuldigde
standpunt schrijft hij de registratie aan met de mededeling, dat het hem niet
wenselijk voorkomt de beslissing van PW 8117 langer te volgen en dat dus voor-
taan van uitkeringen, die tengevolge van het overlijden uit levensverzekeringen
worden genoten, geen aangifte voor het recht van successie meer behoort te wor-
den gevorderd, onverschillig te wiens name de polis is gesteld.58

Aldus voegde de fiscus zich naar de uitkomsten van de rechtspraak in de jaren
'80 en '90, die in de volgende paragraaf uitvoeriger aan de orde zal worden ge-
steld. Dit betekent echter niet dat de fiscus het hele door haar in 1884 ontwik-
kelde concept liet vallen. Wel aanvaardde zij dat de uitkering niet uit de boedel
van de verzekeringnemer wordt verkregen, doch niet dat het recht op de uitkering
nooit tot de boedel van de verzekeringnemer zou hebben behoord. Na 1894 bleef
weliswaar belastingheffingachterwege indien dooroverlijden de uitkeringopeisbaar

56. PW 8117.
51      PW 8117.
58.     PW 8636.
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was, maar werd door overlijden niet (het recht op) de uitkering verkregen, maar
de (lopende) polis, dan bleef de daarin belichaamde waarde belast.

Dit blijkt onder meer uit de volgende beslissingen.
A had een levensverzekering gesloten ten behoeve van zichzelf of zijn erfgenamen.
A was in gemeenschap van goederen gehuwd met B. B overleed. De erfgenamen
van B betaalden (onder meer) successierecht over de vordering die de nalatenschap
van B had op de huwelijksgemeenschap terzake van de helft van de premies die
ten laste van de huwelijksgemeenschap waren betaald voor de betreffende verzeke-

ring. De erfgenamen vonden dat zij dit successierecht ten onrechte hadden betaald.
Het bestuur van de registratie was dit met hen eens en wilde wel terugbetalen,
mits de erfgenamen eerst aangifte zouden doen van de helft van de waarde die de
polis had ten sterfdage van B. De polis behoorde immers tot de huwelijksgemeen-
schap tussen A en B en mitsdien behoorde de helft van de waarde ervan tot de
nalatenschap van B.59

Deze uit 1889 daterende beslissing werd bevestigd in 1900 en wel naar aanlei-
ding van het volgende geval:60 A en B zijn in gemeenschap van goederen gehuwd.
A heeft van een derde een op diens leven gesloten levensverzekering gekocht. B
overtijdt. De erfgenamen van B moeten successiebelasting betalen over de helft
van de contante waarde van de levensverzekering ten tijde van het overlijden van
B. Onder de contante waarde is te verstaan

"de som welke op dat tijdstip, met het oog op het bedrag der verzeke-

ring, de leeftijd van de verzekerde en de in de polis gemaakte bedingen,
bij overdracht voor de polis zou kunnen zijn verkregen, d.i. de verkoop-
waarde van de polis."

Het bestuur van de registratie vindt in dit geval aanleiding een circulaire te doen
uitgaan waaruit blijkt dat het slechts node, maar gedwongen door rechterlijke
uitspraken (en wellicht: ministeriele wensen), had afgezien van belastingheffing
over verzekeringsuitkeringen. De circulaire vermeldt onder meer het volgende:

"Naar de overwegingen dier rechterlijke uitspraken behoort een levens-
verzekering alleen vrij te blijven van recht van successie indien zij
effect sorteert door de dood van de erllater. (...) Maar wanneer het
contract van levensverzekering niet effect sorteert door het overlijden
van de erflater moet van de waarde van de polis recht van successie
worden betaald, indien het recht op die polis door het overlijden op de
erfgenamen of legatarissen van de erflater overgaat.

•61

59. PW 7891.
60.      PW 9261.
61. PW 9261.
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Of dit standpunt van de fiscus zich wel verdraagt met de lijn die zichtbaar wordt
in de rechtspraak van de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw zal duidelijker
worden in de volgende paragraaf, waarin die rechtspraak wordt behandeld.

Fiscaal-technisch roept dit standpunt problemen op. Bijvoorbeeld: het kan voor-
komen dat erfgenamen worden belast voor een waarde die per saldo in het geheel
niet aan hen, doch aan een derde-begunstigde blijkt toe te komen. Een ander
probleem, dat zeker ging spelen na 1917, toen de uitkeringen wel belast werden
op grond van een in dat jaar in de Successiewet opgenomen specifiek daartoe
strekkende bepaling, is dat dubbele belastingheffing mogelijk was 66nmaal over de
waarde van de polis en 66nmaal over de verzekeringsuitkering.

Deze problemen moeten hier evenwelin het midden gelaten worden. Wel dient-
ter completering van het historisch overzicht - te worden vermeld, dat de fiscus
zijn vorenbedoelde standpunt in ieder geval heeft volgehouden tot 1917. Treub
schreef in 1890, dat er jure constituendo geen reden bestond om het bedrag, dat
door overlijden uit een levensverzekeringscontract opvorderbaar wordt, voor de
heffing van successierecht niet op 66n lijn te stellen met een geerfd of bij legaat
verkregen bedrag. 2 Minister Sprenger van Eyk oordeelde het echter in 1895 niet
mogelijk de verkrijging tengevolge van levensverzekering te belasten wegens de
toestand van ontwikkeling waarin deze verzekering verkeerde.63

Tegen 1917, in de tijd waarin Treub minister van financi8n was, kwam het toch
zover. In de Successiewet werd een nieuwe titel ingevoerd, beginnende met art.
84, welk artikel heffing van successierecht voorschreef over al wat tengevolge van
het overlijden van een ingezetene krachtens een overeenkomst van levensverzeke-
ring wordt verkregen. De Memorie van Toelichting vermeldt onder meer het vol-
gende:

64

"Doel van de nieuwe bepalingen is een verkrijging die juridisch geheel
afwijkt van de verkrijging krachtens erfrecht of legaat, maar die econo-
misch daarmede geheel op tan lijn staat, voor de belasting, welke ver-
krijgingen ten gevolge van overlijden treft, gelijk te stellen met de
erfrechtelijke verkrijging. Als nevendoel komt hierbij in aanmerking,
een einde te maken aan het misbruik, dat maar al te vaak van het
levensverzekeringsinstituut wordt gemaakt om aan de successiebelasting
te ontkomen. (...) Blijkens de vaste jurisprudentie hier te lande wordt
een uitkering krachtens levensverzekering zelfs als deze is besproken

62. M.W.F. Treub, De successierechten, WNR 1081-1089 (1890), zie. p. 538.
61 AIdus J.PA. Adriani, Enige opmerkingen over de levensverzekering in verband met

privaat- en fiscaal recht, WPNR 2719-2721 (1922), zie p. 49.
64. Citaat ontleend aan Sprenger van Eijk-de Lceuw, De wetgeving op het recht van

successic, van overgang cn van schenking, Se druk, 's-Gravenhage 1919, p. 863 en
867.
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ten behoeve van de erfgenamen, niet uit de nalatenschap verkregen. De

uitkeringen aan de erfgenamen behoren in Frankrijk naar dejurispruden-
tie daar te lande, wel tot de nalatenschap van de verzekeringnemer;

uitkeringen, bedongentenbehoeve vanbepaald aangeduidepersonen zijn
aldaar uitdrukkelijk met successierecht belast. Ook in de Duitse wet
van 3 juni 1906 (...) zijn dergelijke uilkeringen onder de belasting begre-

pen. In art. 6la (later geworden: art. 84) wordt nu de uitkering krach-
tens overeenkomst van levensverzekering voor de toepassing der Succes-
siewet gebracht tot de nalatenschap van de persoon, op wiens hoofd de

verzekering werd gesloten:

Aldus ontworstelde de fiscus zich in 1917 aan het strijdgewoel rond het privaat-

rechtelijke karakter van de overeenkomst van levensverzekering.
In privaatrechtelijke kring ontstond in de laatste 20 jaar van de vorige eeziw

grote belangstelling voor deze overeenkomst. Daarvan wordt in de volgende para-
grafen verslag gedaan.

3. Literatuur en rechtspraak uit het eind van de vorige en het begin van deze
eeuw; overwegende voorkeur voor de leer van het oorspronkelijke recht

Literatuur

In de vierde jaargang (1873) van het WPNR, toen nog Weekblad voor het notaris-
ambt en de registratie geheten, vinden we een uitgebreide redactionele verhandeling
over levensverzekering.65 De redactie meldt dat er een aantal rechtsvragen is
ingezonden, allemaal over de vraag of een levensverzekeringsuitkering behoort tot
de gemeenschap van goederen waarin de begunstigde was gehuwd met de verzeke-

ringnemer.
De redactie deelt mede, dat in de literatuur deze vraag nooit behandeld is. Wel

vermeldt zij een passage uit de Rechtsgeleerde adviezen 6 waarin de vraag wordt
besproken of legitimarissen aanspraak kunnen makenopeen levensverzekeringsuit-
kering. Die vraag wordt bevestigend beantwoord op grond van het argument dat
een lijfrente of een kapitaalverzekering naar zijn gevolg hetzelfde is als een
gewone schenking. Daarom is een door de echtgenote van de nemer ontvangen
levensverzekeringsuitkering onderworpen aan inkorting ten behoeve van de legiti-

65.   WNR 180, 181, 183, 185, 186 (1873); de redacteuren waren H.W. Arentzen en Armand
Sasscn.

66.      Decl 1, p. 59.
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marissen. Met dit standpunt is de redactie van het Weekblad het niet eens. Van
een schenking is naar haar mening geen sprake, noch van de nemer aan de ver-
zekeraar, noch van de nemer aan de begunstigde. De redactie is van mening dat
de verzekeringnemer geen enkel recht heeft terzake van de verzekerde sommen.
Dat recht komt slechts de begunstigde toe. Het ontstaat pas na en tengevolge
van het overlijden van de verzekerde. Heeft een man ten behoeve van zijn vrouw,
met wie hij in gemeenschap van goederen is gehuwd, een uitkering bedongen op
zijn lijf en sterft de man, dan verwerft de vrouw het recht op de uitkering onmid-
dellijk na het moment van overlijden en van de ontbinding van de gemeenschap.
Met deze opvatting schaart de redactie zich achter het in de vorige paragraaf
geschetste standpunt van de successiewetgever in 1856 en het standpunt dat het
bestuur van de registratie in 1873 nog innam. Dat standpunt hield kort gezegd in,
dat levensverzekeringsuitkeringen niet door overlijden, maar op her ogenblik van
overlijden worden verkregen en niet uit de boedel krachtens erfrecht doch krach-
tens contract. Hierbij tekent de redactie aan, dat beter niet gesproken kan worden
van het overlijden als ogenblik van rechtsverkrijging doch van het overlijden als
oorzaak van het ontstaan van het recht op de uitkering. Dat brengt beter tot
uitdrukking dat er v66r het overlijden geen enkel recht bestond, noch bij de nemer
noch bij de begunstigde. Het recht op de uitkering wordt geboren ten gevolge van
het overlijden.

Op deze, waarschijnlijk eerste Nederlandse privaatrechtelijke studie over het
probleem afgeleid of zelfstandig recht reageert Schmid in 1877. 7 Hij is het eens
met het zodven verwoorde standpunt van de redactie dat de uitkering door de
begunstigde niet wordt verkregen uit de nalatenschap van de nemer en dat de
uitkering niet behoort tot de huwelijksgemeenschap, waarin de begunstigde met de
nemer was gehuwd. Dit wil echter volgens Schmid niet zeggen dat de verzekering-
nemer tijdens zijn leven over geen enkel recht ten aanzien van de verzekerings-
uitkering beschikt. Schmid onderscheidt tussen levensverzekeringen die stellig tot
een uitkering leiden en levensverzekeringen waarvan het niet zeker is dat de
verzekerde som zal moeten worden betaald. Bij de eerste soort wordt gedurende
de loop van de verzekering afkoopwaarde gevormd. Over deze waarde kan de nemer
beschikken. Die waarde behoort dan ook naar zijn mening tot de huwelijksgemeen-
schap waarin de nemer is gehuwd. Schmid meent dan ook, dat indien de echtge-
noot/begunstigde afstand doet van de huwelijksgemeenschap, hij/zij de waarde die
de verzekering had op de dag van overlijden van de verzekerde, in de huwelijks-
gemeenschap terug moet storten ten behoeve van de schuldeisers.

Op dit artikel van Schmid en de in de volgende paragraaf te bespreken ge-
schriften na, wordt in alle publicaties die over ons onderwerp in het laatste kwart

61      WNR 374 (1877).
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van de vorige eeuw het licht zien zonder veel omwegen gepleit voor de leer van
het oorspronkelijke (zelfstandige) recht. Men acht, zo blijkt, het levensverzeke-
ringswezen maatschappelijk nuttig en wil de ontwikkeling daarvan niet geremd
zien door de nemer van een levensverzekering te onderwerpen aan de beperkingen
die het gemene recht aanbrengt in het vrije beschikkingsrecht van een individu
over zijn vermogen. Het maatschappelijke nut van het instituut levensverzekering
wordt gezien in de bevordering van de spaarzin en vooral in de mogelijkheden die
deze figuur verschaft om te voorzien in de verzorging van de nagelaten betrekkin-
gen. Uit de vele geschriften 8 noem ik er drie. In de eerste plaats het artikel van
Levy uit 1875,69 dat vaak, doch zoals hierv66r bleek ten onrechte, wordt aange-
merkt als het startpunt van de discussie afgeleid -oorspronkelijk recht. Levy merkt
in dat artikel op, dat de vraag of de verzekeringsuitkering deel uitmaakt van het
vermogen van hem die zijn leven heeft doen verzekeren ten bate van zijn nabe-
staanden moet worden opgelost niet ten gunste van crediteuren van de nemer maar

ten gunste van de nabestaanden,
"want dit is het rechtmatige doel der volkshuishoudkundige beweging van
onze tijd. Het recht nu behoort tenslotte aan de volkshuishoudkunde
ondergeschikt te zijn. Deze overweging schijnt inderdaad klemmend uit

.70sociaal-politiek oogpunt.

Hetzelfde standpunt huldigt Boas in 1886. Hij stelt:
'Ik aarzel geen ogenblik om in elk geval, wie ook de bevoordeelde bij
het contract van levensverzekering zij, tn fiscus En crediteuren van elk
recht op de verzekerde som uit te sluiten.„71

Bij de behandeling van het preadvies van Molengraaff voor de  N.J.V. in 1888 stelt
Boas onder meer:

"Ik meen dat de vrouw en de kinderen de eerste en voornaamste credi-

teuren zijn, dat men voor die in de allereerste plaats moet zorgen en
dat, waar de heer Molengraaff in zulke schone bewoordingen de arme
crediteuren beklaagt en voor hen in de bres springt, om toch te zorgen
dat die mensen niet al te ongelukkig worden, de maatschappelijke orde
toch medebrengt dat wij in de allereerste plaats zorgen voor die vrouw
en die kinderen." 2

68.     Zie noot 34.
69. JA Leg, Levensverzekering, Themis 1875, p. 121 c.v.

70.       Themis 1875, p. 147.
71. L.S. Boas, De rechthebbende bij levensverzekering, Themis 1886, p. 216 c.v., zie p. 217.

72.     Hand. NJV 1888 II p. 196.
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Tenslotte is exemplarisch het zeer beknopte en stellige proefschrift van W.H. de
Savornin Lohman uit 1896.73 De Savornin Lehman noemt de maatschappelijke
wenselijkheid niet uitdrukkelijk als argument voor de leer van het zelfstandige
recht, waardoor de aanspraak van de begunstigde op de uitkering wordt beveiligd
tegen aantasting door derden. Zijn hier niet verder te ontvouwen argumentatie is
van juridische en verzekeringstechnische aard.

Rechtspraak

Ter ondersteuning van zijn stellingen voert De Savornin Lohman74 onder meer een
vonnis aan van de rechtbank Utrecht d.d. 31 maart 1886.75 De casus was als volgt:
een man had op zijn lijf een levensverzekering gesloten ten gunste van zijn vrouw
met wie hij in gemeenschap van goederen was gehuwd. Na het overlijden van de
man doet de vrouw afstand van de gemeenschap. Zij aanvaardt de nalatenschap
onder voorrecht van boedelbeschrijving. Een crediteur eist nu dat de aan de vrouw
betaalde verzekeringssom wordt verantwoord als een bate van de boedel van de
man. Zowel de rechtbank en het hof76 als de Hoge Raad 7 wijzen deze eis af. De
Hoge Raad overweegt, dat de uitkering noch tot de nalatenschap van de man noch
tot de door diens dood ontbonden huwelijksgemeenschap behoort. Het recht op de
uitkering komt de vrouw dus niet krachtens erfrecht en niet krachtens haar decl-
genootschap in de huwelijksgemeenschap toe, doch als een eigen recht krachtens
de door haar man te haren behoeve gesloten overeenkomst. Volgens de Hoge Raad
is er ook geen sprake van een door art. 1715 B.W. verboden schenking tussen
echtgenoten. De uitkering kan niet geacht worden geschonken te zijn, omdat de
man bij het aangaan van de overeenkomst niets aan zijn vrouw gaf. Ook de door
de man tijdens zijn leven betaalde premies kunnen niet beschouwd worden als een
schenking aan zijn vrouw, omdat die werden betaald ter voldoening aan zijn ver-
plichtingen jegens de verzekeraar.

In 1887 kreeg de rechtbank Arnhem te oordelen over het volgende geval. Een
man heeft op zijn lijf een levensverzekering ten gunste van zijn vrouw geslotcn.
De man failleert en overlijdt kort daarna. De curator wil de verzekeringsuitkering
in de boedel gebracht zien, doch krijgt van de rechter-commissaris geen toestem-
ming daartoe tegen de verzekeraar te procederen. De rechtbank bekrachtigt de
beschikking van de rechter-commissaris, omdat haars inziens de verzekerde som

73.   W.H. dc Savornin Lohman, De rechten van derden bij de overeenkomst van levensver-
zekering, diss. 1886.

74. A.w. p. 43 en 65.
75. W 5274.
76. Hof Amsterdam 9 dec.  1987, W 5550.

77.      HR 29 juni 1888, W 5588.
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niet tot de insolvente boedel behoort, immers het recht op de uitkering eerst met
en door het overlijden van de man geboren is ten behoeve van diens weduwe.78

Vervolgens zijn er de uitspraken van de rechtbank Utrecht,79 van de rechtbank
Rotterdam8o en van de rechtbank Maastricht,81 waarvan de laatste twee uitspraken
in de vorige paragraaf reeds ter sprake zijn gebracht. In alle drie de gevallen
ging het om een verzet tegen een dwangbevel van de fiscus tot betaling van suc-
cessierecht over levensverzekeringsuitkeringen. In alle drie de gevallen werd de
fiscus in het ongelijk gesteld, de directe aanleiding voor de fiscus, zoals in de
vorige paragraaf is uiteengezet, om haar beleid inzake het heffen van successie-
recht over levensverzekeringsuitkeringen - in twee stappen - te herzien. In het
Utrechtse geval had een man op zijn lijf een uitkering van f 30.000,- bedongen
ten behoeve van zijn erfgenamen. Na het overlijden van de man wenste de fiscus
de helft van de uitkering in de successiememorie opgenomen te zien. Op het verzet
van de erfgenamen oordeelde de rechtbank, dat het aan de nemer toekomende
afkooprecht en het recht een begunstigde aan te wijzen bij diens dood ophouden
te bestaan en dat het recht van de begunstigde op de verzekerde som, welk recht
de verzekeringnemer nimmer gehad had noch hebben kon, op datzelfde ogenblik
eerst in het leven trad, zodat van een overgang van de rechten van de overledene
op de begunstigden geen sprake kan zijn. De betiteling van de begunstigden als
"erfgenamen" maakt dit niet anders. Zij ontvangen hun recht op de uitkering
immers niet krachtens erfrecht maar enkel ten gevolge van hun aanwijzing als

begunstigde.
Het Maastrichtse vonnis komt nagenoeg overeen met de zojuist weergegeven

Utrechtse beslissing. Hetzelfde geldt voor het vonnis van de rechtbank Rotterdam.
Van dat laatste vonnis verdient echter het volgende nog aandacht. Er was in het
daar berechte geval sprake van de volgende begunstigingsclausule: "gemachtigden,
erven, representanten of rechtverkrijgenden". De fiscus stelde zich op het stand-
punt dat hier in ieder geval sprake was van een beding ten behoeve van de nemer
zelf. De rechtbank oordeelde echter dat de erfgenamen in dit geval begunstigden
waren omdat volmacht eindigt bij de dood en het recht op de uitkering eerst
ontstond na de dood. Vervolgens oordeelt de rechtbank, overeenkomstig de zojuist
vermelde Utrechtse beslissing: de erfgenamen zijn als derden te beschouwen voor
wie een beding krachtens art. 1353 B.W. werd gemaakt. Zij verkregen dus als
derden een som die nooit in de boedel aanwezig was geweest en dus geen deel
van de nalatenschap kon uitmaken.

78.       Rb Arnhem 14 febr. 1887, W 5399.
79.      Rb Utrecht 6 maart 1889, W 5717.
80.      Rb Rotterdam 9 maart 1891, W 6049.
81. Rb Maastricht, 2 april 1891, PW 8116.
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De Hoge Raad heeft zijn in 1888 ingenomen en door de lagere rechtspraak gedeelde
c.q. overgenomen standpunt gehandhaafd in een viertal arresten gewezen tussen
1902 en 1922. 2 In de arresten van 1902 en 1904 ging het om een verzekeringnemer
die op zijn lijf uitkeringen had bedongen voor zijn vrouw en zijn kinderen en die
op een bepaald moment failleerde en kort daarna overleed. De curator wenst dat de
verzekeringsuitkeringen in de failliete boedel vallen en de begunstigden wensen
dat de verzekerde sommen buiten het faillissementsbeslag blijven. De Hoge Raad
stelt in beide gevallen de laatsten in het gelijk. In het arrest van 1902 overweegt
de Hoge Raad onder meer:

'dat, vermits de verzekering niet liep te zijnen behoeve, het aan de
nemer nimmer toegekomen hebbende recht op de uitkeringder verzeker-
de sommen nooit kan zijn gevallen in zijn faillissement, dat de herroep-
baarheid der bij de polissen gedane aanwijzingvan bevoordeelden hierbij
buiten beschouwing moet blijven, omdat geen verandering in de aanwij-
zing is geschied, terwijl de in het faillissement gevallen rechten van
cessie, afkoop en belening der polissen al mede terecht zijn geoordeeld
niet afdoende tegen het recht van de begunstigden, omdat zodanige

cessie, afkoop of belening in deze geen plaats heeft gehad, en door de
curator na het overlijden van de nemer niet meer gedaan kan worden."

In het arrest van 1904 voegt de Hoge Raad aan deze redenering nog een element
toe. De curator stelt in cassatie dat de begunstigde tijdens het leven van de nemer
de begunstiging had aanvaard, waardoor zij v66r het overlijden van haar man/de
verzekeringnemer een recht op de verzekeringsuitkering heeft gekregen, welk
recht dus in de huwelijksgemeenschap en daardoor in het faillissement viel. De
Hoge Raad overweegt hierover, dat de begunstigde v66r het overlijden van de
nemer niet meer heeft dan een kans om gerechtigd te worden tot opvordering van
de verzekerde som, zelfs indien de begunstigde heeft aanvaard. In dat laatste geval
wordt - mogelijkerwijs - het beschikkingsrecht van de nemer beperkt, doch bij-
voorbeeld niet zijn vrijheid al dan niet door te gaan met de premiebetaling. Een
recht voor de begunstigde ontstaat dus pas na het overlijden van de nemer, aldus

de Hoge Raad in dit arrest.
In het geval dat heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 1913 was de

curator zo slim geweest het beschikkingsrecht van de gefailleerde verzekeringnemer
juist v66r diens overlijden uit te oefenen door de begunstiging in de polis te
wijzigen. In plaats van de echtgenote van de gefailleerde verzekeringnemer wees
de curator zichzelf qualitate qua als begunstigde aan. Na het overlijdcn van de

82. HR 2 dec. 1902, W 7341; HR 2 jan. 1904, W 8024; HR 5 dec. 1913, W 9610, (noot
E.M.M.) NJ 1914, p. 257; HR 10 maart 1922, W 10918, NJ 1922, p. 439.
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verzekeringnemer toucheerde de curator de verzekerde som. De weduwe van de
nemer komt hiertegen op. Zij stelt dat de door haar man afgesloten levensver-

zekeringsovereenkomst is aan te merken als een niet-wederkerig contract: de nemer
had wel verplichtingen jegens de verzekeraar (premic betalen), maar daartegenover
stond geen verplichting van de verzekeraar jegens de nemer en een daarmee cor-
responderend recht van de nemer jegens de verzekeraar. De nemer had dus geen
recht, de polis maakte geen deel uit van zijn vermogen en de curator had dus geen
recht daar iets mee te doen. De weduwe acht dus de door de curator tot stand

gebrachte wijziging van de begunstiging ongeldig.
Rechtbank, hof en Hoge Raad waren dit niet met haar eens. Zij oordeelden de

levensverzekeringsovereenkomst een wederkerig contract. Het uit de overeenkomst
voor de nemer voortvloeiende recht te beschikken over de verzekeringssom die na
zon dood zou worden uitbetaald vertegenwoordigt een vermogenswaarde, valt dus
in de failliete boedel van de nemer en moet door de curator in het belang van de
boedel worden uitgeoefend. De curator heeft in dit geval dit belang gediend door
zichzelf in zijn hoedanigheid van curator als begunstigde aan te wijzen. Hoewel
deze beslissing naar gevolg diametraal staat tegenover de uitkomst van de in 1902
en 1904 door de Hoge Raad beslechte geschillen, wijkt de motivering van 1913
niet af van de eerder gevolgde redeneerwijze: het recht om een begunstigde aan
te wijzen (het recht op de polis) wordt volstrekt los gezien van het recht op de
verzekerde som (het recht uit de polis). Het eerste recht heeft de nemer. Bij zijn
dood vervalt het. Op dat moment ontstaat het recht op de verzekerde som.

K,ietpunten in de rechtspraak

Naar aanleiding van dit arrest is er in het Weekblad van het Recht een debat
gevoerd tussen Hartzfeld en Wichers. 3 Beiden blijken moeite te hebben met de
gedachte dat de verzekeraar zich bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst
wel verbindt tot het uitkeren van de verzekerde som, doch dat tegenover deze
verbintenis geen recht op die uitkering zou bestaan zolang het verzekerde risico
zich niet heeft voorgedaan. Hartzfeld bepleit dat tegenover de verbintenis van de
verzekeraar van stond af aan een recht op de verzekerde som moet worden aan-
genomen, niet uitsluitend toekomend aan de nemer, ook niet uitsluitend aan de
begunstigde, zoals Wichers voorstaat, doch aan beiden tezamen. Tot aan het over-

lijden van de nemer/verzekerde zou deze het beschikkingsrecht over de uitkering
hebben en de begunstigde het blote recht. Bij het overlijden van de nemer zou
diens beschikkingsrecht overgaan op de begunstigde en aldus samenvloeien met
het blote recht.

83.   W 9614,9628,9633,9636.
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Wat hiervan - voorlopig - zij, de Hoge Raad heeft zijn zienswijze niet veranderd
zoals blijkt uit het arrest van 1922. Daarin was aan de orde eenzelfde casus als in
de arresten van 1902, 1904 en 1913 met dit verschil dat in het geval van 1922
nadat de verzekeringnemer was overleden diens nalatenschap failliet was verklaard,
terwijl de weduwe/begunstigde afstand van de huwelijksgemeenschap had gedaan.
De curator stelde zich op het standpunt, dat de verzekeringsuitkering behoorde tot
de ontbonden huwelijksgemeenschap, omdat de premies ten laste van die gemeen-
schap waren betaald en daarom de tegenover die premies staande uitkering niet
uitsluitend tot voordeel van de echtgenote/begunstigde zou mogen strekken en in
de tweede plaats omdat de verbintenis van de verzekeraar om te betalen bij de
dood van de nemer al bestond v66r diens dood en dus ook v66r de ontbinding van
de gemeenschap.

De Hoge Raad overweegt naar aanleiding van het eerste argument, dat de wet
niet verbiedt ten laste van de huwelijksgemeenschap een voordeel voor een derde
of de andere deelgenoot in de gemeenschap te bedingen, behoudens een mogelijk
beroep op de wettelijke bepalingen over het wettelijk erfdeel en over de benadeling
van schuldeisers. Het tweede argument pareert de Hoge Raad met de inmiddels
bekende zienswijze, dat de verbintenis van de verzekeraar jegens de nemer wel is
ontstaan bij het sluiten van de overeenkomst (vgl. de in 1913 aangenomen weder-
kerigheid van het contract, W.L.), doch dat de daaruit voortvloeiende verplichting
om de verzekerde som aan de begunstigde te betalen eerst in het leven treedt na
de dood van de nemer.

'Behoudens een mogelijk beroep op de wettelijke bepalingen over het wettelijk
erfdeel": deze tussenzin in het arrest van de Hoge Raad van 10 maart 1922 refe-
reerde mogelijkerwijs aan een vonnis van de rechtbank Den Haag van 21 april
1921, welk vonnis in hoger beroep werd bevestigd door hof Den Haag bij arrest
van 19 juni 1922. 4 In de betreffende rechtszaak moest onder meer beslist worden
over de vraag of een levensverzekeringsuitkering die een man had bedongen ten
behoeve van zijn vrouw, met wie hij buiten gemeenschap van goederen was gehuwd,
na het overlijden van de man ter bepaling van het wettelijk erfdeel tot de nalaten-
schap moest worden gerekend. De rechtbank en het hof overwogen hierover, dat
de man door het aanwijzen van de begunstigde het recht op de uitkering, dat
zonder die aanwijzing aan zijn erfgenamen zou zijn toegekomen, bij zijn leven
heeft geschonken aan die begunstigde. Zou deze gift niet gedaan zijn, dan zou de
uitkering tot de nalatenschap hebben behoord. De waarde van de gift moet daarom
ter berekening van de legitieme worden gesteld op de som die de verzekeraar moet
uitkeren.

84.      NJ 1923, p. 824; hieruit is ook het vonnis van de rechtbank tc kennen.



46                                      2. HISTORIE VAN HET DEBAT

Op het eerste gezicht is deze gedachtengang moeilijk te rijmen met het uitgangs-
punt, dat scherp moet worden onderscheiden tussen het recht op aanwijzing van

een begunstigde en het recht op de uitkering.
In het arrest van 1922 handhaaft dc Hoge Raad dit scherpe onderscheid, hij

blijft bij zijn standpunt dat het recht op de uitkering pas geboren wordt bij het
overlijden van de verzekeringnemer, dat v66r dat overlijden dat recht niet bestaat,
noch voor de nemer, noch voor de begunstigde. In hetzelfde arrest echter opent de
Hoge Raad de poort voor de hierboven samengevatte redenering van de rechtbank
en het Hof Den Haag, welke redenering toch veronderstelt dat er sprake is van

een vermogensovergang van de nemer op de begunstigde. Ten behoeve van de

crediteuren mag niet worden aangenomen dat het recht op de uitkering afkomstig
is uit het vermogen van de nemer, ten behoeve van de legitimarissen moet worden
aangenomen dat het recht op de uitkering ten koste is gegaan van het vermogen
van de nemer.

Dit standpunt ovei· de positie van de legitimarissen tegenover de erflater/verze-
keringnemer en de begunstigde botst nog op een andere wijze met de leer van het
oorspronkelijke recht. Een belangrijk gevolg van deze leer is immers dat de
schuldeisers van de nemer geen verhaal kunnen uitoefenen op de verzekeringsuit-
kering (behoudens wanneer zij erin slagen zelf de positie van begunstigde te be-

machtigen, vgl. het arrest van 1913). Indien er legitimarissen in het spel zijn ten
behoeve van wie er op de verzekeringsuitkering moet worden ingekort, kunnen de
crediteuren van de ernater/verzekeringnemer toch nog de hand leggen op het
ingekorte bedrag. De ingekorte uitkering valt immers in de boedel, zodat de
schuldeisers daarop verhaal krijgen.85 Wanneer er geen beroep op de legitieme
wordt gedaan gaat in de leer van de Hoge Raad de begunstigde boven de
schuldeisers van de verzekeringnemer, wanneer de legitieme wel een rol speelt is
de rangorde aldus:
1. schuldeisers

2. legitimarissen
3. begunstigde.

Deze merkwaardigheden hebben niet verhinderd, dat zowel de leer van het oor-
spronkelijke recht als de bovenbeschreven leer over de legitieme vaste rechtspraak
zijn gebleven. 6

85.      Zie art. 967, lid 2 BW; Van der Ploeg 1960, p. 7 en Clausing 1976, p. 106.
86.    Zic ook rechtbank Den Haag, 19 april 1923 W 11181, Westbrock p. 41 en HR 27 maart

1953, NJ 1953, 575 (met noot PhA.N.H.).
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4.  Molengraam levenslange voorvechter van de leer van het afgeleide recht

Toen Molengraaffin 1888 zijn monumentale preadvies uitbracht over de wenselijke
wettelijke regeling van de overeenkomst van levensverzekering stond dit onderwerp
onder civilisten al geruime tijd in de aandacht. Er waren al wat proefschriften
over verschenen 7 en in de tijdschriften werd druk over het onderwerp gepolemi-
seerd. 8 Vrij algemeen werd de leer van het oorspronkelijke recht bepleit, de pole-
miek ging merendeels over variaties binnen die leer. We hebben gezien dat de
fiscus vanaf 1884 ten behoeve van de successiebelasting de leer van het afgeleide
recht omhelsde, en zo als het ware tegen de stroom invoer. Dit tegendraadse

beleid, waarvoor steun gezocht moest worden bij Franse jurisprudentie, kon niet
lang worden volgehouden tegenover de, naar tussen 1886 en 189189 bleek, anders-
luidende opvatting van de rechter.

Anders was het gesteld met Molengraaff. Hij bleef na 1888 oproeien tegen de
stee(is sterker wordende stroom van de leer van het oorspronkelijke recht. Was
er in 1888 nog vrijwel geen rechtspraak over ons twistpunt (er was eigenlijk alleen
het vonnis van de Utrechtse rechtbank van 31 maart 1886), in 1894, in welk jaar
Molengraaff zich andermaal in het openbaar heeft uitgelaten over de levensver-
zekering,M was er al meer rechtspraak en wel een eenduidige ten voordele van de
leer van het oorsponkelijke recht. Dit heeft Molengraaff er niet van weerhouden
zijn  in 1888 naar voren gebrachte standpunten te handhaven en te verdedigen

tegenover de overheersende teneur in literatuur en rechtspraak. Datzelfde is ge-
beurd in het preadvies voor de Broederschap der Notarissen van 1911. Van de na
de arresten van de Hoge Raad van 1888,  1902 en 1904 als gevestigd te kwalifice-

ren rechtspraak zegt Molengraaff in zijn preadvies van 1911: "de opvatting die uit
de in ogenschouw genomen beslissingen spreekt, acht ik het gevolg van een al-
gehele miskenning van het wezen van de overeenkomst van levensverzekering en in
volmaakte strijd met de beginselen van ons geldend burgerlijk recht". Hetzelfde

standpunt huldigt Molengraaff in de nog door hem zelf bewerkte, in 1930 versche-
nen 3e druk van zijn "Inleiding tot het Nederlandsche Handelsrecht",91 terwijl ook
de latere bewerkers van de 'Leidraad' trouw zijn gebleven aan de daarin door
Molengraaff beleden leer van het afgeleide recht.

87.     Zic noot 34.
88. Zie bijvoorbeeld het debat tussen Simons, Boas en Molster in de Verzekeringsbode

van 1884, nr. 13 en 1885 nrs. 16, 18, 30, 35.
89. Zic dc in dc vorige paragraaf genocmde uitspraken.
90. Gedoeld wordt op het opstel in het Rechtsgelecrd Magazijn van 1894, p. 45 c.v. cn op

cen voordracht voor dc Notariele Vereniging, van welke voordracht een verslag is
gepubliccerd in WNR, 1306 (1895), p. 9 e.v.

91. P. 324-327.



48                                      2. HISTORIE VAN HET DEBAT

Wat is nu volgens Molengraaff het wezen van de overeenkomst van levensverzeke-
ring en hoe dient die overeenkomst geplaatst te worden in het systeem van het

burgerlijk recht?

De overeenkomst van levensverzekering is een wederkerig contract waarbij de
nemer tegenover zijn prestatie (premie, ineens of in termijnen) een uitkering
bedingt van de verzekeraar. De nemer verwerft het recht op de uitkering onder
een tijdsbepaling. Wordt de uitkering opeisbaar, dan valt zij in beginsel in het
vermogen van de nemer, dan wel - in het geval het een overlijdensverzekering
betreft op het leven van de nemer - in diens nalatenschap. In beginsel, want de
verzekeringnemer kan aan het contract met de verzekeraar ook een derdenbeding
verbinden, door middel waarvan hij kan bewerken dat niet hijzelf doch een derde
de uitkering verwerft. Een dergelijke beschikking kan op twee manieren gebeuren:
herroepelijk en onherroepelijk. In het tweede geval verwerft de onherroepelijk
aangewezen derde een recht op de uitkering, zij het dat dit recht nog niet perfect
is indien de uitkering afhankelijk is van nog door de nemer te verrichten premie-

betalingen. In het geval van onherroepelijke aanwijzing van een begunstigde moet
gesproken worden van een vermogensovergang van de nemer op de begunstigde.
Gebeurt dit om niet, dan is er sprake van schenking door de nemer aan de begun-
stigde. In het geval van een herroepelijke aanwijzing verkrijgt de begunstigde pas
recht op de uitkering op het moment dat deze opeisbaar wordt. Tot dat moment
behoort het recht op de uitkering tot het vermogen van de nemer. De verzekering-
nemer beschouwt de verzekerde som als bestanddeel van zijn vermogen, waarover
hij vrijelijk beschikken kan . Hij kan de begunstiging wijzigen of geheel laten
vervallen. Onherroepelijk wordt een begunstiging pas op het moment van het
opeisbaar worden van de uitkering. De begunstigde verkrijgt dan de uitkering-
via de verzekeraar - uit het vermogen van de nemer. Is het recht op de uitkering
voorzien bij het overlijden van dc verzekeringnemer, dan is de herroepelijke aan-
wijzing van de begunstigde op 66n lijn te stellen met een testamentaire beschik-

king. De nemer beschikt dan bij dode over een decl van zijn vermogen. Indien de
nemer een overlijdensverzekering heeft gesloten  op het leven van cen derde en
in de polis herroepelijk een begunstigde heeft aangewezen, dan verkrijgt de begun-
stigde het recht op de uitkering op het moment van overlijden van de verzekerde
derde. Er is op dat moment sprake van een vermogensovergang van de verzekering-
nemer op de begunstigde.

In de gedachtengang van Molengraaff is het essentieel de feitelijke en economi-
sche strekking van het levensverzekeringscontract aldus te zien, dat het recht op
de bedongen uitkering gedurende het leven van de verzekeringnemer feitelijk een
waardebezittend bestanddeel van diens vermogen uitmaakt, waarover alleen aan
hem de beschikking tockomt. In het preadvies van 1888 merkt Molengraaff op dat
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velen, door hun aandacht te sterk te richten op 66n verschijningsvorm van het
contract, nl. die waarbij de nemer ten behoeve van een derde een kapitaal bedingt
bij zijn overlijden, in de fout zijn vervallen de derdenbegunstiging als essentiale
van de overeenkomst van levensverzekering te zienn en zelfs tot de gedachte zijn
gekomen dat het recht op de uitkering door de begunstigde reeds dadelijk bij het
sluiten van de overeenkomst wordt verkregen. Dat deze opvatting geen stand kan
houden is duidelijk te zien bij de gemengde verzekering. Daar bedingt dc nemer in
de eerste plaats voor zichzelf en dient de aanwijzing van de begunstigde allcen
om een subsidiaire voorziening te treffen voor het geval de nemer onverhoopt
mocht overlijden v66r het tijdstip waarop de uitkering was bedongen.93

Dat het recht op de uitkering tot het vermogen van de nemer behoort zolang
hij er niet -onherroepelijk- ten behoeve van een ander over heeft beschikt is ook
hieraan te zien, dat de nemer op basis van de waarde van de verzekeringspolis
deze kan belenen of doen afkopen, dat hij de polis als onderpand kan gebruiken
en dat hij het aanwijzen van een begunstigde achterwege kan laten dan wet zich-
zelf als begunstigde kan aanwijzen, in welke gevallen de uitkering in zijn vermogen
c.q. nalatenschap vloeit.

Wijst de nemer -herroepelijk- een derde aan als begunstigde en betreft het een
verzekering waarbij de uitkering opeisbaar wordt bij het overlijden van de nemer
dan heeft de aanwijzing van de begunstigde, zoals reeds is opgemerkt, hetzelfde
karakter als een testamentaire beschikking. Door middel van de begunstiging van
de derde, en trouwens door middel van ieder derdenbeding dat afhankelijk wordt
gesteld van de dood van de stipulant, kan buiten de testamentsvorm om een ver-
mogensovergang bij dode worden bewerkstelligd.94

De hierv66r samengevatte visie van Molengraaff op de feitelijke en economische
strekking van levensverzekeringsovereenkomsten heeft belangrijke gevolgen voor
de juridische plaatsbepaling ervan. Enkele daarvan zijn reeds aangestipt.
Molengraaff heeft, vooral in het preadvies van 1888, ook aandacht besteed aan tal
van andere juridische kwesties die het levensverzekeringscontract doet rijzen. Veel
van zijn suggesties zijn nadien gemeengoed geworden in de levensverzekeringsprak-
tijk en hebben hun weg gevonden naar het NBW. Niet is dat echter gebeurd met
Molengraaffs suggesties op wat hijzelf aanmerkte als twee hoofdpunten:

1. hoe is de verhouding tussen verzekeraar en verzekeringnemer in geval
van wanprestatie aan de kant van de verzekeringnemer en
2. hoe is de verhouding tussen de begunstigde en de nemer enerzijds en

92.     Molengraaff 1888, p. 75.
93. Molengraaff 1894, p. 51.
94.     Molengraaff 1894, p. 52-54.
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tussen de begunstigde en de crediteuren, de legitimarissen en de mede-
erfgenamen van de Ver keringnemer anderzijds.

In geval van wanprestatie is dc overeenkomst, die immers naar de opvatting van
Molengraaff wederkerig is, vatbaar voor ontbinding. De verzekeraar moet dan in

beginsel alle betaalde premies restitueren en kan daartegenover de geleden schade

op de verzekeringnemer verhalen. Die schade bestaat in dat decl van de -te re-
stitueren- premies, dat overeenkomt met de risico-premie, en de opslag voor kosten
en winst. Bovendien derft de verzekeraar mogelijkerwijs winst door het voortijdig
afbreken van het contract. Het komt crop neer dat de verzekeraar de premic-
reserve, het spaardeel van de premie, minus een klein bedrag wegens derving van
in de toekomst op het contract te verwachten winst, zal hebben te restitueren.95

Interessant is het dat Molengraaff in dit verband aandacht besteedt aan zuivere

risico-verzekeringen, zoals de tijdelijke overlijdensverzekeringen en de verzekering
bij in leven zijn op een bepaald tijdstip, de verzekeringen dus waarbij het niet
alleen onzeker is wanneer de verzekerde som tot uitkering komt maar ook 6f die
som wel tot uitkering zal komen. In geval van ontbinding van zo'n contract zal
tegenover de premierestitutie door de verzekeraar een grotere schadevergoedings-

verplichting van de verzekeringnemer staan dan bij verzekeringen waarbij het niet
onzeker is dat, maar het uitsluitend onzeker is wanneer er uitgekeerd moet worden.
Tot de schade behoort dan niet alleen het gelopen risico, de gemaakte kosten en
de berekende winst, maar ook de in geld uit te drukken kans, dat de uitkering
achterwege zou hebben kunnen blijven als de overeenkomst doorgezet zou zijn.
Deze gedachtengang in termen van premierestitutie en schadevergoeding kan ook
hier vertaald worden in het teruggeven aan de verzekeringnemer van de (in dit

geval veel lagere) premiereserve. Zoals we in hoofdstuk 1, paragraaf 3, hebben

gezien wordt ook bij zuivere risico-verzekeringen premiereserve gevormd en wel
doordat geen stijgende, maar een jaarlijks gelijkblijvende premie wordt betaald.

Molengraaff vindt dat het teruggeven van (het grootste deel van) de premie-
reserve bij tussentijdse beeindiging van het contract dwingend door de wet zou
moeten worden voorgeschreven. Ook zou de wet moeten aangeven hoe de premie-
reserve moet worden berekend. Deze dubbele tussenkomst van de wetgever acht

Molengraaff gewenst omdat de verzekeringnemer de economisch zwakkere is en
omdat het geheel vervallen van het spaardeel van de premie aan de verzekeraar
onbillijk zou zijn,96

Het tweede hoofdpunt in de geschriften van Molengraaff vormt de verhouding

tussen de nemer en de begunstigde en tussen de begunstigde en de crediteuren, de

95. Molengraaff 1888, p. 124.

96.      Molengraaff 1888, p.131/132.
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legitimarissen en de (andere) erfgenamen van de verzekeringnemer. Ter regeling
van de hier aan de orde zijnde verhoudingen acht Molengraaff ingrijpen van de
wetgever niet alleen wenselijk doch zelfs noodzakelijk. De behartiging van de
hierbij in het spel zijnde rechten en belangen van derden kan niet aan de con-
tracterende verzekeringnemer en verzekeraar worden overgelaten.

De bestaande algemene bepalingen van het vermogensrecht regelen de hier aan
de orde zijnde verhoudingen in grote lijnen bevredigend, zo oordeelt Molengraaff.
Het aanwijzen van een begunstigde wordt mogelijk gemaakt door art. 302 K en art.
1353 B.W. Dezelfde artikelen laten ook toe dat door derdenbegunstiging over ver-
mogen wordt beschikt bij dode. Weliswaar kent ons erfrecht voor dergelijke be-
schikkingen alleen de testamentsvorm en weliswaar ook bepaalt art. 1703, lid 2 BW
dat alleen schenkingen onder de levenden mogelijk zijn, doch men heeft zich bij
de totstandkoming van het BW niet gerealiseerd, dat het niet alleen mogelijk is
door erfstelling en legaat na overlijden te beschikken over zijn vermogen, maar
ook door een beding ten behoeve van een derde. Voorts is een dergelijke beschik-
king niet te zien als een formele schenkingsovereenkomst, als bedoeld in art. 1703
BW, doch als een materiele schenking, waarvoor de schenkingsformaliteiten niet
gelden, zoals art. 1815 BW terecht voor de ten behoeve van een derde om niet
gevestigde lijfrente bepaalt. In de beschikking over het tot zijn vermogen beho-
rende recht op uitkering is de verzekeringnemer niet volledig vrij. In de sfeer
van de levensverzekering gelden dezelfde beperkingen als de wet aanlegt bij andere
vermogensbeschikkingen: de nemer mag zijn crediteuren niet benadelen en bij
beschikkingen om niet, zowel onder de levenden als bij dode, moet ook rekening
worden gehouden met allerlei beperkingen, waarvan de belangrijkste zijn gegeven
in het belang van de mede-gerechtigde in een eventuele huwelijksgemeenschap en
in het belang van hen aan wie de wet een deel van de nalatenschap toekent.

Behoudens in verband met de bepaling van de waarde waarover de verzekering-
nemer beschikt en in verband met de bepaling van de verhouding van de nalaten-
schapscrediteuren van de verzekeringnemer tot de begunstigde, over welke zaken
hieronder meer, is de figuur van de levensverzekeringsovereenkomst zonder proble-
men in te passen in het bestaande vermogensrecht en in de bestaande Wet op de
successiebelasting, aldus Molengraaff. Omdat echter de rechtspraak en de literatuur
in overwegende mate een foutief idee hebben over de feitelijke strekking van de
levensverzekeringsovereenkomst en men op basis van dat verkeerde uitgangspunt
de beschikking over de uitkering door middel van een beding ten behoeve van een
derde als onaantastbaar is gaan beschouwen, is naar zijn mening wetgeving nodig,
zowel in het burgerlijk recht als in het successierecht. Door de leer van het
zelfstandige recht en de daaruit voortvloeiende onaantastbaarheid van het recht op
de verzekeringsuitkering, komt men niet alleen in strijd met de beginselen van het
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burgerlijk recht, maar maakt men ook ontduiking van tal van dwingende bepalingen
mogelijk,97

Ve,fijningen in MolengraajIs opvatting

Aan de heldere en consequente visie die Molengraaff in zijn tussen 1888 en 1930

gepubliceerde geschriften over ons onderwerp heeft uitgedragen is door latere
verdedigers van de vervangingsleer nog slechts 66n punt toegevoegd. Molengraaff
heeft wel benadrukt dat de herroepelijke aanwijzing van een begunstigde bij een
overlijdensverzekering feitelijk niet verschilt van een testamentaire making, doch

hij is steeds onderscheid blijven maken tussen een verkrijging krachtens testamen-
taire beschikking en een verkrijging bij overlijden krachtens een derdenbeding. In
het eerste geval zou worden verkregen uit de nalatenschap en in het tweede geval
niet. Dit heeft, zoals we dadelijk zullen zien, merkwaardige consequenties voor de
crediteuren van de erflater, welke consequenties Molengraaff hebben doen pleiten
voor een speciale wettelijke voorziening.

Op een ander punt heeft Molengraaff zijn aanvankelijk ingenomen standpunt ge-
wijzigd. In het preadvies van 1888 betoogt Molengraaff dat de beschikking van de
verzekeringnemer over het recht op de verzekeringsuitkering ten behoeve van de
mede-gerechtigde in de huwelijksgemeenschap, de mede-erfgenamen, de legitimaris-
sen en de schuldeisers, moet worden gewaardeerd op de contante waarde van de
uitkering op het moment van de beschikking plus de na dat moment door de nemer
betaalde premies, ofwel -anders gezegd- op de contante waarde van de uitkering
juist v66r het opeisbaar worden daarvan. In 1894 komt hij hierop terug. Dan
schrijft hij dat het hem rationeel voorkomt bij inkorting en inbreng het gehele
verzekerde bedrag in aanmerking te nemen,98 terwijl ook de crediteuren van de
nemer verhaal zouden moeten kunnen nemen op het verzekerde kapitaal.99

Molengraaff steltioo dat Eggers101 en Heck102 hem van inzicht hebben doen
veranderen op dit, naar zijn zeggen ondergeschikte, doch in de latere discussie

sterk op de voorgrond tredende punt.
Eggers, en in zijn voetspoor Molengraaff, voeren het volgende aan: als men

aanneemt dat de verzekeringnemer ten bate van de begunstigde beschikt over het

97.     Molengraaff 1911, p.398400.
98.      Molengraaff 1894, p. 57.
99.      Molengraaff 1894, p. 60.
100.    Molengraaff 1894, p. 57 noot 1.
101. FA Eggers, Naar aankiding van de levensverzekering, Themis 1888, p. 454 e.v., zie p.

464.

102.  Heck, Die Lebensversichcrung Zu Gunsten Dritter, cine Schenkung auf den Todes fall,
Berlijn 1890, p. 4447.
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recht op de uitkering dan moet ten behoeve van legitimarissen en crediteuren de
uitkering in aanmerking worden genomen en niet het bedragwaarvoor die uitkering
is gekocht, onverschillig of de betaalde premies meer of minder bedragen dan de
uitkering. Als A van B een huis koopt voor f 100.000,-, waarbij A bedingt dat B
het huis zal leveren aan C, die daarvoor geen contraprestatie aan A verschuldigd
is, dan schenkt A aan C het huis en niet het bedrag van f 100.000,-. Zo schenkt
ook de verzekeringnemer aan de begunstigde het recht op de uitkering en niet de
daarvoor betaalde premies. Heck voegt hieraan toe, dat de schuldeisers van de
nemer zich diens speculatieve handelingen moeten laten welgevallen. Verlies moeten
zij incasseren (indien er meer aan premies is betaald dan de uitkering groot is),
maar aan de andere kant kunnen zij aanspraak maken op winst (indien de uitkering
meer bedraagt dan de som der premies). Voor het berekenen van het voorwerp van
de schenking bij dode is het tijdstip van het openvallen van de nalatenschap
beslissend. Voor de waardeberekening dient men niet de werkelijke toestand te
vergelijken met de situatie waarin de nemer geen levensverzekering zou hebben
afgesloten maar dient men de bestaande verzekering met begunstigingsclausule te
vergelijken met de situatie waarin door de nemer geen begunstigde zou zijn
aangewezen.103 In de laatste - hypothetische - situatie valt de uitkering immers in
de boedel van de nemer en is het de uitgekeerde som en niet het door de nemer
aan zijn vermogen onttrokken bedrag aan premies, dat ten goede komt aan de
schuldeisers en de erfgenamen.

In het preadvies van 1888 wenste Molengraaff nog een specifieke wettelijke
regeling om erin te voorzien dat bovengenoemde derden niet de hand zouden
kunnen leggen op de verzekeringsuitkering, doch slechts op het door de nemer in
verband daarmee aan zijn vermogen onttrokken bedrag. Later is - ook - deze
specifieke regeling in zijn ogen overbodig geworden. Bescherming van de begunstig-
de tegen de crediteuren van de nemer moet niet gezocht worden in speciale op de
levensverzekering toegesneden regels, maar in (wijziging van) de algemene regels
bijvoorbeeld met betrekking tot de beslagvrije voet.104

Op het andere hierv66r reeds aangestipte punt m.b.t. de nalatenschapscrediteuren
van de nemer is Molengraaff steeds bij zijn standpunt gebleven dat deze naar
geldend recht geen aanspraak hebben op de aan de derde - begunstigde uit te
keren verzekeringssom en dat er een speciale regeling nodig zou zijn om crediteu-
ren van de nemer verhaal te bieden op de bij diens dood aan een derde-begunstig-
de toevallende uitkering. Molengraaff acht hier wei termen voor aanwezig, omdat
ook andere spaarvormen, zelfs als die strekken tot verzorging van de nagelaten

103.    Aldus ook J. Eggens in WPNR 3099 (rechtsvraag).
104.    Molengmaff 1894, p. 61.



54                                      2. HISTORIE VAN HIN DEBAT

betrekkingen, aan verhaal door crediteuren blootstaan en omdat dat niet onredelijk
is, omdat men anders op kosten van zijn crediteuren zou kunnen sparen, eventueel

ter verzorging van zijn naasten.105

Zoals we hierv66r al zagen acht Molengraaff dit verhaal door crediteuren naar
geldend recht uitgesloten omdat de begunstigde de uitkering weliswaar uit het
vermogen doch niet uit de nalatenschap van de nemer verkrijgt.  In het preadvies
van 1911106 komt Molengraaff tot de volgende gedachte: indien de verzekering-
nemer failliet gaat en vervolgens overlijdt kan de begunstigde jegens de curator
geen recht ontlenen aan zijn aanwijzing als begunstigde, evenmin als een legataris
dat zou kunnen. Het faillissement omvat immers het gehele vermogen van de schul-
denaar ten tijde van de faillietverklaring en daartoe behoort ook het recht op de
uitkering.

In het geval echter waarin de nemer overlijdt en daarna diens nalatenschap
failliet wordt verklaard, hebben de schuldeisers geen verhaal op de ten behoeve
van een derde bedongen uitkering. Deze heeft immers niet verkregen uit de na-
latenschap van de nemer, doch uit diens vermogen. De specifieke mogelijkheden
die schuldeisers van een erflater hebben ten aanzien van de nalatenschap bestaan
dus niet ten aanzien van een door de erflater ten behoeve van een derde bedongen

levensverzekeringsuitkering.
In geen van de besproken geschriften heeft Molengraaff uitdrukkelijk uiteen-

gezet waarom hij aan de ene kant een sterke gelijkenis aanwezig achtte tussen de

derdenbegunstiging bij levensverzekering en de testamentaire making, doch aan de
andere kant naar geldend recht niet zover wenste te gaan de zich bij dode effec-
tuerende derdenbegunstiging naar zijn juridische gevolgen gelijk te stellen met
een legaat. Naar geldend recht moest Molengraaff dus tot verschillende uitkomsten
besluiten in de twee zojuist genoemde en niet wezenlijk van elkaar verschillende107

situaties van overlijden na faillissement en faillissement na overlijden. En voorts
was er in zijn gedachtengang een wetswijziging nodig om wat feitelijk gelijk is-
derdenbegunstiging en legaat - ook juridisch gelijk te maken.

Latere aanhangers van de vervangingsleer vonden zo'n wetswijziging niet nodig. In
het voetspoor van Eggens achtten zij de aanwijzing van een begunstigde bij dode
een legaat, waarvoor krachtens gewoonterecht de testamentsvorm niet is voorge-
schreven. Eggens stipuleert deze geldigheid specifiek voor het herroepelijke derden-

beding krachtens levensverzekering. Dat is door de rechtsontwikkeling een geldige
testamentaire beschikking geworden. Dit geldt volgens Eggens niet voor andere

105.    Molengraaff 1888, p. 186.
106.    Molengraaff 1911, p. 395/396.
107.  Aldus ook J. Gevers, Faillissement van de verzekeringnemer en dicns lopende over-

cenkomsten van levensverzckcring, VA 1965, p. 124 c.v., zie p. 131.
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herroepelijke derdenbedingen bij dode.108 Deze moeten - merendeels - alsongeldige
testamentaire beschikkingen blijven worden aangemerkt.

Eggens houdt aldus het wettelijke systeem van erfopvolging en de positie van
nalatenschapscrediteuren in stand en incorporeert de figuur van de begunstiging
bij levensverzekering in dit systeem. Molengraaff daarentegen stelde dat er twee
wijzen van beschikken over het vermogen na dode bestonden: de testamentaire
weg en de weg via het beding ten behoeve van een derde. De tot de tweede cate-
gorie behorende figuur van de begunstigingbij levensverzekering wilde Molengraaff
door wetswijziging onder de eerste categorie brengen. Eggens betoogt echter dat
er naar geldend recht slechts 66n categorie bestaat, de testamentaire, en dat de
begunstigingsfiguur door de feitelijke rechtsontwikkeling tot die ene categorie is
gaan behoren.

Aldus blijkt, dat de door Molengraaff uitgewerkte en op het juist genoemde punt
door Eggens aangevulde vervangingsleer de overeenkomst van levensverzekering
onderbrengt in het algemene systeem van het vermogensrecht en onderwerpt aan
dezelfdebelangenafwegingtussendeverschillendepersonendieaansprakengeldend
wensen te maken op de rechten die uit de levensverzekeringsovereenkomst voort-
vloeien. Bijzondere regels zijn alleen nodig indien er reden zou zijn voor een
andere belangenafweging in geval van een levensverzekeringsovereenkomst. We
zagen dat Molengraaff niet ongevoelig was voor een andere belangenafweging.
Waar hij zich tegen verzette was, dat zo'n andere belangenafweging zou leiden tot
een juridische uitzonderingspositie voor de levensverzekering en een ondergraving
van het systeem van het vermogensrecht.

5.   De ontwikkeling van de theorievorming na omstreeks 1920: het tweestromenland
wordt een driestromenland

De preadviezen van Adriani en Wichers van  1929

In paragraaf 3 is al even aan de orde geweest het tussen Hartzfeld en Wichers
gevoerde debat naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 1913. 109

Beiden houden zich bezig met de vraag aan wie het vorderingsrecht toekomt dat
correspondeert met de verbintenis die de verzekeraar bij het sluiten van de levens-
verzekeringsovereenkomst op zich genomen heeft. Komt het toe aan de verzeke-

ringnemer, bij wiens overlijden de vordering overgaat op de begunstigde? Beiden

108.    Eggens, VPO I, p. 191.
109.    In W 9614, 9628, 9633 en 9636.
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zijn, met de Hoge Raad, van mening dat dat niet het geval is. Maar beiden hebben
eveneens moeite met de constructie van de Hoge Raad waarbij het vorderingsrecht
voor de begunstigde als het ware uit de lucht komt vallen bij het overlijden van
de verzekeringnemer. Hartzfeld lost, zo zagen we, dit probleem op door bij het
sluiten van de levensverzekeringsovereenkomst aan de nemer en aan del)egunstigde
ieder een deel van het vorderingsrecht te laten toekomen: de nemer komt het
beschikkingsrecht over de uitkering toe en aan de begunstigde het blote recht op
uitkering. Bij het overlijden van de nemer zouden beide deelrechten samensmelten
tot het aan de begunstigde toekomende recht op de verzekerde som.

Wichers heeft zich tegen Hartzfelds oplossingvan het bovengeschetste probleem
steeds verzet. Zowel in zijn polemiek met Hartzfeld als later in zijn in delen
gepubliceerde en in 1925110 voltooide boek en in het preadvies van 1929111 ver-

dedigt hij het standpunt, dat de rechten die de verzekeringnemer ontleent aan de
overeenkomst van levensverzekering volstrekt verschillen van het recht van de
begunstigde en dat het recht op de verzekerde som van de aanvang van het con-
tract af toekomt aan de begunstigde. Een recht op de verzekerde som heeft de
nemer nooit gehad, de begunstigde is de enig rechthebbende en diens recht ont-
staatbijhettotstandkomenvandeverzekeringsovereenkomst.Deverzekeringnemer
heeft wel rechten, zoals het recht tot aanwijzing van een begunstigde, het recht
tot afkoop e.d., maar deze rechten hebben volgens Wichers niets van doen met het
recht op de uitkering. Wichers stoelt zijn gedachtengang op argumenten van ver-
zekeringstechnische en juridische aard. Deze argumenten zullen in het volgende
hoofdstuk worden besproken. In dit historisch georitnteerde hoofdstuk gaat het
erom aan te geven wat de invloed is geweest van de door Wichers met veel verve

verdedigde leer van het dadelijk bij het sluiten van de overeenkomst ontstaande
recht voor de begunstigde. Deze versie van de leer van het oorspronkelijke recht
kon al v66r Wichers bogen op een rijke traditie, zij ligt ten grondslag aan de112

Franse wettelijke regeling van 13 juli 1930 en is consequenter dan de door de
Hoge Raad aan de leer van het oorspronkelijke recht gegeven toepassing, die
Wichers aanmerkt als het eten van twee wallen: enerzijds houdt de Hoge Raad
vast aan het beginsel, dat de begunstigde een recht ontvangt buiten de boedel van
de nemer om teneinde de uitkering te onttrekken aan het successierecht en de
rechten van crediteuren en erven van de nemer en anderzijds kent men de curator

110. Wichers 1925.

111. PJA Adriani en A.W. Wichers, Levensverzekering in verband met het notariaat en het
fiscaal recht, preadviezen BCN 1929.

112. J.P. Moltzer, De overcenkomst ten behoeve van derden, diss. Leiden 1876; J. van
Schevichaven, Wettelijk karakter van het contract van levensverzekering, diss.
Amsterdam 1888; P. Scholten, Het recht van den bevoordeelden bij levensverzekering,
WPNR 2441 (1916); Sprenger van Eykde Lceuw, Se dr. 1919, p. 138; Rb. Maastricht 2
april 1891, PW 8116; Hof Den Bosch 24 december 1901, WPNR 1675.
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in het faillissement van de nemer en de legitimarissen van de nemer rechten ten
aanzien van de verzekerde som toe.113

Ondanks dit alles moet worden vastgesteld dat de leer van het dadelijk voor de
begunstigde ontstaande recht niet alleen door de Hoge Raad uitdrukkelijk is vcr-
worpen114 maar ook in het debat naar aanleiding van de preadviezen van Adriani
en Wichers van 1929 weinig handen meer op elkaar kon krijgen. Ook niet die van
Adriani, de tweede preadviseur van 1929.

Adriani had in 1922 in onze kwestie het volgende standpunt ingenomen: de ver-

zekeringnemer sluit met de verzekeraar een wederkerig contract waarbij hij in
beginsel voor zichzelf het recht op uitkering bedingt; dit recht blijft de nemer
ook toebehoren indien hij herroepelijk een begunstigde heeft aangewezen. Wordt
de uitkering opeisbaar, dan heeft de begunstigde daarop een eigen recht krachtens

het verzekeringscontract en niet een recht dat is afgeleid van de verzekeringne-
mer.115 Dit standpunt komt overeen met de door de Hoge Raad aangenomen en in

de ogen van Wichers halfslachtige versie van de leer van het oorspronkelijke recht.
In het preadvies van 1929 ontwikkelt Adriani een andere gedachtengang. Hij brengt
een onderscheid aan tussen overeenkomsten van levensverzekering die een verzor-
gingskarakter hebben en dergelijke overeenkomsten waarbij het sparen het belang-
rijkste oogmerk vormt. De eerste categorie noemt hij "uitgeef-polissen", omdat de
daarvoor uitgetrokken premies voor andere doeleinden zouden zijn uitgegeven
indien geen levensverzekeringsovereenkomst was afgesloten. De andere categorie
noemt hij "beleggingspolissen' omdat de daarvoor betaalde gelden bij het ontbreken
van de verzekering op een andere wijze zouden zijn belegd. In geval van een
uitgeefpolis heeft de nemer geen recht op de uitkering. De begunstigde verkrijgt
een eigen recht op de uitkering, zij het pas op het moment van het opeisbaar
worden daarvan. In geval van een beleggingspolis wil Adriani het liefst de leer
van het afgeleide recht toegepast zien, tenzij er overwegende bezwaren zouden
bestaan tegen het "contractuele erfrecht" dat men hiermee binnenhaalt.116

Aldus introduceert Adriani in 1929 en 1930 een symbiose tussen de twee leren,
wier wel en wee wij hier onderzocken. Evenmin als de gedachten van Wichers
vermocht het preadvies van Adriani veel geestdrift te verwekken. Men zag niet
veel in het onderscheid tussen "uitgeef' en "beleggings"-polissen. De meeste polis-

113.     WPNR 3115 (1929), p. 502.
114.    HR 13 fcbruari 1924, NJ 1924, p. 711, W 11211.
115. PJA Adriani, Enige opmerkingen over de levensverzekering in verband met privaat-

en fiscaal recht WPNR. 2718-2721 (1922) p.33 e.v., zie p. 62/63
116.  Zie ook PJA Adriani 'Levensverzekering in verband met het notariaat en het fiscaal

recht", WPNR 3145 (1930), p. 218.
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sen zouden zowel een "uitgeef als een "beleggingsaspect' vertonen, aldus onder
meer Kist.117

Op deze laatste gedachte is voortgebouwd door Van Oven in een artikelenreeks in                    I
1930/1931,118 en verder in artikelen uit 1950,119 1953120 en 1960.121 Op de ge-
dachten van Van Oven, die steeds heeft gezegd een middenweg te willen bewan-
delen tussen oorspronkelijk recht enerzijds en afgeleid recht anderzijds, moet wat
breder worden ingegaan, niet in de laatste plaats omdat zij een grote rol hebben
gespeeld bij de totstandkoming van de NBW-regeling over de levensverzekering.

Alvorens ons nader te verdiepen in Van Ovens theorie is het goed eerst kort te
memoreren hoe de theorieen van het afgeleide recht en van het oorspronkelijke
recht zijn gevaren in het na 1929 weer in volle hevigheid losgebarsten levensver-
zekeringsdebat.

De  leer van het  afgeleide recht  na  1929

Bij de bespreking van de preadviezen van Wichers en Adriani breekt Kilster een
lans voor de leer van het afgeleide recht, die hij - in het licht van de geschiede-
nis merkwaardigerwijs - als de modernere kwalificeert en waarvan hij als aanhan-
gers noemt: Molengraaff en Eggens. Kilster stelt dat de herroepelijke begunsti-
ging volkomen op 66n lijn staat met een legaat van de verzekerde som indien de                 
uitkering afhankelijk is van het overlijden van de nemer. Is de uitkering afhanke-
lijk van een ander tijdstip dan is er op dat tijdstip sprake van een schenking
van de verzekerde som door de nemer aan de begunstigde. Men passe alle bepalin-
gen over inbreng inkorting, benadeling van crediteuren etc. op de tot uitkering
gekomen levensverzekering toe als ware het een gewone schenking of een gewoon
legaat. Het probleem dat het recht van de nemer jegens de verzekeraar in waarde
gezien niet identiek is aan het recht van de begunstigde op de uitkering lost
K6ster op door de volgende voorstelling van zaken: op hetzelfde moment dat de
begunstigde het recht op de uitkering verwerft is het bij de nemer volgroeid; het
gaat hier om het samenvallen van twee momenten: volgroeiing van de rechten van
de nemer en verkrijging van die rechten door de begunstigde.122 De door Koster
gebruikte formuleringen lopen opvallend vooruit op het in de loop van het jaar

117.     WPNR 3115 (1929), p. 489.
118.  J.C. van Oven, uvensverzekering en faillissement, WPNR 3151/3 (1930); Levensver-

zekering en erfrecht, WPNR 3170 (1930); Levensverzekering en huwelijksgoederen-
recht, WPNR 3193/4 (1931).

119.     Dezelfde: Na vijf jaar De Visser-Harms WPNR 4151/3 (1950).
120.    Dezelfde: Levensverzekering, schuldeisers en legitimarissen, WPNR 4300/2 (1953).
121.      Dezelfde: Problemen van levensverzekering WPNR 4360, (1960)
122.    WPNR 3115 (1929) p. 496/497.
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1930 gepubliceerde opstel van Eggens over 'Samenval van momenten in rechtshan-
delingen en lijken in ieder geval rechtstreeks geent op de volgende verzuchting

.123

van Eggens uit 1927:124
"Of zouden wij mogen hopen dat de heersende leer (...) nog eens zal
worden vertaten en zal worden erkend, dat het recht op de uitkering
niet plotseling  uit het niet ontstaat bij de dood van de verzekering-
nemer en niet geheel iets anders is dan het recht op de contante waar-
de, dat dan plotseling in het niet zou verdwijnen, doch dat beide niets
anders zijn dan de vordering van de verzekeringnemer op de verzeke-
raar, die bij dode van de eerste op de begunstigde overgaat?"

In het zojuist genoemde Themis-opstel heeft Eggens zich sterk gemaakt voor
Molengraaffs theorie van het afgeleide recht. Eggens en ook Kilster, zoals juist
bleek, hebben de leer van Molengraaff aangevuld met de gedachte dat de beschik-
king over vermogen bij dode door middel van levensverzekering door de feitelijke
maatschappelijke ontwikkeling als een geldig legaat buiten testament is te beschou-
wen. Terzijde zij hierbij vermeld dat Eggens deze geldigheid wil reserveren voor
het in het kader van levensverzekering gemaakte derdenbeding bij dode. 125

Molengraaff daarentegen achtte alle bij dode effect sorterende derdenbedingen
geldig, maar vond het te ver gaan deze hele categorie op Edn lijn te stellen met
testamentaire beschikkingen.126

Na 1930 is de fakkel van de leer van het afgeleide recht brandende gehouden door
onder meer Dubois,127 Kahrel,128 Klcijn,129 Derksen,130 Westbrock131 en
Schoordijk.132 Al deze schrijvers benadrukken de eenvoud, de logica en de over-
eenstemming met het systeem van het vermogensrecht die de leer van het afgeleide
recht zouden kenmerken. Kahrel stelt dat de leer van het zelfstandige recht "10-

gisch nu eenmaal niet aanvaardbaar is' en dat 'de mythe van het onaantastbare

123.    Themis 1930, nr. 4, VPO I, p. 168.
124.     WPNR 2996 (1927).
125.    Zie VPO I, p. 191.
126. Vergelijk paragraaf 4 onder het kopje "Verfijningen in Molengraaffs opvatting".
127.    Preadvics BN 1931, Corn blad BN augustus 1931.
128. De overeenkomst van levensverzekering met aanwijzing van den derde bevoordeclde,

Den Haag 1941.
129. De rechten van nemer en begunstigde bij levensverzekering, WPNR 3856/8 (1943).
130. De levensverzekering als gezins- en oudendagsverzorging in het bijzonder in verband

met faillissement van dc verzekeringncmer, diss. Lciden 1952.
131.    Probkmen van levensverzekering, preadvies BCN 1960.
132. Enige aspecten van begunstigingsclausules bij levensverzekeringsovereenkomsten door

in algchele gemeenschap gchuwde echtgenoten gesloten, WPNR 4955/7 (1967); Bockbe-
spreking Molengraaff-bundel, WPNR 5463 (1978); Het algemeen gedeelte van het ver-
bintenissenrecht naar het nicuw Burgerlijk Wetboek, Deventer 1979; Beantwoording
rechtsvraag 17 WPNR 5805 (1986).
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.133recht moet worden uitgeroeid . Klcijn stelt "dat de theorie van de
levensverzekering op den duur slechts vruchtdragend kan zijn op de grondslag van
de vervangingsleer. Derksen lijkt niet zozeer op juridisch-systematische

. 134

gronden te kiezen voor de vervangingsleer. Zijn keuze bcrust vooral op de
feitelijk-maatschappelijke strekking van de meeste levensverzekeringscontracten
(vergelijk MolengraafO. Bovendien opent naar zijn mening de onaantastbaarheids-
leer de mogelijkheid tot de "schreeuwende onrechtvaardigheid, dat de schuldeisers
van de nemer-verzekerde na het overlijden van laatstgenoemde zonder meer ieder
verhaal op de verzekerde som ontnomen is."135 Westbroek, die sterk leunt op het
artikel van Kleijn, betoogt, dat de nemer feitelijk en economisch de verzekerde
som ziet als een bestanddeel van zijn vermogen en het - herroepelijk - aanwijzen
van een begunstigde als vergelijkbaar met het benoemen van een erfgenaam of
legataris. Alle uit de verzekering voortvloeiende rechten, daaronder begrepen het
recht op de verzekerde som, wil Westbroek behandeld zien als een decl van het
vermogen van de nemer. Dit is zijns inziens het gemakkelijkst te verwezenlijken
in een gedachtengang die zich baseert op de vervangingsleer.136 In zijn in noot
132 genoemde publicaties meldt Schoordijk dat hij de leer van het afgeleide recht
aanhangt. In zijn proefschrift evenwel stelt hij dat hij niet de leer van het af-
geleide recht huldigt.137 Hij bepleit daarin een constructie van het derdenbeding
die bij de leer van het oorspronkelijke recht thuishoort, doch wet toelaat dat
crediteuren en legitimarissen van de verzekeringnemer verhaal hebben op de
verzekerde som, hoezeer het recht daarop ook nooit tot het vermogen van de
nemer behoord heeft.

De  leer van het oorspronkelijke recht na  1929

Na Wichers is de leer van het zelfstandige recht onder meer bepleit door
Suyling,138 Paris,139 De Vries,140 Dorhout Mees141 en Van der Burg.142 Suyling
heeft in zijn denken over ons onderwerp een opmerkelijke ontwikkeling doorge-
maakt. In een opstel in het Rechtsgeleerd Magazijn van 1897 verdedigt hij de leer

133.  A.w. p. 29,30.

134.    WPNR 3856, p. 318.
135.    A.w. p. 45-47.
136.  A.w. p. 80.

137.  Beschouwingen over drie-partijen-verhoudingen van obligatoire aard, diss. Amsterdam
1958, p. 136-139.

138.    Inleiding tot het burgerlijk recht VII, Haarlem 1943, nrs. 112, 113, 147, 148.
139. Eenige opmerkingen uit de praktijk der levensverzekering, NJB 1941, p. 38
140.    Lacunes in het recht van de levensverzekering, Den Haag 1941.
141.    Nederlands handels- en faillissementsrecht III, 70 dr. Arnhem 1980, nrs. 7.372 en 7.373.
142.     Begunstiging bij levensverzekcring, diss. Nijmegen 1971, p. 51.
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van het afgeleide recht.143 In een later opste1144 en in zijn Inleiding verdedigt
hij de leer van het zelfstandige recht.

Indien er bij het opeisbaar worden van de uitkering geen begunstiging is die
effect heeft, dan wordt, zo leert Suyling in 1934,145 het voorwaardelijke aanbod
van de verzekeraar tot uitbetaling van de verzekerde som aan de verzekeringnemer
definitief en moet dus het recht op de uitkering geacht worden te behoren tot het
vermogen van de verzekeringnemer. In 1943146 laat Suyling ook dit element, dat
nog aan de vervangingsleer doet herinneren, vallen en stelt hij dat bij afwezigheid
van cen begunstiging de uitkering die opeisbaar wordt door het overlijden van de
nemer toevalt aan de erfgenamen van de nemer, niet in hun hoedanigheid van

erfgenaam - het recht op de uitkering behoort immers niet tot het vermogen van
hun erflater - maar in hun hoedanigheid van derden, wier begunstiging bij wege
van fictie moet worden aangenomen.

Paris kiest duidelijk voor de door de Hoge Raad beleden versie van de leer van
het zelfstandige recht, niet voor die van Wichers. De Vries deelt op p.78 en 79
mede dat hij zich schaart aan de zijde van hen die betwisten dat de verzekering-
nemer ooit recht heeft gehad op de verzekerde som.

"De onaantastbare polis vloeit regelrecht voort uit de positiefrechtelijke
beginselen van het contractenrecht. Iedere wijziging is een afdwaling
van de rechte leer van art. 1353 BW. Iedere wijziging moet onder het
voor de schulden aansprakelijke vermogen iets brengen, dat er volgens
het verbintenissenrecht niet meer bijhoort. De gebruikelijke constructie
lijkt ons in beginsel juist..147

Ondanks deze ferme uitspraken komt de Vries verder op in zijn studie toch tot de
1 conclusie dat crediteuren van de verzekeringnemer verhaal moeten kunnen nemen

op de verzekerde som. Hij gebruikt daarbij argumenten die weer sterk doen denken
aan de leer van het afgeleide recht: Het recht op de verzekerde som behoort
economisch tot het vermogen van de nemer en wordt daaruit afgeleid. De verzeker-
de som komt uit het geheel van rechten van de nemer.148

Anders dan De Vries kiest Van der Burg voor de leer van het zelfstandige
recht, niet omdat die leer het meest zou stroken met het systeem van het ver-

143. Het recht tot opvordering van verzekerde kapitalen of renten en de strijd van bclan-
gen tussen bevoordeelden en derden in ons tockomstig recht, RM 1897, p. 487 e.v.,
zie onder meer p. 499 e.v. en 516 e.v.

144.   Bockbespreking van 'Levensverzekering en Hooge Raad" door LA. Micheels (1914) RM
1915, p. 152 e.v.

145.    Inleiding II, nr. 128, Haarlem 1934.
146.    Inleiding VII, nr. 148, Haarlem 1943.
147.   A.w. p. 79.
148.    A.w. p. 90 c.v.
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mogensrecht, maar omdat in die leer het beste recht wordt gedaan aan het ver-
zorgingskarakter van de levensverzekeringsovereenkomst. Van der Burg stelt dat
hierdoor uitzonderingsrecht wordt geschapen, dan weI instandgehouden, doch dit
bezwaar neemt hij op dc koop toe.

Dorhout Mees kiest voor de leer van de Hoge Raad. Het belangrijkste bezwaar
tegen de vervangingsleer acht hij gelegen in de door die leer geschapen noodzaak
de aanwijzing van een begunstigde te zien als een legaat terwijl deze zienswijze
niet in alle gevallen opgaat, met name niet indien de uitkering opeisbaar wordt op
andere wijze dan door het overlijden van de nemer. Op deze opvatting van Dorhout
Mees komen wij later nog terug. Hier zij er terzijde op gewezen, dat Dorhout
Mees in nr. 7.373 van zijn aangehaald werk de gelijkstelling van een aanwijzing
van een begunstigde met een legaat ten onrechte toeschrijft aan Molengraaff. Zoals
we hebben gezien is deze gelijkstelling eerst door latere aanhangers van de ver-
vangingsleer bepleit (KBster, Eggens). Zelfs nog in de 90, door Star Busmann
bewerkte druk van Molengraaffs Leidraad wordt, anders dan Dorhout Mees in nr.
7.373 stelt, betoogd dat ingeval van faillissement van de nalatenschap de schuld-
eisers van de nemer geen rechten op de ten behoeve van een derde bedongen uit-
kering kunnen doen gelden.149

Het is Westbroek opgevallen dat veel schrijvers niet scherp onderscheiden tussen
het begrippenpaar afgeleid recht - zelfstandig recht aan de ene kant en aantast-
baarheid en onaantastbaarheid aan de andere kant.150 Onaantastbaarheid ligt het
meest in de rede bij het zelfstandige recht en aantastbaarheid past het beste bij
de leer van het afgeleide recht. Toch is het verwarrend, aldus Westbroek, de beide
begrippenparen met elkaar te vereenzelvigen. Dat werkt verwarrend, enerzijds
omdat het vaak voorkomt dat aanhangers van de leer van het afgeleide recht in
vergaande mate pleiten voor onaantastbaarheid van de verzekerde som (o.a. Kahrel,
Derksen) en aanhangers van het zelfstandige recht voor aantastbaarheid (o.a.
Suyling, De Vries, Dorhout Mees) en anderzijds omdat de mate van aantastbaarheid
niet alleen afhangt van het juridisch-dogmatische uitgangspunt dat men kiest (nl.
of het recht op de verzekerde som in beginsel al of niet toekomt aan de verzeke-

ringnemer) maar ook van andere factoren, zoals de vraag, of de rechten van de
nemer hoogstpersoonlijk zijn en het leerstuk van de natuurlijke verbintenis.

149. Molengraaff, Lcidraad, decl III, negende druk 1955, p. 724.
150.    Westbrock 1960, p. 40-42.
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De "tussenw«' van J.C. van Oven

Van Oven, aan wiens op Adriani geinspireerde tussenoplossing in de controverse nu
aandacht zal worden besteed, heeft zich over de zojuist genoemde terminologische
kwestie in 1953 als volgt uitgelaten.151 Hij acht de termen afgeleid recht en oor-
spronkelijk recht verwarrend. Alle rechten die ons toekomen zijn immers welis-
waar onze eigen rechten, doch vrijwel nooit zijn deze rechten oorspronkelijk,
vrijwel stee(is zijn ze van een ander afgeleid. Het recht van de begunstigde is
afgeleid van de nemer in die zin, dat hij het middellijk ten koste van het vermo-
gen van de nemer verkrijgt maar niet onmiddellijk uit diens vermogen. De nemer
heeft het hem niet overgedragen, want het is een ander recht dan hetgeen aan de
nemer toekwam. De vraag waar het volgens Van Oven op aankomt is, of het recht
van de begunstigde op dezelfde wijze aantastbaar moet zijn als het recht van de
nemer dat zou moeten zijn. Wenst men deze aantastbaarheid dan kan zulks ge-
rechtvaardigd worden door het recht van de begunstigde te beschouwen als een
vervanging van het recht van de nemer. Van Oven trekt een parallel met de figuur
van de zaaksvervanging.152 De kern van de controverse wordt voor Van Oven dan
ook het duidelijkst aangegeven met de termen aantastbaarheid - onaantastbaarheid.

Het is goed vast te stellen dat Van Oven precies de omgekeerde weg bewandelt als
Molengraaff en diens geestverwanten. De laatsten oordelen dat er bij levensver-
zekering feitelijk vermogen overgaat van de nemer op de begunstigde welke over-
gang naar de bestaande regels van het recht op dezelfde wijze aantastbaar moet
zijn als vergelijkbare vermogensverschuivingen. Van Oven beoordeelt eerst in
hoeverre aantastbaarheid gewenst is en bepaalt aan de hand van de uitkomst van
dat onderzoek de juridische plaats van de levensverzekeringsovereenkomst. Het
vorenstaande verklaart, dat Van Oven zijn nader aan te duiden opvattingen vat
onder de term 'beperkte vervangingsleer", terwijl hij in de terminologie die onder
meer Molengraaff en Westbroek hanteren en die ook in deze studie als uitgangs-
punt is genomen moet worden aangemerkt als een aanhanger van de leer van het
zelfstandige recht. Begrijpelijk is het dan ook dat Van Oven zich kan verenigen

153met de arresten van de Hoge Raad die in paragraaf 3 zijn besproken     en geen
moeite heeft met het door Molengraaff c.s. enerzijds en door Wichers c.s. ander-
zijds tegen die rechtspraak geuite bezwaar dat niet tegelijkertijd beweerd kan
worden enerzijds dat de begunstigde een eigen recht heeft op de uitkering, een
recht dat de nemer nooit heeft gehad en anderzijds dat de crediteuren van die

151.     WPNR 4300 (1953), p. 290/291.
152.    WPNR 3152 (1930), p. 318.
153.    WPNR 3151 (1930) p. 306, 301
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nemer via een door diens curator uitgeoefend aanwijzingsrecht en de legitimarissen
van de nemer verhaal kunnen nemen op de ten behoeve van de begunstigde tot
uitkering gekomen verzekerde som.

De door Van Oven bepleite "beperkte vervangingsleer' berust, kort gezegd, op

de gedachte, dat dc op basis van de leer van het zelfstandige recht geschapen
onaantastbaarheid van de uitkering moet worden gemitigeerd, omdat niet het feit
genegeerd kan worden dat het recht van de begunstigde op de uitkering zijn
ontstaan dankt aan het verdwijnen van het recht van de nemer en - in verdere
instantie - aan de door de nemer betaalde premie. Wat sommige rechtswerkingen
betreft mag het uit te keren vermogen beschouwd worden als behorend tot het
vermogen van de nemer, uit wiens vermogen de premies werden betaald. Echter
niet het gehele uit te keren vermogen treedt in de plaats van de betaalde premies,
doch slechts dat gedeelte daarvan dat het spaargedeelte van de betaalde premies
weerspiegelt.

"De levensverzekering is immers kanskoop en spaarovereenkomst beide
en voorzover ze het ene is, valt er veel te zeggen voor de stelling der
onaantastbaarheidsleer, voorzover het andere, veel voor de vervangings-
gedachte."154

Aldus wit Van Oven de oude "Doppel-natur-theorie" tot grondslag maken van de
juridische regeling van de levensverzekeringsovereenkomst. Deze theorie werd in
de jaren tachtig van de 19e eeuw al druk bediscussieerd. Zij vormde een mengvorm
tussen de assurantietheorie, die in de levensverzekering een geheelidentieke figuur
met schadeverzekering zag en de spaartheorie die het sparen en beleggen als
belangrijkste kenmerk van de levensverzekering zag. De Doppelnaturtheorie ziet in
de levensverzekering zowel een risico-element als een spaarelement. Sleutelbegrip
bij het onderscheiden van het risico- en het spaarelement vormt voor Van Oven
het verzekeringstechnische begrip 'contante waarde" of"afkoopwaarde" of"indivi-
duele reserve". Het aantrekkelijke van dit begrip acht Van Oven in de eerste plaats
dat het een uniforme maatstaf biedt in diverse situaties: bij faillissement tijdens
het leven en na de dood van de verzekeringnemer,155 bij de bepaling van de rech-
ten van legitimarissen en van de medegerechtigde in een huwelijksgemeen-

156

schap.157 In de tweede plaats biedt het begrip contante waarde een billijke tus-
senoplossing tussen de leer van het zelfstandige recht die de belangen van de
crediteuren van de nemer volledig opoffert aan het belang van de begunstigde en
de (onbeperkte) vervangingsleer die precies tot het omgekeerde resultaat leidt.

154.    WPNR 3152 (1930), p. 318.
155.    WPNR 3153 (1930).
156.     WPNR 3170 (1930).
157.    WPNR 3193 (1931).
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Overigens erkent Van Oven de juistheid van de opvatting van Molengraaff, Kijster,
Eggers, Eggens, Kleijn e.a. dat het risicodeel van de premie waarmee een kans is
gekocht, ook door de nemer belegdhad kunnen worden en dat het daarmee corres-
ponderende deel van de uitkering evenzeer als het spaardeel afkomstig is uit het
vermogen van de nemer. Niettemin voelt Van Oven zich meer aangesproken door
het argument van de verdedigers van onaantastbaarheid "dat het voor crediteuren
niet harder is zich de levensverzekeringspremies te zien ontgaan dan het geld dat
de verzekerde voor oesters en champagne heeft uitgegeven".158 Deze gedachte
gaat evenwel slechts op voor de risicopremie en niet voor de spaarpremie. Die is
immers niet uitgegeven, maar is nog aanwezig,  zij het dan, juridisch, als decl van
het vermogen van de verzekeraar. Omtrent het sleutelbegrip "contante waarde"
merkt Van Oven nog op dat met dit begrip in het recht goed valt te werken, mits
de wetgever dit begrip nader bepaalt en de begripsbepaling niet laat afhangen van
de wijze waarop de levensverzekeringsmaatschappijen de contante waarde, de
individuele reserve en de afkoopwaarde plegen te berekenen.159

Bij de sleutelfunctie die Van Oven toekent aan het begrip "contante waarde" dienen
nog twee kanttekeningen te worden gemaakt.

In de eerste plaats deze, dat hij in 1930 nog een verschil aanneemt tussen het
geval, waarin een verzekeringnemer een derde herroepelijk als begunstigde heeft
aangewezen en failliet gaat en het geval, waarin de uitkering ten gunste van een
derde opeisbaar is geworden en nadien de nalatenschap van de nemer failliet wordt
verklaard. In het eerste geval staat de waarde van de polis en - eventueel - de
volledige uitkering ter beschikking van de crediteuren, ook al vloeide de begunsti-
ging voort uit een morele verplichting. In het tweede geval moet de afkoopwaarde
ten behoeve van de crediteuren in de boedel worden teruggebracht, voorzover
tenminste de begunstiging niet een voldoening van een morele plicht inhield. 160

Later is Van Oven hierop teruggekomen en heeft hij bepleit ook in het eerste
geval het verhaal te beperken tot de contante waarde.161

Dat heeft ook consequenties voor de betekenis die Van Oven toekent aan de
verzorgingsgedachte, en hierover gaat de tweede kanttekening. In het zojuist ge-
noemde eerste geval kan het verzorgingselement niet in de weg staan aan het
verhaal door crediteuren, zo meende Van Oven in 1930. Juist door de herroepelijk-
heid heeft de nemer immers nog niet voldaan aan de morele plicht, de crediteuren
hebben daarom verhaal op het volle bedrag. In 1953 komt Van Oven (ook) hierop
terug: ook in het geval van een herroepelijke aanwijzing wordt het verhaal van de

158.    WPNR 3152 (1930) p. 320.
159.     WPNR 4301 (1953), p. 306 en 308.
160.    WPNR 3151 (1930), p. 306/307, WPNR 3153 (1930), p. 329.
161.      WPNR 4301 (1953), p. 306 en WPNR 4630 (1960), p. 231.
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crediteuren, dat al beperkt was tot de contante waarde, nog verder beperkt: zij
kunnen geen verhaal uitoefenen "op het decl van de contante waarde, dat geacht
moet worden gevornld te zijn ter voldoening aan een juridische of sterke morele
verplichting".162 Niet op het punt van de beperking van het verhaal tot de con-
tante waarde maar wel op het punt van de invloed van de verzorgingsgedachte is
Van Oven vervolgens in 1960 weer teruggekeerd tot het door hem in 1930 ingeno-

men standpunt. Dit blijkt uit zijn interventie tijdens de bespreking van het pre-
advies van Westbroek van 1960. Het verhaal door crediteuren moet beperkt worden
tot de contante waarde, maar voor een verdere beperking wegens het verzorgings-

element bestaat alleen grond indien er sprake is van een onherroepelijke begunsti-
ging en indien er aan de verder door Westbroek gestelde strenge vereisten is

voldaan, zo verklaart Van Oven blijkens het verslag van de vergadering.
163

Aannemende dat het recht dat de begunstigde verkrijgt geheel los staat van het
recht van de verzekeringnemer, kiest Van Oven voor de leer van het zelfstandige
recht. Vanuit deze positie zoekt hij naar een billijk belangenevenwicht tussen de

begunstigde enerzijds en de belanghebbenden bij het vermogen van de verzekering-
nemer anderzijds. Als uniforme maatstaf hanteert hij daarbij het op de verzeke-
ringstechniek berustende begrip van de contante waarde terwijl daarnaast verzor-

gingsplichten een belangrijke maar niet nauwkeurig afgepaalde rol spelen. Hoezeer
Van Oven zich van het algemene systeem van het vermogensrecht verwijdert blijkt
uit zijn behandeling van het geval waarin de begunstiging tijdens het leven van
de nemer onherroepelijk is geworden. In de leer van het afgeleide recht verkrijgt
de begunstigde op het moment van onherroepelijkheid om niet of om baat een
(voorwaardelijk) recht op de verzekerde som. Het recht op de verzekerde som
behoort dan niet meer tot het vermogen van de nemer zodat diens crediteuren

daarop alleen nog verhaal hebben ingeval zij benadeeld zijn. In het stelsel van
Van Oven hebben de crediteuren van de nemer ook in dit geval verhaal op de
contante waarde.164 Hij ziet in dit geval immers geen verschil met de situatie
waarin de aanwijzing onherroepelijk wordt door de dood van de nemer. In beide

gevallen acht Van Oven het in gelijke mate ongewenst dat de waarde van de

verzekering (de contante waarde) aan de boedel ontvalt. Volgens de algemene
regels van het vermogensrecht zouden de beide gevallen verschillend moeten wor-
den benaderd. Voor beschikkingen onder de levenden gelden andere regels dan
voor beschikkingen bij dode.165

162.      WPNR 4301 (1953).
163.      WPNR 4657 (1960) p. 574/575.
164.     WPNR 3153 (1930), p. 331 en WPNR 4302 (1953),p. 318.
165. Vgl. Molengraaff 1894, p. 4648; Eggens VPO I, p. 191.
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Ter afsluiting van deze impressie van de zienswijze van Van Oven zij nog vermeld
zijn mening dat de door hem bepleite tussenweg minder moeilijkheden oplevert dan
het door Adriani voorgestelde onderscheid tussen beleggings- en uitgeefpolissen.
Intussen erkent Van Oven dat ook zijn oplossing ingewikkeld is. Zijns inziens valt
daaraannietteontkomen, tenzij men kortwegde onaantastbaarheidsleer aanvaarden
wil. Van Oven besluit zijn artikelenreeks in 1930/1931 met de volgende zin:

"Ik zou ook geenszins geneigd zijn aan te bevelen een aldus uitgewerkt
systeem in een wet neer te leggen: weI zal er een wet op de levensver-
zekeringsovereenkomst dienen te komen, doch deze bevatte slechts de
beginselen, d.i. de vervangingsgedachte beperkt tot de contante waarde
en tot datgene wat de voldoening der morele verplichting te boven gaat
en late de uitwerking over aan wetenschap en rechtspraak ."166

In hoeverre aan deze aanbeveling gevolg is gegeven zullen we hierna nog zien.

6. De aanloop tot het NBW; de vraagpunten 34 en 35 en hun uitwerking in de
ontwerpen voor boek 4 en boek 7 NBW

Gezien de in de vorige paragrafen geschetste verschillen van mening over de
juridische grondslag van de overeenkomst van levensverzekering is het niet ver-
wonderlijk, dat Meijers, die in 1947 de opdracht had gekregen een nieuw Burgerlijk
Wetboek te ontwerpen, ook op dit punt de mening van de volksvertegenwoordiging
wilde peilen alvorens een wettelijke regeling te ontwerpen. Aan de Tweede Kamer
werden dan ook eind 1952 de volgende vraagpunten voorgelegd:

"Moeten bij een levensverzekering of een lijfrente ten behoeve van een
derde-begunstigde deschuldeisersvan de verzekeringnemer en decurator
in diens faillissement rechten kunnen doen gelden op de verzekerde som
en/of op de aanwijzing van de begunstigde?" (vraagpunt 34)167
"Moet hetgeen een derde-begunstigde uit hoofde van een levensverzeke-
ring of een lijfrente ontvangt als een aan inkorting en inbreng onder-
worpen gift worden aangemerkt?" (vraagpunt 35)168

166.    WPNR 3194 (1931), p. 143.
167.     TK 2846, nr. 4, p. 13.
168.     TK 2846, nr. 4, p. 13.
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Vraagpunt 34

Op vraag 34 luidde het voorlopige antwoord van de Minister van Justitie:
"Bij een levensverzekering of een lijfrente ten behoeve van een derde-

begunstigde moeten de schuldeisers van de verzekeringnemer en de
curator in diens faillissement noch rechten kunnen doen gelden op de
verzekerde som noch op de aanwijzing van de begunstigde. Een voor-
behoud moet worden gemaakt voor het geval de verzekering of lijfrente
is genomen om schuldeisers te benadelen:169

De minister koos aldus voor de strikte onaantastbaarheid van de verzekerde som,
ongeacht of een derde herroepelijk of onherroepelijk als begunstigde was aangewe-
zen en ongeacht de vraag of de verzekerde som nog niet of al wel opeisbaar is.

Het Voorlopig Verslag170 opent met de klacht dat men de keuze van de minister
in deze ingewikkelde materie graag uitvoeriger toegelicht had gezien. Vervolgens

blijken sommige leden van de vaste commissie voor privaat- en strafrecht aanslui-
ting te willen zoeken bij Molengraaffs gedachte dat uitzonderingsrecht voor de

levensverzekering uit den boze is. Anderen zien een goed aanknopingspunt in het
door Van Oven voorgestelde stelsel. Weer anderen trekken een parallel met pen-
sioenen en stellen dat crediteuren slechts achtergesteld moeten worden indien er
sprake is van een onherroepelijke begunstiging met een verzorgingskarakter. Maar
de meerderheid van de commissie stelt zich voorshands achter het standpunt van
de minister, met dien verstande dat de mogelijkheid van de actio pauliana zou
moetenwordenverruimd, bijvoorbeelddooreenweerlegbaarvermoedenvanschuld-
eisersbenadeling aan te nemen indien als begunstigde iemand is aangewezen die
niet tot de kring van de nabestaanden behoort. Deze meerderheid acht het stelsel
van Van Oven praktisch niet goed te verwezenlijken.

In de MvA171 verdedigt de minister zijn standpunt nader. Als juridisch argument

tegen de leer van het afgeleide recht en v66r de leer van het oorspronkelijke
recht brengt hij in stelling, dat de herroepelijke aanwijzing van een begunstigde
niet op 66n lijn kan worden gesteld met een testamentaire beschikking omdat er

bij een levensverzekering anders dan bij een testament, van meet af aan een geldig
contract bestaat dat de rechten en de verplichtingen van de verzekeraar bepaalt.
Het is hier niet de plaats om uitvoerig op de deugdelijkheid van dit door
Westbroek172 en Van der Ploeg173 bestreden argument in te gaan. Terzijde zij nu

169.    TK 2846, nr. 4, p. 13.
170.    TK 2846, nr. 22, p. 6 en 7.
171.    TK 2846, nr. 26, p. 11-14.
172.    Westbrock 1960, p. 48.
173.    Van der Ploeg 1960, p. 245.
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slechts opgemerkt dat de aanhangers van de leer van het afgeleide recht hun
opvatting niet gronden op de juridische gelijkenis tussen de aanwijzing van een
begunstigde en het legaat maar op de feitelijke gelijkenis tussen de aanwijzing en
het legateren.

Indien deze feitelijke gelijkenis in het bestaande juridische systeem niet tot
gelding gebracht zou kunnen worden, levert dat natuurlijk geen argument op voor
de stelling dat feitelijk de gelijkenis afwezig is. Naast dit terloops besproken
juridische argument stelt de minister in de MvA in de tweede plaats dat hij de
uitkomst van de leer van het oorspronkelijke recht het meest billijk acht, zij het
dan dat de opvattingen van (een minderheid van) de vaste commissie hem hebben
gebracht tot het formuleren van een uitzondering voor het geval dat de verzeke-
ringnemer failleert terwijl hij een derde herroepelijk als begunstigde heeft aan-
gewezen. In dit geval mag de curator de begunstiging wijzigen of de verzekering
afkopen tenzij de echtgenoot van de gefailleerde of zijn kinderen als begunstigde
waren aangewezen. Is dit laatste het geval dan moet de curator hen aanbieden de
polis over te nemen tegen betaling van de afkoopwaarde aan de boedel.

Aldus gewijzigd is het standpunt van de minister (en van diens raadsadviseur
Meijers) door de commissie174 en vervolgens door de Tweede Kamerl'75 als con-
clusie aanvaard.

Het voorlopige antwoord van de minister op vraagpunt 34 ging evenals de
bestaande rechtspraak uit van de leer van het oorspronkelijke recht. Het voorlopige
antwoord week van de rechtspraak af door het recht van de nemer om een begun-
stigde aan te wijzen te bestempelen tot een hoogstpersoonlijk recht, maar de
definitieve versie van het antwoord op vraag 34 loopt weer geheel in de pas bij de
rechtspraak: de crediteuren hebben via de faillissementscurator verhaal op een
lopende verzekering met herroepelijke aanwijzing. Komt de verzekerde som tot
uitkering zonder dat er sprake is van een faillissement of voordat de curator de
begunstiging te eigen behoeve heeft gewijzigd, dan houden de mogelijkheden voor
de crediteuren van de nemer op. De leer van het oorspronkelijke recht geldt in
die situatie onverkort.

Vraagpunt 35

Op vraagpunt 35 luidde het voorlopige antwoord van de minister als volgt:
"Wat een derde-begunstigde uit hoofde van een levensverzekering of een
lijfrente ontvangt moet als een aan inkorting en inbreng onderworpen

174.    TK 2846, nr. 29, p. 4 cn 5.
175.   Hand. II, 1953, p. 2902.
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gift worden aangemerkt, behalve voor alle gevallen, waarin de begunstig-                                      1
de een persoon is ten opzichte van wie een wettelijke of morele plicht

tot verzorging na dode bestaat. Ter zake van deze laatste gevallen moet
een voorbehoud worden gemaakt voor overdreven hoge bedragen en voor
het geval de premie te hoog is voor de inkomsten van de verzekering-
nemer'.

De Tweede Kamer onderschrijft dit standpunt.176 De vaste commissie had wel als

haar mening te kennen gegeven,
"dat het in vraag 35 niet zozeer over het gehele verzekerde bedrag
gaat, als wel om datgene waarmee het vermogen van de overleden ver-

zekeringnemerwasverminderd, teweten debetaaldekoopsom ofpremies,
uiteraard dan echter tot ten hoogste het verzekerd bedrag.477

Verder verklaart de vaste commissie zich akkoord met de aansluiting die het ant-
woord van de minister zoekt met het arrest De Visser-Harms178 en toont zij zich

nieuwsgierig naar een met het oog op de rechtszekerheid dringend gewenste nadere
regeling van de verzorgingsplicht.

Die nieuwsgierigheid kon al snel worden bevredigd door het in 1954 gepubliceerde
ontwerp Meijers dat kort daarna en vrijwel ongewijzigd werd ingediend als rege-
ringsontwerp van boek 4 van het NBW. Artikel 4.3.3.7 daarvan bepaalt, dat levens-
verzekeringen ten behoeve van personen ten aanzien van wie de erflater morecl
verplicht was maatregelen te treffen teneinde in hun onderhoud na zijn overlijden

te voorzien, niet als voor inkorting vatbare giften worden aangemerkt, voorzover
zij als uitvloeisel van die verplichting zijn aan te merken en de betaalde premies

in overeenstemming waren met het inkomen en het vermogen van de erflater.
Dit artikel vormt de directe uitwerking van het antwoord op vraagpunt 35. Dit

betekent overigens niet een onverkorte codificatie van het arrest De
Visser-Harms.                        Anders dan de Hoge Raad, wenste Meijers niet dat makingen ter voldoening aan

een natuurlijke verbintenis het stelsel van de legitieme zouden kunnen doorbreken.
Hij vond dat alle legaten voor inkorting vatbaar dienen te zijn. Overeenkomstig
de door de Tweede Kamer in het antwoord op vraagpunt 35 geuite wens wilde hij
een uitzondering toelaten voor de (op legaten lijkende) begunstigingen bij levens-
verzekering voorzover strekkend tot verzorging.179 Hoe de verdere ontwikkeling

176.    Zie de vorige noot.
177.     TK 2846, nr. 22, p. 1
178.    HR 30 november 1945, NJ 1946, 62.
179.  T.M. p. 331.
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van het nieuwe erfrecht op dit punt is verlopen komt hierna aan de orde in hoofd-
stuk 3, paragraaf 5.

In het ontwerp Meijers en het regeringsontwerp van boek 4 NBW zijn nog twee
andere punten van belang voor ons onderwerp. In de eerste plaats art. 4.3.3.5 lid
2 sub e. Hierin wordt de voor inkorting in acht te nemen waarde van levens-
verzekeringen met derdenbegunstiging bepaald op de door de nemer betaalde pre-
mies tot ten hoogste het verzekerde bedrag. Volgens het stelsel van het ontwerp
worden giften in aanmerking genomen voor hun waarde op het moment van over-
lijden van de erflater. Hiervan wordt, aldus Meijers, slechts inzoverre afgeweken,
dat wanneer de erflater zich minder opoffering heeft getroost om de (levensver-
zekerings)gift te bewerkstelligen, niet meer dan dit mindere, d.w.z. het totaal van
het aan premies betaalde bed/ag, mag worden ingekort.180 Ook op dit punt geeft
de latere ontwikkeling van het nieuwe erfrecht veranderingen te zien ten opzichte
van het oorspronkelijke ontwerp. Daarop komen we in hoofdstuk 4 nog terug.

Het tweede voor ons onderwerp van belang zijnde punt betreft de verhouding
tussen de op een levensverzekeringsuitkering inkortende legitimarissen en de credi-
teuren van de erflater. Volgens het geldende recht 1cidt een inkortingsactie tot
nietigheid van de gift of de making en valt het ingekorte terug in de boedel. De
schuldeisers van de nalatenschap kunnen zich dan v66r de legitimarissen verhalen
op het ingekorte (zie art. 967, lid 2 BW). Met dit stelsel willen het ontwerp
Meijers en het regeringsontwerp breken, althans met betrekking tot de inkorting
van giften. Weliswaar blijft de inkortingsactie een vernietigingsactie (met terug-
werkende kracht), zoals uit art. 4.3.3.11, lid 2 van het regeringsontwerp blijkt,
doch het vierde lid van dat artikel bepaalt uitdrukkelijk dat inkorting van giften
niet de nalatenschap ten goede komt, ook al is de legitimaris erfgenaam. (In een
latere fase van de ontwikkeling van het nieuwe erfrecht is de inkorting van giften
geworden tot een persoonlijke vordering tot afgifte, zodat inkorting van giften
zich nu om die reden buiten de nalatenschap om voltrekt, zie art. 4.3.3.14 lid 1
zoals dit luidt in de Invoeringswet Boek 4 en titel 3 van boek 7 van het NBW).
We herinneren ons (zie het slot van paragraaf 3 van dit hoofdstuk) dat de juris-
prudentie van de Hoge Raad, waarin de positie van de begunstigde onaantastbaar
is voor de crediteuren van de nemer, doch niet voor diens legitimarissen, een
merkwaardigrangordeprobleem schept: debegunstigdegaat v66rcrediteuren, credi-
teuren gaan v66r legitimarissen en legitimarissen gaan v66r de begunstigde. Dit
rangordeprobleem lost het ontwerp voor een decl op, namelijk voorzover inkorting
op giften aan de orde is.

180.  T.M. p. 330.
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Vergelijking tussen de conclusies op de waagpunten en de rechtspraak

Uit het voorgaande valt af te leiden dat het beraad over de vraagpunten 34 en 35
en het oorspronkelijk ontwerp van bock 4 een uitkomst hebben opgeleverd die
grosso modo overeenstemt met de ontwikkeling van de jurisprudentie: volgens de
rechtspraak immers is verhaal op eenlopende polismet herroepelijke derdenbegun-
stiging mogelijk na faillissementsbeslag en wijziging van de begunstiging ten be-
hoeve van de curator. Volgens het antwoord op vraagpunt 34 geldt hetzelfde, zij
het dat wijziging van de begunstiging niet meer nodig is en de begunstigde echtge-
note en kinderen kunnen bewerkstelligen dat de polis in stand blijft door de cura-
tor een bedrag ter grootte van de afkoopwaarde aan te bieden. Bij het opeisbaar

worden van de uitkering houden de verhaalsmogelijkheden van de crediteuren op,
zowel volgens de rechtspraak als volgens het antwoord op vraagpunt 34. Deze
consequentie van de leer van het oorspronkelijke recht kan slechts doorbroken
worden doordat de curator zichzelf q.q. als begunstigde aanwijst.

Anders dan de crediteuren hebben de legitimarissen ook buiten faillissement
van de verzekeringnemer een claim na het opeisbaar worden van de verzekerde
som. Volgens de rechtspraak kunnen zij inkorten tot het bedrag van de uitkering,
volgens het ontwerp Meijers tot het totaal van de door de erflater betaalde pre-
mies. Heeft de verzekering echter een verzorgingsoogmerk dan moeten de legiti-
marissen dat, zowel volgens de rechtspraak als volgens het ontwerp Meijers, eer-
biedigen.

Door deze overeenkomst met de bestaande jurisprudentie bevat het NBW in zijn
eerste ontwikkelingsfase dezelfde inconseqentie die de jurisprudentie kan worden
aangewreven: oorspronkelijk recht met betrekking tot crediteuren, afgeleid recht

met betrekking tot legitimarissen. Bovendien lost het NBW het door de rechtspraak
opgeroepen rangordeproblemen tussen begunstigde en crediteuren bij overlijdens-
uitkeringen slechts ten dele op: slechts giften worden via inkorting door legitima-
rissen niet meer teruggebracht in de boedel. Verkrijgt de begunstigde krachtens

legaat dan is de mogelijkheid van verhaal door nalatenschapscrediteuren op de
uitkering afhankelijk van de vraag of er wel of geen legitimarissen in het spel
zon.

Ontwikkelingen in de literatuur na  1960

In zijn preadvies van 1960 uit Westbroek fundamentele kritiek op de gevestigde

jurisprudentie, de daarbij aansluitende conclusies op de vraagpunten 34 en 35 en
de vertaling daarvan in het ontwerp voor het vierde boek van het NBW.

De feitelijke strekking van het overgrote decl van de afgesloten levensverzeke-

ringen is naar zijn mening, dat de verzekeringnemers er zeker van willen zijn een
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bepaald kapitaal ter beschikking te hebben ten behoeve van de oude dag. Tevens
willen de verzekeringnemers weten, dat dat kapitaal ook beschikbaar komt als zij
op jeugdige leeftijd overlijden, terwijl zij zolang ze leven het recht om over de
verzekerde som te beschikken in eigen hand willen houden. De gemiddelde ver-
zekeringnemer ziet aldus het - herroepelijk - aanwijzen van een begunstigde op
66n lijn staan met het benoemen van een erfgenaam of legataris. Economisch ziet
hij de verzekerde som als een bestanddeel van zijn vermogen.181

Omdat er naar feitelijke strekking geen verschil bestaat tussen de herroepelijke
aanwijzing van een begunstigde en een testamentaire beschikking zou er geen
verschil behoren te worden gemaakt tussen de beide rechtsfiuren, zeker niet naar
komend recht.182 Uitzonderingsrecht moet voor de levensverzekering niet worden
geschapen resp. gehandhaafd.183 Alle uit de verzekering voortvloeiende rechten,
daaronder begrepen het recht op de verzekerde som, moeten juridisch worden
behandeld als een deel van het vermogen van de nemer.184 Bij het opeisbaar
worden van de verzekerde som verkrijgt de begunstigde als een legataris. Als
zodanig moet hij de crediteuren van de nemer laten voorgaan. Anders dan het
ontwerp erfrecht voorstelt moet de gehele verzekerde som vatbaar zijn voor in-
korting door legitimarissen. Ook als er door de nemer weinig premies zijn betaald
is dit niet onbillijk tegenover de begunstigde. De verzekeringnemer heeft immers
de goede en kwade kansen, aan de verzekering inherent, tot zijn dood toe voor
zichzelf willen houden. Van inbreng kan geen sprake zijn, omdat er immers geen
sprake is van een gift, maar van een legaat.185

Tenslotte is Westbroek met Eggens186 van oordeel dat de herroepelijke begun-
stiging niet als het voldoen aan een morele verplichting kan worden beschouwd,
omdat de verzekeringnemer zolang hij leeft daarvoor eigenlijk niets opoffert.
Tegenover de premiebetalingen houdt hij immers het beschikkingsrecht over de
verzekerde som.187

Bij de behandeling van het preadvies werd Westbroek door vrijwel alle sprekers,
onder wie Van der Ploeg, Dorhout Mees, Adriaanse en Van Oven, aangevallen op
zijn uitgangspunt, dat de herroepelijke aanwijzing van een begunstigde feitelijk
overeenkomt met een legaat en juridisch daarom dienovereenkomstig zou moeten
worden behandeld.188

181.    Westbrock 1960, p. 47.
182. Westbroek 1960.
183. Westbroek 1960.

184.    Westbrock 1960, p. 89.
185.    Westbrock 1960, p. 99/100.
186.    J. Eggens, De natuurlijke verbintenis en het crfrecht, VPO II, p. 103 e.v.
181   Westbrock 1960, p. 82.
188.      Zie het verslag van de vergadering in WPNR 4657 (1960), p. 563 e.v.
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Van der Ploeg merkt op dat hij het geheel eens is met het door Van Oven ver-
tolkte standpunt, dat de levensverzekering met herroepelijke aanwijzing noch

189
juridisch, noch psychologisch, noch maatschappelijk gelijk staat met het legaat.
Tegenover deze stevige oppositie handhaaft Westbrock zijn standpunt.190 Over het

door Van Oven bepleite tussenstelsel, waarbij de vervanging wordt beperkt tot de
afkoopwaarde, merkt Westbroek nog op, dat deze gedachte voor hem in conflict
komt met de eenheid die hij wil zien in het vermogen van de afzonderlijke individu
en van de kansen die dat vermogen hem geeft.

Blijkt het dispuut in 1960 nog niets van zijn kracht te hebben verloren, ook nadien
is er geen consensus ontstaan. Dat valt duidelijk af te lezen uit de behandeling

van de ker van het oorspronkelijke recht in de recente drukken van de drie
bekendste handboeken over het erfrecht.

Pitlo-Van der Burght191 beschrijft de beide standpunten en schaart zich achter

de aanhangers van hct afgeleide recht. Luyten blijft, naar hij stelt op maatschap-
pelijke gronden, trouw aan de opvatting van Eggens.192 Van der Ploeg is in de
laatste druk van het door hem bewerkte 6e decl van de Asser-serie minder stellig
dan hij bij de bespreking van het preadvies van Westbrock was. Hij merkt het

volgende op.
.193

"Al moge men Eggens' uitgangspunt, dat de aangewezen begunstigde de
verzekerde som uit de nalatenschap ontvangt, niet delen, niettemin zal
men hem toe moeten geven, dat door de herroepelijke aanwijzing van

de begunstigde over de rechten, die de verzekeringnemer jegens de
verzekeraar heeft, wordt beschikt bij dode. Wel niet in die zin, dat die
rechten worden toegewezen aan de begunstigde, doch in die zin, dat
door de aanwijzing van de begunstigde de rechten van de verzekering-
nemer op de verzekerde som bij de dood van de verzekerde teniet gaan.
Immers,wanneer de verzekeringnemer de aanwijzingvan eenbegunstigde
achterwege laat, zo valt de verzekerde som in de nalatenschap. De
verzekeringnemer heeft dan zijn recht op de verzekerde som behouden,

zijn erfgenamen ontvangen als zodanig en niet als derden. Door nu een
derde herroepelijk als begunstigde aan te wijzen, met dat gevolg, dat

bij de dood van de verzekeringnemer die derde, in plaats van de erf-
genamen van de verzekeringnemer, de verzekerde som ontvangt, beschikt

189.      WPNR 4657 (1960), p. 567.
190.      WPNR 4657 (1960), p. 579.
191.    7e dr. 1987, p. 55 en 201/202.
192.     Klaassen-Eggens-Luyten, 2e gedeelte, 10e druk 1989, p. 6,45, 102, 365.
193.    Asser-Mcijers-van der Ploeg, Erfrecht, 10e druk 1988, p. 75 noot 13.
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de verzekeringnemer middellijk over de verzekerde som bij zijn overlij-
den."

Men ziet hier dat, althans in de erfrechtelijke literatuur, er een zekere verschui-

ving optreedt in de richting van de leer van het afgeleide recht. Als een breekijzer
lijkt te functioneren de in de laatste tijd ook in het kamp van het oorspronkelijke
recht aanvaarde gedachte, dat in geval van een blanco-polis het recht op de ver-
zekerde som behoort tot het vermogen van de verzekeringnemer.194 Ik merk op,
dat Van der Ploeg aanhanger van de leer van het oorspronkelijke recht, in de
zojuist aangehaalde passage schrijft dat in het geval van een blanco-polis de
verzekeringnemer zijn recht op de verzekerde som heeft behouden. Het gebruik
van deze - door mij gecursiveerde - term valt moeilijk te rijmen met de grond-
gedachte van de leer van het zelfstandige recht dat de verzekeringnemer tijdens
de loop van de verzekering geen recht op de verzekerde som toekomt.

Het is opmerkelijk dat de zojuist genoemde drie handboekschrijvers zich weinig
gelegen laten liggen aan het standpunt dat ten grondslag ligt aan de conclusies op

de vraagpunten 34 en 35, aan boek 4 NBW en aan de ontwerpen van de derde en
de zeventiende titel van boek 7 NBW. Dat standpunt was (in 1953) en is (in de
jaren 80) de leer van het oorspronkelijke recht, zij het dat er wel enig verschil is
tussen de toepassing daarvan in de conclusies op de vraagpunten en in de ontwer-

pen voor titel 7.3 en 7.17 NBW.

Dit verschil in uitwerking zal tot slot van deze paragraaf worden aangegeven aan
de hand van twee opstellen van Dorhout Mees.195

Het voorlopige antwoord van de minister op vraagpunt 34 vindt Dorhout Mees
onaanvaardbaar. Het stelt de crediteuren van de nemer al te veel achter bij de
begunstigde, doordat het niet alleen de machteloosheid van schuldeisers bij beslag
en executie op eigen initiatief bestendigt maar die machteloosheid zelfs tot de
faillissementscurator uitbreidt. De definitieve conclusie acht Dorhout Mees beter.
Daarin komt immers de gedachte naar voren dat enerzijds het sparen door middel
van levensverzekering niet moet leiden tot het onttrekken van vermogen aan
verhaal door schuldeisers, doch dat anderzijds schuldeisers niet behoren te profite-
ren van de risicodekking die levensverzekering biedt. De enige mogelijkheid om
het spaarelement te scheiden van het risico-element is gelegen in het begrip af-

koopsom. De afkoopsom biedt de enig mogelijke basis voor afl)akening van het

194.    Zic ook Clausing 1976, p. 13/14 en 17.
195. La crdanciers du preneur peuvent-its saisir-arrtter l'assurance-vic qu'il a contractd?,

Liber amicorum Baron Louis Frddtricq, Gent 1966; Levensverzekering als object van
verhaal, Hijmans-van de Berghbundel 'Met ecrbiedigende werking", Zwolle 1971, p.271,
C.V.



76                                          2. HISTORIE VAN HET DEBAT

recht van de schuldeisers tegenover dat van de begunstigde.196 Maar als de grens
tussen de belangen van de schuldeisers en die van de begunstigde zo getrokken
worden kan - Dorhout Mees zegt: moet - dan is er geen reden dat alleen te doen
in geval van faillissement en dan is er ook eigenlijk geen reden die afbakening te
beperken tot de gevallen waarin de echtgenoot of kinderen als begunstigden zijn
aangewezen. Niet alleen deze naaste verwanten maar ook anderen kunnen immers
bescherming behoeven tegen het risico van vroeg overlijden van de verzekering-
nemer. Dorhout Mees wil aldus het spaardeel van een polls steeds ten goede laten
komen aan de crediteuren van de nemer, ook indien de verzekering tijdens hun
verhaal tot uitkering komt. Ook in dat laatste geval profiteert de begunstigde van
het bedrag waarmee de uitkering de afkoopwaarde van de polis juist voordat die
tot uitkering kwam overtreft.

De in noot 195 genoemde artikelen blijken een blauwdruk te vormen van de
door Dorhout Mees in het voorontwerp van titel 7.17 neergelegde regeling. Al had
de Tweede Kamer in 1953 uitgesproken het door Van Oven gepropageerde stelsel te
ingewikkeld te vinden, toch blijkt het dit stelsel te zijn dat zijn weg naar het
NBW heeft gevonden en wel via de boven samengevatte correctie en uitbreiding
die Dorhout Mees heeft toegepast op de conclusie op vraagpunt 34.

196.    Bundel 'Met eerbiedigende werking", p. 276.



Hoofdstuk 3 Drie thema's die in het debat

een belangrijk rol spelen

1. Inleiding

In het begin van zijn preadvies over wenselijke wettelijke regelingen voor de
levensverzekeringsovereenkomst deelt Molengraaff mede dat hij een drietal klippen
wil omzeilen waarop naar zijn oordeel veel (vooral buitenlandse) schrijvers over
levensverzekering zijn gestrand.197 In de eerste plaats noemt hij de omstandigheid,
dat vele schrijvers gefixeerd zijn op 66n van de vele vormen waarin de levensver-
zekering zich voordoet, te weten de overeenkomst waarbij de nemer in geval van
zijn overlijden de uitkering van een kapitaal bedingt. Aan deze speciale verschij-
ningsvorm ontleent men kenmerken die men vervolgens ten grondslag legt aan een
typering van de overeenkomst van levensverzekering. Zo wordt vaak vooropgesteld
dat de levensverzekeringsovereenkomst een overeenkomst ten behoeve van derden
is, waarna uit een bepaalde definitie van het derdenbeding de regels worden af-
geleid die de overeenkomst van levensverzekering beheersen.198 Molengraaff acht
dit een volslagen verkeerde werkwijze. Hij vindt dat eerst de feitelijke en econo-
mische strekking van de (vele vormen van) levensverzekering moet worden onder-
zocht en vervolgens op grond van de resultaten van dat onderzoek moet worden
nagegaan onder welke in het geldende recht bekende rechtsinstituten en rechts-
begrippen de figuur van de levensverzekering valt. Hoe Molengraaff de feitelijke
strekking van (de meest voorkomende vormen van) levensverzekeringsovereen-
komsten ziet is in het vorige hoofdstuk beschreven (paragraaf 4). Dat de nemer de
uitkering kan bedingen voor een derde acht hij niet karakteristiek voor de levens-
verzekeringsovereenkomst, terwijl aan de andere kant het feit dat de nemer de
uitkering bedingt voor een derde de levensverzekeringsovereenkomst niet van
karakter doet veranderen. Aan elke overeenkomst kan een derdenbeding worden
verbonden, doch hierdoor verandert de aard van de overeenkomst niet.199

Molengraaffs uiteenzettingen hebben het debat over de relatie tussen het der-
denbeding en de levensverzekeringsovereenkomst niet kunnen doen verstommen.
Het is dan ook dienstig wat nader in te gaan op de betekenis van het leerstuk

197.    Molengraaff 1888, p. 75
198.    Molengraaff 1888, p. 154.
199.    Molengmaff, 1911, p. 83-94.
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van het derdenbeding voor de overeenkomst van levensverzekering en omgekeerd.
Dat zal hierna gebeuren in de paragrafen 2 en 3.

De tweede klip die Molengraaff in 1888 wilde omzeilen was de verzekeringstech-
niek. Naar zijn oordeel zijn veel schrijvers in de fout vervallen de betekenis van

de verzekeringswiskunde voor de juridische plaatsbepaling van de levensverzeke-
ringsovereenkomst te overschatten: "telkens ziet men de regels, waarnaar het
bedrijf wordt uitgeoefend, op de voorgrond geplaatst en daarnaar de rechtsbetrek-

kingen van partijen beoordeeld, waardoor maar al te vaak de eigenlijke inhoud der
overeenkomst wordt miskend en aan hetgeen in rechte irrelevant is juist een
beslissende invloed wordt toegekend."200 Zo kan volgens Molengraaffvoor de bepa-

ling van het rechtskarakter en de rechtsgevolgen van de levensverzekeringsover-
eenkomst de "weinig verkwikkelijke" dogmatische strijd tussen de aanhangers van
de assurantie-, de spaar- en de doppelnatur-theorie (zie daarover hoofdstuk 2,
paragraaf 5) gevoeglilk buiten beschouwing blijven.201

Ook op dit punt hebben Molengraaffs beschouwingen geen eind kunnen maken
aan het debat. Integendeel, de discussie over de betekenis van de verzekerings-
techniek voor de juridische plaatsbepaling van de levensverzekeringsovereenkomst
is in 1929 weer in volle hevigheid losgebarsten naar aanleiding van de preadviezen
van Adriani en Wichers van dat jaar en die discussie heeft ertoe geleid dat via
Van Oven de op de verzekeringstechniek steunende Doppelnatur-theorie de hoek-
steen is geworden van de regeling van de levensverzekeringsovereenkomst in het
NBW. In de hoofdstukken 1 en 2 is deze discussie hier en daar reeds aangestipt.
In dit hoofdstuk zal, in paragraaf 4, het belang van de verzekeringstechniek voor
de juridische aard en de rechtsgevolgen van de levensverzekeringsovereenkomst
apart worden onderzocht.

De derde en misschien wel gevaarlijkste klip vond Molengraaff, dat men zich in
zijn oordeel gemakkelijk laat leiden "door een zekere sympathie voor deze of gene
categorie van de vele personen op wier dikwijls tegenstrijdige belangen gelet moet
worden. (...) Aan de zijde waar onze sympathie is, wordt door ons allicht ook het
recht gevonden .

.202

Naar het oordeel van Molengraaff gaat die sympathie te zeer uit naar de be-

gunstigde. Men heeft daarbij meestal het oog op de figuur dat de verzekeringnemer
door middel van de levensverzekering een voorziening heeft willen treffen ter
verzorging van zijn nagelaten betrekkingen. Deze, in de praktijk inderdaad vaak

200.    Motengraaff 1888, p. 75.
201.    Molengraaff 1888, p. 87.
202.    Molengraaff 1888, p. 75.
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voorkomende verzorgingsbedoeling, heeft men verheven tot htt typerende kenmerk
van de levensverzekeringsovereenkomst. Dit nobele motief verdient door het recht
te worden beschermd en aangemoedigd en zo zien wij, aldus Molengraafft "hoogst
formalistische constructies van de overeenkomst ten behoeve van een derde dienst
doen om het zelfstandige, oorspronkelijke en onaantastbare recht van de bevoor-
deelde te bewijzen:203 Door deze karakterisering van het recht van de begun-
stigde wordt er niet alleen aan voorbijgegaan dat niet alle levensverzekeringen
worden afgesloten met een verzorgingsoogmerk, maar wordt ook bij verzekeringen
waar dat verzorgingsaspect een min of meer sterke rol speelt onvoldoende recht
gedaan aan de belangen die anderen dan de begunstigde hebben bij het recht op
de verzekerdesom, terwijlbij andere spaarvormen met een verzorgingsoogmerk het
belang van de te verzorgen personen weer ten achter staat bij de belangen van
bijvoorbeeld de crediteuren van de spaarder.

204

Aan deze onevenwichtigheden is naar de mening van Molengraaff slechts te ont-
komen door het recht op de uitkering te beschouwen als een bestanddeel van het
vermogen van de verzekeringnemer, over welk recht hij onder de levenden of bij
dode en om baat of om niet kan beschikken. Voor een dergelijk beschikken gelden
evenwel dezelfde beperkingen die de wet stelt ten aanzien van de beschikking
over andere vermogensbestanddelen. Molengraaff erkent daarbij dat het dienstig
zou kunnen zijn verzorgingsaanspraken een speciale bescherming te geven, doch
dat zou dan moeten geschieden door een algemene inperking van de werking van
art. 1177 BW. Voor verzorging bestemde bedragen zouden tot een bepaalde hoogte
aan het verhaal van crediteuren kunnen worden onttrokken door middel van de
figuur van de beslagvrije voet, waarin de wet reeds voorziet voor bepaalde onmis-
bare zaken.205

Ook voor watbetreft het verzorgingsaspect hebben Molengraaffs uiteenzettingen
het pleit niet kunnen beslechten. Na Molengraaff bleef het debat over het rechts-
karakter van de levensverzekeringsovereenkomst zo niet beheerst dan toch sterk
beinvloed worden door de vraag of en in hoeverre er bij deze figuur sprake is
van sparen, beleggen en in hoeverre het bij deze figuur gaat om uitgaven voor
eenvoorzieningtenbehoevevaniemandsnaastebetrekkingen.Adrianionderscheid-
de tussen contracten waarbij de besparingsidee overheerst en contracten waarbij
de bedoeling voorzit om voor de nabestaanden te zorgen.206 De eerste soort zou
moeten worden behandeld als alle andere beleggingsvormen, de tweede soort zou
niet moeten worden beschouwd als vermogensvorming maar als het uitgeven van
geld waardoor het vermogen vermindert, evenzeer als het vermogen vermindert

203.    Motengraaff 1888, p. 154.
204.    Molengraaff 1888, p. 186.
205.    Molengraaff 1894, p. 60/61.
206. Preadvies BCN 1929.
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door consumptieve uitgaven. Onder meer Van Oven en de ontwerpers van het NBW
hebben deze gedachte overgenomen, zij het dat zij de beide elementen, sparen en
uitgeven om risico te dekken, in (vrijwel) elke levensverzekeringsovereenkomst

aanwezig achten, met als gevolg dat het spaargedeelte als vermogensbestanddeel
beschouwd kan worden, waarop crediteuren en legitimarissen recht kunnen doen
gelden, terwijl het risicogedeelte in de regel onaantastbaar zou moeten zijn.

Er is, zo blijkt, voldoende reden ook het verzorgingsaspect aan een nadere be-
schouwing te ondenverpen. Het is dienstig daarbij het belastingrecht te betrekken.
In het belastingrecht heeft immers het sparen als voorziening voor de oude dag en
ter verzorging van de nagelaten betrekkingen van oudsher tot bijzondere regelingen
geleid, speciaal indien zulks gebeurde in de vorm van levensverzekering. Door
middel van fiscale faciliteiten werd het sparen voor de oude dag en ter verzorging
aangemoedigd. Het bleek echter moeilijk sparen met dit bijzondere oogmerk af te
zonderen van het gewone sparen waarvoor geen fiscale begunstiging bestaat. Deze
afgrenzingsproblematiek heeft geleid tot een fijnmazig regelstelsel, dat op dit
ogenblik voorwerp is van een brede herwaardering. Deze brede herwaardering van
het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen vraagt onze
speciale aandacht omdat de in dat kader ontwikkelde gedachten van belang kunnen
zijn voor het inzicht in de privaatrechtelijke verhoudingen waar we ons mee bezig
houden, op gelijke wijze als in hoofdstuk 2 ontwikkelingen op het terrein van
het successierecht van belang zijn gebleken voor het privaatrechtelijke denken
over de levensverzekeringsovereenkomst (en omgekeerd).

De beschouwingen over het verzorgingsaspect zijn ondergebracht in de paragra-
fun 5 en 6. De zojuist bedoelde uiteenzetting over het verzorgingsaspect in het
belastingrecht is te vinden in paragraaf 6.

2.  Theorieen over het derdenbeding

Zoals in geschriften over de levensverzekering veelal een ruime plaats wordt inge-
ruimd voor beschouwingen over het derdenbeding, zo wordt in algemene studies
over het derdenbeding vaak veel aandacht besteed aan de figuur van derdenbeguns-
tiging bij levensverzekering.207 Dit vindt zijn verklaring hierin dat in de praktijk

207. Zie, naast de hierna nog te bespreken studies, S. Gerbrandy, Het ontwerp voor het
zesde bock van het NBW; Het derdenbeding in wetbock en ontwerp (1353 BW en
63.3.5. e.v. Ontw.), WPNR 4727 (1962); C. Moelker, Het recht van de derde en diens
aanvaarding in artikel 1353 BW, WPNR 5332 (1974).
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het derdenbeding het meeste voorkomt bij levensverzekeringen en in het vervoers-
recht.208

Raadpleging van de algemene literatuur over het derdenbeding leert dat er
bepaald geen eenstemmigheid heerst over de grondslag van deze rechtsfiguur. Van
Dunnd vermeldt terecht209 dat de doctrine al geruime tijd in verlegenheid gebracht
wordt door de vraag naar het rechtskarakter van het derdenbeding. Er zijn daartoe
vele theorietn ontwikkeld. Die theorieen zou men kunnen onderscheiden in sui
generis theorie8n (de leer van de rechtbevestigende en van de rechtverkrijgende
of rechtverschaffende verklaring) en daartegenover de theorieitn die trachten het
derdenbeding te herleiden tot een andere, reeds bestaande rechtsfiguur.210 Onder
de laatste groep vallen enkele aanbodtheoriedn en verschillende vertegenwoordi-
gingstheorieftn. De ontwerpers van het NBW tonen op het punt van het derden-
beding een voorkeur voor het zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande rechtsfi-
guren, maar vermijden een keuze voor 66n van de rechtsfiguren die in elk van de
zojuist aangeduide theorieEn als beslissend aansluitpunt wordt gepropageerd.211 Zo

kunnenaanhangersvan aanbodtheorieen, van vertegenwoordigingstheorietnen zelfs
van de leer van de rechtverschaffende verklaring zich waarschijnlijk allen vinden
in de terzake in het NBW opgenomen regels (artikelen 6:253 (6.5.3.5) e.v.).

Heeft het, zo kan men zich afvragen, bij deze stand van zaken nog wel vol-
doende zin aandacht te schenken aan de verschillende in de loop der tild ontwik-
kelde theorieen over het derdenbeding? In ieder geval voor de levensverzekering
moet deze vraag bevestigend worden beantwoord. Bij het debat over de grondslag
daarvan spelen theorieen over het derdenbeding een belangrijke rot. Daarom zal
nu een aantal derdenbedingtheorieen aan de orde worden gesteld van auteurs die
bij hun beschouwingen speciale aandacht hebben geschonken aan de figuur van de
derdenbegunstiging bij levensverzekering.

a. De leer van de rechtbevestigende verklaring of van het direct ingaande recht
van de derde

Volgens deze theorie ontstaat het recht van de derde dadelijk bij het sluiten van
de overeenkomst tussen de bedinger en belover en wel ten gevolge van de door
deze laatste ten behoeve van de derde gedane belofte. Aanvaarding door de derde
schept dus diens recht niet, - het recht heeft hij al - maar heeft slechts tot
gevolg dat de bedinger het derdenbeding niet meer kan herroepen.

208.    Asser-Rutten II, Se dr. 1982, p. 295.
209.     J.M. van Dunnd, Normaticve uitleg van rechtshandelingen, diss. Lciden 1971, p.188.
210.    Vgl. P.PJ.N. van Ginneken, Derdenbeding, Ars Aequi 1966, p. 165 e.v., zie p. 171.
211.    Vgl. Parl. Gesch. bock 6 NBW, p.948,954,957/958.
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In Frankrijk is de gedachte dat het recht van de derde zonder meer ontstaat uit
de overeenkomst tussen bedinger en belover altijd zeer sterk geweest. In Nederland
is zij verdedigd door onder meer Moltzer, 12 Van Goudoever, 13 Scholten, 14 en
Wichers. 15 In het debat over het preadvies van Molengraaff formuleert Moltzer
zijn standpunt, toegespitst op de levensverzekering, aldus:

'Uit het contract van levensverzekering verkrijgt de bevoordeelde,
tegenover de verzekeraar, een conditioneel recht, dat, tijdens het leven
van de verzekerde intussen onderworpen is aan de mogelijkheid van een
herroeping van de kant van de premiebetatende verzekeringnemer ..216

En Wichers stelt:
"Wat kan art. 1353 als bijzondere bepaling anders betekenen, dan dat de
wet in het daar genoemde geval de debiteur rechtstreeks en aanstonds
met de derde verbindt, zodra wilsovereenstemming tussen de contractan-
ten is verkregen; dat dus de titel van de begunstigde niet is Versiche-
rungsfall of dood, maar het contract zelf, ook al is er geen accepta-
tie217

Keert Moltzer zich in bovenstaand citaat tegen Molengraaffs opvatting dat de
begunstigde het recht op de uitkering verkrijgt van de verzekeringnemer en wel
op het moment dat de uitkering opeisbaar wordt dan wel de aanwijzing van de
begunstigde onherroepelijk wordt, Wichers keert zich zowel tegen de leer van het
afgeleide recht als tegen de rechtspraak van de Hoge Raad, volgens welke tijdens

de looptijd van de verzekering de beschikking over de verzekerde som toekomt
aan de nemer, terwijl op het moment dat de uitkering opeisbaar wordt de begun-

stigde recht krijgt op de uitkering zij het dat dit recht aan de begunstigde op-
komt als een zelfstandig, oorspronkelijk recht dat niet wordt ontleend aan de
verzekeringnemer. Wichers acht deze rechtspraak niet consequent en logisch en
vindt onder meer in de doctrine over het derdenbeding een aanknopingspunt voor
zijn opvatting dat het recht op de verzekerde som vanaf de contractssluiting
toekomt aan de begunstigde (zij het voorwaardelijk) en dat dit recht nooit tot het
vermogen van de verzekeringnemer heeft behoord. Wichers past de leer van het
oorspronkelijke recht inderdaad consequenter toe dan de Hoge Raad (zie daarover

ook paragraaf 3 van hoofdstuk 2) maar de voor deze consequente toepassing te

212. J.P. Moltzer, De overeenkomst ten behoeve van derden, diss. Lciden 1876.
213.    M.L van Goudoever, WPNR 1915 (1906) p. 449.
214.    P. Scholten, Het recht van den bevoordeelden bij levensverzekering, WPNR 2441 (1916)
215.    Wichers 1925, p. 432 en preadvies BCN 1929, p. 18.
216.    Hand. NJV 1888 II, p. 176.
217.    Wichers 1925, p. 432.
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hulp geroepen leer van het direct ontstaande recht voor de begunstigde heeft
aanzienlijke bezwaren en is dan ook door de Hoge Raad in 1924 uitdrukkelijk
verworpen. 18 De voor de Hoge Raad doorslaggevende bezwaren zijn, dat de derde
zonder enig toedoen van zijn kant een recht zou kunnen krijgen welk recht hij,
bij herroeping door de bedinger, weer zou kunnen verliezen zonder dat hij ook
daaraan iets toe of af zou kunnen doen. Een zodanig recht is, in de woorden van

219Molengraaff, volkomen ijdel, daarin schuilt zelfs geen schaduw van een recht.
Door het arrest van 1924 is de leer van de rechtbevestigende verklaring in
Nederland definitief van het toneel verdwenen.220

Daarmee is een belangrijk juridisch- dogmatisch fundament van de leer van het
oorspronkelijke recht van de begunstigde bij levensverzekering weggevallen. Er
zijn evenwel nog andere derdenbeding-constructies die een ondersteuning bieden
aan de leer van het oorspronkelijke recht. Gedoeld wordt op de vooral door Suyling
voorgestane theorie van het aanbod aan de derde door de belover en de door onder

meerStarBusmannenSchoordijkvoorgesteldevertegenwoordigingsleer.Dezetwee
theorieEn zullen hierna kort worden belicht.

b.  de kervan het aanbod aan de derde door de belover

Suyling begint zijn omvangrijke opstel van 1897 over de positie van de derde-
begunstigde bij levensverzekering met een beschouwing over het derdenbeding.221

Hij stelt zich daarin op het ook door Moltzer en anderen gehuldigde standpunt
dat de overeenkomst tussen bedinger en belover het vorderingsrecht van de derde
rechtstreeks en onmiddellijk in het leven roept. Niet echter verbindt Suyling daar-
aan de door bijvoorbeeld Moltzer en Wichers wel voorgestane conclusie, dat het
recht van de derde-begunstigde bij levensverzekering een aan deze oorspronkelijk
toekomend recht is jegens de verzekeraar. Om hier niet nader uiteen te zetten
redenen acht Suyling de rechtsverkrijging door de begunstigde het gevolg van een
rechtsovergang van de bedinger op hem.222 In latere geschriften223 heeft Suyling
zijn mening herzien, zowel op het punt van het rechtskarakter van het derden-
beding in het algemeen als op het punt van de positie van de derde-begunstigde bij
levensverzekering.

218.    HR 13 februari 1924, NJ 1924, p. 711, W 11211.
219.    Hand. NJV 1888 II, p. 232/233.
220.    Vgl. Parl. Gesch. bock 6 NBW, p. 958.
221. J.Ph. Suyling, Het recht tot opvordering van verzekerde kapitalen of renten en de

strijd van belangen tussen bevoordeclden en dcrden in ons tockomstig recht, KM.
1897, p. 487 c.v.. Zie p. 489494.

222.    A.w. p. 492,494.
223.     Zie daarvoor de noten 144 t/m 146 bij hoofdstuk 2 (paragraaf 5).
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In een van die latere geschriften, de bekende Inleiding,224 karakteriseert Suyling

het derdenbeding als volgt: de bedinger stipuleert van de belover een door de
laatstejegens de derdegedaan aanbod, waaraan de belover onherroepelijk isgebon-
den. Aanvaardt de derde dit aanbod van de belover, dan ontstaat er een drie-
partijen-contract en wordt het vorderingsrecht van de derde jegens de belover
geboren. Aldus kan de bedinger (A) bewerken, dat de door hem jegens zijn debiteur
(B) verschuldigde tegenprestatie, welke hij door B aan de derde (C) doet toezeggen,
de derde bereikt zonder het vermogen van A gepasseerd te zijn. 25 Het recht van
de (herroepelijk) aangewezen derde ontstaat rechtsstreeks in zijn persoon. 26

Toegepastopdelevensverzekeringsovereenkomstmetderdenbegunstigingbetekent
dit, dat de nemer geen recht op de uitkering heeft, zelfs niet indien er bij het
opeisbaar worden van de uitkering geen begunstiging blijkt te bestaan die effect
heeft. 27 Om te vermijden dat de verzekerde som dan geen bestemming zou hebben
werkt Suyling voor dit geval met de fictie dat de nemer zelf dan wel zijn erfgena-
men geacht moeten worden begunstigde  te zijn, waarbij bedacht moet worden dat
de nemer dan als derde verkrijgt en de erfgenamen niet in hun kwaliteit van
erfgenaam van de nemer, maar als (gefingeerde) derden verkrijgen.

Volgens Kleijn228 ligt het voor de hand te veronderstellen dat de Hoge Raad in

zijn rechtspraak over de rechtspositie van de derde-begunstigde bij levensverzeke-
ring Suylings leer heeft gevolgd. (Evenals Suyling verwerpt de Hoge Raad immers
aan de ene kant op het terrein van de levensverzekering de leer van het afgeleide
recht en aan de andere kant inzake het derdenbeding de leer van het dadelijk
ontstaande recht.) Nochtans heeft de Hoge Raad zich niet met zoveel woorden tot
Suylings theorie bekend, tenvijl ten element van die theorie, namelijk dat de derde

pas recht krijgt op het moment van zijn aanvaarding en niet reeds op het moment
van het opeisbaar worden van de verzekerde som, door de Hoge Raad niet wordt
aanvaard. Ingeval de verzekeringnemer immers tijdens zijn faillissement overlijdt
toucheert de derde-begunstigde de uitkeringongeacht het faillissement, zobepaalde
de Hoge Raad in zijn arresten van 1902 en 1904. Volgens Suyling zou, ook indien
de curator de begunstiging niet tijdig ten eigen behoeve zou hebben gewijzigd -
zie het arrest van 1913 - de derde-begunstigdegeen aanspraak toekomen. Denemer
had immers het recht te beschikken over de uitkering en zolang hij herroepclijk
een derde heeft aangewezen heeft hij nog geen definitieve beschikking getroffen,
evenmin als de aangewezen derde enig recht heeft verworven. Door zijn faillisse-

224.    Il, le stuk Ge druk Haarlem 1934), nr. 121,122.
225.  Aw. nr. 124.

226.  Aw. nr. 135.

227.     Inleiding VII, Haaricm 1943, p. 384, noot 1.
228.    WPNR 3856 (1943), p. 317.
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ment is het betreffende beschikkingsrecht van de nemer geblokkeerd, zodat ook de
derde-begunstigde geen recht meer kan verkrijgen.229

Wat er overigens ook zij van de vraag of de Hoge Raad Suylings leer heeft ge-
adopteerd, er zijn tegen die leer zowel in algemene zin als toegespitst op de
overeenkomst van levensverzekering tal van bezwaren aan te voeren.

Zo stelt Star Busmann230 dat er bij het derdenbeding geen sprake is van een
aanbod door de belover aan de derde, doch van een aanbod door de belover aan de
bedinger. Indien de bedinger aanvaardt ontstaat voor de belover de verbintenis .
Die verbintenis kan niet nog eens een tweede keer ontstaan door aanvaarding door
de derde van een aanbod dat de belover hem heeft gedaan. Een soortgelijk bezwaar
en dan specifiek voor de figuur van de levensverzekeringsovereenkomst met der-
denbegunstiging uit Scholten,231 die zegt dat de verzekeraar in feite de derde
niets aanbiedt doch slechts met de nemer in contact treedt. Eggens ziet als be-
zwaar tegen de constructie dat het vorderingsrecht van de derde ontstaat door
diens aanvaarding van een door de belover tot hem gericht aanbod hierin, dat er
aldus tussen de belover en de derde een overeenkomst tot stand zou komen die
vanuit de belover gezien als een overeenkomst onder bezwarende titel zou moeten
worden beschouwd en vanuit het perspectief van de derde als een overeenkomst
om niet. 32 Aan deze bezwaren kan worden toegevoegd dat Suyling bij de uitwer-
king van zijn theoretisch uitgangspunt voor de levensverzekeringsovereenkomst
een enkele maal noodgrepen moet toepassen die gekunsteld aandoen. In die cate-
gorie valt zijn oplossing voor het geval dat er bij het opeisbaar worden van de
uitkering geen derdenbegunstiging is die effect heeft. Om de uitkering dan niet
verloren te laten gaan voert Suyling dan, zoals we hebben gezien, de nemer, c.q.
diens erfgenamen bij wege van fictie op als derde-begunstigden. Ook doet het
merkwaardig aan, dat Suyling aan de ene kant benadrukt dat de nemer geen recht
heeft op de verzekerde som, maar anderzijds de nemer wel het recht toekent een
begunstigde aan te wijzen, welk recht is te beschouwen als een beschikkingsrecht
over de verzekerde som, dat door zijn faillissement wordt geblokkeerd zodat de
herroepelijk aangewezen begunstigde bij het overlijden van een gefailleerde ver-
zekeringnemer geen recht op de uitkering kan verkrijgen. In de derde plaats stelt
Suyling dat de begunstigde weliswaar niet uit het vermogen van de nemer, maar
toch wel ten koste van diens vermogen verkrijgt. Gaat het om een verkrijging om
niet, dan zouden de wettelijke beperkingen ten aanzien van giften moeten gelden.

Bij een verzekering, opeisbaar bij overlijden van de nemer, zou de bevoordeling
moeten worden gesteld op de verzekerde som. Gaat het om een onherroepelijke

229.    Inkiding II, 1, nr. 136.
230.    In W 11211 (1924).
231. In WPNR 2441.

232.    VPO I, p. 180.
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begunstiging dan is de bevoordeling te stellen op de contante waarde van de ver-
zekering op het moment dat de begunstigde aanvaardt.233 Hoezeer bij overlijdens-
verzekeringen in de aanwijzing van de derde geen beschikking over een bestanddeel
van het vermogen van de verzckeringnemer mag worden gezien, praktisch werken
aanwijzingen als de hier bedoclde als een legaat, aldus Suyling.234

De bezwaren die de bovengenoemde drie schrijvers hebben ingebracht tegen
Suylings theorie over het derdenbeding en de kunstgrepen die Suyling zelf moet
toepassen om aan in zijn ogen onaanvaardbare consequenties van die theorie voor
de levensverzekering te ontkomen, tenderen alle in deze richting: de grondslag
van de positie van de derde-begunstigde moet niet in de eerste plaats gezocht
worden in de rechtsbetrekking tussen de belover en de derde, maar in de relatie
bedinger-belover. Na bestudering van de theorie van Suyling dringt zich als vanzelf
de vraag op: waarom zou het niet zo zijn dat de levensverzekeringsovereenkomst
aan de verzekeringnemer het recht op de uitkering geeft, over welk recht de
nemer ten behoeve van een derde kan beschikken? Of, zoals Kleijn het formuleert:
"Niet uit het contract met de begunstigde, maar uit dat met de nemer wordt het
recht op de uitkering geboren.•235

c.   de leer van de (voorlopig onbevoegde) vertegenwoordiging

In zijn al eerder aangehaalde noot bij het 'derdenbeding-arrest" van 1924236 verzet
Star Busmann zich tegen de aanbod-theorie van Suyling. Er is, zo stelt Star
Busmann, geen sprake van een aanbod door de belover aan de derde, maar van
een aanbod door de belover aan de bedinger, welk aanbod de bedinger aanvaardt
zonder daartoe van de derde opdracht te hebben gekregen. Het recht van de derde
ontstaat op het moment van de aanvaarding door de bedinger en niet op het mo-
ment van aanvaarding door de derde. De 'aanvaarding" door de derde is dan ook
geen aanvaarding van een aanbod doch heeft slechts de functie de herroepings-
mogelijkheid van de bedinger af te snijden. Hoewel de zojuist weergegeven opvat-
ting van Star Busmann herinneringen oproept aan de leer van de rechtbevestigende
verklaring, zit er toch ook een aanzet in tot de door Schoordijk uitgewerkte
gedachte, dat de bedinger, handelend met de belover, optreedt als onbevoegd
vertegenwoordiger van de derde. De derde kan de handeling bekrachtigen Caan-
vaarden") waarna hem de door de belover toegezegde prestatie toekomt.

"Na aanvaarding van het beding blijkt de promittens ab initio ten op-
zichte van de derde gebonden te zijn geweest en geldt laatstgenoemde-

233.    Inkiding II, 1, nr. 132.
234.    Inleiding II, 1 nr. 138.
235.     WPNR 3856 (1943), p. 317.
236. In W 11211.
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hoezeer eerst schuldeiser door de aanvaarding - voor het recht als
schuldeiser ab initio.•237

Schoordijks zienswijze is onder meer door Rutten bestreden.238 Ruttens bezwaar

komt erop neer dat er feitelijk van vertegenwoording geen sprake is. De bedinger
handelt voor zichzelf en heeft niet de intentie als vertegenwoordiger van de derde
op te treden. Over hetzelfde, door Hoogenhuis 39 geuite bezwaar merkt Schoordijk
op p. 109 van zijn proefschrift op, dat zijn constructie als een verwerpelijke fictie
aangemerkt zou moeten worden, indien vast zou staan dat de bedinger zeker niet
als vertegenwoordiger heeft willen optreden. Dat staat echter voor Schoordijk
geenszins vast. Wie ten behoeve van een derde rechten bedingt en de naam van
die derde ook noemt, mag vertegenwoordiger worden genoemd, zeker indien de
positie van die derde gelijkenis vertoont met die van een (onbevoegd) vertegen-
woordigde. Om die gelijkenis is het Schoordijk vervolgens te doen. Met behulp
ervan komt men immers tot een bevredigende oplossing van menige kwestie die
het derdenbeding oproept. In de vertegenwoordigingsconstructie is er bijvoorbeeld
geen plaats voor de door de wet nog wel gestelde maar in de praktijk als hinder-
lijk ervaren eis dat de stipulator ook iets voor zichzelf moet bedingen. Ook is het
mogelijk dat de derde aanvaardt hoewel hij niet door de bedinger of de belover,
maar op een andere manier op de hoogte is geraakt van het ten behoeve van hem

gemaakte beding. Verder is het voor de geldigheid van de aanvaarding door de
derde niet van belang of hij zijn aanvaarding uit jegens de bedinger of de belover.
De constructie van de onbevoegde vertegenwoordiging heeft dus aantrekkelijke
kanten. Zij is geen fictie en snijdt de band met de feitelijke verhoudingen dus
niet geheel door. Zij heeft, zoals ook de aanbodtheorie, het voordeel van systema-
tische eenvoud en geeft tenslotte een bevredigende oplossing voor sommige kwes-
ties die van oudsher rondom het derdenbeding bestaan.

Voor een aantal van die kwesties is dat echter niet het geval en vooral niet
voor kwesties die rijzen met betrekking tot de derdenbegunstiging bij levensver-

zekering.
Allereerst is daar de klassieke en hierv66r ook al verschillende malen aan de orde

gestelde vraag of de derde-begunstigde nog aanvaarden kan na het faillissement
van de verzekeringnemer. In de gedachtengang van Schoordijk is dit zeker moge-
lijk. Als vertegenwoordiger valt de verzekeringnemer buiten de rechtsband die
bestaat, althans bij aanvaarding ontstaat, tussen de verzekeraar en de begunstigde.

237.    Schoordijk 1958, p. 112.
238.    Asser-Rutten II, 6e dr. 1982, p. 297.
239. H.L Hoogenhuis, Voorwaarden en rechtsgrond van het recht van den derde bij de

overcenkomst ten behoeve van cen derde, diss. Lciden 1933.
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Het faillissement van de verzekeringnemer regardeert de begunstigde dus niet.240
Schoordijk zit hiermee op 66n lijn met de in het vorige hoofdstuk besproken
arresten van de Hoge Raad van 1902 en 1904241 waarbij aan de begunstigde de
voorkeur werd gegeven boven de crediteuren van de gefailleerde verzekeringnemer.
Maar over de wenselijkheid van deze oplossing kan verschillend worden gedacht,
zoals we eveneens hebben gezien. Niet alleen doet het arbitrair aan, dat de curator
in het faillissement van de verzekeringnemer de balans geheel kan doen omslaan
ten gunste van de crediteuren van de verzekeringnemer door zichzelf in hoedanig-
heid als (eerste) begunstigde aan te wijzen, zoals de Hoge Raad in 1913 heeft
bepaald, ook kan met Suyling242 de vraag worden gesteld of het wel zo gelukkig
is dat iemand die failliet is en zijn einde voelt naderen, met behulp van het der-
denbeding ten nadele van zijn crediteuren derden kan bevoordelen. Suyling komt
dan ook op grond van het systeem van de faillissementswet tot de gedachte, dat
de herroepelijke aanwijzing van een begunstigde een voorlopige vermogensbeschik-
king is die na het faillissement van de nemer niet meer definitief kan worden. We
hebben gezien dat deze gedachte eigenlijk niet strookt met Suylings theorie over
het derdenbeding. In die theorie immers ontstaat voor de derde een zelfstandig en
niet aan de verzekeringnemer ontleend vorderingsrecht tegenover de belover op
het moment dat hij het door de belover tot hem gerichte aanbod aanvaardt. In die
relatie tussen belover en derde kan kennelijk nog ingebroken worden door de
bedinger, die de herroepelijkheid van het derdenbedingals breekijzer kan hanteren.

Voor Schoordijk staat evenals voor Suyling de verhouding tussen de belover en de
derde centraal. De bedinger valt er als vertegenwoordiger als het ware buiten. Het
is dan ook begrijpelijk dat Schoordijk verwantschap signaleert tussen zijn theorie
en die van Suyling243 en dat hij zich, gelijk Suyling, bij herhaling bekent tot de
leer van het oorspronkelijke recht.244 Desondanks blijft ook bij Schoordijk de
bedinger en diens vermogenspositie een rol spelen in de verhouding tussen de
belover en de derde en dat niet alleen wegens zijn naast het derdenbeding met de
belover overeengekomen rechten en plichten, maar ook wegens het feit dat hij, de
bedinger, een vorderingsrecht op de belover heeft dat hij kwijtraakt bij aanvaar-
ding door de derde. Dit vorderingsrecht construeert Schoordijk iets anders dan
Suyling. Suyling omschreef het als het aanwijzingsrecht van een begunstigde, welk
recht behoort tot het vermogen van de verzekeringnemer,245 terwijl Schoordijk er

240.    Schoordijk 1958 p. 117.
241.    Schoordijk 1958, p. 134.
242.    Inkiding II, le stuk, nr. 136 (2e druk 1934).
243.    Schoordijk 1958, p. 110.
244.    Schoordijk 1958, p. 124, 136, 139.
245.    Inleiding II, Ic st. nr. 136 (2c dr. 1934)
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het aan de derde toebedachte recht, dus het recht op de verzekerde som, onder

begrijpt. Schoordijk stelt immers dat op het ene en ondeelbare moment dat de
overeenkomst bedinger-belover tot stand komt er voor de bedinger een vorderings-
recht ontstaat dat gelijktijdig verdwijnt door zijn optreden als onbevoegd vertegen-
woordiger van de derde.246 Zou de bedinger dit optreden achterwege hebben gelat-

en, dan had hij het vorderingsrecht jegens de belover behouden. Het optreden als
vertegenwoordiger voor de derde kan dus paulianeus zijn.

"Het aan de derde voor (lees: door) de bekrachtiging toekomende recht
op de verzekerde som mag dan nooit tot het vermogen van de verzeke-

ringnemer behoord hebben, de verzekeringnemer heeft zijn recht op de
verzekerde som door de derde in strijd met de Pauliana-bepalingen aan
te wijzen in de waagschaal gesteld",

zo stelt Schoordijk 47 en dit leidt hem tot de volgende conclusie:
"Ofschoon dus niet de leer van het afgeleide recht huldigend, komen

wij dus tot de conclusie dat de verzekeringnemer en andere belangheb-
benden uiteindelijk recht op de verzekerde som hebben".248

Het is duidelijk dat er hier iets wringt. Kan men er nog vrede mee hebben dat de
bedinger blijkbaar niet alleen als vertegenwoordiger de relatie belover-derde tot
stand brengt, maar in de rechtsverhouding tussen belover en derde zelf ook ver-
mogensrechtelijk betrokken is en blijft, moeilijker is Schoordijk te volgen in zijn
met nadruk geponeerde gedachte dat weliswaar het aan de derde door de bekrach-

tiging toekomende recht op de verzekerde som nooit heeft behoord tot het vermo-

gen van de verzekeringnemer, maar dat de verzekeringnemer ook een recht op de
verzekerde som heeft gehad, dat wel tot zijn vermogen heeft behoord (en waarover

hij paulianeus kan beschikken door zijn optreden als vertegenwoordiger voor de
derde). Dit is een gekunstelde gedachte. Waar er in feite sprake is van 66n ver-
plichting van de verzekeraar tot uitbetaling van de verzekerde som en daartegen-
over dus van 66n recht op uitkering, gaat het niet aan voor het recht twee vor-
deringsrechten terzake van de uitkering te construeren, 66n voor de verzekering-
nemer en Edn (anderssoortig) voor de begunstigde.

Vastgesteld kan nu worden dat zowel Suyling als Schoordijk hun theorietn over
het derdenbeding niet consequent hebben doorgezet voor de figuur van de derden-

begunstiging bij levensverzekering. Wel consequent is het dat beiden kiezen voor
de leer van het oorspronkelijke recht.

246.    Schoordijk 1958, p. 130.
247.    Schoordijk 1958, p. 138.
248.    Schoordijk 1958, p. 136.
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Suyling verlaat het rechte pad van de leer van het oorspronkelijke recht door
het aanwijsrecht van de begunstigde te beschouwen als een vermogensrecht van de
verzekeringnemer met als gevolg dat een uitoefening van dat recht paulianeus kan
zijn249 en schending van de legitieme kan opleveren.250 Bovendien wordt de uit-
oefening van dat recht geblokkeerd door het faillissement van de verzekeringnemer,
zodat een tot dat faillissement herroepelijke aanwijzing niet definitief kan worden,
indien de uitkering opeisbaar wordt tijdens het faillissement.251

Schoordijk komt tot een inbreuk op zijn uitgangspunten door te onderscheiden
tussen het recht van de begunstigde op de verzekerde som en het recht van de
verzekeringnemer daarop. Door zijn optreden als vertegenwoordiger voor de be-
gunstigde geeft de verzekeringnemer zijn recht prijs met dezelfde gevolgen voor
de legitieme en de Pauliana die Suyling aangeeft. Alleen de vraag of de herroepe-
lijk aangewezen begunstigde een onaantastbaar recht op de uitkering verwerft,
indien de verzekeringnemer tijdens zijn faillissement sterft, wordt door beiden
verschillend beantwoord. Schoordijk verklaart zich akkoord met de arresten van de
Hoge Raad van 1902 en 1904, door Suyling worden deze arresten bestreden.

In nog een opzicht is het boeiend Suyling en Schoordijk te vergelijken. Is Suyling
op grond van de door hem uitgewerkte leer van het derdenbeding overgegaan van
de leer van het afgeleide recht tot de leer van het oorspronkelijke recht,
Schoordijk heeft omgekeerd de door hem aanvankelijk aangehangen leer van het
oorspronkelijke recht in zijn latere geschriften 52 ingeruild voor de leer van het
afgeleide recht, zonder daaraan evenwel consequenties te verbinden voor de door
hem ontwikkelde derdenbedingconstructie. In Schoordijks Algemeen gedeelte van
het verbintenissenrecht naar het NBW vinden we de constructie van het derdenbe-
ding als een toepassing van de leer van de onbevoegde vertegenwoordiging gehand-
haafd, terwijl daarbij wordt opgemerkt, dat wij de herroepelijke begunstiging bij
levensverzekering dienen te zien als een informeel legaat, als een vermogens-
beschikking door de verzekeringnemer dus, aan wie de begunstigde/legataris zijn
recht op de verzekerde som rechtstreeks ontleent. Dit laatste nu is precies de
gedachte die Eggens heeft uitgewerkt op grond van de door hem ontwikkelde
derdenbedingleer, welke leer intertijd door Schoordijk is bestreden maar nu niet
opieuw door hem is getoetst.

Hetzelfde geldt voor Suylings theorie over het derdenbeding. In zijn dissertatie
stelt Schoordijk, dat de theorie van Suyling de zijne nabij komt, 53 doch de terug-

249.    Inleiding II, le stuk, (2e druk 1934) nr. 131
250. Idcm nr. 138.

251.   Idem, nr. 137.
252.    Zie noot 132 bij hoofdstuk 2.
253.    Schoordijk 1958, p. 119.
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werkende kracht van de aanvaarding  niet zo goed verklaren kan.254 In het com-

mentaar op het nieuwe verbintenissenrecht schrijft Schoordijk naar aanleiding van
de omstandigheid dat het NBW niet uitgaat van de terugwerkende kracht van de
aanvaar(ling, dat de juistheid van de constructie van het derdenbeding als on-
bevoegde vertegenwoordiging niet staat of valt met het al dan niet verlenen van
terugwerkende kracht aan de aanvaarding. Als dit zo is, dan moet toch in Schoor-

dijks ogen niet alleen Eggens' theorie over het derdenbeding, maar ook de theorie
van Suyling weer betere papieren hebben. Of zouden deze theorieen minder dan de
leer van de onbevoegde vertegenwoordiging inzichtelijk maken dat al hetgeen A, B
en C in een driepartijenovereenkomst kunnen realiseren, ook door A en B gereali-
seerd kan worden bij afwezigheid van C?

d.  De leer van het aanbod van de bedinger aan de derde

Naast de in onderdeel b van deze paragraafweergegeven aanbodvariant van Suyling
bestaat er ook een theorie die de kern van het derdenbeding hierin ziet, dat niet
de belover, maar de bedinger een aanbod doet aan de derde. Deze theorie, die ten
grondslag ligt aan Molengraaffsbeschouwingen over de levensverzekeringsovereen-
komst,255 is op indringende wijze uitgewerkt door Eggens in een Themisopstel van
1930.256 Eggens stelt dat de door het derdenbeding in het leven geroepen drie-par-
tijen-verhouding in de kern een condensatie is van twee overeenkomsten: 66n
overeenkomst, meestal een wederkerige, tussen de bedinger en de belover en edn
tussen de bedinger en de derde. De overeenkomst tussen de bedinger en de derde

krijgt zijn beslag doordat de derde het hem door de bedinger gedane aanbod aan-
vaardt. Het gaat hierbij om een vermogensverschuiving van de bedinger naar de
derde. Die overgang kan om niet geschieden maar ook om baat, afhankelijk van de
- eventueel reeds bestaande - rechtsbetrekking tussen de bedinger en de derde. In
ieder geval ontleent de derde zijn vorderingsrecht jegens de belover rechtstreeks
aan de bedinger.

Voor de levensverzekering met derdenbegunstiging leidt deze theorie ertoe, dat
door de overeenkomst verzekeringnemer-verzekeraar er een vorderingsrecht, het
recht op de uitkering, ontstaat aan de kant van de verzekeringnemer. Dit vor-
deringsrecht kan de nemer aanbieden aan de begunstigde. Bij aanvaarding verkrijgt
de begunstigde het recht op de uitkering van de nemer. Gaat het om een tot de
dood van de nemer herroepelijk aanbod, dan hebben we te maken met een legaat,

254.    Schoordijk 1958, p. 115.
255. Zie vooral Molengraaff 1911, p. 384 e.v.
256.    VPO I, p. 177 e.v.
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dat wel buiten de testamentsvorm om tot stand is gekomen maar dat niettemin
geldig is te achten krachtens gewoonterecht. Aldus komt Eggens op grond van
zijn zienswijze met betrekking tot het derdenbeding tot de conclusie dat de be-
gunstigde zijn recht rechtstreeks ontleent aan de verzekeringnemer. Omgekeerd
put Eggens uit de leer van het afgeleide recht een argument ter ondersteuning
van zijn visie op het derdenbeding in het algemeen. Hij betoogt namelijk op tame-
lijk dwingende wijze 57 dat voor de levensverzekeringsovereenkomst de leer van
het afgeleide recht de enige juiste is en dat de leer van het oorspronkelijke recht
voor de levensverzekeringsovereenkomst een ongerechtvaardigde en daarom verwer-
pelijke uitzonderingspositie schept in het systeem van het vermogensrecht. Aan
Eggens' argumentatie ten aanzien van de leren van het afgeleide en het oorspron-
kelijke recht op zich kunnen we nu geen aandacht besteden. Het gaat ons op dit
moment immers niet om de vraag of de levensverzekeringsfiguur een bepaalde
theorie over het derdenbeding indiceert maar om de vraag of de figuur van het
derdenbeding noopt tot bepaalde conclusies over de juridische typering van de
levensverzekering. Evenals met betrekkingtot dehierv66rbesproken derdenbeding-
constructies is dat voor Eggens' visie op het derdenbeding het geval, zoals we
zojuist hebben gezien.

Eggens' gedachten over het derdenbeding zijn niet onweersproken gebleven. Rutten
geeft de theorie van Eggens aldus weer, dat er door het aanbod van de bedinger
en de aanvaarding daarvan door de derde een overeenkomst zou ontstaan tussen
de derde en de belover. Hij acht deze constructie gekunsteld, omdat de derde en
de belover nimmer de bedoeling hebben gehad een overeenkomst met elkaar aan te

259gaan.258 Bij deze kritiek valt allereerst op, dat men de, ook door Van Ginneken
aan Eggens toegeschreven opvatting dat er een overeenkomst tussen de derde en
belover tot stand zou komen bij Eggens niet kan terugvinden. Eggens spreekt
over het derdenbeding als een verkorte vorm van twee contracten, een tussen de
bedinger en de belover en een tussen de bedinger en de derde, waarbij aangetekend
moet worden dat bij een tot de dood herroepelijk derdenbeding er geen sprake is
van een contract tussen de bedinger en de derde, maar van een door de bedinger
gemaakt legaat dat na de dood van de bedinger voor de derde een vorderingsrecht
schept zolang hij het legaat niet verwerpt. Niet goed valt in te zien waarom deze
uitleg van de aan het derdenbeding ten grondslag liggende rechtsbetrekkingen
gekunsteld zou zijn.

257. Zie vooral VPO I, p. 188, noot 6.
258.    Asser-Rutten II, 6e dr. 1982, p. 298.
259.    AA 1966, p. 172.
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Ook Schoordijk 60 acht de constructie van Eggens gekunsteld. In een situatie
waarin A, B en C bijeenkomen en waarin A tegen B zegt: 'ik koop uw huis maar
u moet het aan C leveren", vindt Schoordijk het onwaarachtig het recht van C op
levering te construeren als afgeleid van A en acht hij het zuiverder aan te nemen
dat B aan C rechtstreeks levering uit koop toezegt. Dat lijkt op het eerste gezicht

juist. A betaalt aan B de koopprijs en B levert aan C het huis. Wat ligt er nu
meer voor de hand dan deze beide transacties terug te voeren op enerzijds een

rechtsbetrekking tussen A en B en anderzijds een tussen B en C? Bij nader inzien
blijkt echter de feitelijke, zo men wil financiele grondslag van de beide transacties
te berusten op de rechtsbetrekking tussen A en B (koop) enerzijds en de rechts-

betrekking tussen A en C anderzijds (vermogensverschuiving om niet of om baat).
De transactie tussen B en C valt niet terug te voeren op een rechtsbetrekking
tussen B en C. Door de nadruk toch op de rechtsbetrekking B-C te leggen onttrekt
men de werkelijke achtergrond van de transactie B-C aan het gezicht. Geldt dit
alles al in het geval waarin C bij de afspraak A-B aanwezig is, a fortiori is dit
zo wanneer C daarbij niet aanwezig is (het echte derdenbeding). Aanvaardt men
dan niet, dat C door aanvaarding van het derdenbeding het recht op levering
verkrijgt van A, die dat recht tot dat moment had, dan doet men geen recht aan
de achterliggende verhoudingen en komt men gemakkelijk tot verkeerde gedachten,
bijvoorbeeld deze, dat het recht van de derde ontstaat op het moment van het
sluiten van de overeenkomst A-B, of dat het recht van C berust op een aanbod dat
hem door B is gedaan.

Het sterke punt in de "twee-overeenkomsten-theorie" van Eggens ligt hierin dat
deze theorie recht doet aan de feitelijke verhoudingen tussen de drie bij het
derdenbeding betrokken partijen. Feitelijk-economisch is het de bedinger die iets
opoffert ten gunste van de derde en dat gebeurt nooit zonder reden. De reden
voor deze vermogensverschuiving moet gezocht worden in de relatie tussen de
bedinger en de derde en nergens anders. Dit verliest Zwitser uit het oog waar hij,
de theorie van Eggens besprekend, opmerkt: "Mijns inziens pleit hiertegen dat het
geenszins inherent aan het derdenbeding is dat er een rechtsband tussen bedinger
en derde ontstaat. Wanneer de promissor zelfstandig contact zoekt met de derde
kan zelfs het bestaan van een bedinger verborgen blijven. 261 Zelfs al zou de
bedinger aldus op de achtergrond blijven, dan nog ligt de grondslag van het recht
van de derde feitelijk in zijn relatie tot de bedinger.

260.    Schoordijk 1958, p. 124-126.
261.  4 Zwitser, Rond art. 1376 BW; overcenkomsten golden vanwege en dus tussen par-

tijen, diss. Leiden 1984, p. 81.
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Een ander bezwaar van Schoordijk en ook van Zwitser tegen de constructie van
Eggens is, dat deze niet alleen een inbreuk eist op de vormvoorschriften voor
schenking  maar ook op die voor de overdracht van vorderingen op naam. 62 Aan
de orde is immers de overdracht van het vorderingsrecht van de bedinger op de
derde en daarvoor is een akte van cessie vereist. In de visie van Eggens moet dus
worden aangenomen dat art. 1353 BW een inbreuk toelaat op het gesloten stelsel
van de regels betreffende de eigendomsoverdracht. Deze conclusie is juist, maar of
dat een groot bezwaar tegen de theorie van Eggens oplevert kan worden betwij-
feld. Reeds Suyling zag in 1897 - dus in de periode dat hij nog de leer van het
afgeleide recht voorstond - de onherroepelijke beschikking over de rechten uit de
verzekeringsovereenkomst als een informele cessie van het uitkeringsrecht door de
verzekeringnemer aan de begunstigde.263 Indien men aanvaarden kan dat de tot de
dood toe herroepelijke begunstiging beschouwd dient te worden als een legaat, met
voorbijgaan aan de voor testamentaire makingen geldende voorschriften en indien
men er vrede mee kan hebben dat bij een (onherroepelijke) beschikking om niet
onder de levenden de schenkingsformaliteiten bij het derdenbeding in het algemeen
en bij levensverzekering in het bijzonder niet behoeven te worden vervuld, dan
moet toch ook aanvaard kunnen worden dat het vormvoorschrift voor cessie bij

het derdenbeding en bij levensverzekering niet geldt. Maakt Schoordijk, zeker in
latere geschriften, geen punt van het verontachtzamen van de vormvoorschriften
betreffende testamentaire makingen en schenking, dan kan voor hem het niet
voldoen aan de cessieformaliteiten toch ook geen sterk bezwaar zijn.

In de MvA op art. 6:253 (6.5.3.5) NBW 64 wordt als bezwaar tegen de aanbodtheo-
rietn, dus ook tegen de aanbodtheorie van Eggens, aangevoerd, dat het een te
zware eis zou zijn te verlangen dat er door de bedinger een aanbod tot de derde
moet worden gericht. Dat zou problemen opleveren wanneer bij het sluiten van de
overeenkomst de derde nog niet is bepaald of zelfs nog niet eens bestaat. Deze
kritiek treft de theorie van Eggens niet. Eggens heeft immers niet een feitelijk
begrip aanbod op het oog, zoals bijvoorbeeld aan de orde is in de artikelen 3:33
en 37 (3.2.2. en 3.2.4) NBW, maar een abstracter begrip aanbod waardoor hij tot
uitdrukking wil brengen dat het een vermogensbestanddeel van de bedinger is dat
deze aan de derde toekent. Eggens laat zich niet uit over de vraag hoe de - al dan
niet bekende of bestaande - derde op de hoogte moet zijn geraakt van het ten

262.    Schoordijk 1958, p. 125; Zwitser, diss. p. 82.
263. J.Ph. Suyling, Het recht tot opvordering van verzekerde kapitalen of renten en dc

strijd van belangen tusschen bevoordeelden en derden in ons toekomstig recht, RM
1897, p. 487 e.v. Zie p. 506, noot 4.

264.   Part. Gesch. Bock 6, 9 957, vgl. ook Asser-Rutten-Hartkamp II (1985) p. 368 en Asser-
Hartkamp II (1989) p. 389.
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behoeve van hem gemaakt beding. Hebben het NBW en Hartkamp gelijk dat het
verstarrend zou kunnen werken de eis te stellen dat bepaaldelijk de bedinger

feitelijk aan de derde een aanbod doet, ongelijk hebben zij wanneer zij zouden
stellen daarmee een punt van kritiek op de theorie van Eggens te hebben gefor-
muleerd.

We zijn nu als het ware vanzelf bij het NBW aanbeland. In de volgende paragraaf
zullen we nagaan hoe de verschillende in het voorgaande aangeduide theorieEn

zijn gevallen bij de ontwerpers van het derdenbeding in het NBW. We zullen daar-
bij eerst de aandacht richten op het derdenbeding in het algemeen (artikelen 6:253
(6.5.3.5) e.v.) en vervolgens op de specifieke regeling voor de levensverzekering
(artikelen 7.3.12c en art. 7.17.3.4). Tenslotte zullen ter afsluiting van het thema
derdenbeding enkele afsluitende conclusies worden geformuleerd.

3.  Het derdenbeding in het NBW in het algemeen en bij de overeenkomst van le-
vensverzekering; conclusies uit de paragrafen 2 en 3

Wat hebben de ontwerpers van het NBW gedaan met het voorhanden, rijke aanbod
aan theorietn over het derdenbeding? Het ontwerp Meijers voor boek 6 NBW,
waarvan - zoals bekend - het regeringsontwerp uit 1964 niet afweek, merkt op,
dat de figuur van het derdenbeding verwantschap vertoont met rechtsinstellingen
als zaakwaarneming, (onbevoegde) vertegenwoordigingen degewone drie-partijen-
overeenkomst. De ontwerpers willen de wettelijke regeling zo inrichten dat het
voor de rechtsgevolgen niets uitmaakt of een bepaald feitencomplex wordt aange-
merkt als een derdenbeding, als een aanbod van partijen of 66n van hen aan de
derde dan wel als een te bekrachtigen daad van vertegenwoordiging door een
onbevoegde. Daarom eist het ontwerp een aanvaarding door de derde (art. 6:253,
lid 1 (63.33, lid 1).265

Over de grondslag van het recht van de derde laat het ontwerp Meijers zich
dus niet duidelijk uit. Er wordt niet gekozen v66r of tegen een van de bestaande
theoriean. Anders is dat met betrekking tot de vraag op welk ogenblik het recht
van de derde ingaat. In dit verband zoekt het ontwerp, voorzichtig, want in de
vorm van regelend recht, aansluiting bij de leer van de onbevoegde vertegenwoor-
diging266:.De verklaring van aanvaarding werkt terug tot het tijdstip, waarop de
overeenkomst is gesloten," bepaalde het slot van het eerste lid van art. 6:253
(6.5.3.5) van het ontwerp.

265. Parl. Gesch. bock 6 NBW, p. 948/949.
266. Parl. Gesch. boek 6 NBW, p. 949.
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We zien aldus, dat het ontwerp Meijers bij de regeling van het derdenbeding welis-

waar pragmatisch te werk gaat, maar er toch oog voor heeft dat het derdenbeding
grote gelijkenis vertoont met andere rechtsfiguren en in verband daarmee moet
worden beschouwd. Zelfs spreidt het ontwerp een zekere voorkeur ten toon voor
detheorievandeonbevoegde vertegenwoordiging. VanGinnekenmeendein 1965 67
dan ook dat aan de regeling van het derdenbeding in het ontwerp ten grondslag

ligt de gedachte, dat men geen nieuwe rechtsfiguren moet invoeren zolang de oude
figuren nog voldoen en dat het ontwerp zich dus distantieert van de verschillende
theorie8n die het derdenbeding als een sui-generis-figuur willen beschouwen: de
leer van de rechtbevestigende en de rechtverkrijgende verklaring.

Moge deze opvatting voor het ontwerp Meijers terecht zijn, voor het gewijzigd
ontwerp van boek 6 NBW gaat zij in ieder geval niet op. In de Memorie van Ant-
woord bij het gewijzigd ontwerp wordt nog sterker een dogmatische neutraliteit
beleden dan in het ontwerp Meijers al het geval was. Bovendien wordt in de Me-
morie van Antwoord uitdrukkelijk afstand genomen van de leer van de onbevoegde
vertegenwoordiging: de regel dat de aanvaarding door de derde terugwerkende
kracht heeft wordt geschrapt en daarvoor in de plaats komt het uitgangspunt, dat
het recht van de derde in beginsel ontstaat op het moment van diens aanvaarding.
Terugwerkende kracht is, als uitzondering, mogelijk indien zulks in overeenstem-
ming is met de strekking van het beding.

Moeten we Hartkamp geloven, dan hebben de makers van het gewijzigd ontwerp
wel een keuze gemaakt uit de beschikbare theorieen over het derdenbeding. Het
NBW zou Ruttens versie van de leer van de rechtverkrijgende verklaring volgen.268

Deze leer houdt in dat de derde recht krijgt op de prestatie door zijn aanvaarding
van het te zijnen behoeve gemaakte beding en dat hij v66r de aanvaarding geen
enkel recht heeft op de prestatie, doch slechts een wilsrecht tot aanvaarding.
Deze leer contrasteert met de leer van de rechtbevestigende verklaring en met de
leer van de onbevoegde vertegenwoordiging voor wat betreft het ontstaanstijdstip
van het recht van de derde. Zij geeft geen verklaring voor de grondslag van dat
recht, wat de andere twee theorieen, evenals de eerder besproken aanbodtheorieen,
wel doen. Met de aanbodtheoriean contrasteert de leer van de rechtverkrijgende
verklaring in het geheel niet: niet wat betreft de grondslag van het recht van de
derde, want daarover laat de leer van de rechtverkrijgende verklaring zich niet
uit, en niet wat betreft het ontstaanstijdstip van het recht van de derde, want dat
situeren de aanbodtheorieen ook op het moment van de aanvaarding. De leer van

267.    AA 1965, p. 177.
268.    Asser-Hartkamp II (8e druk 1989), p. 388 en 390.
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de rechtverkrijgende verklaring zo kan men met Van Schilfgaarde en anderen269

zeggen, biedt slechts een wat kleurloze beschrijving van wat er bij een derden-

beding feitelijk plaatsvindt. Inzicht in de plaats van het derdenbeding in het sys-
teem van het verbintenissenrecht biedt de theorie niet. En indien het inderdaad
waar is, dat de makers van het gewijzigd ontwerp van boek 6 NBW zich hebben

gelegd voor het anker van deze theorie dan is daarmee nog geen duidelijke theore-
tische fundering van het derdenbeding gegeven en blijft het verantwoord te stellen

dat het NBW op het punt van het derdenbeding dogmatisch neutraal is.

Dat is op zich geen bezwaar. Men kan er zelfs bewondering voor hebben dat de
ontwerpers er in zijn geslaagd in de artikelen 6:253 - 256 (6.5.3.5 - D het derden-
beding zo te regelen, dat zowel aanhangers van vertegenwoordigingstheorieBn als
van aanbodtheorieen zich daarin kunnen vinden. Toch kunnen er aan het ontbreken
van een hecht theoretisch fundament ook nadelen kleven. Dat is bijvoorbeeld te
zien aan de regeling van de derdenbegunstiging bij sommenverzekering (artikelen
7.17.3.4-6 en 7.3.12c jo. 7.3.1 en 7.3.12). Zoals we hebben gezien leiden de aan-

hangers van een bepaalde constructie van het derdenbeding met meer of minder
succes uit hun theorie bepaalde gevolgen af voor de juridische karakterisering van
de derdenbegunstiging bij levensverzekering, terwijl omgekeerd ook de figuur van
de derdenbegunstiging hun theorie over het derdenbeding in het algemeen beYn-
vloedt. In het NBW wordt ook verband gelegd tussen het derdenbeding in het
algemeen en de derdenbegunstiging bij levensverzekering, maar dat is een tamelijk
oppervlakkig en willekeurig verband. De algemene en de bijzondere rechtsfiguur
lijken elkaar in het NBW niet op een systematische en logische manier te beinvloe-
den. In de Memorie van Antwoord op de artikelen 6:253 (6.5.3.5) e.v. wordt gesteld,
dat de voor levensverzekering voorziene specifieke regelingen het onnodig maken
te onderzoeken of de artikelen 6:253 (6.5.3.5) e.v. bevredigend werken voor de
figuur van de derdenbegunstiging bij levensverzekering.270 In de Memorie van
Toelichting op de artikelen 7.17.3.4 e.v. van de Vaststellingswet van de titels 7.17
en 7.18 wordt vervolgens opgemerkt, dat, wanneer de verzekeringnemer een derde
als begunstigde aanwijst, er een derdenbeding tot stand komt, waarvoor echter op
belangrijke punten regels moeten worden gesteld die afwijken van de algemene
bepalingen over het derdenbeding. 71 Welke punten dat zijn kan op dit moment in
het midden blijven. Voldoende is het nu vast te stellen dat, evenmin als het der-

denbeding in het algemeen, de regeling van de derdenbegunstiging bij levensver-
zekering op een stevig fundament is opgetrokken. De relatie tussen de beide

269. P. van Schilfgaarde, Toerekening van rechtshandelingen, diss. Leiden 1969, p. 18;
Schoordijk, diss. p. 119; J.M. van Dunnd, Normatieve uitleg van rechtshandelingen,
diss. Lciden 1971, p. 190.

270. Parl. Gesch. boek 6 NBW, p. 956.
271. TK 19529, nr. 3, p. 36.
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rechtsfiguren lijkt dan ook niet veel dieper te gaan dan dat voor beide figuren
een gemeenschappelijke term kan worden gebruikt: derdenbeding.

Gezien deze stand van zaken is het begrijpelijk dat men in de parlementaire ge-
schiedenis tevergeefs zoekt naar een gefundeerde keuze tussen de leer van het
afgeleide recht en de leer van het oorspronkelijke recht. Bij de algemene regeling
van het derdenbeding in het NBW komt deze thematiek in het geheel niet aan de
orde. Dorhout Mees besteedt er in de toelichting op het voorontwerp terloops
aandacht aan. In voetnoot 70 (op p.1192) deelt hij mede, dat de vraag of aan de
nemer als zodanig enig recht op de uitkering toekomt door de Hoge Raad steeds
ontkennend is beantwoord en dat die opvatting van de Hoge Raad ten grondslag
ligt aan de in het voorontwerp opgenomen regels over pandrecht en beslag op de
rechten van de verzekeringnemer jegens de verzekeraar. In het regeringsontwerp
wordt vastgehouden aan dit door de jurisprudentie en in het voorontwerp gehul-
digde uitgangspunt:

"Indien een derde als begunstigde is aangewezen, heeft de verzekering-
nemer geen recht op de voor de derde bestemde uitkering. De verzeker-
de som wordt als eigen recht verkregen en dus niet uit het vermogen
van de verzekeringnemer..272

Anders dan in het voorontwerp is in het regeringsontwerp de keuze voor de leer
van het oorspronkelijke recht van de begunstigde niet weggedrukt in een voetnoot.
De zojuist geciteerde passage neemt een prominente plaats in in de inleidende op-
merkingen bij de artikelen 7.17.3.4-6a. Ook steekt de Memorie van Toelichting niet
onder stoelen of banken, dat de keuze voor de leer van het oorspronkelijke recht
belangrijke gevolgen heeft voor het erfrecht, het huwelijksgoederenrecht en de
positie van de schuldeisers van de nemer. Deze gevolgen komen tot uiting (in de
niet officiale toelichting van 1982 staat, meer werkelijkheidsgetrouw: "worden
beperkt') in tal van wetsartikelen. Gewezen wordt op de artikelen 7.17.3.21-23b,
7.3.12c en 4.2A.1.1,2, 4.2A.2.8, 4.3.3.13 en 14, 4.4.2.4. In deze bij lange na niet
volledige opsomming van bepalingen gaat het steeds om beperkingen in de beschik-
kingsbevoegdheid van de verzekeringnemer over het in de door hem afgesloten
levensverzekeringsovereenkomst belichaamde vermogen. Nu vergt het in de leer
van het oorspronkelijke recht nogal wat tournures en ficties om de verzekeringne-
mer zodanig vermogen toe te rekenen, doch deze zaken hebben nu niet onze aan-
dacht. Waar het nu om gaat is vast te stellen waarop in het regeringsontwerp de
keuze voor de leer van het eigen recht stoelt. Hoewel de zoeven geciteerde passage
direct volgt op de eerder geciteerde zin, waarin de aanwijzing van een derde als
begunstigde wordt gekwalificeerd als een derdenbeding, wordt de keuze voor de

272. TK 19529, nr. 3, p. 36.
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leer van het oorspronkelijke recht daarmee niet in verband gebracht. Ter motive-

ring van de keuze wordt uitsluitend verwezen naar het Olveh-arrest uit 1953. In
deze zaak had advocaat-generaal Langemeijer na aarzeling geconcludeerd tot hand-
having van de gevestigde rechtspraak en deze conclusie bracht Westbroek in 1960
tot de opmerking dat handhaving van de leer van het oorspronkelijke recht onder
het geldende recht uit het oogpunt van rechtszekerheid juist is, maar dat de
wetgever bij het ontwerpen van een NBW dan ook alle vrijheid van handelen
heeft. 73 Voor het NBW moet de conclusie luiden dat men zich deze vrijheid van
handelen blijkbaar niet heeft toegedacht, althans niet voor wat betreft het uit-
gangspunt afgeleid - oorspronkelijk recht. Vastgesteld kan worden dat de keuze
van de ontwerpers voor de leer van het oorspronkelijke recht niet is ingegeven
door een bepaalde conceptie van het beding ten behoeve van een derde. Van een

dergelijke conceptie blijkt immers niets, noch in de parlementaire geschiedenis bij
de artikelen 6:253 (6.5.3.5) e.v.. noch in de toelichtende stukken bij de artikelen
7.17.3.4 e.v. Zou de in Asser-Hartkamp vermelde opvatting dat het NBW Ruttens
versie van de leer van de rechtverkrijgende verklaring volgt, juist zijn, dan kan
daaraan wel de conclusie worden verbonden, dat de leer van het oorspronkelijke
recht van de derde-begunstigde daarmee niet in strijd komt, maar niet de conclusie
dat de aanvaarding van de leer van de rechtverkrijgende verklaring moet leiden tot
afwijzing van de leer van het afgeleide recht en dus tot een keuze voor de leer
van het oorspronkelijke recht. De theorie van de rechtverkrijgende verklaring zegt
immers niets over de grondslag van het recht van de derde, hoogstens iets over
het tijdstip waarop dat recht ontstaat.

Conclusies uit de paragrafen 2 en 3

In vrijwel alle publikaties over het derdenbeding in het algemeen en het derden-

beding bij levensverzekering in het bijzonder en ook in de vorengenoemde toelich-
tende stukken bij het NBW staat centraal een arrest uit 1924,274 waarin de Hoge
Raad besliste dat de derde-begunstigde door het te zijnen behoeve gemaakte beding
wel de gelegenheid wordt geboden om door tijdige aanvaarding recht op het door
een ander voor hem bedongene te verkrijgen, doch dat de rechtsbetrekkingen
tussen hem en de schuldenaar, medebrengende het recht op het bedongene zelf,

eerst door die aanvaarding worden geboren. Het aardige is dat deze uitspraak te
hulp wordt geroepen voor uiteenlopende theorieen als die van de rechtverkrijgende
verklaring,275 van de onbevoegde vertegenwoordiging276 en van de aanbodtheorie

273.    Westbroek 1960, p. 50/51.
274.      HR 13 januari 1924, NJ 1924, p. 711.
275.    Asser-Rutten II, (6e dr. 1982), p. 299.
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van Suyling.277 Ook in de levensverzekeringsliteratuur is het arrest geannexeerd
voor uiteenlopende theorieen. Aanhangers van de leervan het oorspronkelijkerecht
redeneren aldus: uit het arrest volgt, dat er na de aanvaarding een zelfstandig
contract is tussen de derde-begunstigde en de verzekeraar. De begunstigde ver-
krijgt dan ook uit het vermogen van de verzekeraar. Aanhangers van het afgeleide
recht brengen hiertegen in, dat juist de omgekeerde beslissing te weten het terug-
werken van het recht van de derde tot het sluiten van het contract, een argument
voor de leer van het oorspronkelijke recht zou hebben opgeleverd. Het door de
Hoge Raad in 1924 uitgesproken oordeel, dat het recht van de begunstigde op de
uitkering ontstaat op het moment van zijn aanvaarding roept juist vraagtekens op
ten aanzien van andere beslissingen van de Hoge Raad, waarbij met toepassing van
de leer van het oorspronkelijke recht bijvoorbeeld werd beslist dat bij het overlij-
den van de verzekeringnemer tijdens zijn faillissement de voor een derde bestemde
uitkering ook v66r diens aanvaarding niet in de failliete boedel valt.278

De reden waarom het arrest van 1924 voor zoveel uiteenlopende doeleinden kan
worden gebruikt schuilt hierin, dat de Hoge Raad zich bij die gelegenheid uitslui-
tend heeft uitgesproken over het tijdstip waarop het recht voor de derde ontstaat
en de vraag hoe dat recht ontstaat zorgvuldig buiten beschouwing heeft gelaten.

We hebben gezien dat ook het NBW bij de regeling van het derdenbeding een
dogmatische keuze uit de weg gaat. Men kan dat betreuren, zoals Gerbrandy
doet.279 Men kan dat ook toejuichen zoals Zwitser doet, die stelt dat het NBW de
ban van de theorievorming rond art. 1353 BW heeft doorbroken en met de regeling
van het derdenbeding een grote stap voorwaarts zet in dogmatisch opzicht.280 Naar

mijn meningis er van een dogmatische vooruitgang in de NBW-regelinggeen sprake
en kunnen de oude theorieen over het derdenbeding nog niet naar de schroothoop
worden verwezen. Vooral niet de aanbodtheorie van Eggens, die hierv66r het
aantrekkelijkst is geoordeeld omdat die theorie het derdenbeding verklaart op een
wijze die het meeste recht doet aan de feitelijke en economische verhoudingen
tussen de drie betrokken partijen en die tevens wonderwel past in het systeem
van het vermogensrecht.

Het zou mooi geweest zijn indien het NBW zich expliciet op de grondslag van
deze theorie had gesteld. Dat dit niet is gebeurd is echter geen onoverkomelijk
bezwaar. De regels die het NBW in de artikelen 6:253 (6.5.3.5) e.v. verschaft zijn
immers zonder probleem in tepassen inde doorEggens ontwikkeldegedachtengang.

276.    Schoordijk 1958, p. 112.
277.    Inleiding II, le stuk, nr. 122.
278. H.F.R Dubois, preadvies Corn bl. BN, 1931, p. 343/344; HA.Dricisma en H.K Kaster

in bijlage bij WPNR 3115 (1929), p. 495 en 496.
279.     In WPNR 4727 (1962), p. 279.
280. In Kwartaalbericht NBW 1986, p. 69 c.v.



CONCLUSIES UIT DE PARAGRAFEN 2 EN 3 101

Met betrekking tot de derdenbegunstiging bij levensverzekering stelt het NBW
zich echter op een uitgangspunt dat niet past in de aanbodtheorie van Eggens. In
de titel 7.17 kiest het NBW immers voor de leer van het oorspronkelijke recht.
Deze keuze berust niet op een bepaalde conceptie over het derdenbeding, maar -
waarschijnlijk - op de door de rechtspraak ontwikkelde standpunten. In de uitwer-
king van de regels voor de levensverzekering komt het NBW echter merendeels tot
resultaten die beter passen bij het uitgangspunt van de leer van het afgeleide recht
dan bij de leer van het oorspronkelijke recht. Dit roept de in hoofdstuk 4 nader
te onderzoeken vraag op waarom dan toch het uitgangspunt van de leer van het
oorspronkelijke recht niet is verlaten. Voor dit moment volstaat de vaststelling
dat de keuze van het NBW voor de leer van het oorspronkelijke recht niet is
ingegeven door de aanvaarding of de verwerping van een bepaalde theorie over
het derdenbeding.

4.   De betekenis van de verzekeringstechniek voor de juridische plaatsbepaling van
de overeenkomst van levensverzekering

De rol van de verzekeringstechniek in het juridische debat

Bij het in hoofdstuk 2 beschreven debat over de juridische plaatsbepaling van de
levensverzekeringsovereenkomst zijn van het begin af aan argumenten van ver-
zekeringswiskundige aard gebruikt.

Bij de beraadslagingen over het preadvies van Molengraaff van 1888 nam
Wolterbeek -werkzaam in het levensverzekeringsbedrijf - stelling tegen de opvat-
ting van Molengraaff dat een levensverzekeringsovereenkomst mede als een spaar-
contract moet worden beschouwd en dat daarom uit dat contract voor de verzeke-
ringnemer in beginsel vermogenswaarde voortvloeit. Wolterbeek betoogde, dat de
verzekeraar de verzekerde som uitkeert uit de in een bepaald jaar van alle ver-
zekeringnemers ontvangen premies en niet uit de op die bepaalde post in de loop
der jaren opgebouwde reserve. Wat de verzekeraar in een bepaald jaar overhoudt
als saldo van de ontvangen premies en de verrichte uitkeringen wordt als premie-
reserve geboekt. De premiereserve moet worden beschouwd als een soort stroppen-
pot. Er is dus geen relatie tussen de door een verzekeringnemer betaalde premies
en de door de verzekeraar aangehouden premiereserve. Polishouders kunnen niet
beschouwd worden als crediteur van de verzekeraar. Zij kunnen niet geacht worden
te sparen door het betalen van premie en hebben dus geen recht op afkoop.281

281.    Hand NJV II 1888, p. 148 e.v.
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Dit standpunt werd ter vergadering door een andere praktijkman, Goeman
Borgesius, bestreden. Hij stelde dat de premiereserve bij elke levensverzekering
ontstaat doordat niet een jaarlijks stijgende maar een gemiddelde premie voor de
gehele contractsduur wordt berekend. De verzekeringnemer betaalt daarom in zijn
jonge jaren teveel premie. Dit teveel betaalde wordt door de verzekeraar gereser-
veerd en deze zogeheten premiereserve kan worden beschouwd als spaarpot van de
verzekeringnemer. Bij tussentijdse beeindiging van de verzekering zou hem dat
bedrag moeten worden gerestitueerd.282 Molengraaff sloot zich bij deze zienswijze
aan. In iedere levensverzekering schuilt naar zijn mening een spaarelement. Voor
wat betreft de premiereserve functioneert de verzekeringsmaatschappij als een
spaarbank.283

Een goede veertig jaren later zien we een herhaling van dit debat en wel
tijdens de vergadering van de Broederschap van candidaat-notarissen over de
preadviezen van Adriani en Wichers van 1929. Het bovenbeschreven standpunt van
Wolterbeek uit 1888 wordt nu vertolkt door Wichers,284 het standpunt van Goeman

Borgesius door de evenzeer als Wichers in de verzekeringspraktijk werkzame
Kist. 85 Kist zet uiteen dat vrijwel alle levensverzekeringen naast een risico-ele-
ment ook een spaarelement bevatten: bij een tijdelijke risicoverzekering van niet
al te korte duur schuilt het spaarelement in het verschijnsel van de gemiddelde
premie, waardoor de in de aanvang teveel betaalde premie tijdelijk gereserveerd

(bespaard) wordt  voor de latere jaren waarin de waarde van het risico groter is
dan de (gelijkblijvende) premie. Bij de levenslange overlijdensverzekering treedt
het spaarelement nog meer op de voorgrond, omdat daar hetgeen meer betaald
wordt dan voor risicovergoeding nodig is niet meer wordt opgeteerd, doch de
besparing (premiereserve) voortdurend stijgt en wel tot 100% indien de verzekerde
de hoogste leeftijd van de sterftetafel bereikt. Bij de gemengde verzekering (die
naar Kist -in 1929- mededeelt tien keer zoveel voorkomt als de tijdelijke en le-
venslange overlijdensverzekeringen samen) stijgt de besparing (premiereserve)
zodanig dat deze bij leven op de expiratiedatum tot het volle bedrag van de uit-
kering is aangegroeid. 86 Wordt een verzekerde som opeisbaar, dan bestaat de door
de verzekeraar verrichte uitkering in de eerste plaats uit de op die verzekering in
de loop der tijd gevormde reservewaarde. De uitkering geschiedt dus niet, zoals
Wichers (en Wolterbeek) stelt (stellen), uit de risicopremies die in het jaar van
uitkering door de verzekeraar van alle verzekeringnemers zijn ontvangen. De
technische grondslag waarop Wichers een scheiding aanbrengt tussen eenmogelijke

282.    Idem p. 186, e.v.
283.    Idem p. 223.
284.    Preadvies BCN 1929, p. 15.
285.    WPNR 3115 (1929), p. 487 e.v.
286.    WPNR 3115 (1929), p. 487.
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aanspraak van de nemer op de reservewaarde enerzijds en het recht van de be-
gunstigde op de uitkering anderzijds, acht Kist dan ook ondeugdelijk. Zolang de
verzekeringnemer geen afstand heeft gedaan van het geheel of een decl van zijn
rechten is hij, gedurende de loop van de verzekering, de enige die rechten aan
de overeenkomst ontleent. Bij het opeisbaar worden van de uitkering of bij het
eerder onherroepelijk worden van een begunstiging verkrijgt de begunstigde het

287 Aldusrecht op de uitkering en wel uit het vermogen van de verzekeringnemer.
plaatst Kist zich, op verzekeringstechnische gronden, op het standpunt van het
afgeleide recht. Kist citeert dan ook met instemming de door Molengraaff op
feitelijke en juridische gronden ontwikkelde zienswijze.288

Zijn zojuist weergegeven verzekeringstechnische opvattingen brachten Kist niet
alleen in conflict met Wichers, maar ook met de andere preadviseur van 1929,
Adriani. Deze had bepleit levensverzekeringsovereenkomsten te verdelen in een
groep waarin het spaarelement overheerst, de beleggingspolissen, en een groep
waarin het assurantieaspect overheerst, welke groep Adriani aanduidde met de
term "uitgeefpolissen" (verzorgingspolissen). Op de eerste groep zou Adriani de
leer van het afgeleide toegepast willen zien, op de tweede de leer van het oor-
spronkelijke recht. Tegen deze tweedeling verzette zich Kist met het argument dat
in Blke levensverzekeringsovereenkomst een spaarelement en een risico-element
schuilt.

Adriani repliceert289 hierop, dat het verzekeringstechnische debat, zoals onder

meer gevoerd door Wichers en Kist, ziet op de wijze waarop door de verzekeraar
kapitaal wordt gevormd, terwijl bij zijn, Adriani's, onderscheid tussen beleggings-en
verzorgingspolissen de levensverzekeringsovereenkomst wordt beschouwd van de
kant van de verzekeringnemer en andere rechthebbenden.

Adriani vraagt zich af of de verzekeringstechniek kan bepalen op welke wijze
het privaatrecht moet worden toegepast op de uit de levensverzekeringsovereen-

komstvoortvloeienderechten, beschouwd alsvermogensbestanddelen. KOster had ter
vergadering deze vraag reeds ontkennend beantwoord door te stellen dat de ver-

zekeringstechniek geheel zonder belang is voor de juridische constructie van het
recht van de begunstigde.

"Want, het komt er toch niet op aan waar het geld vandaan komt,
waarmede de uitkering wordt betaald, maar waar het recht vandaan

.290komt, dat de begunstigde heeft op de verzekerde som.

287.    WPNR 3115 (1929) p. 489.
288.    WPNR 3115 (1929) p. 488.
289.    In WPNR 3145/6 (1930), p. 198 c.v., zie p. 199/200.
290.     WPNR 3115 (1929) p. 496.
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Eggens uit zich zeer expliciet in dezelfde zin. De verzekeringstechniek is nodig
ter berekening van de waarde van de rechten uit een lopende verzekeringsovereen-

komst, maar kan niets bij- of afdoen aan het juridische karakter van de vordering
jegens de verzekeraar.291

Anders dan Adriani, KOster en Eggens toont Van Oven zich niet afkerig van de

verzekeringstechniek als grondslag voor de juridische regeling van de levensver-

zekeringsovereenkomst. Zoals reeds in hoofdstuk 2 (paragraaf 5) is uiteengezet,
wijst Van Oven de vervangingsleer af. Het recht van de verzekeringnemer tijdens
de looptijd van de verzekering is niet hetzelfde als het recht van de begunstigde
op de uitkering. Zowel subject als object van beide rechten zijn verschillend. Het
is daarom volgens Van Oven juridisch onjuist beide rechten te vereenzelvigen als
vorderingsrecht op het verzekerde kapitaal. Men mag er echter de ogen niet voor
sluiten, dat het recht van de begunstigde economisch gezien zijn ontstaan dankt
aan de premiebetalingen door de verzekeringnemer. Dit economisch verband wil
Van Oven juridisch vertalen met de gedachte van de zaaksvervanging: de uitkering
treedt in de plaats van de premies en mag dus beschouwd worden als behorend tot

het vermogen van de nemer en dus als verhaalsobject voor zijn schulden, ook na
zijn dood.292 Deze verhaalsaansprakelijkheid acht Van Oven echter slechts tot op
zekere hoogte billijk. Voor de bepaling van de grens tot welke de genoemde ver-
haalsaansprakelijkheid billijk is zoekt Van Oven aansluiting bij de verzekerings-
techniek en met name bij het eigenaardige gegeven, dat in premies voor levens-

verzekeringen vrijwel steeds een risico- en een spaarelement schuilt. Het spaar-
element kan worden aangeduid met de begrippen contante waarde, individuele
reserve of afkoopwaarde. Dit is het bedrag dat de verzekeraar op een bepaald
moment in kas moet hebben om aan de toekomstige uitkeringsverplichting te kun-
nen voldoen. De contante waarde kan dus worden beschouwd als nog niet uitgege-

ven, als gespaard vermogen, dat op dezelfde wijze behandeld zou kunnen worden
als andere besparingen of beleggingen van de verzekeringnemer. Anders is het met

de risicopremie. Deze moet worden beschouwd als uitgegeven, verteerd op het
moment dat de nemer de premie aan de verzekeraar betaalt. Met de risicopremie
heeft de verzekeringnemer een kans gekocht, te weten de kans dat de uitkering
de betaalde (opgerente) premie overtreft. Realiseert zich deze kans, dan is dat een
voordeel waarvan bijvoorbeeld crediteuren van de verzekeringnemer niet behoeven

te profiteren. Men zou weliswaar kunnen redeneren, dat de verzekeringnemer het
met de risicopremie gemoeide bedrag ook had kunnen sparen en zodoende voor
verhaal vatbaar vermogen had kunnen vormen om welke reden de nu tegenover de

291.    VPO I, p. 187.
292.    WPNR 3152 (1930) p. 318.
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betaalde risicopremies staande uitkering ook vatbaar moet zijn voor verhaal, maar
Van Oven kiest er voor de crediteuren de gekochte kans niet te laten toevallen.

Aldus brengt Van Oven een scheiding aan tussen een wel en een niet verhaal-
baar deel van de levensverzekering. Hij treedt daarmee in het voetspoor van
Adriani voorzover deze levensverzekeringen wilde onderscheiden al naargelang

daarbij een beleggingsoogmerk dan wel een verzorgingsoogmerk op de voorgrond
zou treden. In twee opzichten wijkt Van Oven evenwel af van Adriani. In de eerste

plaats wilde Adriani voor de juridische plaatsbepaling van de levensverzekerings-
overeenkomst niet steunen op de verzekeringtechnische achtergrond van deze

..figuur, terwill de verzekeringstechnische achtergrond in Van Ovens opzet een
cruciale rol speelt. Het tweede verschil vloeit uit het eerste voort: vanuit het
perspectief van de verzekeringnemer is voor Adriani nu eens het beleggingsoog-
merk doorslaggevend, in andere gevallen het verzekeringsoogmerk. Voor Van Oven
doen beide factoren zich steeds gecombineerd gelden. Daarbij dient nog opgemerkt
te worden, dat Van Oven als uitgangspunt van zijn beschouwingen steeds kiest de
overlijdensrisicoverzekering ten behoeve van een derde.293 In die verzekering
schuilt een risico- en een spaarelement. Iedereen weet dat hij een lagere premie
zou moeten betalen als hij zich slechts voor een jaar verzekerde en ook als hij
uitsluitend een spaarovereenkomst voor een bepaalde tijd aanging.294 Hier doelt
Van Oven blijkbaar op het spaarelement dat (verzekeringstechnisch) het gevolg is
van het berekenen van een gemiddelde premie. Het eigenaardige van dit spaar-
element is echter, zoals we hebben gezien, dat het gedurende de looptijd van de
verzekering eerst toeneemt en later weer afneemt. Deze consequentie uit de ver-
zekeringstechniek wil Van Oven echter voor het recht niet trekken. Hij stipuleert
dat ook bij de door hem besproken verzekeringsvorm de contante waarde tot op

het ogenblik van de dood van de verzekerde voortdurend stijgt, zij het minder
snel dan bij een (louter) spaarcontract zou geschieden. 95 Het is dus niet zo, dat
de verhaalsmogelijkheden van crediteuren eerst toenemen en vervolgens afnemen,
wat ook merkwaardig zou zijn. Hun verhaalsmogelijkheden nemen toe naarmate er
meer en langer premie is betaald. Deze discrepantie tussen de verzekeringstech-
niek en de door Van Oven gewenste toepassing daarvan op het recht roept de
vraag op of het technische begrip contante waarde voor het recht wel zo bruikbaar
is als Van Oven het heeft voorgesteld. Deze vraag en andere kanttekeningen bij
het stelsel van Van Oven zullen hierna nog aan de orde komen. Voorafgaand daar-
aan zal getracht worden in kaart te brengen hoe het NBW staat tegenover de

verzekeringstechniek. Zoals in de paragrafen 5 en 6 van hoofdstuk 2 immers reeds

293.    WPNR 3151 (1930) p. 306 en WPNR 4301 (1953) p. 306.
294.    WPNR 3152 (1930) P. 319.
295.    WPNR 3152 (1930) p. 320.
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is gesignaleerd zijn de gedachten van Van Oven in hoofdlijnen overgenomen door
de ontwerpers van het NBW. Het is daarom voor de duidelijkheid gewenst de
uiteenzetting van het stelsel van het NBW direct te laten aansluiten op de uiteen-
zetting van het stelsel van Van Oven.

Het NBW en de verzekeringstechniek

De richting waarin het NBW de oplossing zou gaan zoeken bleek reeds uit de
artikelen van Dorhout Mees die aan het slot van paragraaf 6 van het vorige hoofd-
stuk al aan de orde zijn gekomen. Dorhout Mees schaarde zich daarin achter een

gedachte die hij bespeurde in het antwoord van de Tweede Kamer op vraagpunt 34,
de gedachte namelijk dat enerzijds het sparen door middel van levensverzekering
niet moet leiden tot het onttrekken van vermogen aan verhaal door schuldeisers,
doch dat anderzijds schuldeisers niet behoren te profiteren van de risicodekking
die levensverzekering biedt.296 Hoezeer Dorhout Mees ook uitgaat van de door de

Hoge Raad gehuldigde opvatting, dat de verzekeringnemer als zodanig generlei
recht heeft op de verzekerde som, niet alleen niet nadat deze opeisbaar is gewor-
den, maar evenmin zolang de verzekering nog loopt en dat het dus niet de ver-
zekeringnemer is die spaart maar de verzekeraar, toch is hij blijkbaar van mening
dat de verzekeraar spaart voor de verzekeringnemer (en niet voor de begunstigde),
want hij vindt het logisch dat het door de levensverzekering "verkregen spaarpotje"
evenzeer voor betaling van schulden van de verzekeringnemer kan worden aan-
gesproken als dat met andere vermogensbestanddelen van de nemer het geval is.
Zo zien we bij Dorhout Mees op dezelfde wijze als bij Van Oven de leer van het
oorspronkelijk recht gecombineerd met de gedachte dat een levensverzekering in
bepaalde opzichten een vermogenbestanddeel voor de nemer vormt. Of Dorhout
Mees het tot dit vermogensbestanddeel leidende spaardeel van een levensverzeke-

ring op dezelfde ruime wijze afpaalt als Van Oven wordt uit het hier besproken
opstel niet geheel duidelijk. Volgens Van Oven is er steeds sprake van een (groci-
ende) contante waarde, wanneer er meer premie wordt betaald dan voor de onmid-
dellijke risicodekking nodig is. Dorhout Mees schijnt echter slechts contante waar-
de aanwezig te willen achten bij wat hij noemt de "normale" levensverzekering,
dat is de verzekering die in beginsel steeds tot een uitkering van de volle ver-
zekerde som leidt. Even later schrijft Dorhout Mees echter dat ook tijdelijke
levensverzekeringen een spaarelement kunnen bevatten, niet in de vorm van af-
koopwaarde maar in de vorm van premievrije waarde. 97 Hoewel Dorhout Mees in
dit opstel op gelijke wijze als Van Oven aanleunt tegen de verzekeringstechniek,

296.      Hijmans van den Bergh-bundel, Zwolle 1971, p. 276.
297.      Hijmans van den Bergh-bundel, p. 276.
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wordt het daaraan ontleende begrippenapparaat niet op helemaal heldere wijze
gehanteerd: de verzekeringsvormen die stellig leiden tot een uitkering(de"normale"
volgens Dorhout Mees) zijn de gemengde verzekering (d.i. een combinatie van een-
tijdelijke- verzekering bij leven en een -tijdelijke- overlijdensrisicoverzekering,
zie hoofdstuk 1, paragraaf 3) en de levenslange overlijdensrisicoverzekering. Als
Dorhout Mees zegt dat tijdelijke levensverzekeringen geen afkoopwaarde, maar
soms wel premievrije waarde hebben, dan bedoelt hij kennelijk de tijdelijke risico-
verzekering bij leven of overlijden en niet de -eveneens tijdelijke- gemengdc
verzekering.

Het voorontwerp van titel 7.17 en de toelichting daarbij verschaffen iets meer

helderheidoverhet door Dorhout Mees inbovenaangehaaldopstelbedoeldegebruik
van de verzekeringstechniek voor het recht. Art. 7.17.3.13 verschaft de nemer van
een verzekering die stellig tot een uitkering leidt het recht die verzekering te
doen beeindigen tegen uitbetaling aan hem van de afkoopwaarde. Verzekeringen
die niet stellig tot een uitkering leiden kunnen ook geldswaarde hebben maar hier
heeft de nemer geen recht de verzekering te beBindigen tegen uitbetaling van de
geldswaarde. Dat betekent niet dat deze geldswaarde bij tussentijdse beeindiging
door de nemer als een douceurtje toevalt aan de verzekeraar. Art. 7.17.3.13, lid 2
bepaalt immers dat in deze gevallen de verzekeringzonderpremiebetalingdoorloopt
voor een lagere uitkeringssom dan wel voor een kortere duur (premievrije voort-
zetting).

Verzekeringen met afkoopwaarde kunnen door de nemer worden beleend en in
pand gegeven (artikelen 7.17.3.14 en 7.17.3.20). Op deze verzekeringen ook hebben
de schuldeisers van de verzekeringnemer verhaal. (art. 7.17.3.21 e.v.) Aldus wordt
duidelijk dat Dorhout Mees in het voorontwerp het verhaalsrecht van de crediteu-
ren beperkter opvat dan Van Oven dat deed. Waarom dit verhaalsrecht alleen wordt
toegekend op het spaarelement van verzekeringen die stellig tot een uitkering
leiden wordt in de toelichting niet verantwoord evenmin trouwens als er een duide-
lijke reden voor wordt gegeven waarom de verzekeringnemer bij tussentijdse betin-
diging soms wel en soms niet aanspraak kan maken op uitkering van (een deel
van) de contante waarde die de polis op het moment van beeindiging heeft. Wel
kan hij dat wanneer de verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar wordt
vernietigd (art. 7.17.3.17 van het voorontwerp schrijft dan een billijke restitutie
voor), niet wanneer de verzekeringnemer zelf een verzekering opzegt die niet
stellig tot een uitkering leidt maar wel contante waarde heeft (art. 7.17.3.13, lid
2). Een verklaring voor dit verschil wordt in het voorontwerp niet gegeven. Met
betrekking tot het verhaalsrecht van crediteuren meldt de toelichting kortweg, dat
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een regeling voor verzekeringen die wel een spaarelement bevatten doch geen
afkoopwaarde hebben niet mogelijk is gebleken.298

Het niet-officiele regeringsontwerp van 1982 dacht over dit laatste blijkbaar iets
anders. De regeling van art. 7.17.3.13 van het voorontwerp over de rechten van de
verzekeringnemer bij tussentijdse beBindiging bleef in het ontwerp van 1982 het-
zelfde (afkoopwaarde en premievrije waarde) maar ten aanzien van het verhaals-
recht van crediteuren ging men differentieren naar gelang de crediteuren van de
nemer verhaal nemen op (het spaargedeelte van) een lopende polis of op (het
spaargedeelte van) een reeds tot uitkering gekomen polis. In het eerste geval wordt
dat spaargedeelte omschreven als afkoopwaarde en is verhaal dlls slechts mogelijk
op verzekeringen die stellig tot een uitkering leiden (artikelen 7.17.3.21, 2la en 21
b van het niet-officiale ontwerp). In het tweede geval wordt het spaargedeelte om-
schreven als premievrije waarde en is dus verhaal door crediteuren van de nemer
bij een groter aantal verzekeringsvormen mogelijk (art. 7.17.3.23).

In het regeringsontwerp van 1986 is dit verschil weer ongedaan gemaakt. Zowel
in het geval van art. 7.17.3.21 (lopende polis) als in het geval van art. 7.17.3.23

(tot uitkering gekomen polis) is verhaal slechts mogelijk op afkoopwaarde. Het
ontwerp motiveert dit met de stelling, dat crediteuren verhaal moeten kunnen
nemen voorzover de verzekeringnemer zelf zijn in de verzekering gestoken vermo-
gen te gelde kan maken (bij een lopende polis) of kon maken (bij een tot uitkering
gekomen polis).299 Voor de beantwoording van de vraag in hoeverre de verzeke-

ringnemer dat kan of kon komen we dan weer bij artikel 7.17.3.13 waarin, op
gelijke wijze toegelicht als in het voorontwerp, onderscheid wordt gemaakt tussen
een spaarelement waarover de verzekeringnemer kan beschikken en een spaarele-
ment waarover dat niet mogelijk is. Als we dan ook nog zien dat in het ontwerp
is geschrapt de regel, dat de verzekeraar een restitutieplicht heeft bij vernietiging
van een verzekering met (slechts) premievrije waarde, dan kunnen we concluderen
dat overal in het ontwerp de afkoopwaarde geldt als maatstaf voor het in het
vermogen van de verzekeringnemer vallende en door hem en zijn crediteuren uit
de levensverzekeringsovereenkomst los te weken spaargedeelte van een levensver-

zekering. Uit een oogpunt van stroomlijning van de wettelijke regeling zou er wel
enig begrip op te brengen zijn voor deze op zich arbitraire beperking van het
spaargedeelte tot de alkoopwaarde, ware het niet dat deze stroomlijning weer
wordt doorbroken door de in titel 7.3 over de schenking opgenomen regels voor
het geval de begunstiging moet worden beschouwd als een gift. Heeft de verzeke-

ringnemer bij wijze van gift een begunstigde aangewezen dan wordt de waarde

van die gift na het opeisbaar worden van de uitkering gesteld op de premievrije

298. P. 1200 a.

299. TK 19529 nr. 3, p. 53.
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waarde vlak v66r het einde van het verzekerde risico en hebben de crediteuren
dus in beginsel verhaal op die premievrije waarde (art. 7.3.124 lid 2). De Memorie
van Toelichting bij dit artikel verwijst naar het uitgangspunt van titel 7.17 dat
verhaal ten laste van de verzekeringnemer is toegelaten op het spaargedeelte dat
de nemer tijdens zijn leven als het ware als bestanddeel van zijn vermogen heeft
geinvesteerd. De MVI' vervolgt dan:

"Tijdens de duur van de verzekering kan het spaargedeelte als afkoop-
waarde slechts bij een beperkt aantal levensverzekeringen worden vrij-
gemaakt. Is echter het verzekerde risico geeindigd en wordt de uitkering
verschuldigd, dan kan bij een veel groter aantal levensverzekeringen het
spaargedeelte - alsdan de premievrije waarde vlak v66r het einde van
het verzekerde risico, het overlijden van de verzekeringnemer - nader
worden bepaald".300

Deze rechtstreeks met de boven gememoreerde regeling van het niet-officiale
regeringsontwerp verband houdende redenering lijkt op zich valide. Het lijkt dan
ook wat arbitrair dat het officiele regeringsontwerp van titel 7.17 het begrip
premievrije waarde als grondslag voor verhaaisaansprakelijkheid weer heeft ge-
schrapt.

Deze indruk van willekeurigheid zou wel eens hieruit kunnen voortvloeien, dat
men er onvoldoende in is geslaagd de hier aan de orde zijnde verzekeringstech-
nische begrippen een vaste juridische betekenis te geven. Daarover is reeds in
paragraaf 3 van hoofdstuk 1 gesproken. Daar is uiteengezet dat de toelichting op
de begrippen afkoopwaarde en premievrije waarde in art. 7.17.3.13 te weinig hou-
vast geeft omdat deze begrippen op inconsistente wijze in verband worden gebracht
met andere begrippen die zien op de vermogenswaarde welke een overeenkomst van
levensverzekering voor de verzekeringnemer heeft. Er is toen gesuggereerd dat
aan duidelijkheid zou worden gewonnen indien het begrip premiereserve als uit-
gangspunt zou worden genomen voor de waardebepaling van lopende polissen. Met
deze suggestie kan de zaak evenwel niet bevredigend worden opgelost. We blijven
immers zitten met het feit dat aldus voor het recht gebruik gemaakt wordt van
een begrip ontleend aan de verzekeringstechniek. Niet alleen wordt daardoor het
recht verleid op willekeurig aandoende gronden de waarde die een polis op een
bepaald moment heeft in sommige gevallen wel en in andere niet in aanmerking te
nemen voor het recht, ook levert het recht zich daardoor uit aan de verzekerings-
techniek, waardoor de praktijk zich geroepen zou kunnen voelen tot het ontwik-
kelen van verzekeringstechnische constructies waarmee het doel van de wettelijke

300. TK 17213, nr. 3, p. 17.



110 3. DRIE THEMA'S IN HEr DEBAT

regelingen kan worden verijdeld. Aan het slot van hoofdstuk 1 is daarvan een
voor de hand liggend voorbeeld genoemd, te weten de splitsing van een gemengde
verzekering in twee verzekeringen die ieder voor zich niet stellig tot een uitkering
leiden, maar andere, nu nog onvermoede constructies zijn niet uit te sluiten.

We hebben al verschillende malen gezien dat Van Oven als maatstaf voor de waarde
van een polis wilde hanteren de, wat hij in 66n adem noemde, "contante waarde,
individuele reserve, afkoopwaarde".301 Van Beyma heeft erop gewezen dat deze
begrippen in de verzekeringstechniek geenszins identiek zijn. 02 We hebben hier-
v66r gezien dat in ieder geval de premiereserve (of individuele reserve) niet iden-
tiek is met de afkoopwaarde, de premiereserve vormt de grondslag voor de bere-
kening van de afkoopwaarde. Maar hoe verhoudt zich de contante waarde tot de
premiereserve? Van Oven omschrijft de contante waarde als de waarde van de
toekomstige verplichtingen van de verzekeraar. 03 Deze omschrijving komt overeen
met die van de premiereserve. De begrippen contante waarde en premiereserve
zouden dus identiek zijn. Dit is echter weer niet het geval indien men het begrip
contante waarde niet hanteert vanuit het perspectief van de verzekeraar doch
vanuit dat van de verzekeringnemer. Dan valt de actuele geldswaarde van een polis
niet louter terug te voeren op de bij de verzekeraar gevormde premiereserve, maar
ook de voor deze specifieke verzekeringnemer bestaande kans op de uitkering gaat
dan een rol spelen.

304

Verzekeringstechniek en belastingrecht

Een illustratie van dit laatste vinden we in het belastingrecht.
In het belastingrecht gaat men bij de waardering van lopende polissen uit van

het perspectief van de verzekeringnemer. De waarde van een polis wordt gesteld
op de waarde in het economisch verkeer, dat is -meestal- de verkoopwaarde.305

Over de verhouding van die waarde tot de verzekeringstechnische waarde merkt
Dietvorst naar aanleiding van art. 21 Successiewet onder meer op, dat de verkoop-
waarde in veel gevallen zal samenvallen met de reservewaarde, maar dat dat niet
steeds het geval hoeft te zijn. Een zuivere risicoverzekering met een lage premie-

301. Zic bijvoorbeeld WPNR 3152 (1930), p. 318.
302. W.H. van Beyma, Over het aanwijzen van cen bevoordeclde uit levensverzekering,

diss. Groningen 1942, p. 82 e.v.
303.    WPNR 3152 (1930) p. 319.
304. Zie onder meer Kist in WPNR 3115 (1929) p. 488.
305. Zic reecIs het in noot 29 bij hoofdstuk 2 aangehaalde arrest van de Hoge Raad uit 1900.
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reserve kanbijvoorbeeld een hoge verkoopwaardehebben omdat nagenoegvaststaat
dat de verzekeringnemer binnen afzienbare tijd zal overlijden. 06

Niet alleen de kans op de uitkering kan zorgen voor discrepantie tussen de
fiscale en de verzekeringstechnische waarde van een lopende polis, ook de rente-
factor leidt tot een verschillende waardebepaling. Voor het belastingrecht moet bij
de berekening van de waarde van een polis als vermogensbestanddeel van de ver-
zekeringnemer niet de door de verzekeraar gehanteerde rekenrente, maarde markt-
rente als uitgangspunt worden genomen.307 Dietvorst stelt dan ook op p. 91 vast
dat de contante waarde niet samenvalt met de premiereserve. Verantwoordelijk
voor dit verschil zijn de kans op de uitkering en de rentefactor.

Zoals we in hoofdstuk 2, paragraaf 2 (zie noot 29) al hebben gezien wordt in
het fiscale recht voor de waardebepaling van polissen wel gebruik gemaakt van
gegevens als sterftekans e.d., doch, zo kunnen we nu vaststellen, de fiscalisten
verlaten zich niet op de waarde, waarvoor een polis in de boeken van de verzeke-
raar voorkomt (premiereserve).

Hoe gewenst het is dat voor het recht eigen waarderingsmaatstaven worden gehan-
teerd kan ook nog worden gedemonstreerd aan de hand van een vraag die is gere-
zen naar aanleiding van het wetsontwerp "Wijziging van het fiscale regime voor
onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor
verzekeraars en directiepensioenlichamen", in de wandeling aangeduid als het ont-
werp Brede herwaardering.308 Een van de uitgangspunten van dit ontwerp, dat
hierna in paragraaf 6 nog uitvoeriger aan de orde zal worden gesteld, is, dat een
kapitaalverzekering die tot uitkering komt bij in leven zijn van de verzekering-
nemer in het maatschappelijk verkeer wordt beschouwd als een vorm van belegging
van vermogen en daarom fiscaal op dezelfde wijze dient te worden behandeld als
andere spaarvormen.309 Over het rentebestanddeel in de uitkering is daarom in-
komstenbelasting verschuldigd. Het is opmerkelijk dat de fiscale wetgever zich hier
baseert op de - door hem aangenomen - feitelijke, maatschappelijke strekking van
deze verzekeringsvorm en niet op de verzekeringstechnische aard daarvan. Ver-
zekeringstechnisch is hier immers sprake van een risicoverzekering, een verzekering
die niet stellig tot een uitkering leidt en die naar NBW dan ook geen afkoopwaarde
heeft en niet blootstaat aan verhaal door crediteuren van de verzekeringnemer.
Wat de fiscale wetgever dus ziet als een belegging van de verzekeringnemer be-
schouwt de verzekeringstechniek en in het voetspoor daarvan het NBW niet als
zodanig. Indien nu de hier bedoelde verzekering bij leven wordt gecombineerd met

306. GJ.B. Dietvorst, Gezins- en oudedagsvoorziening decl B, Deventer 1983, p. 157.
307.     Aldus HR 23 oktober 1957, BNB 1958, 2.
308. TK 21198.
309. TK 21198, nr. 3 (MvT) p. 5.
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een overlijdensrisicoverzekering zodat een gemengde verzekering ontstaat, en
indien de uitkering op deze gemengde verzekering plaatsvindt doordat de verzeke-

ringnemer v66r de eindtermijn overlijdt, dan is geen inkomstenbelasting verschul-

digd over het rentebestanddeel. Art. 25, 1 onder c IB (nieuw) beschouwt immers
als inkomsten uit vermogen: "rente begrepen in kapitaalsuitkeringen uit levensver-
zekering, tenzij de kapitaalsuitkering plaatsvindt tengevolge van overlijden". Dit

"tenzij" rechtvaardigt de MvT met de opmerking dat bij uitkeringen tengevolge
van het overlijden "het risico-element overheerst:310 Aldus blijkt dat de gemengde

verzekering in de ogen van de belastingwetgever als een spaarvorm, belegging,
moet worden gezien voorzover de uitkering bij leven geschiedt en -grotendeels-
als een risicoverzekering ('kanskoop" in de termen van Van Oven) voorzover de

uitkering geschiedt tengevolge van overlijden.
Over de merites van deze (voorgestelde) regeling wordt in fiscale kring ver-

schillend gedacht. Niessen311 merkt op dat de wetgever in het geheel niet aangeeft

waarom en wanneer het risico-element in kapitaalsverzekeringen zo belangrijk is
dat er aanleiding bestaat de uitkering niet als belastbaar inkomen aan te merken.
Voor een gemengde verzekering acht hij de gevolgen van de voorgestelde regeling
wel erg kras: bij een eindtermijn van 1 januari 1990 is de uitkering op 31
december 1989 vrijgesteld en op 1 januari belast. Van Dijck 12 acht de motivering
van het ontwerp evident ondeugdelijk: komt de zojuist genoemde gemengde ver-
zekering op 31 december 1989 (en dus ten gevolge van overlijden) tot uitkering,
dan is het risico-element helemaal niet overwegend. Hij bepleit daarom ook in dit

geval belastingheffing over het rentebestanddeel in de uitkering. Een tegenoverge-
steld standpunt wordt ingenomen door Van Arendonk 13 en Dietvorst. 14 Zij achten
het theoretisch juist dat kapitaalsuitkeringen ten gevolge van overlijden worden
vrijgesteld. In het opstel van 1987 lijkt Dietvorst ervan uit te gaan dat de vrij-

stelling alleen geldt ingeval van overlijdensrisicoverzekeringen, in het opstel van
1989 betrekt hij ook de gemengde verzekering in de vrijstelling. Het theoretische

argument voor de vrijstelling wordt daarbij gezocht in de verzekeringstechniek:
"Bij een uitkering tengevolge van overlijden overh66rst het risico ele-

ment niet, maar is dit een allesbepalend element. Dit is het meest duide-

lijk bij een zuivere overlijdensverzekering. Hetzelfde is het geval bij

310. TK 21198, nr. 3 (M.v.T.) p. 10.
311. REC.M. Niessen, Kapitaaisverzekeringen, WFR 1987, p. 1064 e.v., zie p. 1066.
312.  J.EAM. van Dijck, De herwaardering van periodieke uitkeringen, WFR 1987, p. 1033

C.V., zie p. 1034/1035; De brede herwaardering in het kader van de vereenvoudiging
WFR 1987, p. 1529 c.v., zie p. 1536.

313.  H.PA.M. van Arendonk, De kapitaalverzekering: nog tockomst na 1 jan. 1990, WFR
1989, p. 1035 e.v. zie p. 1037.

314. GJ.B. Dietvorst, Brede herwaardering in brede kring gewaardccrd?, MBB 1987, p. 273
e.v. zie p. 282/283; De kapitaalverzekering terug naar af? MBB 1989, p. 233 e.v.
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verzekeringen met een spaarelement. Bij overlijden van de verzekerde
komt het spaardeel van de verzekering niet tot uitkering maar vervalt
aan de verzekeringsmaatschappij. Het kapitaal dat tot uitkering komt

.315geschiedt krachtens het risicodeel van de polis .

We zien hier terug de verzekeringstechnische argumentatie van Wolterbeek en
Wichers: uitkeringen geschieden steeds uit de in een bepaald jaar van alle ver-
zekeringnemers ontvangen premies. We herinneren ons echter ook de - eveneens
verzekeringstechnische - tegenwerping van Goeman Borgesius en Kist: tot de uit-
kering behoort steeds de op de betreffende post gevormde (opgerente) premie-
reserve. Dit laatste uitgangspunt zullen Van Arendonk en Dietvorst wel moeten
ondersteunen ter rechtvaardiging van belastingheffing over kapitaalsuitkeringen bij
leven, indien zij tenminste deze heffing ook theoretisch willen funderen via de
verzekeringstechniek. Maar zij hanteren dan wel twee versies van de verzekerings-
techniek, de "Wichers-versie' en de "Kist-versie", die elkaar uitsluiten. De zwakte
van het verzekeringstechnische fundament blijkt bij Dietvorst ook hieruit, dat hij
zich juist na de boven geciteerde passage afvraagt of het in levenslange overlij-
densverzekeringen aanwezige spaarelement toch niet aan heffing van inkomsten-
belasting zou moeten worden onderworpen.

Uit deze belastingrechtelijke excursie kan door civilisten lering worden getrokken.
Voor het bepalen van de waarde van de rechten van de verzekeringnemer en voor
het onderscheiden van het spaarkarakter en het risicokarakter bij levensverzeke-
ringen moet geen beslissende betekenis worden toegekend aan de verzekerings-
techniek. Adriani's advies van 60 jaar geleden lijkt nog steeds van belang: bij
levensverzekering dienen de rechtsverhoudingen te worden bepaald vanuit de strek-
king van deze overeenkomst en vanuit het perspectief van de verzekeringnemer en
niet vanuit het perspectief van de verzekeraar. Dit standpunt zien we vanouds bij
de aanhangers van de leer van het afgeleide recht. In hun ogen kan de verzeke-
ringstechniek een rol spelen bij de bepaling van de waarde van de uit een levens-

verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten, maar niet bij de bepaling van de
aard van de rechten van de nemer en de begunstigde.

Geheel anders ligt dit bij de aanhangers van de leer van het oorspronkelijke
recht en in ieder geval bij Van Oven en de ontwerpers van het NBW. In het stelsel
van Van Oven en van het NBW wordt de verzekeringstechniek niet alleen te hulp
geroepen om de waarde van een lopende polis te bepalen maar ook om de in een

levensverzekeringsovereenkomst besloten waarde te splitsen in een deel dat wegens
zijn grote gelijkenis met een belegging vatbaar zou moeten zijn voor verhaal door

315.    Zie p. 233 van het in de vorige noot gcnocmde opstel in MBB 1989.
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crediteuren van de verzekeringnemer en een decl dat te beschouwen is als "kans-

koop" en waarvan de crediteuren niet zouden moeten kunnen profiteren, noch
tijdens de looptijd van de verzekering, noch nadat de verzekering tot uitkering is

gekomen. We hebben gezien dat aan het gebruik van de verzekeringstechniek bij
deze splitsing allerlei voetangels en klemmen kleven. Bij die meer technische en

terminologische problemen blijft het echter niet. Tegen het uitgangspunt van de
splitsing zelf zijn fundamentele bezwaren aan te voeren. Daarop hebben onder
meer Dubois, Kleijn, Westbroek en Schoordijk316 gewezen. Denkend vanuit de leer
van het afgeleide recht zien zij geen verschil tussen de positie van iemand die

een prijs in de loterij wint en van hem die een levensverzekeringsuitkering ont-
vangt. De crediteuren van de winnaar in de loterij kunnen verhaal nemen op de
prijs en waarom zou dit bij de crediteuren van de verzekeringnemer anders zijn.
Hierop repliceert Van Oven, denkend vanuit de leer van het oorspronkelijke recht,
dat beide situaties niet te vergelijken zijn, omdat de winnaar wel recht heeft op

de prijs maar de verzekeringnemer geen recht heeft op de uitkering. De premies
die de verzekeringnemer heeft betaald zijn weg, uitgegeven, zoals ook het geval
zou zijn geweest als de nu aan premies bestede gelden door de nemer consumptief
zouden zijn besteed. De crediteuren kunnen er zich dus niet over beklagen dat de
uitkering aan hun neus voorbijgaat. Westbroek voert hiertegen aan, dat de nemer
in plaats van premie te betalen ook had kunnen sparen, en dat de betaalde premies
niet "weg' zijn zodat de crediteuren wel te klagen hebben indien zij geen verhaal
hebben op deze nog wel bestaande vermogenswaarde. 17 Hij stelt verder dat de in-
dividuele mens zijn vermogen en de kansen die het hem geeft als 66n geheel

.319ziet. 18 In dezelfde zin uit zich Kleijn.
"Door het begunstigingsrecht behoudt de nemer zich tot aan zijn dood toe de
bevoegdheid voor om te bepalen wie de uitkering in haar geheel ontvangen zal.
Er is geen enkele reden om, als men een gedeelte van de uitkering onaantast-
baar verklaren wil, daarvoor nu juist het kanskoopgedeelte te nemen. In de
aard van het contract is daarvoor geen aanwijzing te vinden."

316. H.F.R. Dubois, preadvies BN 1931, corr. bl. 1931, p. 288 c.v.; zic p. 332 e.v.; F. Kleijn,
De rechten van nemer en begunstigde bij levensverzekering, WPNR 3856/8 (1943), p.
315 e.v., zie p. 321; Westbroek 1960, p. 52 e.v.; H.C.F. Schoordijk, De zogenaamde
inzittendenverzekering, een door de rechtswetenschap verwaarloosd fenomeen, WPNR
5438 (1977), p. 362 e.v., zie p. 364.

317.    Westbrock 1960, p. 53.
318.    Westbrock 1960, p. 58.
319.    Kleijn, WPNR 3857 (1943) p. 321.
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Samenvatting en conclusie

Samenvattend kunnen we vaststellen dat (opvattingen over) de verzekeringstech-
nick het juridische debat niet onberoerd heeft (hebben) gelaten. Vier stromingen
zijn de revue gepasseerd: In de eerste plaats de gedachtengang,  die we hebben
aangetroffenbij Wolterbeek en Wichers. Zij meendendat detechnische achtergrond
van de levensverzekeringsfiguur noopt tot een consequente toepassing van de leer
van het oorspronkelijke recht voor de overeenkomst van levensverzekering. Tegen-
over deze gedachte stond die van Goeman Borgesius en Kist, die op grond van een
ander inzicht omtrent de verzekeringstechniek concludeerden tot een juridische
vormgeving van de levensverzekeringsovereenkomst overeenkomstigde leer van het
afgeleide recht. In de derde plaats zagen we tegenover de twee zojuist genoemde

gedachtengangen de opvatting van onder meer Adriani, Dubois, Kaster, Kleijn,
Eggens, Schoordijk en Westbroek die de verzekeringstechniek niet bepalend achten
voor de aard van de rechtsverhoudingen die bij het contract van levensverzekering
aan de orde zijn. Naar hun mening is de verzekeringstechniek van belang bij de
bepaling van de feitelijk-economische strekking van levensverzekeringscontracten
en kan de verzekeringstechniek hulp bieden bij de bepaling van de waarde van
rechten uit een levensverzekeringsovereenkomst, maar de verzekeringstechniek kan
niet bepalend zijn voor de aard van de rechten en plichten die bij een levensver-
zekeringsovereenkomst aan de orde zijn. In de vierde plaats tenslotte zagen we
het standpunt van onder meer Van Oven, Dorhout Mees en het NBW. In dit stand-
punt zijn elementen terug te vinden uit de drie eerdergenoemde opvattingen. Met
Adriani c.s. komt Van Oven tot de conclusie dat de verzekeringstechniek niet
bepalend is voor de aard van de rechtsverhouding. Wel kiezen Van Oven c.s. voor
de leer van het oorspronkelijke recht, maar niet de "harde Wichers-variant daar-
van, maar de meer soepele variant van de Hoge Raad. Om de gemitigeerde toepas-
sing van de leer van het oorspronkelijke recht in de rechtspraktijk te
stroomlijnen willen Van Oven c.s. de door onder meer Kist verdedigde, verzeke-
ringstechnische Doppelnatur-theorie gebruiken. Zij menen dat de contante waarde

enpremiereserve (Van Oven) dan wel afkoopwaardeenpremievrije waarde(NBW)
een goede maatstafbieden om het spaargedeelte (beleggingselement) bij een levens-
verzekering af te scheiden van het risicogedeelte (verzorgingselement), zodat het
mogelijk zou worden de rechten uit een levensverzekeringsovereenkomst te splitsen
in een deel dat tot het vermogen van de verzekeringnemer behoort en een deel
dat daarbuiten valt.

Vervolgens hebben we getracht het stelsel van Van Oven en van het NBW in
kaart te brengen. Daarbij kan worden vastgesteld dat er nog al wat voetangels en
klemmen zitten aan het in de wet gebruiken van begrippen ontleend aan de ver-
zekeringstechniek. De vraag moet worden gesteld of deze begrippen de voor het
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recht onontbeerlijke, vaste betekenis kan worden gegeven en of het NBW door
sterk te leunen op de verzekeringspraktijk niet het gevaar loopt speelbal van die

praktijk te worden.
Daarenboven kleven er fundamentele bezwaren aan het stelsel van Van Oven en

het NBW. Het overheersende motief voor de onderscheiding tussen spaargedeelte
en risicogedeelte is een (te beschermen) verzorgingselement af te zonderen van

eenbeleggingselement. Kleijn en Westbroek hebben echterovertuigendaangetoond
dat de verzekeringstechniek geen deugdelijke maatstaf biedt voor deze onderschei-

ding. In elke belegging - en niet alleen in een levensverzekering - schuilt wel een
verzorgingsmotief en aan een meer specifieke verzorgingsvoorziening zal vaak een
beleggingsmotief niet vreemd zijn. De individuele mens ziet zijn vermogen en de
kansen die het hem geeft als een geheel. Er is dan ook geen reden om voor de
overeenkomst van levensverzekering in het algemeen een uitzonderingspositie te
scheppen waarbij op de ondeugdelijke grondslag van de verzekeringstechniek wordt
onderscheiden tussen belegging en verzorging.

Clausing320 besluit een recent overzichtsartikel van de regelingen in titel 7.17 en
artikel 7.3.12( NBW met de opmerking dat we hier te doen hebben met een bijzon-
der gecompliceerde regeling die toch wel te hanteren is als men de daaraan ten

grondslag liggende gedachten goed in het oog houdt. De door hem begrijpelijk en
voor de hand liggend genoemde grondgedachten zijn dat het spaargedeelte van
een levensverzekering een vermogensbestanddeel van de verzekeringnemer vormt
waarop zijn schuldeisers in beginsel verhaal moeten kunnen nemen terwijl zij niet
moeten kunnen profiteren van het risicogedeelte indien tenminste een derde als

begunstigde is aangewezen. Deze grondgedachten zijn echter allerminst vanzelf-
sprekend. Alleen al bij de sleutelbegrippen "spaargedeelte" en "risicogedeelte"
kunnen tal van vraagtekens worden gezet zoals in deze paragraaf bleek. Zouden
de genoemde grondgedachten geen stand kunnen houden, dan zou waarschijnlijk
ook in de ogen van Clausing moeten worden onderzocht of er geen minder gecom-

pliceerde regeling mogelijk is. Op deze vraag zal nader worden ingegaan in hoofd-
stuk 4. Eerst echter dient apart aandacht te worden besteed aan het verzorgings-

aspect dat aan levensverzekeringen eigen is en dat zo mogelijk nog weerbarstiger
is dan de verzekeringstechnische problematiek.

320. P. Clausing, Verhaal op levensverzekeringen in de voorgestelde titel 7.17 NBW,
Tijdschr. voor pensioenvraagstukken, 1988 p. 43 e.v., zie p. 46.
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5.  Het verzorgingsaspect en de leer van het oorspronkelijke recht

De leer van het oorspronkelijke, zelfstandige recht van de begunstigde mag niet
worden vereenzelvigd met de onaantastbaarheidsleer, zoals de leer van het afgeleide
recht niet mag worden gelijkgesteld met de aantastbaarheidsleer. Aanhangers van
de leer van het oorspronkelijke recht willen niet steeds het recht van de begun-
stigde beveiligen tegen aanspraken van crediteuren en legitimarissen van de nemer
(zie bijvoorbeeld de in paragraaf 3 van hoofdstuk 2 behandelde rechtspraak van de
Hoge Raad, de opvatting van de latere Suyling (zie paragraaf 2 van dit hoofdstuk
onder c.) en het NBW). Aan de andere kant leiden aanhangers van de leer van het
afgeleide recht uit hun leer niet altijd een volledige aantastbaarheid van het recht
van de begunstigde af.

Nochtans is het wel zo, dat de onaantastbaarheid van het recht van de beguns-
tigde logisch voortvloeit uit de leer van het zelfstandige recht. In die leer ver-
krijgt de begunstigde immers zijn recht niet van de verzekeringnemer, zodat de
crediteuren en de legitimarissen van de nemer in beginsel met het recht van de
begunstigde niets te maken hebben. Neemt men aan dat de begunstigde zijn recht

op de verzekerde som wel verkrijgt van de verzekeringnemer, zoals de aanhangers
van de leer van het afgeleide recht doen, dan berust het recht van de begunstigde
op een vermogensbeschikking van de verzekeringnemer die als elke andere ver-

mogensbeschikkingonderomstandigheden kan worden aangetast door de crediteuren
en legitimarissen van de verzekeringnemer. Onder de levenden kan de nemer be-
schikken door de begunstiging onherroepelijk te maken. Daartegen kan het wapen
van de Pauliana worden ingezet. Beschikt de nemer bij dode, doordat de begunsti-
ging bij zijn overlijden onherroepelijk wordt, dan kunnen crediteuren en legitima-
rissen tegen de beschikking opkomen op dezelfde wijze als tegen een legaat. Aan-

tastbaarheid, daartoe leidt in beginsel de leer van het afgeleide recht.

Het zoeken naar een billijke regeling van de verhouding tussen de derde-begunstig-
de enerzijds en de (overige) belanghebbenden bij het vermogen van de verzekering-
nemer anderzijds heeft de discussie over het juridische karakter van de levensver-

zekeringsovereenkomst altijd in sterke mate beheerst. In hoofdstuk 2 (paragraaf 2)
hebben we gezien dat Levy in 1875 reeds naar voren heeft gebracht dat de vraag
of de verzekeringsuitkering deel uitmaakt van het vermogen van de nemer moet
worden opgelost ten nadele van diens crediteuren en ten voordele van de als
begunstigde aangewezen nabestaanden van de nemer. Voor dit standpunt beroept
Levyzich opsociaal-politieke overwegingen, op"de volkshuishoudkundige beweging
van onze tijd', op grond waarvan de verzorging van de eigen oude dag en van de

nagelaten betrekkingen op alle mogelijke manieren aangemoedigd zou moeten wor-
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den.321 In dezelfde zin uit zich Boas bij de behandeling van het preadvies van

Molengraaff in 1888:
"Ik meen dat de vrouw en de kinderen de eerste en voornaamste credi-
teuren zijn, dat men voor die in de allereerste plaats moet zorgen en
dat, waar de heer Molengraaff in zulke schone bewoordingen de arme
crediteuren beklaagt en voor hen in de bres springt, om toch te zorgen
dat die mensen niet al te ongelukkig worden, de maatschappelijke orde
toch medebrengt dat wij toch in de allereerste plaats zorgen voor die
vrouw en die kinderen .n 322

Boas had eerder zelfs te kennen gegeven geen ogenblik te aarzelen
"om in elk geval, wie ook de bevoordeelde bij het contract van levens-

verzekering zij, dn fiscus 8n crediteuren van elk recht op de verzekerde
„ 323som uit te sluiten .

In brede kring werd de onaantastbaarheid van het recht van de begunstigde bepleit.
De juridische grondslag daarvoor werd gevonden in de leer van het oorspronke-
lijke recht. Onder het gelukkige gesternte van maatschappelijk nuttig verzorgings-
middel heeft het instituut van de levensverzekering zich voorspoedig kunnen ont-
wikkelen in een privaatrechtelijk en aanvankelijk ook fiscaalrechtelijk legislatief
vacuum. Aan die ontwikkeling bleken echter ook belangrijke onevenwichtigheden
te kleven. Niet steeds zaten bij verzekeringnemers nobele verzorgingsoogmerken
voor en vooral wanneer dat niet duidelijk of overwegend het geval was, werd de
zwakke positie van de fiscus en de overige crediteuren van de nemer tegenover de
sterke positie van de tot uitkering gerechtigde als een onevenwichtigheid ervaren.
Hierop werd vanzelfsprekend gewezen door de aanhangers van de leer van het
afgeleide recht, die een onaantastbaar recht van de begunstigde beschouwden als
een uitzonderingstoestand die een bijzondere rechtvaardiging vergt, welke recht-
vaardiging in ieder geval niet aanwezig is bij het ontbreken van een duidelijk
verzorgingsooginerk. Ook in het belastingrecht kreeg men al snel oog voor de
zojuist genoemde onevenwichtigheid. Dit leidde ertoe, zoals we in hoofdstuk 2
hebben gezien, dat het belastingrecht een eigen koers ging varen toen duidelijk
werd dat de civielrechtelijke discussie nog wel even zou voortduren en het wet-
telijke vacuOm daar niet snel zou worden opgevuld. In de derde plaats leidde het
besef, dat het bij levensverzekering niet alleen hoeft te gaan om een voorziening
ten behoeve van de oude dag of ter verzorging van de nabestaanden van de nemer

321.    JA. kvy, Izvensverzekering, Themis 1875, p. 121 e.v., zie p. 147.
322.    Hand. NJV 1888 II, p. 196.
323.  L.S. Boas, De rechthebbende bij Levensverzekering, Themis 1886, p. 216 e.v., zie p

217.
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maar dat de nemer ook eigen vermogensvorming voor ogen kan staan, ertoe dat in
de rechtspraak geen volstrekte onaantastbaarheid van het recht van de begunstigde
is aanvaard ofschoon daar wel de leer van het oorspronkelijke recht wordt gevolgd.
We hebben in hoofdstuk 2 gezien dat de Hoge Raad in een reeks van arresten een
standpunt heeft bepaald, dat als volgt kan worden samengevat: bij het leven van
de verzekeringnemer is er geen onaantastbaarheid van de rechten uit de levens-

verzekeringsovereenkomst. Na zijn dood is er wel onaantastbaarheid tegenover zijn
crediteuren en zijn huwelijksgemeenschap, maar niet tegenover zijn legitimarissen.
Tenslotte weerspiegelt de grotere aandacht voor het beleggingselement bij levens-
verzekeringen zich in de "middenweg" tussen de leer van het oorspronkeijke recht
en de leer van het afgeleide recht, welke middenweg in de twintiger- en dertiger
jaren van deze eeuw tot ontwikkeling is gekomen. Men ging onderscheid maken
tussen beleggings-en verzorgingspolissen (Adriani) dan wel tussen een beleggings-

of spaarelement en een risico- of verzorgingselement die beide in gecombineerde
vorm bij de meeste levensverzekeringsovereenkomsten aanwezig werden geacht

324(Van Oven).

De vraagpunten van  1953 en het voorontwerp van  1973

Vanzelfsprekend legde Meijers, geplaatst voor de taak in het NBW een regeling te
ontwerpen voor de levensverzekeringsovereenkomst, het hete hangijzer van de
verhouding tussen derde-begunstigden en crediteuren van de nemer als vraagpunt
aan de Tweede Kamer voor. Bij de behandeling daarvan kwam de spanning tussen

het verzorgingskarakter en het spaarkarakter van levensverzekeringen scherp naar
voren. Geopperd werd dat de enige rechtsgrond voor een verschil in behandeling
tussen levensverzekeringspolissen en andere vermogenswaarden gelegen kan zijn in
het feit van een onherroepelijke begunstiging van een derde.325 Nochtans zou ook
bij herroepelijke aanwijzing van een derde- begunstigde op grond van sociale over-
wegingen kunnen worden bepleit polissen met een sterk verzorgingskarakter toch
te beschermen tegen verhaal door crediteuren. Vanuit de Kamer werd bepleit hier-
voor aansluiting te zoeken bij de wijze waarop pensioenaanspraken en pensioen-
rechten zijn beschermd tegen verhaal door crediteuren. Over deze analogie met
pensioenen zegde de Minister een nadere studie toe. In afwachting daarvan werd
het debat over vraagpunt 34 afgesloten met een conclusie die hierop neerkomt dat
een verzekeringnemer zijn lopende levensverzekering slechts tegen crediteuren kan
beschermen indien hij een derde onherroepelijk als begunstigde aanwijst. De lopen-

324. Vergelijk paragraaf 5 van hoofdstuk 2.
325.     TK 2846, nr. 22 p. 6.
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de verzekering met herroepelijke aanwijzing moet - althans bij faillissement-
altijd als verhaalsobject kunnen dienen, ook indien zij ter verzorging van de oude
dag en van de nagelaten betrekkingen is afgesloten. Alleen wanneer het de echt-
genoot en de kinderen van de nemer zijn die als derden-begunstigden zijn aan-
gewezen, is de curator in het faillissement van de nemer verplicht hen de verzeke-
ring aan te bieden tegen betaling van de afkoopwaarde.

Bijna twintig jaar nadien kwam het voorontwerp van titel 7.17 gereed. Daarin
omzeilde Dorhout Mees de verzorgingsproblematiek door die als het ware weg te
stoppen in het verzekeringstechnische onderscheid tussen spaarelement en risico-
element. De schuldeisers van dc nemer wordt verhaal gegeven op de afkoopwaarde.
"Aldus komt dat deel van de verzekering dat geacht kan worden het spaarelement
te vormen, de schuldeisers ten goede, terwijl het verschil tussen afkoopwaarde en
verzekerde som, waarmede het risico van te vroeg overlijden wordt gedekt, aan
diegene blijft toekomen tot wier verzorging de verzekering is gesloten," zo meldt
de toelichting op art. 7.17.3.21 van het voorontwerp. 326 Verhaal op het spaar-
gedeelte kent het voorontwerp toe zowel in als buiten faillissement en ongeacht
de vraag wie als begunstigden zijn aangewezen. Het antwoord op vraagpunt 34
impliceerde bij een onherroepelijke derdenbegunstiging onaantastbaarheid van het
recht van de begunstigde. Dit standpunt is ook neergelegd in het voorontwerp.

Bij een herroepelijke derdenbegunstigingimpliceerde het antwoord volledige aan-
tastbaarheid van de lopende polis en de uitkering, ook in geval van polissen met
een verzorgingskarakter. Slechts indien de vrouw en/of de kinderen van de nemer
als derden-begunstigden waren aangewezen voorzag het antwoord op vraagpunt 34
in een beperking van het (faillissements)verhaal tot de afkoopwaarde.

Uit dit decl van het antwoord op vraagpunt 34 heeft het voorontwerp vooral
het element van het verhaal op de afkoopwaarde overgenomen. De gedachte dat
polissen, ook in beginsel die met een verzorgingskarakter, in hun geheel bloot
dienen te staan aan verhaal door de crediteuren van de nemer is in het voor-
ontwerp niet terug te vinden. Wel wordt de curator in het faillissement van de
nemer de bevoegdheid gelaten het beschikkingsrecht van de nemer uit te oefenen,
doch uitsluitend indien de nemer dan wei andere belanghebbenden niet bereid of
in staat zijn de afkoopwaarde in de boedel te storten. Verhaal op de afkoopwaarde
staat in het voorontwerp voorop. Het voorontwerp verheft het in het antwoord op
vraag 34 als uitzondering beschouwde verhaal op de afkoopwaarde tot algemene
maatstaf en dat niet zozeer op grond van het verzorgingsmotief dat de Tweede
Kamer indertijd bewoog, doch eerder op grond van de gedachte dat crediteuren
van de verzekeringnemer hoe dan ook niet behoren te profiteren van een door

326. P.1200 a.
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deze gekochte kans. Kan het deel van de uitkering dat aldus aan het verhaal van
crediteuren wordt onttrokken - enigermate - voorzien in een bij de begunstigde
bestaande verzorgingsbehoefte dan is dat een bijkomstig voordeel, zo kan men de
gedachtengang van het ontwerp parafraseren, maar het verzorgingselement als
zodanig ligt niet ten grondslag aan de ontworpen verhaalsregeling.

Van enige studie over analogie met pensioenen, zoals door de Minister in 1953
aan de Tweede Kamer toegezegd, blijkt uit het voorontwerp dan ook niets. Bij de
behandeling van de preadviezen van Clausing, Kleijn en Scheltens over oudedags-
voorzieningen merkte Van der Burg op teleurgesteld te zijn over de geringe327

aandacht die het voorontwerp besteedt aan de verzorgingsgedachte die bij levens-
verzekeringen speelt. Clausing deelt die teleurstelling328 en heeft dan ook in het
zojuist genoemde preadvies, in een WPNR-artikel uit 1974 29 en in zijn proef-
schrift 30 bepleit dat in het NBW aparte beschermingsvoorzieningen zouden worden
opgenomen voor levensverzekeringsovereenkomsten die een sterke gelijkenis met
pensioenen vertonen. Een dergelijke speciale voorziening is volgens Clausing niet
nodig voorzover het gaat om een verzorgingsuitkering ten behoeve van derden.
Door de derdenbegunstiging onherroepelijk te maken wordt immers ook in het
voorontwerp reeds verhaal door crediteuren van de nemer geblokkeerd en naar het
oordeel van Clausing is onherroepelijkheid van de begunstiging in ieder geval
vereist om voldoende analogie met een pensioenvoorziening te kunnen aannemen.
Ook neemt hij aan dat geen speciale regeling nodig is voor de gemengde verzeke-
ring. Indien de nemer de daarin voorkomende (subsidiaire) derdenbegunstiging
onherroepelijk maakt is daarmee de gehele verzekering gevrijwaard van verhaal
door crediteuren van de nemer.331 Wel zou volgens Clausing aan het voorontwerp
een beschermingsregeling moeten worden toegevoegd voor de verzekering waarbij
de nemer (uitsluitend) het oog heeft op een voorziening voor de eigen oude dag.
Bij een dergelijke verzekering heeft de nemer immers niet de mogelijkheid de
gaandeweg opgebouwde waarde buiten zijn eigen vermogenssfeer te brengen.

Van der Burg, Clausing en anderen veronachtzamen bij hun beschouwingen over
het (te beschermen) verzorgingsaspect een belangrijk facet van de regeling in het
voorontwerp. Gedoeld wordt op de omstandigheid, dat in het voorontwerp (het
beperkte) verhaal door crediteuren van de verzekeringnemer slechts mogelijk is bij
verzekeringen die stellig tot een uitken'ng leiden, waarvan dus bij het aangaan

327.  Preadviczen BCN 1973; zie p.I van het verslag (meegezonden als bijlage bij WPNR
5297 (1975).

328. Zie hetzelfde verslag, p. R/S
329.  De bescherming van levensverzekering, lijfrente en pensioen tegen verhaal zoekende

crediteuren in boek 7 Ontwerp NBW, WPNR 5265 (1974).
330.    Clausing 1976, p.79 e.v.
331.    Clausing 1976, p. 81 noot 3.



122 3. DRIE THEMA'S IN HEr DEBAT

van de overeenkomst vaststaat dat de overeengekomen uitkering of reeks van
uitkeringen ooit zal moeten worden uitbetaald. Dit is het geval bij de verzekering
van een kapitaal op vaste termijn, bij de gemengde kapitaalverzekering en bij de
levenslange overlijdensverzekering. Bij andere vormen van kapitaalverzekeringen
en bij alle lijfrenteverzekeringen staat dit niet vast. Nu zal men toch moeten
aannemen - en Clausing doet dit 001 32 - dat er bij een 'verzorgingspolis" niet
alleen sprake dient te zijn van onherroepelijkheid van de eventuele aanwijzing van
een derde, maar dat een verzorgingspolis eveneens zal moeten voorzien in lijfrente-
uitkeringen wil zij voldoende analogie met pensioen vertonen om aanspraak te
kunnen maken op eenzelfde bescherming tegen verhaal als pensioenen bieden.
Hieruit volgt dat ook voor (lijfrente)polissen ter verzorging van de eigen oude dag
een speciale regeling in het voorontwerp overbodig was. Dorhout Mees heeft in
het voorontwerp de groep van levensverzekeringen, op welks spaargedeelte de
crediteuren van de verzekeringnemer verhaal wordt toegestaan, zo sterk ingeperkt
dat hij buiten de gevarenz6ne van het grijze overgangsgebied tussen beleggings-

verzekeringen en echte pensioenverzekeringen kon blijven. Het hoeft dan ook geen
verwondering te wekken dat het voorontwerp aan het verzorgingsaspect nauwelijks
aandacht besteedt en het past zeker niet daarover teleurstelling te uiten. Wie het
verzorgingsaspect bij levensverzekeringen op de voorgrond geplaatst wil zien moet
er juist over verheugd zijn, dat het voorontwerp het recht van de derde-begunstig-
de volstrekt onaantastbaar laat zijn bij al die verzekeringsvormen waaraan een
verzorgingskarakter valt te onderkennen, te weten de polissen met een onherroepe-
lijke derdenbegunstiging en de polissen die uitkeren in de vorm van een lijfrente.
En bij de polissen waar wel verhaal door crediteuren van de nemer is toegelaten,
te weten de polissen die stellig tot een uitkering leiden en waarbij de nemer
niemand, zichzelf of een derde, maar dan herroepelijk, als begunstigde heeft aan-
gewezen, is dat verhaal meestal slechts gedeeltelijk toegelaten. Het verhaal is dan
immers beperkt tot het zogeheten spaardeel, zodat het risicodeel alsnog aan de

begunstigdekantoekomenenopdiemanierenigszinskanwordentegemoetgekomen
aan het verzorgingselement dat mogelijkerwijs ook in deze categorie polissen kan
worden aangewezen.

Nu dient hierbij wel te worden opgemerkt dat Clausing in zijn proefschrift een
ruimere verhaalsmogelijkheid voor de crediteuren van de nemer heeft bepleit dan
het voorontwerp biedt. Clausing meent dat het uitgangspunt van het voorontwerp,
dat via een levensverzekering bespaard vermogen in beginsel niet aan het verhaal
van crediteuren mag worden onttrokken, met zich brengt dat ook verzekeringen
met slechts premievrije waarde aan verhaal moeten zijn onderworpen. Een verzeke-

332.    Clausing 1976, p. 81.
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ring met (slechts) premievrije waarde vertegenwoordigt immers ook bespaard ver-
mogen.333 Zoals we in de vorige paragraaf hebben gezien is de groep verzekeringen
waarin premievrije waarde wordt gevormd veel groter dan de groep verzekeringen
die stellig tot een uitkering leiden. Tot de groep met premievrije waarde horen
onder meer de lijfrenteverzekeringen. En zo zou de lijfrentepolis ter verzorging
van de oude dag van de verzekeringnemer in het door Clausing voorgestelde ruime-
re verhaalsregime niet (geheel) tegen de crediteuren van de nemer kunnen worden
beschermd  en zou er reden kunnen zijn voor een speciale beschermingsregeling
van deze sterk op pensioenen lijkende verzekeringsvormen.

Het niet-officitle ( 1982) en het officiale ( 1986) regeringsontwerp van titel 7.17

In het niet-officiae regeringsontwerp van 1982 is Clausings voorstel het verhaal
door crediteuren niet te beperken tot verzekeringen die stellig tot een uitkering
leiden, maar de verhaalsmogelijkheden uit te breiden tot alle verzekeringen met
premievrije waarde, overgenomen, althans indien tijdens het beslag of het faillisse-
ment de verzekering tot uitkering komt. Het verhaal  op een lopende polis bleef
beperkt tot de afkoopwaarde en dus  tot die verzekeringsvormen die stellig tot
een uitkering leiden. Gezien deze differentiatie in de verhaalsmogelijkheden werd
de opzet van het voorontwerp gewijzigd. Daarin regelde art. 7.17.3.21 verhaal door
beslag en art. 23 verhaal in faillissement. In het niet-officiale regeringsontwerp
regelen de artikelen 7.17.3.21 (en 2la en 2lb) verhaal door beslag en faillissement
op een lopende polis. Het verhaal was dan in beginsel beperkt tot de afkoopwaarde.
De artikelen 7.17.3.23 (en 23a en 23b) regelen het verhaal (merkwaardigerwijs
uitsluitend in faillissement en niet tevens bij beslag) op ten behoeve van een derde
tot uitkering gekomen polissen. Daarop was verhaal mogelijk tot maximaal de
premievrije waarde op de dag voorafgaand aan het einde van het verzekerde risico.

Terzijde zij hier opgemerkt dat het regeringsontwerp van 1982 hier een gecom-
pliceerde regeling heeft geschapen. Men stelle zich voor: schuldeiser A legt ten
laste van zijn schuldenaar B beslag onder verzekeraar C. C verklaart dat de ver-
zekering die B met hem heeft afgesloten geen afkoopwaarde heeft, maar wel pre-
mievrije waarde. Moet A nu het beslag opheffen of mag hij het laten liggen in de
hoop dat de polis tot uitkering zal komen zodat hij zich op de premievrije waarde
kan verhalen of wellicht zelfs op de gehele uitkering indien er op dat moment zou
blijken geen derde-begunstigde te wezen?

Wat hiervan ook zij, door deze uitbreiding van de verhaalsmogelijkheden betrad
het niet-officiele regeringsontwerp de grijze gevarenz6ne  van de pensioensfeer.
Dit werd onderkend en men nam dan ook Clausings voorstel over een extra ver-

333.    Clausing 1976, p. 72 en 77.
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haalsbescherming te bieden aan op pensioenen lijkende levensverzekeringsovereen-
komsten. In art. 7.173.21, lid 3 werd bepaald, dat ingeval een verzekering aan-
spraak geeft op of moet leiden tot lijfrente-uitkeringen, slechts verhaal mag wor-

den genomen op dat gedeelte van de afkoopwaarde dat meer is dan tweemaal een
jaaruitkering ingevolge de AOW. Uit het tot nu toe betoogde zal duidelijk zijn,
dat de ontwerpers hier de technische fout hebben gemaakt lijfrente-polissen in
verband te brengen met afkoopwaarde. Lijfrente-polissen leiden immers niet stellig
tot een uitkering en afkoopwaarde is er in het systeem van het ontwerp slechts

bij verzekeringen die stellig tot een uitkering leiden.
Of het om deze reden is geweest of om een andere - dat is niet te achterhalen,

omdat de MvT op het regeringsontwerp van 1986 niet in discussie treedt met het
niet-officiele regeringsontwerp van 1982 -, het regeringsontwerp van 1986 heeft de
ruimere verhaalsregeling weer schielijk ingetrokken en is teruggekeerd tot het

uitgangspunt van het voorontwerp dat verhaal in beginsel slechts mogelijk is op
en in geval van afkoopwaarde. Dit uitgangspunt is in het regeringsontwerp zelfs

nog strenger doorgevoerd dan in het voorontwerp reeds het geval was.
Deze grotere strengheid komt volgens de MvT tot uiting op twee punten. In de
eerste plaats zou het voorontwerp verhaal niet slechts hebben toegelaten op ver-
zekeringen die afkoopwaarde hebben in de zin van art. 7.17.3.13 (dus omdat zij
stellig tot een uitkering leiden), maar ook op verzekeringen die volgens de wet
geen, maar contractueel wel afkoopwaarde bezitten.334 Het regeringsontwerp be-

paalt nu met zoveel woorden dat verhaal slechts mogelijk is op verzekeringen die
naar luid van art. 7.17.3.13 afkoopwaarde hebben. Of hier sprake is van een inper-
king van de verhaalsmogelijkheden ten opzichte van het voorontwerp kan betwijfeld
worden. In het voorontwerp of de toelichting daarbij valt immers geen aankno-
pingspunt te vinden voor de door de MvT bij het regeringsontwerp geuite veron-
derstelling dat de term "afkoopwaarde" in het voorontwerp meer zou betekenen

dan afkoopwaarde in de zin van art. 7.17.3.13, lid 1. In het voorgaande is er dan
ook vanuitgegaan dat het voorontwerp slechts verhaal toeliet op de afkoopwaarde
van verzekeringen die stellig tot een uitkering leiden. Op dit punt legt het rege-
ringsontwerp in weerwil van de Memorie van Toelichting daarbij dan ook waar-

schijnlijk geen grotere gestrengheid aan de dag dan het voorontwerp al deed. Het
tweede punt leidt wel duidelijk tot een beperking van de verhaalsmogelijkheden

vergeleken  bij het voorontwerp. In het regeringsontwerp is ook in faillissement
het verhaal beperkt tot de afkoopwaarde in de zin van art. 7.17.3.13 en is de
curator niet meer, zoals volgens het voorontwerp nog wel, bevoegd zichzelf q.q.
als begunstigde aan te wijzen of de verzekering te verkopen indien de verzekering

geen afkoopwaarde heeft dan wel de rechthebbende op de uitkering geen prijs

334. TK 19529, nr. 3, p. 56.
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stelt op voortzetting van de verzekering tegen storting van de afkoopsom in de
boedel.

Aldus is het toepassingsgebied van de verhaalsregeling van titel 7.17 nog verder
beperkt dan in het voorontwerp reeds het geval was en kon het regeringsontwerp
met nog meer reden dan het voorontwerp het verzorgingsaspect als zodanig buiten
beschouwing laten. De MvT meldt:

"Lijfrenteverzekeringen zijn nimmer verzekeringen die, in de zin van
art. 13, lid 1, stellig tot een of meer uitkeringen leiden. Op deze catego-
rie, waarin de pensioenverzekeringen een belangrijke plaats innemen,
zijn de artikelen 21-23b dus in het geheel niet van toepassing".335

Die artikelen zijn - naar het oordeel van de ontwerpers - in beginsel wel van
toepassing op kapitaalverzekeringen met lijfrente-clausule. Omdat ook deze als
oudedagsvoorzieningkunnen fungeren, handhaaft het ontwerpvoordeze verzekerin-
gen - op grond van sociale overwegingen - de in het onofficiele regeringsontwerp
ingevoerde beslagvrije voet van tweemaal een jaaruitkering ingevolge de AOW.
Gold deze beslagvrije voet in het onofficiele regeringsontwerp verzekeringen 'die
aanspraak geven op of moeten leiden tot lijfrente-uitkeringen", in het definitieve
regeringsontwerp kon en moest deze verhaalsbescherming worden beperkt tot
levensverzekeringen 'die moeten leiden tot een lijfrente: Hier wordt gedoeld op de
kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. De zuivere lijfrenteverzekeringen zijn, in
het systeem van het ontwerp terecht, uit het beeld verdwenen. Men vindt de
regeling van de beslagvrije voet in art. 7.17.3.23 lid 3, in de regeling die ziet op
kapitaaluitkeringen aan een derde, maar ook staat de regel in art. 7.17.3.21, lid 3,
in de "afdeling" dus die gaat over verhaal op lopende polissen. In art. 7.17.3.21, lid
3 wordt op twee manieren de indruk gewekt dat de beslagvrije voet slechts geldt
indien er een derde als begunstigde is aangewezen. In de eerste plaats omdat
gesproken wordt over "een uitkering voor de begunstigde" en in de tweede plaats
omdat de beslagvrije voet niet geldt, althans volgens de MvT,336 indien de ver-
zekering als eengift moet worden aangemerkt. Nochtansmoet aangenomenworden
dat de beslagvrije voet ook geldt indien de verzekeringnemer een kapitaalverzeke-
ring met lijfrenteclausule heeft afgesloten met het oog op de verzorging van
(uitsluitend) de eigen oude dag. Zou dit niet zo zijn, dan zou hier verzorgings-
beschermingwordengebodenvoorgevallendiealvoldoendebeschermingdeelachtig
kunnen worden via het instrument van de onherroepelijkheid van de begunstiging

335. TK 19529, nr. 3,p. 54.
336.  Zie TK 19529, nr. 3, p. 57, waar men dit als de inhoud van de derde zin van art. 21,

lid 3 vermeldt. In het wetsvoorstel zelf is deze zin, naar men moet aannemen per
vergissing, weggelaten.



126 3. DRIE THEMA'S IN HEr DEBAT

en zouden de gevallen waarvoor Clausing juist een beschermingsregel nodig achtte,
alsnog buiten de boot vallen.

Maken we de balans tot dusverre op dan kunnen we vaststellen, dat in het debat
over de juridische plaatsbepaling van de levensverzekeringsovereenkomst het ver-
zorgingsaspect vanouds een belangrijke rol heeft gespeeld. De verzorgingsfunctie
vormde in de literatuur en in de rechtspraak een belangrijk argument voor de leer
van het oorspronkelijke recht. In het debat over vraagpunt 34 in de Tweede Kamer
manifesteerde zich de gedachte dat juridisch gezien de leer van het afgeleide recht
de beste papieren heeft en slechts een onherroepelijke begunstiging kan vrijwaren
tegen verhaal door crediteuren van de nemer. Daartegenover vond men dat polissen
met een sterk verzorgingskarakter beschermd moeten worden tegen verhaal en dat
voor de wijze waarop dat moet gebeuren aansluiting zou moeten worden gezocht
bij de beschermingsregels ten aanzien van pensioenaanspraken en pensioenrechten.
Van deze gedachten is in het voorontwerp en in het regeringsontwerp vrijwel niets
terug te vinden. De ontwerpers van titel 7.17 zijn hun eigen weg gegaan. Hoewel
zij zich daarbij hebben laten inspireren door het stelsel van Van Oven, voor wie
de verzorgingsgedachte nog een belangrijke drij fveer was, is de verzorgingsgedach-
te in titel 7.17 van het NBW niet prominent aanwezig. Niet ter fundering van de
door de ontwerpers gemaakte keuze voor de leer van het oorspronkelijke recht en
eigenlijk ook niet ter motivering van de tweedeling: spaardeel - risicodeel. De
verhaalsregeling is in het NBW zodanig vorm gegeven, dat slechts een beperkte
groep verzekeringen er door wordt getroffen. Verzekeringen met een verzorgings-
element vallen vrijwel geheel buiten de verhaalsregeling. Een uitzondering kunnen
vormen de kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule. Op deze verzekeringen, die
een duidelijk verzorgingsaspect kunnen vertonen, is de verhaalsregeling van titel
7.17 meestal wel van toepassing. Het ontwerp schrijft hiervoor daarom een beslag-
vrije voet voor, zowel bij verhaal op de (afkoopwaarde van) de lopende polis als
bij verhaal op de tot uitkering gekomen polis (tot de afkoopwaarde).

De verhouding tussen boek 4, titel 7.3 en titel 7.17 NBW

Met de bovenstaande vaststelling dat de reikwijdte van de verhaalsregeling in het
NBW uiterst beperkt is en dat de ontwerpers om die reden de netelige verzorgings-
problematiek goeddeels buiten beschouwing konden laten, wordt aan het ontwerp
niet helemaal recht gedaan. Indien de begunstiging van een derde als een gift is
te beschouwen biedt het ontwerp immers aan de crediteuren van de verzekering-
nemer veel ruimere verhaaismogelijkheden. Dan kunnen zij verhaal nemen op elke
verzekeringsuitkering, ongeacht of die al dan niet een spaarelement bevat en
ongeacht de vraag of de derdenbegunstiging op het moment van aanvang van de
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uitwinning herroepelijk of onherroepelijk was. Verhaal is mogelijk op de gehele
uitkering indien die wordt genoten door de erfgenamen van de verzekeringnemer.
In andere gevallen is verhaal mogelijk tot de premievrije waarde en bij verzekerin-
gen zonder premievrije waarde: tot de som van de over de laatste vijf jaar ten
laste van de verzekeringnemer gekomen premies.

Wie de tekst van het ontwerp leest, zal deze ruimere verhaalsmogelijkheid niet
gemakkelijk op het spoor komen. Art. 7.17.3.23 bepaalt in de leden 1, 2 en 3 dat
crediteuren van de verzekeringnemer in diens faillissement of in de vereffening
van diens nalatenschap verhaal kunnen nemen op de aan een derde verschuldigde
verzekeringsuitkering indien de verzekering afkoopwaarde had en tot maximaal het

bedrag van de afkoopwaarde die de verzekering had op de dag v66r het einde van

het risico (en  - bij een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule - onder aftrek
van een beslagvrije voet). Lid 4 van art. 7.17.3.23 bepaalt vervolgens: "De leden 1
tot en met 3 gelden niet in de gevallen waarin art. 7.3.12c van toepassing is." Art.
7.3.12c bepaalt in de leden 1 en 2, dat de aanwijzing van een begunstigde bij een
sommenverzekering wordt aangemerkt als een gift, tenzij de aanwijzing geschiedt
ter nakoming van een verbintenis anders dan schenking. De waarde van de gift
wordt gesteld op de premievrije waarde op de dag voorafgaand aan de verwezen-

lijking van het verzekerde risico, dan wel de som van de premies over de laatste

vijf jaar.
Nu wordt noch in titel 7.17, noch in titel 7.3 bepaald dat de crediteuren van de

nemer verhaal kunnen nemen op alle verzekeringsuitkeringen tot de zojuist ge-
noemde waarde, indien de begunstiging als een gift moet worden aangemerkt.
Gezien het feit dat het NBW zich stelt op het uitgangspunt van een oorspronkelijk
recht voor de derde-begunstigde en gezien het feit dat de verhaalsmogelijkheid die
de eerste drie leden van art. 7.17.3.23 de crediteuren van de nemer bieden als een
uitzondering op de hoofdregel is te beschouwen, zou de logische conclusie uit het

bovengeciteerde vierde lid van dit artikel moeten zijn, dat bij giften de hoofdregel
geldt en verhaal dus geheel is uitgesloten.

Dit nu is niet de bedoeling, zo leert ons de MvT.337 Daaruit valt op te maken
dat in geval van een gift verhaal door crediteuren wel mogelijk is en wel in de
ruime mate die hierv66r is aangegeven.

Evenmin als uit art. 7.17.3.23 is deze ruime verhaalsregeling rechtstreeks uit art.
7.3.12c af te lezen. Een indirecte aanwijzing er voor, en dan nog alleen voor het

geval een verzekeringsuitkering opeisbaar wordt door het overlijden van de ver-
zekeringnemer, is te vinden in lid 6 van art. 7.3.12c. Daar wordt bepaald:

"Voorzover de uitkering die door het overlijden van de verzekeringnemer
wordt verschuldigd, als een gift geldt, wordt zij voor de toepassing van

337. TK 19529, nr. 3, p. 54.
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het in boek 4betreffende inkorting en verminderingbepaalde aangemerkt
als een legaat ten laste van de gezamenlijke erfgenamen."

Uit het feit dat legaten post-concurrent zijn (art. 4.4.2.4, lid 1), kunnen we dan
vervolgens alleiden dat de schuldeisers van de nemer verhaal op de uitkering
hebben.

Aldus blijkt de bedoeling van de regeling slechts door vergelijkende bestudering
van de artikelen 7.17.3.23, 7.3.12c en 4.4.2.4. Op de vraag of de ruime verhaalsrege-
ling ook geldt in gevallen waarin verzekeringnemer en verzekerde niet samenvallen
en de nemer nog leeft op het moment dat de uitkering aan de derde-begunstigde
verschuldigd wordt, kan ook door vergelijkende bestudering van de genoemde
bepalingen geen antwoord worden verkregen en moeten we een vermoedelijk be-
vestigend antwoord halen uit de bovengenoemde passage uit de MvT.

Op de merites van deze wetstechniek wordt nog teruggekomen in hoofdstuk 4.
Voor het onderwerp dat ons nu bezighoudt, het verzorgingsaspect, gaan we er
maar van uit, dat het op het eerste gezicht weliswaar lijkt dat titel 7.17 de ver-
haalsmogelijkheden voor crediteuren van de nemer zo sterk begrenst, dat alle
polissen met een verzorgingsoogmerk buiten het verhaal vallen, doch dat bij nader
inzien via art. 7.3.12c de verhaalsmogelijkheden sterk worden uitgebreid. De vraag
moet nu wordenbeantwoord of deze uitbreiding ook verzorgingspolissen "bedreigt".
Dat zou niet het geval zijn, indien polissen met een verzorgingsoogmerk niet onder
het begrip "gift. vallen. Een aanwijzing dat de begrippen "verzorging  en 'gift"
elkaar uitsluiten zou men kunnen zien in art. 7.17.3.21, lid 3, waarin aan een
lopendekapitaalverzekeringmet lijfrenteclausule wegens het daaraan toe te kennen
verzorgingskarakter een beslagvrije voet wordt verbonden tenzij daarbij een be-

gunstiging in het spel is die aangemerkt moet worden als een gift. Nochtans valt
uit art. 7.3.12c een ruimer begrip "gift" en, complementair, een enger begrip "ver-
zorging  af te leiden. In lid 1 van dit artikel wordt tot een gift bestempeld elke
aanwijzing van een begunstigde die niet geschiedt ter nakoming van een verbintenis
(anders dan schenking). Niet elk nastreven van eenverzorgingsoogmerk kan worden
aangemerkt als het voldoen aan een (natuurlijke) verbintenis.
Art. 6:3 (6.1.1.3), lid 2, onder b acht een natuurlijke verbintenis aanwezig

"wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting
heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet
afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een
aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt'.

Uit deze omschrijving valt af te leiden, dat een derdenbegunstiging met een ver-
zorgingskarakter niet stee(is als het voldoen aan een natuurlijke verbintenis kan
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worden beschouwd en als een gift onder het regime van art. 7.3.12c kan vallen.
Via art. 7.3.12c kunnen dus ook uitkeringen uit ter verzorging van derden afgeslo-
ten lijfrenteverzekeringen ondenvorpen zijn aan verhaal van crediteuren door de
verzekeringnemer.

Of deze redenering overigens opgaat is niet helemaal zeker. Het zou kunnen

zijn dat de werking van art. 7.3.12c wordt beinvloed door art. 4.3.3.7, onder a. In
de meest recente redactie (te weten die van het Ontwerp Invoeringswet Boek 4
en titel 3 van Boek 7 NBW)338 bepaalt dit artikel dat voor de toepassing van de
legitiemebepalingen niet als gift worden beschouwd:

"Giften aan personen ten aanzien van wie de erflater moreel verplicht
was bij te dragen in hun onderhoud tijdens zijn leven of na zijn dood,
voorzover zij als uitvloeisel van die verplichting zijn aan te merken en
in overeenstemming waren met het inkomen en het vermogen van de
erflater."

Dit artikel vindt zijn oorsprong in het antwoord op vraagpunt 35, dat de formule
van het arrest De Visser-Harms in het nieuwe erfrecht opgenomen wilde zien (zie
hoofdstiik 2, paragraaf 6). In het ontwerp-Meijers en het regeringsontwerp voor
boek 4 NBW was de bepaling van art. 4.3.3.7 dan ook toegespitst op de levensver-

zekering:
"Levensverzekeringen ten behoeve van personen ten aanzien van wie de
erflater moreel verplicht was maatregelen te treffen, ten einde in hun
onderhoud na zijn overlijden te voorzien, worden niet als voor inkorting
vatbare giften aangemerkt (...)."

Later, in het gewijzigd ontwerp, heeft de bepaling de bovengeciteerde ruimere
redactie gekregen. Volgens de MvA 39 en het verslag van het Mondeling Over-
leg34(  is de strekking van het artikel elke vermogensbeschikking van de erflater
die geacht kan worden te strekken tot verzorging, onaantastbaar te maken voor
legitimarissen, ongeacht de vraag of de morele verplichting als een natuurlijke
verbintenis kan worden beschouwd en ongeacht de vraag of de erflater onder de
levenden of terzake van zijn overlijden heeft beschikt.

Hoe de verhouding is van deze "De Visser-Harms-regel" tot art. 7.3.12c is niet

helemaal duidelijk. In dit laatste artikel wordt immers de begunstiging bij sommen-
verzekering aangemerkt als gift, tenzij zij aangemerkt kan worden als de voldoe-

ning aan een (natuurlijke) verbintenis. Lid 6 van art. 7.3.12c bepaalt vervolgens dat

338. TK 17141, nrs. 6, 7 en 8.
339.    TK 3771, nr. 6, p. 49.
340.    TK 3771, nr. 8, p. 33/34.
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voorzover een uitkering, door het overlijden van de verzekeringnemer verschuldigd,
als een gift geldt, zij voor de toepassing van het in boek 4 betreffende inkorting
en vermindering bepaalde wordt aangemerkt als een legaat.

Valt nu elke verzorgingspolis buitcn de greep van de 1cgitimarissen (art. 4.3.3.7)
of slechts voorzover de verzorgingspolis kan worden aangemerkt als het voldoen
aan een natuurlijke verbintenis (art. 7.3.12c)? Van Straaten341 meent het eerste op
grond van de omstandigheid dat art. 7.33b (en dus, zo voeg ik daaraan toe: art.
7.3.124 dat immers een toepassing van art. 3b is voor levensverzekering) niet
beoogt de gift terzake des doods als zodanig voor inkorting vatbaar te maken,
doch slechts een regel geeft voor de volgorde waarin ingekort moet worden, indien
van een gift sprake zou zijn. Voor de vraag of de begunstiging bij
levensverzekering moet worden aangemerkt als een gift geeft Van Straaten dus
voorrang aan art. 4.3.3.7 boven art. 7.3.12c.

Zou Van Straaten het bij het rechte eind hebben dan kan de hierboven getrok-
ken conclusie over de betekenis van art. 7.3.12c in verhouding tot het in titel 7.17
geregelde verhaal van crediteuren wellicht niet overeind blijven. Men zou dan
immers kunnen redeneren dat een derdenbegunstiging ter verzorging op grond van
art. 4.3.3.7 het karakter van gift verliest met gevolg dat de titel over schenking
en dus ook art. 7.3.12c niet van toepassing is. Legitimarissen kunnen dan niet
inkorten op de uitkeringen. Crediteuren van de nemer kunnen zich wel op de
uitkering verhalen, zij het niet op grond van art. 7.3.124 doch op grond van art.
7.17.3.23 e.v. Zij hebben dus verhaal voorzover de verzekering afkoopwaarde had
en wel tot maximaal de alkoopwaarde. Een levensverzekering met derdenbegunsti-
ging die stellig tot een uitkering leidt is in deze gedachtengang niet onaantastbaar
voor crediteuren, maar wel voor legitimarissen. De legitimarissen moeten het ver-
zorgingsoogmerk tegen zich laten gelden bij een verzekering waarvan de wetgever
in verband met de positie van crediteuren stelt, dat de daarmee mogelijk beoogde
verzorging geen bescherming verdient omdat de verzekeringnemer niet heeft geko-
zen voor een lijfrentevorm of voor een onherroepelijke begunstiging.

Zou de opvatting van Van Straaten over de voorrang van het "gift-begrip" van
art. 4.3.3.7 boven het "gift-begrip" van art. 7.3.12c juist zijn dan is er nog een
andere redenering mogelijk die de verhouding tussen crediteuren van de nemer en
de legitimarissen nog meer uit elkaar trekt. Art. 4.3.3.7 bepaalt dat 'verzorgings-
giften" (slechts) niet als gift worden beschouwd voor de toepassing van afdeling
4.3.3 (de legitieme portie). Hieruit zou kunnen worden afgeleid, dat art. 4.3.3.7 art.
7.3.12c slechts opzij zet voorzover dat laatste artikel (in lid 6) verwijst naar de
regels over inkorting. De macht van art. 4.3.3.7 zou zich dan niet uitstrekken tot
art. 7.3.12c voorzover dat artikel (eveneens in lid 6) verwijst naar de vermindering

341.  In WPNR 5682 (1984), p. 53 c.v. zie p. 57.
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van legaten ten behoeve van de crediteuren. Deze vermindering is immers niet
geregeld in afdeling 433, maar in afdeling 4.4.2. (Terzijde zij hier opgemerkt dat
Van der Burght in een WPNR-artike1342 het begrip 'vermindering" in art. 7.3.3b en
7.3.12c ten onrechte opvat als de in art. 4.3.3.8, lid 3 geregelde toerekening van
giften aan een legitimaris). Zou de relatie tussen de artikelen 4.3.3.7 en 7.3.12c
aldus moeten worden opgevat, dan zouden legitimarissen elke begunstiging, voor-
zover strekkende tot verzorging tegen zich moeten laten gelden, terwijl de credi-
teurenverhaal zoudenkunnennemenop elkelevensverzekeringsuitkeringvoorzover
die niet aangemerkt kan worden als het voldoen aan een natuurlijke verbintenis
en wel tot de premievrije waarde  dan wel  de som van de laatste vijf jaarpremies
of tot maximaal de gehele uitkering indien die verschuldigd was aan erfgenamen
als zodanig. (In het laatste geval overigens wordt de uitkering ook aangemerkt als
een gift indien ermee voldaan werd aan een natuurlijke verbintenis. Hoe art. 4.3.3.7
zich verhoudt tot deze in art. 7.3.12c lid 3 neergelegde fictie 43is evenzeer on-
duidelijk als de verhouding tussen artikel 4.3.3.7 en de leden 1 en 6 van artikel
7.3.12c).

Het is overigens te verwachten, Van Straaten wijst er in zijn artikel ook op, dat
de in art. 4.3.3.7 neergelegde "De Visser-Harms-formule' zal worden geschrapt of
gewijzigd. De wetgever staat immers een dwingende regeling voor ogen om verzor-
gingsaanspraken van bepaalde nabestaanden (de langstlevende echtgenoot en de
zogenoemde "somgerechtigden", zie de artikelen 4.2A.2.5 - 7) veilig te stellen

tegenover legitimarissen en anderen die de erflater heeft willen bevoordelen na zijn
overlijden. Grofweg wenst de NBW-wetgever de volgende rangorde tussen de be-
langhebbenden bij een nalatenschap (zie art. 4.1.3e): 1 schuldeisers; 2 langstlevende
echtgenoot en somgerechtigden; 3 legitimarissen 4 legatarissen.

Men wil nu vermijden dat deze rangorde wordt doorkruist door handelingen (om
niet) van de erflater. Daartoe worden giften die pas uitgevoerd moeten worden na
het overlijden ("giften terzake van het overlijden") als quasi-erfrechtelijke verkrij-
gingen aangemerkt en gebracht onder het regime van legaten. Onder dit regime
moet men niet te gemakkelijk kunnen uitkomen door een vermogensbeschikking als
een voldoen aan een morele verplichting en daarom niet als een gift te zien. In
weerwil van art. 4.3.3.7 en de geschiedenis van dit artikel zal de "De Visser-Harms-
formule" op twee manieren worden ingeperkt. In de eerste plaats is het waarschijn-
lijk de bedoeling de werking van art. 4.3.3.7 te beperken tot de giften onder de

342.  Gr. van der Burght, Enige opmerkingen bij het voorstel tot wijziging van het huwe-
lijksvermogensrecht bij de Invocringswet bocken 3-6 NBW, zesde gedeclte, in WPNR
5655 (1983) p. 365 c.v., Zic p. 366 1.k.

343.    Zie ook de -vergelijkbare- fictie in art. 4.3.3.8 lid 3.
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levenden.344 Art. 4.3.3.7 zal dan de werking van art. 7.3.12c niet meer kunnen
beinvloeden. In de tweede plaats zal het onder het NBW, anders dan de Hoge Raad
in het arrest De Vissers-Harms heeft bepaald, niet meer mogelijk zijn door een
testamentaire aanwijzing van een begunstigde ter nakoming van een natuurlijke
verbintenis, de rechten van de legitimarissen (onder wie naar NBW voor de moge-
lijkheid tot inkorting ook te begrijpen zijn de langstlevende echtgenoot en de
somgerechtigden, zie art. 4.2A.2.8) te verkorten. Dit valt af te leiden uit art.
4.3.3.12, lid 2 onder a, waarin wordt bepaald dat een making, voorzover die is te
beschouwen als voldoening aan een natuurlijke verbintenis van de erflater, pas na
de andere makingen voor inkorting in aanmerking komt. Een testamentaire begun-
stiging ter nakoming van een natuurlijke verbintenis is dus wel -als een legaat-
inkortbaar, zij het pas na andere legaten.

De ratio van deze laatste breuk met De Visser-Harms moeten we vooral hierin
zoeken, dat de NBW-wetgever niet wil dat de erflater niet ten koste van zichzelf,
maar ten koste van de verzorgingsgerechtigde langstlevende echtgenoot en de
somgerechtigden en ten koste van de legitimarissen royaal doet jegens een van
hen of derden.345

Samenvatting en conclusie

Naar NBW staat ons op het punt van derdenbegunstiging bij levensverzekering
erfrechtelijk waarschijnlijk het volgende te wachten:
1.  Een bij testament gedane aanwijziging wordt steeds aangemerkt als een legaat,

ongeacht de vraag of door de aanwijzing voldaan wordt aan een natuurlijke
verbintenis. (art. 4.3.3.12, lid 2 onder a).

2. Hetzelfde geldt indien de toekomstige erflater een natuurlijke verplichting
versterkt tot een civiele, bijvoorbeeld door een begunstiging door de derde te
laten aanvaarden, waardoor zij onherroepelijk wordt. Dit vloeit voort uit art. 6:5
(6.1.13) lid 4, dat een bij leven in een civiele verbintenis omgezette natuurlijke
verbintenis die de strekking heeft dat zij pas na de dood zal worden nageko-
men, aanmerkt als een legaat.346

3.   Hetzelfde als onder 1 en 2 geldt indien de verzekeringsuitkering toekomt aan de
erfgenamen als zodanig (art. 7.3.12c lid 3).

344. Aldus B.C de Die, Giftachtigen met uitgestelde werking in het nicuwc Burgerlijk
Wetbock, Van der Grinten-bundel "Goed en trouw", Deventer 1984, p. 355 c.v.; Zie p.
361, noot 11.

345.  Vgl. TK 3771, nr. 8 (mondeling overlcg), p. 33; zic in dezelfde zin reeds J. Eggens in
'De natuurlijke verbintenis en het erfrecht, VPO II, p. 103 e.v., zie p. 112.

346. Deze bepaling is ingevoerd bij de Invocringswet boeken 3-6 NBW, vijfde gedeelte,
doch weer opgeschort in afwachting van de invoering van het nicuwe erfrecht; Zie
TK 17541, nr. 3 (MvT), p. 21 en nr. 8 (MvA), P· 19.
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4. Indien anderen dan de erfgenamen als zodanig in de overeenkomst van levens-
verzekering, althans niet bij uiterste wil, als begunstigden zijn aangewezen
wordt het van belang of de aanwijzing kan worden aangemerkt als het voldoen
aan een natuurlijke verbintenis. Is dit niet het geval dan wordt de (overlij-
dens)uitkering beschouwd als een legaat van de premievrije waarde dan wel de
som van de laatste vijf jaarpremies (art. 7.3.124 leden  1, 2 en 6).  Is de begun-
stiging te beschouwen als het voldoen aan een natuurlijke verbintenis dan wordt
de uitkering buiten de nalatenschap om verkregen, tenzij het een verzekering
met afkoopwaarde in de zin van art. 7.17.3.13 betrof. In dat geval immers wordt
de afkoopwaarde krachtens art. 7.17.3.23b lid 2 voor de vereffening van de
nalatenschap van de verzekeringnemer met een legaat gelijkgesteld met als
gevolg dat de in art. 4.1.3e voorziene rangorde in acht moet worden genomen.

5. Art. 4.3.3.7, dat elke voldoening aan een morele verplichting vrijwaart tegen
inkorting, is voor de levensverzekering nog slechts van belang, indien de uitke-
ring opeisbaar wordt bij het in leven zijn van de ver keringnemer. Bij het
latere overlijden van de verzekeringnemer moet diens bevoordeling van de
derde-begunstigdb, mits geeffectueerd binnen vijf jaar voor zijn overlijden (art.
4.3.3.5 sub e), als een voor inkorting vatbare gift worden beschouwd tenzij de
begunstiging voortkwam uit een morele plicht tot onderhoud.

Een verdere erfrechtelijke analyse en waardering van het zojuist geschetste te
verwachten NBW-stelsel moet hier achterwege blijven. Het bovenstaande lijkt
voldoende om de volgende conclusies te trekken.

In titel 7.17 kon de wetgever bij de regeling van de levensverzekeringsovereen-
komst goeddeels voorbijgaan aan het verzorgingsaspect. Het verzorgingskarakter
van een levensverzekeringspolis dient tot uitdrukking te worden gebracht door
het kiezen van de lijfrentevorm en/of (ingeval de verzorging van een ander dan
de verzekeringnemer beoogd werd) door het onherroepelijk maken van de (der-
den-)begunstiging. In beide gevallen is de verzekeringsuitkering gevrijwaard tegen
verhaal door crediteuren.

Dit stelsel wordt evenwel opengebroken door de werking van art. 7.3.12c in
gevallen waarin een verzorgingsbedoeling aanwezig is die naar NBW niet als een
natuurlijke verbintenis kan worden aangemerkt en door regelingen als die van de
artikelen 4.3.3.12, lid 2 sub a, 6:5 (6.1.1.5) lid 4 en 7.3.12c lid 3, volgens welke
artikelen derdenbegunstigingen die beschouwd kunnen worden als het voldoen aan
een natuurlijke verbintenis niet beveiligd zijn tegen aanspraken van crediteuren, de
langstlevende echtgenoot en de somgerechtigden, en de legitimarissen. Anders dan
in titel 7.17 kan deze beveiliging niet worden verkregen door het onherroepelijk
maken van de begunstiging noch door het kiezen van de lijfrentevorm.
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In het regime van titel 7.17 lijkt het verzorgingsaspect bij levensverzekering
een heel andere rol te spelen dan in het erfrechtelijke regime, terwijl die twee
regimes vooral bij overlijdensverzekeringen geheel in elkaar grijpen. Het is niet
gemakkelijk om vat te krijgen op het stelsel van NBW-regelingen die van belang

zijn voor de verhouding tussen de derde-begunstigde enerzijds en de belanghebben-
den bij het vermogen van de verzekeringnemer anderzijds. Een van de belemmeren-
de factoren lijkt te zijn, dat aan het NBW geen gefundeerd concept ten grondslag
ligt over de rol die het verzorgingsaspect heeft te spelen bij levensverzekering.

De NBW-wetgever heeft de figuur van de levensverzekering een duidelijke plaats
willen geven in het erfrecht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een constructie
die doet denken aan de leer van het afgeleide recht: de begunstiging van een derde
dan wel de uitkering wordt aangemerkt als een legaat.

Bovendien wordt het belang van het verzorgingsaspect, dat de Hoge Raad in het
arrest De Visser-Harms bracht tot een versterking van de uitzonderingspositie
van de levensverzekeringsovereenkomst, in het NBW teruggedrongen. Dit gebeurt
eensdeels om de erfrechtelijke verzorgingsaanspraken van de langstlevende echt-
genoot en de somgerechtigden niet in de knel te laten komen door levens-

verzekeringsconstructies.
Anderzijds vindt men in het NBW voor de inperking van de 'De Visser-Harms-

leer" een redengeving die rechtstreeks lijkt terug te voeren op de gedachtengang
van Eggens, inhoudende dat een tot de dood toe herroepelijke verzorgingsbelofte
niet als het voldoen aan een natuurlijke verbintenis kan worden aangemerkt.347

Desondanks wordt ook in het nieuwe erfrecht het uitgangspunt van de leer van
het oorspronkelijke recht niet ter discussie gesteld. Uitgangspunt blijft dat de
uitkering buiten de boedel van de verzekeringnemer om wordt verkregen. Bij wege
van fictie wordt de uitkering onder omstandigheden als het ware in de boedel

teruggebracht. Soms de gehele uitkering, soms de premievrije waarde, soms de
afkoopwaarde, soms de som van de laatste vijfjaarpremies. Hoewel in de leer van
het oorspronkelijke recht de herroepelijk aangewezen derde-begunstigde geen recht

doch hoogstens een verwachting heeft, gaat het NBW er - ook bij wijze van fictie
-  vanuit dat de verzekeringnemer door de begunstiging van een derde een waarde
buiten zijn eigen vermogen brengt en die waarde bestemt voor de derde (art. 7.3.12
lid 2 jo. art. 7.3.12c lid 1).

Dit gebeurt bij wege van fictie, omdat er in de leer van het oorspronkelijke
recht eigenlijk geen sprake is van een vermogensovergang tussen de verzekering-
nemer en de derde-begunstigde. Om uitholling van de dwingende erfrechtelijke
regels to voorkomen wil men zo'n vermogensovergang toch construeren, en doet

347.    VPO II, p. 112.
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dat dan door die overgang te situeren op het moment waarop de derde-begunstigde
wordt aangewezen. Het tijdstip waarop de uitkering opeisbaar wordt komt voor
een dergelijke situering niet eerder in aanmerking, omdat de uitkering geschiedt
krachtens een rechtsbetrekking tussen de verzekeraar en de begunstigde.348 Ook
het moment van het onherroepelijk worden van de begunstiging ligt in de leer van
het oorspronkelijke recht niet voor de hand als tijdstip voor de vermogensover-
gang. Na eerst in art. 7.3.12 lid 2 een gift gedefinieerd te hebben als een hande-
ling, die strekt tot bevoordeling kiest art. 7.3.12< lid 1 vervolgens voor het moment
van de aanwijzing van de derde-begunstigde als tijdstip waarop de gift plaatsvindt.
Op dit moment vindt er immers een handeling van de verzekeringnemer plaats.
Zo'n handeling kan, althans in de leer van het oorspronkelijk recht, niet aan-
gewezen worden bij het onherroepelijkheids - en het uitkeringsmoment.

Door deze constructie verwijdert het NBW zich in sterke mate van de feitelijke
en financiele verhoudingen. Verschillende auteurs hebben hun verbazing uitgespro-
ken over deze regeling349 en het ontwerp slaagt er ook niet in het gekozen uit-
gangspunt consequent te volgen. Zo is voor het tot standkomen van een schenking
aanvaarding van een daartoe strekkend aanbod vereist (art. 7.3.1), terwijl voor het
totstandkomen van een gift (materiele schenking) een aanbod al voldoende zou
zijn (art. 7.3.12 lid 2). Voorts kan worden gewezen op de leden 3 en 6 van art
7.3.124 waarin niet de aanwijzing van een begunstigde, maar de uitkering van de
verzekeringssom als een gift wordt aangemerkt.

Het lijkt erop dat de ingewikkeldheid van de levensverzekeringsbepalingen in
het ontwerp voor een deel kan worden toegeschreven aan het veelvuldig werken
met constructies en ficties, waartoe het gekozen uitgangspunt van de leer van het
oorspronkelijke recht noodzaakt indien men aan de consequenties van die leer wil
ontkomen, zoals in het nieuwe schenkings- en erfrecht zo mogelijk nog sterker
het geval is dan in het nieuwe verhaalsrecht.

We komen hierop in hoofdstuk 4 nog terug. Nu wordt het tijd de blik te richten
op de betekenis van het verzorgingsaspect voor hen die ten aanzien van de levens-

verzekeringsovereenkomst de leer van het afgeleide recht voorstaan.

348. TK 17213, nr. 3 (MND, p. 15
349. Zie het advies van de Raad van State bij wetsontwerp 17213; J.Th. Smalbraak in

Smalbraak in NJB 1982, p. 695 e.v.; Gr. van der Burght in WPNR 5655 (1983) p. 365
C.V.



136 3. DRIE THEMA'S IN HET DEBAT

6. Het verzorgingsaspect en de leer van het afgeleide recht; conclusies uit de
paragrafen 5 en 6

In de controverse oorspronkelijk - afgeleid recht heeft de verzorgingsgedachte

altijd een belangrijke rol gespeeld. De aanhangers van de leer van het oorspronke-
lijke recht wierpen de aanhangers van de leer van het afgeleide recht voor de
voeten, dat de laatsten geen oog hadden voor het verzorgingsaspect bij levensver-

zekering. Dit verwijt werd door Molengraaff en zijn latere geestverwanten niet
geaccepteerd. Zij hadden er niets op tegen verzorgingsaansprakenjuridischegelding
te verlenen. Wel achtten zij het onjuist zulks alleen te doen in de levensverze-
keringssfeer en vooral hadden zij er bezwaar tegen dat de verzorgingsgedachte

werd gebruikt als argument voor de leer van het oorspronkelijke recht. Deze leer
immers plaatst het levensverzekeringsrecht in een uitzonderingspositie ten opzichte
van het systeem van het vermogensrecht en dat leidt niet alleen tot nodeloze
ingewikkeldheid van het levensverzekeringsrecht, maar brengt ook de grondbegin-
selen van het vermogensrecht zelf in gevaar.350 Om recht te doen aan de verzor-
gingsgedachte bij levensverzekering is het volgens de aanhangers van de leer van
het afgeleide recht ook helemaal niet nodig om het recht van de begunstigde op
te vatten als een oorspronkelijk recht.

Dit laatste verdient nu onze aandacht. Kan ook in de leer van het afgeleide recht
de verzorgingsgedachte tot gelding worden gebracht of moet in die leer het verzor-
gingsaspect onder het tapijt verdwijnen zoals de pleitbezorgers van de leer van
het oorspronkelijke recht beweren? Dit laatste is niet het geval. Molengraaff en
de zijnen hebben er steeds op gehamerd dat het onjuist is omwille van de ver-
zorgingsgedachte een regeling voor de levensverzekering te aanvaarden die indruist
tegen het systeem van het vermogensrecht. Tegen dit uitzonderingsrecht richtten

351zich hun bezwaren, niet tegen de verzorgingsgedachte op zich. Eggens stelt dat
sociale overwegingen in het recht een rol kunnen spelen, maar niet beslissend

mogen zijn bij de bepaling van de juridische vorm van de levensverzekeringsover-
eenkomst. Molengraaffheeft geopperd verzorgingsaanspraken een speciale bescher-

ming te verlenen, doch dat zou dan niet specifiek moeten gebeuren via de regeling
van de levensverzekeringsovereenkomst, maar via een algemene inperking van de
werking van art. 1177 B.W. 52 Latere schrijvers die zich stellen op het uitgangs-

punt van de leer van het afgeleide recht hebben het verzorgingsaspect bij levens-

350.    Vgl. Eggens in VPO I, p. 188.
351.    VPO I, p. 189.
352.    Molengraaff, 1894, p. 61
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verzekering breder uitgewerkt. Te noemen vallen Kahrel, Kleijn, Derksen en
Westbroek. Van twee van deze schrijvers, Kleijn en Westbroek, zal nu in het kort
worden weergegeven hoe zij zich - op basis van de leer van het afgeleide recht-
de bescherming van verzorgingsaanspraken voorstellen.

De opvattingen van Kleijn en Westbroek

In een rijk en helder opstel 53 schetst F. Kleijn de theoretische en praktische
stand van zaken in het levensverzekeringsrecht anno 1943. Kleijn acht het begrij-
pelijk dat de rechtspraak van de Hoge Raad auteurs als Adriani, Van Oven en
Kahrel heeft gebracht tot het zoeken naar een stelsel, dat een meer evenwichtige
en stabiele verhouding tussen begunstigde en crediteuren tot stand zou kunnen
brengen dan in die rechtspraak het geval is. De rechtspraak van de Hoge Raad im-
pliceert immers dat de positie van de herroepelijk aangewezen begunstigde volledig
beschermd kan zijn of totaal onbeschermd, afhankelijk van de vraag of de verzeke-

ringsuitkering op het moment van verhaal door crediteuren al wel of nog niet
opeisbaar is. Zoals we hebben gezien heeft Van Oven op basis van dezelfde uit-
gangspunten als door de Hoge Raad gehanteerd (leer van het oorspronkelijke recht,
doch niet steeds onaantastbaarheid), een stelsel ontwikkeld waarbij de positie van
de begunstigde steeds voor minstens een deel beschermd en vaak voor een deel
onbeschermd zou zijn. Door andere auteurs, onder wie Kahrel, is op het uitgangs-
punt van de leer van het afgeleide recht naar een soortgelijke tussenoplossing
gezocht: in gevallen waarin de levensverzekering strekt tot verzorging zou de
rechter-commissaris in het faillissement van de nemer de bevoegdheid moeten
hebben die polis buiten het faillissement te houden.354

Kleijn stelt vast dat de voorgestelde tussenoplossingen, zowel wanneer die zijn

gebouwd op de grondslag van de leer van het oorspronkelijke recht als wanneer
ze vertrekken vanuit de vervangingsleer, tot gecompliceerde en ondoorzichtige
juridische structuren leiden. Dit is hieraan te wijten dat ze uitzonderingsrecht
voor de levensverzekering scheppen.

Hij stelt daarom voor de levensverzekeringsovereenkomst in te bedden in het
bestaande systeem van het vermogensrecht. Dit kan alleen gebeuren door conse-

quente toepassing van de leer van het afgeleide recht. De verzorgingsgedachte
verdient ook een juridische regeling maar die regeling moet en kan geheel los
staan van de regeling van de levensverzekering. Kort weergegeven komt Kleijns
constructie erop neer de levensverzekering met herroepelijke aanwijzing steeds

353.    In WPNR 3856/8 (1943).
354.  H. Kahrel, De overeenkomst van levensverzekcring met aanwijzing van den derden-

beoordeelde, VA 1941, p. 1 e.v., zie p. 69.
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(dus ongeacht een al dan niet aanwezig verzorgingsoogmerk) te beschouwen als
een vermogensbestanddeel van de verzekeringnemer. De crediteuren van de nemer
hebben verhaal op dit vermogensbestanddeel, zowel tijdens het leven als na het
overlijden van de verzekeringnemer. Omdat evenwel een levensverzekering niet zo
gemakkelijk te vervangen is als andere vermogensbestanddelen (denk bijvoorbeeld
aan gevorderde leeftijd of ziekte van de verzekeringnemer) moet de nemer bij
verhaal op de lopende polis de mogelijkheid hebben het tenietgaan van de verze-

kering te voorkomen door de crediteur een bedrag ter grootte van de waarde van
de polis aan te bieden. Met betrekking tot het verzorgingsaspect stelt Kleijn voor
de rechter de bevoegdheid te geven sterke morele verzorgingsplichten als rechts-

plichten aan te merken. Het aldus totstandgekomen verzorgingsrecht zou een hoge
rang moeten worden toegekend bij de verdeling van de nalatenschap van de ver-
zekeringnemer: Kleijn stelt preferentie boven de concurrente crediteuren voor.
Heeft bijvoorbeeld A -herroepelijk- B als begunstigde aangewezen dan is B bij
het overlijden van A te beschouwen als legataris terzake van de verzekeringsuit-
kering. Heeft B een verzorgingsaanspraak dan heeft hij een (preferente) vordering
op de nalatenschap (inclusief de uitkering) ter grootte van die aanspraak. Omdat
de contante waarde van de verzorgingsaanspraak in veel gevallen tamelijk hoog
zal uitvallen en dan ook te verwachten is dat in veel nalatenschappen de erfgena-
men totaal niet meer aan bod zullen komen bepleit Kleijn nog de preferente vcr-
zorgingsvordering te beperken tot een decl van de nalatenschap (bijvoorbeeld 3/4

deel).

Westbroek, 5 de tweede in deze paragraaf te bespreken auteur die zich stelt op
het uitgangspunt van de leer van het afgeleide recht maar toch de verzorgings-

gedachte niet veronachtzaamt, schaart zich in grote lijnen achter de analyses van
F. Kleijn. Zeer aantrekkelijk in diens opvatting acht hij de gedachte, dat de ver-
zekeringnemer in geval van herroepelijke aanwijzing de levensverzekering be-
schouwt als behorend tot zijn eigen vermogen. Westbroek acht deze gedachte in
overeenstemming met de maatschappelijke werkelijkheid. Vervolgens is het zo,
aldus Westbroek, dat afgezien van echt consumptieve uitgaven, in alle bestedingen
die een mens doet zowel een verzorgingselement als een beleggingselement schuilt.
Het is echter ondoenlijk die beide elementen af te zonderen zodanig dat zou kun-
nenwordenonderscheidentussenbeleggingsbestedingenenverzorgingsbestedingen
of zodanig dat in 66n bepaalde besteding die beide elementen gekwantificeerd
zouden kunnen worden. Westbroek juicht dan ook het denkbeeld van Kleijn toe
een algemene regeling voor verzorgingsaanspraken te scheppen en daarbij de ver-

355. Westbrock 1960.
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zorgingsgedachte los te koppelen van desubjectieve verzorgingsbedoelingen, ookbij
levensverzekering.

Desondanks ontwikkelt Westbroek een voorstel dat zich enerzijds (toch weer)
beperkt tot levensverzekeringen en dat anderzijds (toch weer) aansluiting zoekt
bij de bedoelingen van de verzekeringnemer, zij het dat in het voorstel van
Westbroekhetverzorgingsoogmerkslechtsbeschermingverdientindiendeverzeke-
ringnemer daartoe een vorm heeft gekozen die aan de hierna te vermelden vereis-
ten voldoet. Westbroek neemt het voorstel van Kleijn niet over omdat daaraan
naar zijn mening de volgende bezwaren zijn verbonden: a) het breukdeel van de
nalatenschap waarop de preferentie van de verzorgingsgerechtigde zal moeten
rusten is moeilijk anders dan willekeurig te bepalen; b) in het stelsel van Kleijn
wordt geen bescherming gel)oden aan de eigen oudedagsverzorging van de verzeke-
ringnemer; c) de regeling van Kleijn schept een ontoelaatbare onzekerheid voor de
crediteuren: hoe kunnen zij nu nagaan welke verzorgingsplichten te zijner tijd op
hun debiteur zullen drukken en welke daarvan de rechter tot preferente vorde-
ringsrechten zal verheffen,356 Om deze redenen acht Westbroek het niet mogelijk
een algemene regelingterbescherming van verzorgingsaanspraken te scheppen. Hij
stelt voor om praktische redenen de verzorgingsbescherming te beperken tot le-
vensverzekeringsovereenkomsten en wel die overeenkomsten die een zo sterke
gelijkenis met pensioenregelingen vertonen dat daarbij een zelfde verzorgingsstrek-
king kan worden aangenomen. Wil er voldoende gelijkenis met pensioenen zijn dan
dient er volgens Westbroek voldaan te zijn aan de volgende vereisten: 1. de be-
gunstiging moet onherroepelijk zijn, althans bepaald moet zijn dat de verzekerde
som slechts bestemd is voor de oudedagsverzorging van de nemer of voor de ver-
zorging van zijn nabestaanden; 2. er moet een periodieke uitkering verzekerd zijn;
3. voor de ingangsdatum en de duur van die uitkeringen gelden de bij pensioenen
gebruikelijkevoorwaarden; 4.de door deverzekeringnemerbetaaldepremies mogen
niet bovenmatig zijn in verhouding tot diens inkomen. Voldoet een overeenkomst
van levensverzekering aan deze vereisten dan is verhaal op de lopende polis uitge-
sloten en geldt er met betrekking tot de uitkeringen een beslagvrije voet analoog
aan die bij pensioenuitkeringen (vgl. voor het huidige recht bijvoorbeeld de ar-
tikelen 21 AOW, 36 AWW, 119Ambt. wet, 32PSW enhet uniformerende wetsvoor-
stel betreffende een algemene regeling van beslag op loon, sociale uitkeringen en
andere periodieke betalingen357)

In alle andere gevallen van levensverzekering dient volgens Westbroek de leer
van het afgeleide recht consequent te worden toegepast.

356.    Westbrock 1960, p. 71/72
351 TK 17897.
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Vergelijken we nu de voorstellen van Kleijn en Westbroek, dan moet worden vast-
gesteld dat de gedachte van Kleijn theoretisch het zuiverst is. De bezwaren van
Westbroek snijden evenwel hout, met name diens stelling dat de levensverzekering
ter verzorging van de eigen oude dag bij Kleijn tussen wal en schip valt en dat
de crediteuren van de nemer in het stelsel van Kleijn te weinig peil kunnen trek-
ken op de verhaalsmogelijkheden die hun (toekomstige) debiteur biedt. De theore-
tisch aantrekkelijke constructie van Kleijn dient dan ook niet toegepast te worden.
De voorstellen van Westbroek hebben, zoals gezegd, het bezwaar, dat ze voor de
levensverzekering ter verzorging uitzonderingsrecht scheppen ten opzichte van
andere verzorgingsvoorzieningen. Dit nadeel wordt echter verzacht door de om-
standigheid dat het geen nieuw uitzonderingsrecht is dat Westbroek voor de levens-
verzekeringsovereenkomst voorstelt. Hij zoekt immers aansluiting bij het voor
pensioenen geldende (uitzonderings)recht en wil verzorgingspolissen onderwerpen
aan het voor pensioenen geldende (uitzonderings)regime. Dit regime bestaat al
sinds jaar en dag en is een vertrouwd en geaccepteerd onderdeel van onze rechts-
orde geworden.

De Brede herwaardering van onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen in het
belastingrecht

Een tweede aantrekkelijk punt van Westbroeks voorstellen is dat ze een opmerkd-
lijke overeenkomst vertonen met recente voorstellen met betrekking tot de ver-
houdingtussen onderhoudsvoorzieningenenspaarvormen inhetbelastingrecht. Om
die overeenkomst en de aantrekkelijkheid daarvan aan te tonen dienen we in te
gaan op de genoemde recente ontwikkelingen in het belastingrecht.

Gedoeld wordt op het voorontwerp van een wet tot wijziging van het fiscale
regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede voor verzekeraars
en pensioenlichamen. Dit voorontwerp is gepubliceerd op 10 juli 1987 58 en is
inmiddels (gedeeltelijk) omgezet in een wetsvoorstel onder (vrijwel) dezelfde
naam.359 Deze voorstellen worden gewoonlijk aangeduid met de term "Brede her-
waardering". Het wetsvoorstel nr. 21198, dat voornamelijk wijzingen in de in-
komstenbelasting en de vennootschapsbelastingbevat, wordt aangeduid met"Brede
herwaardering I". In voorbereiding is nog een wetsvoorstel "Brede herwaardering
II", dat moet leiden tot wijzigingen in de loonbelasting, de successiebelasting en

de vermogensbelasting.

358.      In VN van 18 juli 1987.
359. TK 21198.



DE BREDE HERWAARDERING 141

Evenzeer als in het civiele recht heeft men in het belastingrecht van oudsher

geworsteld met de figuur van de levensverzekering. In hoofdstuk 2, paragraaf 2,
hebben we een voorbeeld van de fiscale worsteling gezien in verband met de
successiebelasting. We zagen dat de belastingwetgever zich in 1917 heeft ontdaan
van de civielrechtelijke problematiek door at hetgeen tengevolge van of na het
overlijden van een erflater wordt verkregen krachtens een overeenkomst van

levensverzekering of krachtens een (ander) beding ten behoeve van een derde, aan
heffing van successiebelasting te onderwerpen (het huidige art. 13 SW). Gaat het
evenwel om verkrijgingen met een verzorgingsaspect dan wordt de heffing van
successiebelasting op verschillende wijzen achterwege gelaten of beperkt (zie
bijvoorbeeld artikel 32 SW).360

Voor de vermogensbelasting vormen polissen van levensverzekering in beginsel
een belastbare bezitting voor de verzekeringnemer (dan wel voor de onherroepelijk
aangewezen begunstigde). Ook hier bestaan echter verschillende vrijstellingen in
verband met het verzorgingsaspect (art. 8 VB). Aanvankelijk waren polissen van
levensverzekering zonder meer vrijgesteld voor de vermogensbelasting. Toen de
fiscus vond dat er te veel vermogen in de onbelaste levensverzekeringssfeer terecht
kwam werden verzekeringsvormen waarbij het beleggingskarakter op de voorgrond
stond belast (wijziging van de Wet op de vermogensbelasting van 1928). Het crite-
rium voor het onderscheid tussen vrij besteedbaar vermogen en gebonden (verzor-
gings)vermogen zocht men aanvankelijk in de relatie tussen de premie en de uit-

kering. Sinds 1964 geldt hiervoor het (wel zeer grove) criterium of er sprake is
van een koopsom dan wel van periodieke premiebetaling. In het eerste geval zou
er sprake zijn van een (belaste) belegging en in het tweede geval van een (on-

belaste) onderhoudsvoorziening (zie art. 8, lid 2 sub e VB). In de literatuur is er
bij herhaling op gewezen dat het genoemde vrijstellingen-criterium volstrekt on-
deugdelijk is om beleggingsvormen van onderhoudsvoorzieningen te onderschei-
den.361 De Brede herwaardering brengt dan ook, zoals we nog zullen zien, een
andere onderscheidingsmaatstaf.

Voor de inkomstenbelasting is in beginsel belasting verschuldigd over het rente-
bestanddeel dat isbegrepen in levensverzekeringsuitkeringen. Dat rentebestanddeel
wordt berekend volgens de zogenoemde saldo- of overschotmethode: het verschil
tussen de opgeofferde premie en de uitkering wordt geacht de gekweekte rente
weer te geven (art. 25, lid 7 en 28, lid 2 IB). Gaat het om overeenkomsten van
levensverzekering die zijn afgesloten ter verzorging van de oude dag of van de

nagelaten betrekkingen dan wordt het rentebestanddeel in kapitaalsuitkeringen niet

360. Vgl. hiervoor G.J.B. Dietvorst, Gezins-en oudedagvoorziening, decl B (Vermogensbelas-
ting, Successiewet), Deventer 1983, p. 118 e.v.

361. C.PA. Bakker in WFR 1971, p. 69 e.v, 1980 p. 65 c.v; 1985, p. 87 e.v.
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bclast. Gaat het om een lijfrenteverzekering (waaronder wordt begrepen de kapi-
taalverzekering met lijfrenteclausule) dan biedt de Wet op de inkomstenbelasting
zelfs de faciliteit dat de premie tot een jaarlijks maximum van ongeveer f 17.000,-
-  van het belastbaar inkomen mag worden afgetrokken. (Daartegenover staat dan,
dat de lijfrente-uitkeringen te zijner tijd in hun geheel worden belast, niet alleen
het rentebestanddeel daarvan.) Bij lijfrenteverzekeringen helpt de fiscus dus finan-
cieel mee aan het opbouwen van de onderhoudsvoorziening.

Gezien deze belastingfaciliteiten is het enerzijds begrijpelijk dat verzekering-
nemers er naar streven de door hen afgesloten levensverzekeringsovereenkomsten
indien maar enigszins mogelijk te voorzien van het etiket onderhoudsvoorziening.

Anderzijds zal de belastingwetgever streven naar zo scherp mogelijke maatstaven
om het gebied van de onderhoudsvoorzieningen af te zonderen van beleggings-
vormen. Daartoe is een, hier niet nader weer te geven, gecompliceerd stelsel van
vereisten ontwikkeld (zie onder meer de artikelen 25,26,30 en 45 IB).

Dit gecompliceerde stelsel heeft blijkbaar niet kunnen voorkomen, dat de fiscale
faciliteiten oneigenlijk worden gebruikt. In de toelichtende stukken bij het voor-
ontwerp en het wetsvoorstel Brede herwaardering wordt immers met leedwezen
vastgesteld dat de voor onderhoudsvoorzieningen bedoelde faciliteiten in toene-

mendematewordenmisbruiktdoordatverzekeringsconstructieswordengehanteerd
die in naam onderhoudsvoorzieningen zijn maar in werkelijkheid gewoon een vorm
van sparen door de verzekeringnemer betekenen. De "brede herwaarderingsvoor-
stellen" pogen hiertegen een dam op te werpen door gebonden vermogensvorming
voor onderhoudsvoorzieningen scherper af te bakenen van wat wordt genoemd
"vrije vermogensvorming".362

Voor deze afl)akening heeft de wetgever objectieve maatstaven ontwikkeld aan
de hand waarvan contracten als onderhoudsvoorziening kunnen worden getypeerd.
Aansluiting is gezocht bij pensioenvoorzieningen: er dient sprake te zijn van een

gelijkmatige inkomensstroom die gaat vloeien vanaf het moment dat er een verzor-

gingsbehoefte ontstaat en die is gegarandeerd zolang die behoefte bestaat (dat is
- in het algemeen - zolang de verzorgingsbehoeftige leeft363 , Aldus komt de lijf-
rentevorm als onderhoudsvoorziening het eerst in aanmerking. Voor fiscate begun-
stiging dient voldaan te worden aan een aantal voorwaarden die bewerkstelligen
dat een afgesloten lijfrenteovereenkomst ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor
het aanvankelijk gekozen onderhoudsdoel (voorwaarden met betrekking tot de
looptijd van het contract, de kring van begunstigden, de wijze van uitvoering). Bij
de aldus sterk gereglementeerde onderhoudsvoorziening in de vorm van lijfrente

362.     VN 1987, p. 1570 en 1583 TK 21198, nr. 3, p. 4-5.
363. TK 21198, nr. 3, p. 7.
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bestaat voor de verzekeringnemer steeds een retel risico, dat het door hem opge-
offerde vermogen niet of slechts gedeeltelijk in de vorm van uitkeringen terugkeert
naar hemzelf of de begunstigden. In dit gegeven ligt een rem op buitensporige lijf-
rentecontracten. Om deze reden denkt de wetgever het op dit moment aan de
premieaftrek gestelde maximum te kunnen laten vervallen. Er zou een - voor iedere
verzekeringnemer verschillend - "natuurlijk maximum" gelden.364

Het voorgestelde regime voor fiscaal begunstigde lijfrenten vertoont veel over-
eenkomst met wat onder meer Clausing en Westbroek hebben voorgesteld met
betrekking tot tegen verhaal te beschermen overeenkomsten van levensverzekering.
Ook zij stelden immers als criterium voor bescherming, dat gedurende de gehele
looptijd van de overeenkomst gewaarborgd zou moeten zijn dat er een gelijkmatige
inkomensstroom gaat vloeien naar de verzorgingsbehoeftige en zolang diens be-
hoefte bestaat. Op 66n punt wijkt de Brede herwaardering af van de genoemde
privaatrechtelijke voorstellen: Clausing en Westbroek stellen het vereiste, dat de
premies niet bovenmatig zijn in verhouding tot het gemiddelde inkomen van de

verzekeringnemer dan weldat de overeengekomen uitkeringde verzorgingsbehoefte
niet overtreft. De Brede herwaardering wil dit soort normering schrappen. Iedere
verzekeringnemer vindt zijn eigen limiet in de afweging tussen het kwaad van de
in het heden op te offeren premie en het goed van de in de toekomst wellicht
nodige verzorgingsuitkeringen. Wellicht is de hiervoor in de belastingplannen ge-
bruikte redengeving ook van waarde voor het privaatrecht. We komen daarop in
hoofdstuk 4 nog terug. Terzijde zij opgemerkt dat het wetsvoorstel Brede herwaar-

dering op nog een ander punt afwijkt van de gedachten van Clausing en Westbroek

(en trouwens ook van het voorontwerp Brede herwaardering). In het voorontwerp
was de kring van gerechtigden tot een onderhoudsvoorziening beperkt tot de
verzekeringnemer zelf, diens echtgenoot of partner en hun kinderen. In het wets-
voorstel is elke beperking aan de kring van gerechtigden verdwenen. Dit heeft
evenwel tot stevige kritiek in de literatuur geleid, 65 zodat aangenomen mag
worden dat het wetsvoorstel in dit opzicht weer teruggebogen zal worden in de
richting van het voorontwerp.

Met betrekking tot de kapitaalverzekering (tot welke soort in de Brede herwaarde-

ring terecht ook wordt gerekend de kapitaalverzekering met lijfrenteclausule) komt
de wetgever met voorstellen die enerzijds afwijken van de gedachten van Clausing
en Westbroek op privaatrechtelijk gebied en die anderzijds niet berusten op een

364.    VN 1987, p. 1585; TK 21198, nr. 3, p. 20.
365.  Vgl. J.ILA.M. van Dijck in WFR 5882 (1989), De periodicke uitkeringen in het wets-

ontwerp Brede herwaardering, p. 1047 e.v., zie p. 1056 c.v.
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even overtuigende afbakening van het verzorgingsaspect en het beleggingsaspect
als het geval is bij het voorgestelde lijfrenteregime. In de bestaande Wet op de
inkomstenbelasting wordt bij kapitaalsuitkeringen vrijstelling verleend indien er
over een lange reeks van jaren (minimaal 12 jaar) premie is betaald of indien de
uitkering opeisbaar wordt ten gevolge van overlijden, althans indien dit plaatsvindt
v66r de 72-jarige leeftijd (resp. art. 25 lid 1 sub c en 26 lid 1 sub b IB). Aan de
vrijstelling bij langdurige premiebetaling ligt een (mijns inziens zwakke) poging
ten grondslag recht te doen aan een mogelijk verzorgingsoogmerk. Aan de vrijstel-
ling van overlijdensuitkeringen ligt ten grondslag, dat hier - althans met de saldo-
of overschotmethode - het rentebestanddeel niet deugdelijk kan worden geisoleerd,
terwijlin overlijdensuitkeringen ook maatschappelijk het rente-element veel minder
wordt ervaren dan in een uitkering bij leven.366 In de Brede herwaardering wordt
de vrijstelling bij langdurige premiebetaling geschrapt en wordt de vrijstelling bij
overlijdensuitkeringen verruimd doordat daarbij de leeftijdsrestrictie vervalt.

Er blijft dan over een caesuur tussen kapitaalsuitkeringen bij in leven zijn

(rentebestanddeel in beginsel belast) en kapitaalsuitkeringen tengevolge van over-
lijden (rentebestanddeel onbelast). In de motivering voor deze caesuur komt het
verzorgingsaspect in het geheel niet meer voor: bij kapitaalsuitkeringen bij leven
wordt volgens de MvT belastingheffing gerechtvaardigd omdat die uitkeringen in
overheersende mate zouden worden bepaald door het kapitaalelement en het rente-
element en in verhoudingsgewijs geringe mate door het risico-element; bij overlij-
densuitkeringen zou het risico-element overheersen.367

De Brede herwaardering beoogt een duidelijke begrenzing aan te brengen tussen

spaarprodukten enerzijds en verzorgingscontracten anderzijds. Slechts bij verzor-
gingscontracten acht men fiscale faciliteiten gerechtvaardigd. Toch wordt bij kapi-
taalverzekeringen een faciliteit geboden die niet gebaseerd is op de verzorgings-

gedachte maar op de afweging van het belang van spaarelement en risico-element
in verzekeringsvormen.368

Overigens komt in het wetsvoorstelBrede herwaarderingde verzorgingsgedachte
bij kapitaalverzekeringen toch weer om de hoek kijken. Anders dan in het vooront-
werp worden in wetsvoorstel 21198 kapitaalsuitkeringen bij in leven zijn onder

bepaalde voorwaarden (onder meer langdurige premiebetaling) tot een bedrag van
f 130.000,- vrijgesteld. De MvT voert als grond voor deze versoepeling van het
stelsel van het voorontwerp onder meer aan, dat de reacties op het voorontwerp
hebben geleerd, "dat bepaalde verzekeringsprodukten worden ervaren als onder-

366. Zie Fiscale Encyclopedie De Vakstudie aant. 4 bij art. 26 IB.
361 TK 21198, nr. 3, p. 21-22.
368.    VN 1987, p. 1573.



DE BREDE HERWAARDERING 145

houdsvoorzieningen voor de oude dag".369 (Daarnaast hanteert de MvT voor deze
wijstelling argumenten ontleend aan een vergelijking tussen de bedoelde verzeke-

ringsvormen en het bancaire sparen: enerzijds zouden die twee van elkaar verschil-
len (in het aanwezige resp. afwezige risico-element), maar anderzijds toch weer
zozeer vergelijkbaar zijn dat de verzekeringsvormen compensatie zouden moeten

krijgen voor de algemene rentevrijstelling ex art. 47 a IB die aan de bancaire
spaarvormen ten voordele strekt.)

Hierv66r, in paragraaf 4 van dit hoofdstuk, hebben we gezien, dat er een zekere
parallel bestaat tussen de belastingwetgever en de NBW-wetgever. De belasting-
wetgever legt het onderscheid tussen spaar- en risico-element ten grondslag aan

het belastingregime voor kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering, de NBW-wet-
gever hanteert dit onderscheid onder meer bij de regeling van het verhaal op
lopende en tot uitkering komende polissen van levensverzekering. We hebben even-

eens gezien, dat de belastingwetgever bij het onderscheid spaarelement-risico-
element vooral aansluiting zoekt bij de maatschappelijk realiteit ("wordt er een
rente-element ervaren"), terwijl het NBW op dit punt sterk aanleunt tegen de
verzekeringstechniek. Die verzekeringstechniek biedt, zo hebben we betoogd, geen
deugdelijke grondslagvoor dejuridische vormgevingvandelevensverzekeringsover-
eenkomst. Niet minder glibberig echter is het als uitgangspunt te nemen datgene
wat maatschappelijk vooral wordt ervaren in eenbepaalde verzekeringsvorm: spaar-
element  of risico-element ("kanskoop"). Van Dijck acht, zo bleek in paragraaf 4,
de in de Brede herwaarderingsvoorstellen gebruikte argumentatie van een al dan
niet overheersend risico-element evident ondeugdelijk en Niessen oordeelt een
nadere bezinning op de grondslagen van het fiscale regime voor kapitaalverzeke-
ringen onmisbaar.370 Dit standpunt dient te worden onderschreven. Het verzor-
gingsaspect valt niet samen met het bij levensverzekeringen aanwezige risico-
aspect. De toelichtende stukken bij de Brede herwaardering wekken de indruk dat
de fiscale begunstiging van kapitaalverzekeringenberust op de verzorgingsgedachte,
terwijl het in wezen de door het risico-element veroorzaakte technische complica-
ties zijn die de wetgever leiden tot abstinentie. Deze verwarring moet worden
opgeheven.

Bij een nadere bezinning door de belastingwetgever zou ook de doorwerking van
het boven weergegeven kapitaalsregime in de vermogensbelastingopnieuw onder de
loep moeten worden genomen en tenslotte zou de belastingwetgever zich nader
moeten bezinnen op de betekenis van de termen "bij leven" en "tengevolge van

369. TK 21198, nr. 3, p. 22.
370. Zie de noten 311 en 312.
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overlijden" in verband met de bepalingen over kapitaalsuitkeringen. Ter toelichting
op de laatste twee punten diene het volgende.

In het voorontwerp Brede herwaardering worden wijzigingen in de Successiewet

en de Wet op de vermogensbelasting voorgesteld. (Dit decl van de voorstellen is
nog niet verwerkt in het wetsvoorstel Brede herwaardering). De 'verzorgings-lijf-
rente nieuwe stijr zal worden vrijgesteld van de heffing van successierecht en

vermogensbelasting op gelijke wijze als dat met pensioenen nu reeds het geval is.
Dit roept geen problemen op en leidt tot vereenvoudiging van de wettelijke rege-

lingen. Problematischer is het gesteld met de doorwerking van het nieuwe regime
bij kapitaalsuitkeringen in de vermogensbelasting. Deopdit momentbestaande vrij-
stelling van premiepolissen (art. 8 lid 2 sub e VB) wordt in de Brede herwaardering
vervangen door een vrijstelling van rechten op kapitaalsuitkeringen uit levensver-
zekering indien de uitkering uitsluitend plaatsvindt tengevolge van overlijden. De
toelichting op het voorontwerp meldt terzake dat aldus het onderscheid spaarvorm

-  pure onderhoudsvoorziening uit de inkomstenbelasting in de vermogensbelasting
wordt doorgetrokken.371 Hierbij ziet de toelichting echter over het hoofd, dat voor
het kapitaaluitkeringenregime in de inkomstenbelastingniet het onderscheid sparen
-  verzorgen, maar het onderscheid spaarelement - risico-element bepalend is. Zoals

in de inkomstenbelastingssfeer dit laatste onderscheid voor problemen zorgt, zo
doet het dat ook voor de vermogensbelasting. De gemengde verzekering, die in de
inkomstenbelasting is vrijgesteld, bijvoorbeeld omdat zij tot uitkering is gekomen

tengevolge van het overlijden van de verzekeringnemer (art. 25 lid 1 sub c (nieuw)
IB) of omdat zij wordt gebruikt voor de aflossing van een hypothecaire geldlening
(art. 26 a lid 1 sub a (nieuw) IB), is als lopende polis onderworpen aan de heffing
van vermogensbelasting. Deze verzekeringsvorm komt immers niet uitsluitend ten-
gevolge van overlijden tot uitkering. Aan de andere kant zijn - zowel voor de
inkomstenbelasting als de vermogensbelasting - verzekeringen vrijgesteld die tijdens
de looptijd (aanzienlijke) vermogenswaarde hebben (denk bijvoorbeeld aan de le-
venslange overlijdensverzekering). En wat te denken van de volgende figuur: A
sluit tegen een forse koopsom op het leven van de bejaarde B een verzekering ten
gunste van zichzelf. De lopende polis is vrijgesteld van vermogensbelasting en de
uitkering van inkomstenbelasting. Van een verzorgingsaspect hoeft echter geen
sprake te zijn en evenmin van een overwegend risico-element.

Het zojuist genoemde voorbeeld brengt ons op het laatste punt waarover hier-
boven nadere bezinning van de belastingwetgever gewenst geacht werd: indien de

belastingwet spreekt over uitkeringen bij in leven zijn en uitkeringen tengevolge
van het overlijden, op wiens leven c. q. overlijden wordt dan gedoeld? Het lijkt
erop dat de belastingwetgever bij het tegenover elkaar stellen van uitkeringen bij

371.    VN, p. 1578 cn 1624.
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leven en uitkeringen tengevolge van het overlijden de situatie voor ogen heeft,

waarbij verzekeringnemer en verzekerde samenvallen. Dat hoeft echter niet het
geval te zijn. In het bovengenoemde voorbeeld, waarin A ten gunste van zichzelf
een levensverzekering afsluit op het leven van B, kan bij het opeisbaar worden
van de uitkering door het overlijden van B, gesproken worden van een uitkering
ten gevolge van het overlijden,372 maar evengoed - in termen van de Brede her-

waardering - van een uitkering bij in leven zijn (van verzekeringnemer A).

Het gehele regime voor kapitaalsuitkeringen in de Brede herwaarderingoverziende,
komen wij tot de conclusie, dat de voorgestelde regeling veel minder hecht gefun-

deerd is dan de lijfrenteregeling. De vraag dringt zich op of bij een herbezinning
over de fiscale behandeling van kapitaalsuitkeringen de belastingwetgever geen
lering zou kunnen trekken uit wat wellicht Clausing maar in ieder geval Westbroek
voor het privaatrecht hebben voorgesteld. Beiden willen voor het privaatrecht het
verzorgingsaspect uitsluitendhonorerenbij verzekeringsvormenwaarbij eenlijfrente
is bedongen. Voor kapitaalverzekeringen sluit Clausing zich aan bij (de beperkte)
verhaalsregeling van het NBW. Westbroek echter wil alle niet als onderhoudsvoor-
ziening te beschermen verzekeringsvormen behandeld zien als behorend tot het

vermogen van de verzekeringnemer. Hij wenst geen verschil in behandeling tussen

levensverzekeringen en de overige vermogensbestanddelen van de verzekering-
nemer, tenzij het gaat om beschermde verzorgingslijfrenten. Zou deze gedachte niet
in het belastingrecht kunnen worden doorgetrokken? Het rentebestanddeel van alle

kapitaalsuitkeringen zou dan getroffen moeten worden door inkomstenbelasting. En
alle overeenkomsten van levensverzekering die niet vallen onder de vrijgestelde
lijfrenteconstructie, zouden voor de vermogensbelasting een belaste bezitting vor-
men. Een dergelijke constructie zou wel een aanpassing van de op dit moment

geldende en in de Brede herwaardering gehandhaafde methode voor de berekening
van het rentebestanddeel vergen. De saldo-methode is immers onbetrouwbaarder
naarmate het risico-element in een verzekering groter is. Dat zo'n aanpassing
technisch heel goed te realiseren is wordt door Van Dijck betoogd in zijn reeds

eerder aangehaalde opstellen.
373

Conclusies uit de paragrafen 5 en 6

In het debat over de leer van het oorspronkelijke recht en de leer van het af-
geleide recht heeft de verzorgingsgedachte in het verleden een grote rol gespeeld.

372.   Vgl. GJ.B. Dietvorst in MBB 1989, p. 233.
373. Zie noot 312.
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De verzorgingsgedachte werd in stelling gebracht v66r de leer van het oorspronke-
lijke recht en tegen de leer van het afgeleide recht.

Hoewel de sporen hiervan nog terug te vinden zijn in de discussie over de

vraagpunten 34 en 35 betreffende het NBW speelt de verzorgingsgedachte hoe-
genaamd geen rol meer bij de keuze die de ontwerpers van titel 7.17 NBW hebben

gedaan tussen de beide leren. Wat de ontwerpers ook bewogen moge hebben om te
kiezen voor de leer van het oorspronkelijke recht - daarover komen we in het
volgende hoofdstuk nog te spreken - de verzorgingsgedachte is daarbij geen be-
langrijke drijfveer geweest. We hebben gezien dat de verhaalsregeling die in titel
7.17 is opgetrokken op het fundament van de leer van het oorspronkelijke recht
de verzorgingsgedachte nagenoeggeheelbuitenbeschouwingkan laten: de verhaals-

mogelijkheden voor de crediteuren van de verzekeringnemer zijn zo beperkt, dat
verzekeringsvormen die zich het meest lenen voor verzorgingsdoeleinden (de lijf-
rente-overeenkomsten) buiten schot blijven, ongeacht de vraag of ze al dan niet
daadwerkelijk een verzorgingsfunctie hebben.

Dit beeld van titel 7.17 wordt evenwel verstoord door de voorgestelde regels

over het schenkings- en erfrecht (boek 4 en titel 7.3 NBW). Niet alleen crediteuren
van de verzekeringnemer hebben belang bij het wel en wee van diens vermogen, er
zijn ook andere belanghebbenden, zoals erfgenamen, legitimarissen, langstlevende
echtgenoten, somgerechtigden. Ook hun (verzorgings)aanspraken strijden om de
voorrang . De rangorderegels die het NBW in het schenkings- en erfrecht voor
ons in petto heeft zijn, althans voorzover er levensverzekeringsovereenkomsten in
het spel zijn, zeer gecompliceerd en niet gemakkelijk te doorgronden. Zoveel is
wel duidelijk, dat de bredere uitwerking die de verzorgingsgedachte in het voorge-
stelde schenkings- en erfrecht heeft gekregen van invloed zal zijn op het ver-
haalsregime bij levensverzekeringsovereenkomsten. Via het erfrecht dringt de
verzorgingsgedachte door in titel 7.17. Ook dit gebeurt op het uitgangspunt van
de leer van het oorspronkelijke recht, doch ook hier zonder een gefundeerd con-
cept over het verzorgingsaspect bij levensverzekering.

Is dus de rol van de verzorgingsgedachte als grond voor de leer van het oor-
spronkelijke recht danig verbleekt, hetzelfde geldt voor de rol van de verzorgings-
gedachte als argument tegen de leer van het afgeleide recht.
Voorzover de verzorgingsgedachte in deze rol al ooit overtuigende kracht heeft
uitgestraald, dan moet die rol toch uitgespeeld geacht worden sinds aanhangers

van de leer van het afgeleide recht zich zijn gaan inspannen de verzorgingsgedach-
te juridisch vorm te geven, buiten de levensverzekeringsovereenkomst om (Kleijn)
of binnen het levensverzekeringsrecht (Westbroek). Westbroek heeft voorgesteld
voor de regeling van het verzorgingsaspect aansluiting te zoeken bij het voor
pensioenen geleidelijk aan gegroeide recht. Hoewel hij het (met Kleijn) het meest
wenselijk acht de regeling van verzorgingsaanspraken geheel los te zien van het
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levensverzekeringsrecht, oordeelt hij mlks praktisch niet goed uitvoerbaar. Hij
spitst zijn voorstellen dan ook toe op met pensioenen vergelijkbare levensverzeke-

ringsovereenkomsten, maar wil die groep dan ook duidelijk scheiden van de overi-
ge levensverzekeringen die op basis van de leer van het afgeleide recht behandeld
zouden moeten worden volgens de gewone regels van het vermogensrecht.

Het debat oorspronkelijk recht - afgeleid recht lijkt dus langzaamaan ontdaan
te kunnen worden van de verzorgingsgedachte. Illustratief voor deze tendens is de
omstandigheid dat Westbroeks voorstellen over de regeling van de verzorgingsge-
dachte zijn overgenomen door Clausing, die, anders dan Westbroek, voorstander is
van de leer van het oorspronkelijke recht. De aanhangers van de leer van het
afgeleide recht hebben steeds bepleit dat het debat over de juridische vormgeving
van de levensverzekeringsovereenkomst zou moeten worden bevrijd van de vaak
met emoties beladen last van de verzorgingsgedachte. Blijkbaar wordt de tijd daar
nu rijp voor. Vooral de ontwikkeling van de pensioenvoorzieningen maakt het
mogelijk dat aanhangers van de leer van het oorspronkelijke recht en aanhangers
van de leer van het afgeleide recht elkaar tenminste op het punt van de regeling

van verzorgingsaanspraken al kunnen vinden.
De gedachten van Westbroek en Clausing vertonen een opmerkelijke overeen-

komst met recente ontwikkelingen in het belastingrecht. De daar in gang zijnde
bredeherwaarderingvan onderhoudsvoorzieningen en spaarvormenbedient zich van
dezelfde uitgangspunten als ten grondslag liggen aan de privaatrechtelijke discussie
over de levensverzekeringsovereenkomst. Gelijk Westbroek en Clausing streeft ook
de belastingwetgever naar een scherpe afbakening van verzorgingsvoorzieningen en

spaarvormen. Ook in het belastingrecht worden bepaalde lijfrentevormen als de
meest getigende verzorgingsvoorzieningen aangemerkt.

Deze overeenkomst tussen de privaatrechtelijke en fiscale ontwikkeling vormt
niet alleen een aanmoediging om in beide rechtsgebieden op de ingeslagen weg
verder te gaan, maar ook een aansporing dat tezamen te doen. Men kan immers
van elkaar leren. Bijvoorbeeld zouden privaatrechtelijke gezichtspunten van belang
kunnen zijn bij een herbezinning op het fiscale regime bij kapitaalsuitkeringen,
zoals hierboven is bepleit. Aan de andere kant is een gezamenlijk opmarcheren ook
nodig. Tot de belanghebbenden bij het vermogen van de verzekeringnemer behoren
niet alleen de crediteuren en nagelaten betrekkingen, maar ook de fiscus. Indien de
fiscus een verzekeringnemer belastinguitstel verleent (door premieaftrek toe te
staan of door de gekweekte rente pas op het einde van de rit te belasten) is het
toch van belang dat er enig zicht bestaat op de kans dat de toekomstige belasting-

heffing wordt gefrustreerd door een eerdere privaatrechtelijke executie.
Tenslotte een tweede (klein) punt ter illustratie van de noodzaak van een

gecoilrdineerde ontwikkeling van het privaatrecht en het belastingrecht: in de Brede

herwaardering wordt voorgesteld de kapitaalverzekering met lijfrente-clausule niet
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langer de gunstige lijfrentestatus te verlenen. Te voorzien valt dat deze verzeke-

ringsvorm dan grotendeels of wellicht geheel zal verdwijnen. De vraag is dan of
de speciale beslagbescherming die de artikelen 7.17.3.21, lid 3 en 7.17.3.23, lid 3
NBW aan deze verzekeringsvorm geven nog wel nodig is.



Hoofdstuk 4 De invloed van het debat op
het ontwerp NBW; kritiek
en suggesties

1. Inleiding

In hoofdstuk 1 hebben we de leer van het oorspronkelijke recht en de leer van
het afgeleide recht ten tonele gevoerd. De naamgeving van de beide leren is terug
te voeren op verschillende opvattingen die bestaan over de rechtspositie van de
rechthebbende op de verzekerde som bij overeenkomsten van levensverzekering.
Door sommigen wordt het recht op de verzekerde som beschouwd als een de recht-
hebbende toekomend oorspronkelijk, zelfstandig recht, dat niet afkomstig is uit

het vermogen van de verzekeringnemer. Anderen zien dat recht wel als voortko-
mend uit het vermogen van de verzekeringnemer, als een uit diens vermogen af-
geleid recht. Zoals uit de in hoofdstuk 1 aan de orde gestelde casus reeds bleek
heeft het kiezen voor de ene of voor de andere opvatting grote gevolgen voor de
rechtsverhouding tussen allerlei belanghebbenden bij het vermogen van de ver-

zekeringnemer. Bovendien ligt aan de beide opvattingen een maatschappelijk en
juridisch totaal verschillende appreciatie van het verschijnsel levensverzekering

ten grondslag.
Het is daarom niet onbegrijpelijk dat er tussen de aanhangers van de beide

opvattingen heftig is gestreden. De discussie is meteen ontstaan toen, in de tweede
helft van de vorige eeuw, het op moderne leest geschoeide, dat wil zeggen op
berekeningvansterftekansengebaseerde, levensverzekeringswezentotontwikkeling
kwam. Vanaf die tijd heeft het debat gewoed, zo men wil: zich voortgesleept, tot
in onze dagen.

Dat gebeurde in een (althans privaatrechtelijk) wettelijk vacuum. Het BW en het
WvK van 1838 bevatten wel bepalingen over lijfrente en levensverzekering, doch
reeds in de vorige eeuw bestond de algemene overtuiging dat deze bepalingen niet
deugden voor het zojuist genoemde moderne levensverzekeringscontract. De wet-
telijke regelingen werden dan ook in de rechtspraktijk eenvoudigweg genegeerd.

Er bleek wel behoefte te zijn aan een (meer passende) wettelijke regeling: vanaf
het eind van de vorige eeuw tot vlak v66r de Tweede Wereldoorlog is er zowel

van overheidswege als vanuit de verzekeringspraktijk een reeks van voorstellen
voor een nieuwe wettelijke regeling gedaan. Geen van deze voorstellen heeft het
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Staatsblad bereikt.374 Dat is heel wei te verklaren door de onenigheid die er in de
literatuur bestond en bleef bestaan over het juridische karakter van de levensver-
zekeringsovereenkomst.

Toen na de Tweede Wercldoorlog het NBW-project van start ging en men het
oude BW en het WvK wilde samenbrengen in 66n nieuw wetboek, bood zich ander-
maal -en nu tamelijk dwingend - een gelegenheid aan de overeenkomst van levens-
verzekering in een nieuw juridisch jasje te steken. Gezien de in de overvloedige
literatuur bestaande tweespalt en gezien ook het feit dat de rechtspraak over
levensverzekering niet geheel vrij was van inconsistenties, stond de NBW-wetgever
voor een niet eenvoudige taak. Ter uitvoering van die taak zijn vanaf ongeveer
1953 tot heden regels tot stand gebracht, vooral in boek 4 (het erfrecht) en in
boek 7 (bijzondere overeenkomsten), die een bij de ontwerpers bestaand streven
verraden om de overeenkomst van levensverzekering zoveel mogelijk te incorpore-
ren in het stelsel van het vermogensrecht in het algemeen. Dat is, zeker bij een
codificatieproject als dat van het NBW, een begrijpelijk en voor de hand liggend
streven. Tegen de achtergrond van dit streven is het wonderlijk dat het NBW van
de twee bovengenoemde theorieen juist die theorie tot uitgangspunt heeft genomen
die in beginsel een uitzonderingspositie voor de overeenkomst van levensverzeke-
ring voorstaat (de leer van het oorspronkelijke recht) en niet de theorie, die de
overeenkomst van levensverzekering in beginsel onderworpen wil zien aan de
algemene regels van het vermogensrecht (de leer van het afgeleide recht). Dit
prikkelende gegeven roept als vanzelf de volgende vragen op: wat heeft de NBW-
wetgever tot zijn keuze bewogen en hoe moet deze keuze worden gewaardeerd?
Deze vragen, zo hebben we in hoofdstuk 1 gezien, vormen het centrale thema van
deze studie.

Ter beantwoording van deze vragen hebben we ons eerst nader verdiept in de
merites van de beide theorietn. Door een historisch overzicht van het verloop
van het debat tussen de aanhangers van de beide theorieitn (in hoofdstuk 2) en
door een speciale behandeling van enkele thema's die in het debat een belangrij-
ke rot hebben gespeeld (in hoofdstuk 3) hebben we een beeld trachten te krijgen
van de v66r de ene en tegen de andere leer over en weer aangevoerde argumenten.
Deze historische en thematische omzwervingen hebben ons nu hopelijk voldoende
toegerust voor een gedocumenteerde beantwoording van de gestelde vragen: wat
heeft de NBW-wetgever gebracht tot de keuze zoals hij die heeft gedaan en wat
daarvan te denken?

Nu zijn de NBW-regelingen over levensverzekering voor de lezer die zich met
volharding door de hoofdstukken 1, 2 en 3 heeft gewerkt geen terra incognita
meer. In alle hoofdstukken zijn immers onderzoeksexpedities richting NBW onder-

374.     Zie noot 5 bij hoofdstuk 1.
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nomen. Die expedities, welke gaandeweg zijn toegenomen in omvang, hebben toch
steeds een min of meer incidenteel karakter gehad, dienstbaar als ze waren aan
een begripsmatig (hoofdstuk 1), historisch (hoofdstuk 2) of thematisch (hoofdstuk
3) doel.

Het wordt daarom nu tijd de draden die wij kris kras om het NBW hebben
gesponnen samen te binden.375 Dat zal als volgt gebeuren. In de eerste plaats
zullen we - in het vervolg van deze paragraaf - bij wijze van recapitulatie aan-
geven hoe het NBW vanaf de vraagpunten in 1953 tot de meest recente stand van
zaken in het regeringsontwerp van titel 7.17 76 en de Invoeringswet van boek 4
en titel 7.3 77 is omgesprongen met de grote thema's uit het debat tussen de leer
van het oorspronkelijke recht en de leer van het afgeleide recht: derdenbeding,
verzekeringstechniek en verzorgingsgedachte. Vervolgens zullen we in paragraaf 2
nader ingaan op de stellingen die Dorhout Mees in het debat heeft betrokken. Dat
is van belang omdat Dorhout Mees in 1973 in het voorontwerp van titel 7.17 de
toon heeft gezet voor de verdere ontwikkeling van het NBW, niet alleen voor wat
betreft titel 7.17, maar ook met betrekking tot het nieuwe schenkings- en erfrecht,
zoals zich dat na 1973 verder heeft ontwikkeld. De conclusie die uit de parlemen-
taire geschiedenis van het NBW en uit de geschriften van een van de ontwerpers
valt te trekken over de motieven voor de keuze voor de leer van het oorspronke-

lijke recht zal in paragraaf 3 in verband worden gebracht met een aantal aspecten
van de voorgestelde NBW-regelingen. Meer speciaal zal daarbij aandacht worden
besteed aan de bepalingen over herroepelijkheid en onherroepelijkheid, over af-
koopwaarde en premievrije waarde en aan de bepalingen waarbij het verzorgings-
aspect aan de orde is. Hierbij zullen aan het terzake in de vorige hoofdstukken
naar voren gebrachte nog enige nieuwe gegevens worden toegevoegd. Onze bevin-

dingen zullen in paragraaf 4 tenslotte uitmonden in enkele suggesties aan de wet-
gever.

De positie van het NBW ten opzichte van de drie thema's die het debat tussen
oorspronkelijk recht en afgeleid recht hebben beheerst

Over het beding ten behoeve van een derde is in Nederland een reeks van theo-
rieen tot ontwikkeling gekomen. Het aanwijzen van een begunstigde bij levensver-
zekering wordt meesta1378 als een derdenbedingbeschouwd. Daarom zijn theoriean

375.    Vrij naar P. Scholten, Algemeen Decl, p. 129 (derde druk, Zwolle 1974).
376. TK 19529
377. TK 17144, nrs. 6, 7 en 8.
378. Anders: VA.M. van der Burg, Begunstiging bij levensverzekeringen, diss. Nijmegen

1971, p. 29 en Van der Fettz, De overcenkomst van levensverzekering in het zevende
bock van het ontwerp voor een nicuw Burgerlijk Wetbock, WPNR 5263 (1974), p. 309
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over het derdenbeding van belang voor het bepalen van het juridische karakter
van levensverzekeringsovereenkomsten. In paragraaf 2 van hoofdstuk 3 zijn enkele
van die theorieen besproken. Sommige bleken een aanknopingspunt te bieden voor
de leer van het oorspronkelijke recht: de leer van de rechtbevestigende verklaring,
de aanbodtheorie van Suyling en de vertegenwoordigingstheorie. Daarnaast is er de
aanbodtheorie van Eggens. Deze leidt voor levensverzekering rechtstreeks tot de
leer van het afgeleide recht. Eggens ziet in de derdenbedingfiguur een samentrek-

king van twee overeenkomsten, een tussen de bedinger en de belover en een tussen

de bedinger en de derde. Eggens' zienswijze biedt, zo hebben we betoogd, de meest

bevredigende theoretische grondslag voor het derdenbeding. Tenslotte valt te noe-
men de onder meer door Rutten voorgestane leer van de rechtverkrijgende of
rechtverschaffende verklaring. Deze leer biedt eigenlijk slechts een antwoord op
de vraag wanneer het recht van de derde ontstaat maar laat zich niet uit over de
ontstaansgrond van dat recht. Met de andere theorie8n conflicteert deze leer dan
ook slechts, voorzover die andere theorieen het recht van de derde eerder laten
ingaan dan op het moment waarop de derde het ten behoeve van hem gemaakte

beding aanvaardt. Dat is het geval in de leer van de rechtbevestigende verklaring,
die het recht van de derde geboren laat worden op het moment van het sluiten
van de overeenkomst tussen bedinger en belover, en in de vertegenwoordigingsleer
die terugwerkende kracht tot dat tijdstip aanneemt. Voor levensverzekering past
de leer van de rechtverkrijgende verklaring zowel bij de leer van het afgeleide
recht als bij de leer van het oorspronkelijke recht, althans in de Hoge Raad-va-
riant daarvan, niet in die van Wichers.

Bij de regeling van het derdenbeding in boek 6 heeft de NBW-wetgever geen
keuze gemaakt v66r of tegen een van de zojuist genoemde theorieitn, zo zagen we
in paragraaf 3 van hoofdstuk 3. Zou er wel gekozen zijn, namelijk voor de leer
van de rechtverkrijgende verklaring zoals in Asser-Hartkamp wordt gesteld379, dan

heeft die keuze niet veel om het lijf. De leer van de rechtverkrijgende verklaring
is een kleurloze theorie die ons in het levensverzekeringsdebat over oorspronkelijk
of afgeleid recht niet veel verder helpt. Bij regelingen over de levensverzekering
in het NBW komt de term derdenbeding herhaaldelijk aan de orde, zo onder meer
in Meijers' toelichting op art. 4.3.1.2 van het voorontwerp380 en in de Memorie
van Toelichting op de artikelen 7.17.3.4-6a van het regeringsontwerp381, maar niet
ter ondersteuning van de leer van het oorspronkelijke recht, waarvoor het voor-

e.v., zie P. 313.
379.    Asser-Hartkamp II (8e druk 1989), p. 388 en 390.
380.     Grocne tx)ck, p. 321.
381. TK 19529, nr. 3 (MvT), p. 36.
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ontwerp voor boek 4 NBW van Meijers impliciet 82 en het regeringsontwerp voor
titel 7.17 NBW expliciet383 kiezen.

We kunnen dus concluderen dat het niet (een bepaalde opvatting over) het leer-
stuk van het beding ten behoeve van een derde is geweest dat de keuze van het
NBW voor de leer van het oorspronkelijke recht heeft bepaaid of beinvloed.

In paragraaf 4 van hoofdstuk 3 hebben we de rol van de verzekeringstechniek in
het juridische debat onderzocht. We hebben vastgesteld dat er een stroming is
die aan de verzekeringstechniek geen betekenis wit toekennen voor de bepaling
van de rechtsverhoudingen bij overeenkomsten van levensverzekering. Anderen
achten de verzekeringstechnische achtergronden wet van belang voor de bepaling
van het rechtskarakter van de overeenkomst van levensverzekering. Er blijkt echter
fundamentele onenigheid tebestaan omtrent de verzekeringstechniek en de daaraan
te verbinden juridische gevolgen. We zagen bij Wolterbeek en Wichers een opvat-
ting over de verzekeringstechniek die hen brengt tot de stelling dat er noch
tijdens de loop van de verzekering noch na het opeisbaar worden van de uitkering
enige relatie bestaat tussen het recht van de verzekeringnemer jegens de verzeke-
raar en het recht van de begunstigde jegens de verzekeraar. De begunstigde zou
een direct bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst ingaand, oorspronkelijk
recht op de verzekerde som toekomen. Goeman Borgesius en Kist daarentegen
bleken een opvatting over de verzekeringstechniek te hebben die met name de
laatste voerde tot de juridische gevolgtrekking, dat alle rechten uit de verzeke-

ringsovereenkomst in beginsel aan de verzekeringnemer toekomen en dat de begun-
stigde pas een recht op de uitkering verwerft na het opeisbaar worden daarvan,

dan wel bij het eerder onherroepelijk worden van de begunstiging. Kist koos op
grond van zijn interpretatie van de technische grondslagen van het levensverzeke-

ringsbedrijf voor de leer van het afgeleide recht: hij zag het recht van de begun-
stigde op de uitkering als afkomstig uit het vermogen van de verzekeringnemer.

Ook Van Oven en in zijn voetspoor het NBW maken voor de juridische regeling
van de levensverzekeringsovereenkomst gebruik van de verzekeringstechniek doch
niet om daarmee de leer van het oorspronkelijke recht te onderbouwen. Dat zou
ook moeilijk kunnen, omdat Van Oven en het NBW niet uitgaan van de verzeke-

ringstechnische opvattingen van Wolterbeek en Wichers, maar van die van Goeman

BorgesiusenKist. Van Oven omhelst immersdedoor Wichersmet kracht verworpen
en door Kist vurig bepleite Doppelnatur-theorie: kenmerkend voor de levensver-

zekeringsovereenkomst is niet alleen het verzekeringsaspect, maar ook een in
combinatie daarmee voorkomend spaarelement. Juist dit laatsteelementbrengt Kist

382.    Aldus Van der Plocg 1960, p. 58
383. TK 19529, nr. 3 (MvT), p. 36.
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tot de aanvaarding van de leer van het afgeleide recht. Van Oven en het NBW
stellen zich op het uitgangspunt van de leer van het oorspronkelijke recht en
gebruiken de Doppelnatur-theorie vervolgens om gedeeltelijk te ontkomen aan de
onaantastbaarheid van het recht van de begunstigde, welke onaantastbaarheid uit
de leer van het oorspronkelijke recht voortvloeit.

De keuze van het NBW voor de leer van het oorspronkelijke recht is dus niet
alleen niet gebaseerd op een bepaald theoretisch concept over het beding ten
behoeve van een derde, ook steunt die keuze niet op gegevens van verzekerings-
technische aard.

Het derde grote thema in het debat tussen de leer van het oorspronkelijke recht
en de leer van het afgeleide recht is van oudsher geweest de verzorgingsgedach-
te. De rol die deze gedachte heeft gespeeld  in de ontwikkeling van het NBW is
geanalyseerd in paragraaf 5 van hoofdstuk 3. We zagen daar dat het verzorgings-
aspect een zwaar accent kreeg in het parlementaire beraad over de vraagpunten
34 en 35. De echo daarvan zien we in art. 4.3.3.7 van het ontwerp Meijers, waarin
de formule van het arrest Harms-De Visser is neergelegd, althans voorzover een
verzorgingsdoel door middel van levensverzekering wordt nagestreefd. In de latere
ontwikkeling van het erfrecht is de behandeling van het verzorgingsaspect aanzien-
lijk gecompliceerd, ten dele door de concurrentie tussen de levensverzekering als
verzorgingsmiddel en diverse verzorgingsaanspraken die men (dwingend) in het
erfrecht geregeld wil zien, maar ook door het verband dat moest worden gelegd
tussen de erfrechtelijke regelingen en de vanaf 1972 tot ontwikkeling gekomen
regeling van de levensverzekeringsovereenkomst in boek 7 van het NBW. De opzet
van deze laatste regeling is, zoals we hebben gezien, zodanig, dat het verzorgings-
aspect nagenoeg geheel buiten beschouwing kon blijven. De ontwerpers van titel
7.17 stellen zich op het standpunt, dat aan verzorgingspolissen de eis kan worden
gesteld dat er sprake is van een onherroepelijke begunstiging en/of van een ver-
zekeringsuitkering in lijfrentetermijnen. In beide gevallen brengt de technische
opzet van titel 7.17 met zich mee, dat de lopende polis en de daarop vallende
uitkering onaantastbaar is. Opvallend is dat deze bescherming van het verzorgings-
aspect niet echt beoogd is door de ontwerpers, doch eerder beschouwd lijkt te
worden als een toevallig maar gelukkig bijkomend effect van de op het uitgangs-
punt van de leer van het oorspronkelijke recht ontworpen regeling. De onaantast-
baarheid wordt ook niet opgehangen aan de at dan niet aanwijsbaarheid van een
verzorgingsaspect maar aan het technische gegeven of het gaat om cen onherroepe-
lijke begunstiging en/of een verzekeringsvorm die wel of niet stellig tot een uit-
kering leidt. Is een polis of een uitkering volgens het ontwerp van titel 7.17
aantastbaar, dan is dat een gedeeltelijke aantastbaarheid, te weten voorzover het
betreft het in de verzekering aanwezig te achten spaardeel. De ratio voor deze
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slechts gedeeltelijke aantastbaarheid ligt voor de ontwerpers in een aantal factoren:
de maatstaf voor verhaal bij lopende polissen kan gelijk zijn aan die bij tot uit-
kering gekomen polissen en dat is uit een oogpunt van wetstechniek aantrekkelijk.
Vervolgens gaat door verhaal op een lopende polis deze niet teniet. Dat is wense-
lijk omdat het voor de uitgewonnen debiteur vaak niet mogelijk is een nieuwe
verzekering af te sluiten op dezelfde voorwaarden als golden voor de oude polis.
In de derde plaats vinden de ontwerpers dat de crediteuren niet behoren te profi-
teren van het verschil tussen de uitkering en de daarvoor door hun debiteur opge-
offerde bedragen. En tenslotte kan door beperking van het verhaal tot het spaar-
deel een deel van de uitkering ten goede komen aan degene voor wie de verzeke-
ringnemer haar bestemd had, mogelijk vanuit een verzorgingsoogmerk. De laatste
factor speelt voor de ontwerpers slechts een bescheiden rol en dat is begrijpelijk.
Het deel van de polis dat de afkoopwaarde overtreft zal in de loop van de jaren
immers steeds kleiner worden terwijl de verzorgingsbehoefte in die tijd meestal
niet afneemt.384 De regeling van het gedeeltelijke verhaal in het ontwerp van
titel 7.17 kan dus nauwelijks in verband worden gebracht met het verzorgings-
aspect. We kunnen dan ook gevoeglijk vaststellen dat in titel 7.17 slechts serieuze

verzorgingsbescherming wordt geboden in geval van onherroepelijkheid van de
begunstiging en in geval van de verzekering van een lijfrente. Art. 7.3.12c haalt
deze bescherming vervolgens weer onderuit voorzover het gaat om verzorgings-
plichten die niet als natuurlijke verbintenis kunnen worden aangemerkt en verzor-
gingsplichtenjegens de erfgenamen van de verzekeringnemer. Bij deze verzorgings-
polissen is er immers aantastbaarheid van de door het overlijden van de verzeke-

ringnemer opeisbaar geworden uitkeringen, ongeacht of er sprake is van een voor-
dien onherroepelijk gemaakte begunstiging en ongeacht of er sprake is van een
kapitaalverzekering ofvaneenlijfrenteverzekering.Dezeverdergaandeaantastbaar-
heid moet gezien worden tegen de achtergrond van de wens van de NBW-wetgever
het door middel van levensverzekering omzeilen van de - eveneens van het verzor-
gingsaspect doortrokken - dwingende erfrechtelijke regels zoveel mogelijk tegen te
gaan. Hierop komen we in paragraaf 3 nog terug. Voor dit moment volstaat het
vorenstaande voor de conclusie, dat het verzorgingsaspect in de NBW-regelingen
over levensverzekering wel een - technisch gecompliceerde - rol speelt, maar dat
er geen duidelijk concept over de verzorgingsgedachte bij levensverzekering aan

de regeling ten grondslag is gelegd. In ieder geval wijst niets uit de parlementaire
geschiedenis erop dat de keuze voor de leer van het oorspronkelijke recht - mede
- is ingegeven door een gedachte over het verzorgingsaspect.

384. Vgl. Clausing 1976, p. 7.
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Aldus mogen we vaststellen dat er in het NBW niet veel is terug te vinden van
de grote thema's die het lange en bij tijd en wijle hevige debat over de leer van
het oorspronkelijke recht en de leer van het afgeleide recht hebben beheerst. Is
de oogst uit de NBW-regels en de toelichtende stukken daarbij tamelijk teleurstel-
lend, op indirecte wijze kunnen we wellicht wat meer te weten komen over de
invloed van het historische debat op het NBW. Een van de belangrijke construc-
teurs van het nieuwe levensverzekeringsrecht, Dorhout Mees, heeft zich immers
bij herhaling in het debat gemengd. Zijn bijdrage daaraan zullen we in de volgende
paragraaf onderzoeken.

2.  De zienswijze van Dorhout Mees nader beschouwd

In paragraaf 4 van hoofdstuk 2 hebben we de gedachten van Molengraaff over het
rechtskaraktervandelevensverzekeringsovereenkomstbesproken.Wehebbendaar-
bij opgemerkt, dat Molengraaff tegen de in de literatuur en de rechtspraak was-
sende stroom van de leer van het oorspronkelijke recht in, steeds is blijven vast-
houden aan de leer van het afgeleide recht, ook nog in de door hemzelf bewerkte
derde druk van "Inleiding tot het Nederlandsche handelsrecht" van 1930.385 Dit
boek is later bewerkt door Dorhout Mees. In het voorwoord bij de zesde, herziene
druk van 1943 schrijft Dorhout Mees, dat hij Molengraaffs tekst heeft veranderd
op die punten, waarop hij zich met de mening van Molengraaff niet kon verenigen.
In de passages over levensverzekering386 blijkt Dorhout Mees niets te hebben
veranderd aan de tekst van Molengraaff. In 1943 was Dorhout Mees blijkbaar nog
de door hem in 1931 geopenbaarde mening toegedaan, dat Molengraaff het bij het
juiste eind had.387 In 1953 blijkt Dorhout Mees echter van mening te zijn veran-
derd. In dat jaar verscheen zijn, als opvolger van Molengraaffs 'Inleiding" bedoel-
de, "Kort begrip van het Nederlands handelsrecht". In dit boek, dat tot 1971 vijf
drukken heeft beleefd en vanaf die tijd in drie delen is verschenen onder de titel:
"Nederlands handels- en faillissementsrecht", geeft Dorhout Mees als de heersende
leer de theorie van het oorspronkelijke recht. Hij beperkt zich echter niet tot die
weergave, maar geeft ook te kennen dat hij die leer onderschrijft. Tevens stelt

hij dat Molengraaff ongelijk had met zijn leer van het afgeleide recht en waarom
dat zo is. Laten wij beide standpunten van Dorhout Mees eens nader bezien, eerst

zijn argumentatie voor de leer van het oorspronkelijke recht en vervolgens zijn
bezwaren tegen de opvatting van Molengraaff.

385.  P. 324-327.

386.  P. 255-258.

387. TJ. Dorhout Mees, Molengraaff en het verzekeringsrecht, R.M. 1931, p. 368 e.v., zie
p. 385.



DE ZIENSWIJZE VAN DORHOUT MEES NADER BESCHOUWD 159

In de eerste druk van "Kort begrip' betoogt Dorhout Mees dat de verzekeringnemer
geen recht heeft op de verzekerde som, tenzij als begunstigde.

"De verzekeringnemer als zodanig heeft geen recht op de verzekerde
som. Hij verzekert immers zijn eigen leven of dat van een ander ten
behoeve van de begunstigde. Deze heeft dus recht op de uitkering, niet
hijzelf, tenzij de verzekering te zijnen gunste is gesloten. Dit is bij
verzekering op zijn eigen leven alleen mogelijk voorzover de verzekerde
som aan hem moet worden uitbetaald indien hij een bepaalde leeftijd
bereikt. De uitkering, die door zijn overlijden opeisbaar wordt, heeft
nooit deel van zijn vermogen uitgemaakt: H.R. 10 maart 1922, W 10918,
NJ 1922, p. 439. Voor de uitkering, bij overlijden van de verzekering-
nemer verschuldigd, moet dus steeds een andere begunstigde dan hijzelf
zijn aangewezen. Heeft echter de verzekeringnemer eens anders leven
verzekerd, dan kan hijzelf begunstigd zijn. Overlijdt hij het eerst, dan
treden zijn erven in zijn plaats.

•388

In dit citaat zoekt Dorhout Mees de ratio van de leer van het oorspronkelijk recht
in de bedoeling van de verzekeringnemer: deze wil het recht op de uitkering voor
een ander, de begunstigde, en niet voor zichzelf. Het logische vervolg op deze
gedachte is dan, dat, indien de verzekeringnemer de uitkering niet voor een derde
maar voor zichzelf bedingt, het recht op de uitkering wel (van meet af aan?) aan
hem zelf toekomt. De derde gedachte is tenslotte, dat de verzekeringnemer slechts

bij verzekeringen bij leven en bij overlijdensverzekeringen op het leven van een
derde, de uitkering voor zichzelf kan bedingen. De derde gedachte, die op een
petitio principii lijkt te berusten, strookt in ieder geval niet met de werkelijkheid:
een verzekeringnemer kan ten behoeve van zichzelf (in casu: zijn erfgenamen)
een uitkering bedingen bij zijn overlijden. Daarmee staat gelijk het geval dat in
de polis in het geheel geen rechthebbende op de uitkering is genoemd (blanco
polis) en het geval waarin een begunstiging is herroepen zonder dat de nemer een
nieuwe begunstigde heeft aangewezen.

De eerste twee hierboven genoemde gedachten van Dorhout Mees zijn in deze
studie reeds herhaaldelijk, zij het in ander verband, besproken en zwak bevonden:
niet alleen staat het de verzekeringnemer vrij zichzelf te begunstigen, hij kan ook
steeds de begunstiging van een derde ten behoeve van zichzelf wijzigen; zolang
er niet onherroepelijk een derde is aangewezen houdt de verzekeringnemer de
volledige zeggenschap over de rechten uit het contract en is er geen aanknopings-

388. Kort begrip, eerste druk 1953, nr. 765.
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punt voor de stelling, dat de verzekeringnemer zijn leven ten behoeve van de
begunstigde heeft verzekerd. 89

In de latere drukken van "Kort begrip", c.q. decl III van "Nederlands handels-
en faillissementsrecht' vindt men de hier boven geciteerde gedachten dan ook
terecht niet meer terug. De paragraafwaarin ze voorkwamen bleefwelgehandhaafd
en steeds onder het opschrift: 'Geen recht op de verzekerde som tenzij als begun-

stigde". In de latere drukken wordt de in dit opschrift vervatte stelling echter
slechts gemotiveerd met een verwijzing naar de rechtspraak van de Hoge Raad.

390

Met de zojuist genoemde stelling valt moeilijk te verenigen een andere passage

in de eerste vier drukken van "Kort begrip".391 Daar schrijft Dorhout Mees onder
het hoofd: "Wenselijke regeling" het volgende:

'Een geheel andere vraag is, of het wenselijk ware, de beschikking over
het recht op de uitkering (...) een beschikking onder de levenden dan
wel een na dode te achten. Bij de eerste opvatting, die dus de heersende
en m.i. ook de enige op onze wet berustende is, heeft de uitkering nooit
deel van het vermogen van de verzekeringnemer uitgemaakt. (...) Bij de
tweede opvatting valt de verzekerde som wel in de boedel van de ver-

zekeringnemer. (...) Naar mijn mening verdienen de consequenties van
de eerste opvatting de voorkeur bij bona fide verzekeringen, die dus
slechts zijn gesloten met de bedoeling voor de nabestaanden te zorgen
en niet met de opzet anderen te benadelen. Slechts in het omgekeerde
geval en met name bij toepassing van artikel 1377 BW ware het be-
vredigender het tweede stelsel te volgen, doch daartoe zou wetswijziging
nodig zijn".

Zoveel is wel duidelijk, dat Dorhout Mees in deze passage het oog heeft op de
leer van het oorspronkelijke recht (de eerste opvatting) en de leer van het afgelei-
de recht (de tweede opvatting). Maar met de juridische kwalificatie van deze twee

opvattingen zet Dorhout Mees de lezer op het verkeerde been. Het is immers
geenszins zo dat het onderscheid tussen de twee leren getypeerd kan worden door
het onderscheid tussen beschikkingen onder de levenden enerzijds enbeschikkingen
na dode anderzijds. Vervolgens is het zo, dat niet in beide opvattingen, doch
slechts in de leer van het afgeleide recht het aanwijzen van een begunstigde wordt
gekenschetst als een beschikken over het recht op de uitkering. In de leer van

389. Aldus ook R baron van der Feltz, De overeenkomst van levensverzekering in het
zevende boek van het ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek, WPNR 5263 (1974),
p. 309 c.v., zie p. 313.

390.  Zie bijvoorbeeld nr. 1221 in de vierde druk van 1964 en nr. 7.313 in de zes(le druk
van 1974.

391. Zic nr. 774 in dc eerste druk van 1953 en nr. 1232 in de vierde druk van 1964.
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het oorspronkelijke recht wordt juist betwist dat de verzekeringnemer het recht
op de uitkering heeft, aldus ook Dorhout Mees in de eerder aangehaalde passage.
Over een recht dat hij niet heeft kan de nemer ook niet beschikken. (De paragraaf
over de Wenselijke regeling" vindt men - en ook dat is terecht - niet meer terug
in de vijfde druk van "Kort begrip" uit 1971. In de 6e druk van 1974 en de 7e
druk van 1980 van "Nederlands handels - en faillissementsrecht" deel III wordt-
als wenselijke regeling, naar men mag aannemen - aandacht geschonken aan het
voorontwerp van titel 7.17 NBW.392 Van de daarin voorgestelde gedeeltelijke aan-
tastbaarheid van polissen en uitkeringen vindt men reeds een spoor in het slot
van de laatst geciteerde passage uit de eerste vier drukken van "Kort Begrip'.)

In een WPNR-artikel uit 1974393 laat Dorhout Mees zich ook uit over de beide

leren en wel op een manier die weer afwijkt van de onderling op hun beurt ver-
schillende benaderingen in de hierv66r besproken passages uit "Kort begrip. In dit
WPNR-artikel reageert Dorhout Mees op door Van der Feltz geuite kritiek op het
voorontwerp van titel 7.17 NBW. Edn van Van der Feltz' kritiekpunten is, aldus
Dorhout Mees, dat het voorontwerp de begunstigde geen enkele bescherming biedt
zolang de verzekerde som nog niet opeisbaar is. Daaruit zou volgens Van der Feltz
blijken dat het NBW uitgaat van de vervangingsleer en niet van de leer van het
oorspronkelijke recht. Het verwijt van Van der Feltz gaat volgens Dorhout Mees
niet op. Hij stelt in de eerste plaats dat de termen: vervangingsleer, oorspronkelijk
recht en onaantastbaarheidsleer duiden op de positie van de begunstigde na het
opeisbaar worden van de verzekerde som en niet op zijn positie v66r dat tijdstip,
zoals Van der Feltz meent. In de tweede plaats stelt Dorhout Mees, dat de Hoge
Raad zich inderdaad heeft uitgesproken voor de leer van het oorspronkelijke recht,
maar tot die beslissing juist is gekomen door een scherp onderscheid te maken
tussen de rechten die de verzekeringnemer en die welke de begunstigde toekomen.
De nemer heeft het recht een begunstigde aan te wijzen, maar die begunstigde
verkrijgt daardoor in de regel niet meer dan een kans om gerechtigd te worden
tot de uitkering wanneer die opeisbaar is geworden. "Juist de afwijzing van ieder
recht van de begunstigde v66r het opeisbaar worden van de verzekerde som is het

belangrijkste argument voor de leer van het oorspronkelijk recht van de begunstig-
de", zo besluit Dorhout Mees zijn weerwoord op de kritiek van van de Feltz.

Door dit weerwoord wordt het vermoeden bevestigd dat al was gerezen na de
bestudering van de achtereenvolgende drukken van "Kort begrip", c.q. van deel III
van "Nederlands handels- en faillissementsrecht": Dorhout Mees heeft zich waar-

schijnlijk niet echt verdiept in het debat afgeleid recht - oorspronkelijk recht, in

392.  Als decl III' van Nederlands handels- en faillissementsrecht is, eveneens van de hand
van Dorhout Mees, in 1987 een commentaar op het regeringsontwerp van titel 7.17 en
118 NBW verschenen.

393.     WPNR 5279 (1974), p. 663/4, zie p. 664 1.k.
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ieder geval mist hij de kern van de controverse. Die kern is gelegen in de vraag
of de begunstigde het recht op de uitkering al dan niet verkrijgt van de verzeke-

ringnemer. De aanhangers van de leer van het afgeleide recht beantwoorden deze
vraag bevestigend en stellen vervolgens omtrent het tijdstip van rechtsovergang,
dat de begunstigde het recht op de uitkering verkrijgt op het moment dat de
beschikking van de verzekeringnemer te zijnen gunste definitief wordt. De aan-
hangers van de leer van het oorspronkelijke recht beweren dat het recht van de

begunstigde een, niet aan de verzekeringnemer ontleend, doch aan de begunstigde
zelfstandig jegens de verzekeraar toekomend recht is. Volgens sommigen (onder
meer Wichers) ontstaat dit recht op het moment dat de verzekeringsovereenkomst
wordt gesloten, volgens anderen (onder wie de Hoge Raad) wordt dit recht geboren
op het moment dat de uitkering opeisbaar wordt. V66r dat moment bestaat er geen
recht op de verzekerde som, noch bij de verzekeringnemer, noch bij de begunstig-
de. Deze, door de Hoge Raad aangehangen variant van de leer van het oorspronke-
lijke recht is in de hoofdstukken 2 en 3 uitvoerig aan de orde gesteld. Onder meer
aan het begin van paragraaf 5 van hoofdstuk 2, waar een tussen Hartzfeld en
Wichers gevoerd debat is besproken en in de conclusies aan het eind van paragraaf
3 van hoofdstuk 3, waar het derdenbedingarrest van 1924 aan de orde is gesteld.
Daar is betoogd dat niet alleen de aanhangers van de leer van het afgeleide recht
maar ook de adepten van de leer van het oorspronkelijke recht terecht logische
en dogmatische problemen zien in het standpunt van de Hoge Raad dat het recht
op de uitkering pas ontstaat op het moment dat deze opeisbaar wordt, dan wel de
begunstiging definitief wordt. Over dit standpunt van de Hoge Raad kan ten posi-
tieve van alles gezegd worden, maar juist niet, gelijk Dorhout Mees doet, dat de
afwijzing van ieder recht van de begunstigde v66r het opeisbaar worden van de
verzekerde som het belangrijkste argument voor de leer van het oorspronkelijke
recht van de begunstigde vormt. Het kan aanvaardbaar zijn een constructie te
gebruiken die een inconsequent aspect heeft, maar dat inconsequente aspect kan
natuurlijk geen argument, laat staan het belangrijkste argument opleveren voor
het bezigen van die constructie. Aldus blijkt Dorhout Mees' weerwoord op Van der
Feltz in tweetrlei opzicht onjuist: de termen 'vervangingsleer" en 'oorspronkelijk

recht" zien op de ontstaansgrond van het recht van de begunstigde en dus mede,
en zelfs vooral, op de periode die aan het opeisbaar worden van de verzekerings-
uitkering voorafgaat. En voorts, voorzover het bepalen van het geboortetijdstip
van het recht van de begunstigde op het moment van het opeisbaar worden van de

uitkering ergens een argument voor oplevert, dan is dat voor de leer van het
afgeleide recht. Deze keuze van dat tijdstip levert geenszins een argument op
voor de leer van het oorspronkelijke recht, zij komt daarmee zelfs in strijd, zo
valt te verdedigen.
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Na deze bespreking van de argumentatie van Dorhout Mees v66r de leer van het
oorspronkelijke recht richten we nu onze aandacht op zijn bezwaren tegen de leer
van het afgeleide recht.

In alle drukken van "Kort begrip", c.q. decl III van "Nederlands handels - en
faillissementsrecht" keert Dorhout Mees zich tegen Molengraaffs opvatting over
het rechtskarakter van de begunstiging.394 Dorhout Mees stelt, onder verwijzing
naar Molengraaffs Leidraad, dat Molengraaffde uitkering ziet als een legaat omdat
de aanwijzing van de begunstigde resp. de wijziging daarvan zou zijn een beschik-
king na dode. Tegen deze 'leer van het legaat", zoals Dorhout Mees het in zijn

395interventie bij de bespreking van het preadvies van Westbroek van 1960 noemt,
heeft hij twee bezwaren. Ten eerste het formele bezwaar dat aldus in strijd met
de wettelijke vormvoorschriften gelegateerd zou kunnen worden en ten tweede het
inhoudelijke bezwaar dat de legaatconstructie slechts dienst kan doen bij overlij-
densverzekeringen waarbij verzekeringnemer en verzekerde samenvallen. Indien een

verzekeringnemer een overlijdensverzekering op het leven van een derde sluit dan
kan de door het overtijden van de derde opeisbaar wordende uitkering immers niet
als een lei:aat van de verzekeringnemer ten behoeve van de begunstigde worden
beschouwd. Het eerste bezwaar acht Dorhout Mees (bij nader inzien) niet erg
steekhoudend, zoals blijkt uit zijn bespreking van de dissertatie van Van der
Burg.396 De wet zelf staat immers in art. 302 WvK de begunstiging bij levensver-
zekering toe en deze bepaling zet de testamentaire vormvoorschriften opzij. Het
tweede bezwaar acht Dorhout Mees evenwel in ditzelfde artikel en in de andere
genoemde geschriften onoverkomelijk.

Treft deze kritiek de leer van het afgeleide recht en Molengraaffs opvattingen
meer in het bijzonder? Geenszins. Immers, Dorhout Mees geeft de leer van het
afgeleide recht niet juist weer: het argument in deze leer is niet dat het recht
op de uitkering van de nemer overgaat op de begunstigde omdat de eerste aan de
laatste legateert, maar dat die rechtsovergang moet worden aangenomen omdat
zulks strookt met wat er feitelijk - economisch gebeurt. Gaat het om een vermo-
gensverschuiving om niet dan is er juridisch sprake van een schenking. Vindt de
vermogensovergang plaats door het overlijden van de verzekeringnemer, dan sig-
naleert Molengraaff verwantschap met de figuur van het legaat. Latere aanhangers
van de leer van het afgeleide recht gaan een stapje verder en spreken in dat geval
van een (informeel) legaat. Verkrijgt de begunstigde het recht op de uitkering
door het overlijden van een ander dan de verzekeringnemer, dan is er simpelweg
sprake van een schenking onder de levenden. De tegenwerping van Dorhout Mees

394. Zie bijvoorbecld: cerste druk 1953, nr. 773; vierde druk 1964, nr. 1231; zevende druk
1980, nr. 7.373.

395.      Zic WPNR 4657 (1960), p. 569.
396.     WPNR 5177 (1972) p. 268/9.
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treft dus geen doel, tegen de leer van het afgeleide recht in het algemeen niet en
al helemaal niet tegen Molengraaffs opvattingen terzake. Zoals we immers in de
paragrafen 4 en 5 van hoofdstuk 2 hebben gezien heeft Molengraaff de stap naar
het (informele) legaat onder het geldende recht niet durven zetten. Zelfs nog in
de 9e druk van de Leidraad uit 1955, waaraan Dorhout Mees refereert, wordt de
begunstigde geacht de verzekeringsuitkering verkregen te hebben, wel uit het
vermogen, maar niet uit de nalatenschap van de verzekeringnemer.

Ook uit de wijze waarop Dorhout Mees stelling heeft genomen tegen
Molengraaff en de leer van het afgeleide recht blijkt aldus dat hij zich niet gron-
dig heeft verdiept in de controverse oorspronkelijk-afgeleid recht.

Dit is zeer opmerkelijk voor een man die enerzijds zich sterk bezig heeft
gehouden met het levensverzekeringsrecht en zelfs geroepen is tot het ontwerpen
van de NBW-regels terzake en die anderzijds heeft gewezen op de onschatbare
betekenis van Molengraaff voor het handelsrecht en er blijk van heeft gegeven
Molengraaffs opvattingen over het rechtskarakter van de overeenkomst van levens-
verzekering wel te kennen: de verschillende drukken van "Kort begrip" bevatten
een afzonderlijke paragraaf over Molengraaffs betekenis voor het handelsrecht397

en in een herdenkingsartikel uit 1931 vat Dorhout Mees de door Molengraaffin het
Rechtsgeleerd Magazijn-artikel van 1894 verwoorde opvattingover het rechtskarak-
ter van de derdenbegunstiging bij levensverzekering goed samen. Deze opvatting
wordt door Dorhout Mees aan het slot van zijn artikel als volgt beoordeeld: "Aan
de denker en strijder Molengraaff danken wij ook hier de heldere uiteenzetting
van een juist denkbeeld; helaas was het de wetgever Molengraaff niet meer gege-
ven, zijn denkbeeld te verwezenlijken".398 Helaas, zo moeten we hier nu aan toe-
voegen, heeft Molengraaffs heldere uiteenzetting niet kunnen verhinderen dat
Dorhout Mees in zijn latere geschriften het spoor bijster lijkt te zijn geraakt.
Zoals we hebben gezien is Dorhout Mees later de leer van het oorspronkelijke
recht gaan bepleiten en heeft hij zich tegen de opvatting van Molengraaff gekeerd,
doch in beide gevallen waren de argumenten, zoals we hebben trachten aan te
tonen, niet terzake en niet overtuigend.

In het NBW, zo concludeerden we in paragraaf 1, is weinig terug te vinden van
het rijke debat tussen de aanhangers van de leer van het oorspronkelijk recht en
de leer van het afgeleide recht. Deze leemte kan niet worden opgevuld via de
geschriften van Dorhout Mees, zij wordt er eerder door verklaard.

Zowel bij Dorhout Mees als in het NBW is de heersende leer in de rechtspraak
eigenlijk de enige echte motivering voor de leer van het oorspronkelijke recht.

397. Zie bijvoorbecld in de eerste druk van 1955 nr. 18.
398.      Molengraaff en het verzekeringsrecht, KM. 1931, p. 368 e.v., zie p 382-385.
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Over de kracht van deze motivering zo dadelijk meer. Eerst willen we nog een
enkel woord wijden aan de vraag of de uitspraak van het parlement over de vraag-
punten 34 en 35 de ontwerpers al niet dwong tot een keuze voor de leer van het
oorspronkelijke recht. Zulks wordt betoogd door Van der Burg.399 Raadpleegt men
echter de parlementaire geschiedenis dan kan men daaruit wel een aanvankelijk
duidelijke standpuntbepaling van de regering(scommissaris) ten gunste van de leer

van het oorspronkelijke recht afleiden, maar de Tweede Kamer reageert verdeeld
over de vraag oorspronkelijk of afgeleid recht en over de mate van bescherming
die aan het recht op de verzekeringsuitkering zou moeten worden geboden. Rege-
ring en Kamer vinden elkaar tenslotte in een formulering, waarin een grotere mate
van aantastbaarheid is voorzien dan de regering oorspronkelijk voor ogen stond en
waarin geen keuze voor de leer van het oorspronkelijke recht of die van het
afgeleide recht is te lezen.400 Dorhout Mees heeft zich in het voorontwerp voor
titel 7.17 NBW trouwens een grote mate van vrijheid ten opzichte van de conclu-
sies 34 en 35 veroorloofd. Hoewel de meerderheid van de Tweede Kamer zich had
uitgesproken tegen het stelsel van Van Oven is het juist dat stelsel dat ten grond-
slag is gelegd aan titel 7.17. 01 Niet in te zien valt waarom een dergelijke vrijheid
niet zou hebben bestaan ten aanzien van de leer van het oorspronkelijk recht, zo
de Tweede Kamer zich daarvoor al zou hebben uitgesproken. De mening van Van
der Burg dat de conclusies 34 en 35 dwongen tot een keuze voor de leer van het
oorspronkelijke recht dient dus te worden verworpen. De toelichtende stukken bij
het (voor)ontwerp bieden ook geen aanknopingspunt voor deze mening.

De Hoge Raad heeft zich steeds gesteld op het uitgangspunt van de leer van het
oorspronkelijke recht.*)2 In zijn conclusie bij het Olveh-arrest403 vraagt advocaat-

generaal Langemeijer zich af of de vaste rechtspraak gehandhaafd moet worden.

Hij beantwoordt deze vraag in beginsel bevestigend, niet zozeer wegens de in-
houdelijke merites van deze rechtspraak maar wegens de continuiteit daarvan: de
beide procespartijen hebben bij hun handelen gerekend op, c.q. rekening kunnen
houden met de vaste lijn in de rechtspraak. Voor een verbreking van de continuY-

teit zouden zwaarwegende redenen moeten bestaan. Naar het oordeel van

Langemeijer is de leer van het afgeleide recht wellicht aantrekkelijker dan die
van het oorspronkelijke recht maar niet in die mate dat een breuk met de geves-
tigde rechtspraak gerechtvaardigd zou zijn. Evenmin als de theorie van het oor-

spronkelijke recht biedt de leer van het afgeleide recht een in alle opzichten be-

399.    Schade- en sommenverzekeringsrecht, 20 druk, Deventer 1990, p. 233.
400. Vgl. paragraaf 6 van hoofdstuk 2 en paragraaf 5 van hoofdstuk 3.
401. Vgl. Clausing 1976, p. 6/7.
402. Zie laatstelijk nog HR (derde kame0 5 juli 1989, R v/d W 1989, 167.
403.    HR 27 maart 1953, NJ 1953, 575.
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vredigend stelsel. Men kampt immers in de laatstgenoemde leer met de wettelijke
vormvoorschriften voor een rechtsovergang bij overlijden en met het probleem dat
aan de schuldeisers en legitimarissen meer kan toevallen dan de verzekeringnemer
voor de verzekering uit zijn vermogen heeft opgeofferd.

Deze twee door Langemeijer geformuleerde bezwaren zijn welhaast klassiek te
noemen. Zij zijn hierv66r al herhaaldelijk aan de orde geweest, maar ook hun
weerlegging. Aan het eerste bezwaar wordt vandaag de dag door niemand nog
zwaar getild, ook door het NBW niet (zie art. 7.3.12c). Het tweede bezwaar bestaat

alleen in de ogen van hen die aan de verzekeringnemer geen recht op de uitkering
toekennen. Kent men hem dat recht wei toe, dan ligt het volstrekt voor de hand
te komen tot de gedachte, dat het niet de betaalde premie, maar de uitkering is
die de schuldeisers van de nemer dreigt te ontgaan door de derde-begunstiging.

Hoe overigens voor Langemeijer de afweging tussen oorspronkelijk en afgeleid
recht zou zijn uitgevallen indien hij geen rekening had behoeven te houden met
de wenselijke continuTteit van de rechtspraak, blijft een open vraag. In ieder geval
behoefden de ontwerpers van het NBW met de continuiteitsfactor geen rekening te
houden. Zij konden de beide uitgangspunten volkomen vrij tegen elkaar afwegen,
maar hebben dat achterwege gelaten. Het NBW bouwt eenvoudigweg voort op de
vaste rechtspraak: oorspronkelijk recht, maar geen volstrekte onaantastbaarheid.
Voorzover die rechtspraak een grillig beeld vertoont (bv., wel verhaal via faillisse-
ment404 van de nemer, maar niet via beslag ten taste van de nemer;405 wel verhaal
indien de nemer tijdens zijn faillissement sterft, 06 maar niet indien zijn nalaten-
schap failliet wordt verklaard,*)7 wel bescherming van legitimarissen, maar niet
van crediteuren408) brengen de NBW-regels een stroomlijning aan, die per saldo
leidt tot een verregaande aantastbaarheid van het recht van de begunstigde. De
vraag is echter of het aldus bereikte resultaat niet logischer en gemakkelijker
verkregen had kunnen worden door het uitgangspunt van het oorspronkelijke recht
te verlaten en te kiezen voor principitle aantastbaarheid met uitzonderingen op
basis van de leer van het afgeleide recht.

Ter  beantwoording van deze vraag zullen we in de volgende paragraaf enkele
facetten van de NBW-regeling (opnieuw) onder de locp nemen.

404.     HR 5 december 1913, W 9610.
405.     HR 3 oktober 1952, NJ 1953,577.
406.      HR 5 december 1913 W 9610.
407.       HR 29 juni 1888, W 5588
408.    HR 10 maart 1922, W 10918, NJ 1922, p. 439.
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3. Enkele uitwerkingen van de leer van het oorspronkelijke recht in het ontwerp
van boek 7 (titels 3 en 17) en boek 4 NBW

Onze speurtocht naar de beweegredenen van de ontwerpers van het NBW om te
kiezen voor de leer van het oorspronkelijke recht heeft een uiterst pover resultaat
opgeleverd. Nu zou dat op zich geen probleem zijn, indien de voorgestelde regels
omtrent levensverzekering een bevredigend en inzichtelijk stelsel zouden vormen.
De keuze voor de leer van het oorspronkelijke recht zou dan zijn rechtvaardiging
vinden in het feit, dat op de grondslag van die leer blijkbaar een goed wettelijk
stelsel te ontwerpen valt. Is het ontworpen regelstelsel goed te noemen? Met onder
meer Clausing#09 kan men het eens zijn dat de doeleinden die de ontwerpers van
het NBW hebben willen bereiken instemming verdienen. De door het ontwerp na-
gestreefde afweging tussen de verschillende personen die belang hebben bij het in
een levensverzekering belichaamde vermogen is op zich niet onbevredigend te
noemen. Maar de daarvoor gekozen vorm is niet goed. De voorgestelde regeling is
uiterst gecompliceerd en weinig inzichtelijk en dat bergt het gevaar in zich dat
de nagestreefde belangenatweging niet wordt gerealiseerd doordat in de praktijk
de regeling als te moeilijk ter zijde wordt geschoven en genegeerd of een toepas-

sing krijgt die de ontwerpers in het geheel ziet voor ogen heeft gestaan.
Het ontwerp is te ingewikkeld. Dat is een op zichzelf staand en gewichtig be-

zwaar, zeker nu het hier gaat om een onderdeel van de hercodificatie van ons
burgerlijk recht. Tevens bedreigt de ingewikkeldheid echter ook de verwerkelijking
van de op zich bevredigende, inhoudelijke doelstellingen van het ontwerp.

Aan het slot van paragraaf 5 van hoofdstuk 3 is opgemerkt dat de ingewik-
keldheid van de voorgestelde regelingen in ieder geval gedeeltelijk moet worden
toegeschreven aan de omstandigheid dat de wetgever vaak oplossingen wenst die
niet stroken met het uitgangspunt van het oorspronkelijke recht waaraan de wet-

gever desondanks blijft vasthouden. De leer van het oorspronkelijke recht wil een
uitzonderingspositie voor de overeenkomst van levensverzekering en snijdt de band
tussen het algemene vermogensrecht en het levensverzekeringsrecht door, maar op
tal van punten wenst de wetgever in de levensverzekeringssfeer toch oplossingen

die passen in het algemene vermogensrecht. Wegens het gekozen uitgangspunt moet
hiertoe vaak de (om)weg van constructies en ficties worden bewandeld. Het recht-
streekse gevolg daarvan zijn moeilijk toegankelijke regels. Voorbeelden daarvan
hebben we in de vorige hoofdstukken gezien. In deze paragraaf zullen we dit
opnieuw trachten te illustreren. Bij de hierna te bespreken NBW-bepalingen zullen
we tevens trachten aan te geven dat de leer van het afgeleide recht, die een
directe weg baant van het algemene vermogensrecht naar het levensverzekerings-

409.    Clausing 1976, p. 7.
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recht, meer inzichtelijke regels mogelijk maakt. Dat die leer niet alleen winst
oplevert op het punt van de toegankelijkheid van de wet, maar ook inhoudelijk
minstens zo bevredigende oplossingen mogelijk maakt als die het ontwerp biedt,
zal in de volgende (en laatste) paragraaf uiteengezet worden.

In de leer van het oorspronkelijke recht wordt, zo hebben we gezien, een
scherp onderscheid gemaakt tussen de rechten op de polis en de rechten uit de

polis. Als belangrijkste rechten op de polis kunnen worden gezien het recht een
derde als begunstigde aan te wijzen (art. 7.173.4 lid 1 sub a), de verzekering af te
kopen, premievrij te maken of te belenen (artikelen 7.17.3.13 en 14) en de ver-
zekering in pand te geven (artikelen 7.17.3.4, lid 1 sub a en lid 4, 7.17.3.7d en

7.17.3.20a en 2Ob). Dit zijn rechten van de verzekeringnemer, zoals de aangegeven
artikelen ook bepalen. Het recht uit de polis is het recht op de uitkering. Dit
recht komt de verzekeringnemer in beginsel niet toe. Dit recht ontstaat immers

pas (wederom in beginsel) op het moment dat de uitkering opeisbaar wordt en wel
als een aan de begunstigde zelfstandig tockomend enjegens de verzekeraar geldend
te maken recht. Onder meer in de regeling van het pandrecht, van de executie

(artikelen 7.17.3.21 e.v.) en van de begunstigingsmodaliteiten (art. 7.17.3.4a) is het
scherpe onderscheid tussen de rechten van de verzekeringnemer enerzijds en het
recht op de uitkering anderzijds, goed waar te nemen. Tevens echter is aan die
regelingen te zien dat de ontwerpers het met het onderscheid niet altijd gemak-

kelijk hebben gehad. Soms wordt het onderscheid veronachtzaamd of wordt er
stilzwijgend aan voorbijgegaan. Vaker echter wordt het onderscheid met behulp
van een fictie terzijde gesteld.

Pandrecht

In de regeling van het pandrecht vinden we voorbeelden van alle drie zojuist
genoemde verschijnselen. De waarde van een levensverzekeringspolisals onderpand
schuilt in de kans op de uitkering enerzijds en in de vaak aanwezige vermogens-
waardeopgrondvangevormdepremiereserve anderzijds.Art. 7.17.3.20 onderscheidt
deze beide waardeaspecten door te bepalen dat pandrecht kan worden gevestigd op
een recht op uitkering en op de rechten van de verzekeringnemer uit een verzeke-
ring met akoopwaarde. In de theorie van het oorspronkelijke recht bestaat er

echter bij een lopende polis nog geen recht op de uitkering en zeker niet een

zodanig recht dat aan de nemer zou toebehoren. Hoe kan nu de verzekeringnemer
een recht dat hij niet heeft in pand geven? Dit kan niet, maar hetzelfde resultaat
valt wel via een omweg te bereiken: namelijk door de pandhouder als (onherroepe-
lijk) begunstigde aan te wijzen. (Aldus bepaalt ook art. 7.17.3.4, lid lsub a jo. lid

4). De constructie is wat gewrongen, maar past niettemin in de leer van het oor-

spronkelijke recht. Dat is ook het geval met de manier waarop (daarnaast) de
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verzekeringnemer zijn rechten (de rechten op de polis) in pand kan geven. Dat
kan door een akte met schriftelijke mededeling aan de verzekeraar (art. 7.17.3.7d).
De MvT geeft er overigens blijk van het onderscheid tussen de rechten van de
verzekeringnemer en het (daarbij met behorende) recht op de uitkering niet zo
nauw te nemen.410 Weer wel blijkt de invloed van de leer van het oorspronkelijke
recht duidelijk in art. 7.17.3.20a, lid 2. Daarin wordt namelijk door middel van een
fictie een inbreuk op die leer geconstrueerd: indien een verpande polis tot uitke-
ring komt, komt het pandrecht te rusten "op de uitkering als (mijn cursief W.L)
op een vordering op de verzekeraar die deze mag betalen: Art. 7.17.3.2Ob bepaalt
vervolgens: "Indien het pandrecht rust op een uitkering, treedt voor de toepassing
van de artikelen 3:246 (3.9.2.7) en 3:253 (3.9.2.14) en artike149Ob Rv. de begunstig-
de voor de pandgever in de plaats". Op zichzelf genomen is dit een overbodige
bepaling. Vanaf het moment van opeisbaarheid van de uitkering is immers de (sub-
sidiair) begunstigde (na de pandhouder) rechthebbende zodat alleen aan hem (het
opvorderen van) het executieoverschot toekomt. Het artikel valt dan ook alleen te
begrijpen als een (ingewikkeld geformuleerde) begrenzing van de reikwijdte van de
fictie van het zojuist besproken artikel 7.17.3.20a, lid 2: het recht op de uitkering
wordt beschouwd als een recht van de verzekeringnemer jegens de verzekeraar ten
behoeve van de executie door de pandhouder (art. 20a, lid 2), maar deze fictie
geldt niet voor een eventueel superfluum (art. 20b).

Het vorenstaande levert, samen met wat in hoofdstuk 1 over het pandrecht in
titel 7.17 NBW is geschreven, het beeld op van een gecompliceerde regeling. De
ingewikkeldheid vloeit voort uit de omstandigheid dat wordt onderscheiden tussen

een pandrecht op de rechten van de verzekeringnemer en een pandrecht op het
recht op de uitkering (dat kunnen zelfs twee concurrerende pandrechten zijn, zoals

blijkt uit art. 7.17.3.20a a lid 2), alsmede uit de omstandigheid dat er bij wege
van fictie een band moet worden geschapen tussen de rechten van de nemer en
het recht op de uitkering teneinde het pandrecht niet verloren te laten gaan
wanneer de verzekering tot uitkering komt.

In de leer van het afgeleide recht liggen de zaken eenvoudiger. Daarin wordt
geen onderscheid gemaakt tussen de rechten van de verzekeringnemer en het recht

op de uitkering. Het recht op de uitkering, waarvan alle andere rechten van de
nemer een afgeleide vormen, komt toe aan de nemer totdat hij daarover definitief
heeft beschikt ten gunste van een derde. Zolang de nemer niet definitief heeft
beschikt over zijn vordering jegens de verzekeraar, kan hij daarop een pandrecht
vestigen. Dit kan geschieden volgens de algemene regels voor pandrecht op vor-
deringen. Het (onherroepelijk) aanwijzen van de pandhouder als begunstigde is niet

410.  Zie de in hoofdstuk 1 in paragraaf 3 onder het kopje "rechten van de verzekering-
nemer' geciteerde passage.
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nodig om het recht op de uitkering onder het pandrecht te doen vallen. Ook al is
het een derde die bij het intreden van het verzekerde risico of eerder, door de
aanvaarding van de begunstiging recht op de uitkering verkrijgt, dan kan deze dit
recht niet tegenwerpen aan de pandhouder. Door het vestigen van het pandrecht
is de pandgever/verzekeringnemer immers (relatief) beschikkingsonbevoegdgewor-
den.'Ill We komen tot de volgende vaststelling: in de leer van het afgeleide recht
is er geen enkele bijzondere bepaling voor pandrecht bij levensverzekeringen nodig,
of het zou moeten zijn dat men de mogelijkheid van een stil pandrecht (art. 3:239
(3.9.2.3) NBW) zou willen uitsluiten. Art. 7.17.3.7d doet dat, maar noodzakelijk lijkt
dit niet.

Verhaal

Het verhaal op lopende en tot uitkering gekomen polissen door middel van derden-
beslag onder de verzekeraar, faillissement van de verzekeringnemer en vereffening
van diens nalatenschap is geregeld in de artikelen 7.17.3.21-23b. Het betreft een
zestal omvangrijke wettelijke bepalingen die zich bepaald niet gemakkelijk laten
lezen. De MvT beseft dat, getuige de aan de artikelsgewijze toelichting'12 vooraf-
gaandealgemenebeschouwing over deartikelen21-23b, waarindebepalingenvanuit
diverse gezichtshoeken worden toegelicht en samengevat. 13 Ultieme klaarheid
verschaft de toelichting echter niet. In de eerste plaats kampt de lezer met het
euvel dat de MvT een bewerking is van de toelichting bij het niet-officiele rege-
ringsontwerp van 1982 en die bewerking is niet steeds op zorgvuldige wijze uit-
gevoerd. Er komen nogal wat drukfouten en verkeerde artikelverwijzingen voor.
Op p. 57 is zelfs een hele alinea verkeerd geplaatst (de derde alinea dient vooraf
te gaan aan de eerste alinea van die bladzijde). Ook inhoudelijk schort er hier en
daar wat aan de tekst. Zo opent de laatste alinea op p. 53 met de woorden: "Dat
brengt in de eerste plaats mee, dat hiertoe niet behoort (...)". De voorafgaande
tekst maakt niet duidelijk waar de woorden "dat' en 'hiertoe" betrekking op heb-
ben en de tekst volgend op het geciteerde zinsdeel verklaart niet waarom "dat"
een bepaald gevolg met zich meebrengt terwijl men ondanks de woorden in de
eerste plaats" vergeefs speurt naar een tweede gevolg. De niet-officiele toelichting
uit 1982 bevat hier een duidelijker tekst (op p. 113/114, sub 5), maar deze tekst
kon niet gehandhaafd worden, omdat daarin nog uitgegaan werd van verhaal op
afkoopwaarde bij lopende polissen en verhaal op premievrije waarde bij tot uitke-
ring gekomen polissen. Zoals we in paragraaf 5 van hoofdstuk 3 hebben gezien

411. Vgl. J.Ph. Suyling, Inkiding tot het burgerlijk recht II, le stuk, k druk Haarlem
1934, nrs. 134 cn 136.

412. TK 19529, nr. 3 (MvT), p. 55-63.
413. TK 19529, nr. 3 (MvT) p. 53 t/m 55.
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bracht het niet-officiBle regeringsontwerp een tweedcling aan in de verhaalsbepa-
lingen omdat men bij verhaal op lopende polissen uit wilde gaan van de afkoop-
waarde en bij verhaal op tot uitkering gekomen polissen van iets anders, te weten
de premievrije waarde. Voor het verdelen van de rechtsstof in enerzijds  de arti-
kelen 7.17.3.21, 2la en 2lb en anderzijds de artikelen 7.17.3.23, 23a en 23b bestond
dus een speciale reden. Die speciale reden is in het regeringsontwerp van 1986
vervallen, omdat daarin weer is teruggekeerd naar 66n verhaalsmaatstaf: de af-
koopwaarde. Desondanks is de tweedeling in het regeringsontwerpvan 1986gehand-
haafd. Als motivering daarvoor vinden we op p. 55 van de MvT, (waarin, zoals we
eerder hebben opgemerkt, het niet-officifile ontwerp wordt genegeerd en uitsluitend
wordt gerefereerd aan het voorontwerp uit 1973), de mededeling 'dat het ontwerp
meer gedetailleerde regels bevat dan het voorontwerp dat bijvoorbeeld zich beperk-
te tot de verzekeringen met afkoopwaarde'. De laatste zinsnede ging nog wel op
voor het on-officiale ontwerp van 1982, maar is niet juist meer voor het ontwerp
van 1986, dat zich immers, afgezien van de regeling voor giften in titel 7.3, be-
perkt tot de afkoopwaarde, evenzeer als het voorontwerp deed. Deze kwestie is
van belang omdat het in de verhaalsbepalingen aangebrachte onderscheid tussen
verhaal op lopende polissen enerzijds en op uitkeringen anderzijds de regeling
nog gecompliceerder maakt dan al nodig is om de leer van het oorspronkelijke
recht opzij te zetten.

Van beide complicerende factoren zullen we enkele voorbeelden geven.
Eerst de tweedeling. Omdat deze berust op een ondeugdelijke maatstaf, te weten
de vraag of het verhaal wordt aangevangen tijdens de looptijd van de verzekering
of nadat die tot uitkering is gekomen, worden verschillende bepalingen voorge-
steld ter regeling van in wezen gelijke situaties: zie bijvoorbeeld de artikelen
7.17.3.21, lid 5, 7.17.3.2la, lid 3, 7.17.3.21b, lid 2 en lid 6, 7.17.3.23, lid 1,
7.17.3.238, lid len 7.17.3.23b, 1, die alle tot uitdrukking brengen dat de uitwinning
van een lopende polis wordt voortgezet indien de begunstiging tijdens de uitwin-
ning onherroepelijk wordt. De MvT op artikel 7.17.3.23 opent plechtig met de zin:
"Lid 1 stelt het beginsel van de aantastbaarheid van levensverzekeringsuitkeringen
aan derden wegens schulden van de verzekeringnemer'.414 Dit beginsel speelt
echter ook al in de artikelen 7.17.3.21, 2la en 2lb een rol, daar waar de gevolgen
worden geregeld van het onherroepelijk worden van de begunstiging tijdens het
beslag, tijdens faillissement en tijdens de vereffening van de nalatenschap van de

verzekeringnemer. Het is juist artikel 7.17.3.21 lid 5 dat het beginsel van de in-
breuk op de leer van het oorspronkelijke recht stelt: "Eindigt het verzekerde risico
tijdens het beslag of het faillissement (of de vereffening, zo kan blijkens de ar-
tikelen 7.17.3.2lb, lid 6 en 7.173.231), lid l worden toegevoegd, W.L.) dan wordt de

414. TK 19529, nr. 3 (MvT) p. 62.
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uitwinning voortgezet, ook al verliest de verzekeringnemer zijn rechten." Dit
beginsel wordt vervolgens voor beslag, faillissement en vereffening uitgewerkt in
de artikelen 7.173.218, lid 3 en 7.173.21b, lid 3 en nog eens een keer, maar dan
merkwaardigerwijs alleen voor faillissement en vereffening in de artikelen
7.17.3.23, 23a en 23b.

Opmerking verdient ook, dat art. 7.17.3.21 lid 5 spreekt over onherroepelijkheid
ten gevolge van het einde van het verzekerde risico, de artikelen 7.17.3.21 e.v.
over onherroepelijkheid ten gevolge van het tot uitkering komen van de verzeke-
ring en art. 7.17.3.218, lid 3 over onherroepelijkheid zonder meer. Ook daar waar
het NBW tot uitdrukking brengt, dat de crediteuren van de nemer geen verhaal
kunnen nemen op de verzekering nadat een derdenbegunstiging definitief is gewor-
den (artt. 7.7.3.21, lid 4, 23a lid 2 en 23b, lid 3) wordt de term "onherroepelijk'
zonder meer gebruikt. Dat past ook het beste in het systeem van de artikelen
7.17.3.5 en 6a waarin onherroepelijkheid wordt geconstrueerd als het gevolg van
ofwel een rechtshandeling (aanvaarding door de begunstigde met toestemming van
de nemer) ofwel van een rechtsfeit (zie de gevallen van art. 5, lid l sub b t/m e).
In geval van een onherroepelijke derdenbegunstiging is verhaal door de crediteuren
van de nemer steeds uitgesloten. Wordt een begunstiging tijdens zulk een verhaal

onherroepelijk, dan wordt de uitwinning voortgezet. Bij dit laatste moet nog aan-
getekend worden dat tijdens het verhaal geen onherroepelijkheid door aanvaarding
mogelijk is. Voor aanvaarding is immers toestemming van de nemer nodig en deze
toestemmingshandelingwordtgeblokkeerd door het (faillissements)beslag: artikelen
7.17.3.7b en 7c. Dit alles in aanmerking genomen zou het eenvoudiger zijn geweest
indien de artikelen 7.17.3.21 e.v. als markeringspunt voor de (on)mogelijkheid, c.q.
voortzetting van verhaal door crediteuren van de nemer consequent de term onher-
roepelijkheid zouden hebben gehanteerd. Dat dat niet is gebeurd valt waarschijnlijk
-eveneens- toe te schrijven aan de omstandigheid dat de ontwerpers gefixeerd zijn
geweest op de tweedeling in verhaal op een lopende en verhaal op een tot uitke-
ring gekomen polis. Zelfs op de grondslag van de leer van het oorspronkelijke
recht zou de systematiek dus wat overzichtelijker kunnen zijn!

De zojuist aangegeven hoofdgedachte dat een eenmaal aangevangen uitwinning
wordt voortgezet in geval van het onherroepelijk worden van een derdenbegunsti-
ging eist weliswaar niet zo'n uitvoerige, maar toch wel enige speciale voorziening
in het systeem van het NBW. In de leer van het oorspronkelijke recht, althans in
de door de Hoge Raad aangehangen versie daarvan, is immers wel verhaal door
de crediteuren van de verzekeringnemer mogelijk op diens lopende verzekering,
maar de executie moet stranden zodra de begunstiging van een derde onherroepe-
lijk wordt. Gezien de aan de NBW-regeling ten grondslag liggende leer van het
oorspronkelijke recht is dus een bepaling als die van art. 7.17.3.21, lid 5 nood-
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zakelijk om verhaal daadwerkelijk mogelijk te maken. Daarnaast maakt de leer van
het oorspronkelijke recht nog specifieke bepalingen nodig om het verhaal te laten

passen in het algemene executierecht en in de regels over het afwikkelen van
nalatenschappen: met betrekking tot het eerste punt bevat art. 7.17.3.21, lid l een
zelfde regel als art. 7.17.3.20a, lid 2 voor het pandrecht geeft: "voor de wijze van
uitwinning wordt de verzekeringnemer geacht (mijn curs. W.L.) een vordering op
de verzekeraar te hebben, die deze kan betalen." Voor de inpassing in het erfrecht
moet art. 7.173.23b, lid 2 zorgen: "Voor de vereffening van de nalatenschap wordt
het recht op de uitkering voorzover zij voor uitwinning vatbaar is, gelijkgesteld
met een vordering der nalatenschap, die ten laste van de gezamenlijke erfgenamen
aan de tot uitkering gerechtigde is gelegateerd."

In deze laatste bepaling verdienen nog twee punten onze aandacht. In de eerste

plaats dat hier sprake is van een fictie in het kwadraat: de verzekeringnemer (de
bepaling zegt: 'de nalatenschap") wordt ten eerste geacht jegens de verzekeraar

een recht op de uitkering te hebben dat hij ten tweede geacht wordt gelegateerd
te hebben. Het tweede punt dat onze aandacht verdient is, dat de legaatconstructie
de uitwinbaarheid niet bepaalt, doch slechts dient om de bepalingen van boek 4
over de vereffening (afd. 4.53) in te schakelen indien en voo,zover een verzeke-

ringsuitkering kan worden uitgewonnen door de crediteuren van de overleden

verzekeringnemer. De gevallen waarin dat mogelijk is blijken uit art. 7.17.3.23b,
lid 1: a. indien de verzekering tijdens die vereffening of b. als gevolg van het
overlijden van de verzekeringnemer tot uitkering komt. Geval a. is hierv66r reeds

besproken. Ook is reeds aan de orde gesteld de beperking van de onherroepelijk-
heid tot het opeisbaar worden van de uitkering. Geval b. breidt de verhaals-

mogelijkheden voor de crediteuren van de nemer ingeval van een overlijdensver-
zekering aanmerkelijk uit. In de leer van het oorspronkelijke recht verwerft de
begunstigde op het moment van overlijden van de nemer (volgens het NBW is ook
nog aanvaarding, (art. 7.17.3.6a, lid 1), dan weI het achterwege blijven van zijn
afwijzing (art. 7.17.3.6a, lid 2) nodig een onaantastbaar recht op de uitkering. Komt
het echter nadien tot een vereffening van de nalatenschap van de nemer dan
blokkeert dat met terugwerkende kracht het onherroepelijk worden van de begun-
stiging. Vergelijk de artikelen 4.5.3.10a en 12, lid 3 NBW, die bepalen dat de ver-
effenaar de uitkering aan een legataris kan terugvorderen ten behoeve van de
schuldeisers van de nalatenschap zoals genoemd in het rangorde-artikel 4.1.3e sub
a t/m g. Aldus past de verhaalsmogelijkheid van art. 7.17.3.23b, lid 1 (geval b.) via
de fictieve gelijkstelling met het legaat (art. 7.17.3.23b, lid 2) in de vereffenings-
bepalingen van boek 4 NBW. Er is echter in art. 7.17.3.23b, lid 3 een merkwaardige
uitzondering te lezen, waaruit de relatieve kracht van de legaatfictie ten opzichte
van de leer van het oorspronkelijke recht blijkt: is er v66r de vereffening ten
laste van de begunstigde beslag onder de verzekeraar gelegd dan is de uitkering
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niet voor uitwinning in de vereffening van de nalatenschap van de nemer vatbaar.

Zijn de crediteuren van de begunstigde eerder met verhaalsmaatregelen dan de
crediteuren van de verzekeringnemer, dan gaan de eersten voor. Hierbij verdient
opmerking, dat de crediteuren van de begunstigde vanaf het moment van overlijden
van de nemer beslag kunnen leggen onder de verzekeraar. De crediteuren van de
nemer kunnen dat vanaf dat moment niet meer. Hen rest dan slechts het middel
van de vereffening. De vereffening blokkeert wel met terugwerkende kracht tot
het moment van overlijden het onherroepelijk worden van de begunstiging maar
niet indien een crediteur van de begunstigde beslag legt na het overlijden maar
v66r de vereffening. Een willekeurige en curieuze regeling, die ook nog het moment
belangrijk maakt waarop de "staat van vereffening" intreedt, terwijl afd. 4.5.3
NBW dit moment niet precies bepaalt.

Uit de vorenstaande opmerkingen over de in de artikelen 7.17.3.21-23b neer-

gelegde verhaalsregeling moge blijken dat de leer van het oorspronkelijke recht
zowel op indirecte als op directe wijze kwaad heeft gesticht. Op indirecte wijze
doordat zij de ontwerpers van het NBW lijkt te hebben verleid tot een los van de
algemene bepalingen van verhaals- en executierecht ontwikkelde systematiek die
niet geheel inzichtelijk is en op directe wijze doordat zij fictiebepalingen nodig
heeft gemaakt om de door de ontwerpers tot op zekere hoogte gewenste inpassing
van het geschapen corpus alineum in het algemene verhaalsrecht tot stand te
brengen.

In de ker van het afgeleide recht wordt de grondslag van het algemene vermo-

gensrecht niet verlaten. Dat maakt een eenvoudiger en inzichtelijker stelsel moge-
lijk waarin niet met ficties behoeft te worden gewerkt en dat globaal gesproken
en afgezien van de beperking van het verhaal tot de afkoopwaarde, tot dezelfde
resultaten voert als de NBW-regeling: zolang er sprake is van een herroepelijke
begunstiging behoort de verzekering tot het vermogen van de nemer. Wordt de
begunstiging onherroepelijk dan is dat te beschouwen als een beschikken door de
nemer over het recht op de uitkering. Is dat een beschikking onder de levenden,
dan is zij slechts aantastbaar via de actio pauliana. Is het een beschikking bij
overlijden dan is zij te beschouwen als een legaat van het recht op de uitkering.

In geval er beslag ligt op de polis, in geval van faillissement van de verzekering-
nemer en in geval van vereffening van diens nalatenschap kan een herroepelijke
begunstiging niet onherroepelijke worden wegens de blokkerende werking die deze
verhaalsmaatregelen hebben. De uitwinning wordt dan door de crediteuren van de
nemer voortgezet onverschillig of de polis nog loopt dan wel al tot uitkering is
gekomen. Voor dit alles zijn geen specifieke regels nodig. Hoogstens kan het nuttig
zijn te bepalen dat het verhaal op een lopende polis niet tot het einde van de

verzekering leidt.
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Begunstigingsmodaliteiten

Indien een verzekeringnemer zijn erfgenamen als zodanig als begunstigde heeft
aangewezen rijst de vraag of hieronder moeten worden verstaan zij die tot de
erfenis zijn geroepen of zij die daadwerkelijk blijken te erven.415 In de laatste
uitleg is de begunstigingsclausule op te vatten als een beding dat hetzelfde gevolg
heeft als het ontbreken van een begunstiging of als de aanwijzing van de nemer
zelf of van zijn nalatenschap. Tot een dergelijke uitleg zijn aanhangers van de
leer van het oorspronkelijke recht niet snel geneigd. Het gevolg immers van een
dergelijke aanwijzing of van het ontbreken van elke aanwijzing is dat de uitkering
in de nalatenschap en in de eventuele (ontbonden) huwelijksgemeenschap van de
nemer valt. Hij moet geacht worden bedongen te hebben voor zichzelf en voor
zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden (art. 1354 BW). Deze gedachte ligt moeilijk
in de leer van het oorspronkelijke recht. Daarin wordt immers ontkend dat de
verzekeringnemer zelf een recht op de uitkering heeft en hoe kan een recht dat
hij niet heeft toch in zijn nalatenschap of huwelijksgemeenschap vallen? Zoals we
hebben gezien in hoofdstuk 3, paragraaf 2 onder b. loste Suyling dit probleem op
door ingeval de erfgenamen als begunstigde waren aangewezen dit in ieder geval
op te vatten als een derdenbegunstiging van de tot de erfenis geroepenen. Bij een
aanwijzing van de nemer zelf of van zijn nalatenschap en bij het ontbreken van
een aanwijzing zou eveneens een derdenbegunstigingvan de erfgenamen persoonlijk
moeten worden aangenomen.416

Het NBW kiest in art. 7.17.3.4a lid 4 voor de uitleg die past in de leer van het
oorspronkelijke recht: zijn de erfgenamen als zodanig aangewezen als begunstigde
dan worden daaronder diegenen verstaan die als erfgenamen tot de nalatenschap
zijn geroepen, ongeacht of zij haar hebben aanvaard. Uit deze bepaling zou men
kunnen afleiden, dat de erfgenamen aan de greep van de crediteuren van de erf-
later kunnen ontkomen door de (negatieve) nalatenschap te verwerpen en wel de

verzekeringsuitkering op te strijken. Hier steken echter de artikelen 7.17.3.2la, lid
2 en 7.17.3.2lb, lid 2 een stokje voor door te bepalen dat de verzekeringsuitkering
door de crediteuren van de verzekeringnemer in haar geheel kan worden uitgewon-
nen indien zij verschuldigd wordt  aan de verzekeringnemer zelf of aan diens ed-
genamen als zodanig. In aansluiting hierop bepaalt art. 7.3.12c, lid 3, dat een
uitkering, verschuldigd aan de erfgenamen als zodanig steeds (in haar geheel) als
een gift moet worden aangemerkt. De MvT bij dit artikel meldt, dat een begunsti-
ging van de erfgenamen materieel geen andere betekenis heeft dan de zogenaamde

415. Vgl. reeds Molengraaff 1888, p. 183/184.
416. J.Ph. Suyling, Inleiding tot het burgerlijk recht, decl VII, Haarlem 1943, p. 384, noot

1.
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blanco-polis of de begunstiging van de verzekeringnemer zelf of van zijn nalaten-

schap. Het betreft hier een quasi-erfrechtelijke verkrijging die moeilijk buiten
beschouwing kan blijven als de nalatenschap zelf niet voldoende activa bevat om
de crediteuren van de verzekeringnemer zelf te voldoen. 17 Zo zien we in art.
7.17.3.4a de begunstigingsclausule "mijn erfgenamen" uitgelegd -overeenkomstig de
leer van het oorspronkelijke recht- als een derdenbegunstiging, terwill deze uitleg
in de zojuist genoemde verhaalsbepalingen achteloos overboord wordt gezet.

Art. 7.17.3.4a lid 7 geeft een regel voor de blanco-polis. De blanco-polis is niet
alleen de schrik van de verzekeraar, zoals H.K. Faber opmerkt#18, maar ook een

stevige kluif voor de leer van het oorspronkelijke recht, zoals zojuist al bleck.

Het voorontwerp van 1973, het niet-officiale regeringsontwerp van 1982 en het
regeringsontwerp van 1986 geven een subtiele worsteling met de leer van het
oorspronkelijke recht te zien. Het voorontwerp bepaalde in art. 7.17.3.4, lid 5 dat
bij een blanco-polis de uitkering toekomt aan de verzekeringnemer of zijn erf-

genamen. De toelichting op het niet-officiele regeringsontwerp vat deze bepaling-
waarschijnlijk terecht- aldus op, dat de verzekeringnemer c.q. diens erfgenamen

als derden, dus buiten de boedel om, verkrijgen, met onder meer als gevolg, dat,
indien de verzekeringnemer intussen was overleden, de uitkering aan de (ontbon-
den) huwelijksgemeenschap voorbijging. Dit gevolg wenst het niet-officiale rege-
ringsontwerp niet. Het wil ingeval van een blanco-polis het recht op de uitkering
laten vallen in de gemeenschap waarin de overleden verzekeringnemer gehuwd was
evenzeer als dat recht in die gemeenschap valt indien de verzekering tot uitkering
was gekomen tijdens het leven van de verzekeringnemer. Hoe denkt nu het niet-
officiale regeringsontwerp deze afwijking van het voorontwerp tot stand te bren-
gen? Door het recht op de uitkering bij een blanco-polis niet meer toe te kennen
aan de verzekeringnemer ofzijn erfgenamen, zoals het voorontwerpbepaalde, maar
aan de verzekeringnemer sec. Zoude verzekeringnemergeenspecifiekebegunstigde
willen, maar wel het recht op de uitkering buiten de huwelijksgemeenschap willen
laten vallen, dan kan hij zulks volgens de toelichting op het niet-officidle rege-
ringsontwerp bereiken door als begunstigde aan te wijzen: zijn nalatenschap. 19 In

de gedachtengang van dit ontwerp is het blijkbaar zo, dat de zaken bij het ont-
breken van een begunstiging automatisch worden afgewikkeld volgens de leer van
het afgeleide recht, dat wil zeggen volgens de algemene regels van rechtsopvolging.
Is er een begunstiging, al luidt die ten gunste van de verzekeringnemer zelf of
diens nalatenschap, dan lopen de zaken volgens de leer van het oorspronkelijke
recht en wordt het recht op de uitkering verkregen buiten de boedel van de vcr-

417. TK 17213, nr. 3 (MvT), p. 17.
418.      In WPNR 5354 (1976), p. 406.
419.  Zie voor dit alles art. 7.17.3.43, lid 7 van het niet-officitle regeringsontwerp en de

toelichting daarbij (p. 81).
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zekeringnemer om. Het regeringsontwerp pakt de zaak weer een nuance anders
aan. Het kent in art. 7.17.3.4a, lid 7 bij een blanco-polis het recht op de uitkering
toe aan de verzekeringnemer of zijn nalatenschap en laat daarop dit volgen: "In-
dien echter het risico een einde neemt door het overlijden van de verzekering-
nemer en deze in enige gemeenschap was gehuwd, valt het recht op uitkering onder
de in de vorige zin omschreven omstandigheden (d.i. het ontbreken van een begun-
stigingsclausule die gevolg heeft, W.L.) in die gemeenschap: De Mvf20 legt uit,
dat het toekennen van het recht op de uitkering aan de nalatenschap in de ter-
minologie van het ontwerp betekent, dat niet de erfgenamen die geroepen zijn,
maar degenen die ergenaam blijken te zijn het recht op de uitkering verkrijgen.
Bracht dit volgens de toelichting op het niet-officiele regeringsontwerp nog met
zich mee, dat het recht op de uitkering dan ook viel in de (ontbonden) huwelijks-
gemeenschap, het regeringsontwerp acht deze, naar de leer van het afgeleide recht
zwemende gevolgtrekking onvoldoende voor de hand liggend. Daarom neemt het
ontwerp deze, in de leer van het afgeleide recht vanzelfsprekende, gevolgtrekking
met zoveel woorden in de wet op. Zo zien we de leer van het oorspronkelijke
recht in art. 7.17.3.48, lid 7 twee ficties genereren: 1 bij een blanco-polis komt
het recht op de uitkering toe aan de verzekeringnemer, c.q. diens nalatenschap en
2 het recht valt alsdan tevens in de gemeenschap waarin de verzekeringnemer
gehuwd is of was. Volgens de algemene regels van het vermogensrecht (en volgens
de leer van het afgeleide recht) zou het onder 2. bedoelde gevolg ook zonder
specifieke bepaling uit de onder 1. geformuleerde regel volgen. Het niet-officiele
regeringsontwerp volgt deze gedachtengang, maar het regeringsontwerp van 1986
vindt -op zich terecht- dat het uitgangspunt van de leer van het oorspronkelijke
recht, dat de eerste fictie nodig maakt, ook noopt tot de tweede fictie. De wet-
tekst is overigens gebrekkig. Het door mij gecursiveerde woord "echter" in de
hierboven geciteerde tweede zin van art. 7.17.3.4a, lid 7 duidt op een tegenstelling
met het voorafgaande die er niet is: het gaat in de twee zinnen van dit artikellid
om twee ficties van gelijke strekking: ondanks de leer van het oorspronkelijke
recht moet het recht op de uitkering ingeval van een blanco-polis geacht worden
te behoren tot het vermogen van de verzekeringnemer. Een tweede gebrek is dat
van de tekst de -waarschijnlijk toch- onbedoelde suggestie uitgaat, dat een uitke-
ring die opeisbaar wordt tijdens het leven van de verzekeringnemer niet tot diens

huwelijksgemeenschap zou behoren.

Per saldo komt het NBW ten aanzien van het verband tussen levensverzekering en
huwelijksgoederenrecht tot oplossingen die ook verkregen worden volgens de leer
van het afgeleide recht, maar daar zonder specifieke regelgeving. Dit valt ook

420. TK 19529, nr. 3 (MvT), p. 39.
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nog te demonstreren aan de regeling van art. 7.3.124 lid 7. In deze bepaling vinden
we een aantal regels voor het geval de verzekeringnemer "in enige gemeenschap
van goederen of deelgenootschap is gehuwd, waa,in de venekering is betrokken:
Met de door mij gecursiveerde woorden wordt blijkens de Mv'121 bedoeld dat de

verzekering in de gemeenschap valt. Is in dit geval de echtgenote van de verzeke-

ringnemer om niet als begunstigde aangewezen, dan is er slechts voor de helft

sprake van een gift, (art. 7.3.124 lid 7 sub a). Het recht op de uitkering loopt
dus via de huwelijksgemeenschap. Deze inbreuk op de leer van het oorspronkelijke
recht maakt art. 7.3.12c, lid 7 sub c weer ongedaan indien niet de echtgenoot,
maar een derde begunstigde is: "de gift die ten gevolge van het overlijden van
een der echtgenoten tot uitkering komt, wordt voor het in Boek 4 betreffende

inkorting en vermindering bepaalde geacht geheel te zijnen laste te zijn gekomen:
De Mvl 22 acht deze bepaling noodzakelijk, omdat daarzonder slechts de halve

waarde van de gift in aanmerking zou worden genomen, wat onpraktisch wordt

geacht. Waarom zonder deze bepaling de halve waarde van de gift zou gelden
maakt de MvT niet duidelijk. In de leer van het oorspronkelijke recht kan de
reden in ieder geval niet gevonden worden. In die leer immers wordt het recht op
de uitkering als eigen recht verkregen en is het voor de waarde van de verkrijging
niet van belang of de premie indertijd door de verzekeringnemer privt dan wel
ten taste van diens huwelijksgemeenschap is betaald. De regel van art. 7.3.124 lid
7 sub c is waarschijnlijk van dezelfde soort als art. 7.17.3. 2Ob, dat we hierv66r

bij de bespreking van het pandrecht hebben gezien: beide artikelen moeten ervoor

zorgen dat in andere bepalingen (art. 7.3.12c, lid 7 sub a en art. 7.17.3.20a, lid 2)
gemaakte uitzonderingen op de leer van het oorspronkelijke recht niet te extensief
worden uitgelegd.

Zoals reeds meermalen is gemeld, gaat het ontwerp NBW er van uit dat de ver-
zekeringnemer bij een herroepelijke derdenbegunstiging geen recht heeft op de
uitkering. Hij heeft een zodanig recht wel, indien hij zichzelf (uiteraard herroepe-
lijk) als begunstigde heeft aangewezen. 23 Met dit laatste geval wordt gelijkgesteld

de blanco-polis of de aanwijzing van de nalatenschap (art. 7.17.3.48, lid 7), maar
niet de aanwijzing van de erfgenamen als zodanig (art. 7.17.3.48, lid 4).

Het bovenbeschreven gehaspel met de begunstigingsmodaliteiten en de gevolgen
daarvan voor het verhaalsrecht en het huwelijksgoederen- en erfrecht is groten-
deels zo niet geheel terug te voeren op het onderscheid dat het ontwerp maakt

421. TK 17213, nr. 3 (MvT) p. 18.
422. TK 17213, nr. 3 (MvT), p. 19.
423. TK 19529, nr. 3 (MvT), p. 36.



BEGUNSI'IGINGSMODALITEITEN 179

tussen verzekeringen met (herroepelijke) derdenbegunstiging (verzekeringnemer
heeft geen recht op de uitkering) en verzekeringen zonder (herroepelijke) derden-
begunstiging (verzekeringnemer heeft wel recht op de uitkering). In de leer van
het afgeleide recht wordt dit onderscheid niet gemaakt. De verzekeringnemer heeft
en houdt stee(is het recht op de uitkering. Hij raakt dit recht slechts kwijt door
er onherroepelijk over te beschikken, bij leven of bij overlijden. Het recht op de
uitkering behoort tot zijn vermogen totdat hij er definitief over heeft beschikt.
De normale regels van verhaal, van het huwelijksgoederenrecht en (bij vermogens-
overgang bij overlijden) het erfrecht zijn van toepassing. Specifieke regels over
begunstigingsmodaliteiten zijn overbodig424 met uitzondering wellicht van uitleg-
bepalingen ten aanzien van begunstigingsclausules. Ten aanzien van de clausule:

"mijn erfgenamen' ligt het overigens in de leer van het afgeleide recht meer voor
de hand daaronder te verstaan diegenen die daadwerkelijk blijken te erven dan
diegenen die tot de nalatenschap zijn geroepen, onverschillig of zij de nalatenschap
aanvaarden of verwerpen.425

Herroepelijkheid, onherroepelijkheid

In de theorie van het afgeleide recht spelen deze termen een zeer belangrijke
rot Zolang immers de verzekeringnemer de aanwijzing van een begunstigde kan
herroepen heeft hij de volstrekte zeggenschap over de rechten op grond van de
verzekeringsovereenkomst. Zodra er echter sprake is van een onherroepelijke
aanwijzing zijn die rechten uit zijn vermogen overgegaan in het vermogen van de
begunstigde. De nemer heeft over het krachtens de verzekering aan hem toebebe-
horende vermogen beschikt ten behoeve van de begunstigde.426 In het ontwerp

NBW spelen de termen herroepelijkheid en onherroepelijkheid in feite een gelijke
en dus even belangrijke rol. Gezien de leer van het oorspronkelijke recht luiden de

formuleringen in het ontwerp wel wat verschillend, maar het effect is in het
ontwerp grotendeels hetzelfde: bij onherroepelijkheid kan de nemer zijn rechten
niet meer zonder medewerking van de begunstigde uitoefenen, (art. 7.17.3.5, lid 2)
en crediteuren van de verzekeringnemer kunnen geen verhaal meer nemen op de
verzekeringnemer (art. 7.17.3.21, lid 4). Het is dus van belang dat de wet duidelijke
regels geeft over het moment van de vermogensverschuiving. Eerder in deze para-
graaf, onder het hoofd "verhaal", is al aangestipt, dat het ontwerp de onherroepe-

424. Vgl. H.CR Schoordijk. Enige aspecten van bcgunstigingsclausulcs bij levensverzeke-
ringsovereenkomsten door in algehele gemeenschap gchu;*ie cchtgenoten gcsloten,
WPNR 4955/7 (1967) p. 277 c.v.

425. Vgl. H.C.F. Schoordijk, De zogenaamde inzittendenverzekering, cen door de rechts-
wetenschap venvaarloosd fenomeen! WPNR 5438 (1977), P· 362 e.v.

426.    Vgl. Westbrock 1960, p. 83.
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lijkheid laat intreden door een rechtshandeling (aanvaarding door de begunstigde
met toestemming van de nemer: artikelen 7.17.3.5, lid 1 sub a jo. 7.17.3.6a, lid 1)
of door een rechtsfeit (overlijden van de verzekeringnemer en/of het opeisbaar
worden van de uitkering, art. 7.17.3.5, lid 1 sub b-e). Vanuit het uitgangspunt van
de leer van het afgeleide recht zou deze regeling grosso modo hetzelfde moeten
luiden.

Er zijn echter nog een paar kleine kanttekeningen te maken, betreffende het
vooroverlijden van een onherroepelijk aangewezen begunstigde, betreffende de
verhoudingtussen (on)herroepelijkheid ende aanvaarding/afwijzingdoordebegun-
stigde en in de derde plaats over de tussen de nemer en de verzekeraar overeen-
gekomen onherroepelijkheid. Daarnavolgt nogeen (grotere) kanttekeningaangaande
de rol van de (on)herroepelijkheid in art. 7.3.12c.

De Mv1427 bij art. 7.17.3.4a, lid 1 gaat ervan uit dat een volgens de regels
aanvaarde begunstiging vervalt, indien de begunstigde overlijdt voordat de uitkering
opeisbaar wordt. Partijen zouden in de regel niet bedoelen dat een aanwijzing
vererft. In het systeem van het ontwerp past het echter beter ervan uit te gaan
dat partijen met de in het leven geroepen onherroepelijkheid juist wei hebben
bedoeld de uitkering ten goede te laten komen aan de erfgenamen van de begun-

stigde.
De tweede kleine kanttekening betreft de artikelen 7.17.3.6a en 7. Volgens art.

7.17.3.6a, lid 1 ontstaat voor de begunstigde zijn recht op de uitkering door zijn
aanvaarding.428 Die aanvaarding maakt tevens de begunstiging onherroepelijk in
het in art. 7.17.3.5, lid l sub a bedoelde geval. In de gevallen die in dit artikellid
sub b-e worden genoemd ontstaat de onherroepelijkheid door een rechtsfeit, niet
door een handeling van de begunstigde. Ook in die gevallen moet de begunstigde de
onherroepelijk geworden begunstiging nog aanvaarden om recht te krijgen op de
uitkering. Het beslissende tijdstip voor de vermogensverschuiving is echter niet
het moment van aanvaarding maar het moment van onherroepelijkheid. Dat blijkt
niet alleen uit het reeds besproken art. 7.17.3.21, lid 4, maar ook uit de in art.
7.17.3.7 neergelegde regel, dat vanaf het moment van onherroepelijkheid door de
crediteuren van de begunstigde te zijnen laste beslag kan worden gelegd onder de
verzekeraar. Dit beslag veronderstelt een vorderingsrecht van de begunstigdejegens
de verzekeraar, welk recht hem dan ook in dit artikel bij wege van fictie wordt
toegekend voorzover de executie strekt. De begunstigde kan de uitwinning voorko-
men door zijn aanwijzing af te wijzen. Art. 7.17.3.6a bevat in verband daarmee
niet alleen de regel, dat de begunstigde derde zijn recht op de uitkering verkrijgt
door aanvaarding van zijn aanwijzing, maar ook de regel, dat de begunstigde een

427. TK 19529 nr. 3 (MvT), p. 38.
428.     Zo ook HR 10 december 1976 NJ 1978, 114 (noot Wachter).
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door hem niet aanvaarde, maar toch onherroepelijk geworden aanwijzing kan af-

wijzen.
De vraag rijst of deze regeling niet nodeloos gecompliceerd is en of de zojuist

besproken regels niet eenvoudigwegkunnen worden geschrapt. We houden dan over
het -ook in het ontwerp beslissende- onherroepelijkheidsmoment van art. 7.17.3.5.

Tegen een opgedrongen begunstiging bieden de artikelen 6:253 (6.5.3.5), lid 4 en
4.5.2.7 voldoende soelaas. In die artikelen wordt aan de derde resp. de legataris de
mogelijkheid geboden een begunstiging af te wijzen. 29

De term"onherroepelijkheid' herbergt een zekere dubbelzinnigheid. Hij kan een
rechtsgevolg aangeven, maar ook een handeling ('ik zal niet herroepen"). In het
ontwerp wordt de term gebruikt in de zin van een rechtsgevolg dat aan bepaalde
handelingen (aanbod en aanvaarding met toestemming van de aanbieder) of aan
bepaalde feiten (overlijden en/of het einde van het verzekerde risico) wordt ver-
bonden. De vraag kan worden gesteld welk rechtsgevolg cen tussen de verzeke-

ringnemer en de verzekeraar overeengekomen onherroepelijke derdenbegunstiging
heeft.430 Dit heeft voor de derde-begunstigde en andere derden geen effect, zo
kan worden afgeleid uit art. 7.17.3.5, lid 2 en de MvT hierbij. 31 Dit is juist. Het
vloeit ook voort uit de in hoofdstuk 3, paragraaf 2 sub d beschreven en juist be-
vonden theorie over het derdenbeding, die de grondslag van het recht van de derde
zoekt in de verhouding bedinger-derde.

Tenslotte de kanttekening bij de functie van de (on)herroepelijkheid van de aan-
wijzing in art. 7.3.12c. Aan het slot van paragraaf 5 van hoofdstuk 3 is er reeds

op gewezen, dat art. 7.3.12c de aanwijzing van een begunstigde om niet aanmerkt
als een gift, ongeacht of de aanwijzing herroepelijk of onherroepelijk is. "Door
deze aanwijzing brengt de verzekeringnemer een waarde buiten zijn eigen vermo-
gen, al heeft die handeling uitgestelde werking en is zij mogelijk herroepelijk," zo
schrijft De Die. 32 Deze gedachte past noch in de leer van het oorspronkelijke
recht, noch in die van het afgeleide recht. In beide leren wordt door een her-
roepelijke begunstiging geen waarde uit het vermogen van de verzekeringnemer
gehaald. In de leer van het afgeleide recht gebeurt zulks wel bij een onherroepelij-
ke begunstiging, terwijl in de leer van het oorspronkelijke recht ook dan geen
vermogensovergang plaatsvindt, zij het dan dat in titel 7.17 NBW een dergelijke

overgang op het moment van onherroepelijkheid wel wordt gefingeerd ten behoeve
van het verhaal door crediteuren van de nemer dan wei van de begunstigde. Dit
stelsel, dat, mals gezegd, op gespannen voet staat met de leer van het oorspronke-

429. Vgl. Clausing 1976, p. 31.
430. Zie Clausing 1976, p. 25.
431. TK 19529, nr. 3 (MvT), p. 41.
432.    In de bundel "Goed en Trouw', Zwolle 1984, p. 359.



182 4. DE INVLOED VAN HEr DEBAT OP HET ONIWERP NBW

lijke recht, wordt in titel 7.17 wel strak volgehouden, maar wordt geheel terzijde
gesteld indien de begunstiging als een gift moet worden aangemerkt. Van een gift
is reeds sprake bij een herroepelijke aanwijzing om niet. Om nog eens De Die te
citeren: "De aanwijzing van een begunstigdc (...) is een handeling van de verzeke-
ringnemer en zij strekt tot, bedoelt, verrijking van de begunstigde en verarming
van de verzekeringnemer, in wiens vermogen de verzekerde som zou vallen als hij
geen begunstigde had aangewezen. Dit geldt ook voor de herroepelijke aanwijzing.
(...) De verzekeringnemer kan wel door herroeping de gift ongedaan maken, maar
zolang hij dat niet doet blijft de gift in stand.#433 Het eerste decl van dit argu-
ment zou een aanhanger van de leer van het afgeleide recht niet misstaan, met het
tweede decl ervan kan hij evenwel in het geheel niet uit de voeten. Door in het
recht een gift aan te nemen waar in de werkelijkheid van enige vermogensver-
schuiving geen sprake is moet men wel in moeilijkheden komen. In de toch al
moeilijke relatie tussen art. 7.3.12c enerzijds en titel 7.17 anderzijds leidt de
zojuist besproken discrepantie tussen recht en werkelijkheid tot tal van vraag-
tekens en ongerijmdheden, waaronder de navolgende.

In het algemene deel van de MvT op de artikelen 7.17.3.21-23b worden de
uitwinningsmogelijkheden van deze artikelen vergeleken met de verhaalsmogelijk-
heden die art. 7.3.12c biedt. Vermeld wordt dat in art. 7.3.12c "verhaal op de gift
niet wordt uitgesloten, indien de begunstiging v66r de aanvang der uitwinning
onherroepelijk is geworden".434 Zoeven hebben we gezien, dat de gift in de op-
vatting van de ontwerpers plaatsvindt op het moment van de aanwijzing van de
begunstigde. Ondanks het feit dat de nemer dan de gift heeft gedaan houden zijn
crediteuren verhaal op de lopende polis, zo lijkt het, en zelfs nog nadat de be-
gunstigde heeft aanvaard! Deze merkwaardige constellatie lijkt overigens niet
geheel de bedoeling van het ontwerp te zijn. Verhaal op een gift is immers -om
onduidelijke redenen- slechts mogelijk nadat de verzekering tot uitkering is geko-
men. Zulks valt af te leiden uit het feit, dat de waarde van de gift pas bepaald
kan worden na het opeisbaar worden van de uitkering (art. 7.3.12c, lid 2) en uit
het feit dat slechts in de artikelen over het verhaal op tot uitkering gekomen

levensverzekeringen (7.17.3.23 e.v.) naar art. 7.3.12c wordt verwezen en niet in de
artikelen over verhaal op lopende polissen (7.17.3.21 e.v.). Ook de MvT op art.
7.3.12c 35 stelt dat dit artikel van geen belang is voor beslag en faillissement ten
laste van de verzekeringnemer, voordat het verzekerde risico is getindigd: daarvoor
gelden bijzondere bepalingen in afdeling 7.17.3, zo vervolgt de MvT. Hierover valt
evenwel op te merken, dat afdeling 7.17.3 nu juist niets bijzonders regelt over

433.     Zie de vorige noot.
434. TIC 19529, nr. 3 (MvT), p. 54.
435. TK 17213, nr. 3 (MvT) p. 16.
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verhaal op lopende polissen met een gift-karakter. Wel doet dat het voorgestelde
art. 35b FW, 36 dat bepaalt dat de begiftigde geen rechten tegen de failliete boedel
kan ontlenen aan een gift onder een opschortende voorwaarde of tijdsbepaling die
nog niet was vervuld of ingetreden op het moment van faillietverklaring.

In de regeling van art. 7.3.12c schuilt veel ondoorgrondelijks. 37 Hier cumuleren de
leer van het oorspronkelijke recht, die voor het levensverzekeringsrecht een vrij-
brief lijkt te verschaffen ten opzichte van de algemene regels van het vermogens-
recht en een werkelijkheidsvreemd schenkingsbegrip, dat leidt tot het overboord
zetten van het in titel 7.17 essentiele onderscheid tussen herroepelijke en onher-
roepelijke begunstiging. Daar komt in de derde plaats nog bij het probleem dat
bijeenbehorende onderwerpen verspreid zijn geregeld, in titel 7.3., in titel 7.17 en
ook nog in de boeken 4 en 1 (zie voor het laatste bijvoorbeeld art. 1:88 BW).

In de leer van het afgeleide recht is een veel simpeler regeling van de giften
door levensverzekering mogelijk. Een specifieke regeling zoals die nu in de titel
over schenking en in de Faillissementswet wordt voorgesteld is overbodig: de
rechtsverhoudingenwordengrotendeelsgedirigeerddoordealgemeneregelsvanhet
vermogensrecht. Van wezenlijk belang in de leer van het afgeleide recht is de
juridische verhoudingen in de pas te laten lopen met wat er feitelijk gebeurt.
Feitelijk is er pas van een vermogensverschuiving tussen de nemer en de beguns-
tigde sprake op het moment dat de verzekeringnemer zijn zeggenschap over de

verzekering verliest. Dat is het moment waarop de begunstiging onherroepelijk
wordt. (Steun voor deze zienswijze biedt ook het belastingrecht, dat met de -soms
belastbare- vervreemding van een polis gelijkstelt het onherroepelijk worden van
de begunstiging, zie artikel 31 leden 5 en 6 IB en artikel 25, lid 2 sub d IB
(nieuw)). Wordt de begunstiging onherroepelijk tijdens het leven van de verzeke-
ringnemer dan is er sprake van een schenking onder de levenden. De waarde van
de schenking is dan de waarde in het economisch verkeer van de nog lopende
polis, dan wel de uitkering indien de onherroepelijkheid niet door aanvaarding
maar door het opeisbaar worden van de uitkering tot stand komt. Wordt de beguns-
tiging onherroepelijk door het overlijden van de nemer, dan is er sprake van een
(informeel) legaat. Indien ten taste van de nemer beslag wordt gelegd op een
lopende polis met herroepelijke aanwijzing dan blokkeert het beslag het onher-
roepelijk worden van de begunstiging onverschillig of daaraan ten grondslag ligt
een aanvaarding of het tot uitkering komen van de verzekering. Wordt de beguns-
tiging onherroepelijk tijdens het leven van de verzekeringnemer, dan is daarna-

436.    INBW, le gedeclte (TK 16593).
431 Zic ook KLH. van Mens, Civielrechtelijke en fiscaairechtelijke aspecten van het

schenkingsbegrip, dig. 1985, p. 176 e.v. en de bespreking daarvan door H.C.F.
Schoordijk in Fiscaal weekblad FED, 1987, p. 24 c.v.; zie met name p. 34.
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behoudens de actio pauliana- geen verhaal door de crediteuren van de nemer meer

mogelijk. Wordt de begunstiging onherroepelijk door het overlijden van de nemer
dan houden diens crediteuren verhaal (via vereffening van de nalatenschap).

Dit alles vloeit voort uit de regels van het algemene vermogensrecht. Specifiek
voor de levensverzekering zou alleen iets geregeld behoeven te worden over de
herroepelijkheid en onherroepelijkheid, voorzover afwijking van de regels van de
artikelen 6:219 (6.5.2.2) e.v. en 6:253 (6.5.3.5) e.v. NBW nodig is.

Afkoopwaarde en premievrije waarde

Centraal in de NBW-regeling van de levensverzekeringsovereenkomst staat de

splitsing van het daarin gestoken vermogen in een spaardeel en een risicodeel. In
deze splitsing zoekt het NBW het aanknopingspunt voor een gedeeltelijke aantast-
baarheid van de voor de nemer, c.q. de begunstigde uit de overeenkomst van le-

vensverzekering voortvloeiende rechten. Zoals in paragraaf 1 van dit hoofdstuk is
vermeld, zien de ontwerpers aan een door de begrippen afkoopwaarde en premie-
vrije waarde omlijnde gedeeltelijke aantastbaarheid vier voordelen verbonden:
1.   De maatstaf voor verhaal op lopende polissen is gelijk aan die voor verhaal op

tot uitkering gekomen polissen. Dit is aantrekkelijk uit een oogpunt van wets-
techniek.

2. Ondanks executie van een lopende polis blijft de verzekeringsovereenkomst
doorlopen. Dat is billijk, omdat anders de verzekeringnemer een nieuwe ver-

zekeringsovereenkomst zou moeten afsluiten wat specifieke problemen kan
opleveren.

3. Crediteuren van de verzekeringnemer behoren niet te profiteren van het met
de verzekering behaalde voordeel, indien de uitkering de door de nemer opgeof-
ferde premies overtreft.

4. Door beperking van het verhaal tot het spaardeel kan de verzekering nog
gedeeltelijk het verzorgingsdoel dienen, met het oog waarop zij mogelijk was
afgesloten.

In het navolgende zullen we het onder 1. genoemde wetstechnische voordeel toet-
sen door enige toepassingen van de gedeeltelijke aantastbaarheid in de NBW-rege-
ling nader te analyseren. Daarna volgen, ter afsluiting van dit onderdeel en deze

paragraaf enkele opmerkingen over de onder 2,3 en 4 genoemde voordelen.

Wat het ontwerp NBW onder afkoopwaarde en premievrije waarde verstaat is reeds
uiteengezet in paragraaf 3 van hoofdstuk 1. We hebben er daar en in paragraaf 4
van hoofdstuk 3 op gewezen, dat deze aan de verzekeringstechniek ontleende

begrippen niet duidelijk zijn gedefinieerd en we hebben ons tevens afgevraagd of
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aan deze begrippen voldoende scherpte kan worden gegeven om ze voor het recht
bruikbaar te laten zijn. Een veeg teken is, dat de regels over de waardebepaling
van levensverzekeringen nogal wat veranderd zijn gedurende de ontwikkelingsge-
schiedenis van het NBW: er is een ontwikkelingslijn in het schenkings- en erfrecht
die een (voorlopig) eindstation heeft gevonden in het begrip premievrije waarde
en er is een ontwikkelingslijn in het ontwerp van titel 7.17 die als eindpunt kent
de afkoopwaarde. De beide lijnen kruisen elkaar in art. 7.3.12c NBW en dat levert
een ingewikkelde situatie op, niet alleen omdat er twee verschillende waardebegrip-
pen in het spel zijn, maar ook omdat die verschillende waardebegrippen verschil-
lende groepen levensverzekeringen vatbaar maken voor verhaal en/of inkorting.
Bij dit alles komt nog dat onder omstandigheden het niet de afkoopwaarde of de
premievrije waarde is die object van verhaal vormt, maar de gehele uitkering.
Afkoopwaarde, premievrije waarde en de gehele uitkeringssom bieden tezamen de

ingredienten voor een complex stelsel. Dat is in de vorige hoofdstukken reeds
incidenteel gebleken en onze bevindingen zullen nu worden uiteengezet.

In het erfrecht heeft het waarderingsvraagstuk zich in hoofdlijnen als volgt
ontwikkeld: het ontwerp Meijers van boek 4 sloot nagenoeg aan op het bestaande

erfrecht (zie art. 968 BW): giften worden gewaardeerd naar het ogenblik van over-
lijden. Voor levensverzekering zou dit meestal neerkomen op de uitkering, ware
het niet dat Meijers in art. 4.3.3.5, lid 2 sub e een uitzondering neerlegde voor de
levensverzekering: de waarde van de gift door begunstiging is te stellen op de
betaalde premies tot ten hoogste het verzekerde bedrag. In het gewijzigd ontwerp
van boek 4 van 1964 wordt de koers drastisch verlegd. In art. 4.3.3.4, lid 2 wordt
als waarderingsmoment voor giften gekozen het tijdstip van de prestatie, doch
volgens art. 4.3.3.4, lid 3 dient de gift door levensverzekering te worden bepaald
naar de waarde onmiddellijk na het overlijden van de verzekeringnemer. De MvA
geeft een uitvoerige motivering voor deze koerswijziging438, een motivering die
volledig in de theorie van het afgeleide recht past: de verzekering staat ook na
de aanwijzing van de begunstigde nog gedurende het leven van de verzekering-
nemer te zijner beschikking. De aanwijzing is dan ook niet te karakteriseren als
een gift, maar als een informeel legaat, aldus de MvT. 'De erflater heeft de aan-
wijzing als begunstigde in de regel tot zijn overlijden kunnen veranderen, hetzij
door een andere persoon, hetzij door de boedel als begunstigde aan te wijzen en
hij had ook de verzekering kunnen beeindigen door afkoop, of kunnen reduceren
door haar premievrij te maken. In feite is dus de nalatenschap met het recht op

de uitkering, niet met het eventueel grotere of kleinere betaalde premiebedrag
verkleind", zo verduidelijkt de regering haar standpunt in het mondeling overleg

438.    TK 3771, nr. 6 (MvA) p. 41-43.
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met de Tweede Kamer. 39 Bij nota van wijziging440 zijn de leden 3 en 4 van
artikel 4.3.3.4 overgebracht naar de leden 1 en 2 van een nieuw artikel 4.3.3.4a.

Inhoudelijk onveranderd heeft de waarderingsregeling van het gewijzigd ontwerp
de eindstreep van de parlementaire behandeling van bock 4 NBW gehaald. In de
invoeringswet boeken 3-6 NBW (derde gedeelte) wordt de koers echter andermaal
verlegd. De MvT meldt,441 dat het niet in alle opzichten billijk is de waarde van
de gift steeds op het volle bedrag van de uitkering stellen. Voor de ontvanger is
de waarde gelijk aan de uitkering voor de gever hoeft dat niet het geval te zijn.
Omdat het bij toerekening van giften op de legitieme portie en bij inbreng gaat om
hetgeen de legitimaris, resp. erfgenaam van de erflater verkrijgt is het billijk in
die gevallen de gehele uitkering in aanmerking te nemen (zie de artikelen 4.3.3.8,
lid 3 en 4.5.4.8). Bij het bepalen van de legitimaire massa en bij inkorting gaat
het echter veeleer om de vraag door welke giften het vermogen van de erflater is
verminderd. Het ligt dan voor de hand de gift te waarderen op datgene wat de
erflater ervoor heeft opgeofferd. De MvT stelt op p. 45 -zonder nadere motive-
ring- deze opoffering op de premievrije waarde op de dag v66r het overlijden dan
wel "een zeker bedrag aan premien." De ontwerpers keren het zojuist geschetste
stelsel echter onmiddellijk weer de rug toe door op te merken, dat bij een aan-
wijzing van de erfgenamen als zodanig de uitkering zozeer lijkt op een erfrech-
telijke verkrijging, dat zij ten voUe, als ware zij een legaat, in aanmerking be-
hoort te worden genomen. Het derde gedeelte van de Invoeringswet stelt dus dit
stelsel van waardering voor: ingeval van begunstiging van de erfgenamen als zoda-
nig de gehele uitkering (art. 4.5.3.4a, lid 2 jo. 7.3.12, lid 3); voor toerekening van
een gift aan een legitimaris en voor inbreng: de gehele uitkering (artiketen 4.3.3.8,
lid 3 en 4.5.4.8, lid 1); ingeval van begunstiging van een derde: de premievrije
waarde of de laatste vijf jaarpremies (art. 4.3.3.48, lid 2 jo. 7.3.12c, lid 2).

Dit niet eenvoudige stelsel berust, zoals gezegd, op een billijkheidsargument en
een analogie-argument. Waarom echter het uitsmeren van het analogie-argument
over de gehele regeling, zoals het gewijzigd ontwerp van boek 4 deed, niet tot
een even billijk stelsel leidt, blijft duister.

Over de gekozen waarderingsfactoren: premievrije waarde en de vijf laatste
jaarpremies, worden we nader geinformeerd door de MvT bij de titel over schen-
king, welke titel evenals het derde gedeelte van de Invoeringswet in 1981 bij de
Tweede Kamer aanhangig is gemaakt. Bij de premievrije waarde als waarderings-
factor wordt in die MvT verwezen naar de ratio van het in titel 7.17 gemaakte
onderscheid tussen spaar- en risicogedeelte. Bij lopende polissen kan het spaar-

439.     TK 3771, nr. 8 (verslag mondeling overleg, tevens eindverslag) p. 31.
440.     TK 3771, nr. 9 (nota van wijziging).
441. TK 17141, nr. 3 (MvT), p. 44.
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gedeelte met behulp van de afkoopwaarde worden bepaald, bij tot uitkering geko-
men polissen (ook) met behulp van het begrip premievrije waarde. Bij verzekerin-
gen zonder spaarelement wordt aansluiting gezocht bij de vijfjaarstermijn van art.
4.3.3.5 onder e. 42 Waarom echter het spaargedeelte een goede maatstaf zou zijn
om te bepalen welke waarde door de verzekering aan het vermogen van de erflater
is onttrokken wordt niet duidelijk. De behoefte om aansluiting te vinden bij titel
7.17 zal wel belangrijker geweest zijn dan inhoudelijke argumenten. Even willekeu-
rig doet de vijijaarstermijn voor verzekeringen zonder spaargedeelte aan. Hier
wordt aansluiting gezocht bij de erfrechtelijke regel voor giften in art. 4.3.3.5 sub
e die nu juist niet geldt voor giften door sommenverzekeringen. Deze giften wor-

den immers beheerst door de artikelen 4.3.3.5 sub b en c. Daarvoor geldt de vijf-
jaarstermijn uitdrukkelijk niet. Al dit waarderingsgedoe brengt scherper aan het
licht de billijkheid en systematische juistheid van de waarderingsmaatstaf van het
huidige recht (art. 968 BW), van het gewijzigd ontwerp van boek 4 en van de leer
van het afgeleide recht: had de verzekeringnemer geen begunstigde aangewezen,
dan had het recht op de uitkering tot zijn vermogen behoord. Door het aanwijzen
van de begunstigde wordt het vermogen van de nemer bij het opeisbaar worden
van de uitkering verminderd met de uitkering. De waarde van de gift behoort te
worden gesteld op de uitkering.

We schreven dat de ontwikkelingslijn van het erfrecht en de ontwikkelingslijn
van titel 7.17 elkaar hebben gekruist in art. 7.3.12c. Met opzet is gesproken over
"elkaar kruisen" en niet, wat veel mooier zou zijn geweest, over "bij elkaar ko-
men". De laatste term had kunnen worden gebruikt, indien het voor titel 7.17 was
gebleven bij het niet-officiale regeringsontwerp dat evenals het derde gedeelte van
de Invoeringswet betreffende boek 4 en het ontwerp vaststellingswet voor titel 7.3
NBW dateert van omstreeks 1981. In dat niet-officiele ontwerp voor titel 7.17
speelde immers evenzeer als in het schenkings- en erfrecht de premievrije waarde
een centrale rol ter bepaling van de waarde van tot uitkering gekomen polissen

(vgl. hoofdstuk 3, paragraaf 5). Nadien echter, in het regeringsontwerp van titel
7.17 van 1986, heeft men deze maatstaf laten vallen. Althans voor titel 7.17. Dat
dit in de ogen van de wetgever geen consequenties behoeft te hebben voor de
regeling van 7.3.12c en het erfrecht blijkt uit het feit, dat de in 1990 ingediende
"Invoeringswet boek 4 en titel 3 van boek 7 NBW" geen wijzigingen op dit punt
bevat. Toch maakt het naast elkaar werken met de begrippen premievrije waarde

(in art. 7.3.1 en afkoopwaarde (in de artikelen 7.17.3.21 e.v.) de complexiteit
van de regeling nog weer groter dan het geval zou zijn geweest met den uniforme
waardemaatstaf. Een crediteur die overweegt verhaal te nemen op de door zijn
debiteur afgesloten levensverzekering moet voor zijn verhaalsstrategie niet alleen

442. TK 17213, nr. 3 (MvT), p. 11
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uitzoeken of het een verzekering betreft die stellig tot een uitkering leidt en of
er sprake is van een (herroepelijke of onherroepelijke) begunstiging, hij moet er
zich ook van vergewissen of het mogelijkerwijs een lijfrenteverzekering betreft
waarbij om niet een begunstigde is aangewezen. In dat geval kan immers via art.
7.3.12c of via art. 35b FW (nieuw) verhaal mogelijk zijn. Blijken bij de lijfrente-
verzekering de erfgenamen als zodanig als begunstigde te zijn aangewezen, dan
hoeft onze crediteur zich niet meer af te vragen of er een gift in het spel is en
kan hij verhaal nemen op de gehele uitkering mits hij tenminste wacht tot de
verzekering tot uitkering komt. Blijkt de verzekeringnemer een lijfrente te hebben
bedongen voor zichzelf dan is er noch verhaal mogelijk op grond van titel 7.17,
noch op grond van art. 7.3.12c. De crediteur moet dan wachten tot het einde van
het verzekerde risico en daarna beslag op de lijfrentetermijnen zelf leggen.

Niet alleen de afkoopwaarde en de premievrije waarde spelen een rol, soms
dient als waarde voor verhaal en inkorting de gehele uitkering in aanmerking te
worden genomen. We zagen daar al voorbeelden van. In de met elkaar gelijk te
stellen gevallen van een blanco-polis, of van begunstiging van de verzekeringnemer
zelf, zijn nalatenschap of zijn erfgenamen als zodanig, is de tot uitkering gekomen
polis voor de volle waarde van de uitkering object van verhaal en inkorting (zie
de artikelen 7.3.124 lid 3, 7.17.3.21a, lid 2 en 7.17.3.21b, lid 2). Tijdens de looptijd
van een dergelijke polis is volgens art. 7.17.21, leden 1 en 2 verhaal mogelijk
ingeval van afkoopwaarde en tot de afkoopwaarde. Daarnaast echter zou een credi-
teur beslag kunnen leggen op het recht op de uitkering, dat de verzekeringnemer
immers voor zichzelf bedongen heeft. Deze dubbele uitwinning wit het ontwerp
voorkomen en het bepaalt daartoe, enerzijds dat het beslag eindigt bij uitbetaling
aan de crediteur van de afkoopwaarde, ook al loopt de verzekering dan nog en
anderzijds dat het beslag op een lopende polis zich niet uitstrekt tot het recht op
de uitkering (artikel 7.17.3.2la, leden 4 en 5). Zo komt het ontwerp tot de figuur
dat bij een blanco-polis het beslag op de gehele uitkering rust indien de verzeke-
ring tot uitkering komt tijdens het beslag, terwijl het eindigt met de uitwinning
van de afkoopwaarde indien dat niet het geval is.

Daarmee zijn we er echter nog niet, want de blanco-polis kan ook nog aan uit-
winning worden onttrokken door betaling van de afkoopwaarde aan de crediteuren
of de curator, zie de artikelen 7.17.3.2la leden 4 en 5 en 2lb, leden 3,4 en 5 en
de MvT op p. 61. Niet duidelijk in het ontwerp is of deze lossingsmogelijkheid
slechts bestaat zolang de verzekering niet tot uitkering is gekomen. Wel duidelijk
is, dat de botsing tussen het uitgangspunt dat verhaal in beginsel beperkt moet
zijn tot de afkoopwaarde enerzijds en de wens bij blanco-polissen de gehele uitke-
ring ten goede te laten komen aan de crediteuren van de verzekeringnemer ander-
zijds, tot een ingewikkelde regelgeving heeft geleid.
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Het bovenstaande moge voldoende zijn voor de conclusie dat het ontwerp er niet
in is geslaagd het te houden op 66n maatstaf voor verhaal op lopende en op tot
uitkering gekomen polissen. Niet alleen wordt naast de afkoopwaarde ook de pre-
mievrije waarde als maatstaf gehanteerd, maar ook kan het ontwerp er ondanks
de leer van het oorspronkelijke recht niet onderuit soms de gehele uitkering te be-
schouwen als deel van het vermogen van de verzekeringnemer en dus als object
van verhaal. De gedachte van het wetssystematische voordeel van 66n maatstaf
verliest hierdoor veel van haar glans.

We komen nu toe aan het tweede voordeel dat de ontwerpers verbonden zagen aan
een door het begrip afkoopwaarde omlijnde gedeeltelijke aantastbaarheid van le-
vensverzekeringspolissen: ondanks executie blijft de verzekeringsovereenkomst in
stand. Dit is inderdaad een nastrevenswaardig doel, maar daartoe is het niet nood-
zakelijk het begrip afkoopwaarde te hanteren.

Beslag op de waarde van een lopende polis kan in beginsel op twee manieren
plaatsvinden. In de eerste plaats kan beslag onder de verzekeringnemer zelfworden
gelegd. De beslaglegger kan dan de verkoopwaarde van de lopende verzekering
realiseren (zie art. 471 Rv.). De verkoopwaarde (ofwel de waarde in het econo-
misch verkeer, zoals het in het belastingrecht wordt geformuleerd, zie hoofdstuk
3, paragraaf 4) wordt niet alleen bepaald door de eventueel aanwezige premie-
reserve, maar ook door de kans op de uitkering. Desondanks kleeft aan deze wijze
van verhaal onder meer 43 het praktische bezwaar, dat de verkoop van de rechten
van de verzekeringnemer vaak een abnormaal lage opbrengst te zien zal geven.
Om deze reden, maar ook omdat een dergelijk beslag de verhaalsregeling van de
artikelen 7.17.3.21 e.v. zou doorkruisen, verbiedt het ontwerp een rechtstreeks
beslag onder de verzekeringnemer (dan wel onder de -onherroepelijk aangewezen-
begunstigde).444 In de leer van het afgeleide recht is een dergelijk verbod over-
bodig. Weliswaar geldt ook dan het bezwaar van een abnormaal lage opbrengst bij
gedwongen verkoop van de polis, maar dit bezwaar zorgt er vanzelf voor dat in de
praktijk deze vorm van beslag niet gemakkelijk zal worden gekozen. Gebeurt het
toch, dan zal de verzekeringnemer het recht hebben de executie te voorkomen
door de verkoopwaarde van de polis aan de crediteuren ter beschikking te stellen.

Op deze wijze kan dan worden bereikt dat de verzekering in stand blijft.
De tweede (en in het ontwerp enige) manier van beslag op de lopende polis

wordt gevonden in derdenbeslag onder de verzekeraar. In het ontwerp is dit beslag
mogelijk in geval van en tot maximaal de afkoopwaarde. Art. 7.17.3.21, lid 8 zorgt
ervoor dat de verzekering na uitwinning van de alkoopwaarde blijft doorlopen.

443. Vgl. Clausing 1976, p. 38 e.v.
444.     Zic art. 7.17.3.7a en de MvT op dit artikel (p. 42).
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Volgens de leer van het afgeleide recht is eveneens derdenbeslag onder de ver-
zekeraar mogelijk en wel indien en voorzover er op de verzekering premiereserve
is gevormd. De verzekeraar dient dan te verklaren of er premiereserve op de polis

is gevormd. Zo ja, dan komt het bedrag van de reserve aan de crediteuren toe en
kan de verzekering overigens doorlopen. De voortzetting van de verzekering zou
daarnaast ook in dit geval kunnen worden gewaarborgd doordat een belangheb-
bende de reservewaarde aan de crediteuren ter beschikking stelt.

In de leer van het afgeleide recht komt men ten aanzien van verhaal dat zijn
beslag krijgt voordat de polis tot uitkering komt tot hetzelfde resultaat als het

ontwerp, met dit verschil dat verhaal niet uitsluitend mogelijk is op verzekeringen
die afkoopwaarde hebben, dat wil zeggen: stellig tot uitkering komen. Alle ver-
zekeringen waardoor vermogenswaarde is gevormd dienen vatbaar te zijn voor
verhaal door middel van derdenbeslag, zelfs tijdelijke risicoverzekeringen waarop

premiereserve is gevormd doordat een gemiddelde premie is betaald. Ook in de
leer van het afgeleide recht moet men een beroep doen op de verzekeringswiskunde
voor de bepaling van de waarde van een lopende polis. Zoals aan het slot van

paragraaf 3 van hoofdstuk 1 en in paragraaf 4 van hoofdstuk 3 is opgemerkt dient
de wet voor deze waardebepaling met behulp van de verzekeringswiskunde weI
voorschriften te bevatten. Het ontwerp laat deze kwestie geheel over aan de con-

tractspartners en dus in feite aan de verzekeraars, doch dit is ontoelaatbaar nu

hierbij de belangen van derden zo duidelijk in het geding zijn.
445

Ter bespreking resteren nu nog het derde en het vierde voordeel van het NBW-

systeem: de crediteuren van de verzekeringnemer behoren niet te profiteren van
het (toevallige) voordeel dat met de levensverzekering wordt behaald en met het
verschil tussen de uitkering en de afkoopwaarde kan ten dele tegemoet gekomen

worden aan het verzorgingselement dat in de polis school.

In paragraaf 5 van hoofdstuk 2 hebben we de gedachten weergegeven die Van
Oven tussen 1930 en 1960 over ons thema heeft ontwikkeld. Van Oven zette zich
af tegen een te sterke nadruk op de belangen van de begunstigde die hij bij de

aanhangers van de leer van het oorspronkelijke recht waarnam en tegen een te
sterke nadruk op de belangen van de crediteuren en legitimarissen van de ver-
zekeringnemer die hij de aanhangers van de leer van het afgeleide recht verweet.
Van Oven koos een tussenpositie die hij markeerde met het begrip contante waar-

445. Vgl. Molengraaff 1888, p. 130; Van Oven, WPNR 4301 (1953), p. 306 en 308; Clausing
1976, p. 53; in zijn verslag over 1988 meldt dc ombudsman levensverzekering, L
Lamers, dat 25% van de in 1988 binnengekomen klachten betrekking had op de afkoop,
resp. afkoop - en premicvrije waarde. De door de ombudsman bij de beoordeling van
deze klachten gehanteerde maatstaven zouden cen aanknopingspunt voor de wetgever
kunnen vormen, zie het verslag p. 26-31.
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de. Hoewel het aan levensverzekering verbonden verzorgingsaspect Van Oven wel
kan hebben bewogen tot het zoeken naar een tussenpositie, speelt het verzorgings-
aspect geen expliciete rol ter motivering van de door hem voorgestelde oplossing.
Hij motiveert de bepaling van het verhaal door crediteuren van de verzekering-
nemer tot de contante waarde immers met de gedachte, dat de crediteuren geen
voordeel behoren te hebben van een verzekeringsopbrengst die de betaalde premie
overtreft. Het verzorgingsaspect kan daarenboven een nog verdergaande beperking
van het verhaal rechtvaardigen. Zoals (inmiddels) bekend, is het het stelsel van
Van Oven dat in het ontwerp NBW is neergelegd. Ook in het NBW is de belang-
rijkste redengeving voor de beperking van het verhaal tot de afkoopwaarde de
gedachte, dat de crediteuren niet behoren te profiteren van een door hun debiteur
behaaldverzekeringsvoordeel. Het verzorgingsaspect speelt, ookin hetNBW, slechts
een zeer bijkomstige rol ter motivering van het in titel 7.17 neergelegde stelsel.
Zoals we, vooral in paragraaf 5 van hoofdstuk 3, hebben gezien kon de ontwerper
van titel 7.17, doordat hij de verhaalsregeling beperkte tot de afkoopwaarde, het
verzorgingsaspect buiten beschouwing laten. Via het voorgestelde schenkings- en
erfrecht komt het verzorgingsaspect wel weer duidelijker naar voren, maar niet
prominent en helder, doch als het ware sluipenderwijs. Van het andere motief, de
gedachte dat de crediteuren niet behoren te profiteren van een door de nemer
behaald verzekeringsvoordeel hebben we, vooral in paragraaf 4 van hoofdstuk 3,
de ondeugdelijkheid aangetoond: behoudens in het geval van een onherroepelijke
derdenbegunstiging behoudt de verzekeringnemer het recht op de gehele uitkering
voor zichzelf. Hierop hebben zijn crediteuren verhaal, evenzeer als zij dat hebben
op de prijs in de staatsloterij die hun debiteur ten decl valt. De premie waarmee

de verzekeringnemer zich de kans op voordeel verschaft had hij ook op een spaar-
rekening kunnen zetten.

Van de vier voordelen die de ontwerpers verbonden zien aan het stelsel van het
NBW is er maar 66n bestand tegen kritiek. Dat is het tweede voordeel, dat even-
wel in de leer van het afgeleide recht even gemakkelijk of nog gemakkelijker
gerealiseerd kan worden.

Aan het slot van paragraaf 4 van hoofdstuk 3 hebben we als recente opvatting
van Clausing446 vermeld, dat het ontwerp NBW een bijzonder gecompliceerde rege-
ling bevat die toch wel te hanteren is als men de daaraan ten grondslag liggende

gedachten goed in het oog houdt. Die grondgedachten zijn dat het spaargedeelte
van een levensverzekering een vermogensbestanddeel van de verzekeringnemer
vormt waarop zijn schuldeisers in beginsel verhaal moeten kunnen nemen terwijl zij

446.     Zic het in noot 320 bij hoofdstuk 3 vermelde overzichtsartikel.
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niet moeten kunnen profiteren van het risicogedeelte indien tenminste een derde
als begunstigde is aangewezen.

Na de voorgaande behandeling van een aantal elementen uit de NBW-regeling
kan worden geconcludeerd dat wic de regeling onbevangen en alleen gewapend met
kennis van het algemene vermogensrecht tegemoet treedt, voor vreemde verrassin-
gen komt te staan. Voor inzicht in de NBW-regels is inzicht in de implicaties van
de leer van het oorspronkelijke recht nodig. Slechts als men die leer goed in de
vingers heeft zijn de NBW-regels, die ofwel op die leer voortbouwen, ofwel die
leer impliciet of expliciet opzijzetten, te begrijpen. Zelfs de twee door Clausing
genoemde grondgedachten bevatten tegelijk een bevestiging en een uitzondering op
de leer van het oorspronkelijke recht. Die grondgedachten zijn vanuit het algemene
vermogensrecht bezien dan ook merkwaardig en discutabel en niet begrijpelijk en
voor de hand liggend, zoals Clausing heeft geopperd.

4.  Grondlijnen voor een nieuwe koers

In paragraaf 3 van hoofdstuk 2 is een beeld geschetst van de wijze waarop de
leer van het oorspronkelijke recht is geadopteerd door de Hoge Raad. Het grond-
motief hiervoor was ruim baan te geven aan het rond de eeuwwisseling ontluikende
verzorgingsdenken. Daarvoor moest echter een prijs worden bestaald: de leer van
het oorspronkelijke recht schept voor levensverzekering een juridisch systeem dat
haaks staat op de beginselen van ons burgerlijk recht. Dit gegeven heeft gezorgd
voor een grillige casuistiek, waarin het voor levensverzekering geschapen uitzon-
deringsrecht beter bestand lijkt tegen de beginselen van het verhaals- en executie-
recht dan tegen die van het erfrecht. Ondanks de leer van het oorspronkelijke
recht duldt de Hoge Raad geen verkorting van de rechten van legitimarissen.
Crediteuren van de verzekeringnemer hebben echter een zwakkere positie jegens
de begunstigde, tenzij in het faillissement van de verzekeringnemer de curator
zichzelf als eerste begunstigde heeft aangewezen. Ook in wat a-typische gevallen
als dat waarmee dit boek begint, kunnen crediteuren zijde spinnen bij de leer van
het oorspronkelijke recht. In het aan het begin van hoofdstuk 1 uiteengezette,
aan de praktijk ontleende geval ging het om een polis die primair een zekerheids-
functie en subsidiair een verzorgingsfunctie had. Nadat de zekerheid was uitgewon-
nen bleek via subrogatie nog recht gedaan te kunnen worden aan de verzorgings-
functie, althans indien men bereid was de leer van het afgeleide recht toe te
passen. De leer van het oorspronkelijke recht bleek in dat specifieke geval juist
het effect te hebben dat het recht van de begunstigde echtgenoot geen bescher-
ming ondervond, hoezeer daarbij ook een verzorgingsfunctie in het geding was.
Ondanks het feit dat de leer van het oorspronkelijke recht uitzonderingsrecht
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schept en tot uitkomsten kan leiden die een wisselvallig karakter hebben en on-
danks het feit dat die leer haar historisch belangrijkste functie: bescherming van
het verzorgingsaspect, niet altijd kan vervullen, heeft de leer zich vast weten te
verankeren in onze rechtspraak. 47 Dit Week in het Olveh-arrest van 1953. In het
daar berechte geval was niet zozeer de verzorgingsfunctie als wel de kredietfunctie
van een polis aan de orde. De kredietfunctie had tot gelding gebracht kunnen
worden door toepassing van de leer van het afgeleide recht, maar advocaat-gene-

raal Langemeijer en de Hoge Raad wilden hier niet aan, hoezeer het niet de ver-

zorgingsfunctie, maar de kredietfunctie was die in dit geval om honorering vroeg.

In de loop van onze beschouwingen is gaandeweg duidelijk geworden dat de ont-
werpers van het NBW zich niet diepgaand bezig hebben gehouden met de histo-
rische en theoretische merites van het in de rechtspraktijk gegroeide levensver-

zekeringsrecht en het daarover in de literatuur gevoerde debat. Men heeft ermee
volstaan aansluiting te zoeken bij de bestaande jurisprudentie en daarin, waar
nodig, een stroomlijning aan te brengen. Voor deze stroomlijning achtte men het
door Van Oven ontwikkelde stelsel geschikt. De ontwerpers hebben echter niet Van
Ovens aanbeveling448 opgevolgd slechts de hoofdlijnen van zijn stelsel in de wet

op te nemen, maar hebben een gedetailleerd regelsysteem opgezet. Het ontworpen
stelsel is wel knap, maar zo ingewikkeld, dat gerede twijfel mogelijk is over de

vraag of de bedoelingen van de wetgever in de praktijk gerealiseerd zullen worden.
Wij hebben geprobeerd aan te tonen, vooral in de vorige paragraaf, dat die

bedoelingen veel eenvoudiger en inzichtelijker in de wet vorm kunnen worden

gegeven indien men zich zou stellen op het uitgangspunt van de leer van het
afgeleide recht. Dat vereist wel dat men afstand doet van de grondgedachte die
met het stelsel van Van Oven in het NBW is binnengevoerd, te weten de gedachte
dat de belanghebbenden bij het vermogen van de verzekeringnemer niet behoren

te profiteren van een voordeel dat met de verzekering wordt behaald. Het prijs-
geven van deze gedachte zal niet moeilijk vallen als men de leer van het oor-
spronkelijke recht even tussen haakjes zet en de aandacht concentreert op de
feiten zoals die bij levensverzekeringsovereenkomsten liggen. Men zal dan moeten

erkennen, dat de nemer de verzekering beschouwt als een deel van zijn eigen
vermogen zolang hij niet onherroepelijk ten gunste van een ander over zijn recht

jegens de verzekeraar heeft beschikt. Wat is nu dit vermogensbestanddeel van de
verzekeringnemer? Bij een lopende polis de verkoopwaarde ofde reservewaarde en
bij de tot uitkering gekomen polis de uitkering. Op dit aldus te waarderen vermo-

447. Dit wordt ten onrechte betwijfeld door H.C.F. Schoordijk in WPNR 4955 (196D, P·
279/280.

448.    In WPNR 3193 (1931), p. 143.
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gensbestanddeel hebben de crediteuren van de nemer in beginsel verhaal. Men kan
nu een beperking van deze verhaalsmogelijkheden bepleiten, maar het is willekeu-

· 449rig    en m strijd met de feitelijke strekking van levensverzekering de maatstaf
voor zo'n beperking te zoeken in een (uitwinbaar) spaargedeelte en een (niet-
uitwinbaar) kanskoopgedeelte.

Een beperking van de verhaalsmogelijkheden kan gewenst zijn op grond van het
verzorgingsmotief. Dit motief bracht Van Oven tot het zoeken naar een tussenweg
tussen de leer van het oorspronkelijke en de leer van het afgeleide recht. In zijn
uiteindelijke uitwerking van de gevonden tussenweg is het verzorgingsaspect echter

grotendeelsverdrongendoordezojuistbesprokengrondgedachte, datdecrediteuren
niet behoren te profiteren van een door de nemer behaald verzekeringsvoordeel.
Zo kon het gebeuren, dat Van Oven het door hem in 1930 voorgestelde systeem
zijn gehele leven lang is blijven verdedigen, doch met betrekking tot de bescher-
ming van het verzorgingsaspect verschillende keren van opvatting is veranderd.450

Ook in het NBW gaat de, historisch met het verschijnsellevensverzekering verbon-
den, verzorginsgedachte min of meer schuil achter de technische uitwerking die in
het ontwerp is gegeven aan het door Van Oven geintroduceerde onderscheid tussen

(aantastbaar) spaardeel en (onaantastbaar) risicodeel. Deze ondergeschoven positie
van de verzorgingsgedachte in de NBW-regeling valt om verschillende redenen te
betreuren. In de eerste plaats speelt het verzorgingsaspect bij levensverzekeringen
nog steeds een rol. Die rol is vanzelfsprekend wel veranderd en wellicht van
minder belang geworden sinds de periode van rond de eeuwwisseling, toen het
verzorgingsmotief de stoot gaf tot de opmars van de leer van het oorspronkelijke
recht, maar uitgespeeld is zij zeker niet. De ontwerpers hebben de gelegenheid
voorbij laten gaan zich te bezinnen op de consequenties die de (veranderde) bete-
kenis van de verzorgingsgedachte in de huidige maatschappelijke verhoudingen zou
moeten of kunnen hebben voor de vormgeving van het levensverzekeringsrecht
binnen het geheel van het NBW. Bij de behandeling van het nieuwe erfrecht in de
Eerste Kamer is bijvoorbeeld gedebateerd over de vraag of er gezien de ontwikke-
ling van de sociale voorzieningen en de pensioenvoorzieningen nog wel aanleiding
is voor privaatrechtelijke regeling van verzorgingsaanspraken en of dergelijke
regels dan thuishoren in boek 1 (alimentatierecht) of in boek 4 (erfrecht). Bij die
discussie hoort de levensverzekering, en dus boek 7 NBW, ook thuis en de toen
(in 1969) door de Eerste Kamer en de regering uitgesproken opvatting, 51 dat pri-

vaatrechtelijke regeling van verzorgingsaanspraken nog steeds nodig is zou zeker

449.    Vgl. R Kleijn, in WPNR 3857 (1943), p. 321.
450. Vgl. paragraaf 3 van hoofdstuk 2.
451. Eerste Kamer 3771, nr. 73A (VV), p. 31 en nr. 133 (MvA), p. 23.
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ook gegolden hebben voor de figuur van de levensverzekering, indien die toen in
de beschouwingen was betrokken. De aantastbaarheid van levensverzekeringen is
echter in het ontwerp zo beperkt opgezet, dat alle levensverzekeringsconstructies

waarbij het verzorgingsaspect ook maar een rol zou kunnen spelen buiten de rege-
ling vallen. Hier belanden we bij een tweede bezwaar van de geringe aandacht
van het NBW voor de verzorgingsfunctie van de levensverzekering: door de beperk-
te verhaalsregeling worden niet alleen verzorgingspolissen beschermd maar ook
polissen waarbij het verzorgingsaspect (nog) niet op de voorgrond treedt. Een
derde bezwaar is, dat het ontwerp zijn afzijdigheid van het verzorgingsaspect niet
kan volhouden indien er contact ontstaat tussen het levensverzekeringsrecht en het
schenkings- en erfrecht. Het ontbreken van een verzorgingsconcept leidt dan tot
buitengewoon gecompliceerde structuren zoals we in art. 7.3.12c hebben waargeno-
men.

Tegenover de nadruk die aanhangers van de leer van het oorspronkelijke recht

(vooral vroeger) plachten te leggen op het verzorgingsaspect is door de aanhangers
van de leer van het afgeleide recht altijd beklemtoond dat levensverzekeringen
primair moeten worden gezien als een vorm van belegging. Daardoor wordt echter
in deze leer het verzorgingsaspect niet buitengesloten. Dat was reeds bij
Molengraaff niet het geval en in paragraaf 6 van hoofdstuk 3 hebben we gezien
dat het vooral na de Tweede Wereldoorlog sterk ontwikkelde pensioenrecht aan-
knopingspunten biedt voor een nieuwe vormgeving van het verzorgingsaspect bij
levensverzekering als een goed af te palen uitzonderingsregime op de overigens

geldende leer van het afgeleide recht. De gedachten van Clausing en Westbroek
over verzorgingsbeschermingbleken overeen te stemmen met (recente ontwikkelin-

gen in) het belastingrecht. Dat is niet zo verwonderlijk, want zowel de genoemde
privaatrechtelijke als de fiscale ontwikkelingen zijn georienteerd op de voor pen-
sioenen geldende regels.

Aan onze stelling dat in dogmatisch en systematisch opzicht de leer van het
afgeleide recht een veel vruchtbaarder basis biedt voor het levensverzekeringsrecht
dan de leer van het oorspronkelijke recht, kan dan ook worden toegevoegd, dat
het verzorgingsaspect aan een dergelijke nieuwe opzet niet ten slachtoffer behoeft
te vallen doch integendeel in de leer van het afgeleide recht goed vorm kan wor-
den gegeven.

In aansluiting op wat in paragraaf 6 van hoofdstuk 3 op dit punt aan de orde
is gesteld zullen nu nog enige opmerkingen worden gemaakt over de mogelijkheden
die de leer van het afgeleide recht biedt om recht te doen aan het verzorgings-

aspect bij levensverzekering.
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Nogmaals: de verzorgingsgedachte in de leer van het afgeleide recht en in de Brede
herwaardering

Pensioen kan worden beschouwd als een bestemmingsgebonden lijfrente. 52 Wie
definitief en zonder voorbehoud gelden aan zijn vermogen onttrekt ter verzorging
van de eigen oude dag of ter verzorging van anderen, doet iets waar ook de
gemeenschap belang bij heeft. Daarop wijzen onder meer Westbroek 53 en de MvT
bij het wetsontwerp Brede henvaardering I. 54 Dit gemeenschapsbelang rechtvaar-
digt een speciale bescherming van dergelijke verzorgingsvoorzieningen: in de op-
bouwfase is geen verhaal mogelijk op pensioenaanspraken. 55 In de uitkeringsfase
geldt er een gedeeltelijke verhaalsbescherming die nu in een bonte verscheidenheid
is geregeld in diverse wetten, maar die geoniformeerd wordt in een op dit moment
nog aanhangig wetvoorstel. 56 In het belastingrecht wordt op grond van het ge-
noemde gemeenschapsbelang zelfs een speciale tegemoetkominggeboden voor ver-
zorgingsvoorzieningen. De speciale beschermingen facilieringvan verzorgingsvoor-
zieningen vereisen wel dat verzorging als duidelijke en uitsluitende strekking kan
worden aangewezen en dat gegarandeerd is dat die strekking blijft bestaan. Aan
welke contractsvormen kan nu objectief een verzorgingsstrekking worden toege-
schreven? Aan de lijfrenteverzekering. Daarbij gaat het immersom eengelijkmatige
inkomensstroom voorde onderhoudsbehoeftigedieophoudtbij zijn overlijden. Deze
contractsvorm is toegesneden op het verzorgingsaspect. Een verzekeringnemer die
een bepaald verzorgingsdoel voor ogen heeft kan dit doel goedkoper bereiken met
een lijfrenteverzekering dan met een kapitaalverzekering. De kans dat de te ver-
zorgen personen overlijden en dus geen verzorging meer nodig hebben is immers
wel een element van de lijfrenteverzekering maar niet van de kapitaalverzekering.
Wie dus een kapitaalverzekering sluit moet geacht worden niet uitsluitend te han-
delen uit verzorgingsoverwegingen. Hij beoogt ook behoud of vorming van vermo-
gen. Het is daarom redelijk speciale verzorgingsbescherming en -facilitring voor te
behouden aan lijfrentecontracten. Dat zien we dan ook terug in de privaatrech-
telijke 57 en belastingrechtelijke#58 voorstellen.

De aanvankelijk aanwezige verzorgingsstrekking moet gedurende de loop van
het contract in stand blijven: het moet niet alleen een bestemmingsgerichte maar
ook een bestemmingsgebonden lijfrentezijn. De verzekeringnemermagniet worden

452.    Vgl. Th.LJ. Bod, Pensioen en privaatrecht, diss. Nijmegen 1979, p. 62 e.v.
453.    Westbroek 1960, p. 73.
454. TK 21198, nr. (MvT), p. 4.
455.    Vgl. Bod, a.w., 9 85 e.v. en Clausing 1976, p. 82 en 96.
456.  Algemene regeling van beslag op loon, sociale uitkeringen en andere periodieke beta-

lingen, TK 17897.

451    Westbrock 1960, p. 76; Clausing 1976, p. 88.
458.    Art. 45, lid 4 IB (nicuw); TK 21198, nr. 3 (MvT), p. 7 en 10.
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blootgesteld aan de verleiding het eens voor verzorging bestemde vermogen toch
weer voor andere doeleinden te willen gaan gebruiken.

Om die verleiding voor de verzekeringnemer uit te bannen eisen Westbroek en
Clausing dat de derdenbegunstiging onherroepelijk moet zijn. 59 Een waterdichte

garantie biedt dit echter niet. De door Clausing voorgestelde contractuele onher-

roepelijkheid kan immers door de contractspartijen ongedaan worden gemaakt en
zou men voor een verzorgingspolis aanvaarding door de begunstigde eisen, dan kan

de verzorgingsstrekking met diens instemming worden ontdoken. Bovendien kan

blokkering van de beschikkingsmacht van de nemer door onherroepelijkheid van-
zelfsprekend niet worden toegepast voorzover het gaat om een onderhoudsvoor-
ziening ten behoeve van de verzekeringnemer zelf. Om een sterkere waarborg voor

het behoud van de verzorgingsstrekking te scheppen wil Clausing dan ook, dat bij
het aangaan van de verzekeringsovereenkomst uitdrukkelijk wordt bepaald dat het
om een pensioenverzekering gaat.460 Voorts acht hij, anders dan Westbroek, een
wettelijk alkoopverbod noodzakelijk, 61 maar weer geen verbod tot vervreem-
ding. 62

In de Brede herwaarderingsvoorstellen wordt deze zaak drastischer aangepakt:
men kan slechts een beroep doen op de voor verzorgingsdoeleinden toegestane

premieaftrek, indien met de verzekeraar is afgesproken dat de verzekering niet
kan worden afgekocht, vervreemd of tot voorwerp van zekerheid kan dienen. Door
dit verbod van afkoop, vervreemding en zekerheidsgebruik in de definitie van de
lijfrente op te nemen, in art. 45, lid 4 IB (nieuw), bereikt de belastingwetgever,

dat van begin af aan de verzorgingsstrekking van de verzekering duidelijk is,
terwijl aan een contractuele opheffing van deze verboden zulke strenge financiele

consequenties worden verbonden dat een verzekeringnemer zich wel driemaal zal
bedenken alvorens te besluiten de verzorgingsstrekking van de polis ongedaan te

maken. Niessen is het er niet mee eens dat het beschikkingsrecht van de verzeke-
ringnemer dusdanig aan banden wordt gelegd, 63 maar hij heeft daarin geen gelijk.

Wie met behulp van de fiscus een verzorgingsdoel wil nastreven moet daaraan
gehouden worden op straffe van financiele repercussies, die er minstens toe moeten

leiden dat de fiscale tegemoetkoming met terugwerkende kracht ongedaan wordt

gemaakt.
Intussen biedt het voorgestelde fiscale stelsel ook voor het burgerlijk recht

een goede waarborg dat een eenmaal gekozen verzorgingsstrekking gehandhaafd

459.    Westbrock 1960, p. 75 Clausing 1976, p. 88/89.
460.    Clausing 1976, p. 90
461.    Clausing 1976, p. 89.
462.    Clausing 1976, p. 92.
463. Het wetsontwerp Brede herwaardering, Fiscaal weekblad FED, 1989, p. 1647 e.v., zie

p. 1652.
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blijft. De verzekeringnemer is immers doorgaans ook belastingbetaler. De fiscale
eisen en sancties met betrekking tot het bestaan en het voortduren van de ver-
zorgingsstrekking bieden ook voor het burgerlijk recht een voldoende waarborg.
De voor het burgerlijk recht bepleite eis van de onherroepelijkheid van de begun-
stiging, welke eis, zoals we zagen, geen echte garantie biedt, lijkt daarom te
kunnen vervallen. Aldus kan de verzekeringnemer gedurende de looptijd een zekere
speelruimte behouden ten aanzien van de keuze van de te verzorgen personen.

Maar geen onbeperkte speelruimte. Westbroek en Clausing willen de kring van
de te verzorgen personen beperken, zij het niet tot de strikte gezinssfeer.464 Zij
trekken de grens wat ruimer. Zo wil Clausing een beschermde verzekering mogelijk
maken ten behoeve van hen, tegenover wie de verzekeringnemer wettelijk of mo-
reel verplicht is bij te dragen in hun onderhoud tijdens zijn leven of na zijn
dood. 65 In de Brede herwaardering was aanvankelijk, in het voorontwerp, de kring
van te verzorgen personen op soortgelijke wijze beperkt. Premieaftrek werd toege-
staan bij levenslange lijfrenteverzekeringen bij leven ten behoeve van de nemer
zelf of zijn echtgenoot/partner. Een nabestaandenlijfrente was mogelijk ten be-
hoeve van de echtgenoot/partner en de kinderen of pleegkinderen.466 Uit de MvT
op het wetsvoorstel Brede herwaardering I blijkt dezelfde bedoeling. Er wordt
gesproken over "oudedagslijfrente' en "nabestaandenlijfrente" ten behoeve van
personen, tot wie de verzekeringnemer 'in een zorgrelatie staat". 67 De tekst van
het wetsvoorstel strookt echter niet met de fraai beleden doelstelling. Het wets-
voorstel laat immers tijdelijke nabestaandenlijfrenten toe, het laat toe, dat de
termijnen van een "nabestaanden"-lijfrente ingaan terwijl de verzekeringnemer nog
in leven is en het stelt in de derde plaats geen enkele beperking aan de kring
van begunstigden. Art. 45, lid 1 sub g IB (nieuw) merkt (onder punt 2) als persoon-
lijke verplichting aan de premies die worden betaald

"voor lijfrenten welker termijnen ingaan bij overlijden, met dien ver-
stande dat indien de termijnen toekomen aan bloed-of aanverwanten-
niet zijnde de echtgenoot- in de rechte lijn of in de tweede of derde
graad van de zijlijn of aan een pleegkind, deze uitsluitend eindigen
hetzij bij het overlijden van de gerechtigde, hetzij uiterlijk op het
tijdstip waarop deze de leeftijd van 30 jaar bereikt".

Door de zinsnede: "voor lijfrenten welker termijnen ingaan bij overlijden" biedt de
wetgever -in strijd met de in de MvT beleden doelstelling- ruim de gelegenheid
voor een (onbeperkte) premieaftrek voor allerlei beleggingsactiviteiten. Bijvoor-

464. Vgl. Westbrock 1960, p. 65 en Clausing 1976, p. 91.465.    Clausing 1976, p. 92.
466.    Zie VN 1987, p. 1607.
467. TK 21198, nr. (MvT), p. 7.
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beeld: A sluit een tijdelijke lijfrente af op het leven van de oude en zieke B ten
gunste van de jonge stromannen C, D, E, etc. Door een dergelijke constructie kan
A met hulp van de fiscus sparen. (Of een dergelijke spaarvorm zou kunnen worden
tegengegaan met het door de Hoge Raad aan levensverzekeringsovereenkomsten
gestelde vereiste, dat er over en weer een reele kans op nadeel moet bestaan, is
zeer de vraag. Dit vereiste is de laatste tijd sterk in discussie. 68) Tegenover de
zojuist aangeduide vrijbrief om via tijdelijke lijfrenten vermogen te vormen doet
hetgeen verder in de bovengeciteerde bepaling -in een niet vlekkeloze redactie- is
neergelegd merkwaardig aan. De wetgever is kennelijk slechts bezorgd over vrije
vermogensoverdracht via tijdelijke lijfrente in de familiesfeer.

De wetgever zou er goed aan doen de wettekst (weer) in overeenstemming te
brengen met de in de MvT uitgedrukte bedoeling, dat de fiscale faciliteit van
premieaftrek slechts op zijn plaats is bij gebonden verzorgingsbestedingen. 69 Van
een nabestaandenlijfrente kan slechts sprake zijn bij lijfrenteverzekeringen die tot
uitkering komen bij en door het overlijden van de verzekeringnemer. De nabestaan-
den-gerechtigden kunnen slechts zijn degenen jegens wie de verzekeringnemer bij
leven of na overlijden een verzorgingsplicht heeft. Indien de beperking van de
kring van begunstigden tot de echtgenoot/partner en de kinderen een te strak
keurslijf vormt, zou de belastingwetgever wellicht aansluiting kunnen zoeken bij
de hierv66r weergegeven formulering die Clausing voor het burgerlijk recht heeft
voorgesteld.

Tenslotte is er nog de vraag of de onderhoudsvoorziening aan een maximum
moet worden gebonden. In het civiele recht komen we deze eis vanouds tegen. Zie
bijvoorbeeld art. 4.3.3.7 van het Ontwerp Meijers en Westbroek' 70 en Clausing471,
die achtereenvolgens stellen dat de premies voor de lijfrenteverzekering niet bo-
venmatig mogen zijn in verhouding tot het gemiddelde inkomen van de verzekering-
nemer en dat de lijfrentetermijnen niet tot meer dan een redelijk inkomen voor
de begunstigde mogen leiden. In de Brede herwaardering wordt van elke begrenzing
afgezien. Omdat het bij de gefacilieerde lijfrente om een gebonden verzorgings-
besteding gaat, waarbij de reele kans bestaat dat de voor verzorging bestede

premiebedragen niet of niet geheel terugkeren in de vorm van uitkeringen, gaat de
belastingwetgever ervan uit, dat elke verzekeringnemer, de kwade kans van het
vroeg overlijden van de begunstigde afwegend tegen de goede kans van een lang

leven voor de begunstigde, slechts een zo hoge verzekering zal afsluiten als hij
denkt voldoende te zijn voor het dekken van de verzorgingsbehoefte (het natuur-
lijke maximum). Ofalle verzekeringnemers zo rationeel zullen handelen vormt voor

468.     Zie E van de Moosdijk, Tijdelijke lijfrenten en kans op nadcel, MBB 1990, p. 115 e.v.
469.     Aldus ook J.EAM. van Dijck in WFR 5882 (1989), p. 1047 e.v., zie p. 1056-1059.
470.    Westbrock 1960, p. 78.
471.    Clausing 1976, p. 91.
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de belastingwetgever geen punt van grote zorg. Dat is ook wel enigszins begrij-
pelijk, omdat de door een irrationeel handelende verzekeringnemer verspeelde hoge
premies voor de fiscus niet geheel en al verloren zijn, maar weer terugkeren in
de belastbare winst van de verzekeraar. Toch is het de vraag of de fiscus zo

lakoniek kan zijn over een zekere mate van claimverlies dat voor de fiscus kan
voortvloeien uit irrationeel handelen van verzekeringnemers. Hoe dat ook zij, er
blijkt in de fiscale literatuur wel grote zorg te bestaan over het effect van een
natuurlijk maximum. Voorzover er toch nog mogelijkheden zullen blijken te bestaan
om te beleggen onder het mom van onderhoudsvoorzieningen, biedt dat in de Brede

herwaarderingimmersinbeginseleenonbegrensdemogelijkheidtotbelastingbespa-
ring. Daarom wordt in de literatuur vrijwel algemeen bepleit de gedachte van het
natuurlijk maximum, hoe aantrekkelijk theoretisch ook, toch maar te laten varen.

Blijkens het onlangs verschenen voorlopig verslag over het wetsvoorstel Brede
herwaardering I blijkt een meerderheid van de Tweede Kamer dit standpunt te
delen.472

In het burgerlijk recht is het in ieder geval nodig een maximum te stellen aan

de omvang van beschermde verzorgingslijfrenten. Het gaat immers niet aan de
belangen van crediteuren van de verzekeringnemer afhankelijk te maken van een
door de verzekeringnemer in volstrekte vrijheid te maken financiele afweging, hoe
rationeel die ook moge wezen in de verhouding tussen de verzekeringnemer en de
personen tot wier verzorging hij zich verplicht acht. Een zwakke stee in de voor-
stellen van Westbroek en Clausing is evenwel de vaagheid van het begrip boven-
matigheid. Indien in het fiscale recht toch weer een maximumnorm zou worden
geintroduceerd, dan zou dat wellicht een meer flexibile kunnen zijn dan het op dit
moment geldende algemene maximum voor de premieaftrek. Zou er een norm kun-
nen worden ontwikkeld die meer recht doet aan individuele verzorgingsverplichtin-
gen, dan zou zo'n norm ook kunnen dienen om het voor het burgertijk recht voor-
gestelde bovenmatigheidscriterium strakker te omlijnen.

Zoals we aan het eind van hoofdstuk 3 reeds hebben opgemerkt en in het boven-
staande nader hebben uitgewerkt kan er voordeel getrokken worden uit het bijeen-
brengen van in het civiele recht en in het fiscale recht gegroeide inzichten op het
punt van het verzorgingsaspect. Dat voordeel schuilt niet zozeer in de grond-
gedachte van het onderscheid tussen vrije vermogensvorming en gebonden verzor-

gingsbesteding die beide door middel van levensverzekering mogelijk zijn. Die
grondgedachte beheerst zowel de voorstellen van Westbroek en Clausing als die
van de Brede herwaardering en zij is geen recente verworvenheid: wij vonden die

gedachte reeds bij Adriani in de jaren twintig. Het probleem is vooral hoe er een

472. TK 21198, nr. 6 (VV).



NOGMAALS: DE VERZORGINGSGEDACHTE 201

duidelijke en aanvaardbare grens tussen vrije vermogensvorming en gebonden

verzorgingsbesteding kan worden getrokken. Hier kunnen civilisten en fiscalisten
van elkaar leren. Een effectief verbod van afkoop, vervreemding en zekerheids-

gebruik van een lijfrenteovereenkomst, zoals de Brede herwaardering voorstelt,
kan een oplossing bieden voor de problematische onherroepelijkheidseis die in het
civiele recht wordt voorgesteld. En de civielrechtelijke inzichten omtrent de beper-
king van de omvang van een verzorgingsvoorziening en van de kring van de per-
sonen op wie zo'n voorziening gericht kan zijn zou een inspiratiebron voor de
belastingwetgever kunnen zijn. Na het uniformerende wetsvoorstel terzake van
beslag op loon, sociale uitkeringen en andere periodieke betalingen473 en na het
rapport van de Commissie ter advisering omtrent eventuele herziening van de
Faillissementswet, waarin wordt voorgesteld levensverzekeringen, voorzover een
niet bovenmatige oudedagsvoorziening betreffende, buiten een liquidatie te hou-
den, 74 opent zich het perspectief van een min of meer uniforme regeling van

verzorgingsvoorzieningen in het belastingrecht en het civiele recht, een regeling
die nauw aansluit bij de voor pensioenvoorzieningen geldende regels.

Het lijkt aanvaardbaar buiten de aldus geregelde verzorgingsvoorzieningen niet
toe te laten dat verzekeringnemers of begunstigden een beroep doen op het verzor-

gingsmotief ter verkrijging van speciale bescherming en fiscale faciliteiten. Slechts
indien deze gedachte streng wordt doorgevoerd is er een werkbare grens te trek-
ken tussen sparen en verzorgen. Voor het burgerlijk recht betekent dit de aan-
vaarding van de opvatting van Westbroek en van de leer van het afgeleide recht:

alle levensverzekeringsovereenkomsten die niet voldoen aan de vereisten die de
wet stelt aan beschermde verzorgingslijfrenten, dienen te worden beschouwd als
een belegging door de verzekeringnemer, als behorend tot zijn vermogen, zolang
hij tenminste niet over zijn recht op de uitkering heeft beschikt ten behoeve van
een ander.

Voor het belastingrecht kan heel goed hetzelfde worden bepleit. Nochtans treedt
er in de Brede herwaarderingsvoorstellen grensvervaging op, doordat bij het regiem
voor kapitaalsuitkeringen niet wordt gewerkt met het onderscheid sparen-verzor-
gen, maar met het onderscheid sparen-risico dekken. Op het punt van de belast-
baarheid van het rentebestanddeel in kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering
geeft de recente fiscale wetsgeschiedenis een tamelijk wisselvallig beeld te zien.

475

In 1939 (Wetsontwerp Heffing van een nationale inkomsten- en winstbelasting) en

1941 (Besluit IB) ging men uit van belastbaarheid van het rentebestanddeel. In 1964

473. TK 17897.
474. Rapport 'Commissie-Mijnssen; SDU 1989, p. 245 en 266.
475. Vgl. hiervoor Fiscale Encyclopedie de Vakstudic, aant. 6A e.v. op art. 25 IB en J.Th.L.

Brouwer, Brede hetwaardering op weg naar het Staatsblad?, Fiscaal weekblad FED,
1989, p. 1831 e.v., zie 1990, p. 527 e.v.
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(wet IB) kwam men hierop terug voor premiepolissen, omdat die maatschappelijk
niet als een vorm van vermogensbelegging zouden worden gezien. Toen de koop-
sompolissenaffaire (omstreeks 1975) anders leerde en de wetgever besloot het
rentebestanddeel in premiepolissen in beginsel weer te gaan belasten, werd een
uitzondering gemaakt voor kapitaalsuitkeringen bij overlijden. De reden voor deze
uitzondering was van technische aard: omdat men als rentebestanddeel wilde gaan
belasten het verschil tussen de uitkering en de betaalde premies, zou het kunnen
voorkomen dat er veel belasting zou moeten worden betaald bij een overlijdens-
risicouitkering waarvoor maar heel weinig premie was betaald. In het wetsvoorstel
Brede herwaardering wordt de vrijstelling voor kapitaalsuitkeringen bij overlijden
gehandhaafd. De redengeving hiervoor is echter niet meer van louter technische
aard. De Mvl 76 stelt dat bij overlijdensuitkeringen het risico-element overheerst.
Noch de zojuist genoemde technische redengeving, noch de motivering in de Brede
herwaardering overtuigt. 77 De laatste motivering lijkt daarvoor teveel op de
verwijzing naar de maatschappelijke opvattingen die de wetgever in 1964 gebruikte
voor een algemene vrijstelling van premiepolissen en die nadien geen deugdelijk
argument bleek op te leveren. Ook het technische argument dat de in de Brede
herwaardering gehandhaafde saldomethode te grof is voor de berekening van het
rentebestanddeel in kapitaalsuitkeringen bij overlijden is niet sterk genoeg om de
vrijstelling van deze kapitaalsuitkeringen te rechtvaardigen. Bij een zo duidelijke
inbreuk op het in de Brede herwaardering nagestreefde strakke onderscheid tussen
onderhouds- en spaarvoorzieningen had men toch mogen verwachten dat de te
grove saldomethode zou zijn vervangen door eenberekeningsmethode die nietnoopt
tot deze, niet in het stelsel passende, vrijstellingen. Onze conclusie kan daarom
zijn, dat er voor de vrijstelling van kapitaalsuitkeringen bij overlijden geen goede
grond valt aan te geven. Zoals in het civiele recht speciale bescherming van over-
eenkomsten van levensverzekering slechts is gerechtvaardigd wegens een wettelijk
geregelde verzorgingsstrekking, zo zouden fiscale tegemoetkomingen ook slechts
dienen te worden geboden aan in de wet erkende verzorgingsvoorzieningen. Ka-
pitaalverzekeringen vallen daar in de Brede herwaardering buiten. Een via het
risico-element binnengehaalde pseudo-verzorgingsstrekking is daarbij niet op zijn
plaats. Dat betekent ook, dat de algemene vrijstelling van kapitaalverzekeringen
tot f 130.000; wel -mogelijk- te motiveren valt met een wenselijke fiscale neu-
traliteit met betrekking tot de concurrentieverhoudingen tussen spaarinstellingen
(inclusief levensverzekeringsmaatschappijen), maar niet met het argument dat
"bepaaldeverzekeringsproduktenwordenervarenalsonderhoudsvoorzieningenvoor

476. TK 21198, nr. 3 (MvT), p. 22.
477. Vgl. paragraaf 6 van hoofdstuk 3.
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de oude dag .478 Door dit argument te gebruiken ondergraaft de Brede herwaarde-

ring haar eigen uitgangspunt dat een strikte scheiding tussen verzorgen en sparen
noodzaketijk is: wie fiscaal begunstigd verzorgen wil moet de voor zijn portemon-
nee riskante weg van de lijfrente kiezen.

Tot besluit

Wij hebben ons beziggehouden met wat Dorhout Mees eens heeft genoemd: "het
moeilijkste deel van een van onze moeilijkste overeenkomsten". Wie zich in dit
gebied begeeft moet wel heel stevig in zijn schoenen te staan om zeker te weten
dat alle observaties die hij bij zijn omzwervingen verricht betrouwbaar zijn. Bij
alle onzekerheden die gaandeweg zijn gerezen en deels nog bestaan zijn er aan het
einde van de tocht twee punten aan geen twijfel meer onderhevig.

Het eerste is, dat de regelingen die het NBW biedt op het terrein van de over-
eenkomst van levensverzekering niet alleen ontoegankelijk zijn voor de ontwikkelde
leek, maar ook voor de gemiddelde jurist die goed thuis is in het systeem van het
vermogensrecht. Zijn we al genoodzaakt aan het oude codificatie-ideaal de conces-

sie te doen, dat het NBW slechts voor juristen te hanteren is, 79 voor het levens-

verzekeringsdeel van het NBW is de drempel nog hoger.
Deze constatering voert tot het tweede punt van overtuiging: het moet een-

voudiger. Maar, zo zal men vragen, kan dat wel in deze gecompliceerde materie?

Van Oven, de geestelijke vader van de NBW-regeling was zich bewust van de

ingewikkeldheid van het door hem voorgestelde systeem. Hij nam dat echter op de
koop toe en bepleitte dat slechts de hoofdzaken in de wet zouden worden neer-

gelegd. De belastingwetgever worstelt ook met de complexiteit van de materie. De

vereenvoudiging door de Brede herwaardering schuilt, zo stelt de MvT, niet480

zozeer in een vermindering van het aantal regels, maar in de omstandigheid, dat
de wetsbepalingen zijn gebaseerd op een logisch systeem dat consequent vorm
wordt gegeven. Bij de Brede herwaardering is gestreefd naar "generieke eenvoud

tegenover selectieve ingewikkeldheid": voor in het maatschappelijk verkeer alge-
meen gebruikelijke situaties dienen heldere en beknopte bepalingen te gelden, maar
voor uitzonderingssituaties kunnen gedetailleerde en soms complexe voorschriften

481noodzakelijk zijn.

478. TK 21198, nr. 3 (MvT), p. 22.
479.  In deze zin A.S. Hartkamp, Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht, Mon. NBW

deel I (A), Deventer 1982, p. 27.
480. TK 21198, nr. 3 (MvT), p. 24/25.
481.    Zie de vorige noot.
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Uit ons onderzoek moge zijn gebleken, dat het in het ontwerp NBW voorgestelde
levensverzekeringsrecht veel selectieve ingewikkeldheid te zien geeft en maar
weinig generieke eenvoud. Naar onze overtuiging zou veel meer generieke eenvoud
te bereiken zijn indien de regeling zou worden opgetrokken op de basis van de
leer van het afgeleide recht. Het zou dan wel eens zo kunnen uitpakken dat de
selectieve ingewikkeldheid hoofdzakelijk slechts nodig blijkt voor het duidelijk af
te palen regiem voor verzorgingsvoorzieningen en dat overigens, zowel in boek 7
als in de boeken 1 en 4 van het NBW, de generieke eenvoud de boventoon kan
voeren. Men leze er de geschriften van Molengraaff nog maar eens op na.



Samenvatting

Wanneer iemand (de verzekeringnemer) tegenbetalingvan eenpremie ofeenkoop-
som van een wederpartij (de verzekeraar) een uitkering bedingt bij zijn of ander-
mans overlijden of in leven zijn op een bepaald tijdstip, dan rijst de vraag of
degene, ten behoeve van wie de uitkering is bedongen, bij verwezenlijking van
het verzekerde risico de uitkering van de verzekeraar kan opeisen krachtens een
eigen, zelfstandig, oorspronkelijk recht, dan wel krachtens een recht dat hij ont-
leent aan de verzekeringnemer, een recht dat afkomstig is uit, afgeleid is van
diens vermogen.

Naar aanleiding van deze vraag, die al meteen gesteld werd toen in Nederland
het moderne levensverzekeringswezen in het laatste kwart van de vorige eeuw aan
zijn opmars begon, heeft zich een juridisch debat ontwikkeld dat nu, na ruim 100
jaar, nog steeds voortduurt. De strijd tussen degenen die de zojuist vermelde vraag
in de ene richting beantwoord willen zien (de aanhangers van de leer van het zelf-
standige of oorspronkelijke recht) en degenen die het andere antwoord bepleiten
(de aanhangers van de leer van het afgeleide recht) was bij tijd en wijle hevig.
Dat is zeer wel te begrijpen, omdat bij de keuze voor de ene of de andere opvat-
ting niet alleen juridisch-dogmatische argumenten, maar ook overwegingen van
maatschappelijk-politieke aard een rol spelen. Zo heeft in de leer van het zelf-
standige recht de tot de verzekeringsuitkering gerechtigde in beginsel een sterke

positie tegenover mogelijke aanspraken van schuldeisers van de verzekeringnemer.
De aanhangers van deze leer achten dat een goede zaak. Zij leggen veel nadruk

op het verzorgingskarakter dat bij levensverzekering kan worden aangewezen en
vinden dat het treffen van verzorgingsvoorzieningen maatschappelijk nuttig is en

gestimuleerd moet worden door aan die voorzieningen zoveel mogelijkbescherming
te verlenen. De aanhangers van de leer van het afgeleide recht zijn minder geneigd
het verzorgingskarakter van levensverzekeringen op de voorgrond te stellen en

beklemtonen, dat de leer van het zelfstandige recht leidt tot uitzonderingsrecht
voor de levensverzekeringsovereenkomst, wat zij niet gerechtvaardigd en vanuit

het oogpunt van juridische systematiek onwenselijk achten.

In de afgelopen 100 jaar zijn veel pogingen ondernomen de uit 1838 daterende

wettelijke bepalingen over de levensverzekeringsovereenkomst (artt. 302 e.v. WvK)
en de overeenkomst van lijfrenten (artt. 1812 e.v. BW) te vervangen door regels

die toegesneden waren op het moderne levensverzekeringswezen. Waarschijnlijk



206 SAMENVATTING

vooral omdat het zojuist vermelde debat maar niet tot een oplossing kwam, heeft
geen van deze pogingen tot het gewenste resultaat geleid. De jongste loot aan de
stam van de wetgevingspogingen is de in het kader van het NBW voorgestelde
regeling van de overeenkomst van levensverzekering. Voor de ontwerpers van deze
regeling heeft het verzorgingsaspect geen overheersende rol gespeeld. Wel hebben
de ontwerpers er blijk van gegeven te streven naar inbedding van de overeenkomst
van levensverzekering in het stelsel van het vermogensrecht in het algemeen, een
voor de hand liggend streven bij een codificatieproject als dat van het NBW.
Gezien dit een en ander zal men geneigd zijn te denken dat de leer van het af-
geleide recht voor de ontwerpers wel de hoogste ogen gooit. Dit is echter niet
het geval. De NBW-regeling is gebaseerd op de leer van het oorspronkelijke recht.
Dit onverwachte gegeven prikkelt tot het zoeken naar een antwoord op de vraag
wat de ontwerpers van het NBW heeft bewogen tot de door hen gedane keuze en
hoe diekeuze moet wordengewaardeerd. Terbeantwoordingvandezevraagworden
de beide leren en (een decl van) de voorgestelde NBW-bepalingen terzake van de
overeenkomst van levensverzekering geanalyseerd. Dit onderzoek leidt tot de tame-
lijk onthutsende conclusie dat de ontwerpers van het NBW zich weinig gelegen
hebben laten liggen aan het lange en rijke debat over de juridische grondslag van
de overeenkomst van levensverzekering en zich zonder zich indringend rekenschap
te geven van de merites van de beide leren hebben aangesloten bij de lijn die in
de rechtspraak van de Hoge Raad valt te bespeuren ten gunste van de leer van
het zelfstandige recht. Evenmin als dat in de rechtspraak het geval is, wordt in
het ontwerp NBW het uitgangspunt van het zelfstandige recht consequent volgehou-
den. Vaak moet het belang van de tot de verzekeringsuitkering gerechtigde wijken
voor de aanspraken van belanghebbenden bij het vermogen van de verzekering-
nemer. De daartoe getroffen regelingen moeten dan veelal worden geformuleerd als

een uitzondering op het gekozen uitgangspunt van de leer van het zelfstandige
recht en zijn daarom gecompliceerd en moeilijk toegankelijk terwijl de nagestreefde
oplossingen op basis van de leer van het afgeleide recht veel eenvoudiger te berei-
ken zouden zijn geweest. De voorgestelde NBW-regeling is nodeloos ingewikkeld.
Daarbij komt dat, anders dan de keuze voor de leer van het oorspronkelijke recht
zou doen vermoeden, het verzorgingsaspect in de regeling van de levensverzeke-

ringsovereenkomst in titel 7.17 NBW nagenoeg geheel buiten de deur is gehouden
en in het voorgestelde nieuwe schenkings- en erfrecht onbevredigend is geregeld.

Het verdient daarom aanbeveling de bakens te verzetten. De regeling van de

levensverzekeringsovereenkomst zou moeten worden gestoeld op de leer van het
afgeleide recht. Op basis van die leer lijkt een regeling mogelijk die in de pas
loopt met het systeem van het algemene vermogensrecht en daardoor veel inzich-
telijker kan zijn dan de nu voorgestelde regeling. Bij zo'n nieuwe opzet is het
mogelijk een duidelijk afgepaald uitzonderingsregime in het leven te roepen voor
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die levensverzekeringsconstructies die uitsluitend een verzorgingsstrekking hebben
en waarvoor speciale beschermingsregels gerechtvaardigd zijn. Voor het afpalen
van het algemene regime ten opzichte van het uitzonderingsregime kunnen in het
belastingrecht ontwikkelde inzichten van belang zijn. Daar worstelt men ook met
deze materie en niet zonder succes, zoals blijkt uit het aanhangige wetsvoorstel
tot wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen.
De in het fiscale recht gewonnen inzichten kunnen het privaatrechtelijke levens-
verzekeringsrecht ten voordele strekken. Ook het omgekeerde is trouwens het
geval. Bepaalde privaatrechtelijke voorstellen over de regeling van verzorgingsvoor-
zieningen kunnen van nut zijn voor het belastingrecht.

De hierboven kort samengevatte beschouwingen zijn ondergebracht in vier hoofd-
stukken en wel als volgt.

In hoofdstuk 1 komen drie onderwerpen aan de orde. In de eerste plaats wordt
aan de hand van een casus de inhoud van de leer van het oorspronkelijke recht
en die van de leer van het afgeleide recht uiteengezet. Vervolgens worden doel en
opzet van het betoog geschetst. In de derde plaats worden enkele termen besproken
die bij levedsverzekering aan de orde (kunnen) komen. Dat zijn zowel verzeke-
ringstechnische als juridische termen. Bij de bespreking van die termen worden
ook achtergronden van het verschijnsel levensverzekering en enkele NBW-regels
behandeld.

In hoofdstuk 2 wordt een historisch overzicht gegeven van het verloop van het
debat tussen de aanhangers van de beide leren.

Het overzicht begint met de problemen die zich al FToeg in de vorige eeuw
openbaarden naar aanleiding van art. 1 van de Successiewet, dat in 1817 reeds

bepaalde, dat successiebelasting verschuldigd is voor at wat door overlijden uit
iemands boedelwordt verkregen. Worden verzekeringsuitkeringen uit de boedelvan
de verzekeringnemer verkregen (afgeleid recht) of niet (zelfstandig recht)? Deze
vraag is nu eens in de ene en dan weer in de andere zin beantwoord totdat de
wetgever in 1917 de knoop doorhakte ten gunste van de leer van het afgeleide

recht, althans voor wat betreft de successiebelasting.
Voor het privaatrecht bleef het verlossende woord van de wetgever achterwege

en de strijd over de beide loren bleef dan ook onbeslist, althans in de literatuur.
In de rechtspraak won de leer van het oorspronkelijke recht het pleit, zij het dat
door de Hoge Raad wel uitzonderingen op die leer werden aanvaard. Een beschrij-
ving van de ontwikkelingen in de privaatrechtelijke literatuur en rechtspraak
tussen ongeveer 1870 en 1950 volgt op het relaas over de gebeurtenissen in de
sfeer van de successiebelasting tot 1917.
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Het historisch overzicht wordt afsloten met een schets van de ontstaansgeschiede-
nis van het NBW voorzover van belang voor het debat over de beide leren en met
een impressie van de standpunten die daarover in de literatuur na 1960 zijn in-
genomen.

In hoofdstuk 3 worden drie thema's besproken die in het debat een belangrijke rol
hebben gespeeld: het beding ten behoeve van een derde, de verzekeringstechniek
en de verzorgingsgedachte. Het doel van deze bespreking is te onderzoeken in
hoeverre deze thema's het in het NBWvoorgestelde levensverzekeringsrecht hebben
beinvloed en of hun invloed tot positief te waarderen resultaten heeft geleid.

Omtrent het derdenbeding bestaat een rijke en gevarieerde dogmatiek. De in-
vloed daarvan op het levensverzekeringsrecht in het NBW lijkt echter niet bijster
groot.

De verzekeringstechniek heeft gezorgd voor veel verwarring in het juridische
debat over de aard van de overeenkomst van levensverzekering. Anders dan het
leerstuk van het derdenbeding speelt de verzekeringstechniek wel een belangrijke
rol in de NBW-regels over de levensverzekeringsovereenkomst. Mede op grond van
fiscaalrechtelijke literatuur wordt betoogd dat de rot van de verzekeringstechniek
voor het recht een geringere en andere zou moeten zijn dan de ontwerpers van
het NBW hebben gemeend, omdat anders het nieuwe verzekeringsrecht tot dezelfde
verwarring zal leiden als de verzekeringstechniek in het verleden heeft weten te
stichten.

De verzorgingsgedachte krijgt in de NBW-regeling van de levensverzekerings-
overeenkomst als zodanig (titel 7.17) hoegenaamd geen aandacht. Wel in het
schenkings- en erfrecht (titel 7.3 en boek 4 NBW) en via deze regels dringt de
verzorgingsgedachte ook door in titel 7.17 NBW. Betoogd wordt echter dat van een
inzichtelijke regeling van het verzorgingsaspect in het NBW geen sprake is. On-
danks het voor het NBW geldende uitgangspunt van de leer van het oorspronkelijke
recht ontbeert het ontwerp een duidelijke visie op plaats en betekenis van het
verzorgingsaspect bij levensverzekeringen. Hoewel de aanhangers van de leer van
het afgeleide recht zich aanvankelijk niet al te zeer het hoofd hebben gebroken
over de vraag hoe bij de regeling van de levensverzekeringsovereet:komst recht
gedaan zou kunnen worden aan de verzorgingsgedachte, worden bij latere aanhan-
gers van die leer wel uitgewerkte gedachten over dit punt aangetroffen. Met een
bespreking daarvan en van daarmee verwante ontwikkelingen in het belastingrecht
(de Brede herwaardering van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en
spaarvormen) wordt hoofdstuk 3 afgesloten.

Hoofdstuk 4 is geheel gewijd aan de NBW-regeling van de overeenkomst van le-
vensverzekering. Nadat deze regeling eerder al aan de orde was gesteld ter ver-
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heldering van begrippen in hoofdstuk 1, voor de completering van het historich
overzicht van hoofdstuk 2 en voor de confrontatie met de in hoofdstuk 3 behan-
delde thema's, worden in hoofdstuk 4 de merites van de regeling als zodanig be-
sproken. Aan die bespreking gaat vooraf een nader onderzoek naar de grondslagen
en uitgangspunten van het ontwerp. Tenslotte bevat dit hoofdstuk enkele suggesties
die van belang kunnen zijn bij de noodzakelijk geoordeelde herbezinning op het
voorgestelde levensverzekeringsrecht. Die suggesties bouwen voort op de aan het
eind van hoofdstuk 3 ontwikkelde gedachten en strekken er toe dat op basis van
de leer van het afgeleide recht een relatief eenvoudig privaatrechtelijk regelstelsel
voor de overeenkomst van levensverzekering wordt geschapen met een wel-
omschreven en op het pensioenrecht en belastingrecht afgestemd uitzonderings-
regime voor verzorgingsvoorzieningen.

A



Summary

In Dutch life insurance law one of the main questions is whether a beneficiary
under a life insurance policy, while claiming payment from the insurer, does so on
the basis of an individual, independent, original right of his own, or on the basis
of a right which he derives from the policy holder.

This very question, which was immediately put when life insurance in its pre-
sent form came into being in the Netherlands in the last quarter of the previous
century, gave rise to a legal debate which, after more than 100 years, is still
going on today. At times, the controversy between those who would want to ans-
wer the above question in the one direction (supporters of the doctrine of an in-
dependent or original right) and those who advocate the other answer (supporters
of the doctrine of a derived right) has been fierce. This is easily understood, as,
in choosing for one or the other notion, considerations of a social-political nature
play a role as well as legal-dogmatic arguments. Thus, within the doctrine of an
independent right, the person entitled to insurance payment is in a strong position
versus possible claims from the creditors of the policy holder. Supporters of this
doctrine consider this to be a good thing. They emphasize the intention of provi-

ding for dependants, which often prevails in life insurance and believe the creation
of these provisions to be socially beneficial and therefore to be stimulated by
giving as much protection as possible to these provisions. Supporters of the doc-
trine of a derived right are less inclined to insist on the maintenance character
of life insurance and emphasize that the doctrine of an independent right creates

a position for the life insurance contract which violates the general principles of
contract law. They consider this unjustifiable and undesirable from a legal sys-
tematic point of view.

Over the last 100 years many attempts have been made to replace the statutory
provisions concerning the life insurance contract (artt. 302 et sequel WvK (com-

mercial code)) and the contract as to life-annuity (artt. 1812 et sequel BW (civil
code)), both dating from 1838, by rules more attune to the field of modern life in-
surance. Probably due to the fact that the above debate so far did not come to a
definite conclusion, none of these attempts have led to the desired result. The
most recent legislative attempt is the proposed set of rules governing the life
insurance contract as laid out within the framework of the new civil code (Nieuw
Bugerlijk Wetboek  NBW). The drafters of this set of rules have endeavoured to
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embody the life insurance contract within the system of civil law in general, an
obvious attempt within a project of codification such as that of the NBW. The
maintenance aspect did not play a dominant role for the drafters. Thus one would
be inclined to think that the doctrine of a derived right would be the most attrac-
tive one to the drafters. However, this is not the case. The NBW-rules are, rather
unexpectedly, based on the doctrine of an original right. This conclusion triggered
a search for the motives leading to the choice of the drafters of the NBW and
for the value to be attached to it. In order to answer this question this treatise
analyses both doctrines  and  (a  part  of) the proposed NBW provisions concerning
the life insurance contract. Surprisingly, this research resulted in the conclusion
that the drafters of the NBW have paid little attention to the rich debate with
regard to the legal basis of the life insurance contract and, without having taken
due account of the merits of both doctrines, have chosen in favour of the doctrine
of an independent right, and have thereby confirmed the decisions of the Dutch
Supreme Court on this subject. However, these judicial decisions have never been
very consistent in the choice for the principle of an independent right, and neither
were the drafters of the NBW. Often the interest of the person entitled to in-
surance payment must yield to the claims of those who have rights with respect
to the capital of the policy holder. The rules which are made for this purpose
must then often be formulated as an exception to the doctrine of an independent
right and are therefore complicated and difficult to understand, whereas the desi-
red solutions would have been much easier to achieve when pursued on the basis
of the doctrine of a derived right. The proposed NBW-rules are unnecessarily
complex. Moreover, contrary to the doctrine of an original right, the aspect of
maintenance is almost entirely left out of the Title 7.17 NBW-rules governing the
life insurance contract and the proposed new succession law is very unsatisfactory
in this respect.

Thus, it would seem advisable to adopt a new approach. A scheme governing
the life insurance contract should be based upon the doctrine of a derived right.
It would appear that this doctrine allows for a set of rules more in tune with the
general system of civil law and therefore much easier to understand than the set
of rules which is now being proposed. By adopting such an approach, it is possible
to create a clearly defined regime of exceptions for those life insurance contracts
that are exclusively aimed at the creation of maintenance provisions and for which
special rules of protection are justifiable. For the purpose of a delimitation of the
general regime vis a vis the exceptive regime constructions developed within the
law of taxation may be of interest. In this field of law this matter is also dealt
with and not without success, as is clear from the current statutory proposal for
the changing of the fiscal regime for maintenance provisions and savings. The
insights obtained in fiscal law could be to the benefit of civil life insurance law.
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Indeed the reverse is also true: specific proposals under civil law with regard to
the rules governing maintenance provisions could be of use to taxation law.
The considerations, briefly summarised above, are divided into four chapters as
follows.

Chapter 1 deals with three subjects. First, the contents of the doctrine of an
original right and that of a derived right are expounded with the help of a case.
Then, the aim and structure of the dissertation is outlined. Thirdly, a few terms
which (may) arise with regard to life insurance are discussed. These are terms of
an insurance technical as well as of a legal nature. In the discussion of these
terms the background of the phenomenom of life insurance and a few NBW-rules
will be dealt with.

Chapter 2 contains an historical overview of the course of the debate between

supporters of both doctrines.
The overview begins with the problems which revealed themselves early in the

previous century as a result of art. 1 of the Act of Succession, which, already in
1817, provided that succession tax is due for everything received from a person's
estate through death. Are insurance payments obtained from the estate of the
policy holder (derived right) or not (independent right)? This question has been
answered in both ways, until, in 1917, the legislator decided in favour of the
doctrine of a derived right, at least where succession tax was concerned.

With regard to civil law the legislator failed to come to a satisfactory con-
clusion and the controversy between both doctrines remained undecided, at least
in legal literature. In case law the doctrine of an original right triumphed, albeit
that exceptions to this doctrine were accepted by the Dutch Supreme Court. Fol-
lowing an account of developments within the sphere of succession tax up to 1917,
developments in legal literature and in judicial decisions in civil law between

approximately 1870 and 1950 are described.
The historical overview is concluded with an outline of the early history of

the NBW in as far  as this is important  for the debate concerning the two doctrines
and with an impression of the dominant views in this respect to be found in the
legal literature after 1960.

In chapter 3 three themes which have played an important role in the debate are
discussed: the proviso in respect of a third party, the technique of insurance and
the concept of providing for dependants. The aim of this discussion is to find out
to what extent these themes have influenced life insurance law as proposed by
the NBW and whether this influence has led to results which may be positively
valued.



214 SUMMARY

With regard to the third party proviso an abundance of doctrines exists. However,
life insurance law in the NBW does not appear to have been significantly influen-
ced by these doctrines.

The technique of insurance has created a great deal of confusion in the legal
debate with regard to the nature of the life insurance contract. In contrast to
the doctrine of the third party proviso the technique of insurance does play an
important role in the NBW-rules with regard to the life insurance contract. Partly
on the basis of publications in the field of taxation law it is argued that the role
of the technique of insurance should be a less important one and a different one
from that which the drafters of the NBW have envisaged; otherwise, the new
insurance law will create the same confusion as stirred up by the technique of
insurance in the past.

As such, the concept of maintenance appears not to receive any attention at
all in the NBW-rules governing the life insurance contract (title 7.1D. Yet it
does receive attentiuit in the succession law (title 7.3 and book 4 NBW) and via
these rules the notion of providing for dependants is relevant to title 7.17 NBW.
However, it is argued that a lucid set of rules governing the maintenance aspect
is not contained within the NBW. Despite the choice in favour of the doctrine of
an original right ,the NBW-draft seems to lack a clear vision of the role and
meaning of the maintenance aspect of life insurance contracts. Although initially
supporters of the doctrine of a derived right did not give too much thought to the
question of how, in the rules governing the life insurance contract, justice could
be done to the notion of maintenance, more recent supporters of this doctrine
have put forward elaborate opinions with regard to this question. Chapter 3 is
concluded with a discussion of these opinions and of related developments within
taxation law (the general revaluation (Brede herwaardering) of the fiscal regime
for maintenance provisions and savings).

Chapter 4 deals entirely with the NBW-rules governing the life insurance contract.
In chapter 1 these rules have already been put forward in order to clarify con-
cepts; in chapter 2 in order to complete the historical overview; and in chapter 3
in order to confront them with the themes dealt with there. In chapter 4 the
merits of the rules as such are dealt with. This discussion is preceded by further
research into the basic principles of the draft. Finally, this chapter includes some
suggestions which may be of importance to the reconsideration of the proposed
life insurance law, which is considered to be imperative. These suggestions build
upon the ideas developed at the end of chapter 3. They aim at the creation of a
relatively simple system of rules under civil law for the life insurance contract,
based on the doctrine of a derived right, in combination with a well defined re-
gime for exceptions with regard to maintenance provisions, which is to be in line
with pension and taxation law.
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