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Bereddingskosten: enkele gedachten
Flip van Huizen

Rechtbank Rotterdam
2 oktober 2019, C/10/573938 / HA ZA 19-440
= C/10/536637 / HA ZA 17-956
mr. Sprenger
BW artikel 7:957, 7:959 en 7:963

Rechtsvraag

Wat is de reikwijdte van de bereddingsplicht?

In het kort

Breadbox had in 2016 haar risico van
aansprakelijkheid als logistieke dienstverlener
verzekerd bij AIG en andere verzekeraars.
Breadbox heeft bundels hout ontvangen ten
vervoer naar Dakar. Het schip is naar Takoradi
gevaren en daar aangevangen met het laden van
vijftien tankcontainers. Tijdens de belading van de
tankcontainers heeft het schip slagzij gemaakt.
Daardoor zijn twee tankcontainers en een groot
aantal bundels hout vanaf het dek overboord in de
haven gevallen.
Breadbox heeft naar eigen zeggen
bereddingskosten voor de in het water gevallen
bundels hout en tankcontainers moeten maken en
voor het opnieuw verpakken en stuwen van
lading. Door het treffen van al deze maatregelen
heeft Breadbox vorderingen tot schadevergoeding
van ladingbelanghebbenden kunnen voorkomen,
tot welke schadevergoeding Breadbox als
vervoerder aansprakelijk zou zijn.
De verzekering biedt dekking voor deze
bereddingskosten op grond van het toepasselijke
artikel 7:957 BW en artikel 1.8 van de MAUL.
Breadbox stelt – maar AIG betwist gemotiveerd –
dat de betreffende maatregelen door of vanwege
Breadbox zijn gemaakt. Omdat het de rechtbank
uit de stellingen van partijen en de overgelegde
stukken niet duidelijk wordt welke maatregelen
als bedoeld in artikel 7:957 BW en artikel 1.8 van
de MAUL door of vanwege Breadbox zijn
getroffen en welke bedragen die maatregelen
hebben gekost, zal de rechtbank de zaak naar de

rol verwijzen opdat partijen, om te beginnen
Breadbox, zich daarover duidelijk en met
justificatoire bescheiden onderbouwd zullen
uitlaten.

Tip voor de praktijk

Focus bij niet-particuliere verzekerden op de
hoogte van de vergoedingsplicht van de
verzekeraar.

Noot

Bereddingskosten

De gedachte achter de bereddingsplicht is
‘voorkomen is beter dan genezen’. In de
onderhavige uitspraak besteedt de rechtbank
aandacht aan deze plicht. Eiseres, Breadbox
Shipping Lines B.V., vordert in de procedure
namelijk vergoeding van bereddingskosten die zij
heeft moeten maken voor in water gevallen
bundels hout en tankcontainers en het opnieuw
verpakken en stuwen van lading. De uitspraak is
niet wereldschokkend, maar jurisprudentie over
dit onderwerp is schaars en ik grijp deze
uitspraak aan om iets te zeggen over het
dwingendrechtelijk karakter van de
bereddingskostenregeling.
Eerst volgt kort een algemeen kader, daarna zal
ik nader ingaan op het dwingendrechtelijk
karakter.

Afwijken van het vergoeden van de
soort kosten is niet toegestaan

Artikel 7:957 BW lid 1 bepaalt dat de
verzekeringnemer of de verzekerde verplicht is
binnen redelijke grenzen alle maatregelen te
nemen die tot voorkoming of vermindering van
schade kunnen leiden zodra deze van de
verwezenlijking van het risico of het ophanden
zijn daarvan op de hoogte is, of behoort te zijn.
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Artikel 7:957 lid 2 bepaalt dat de verzekeraar aan
de verzekerde c.q. de verzekeringnemer de
kosten dient te vergoeden die verbonden aan de
genomen maatregelen zijn alsmede de schade aan
zaken die bij het nakomen van de
bereddingsplicht zijn ingezet. De rechtbank laat
na in onderhavige zaak deze laatste categorie te
noemen (4.11).
Omdat het gevaar veelal nog bestaat of de
oorzaak van de schade nog niet is uitgewerkt op
het moment dat over het nemen van de
maatregelen moet worden beslist, moeten de
redelijke kosten worden vergoed, ook indien de
maatregelen geen succes hebben (MvT,
Kamerstukken II 1985/86, 19529, nr. 3, p. 28.)
NB: Volgens mij volgt uit het arrest ’t Witte
Paerdje van de Hoge Raad onder de kosten van
bereddingsmaatregelen mede moet worden
begrepen schade als gevolg van een verkeerde
uitvoering van getroffen bereddingsmaatregelen.
Zie uitgebreider het ietwat theoretische artikel in
NTHR 2019/2-3 ’t Witte Paerdje-arrest past
binnen het wettelijk systeem. Uitleg kostenbegrip
artikel 7:957 BW.
Het is billijk dat ook schade aan de bij het
beredden ingezette zaken wordt vergoed, dit
ongeacht of het verzekerde dan wel onverzekerde
zaken betreft en eveneens ongeacht of deze zaken
aan de verzekerde dan wel een derde toebehoren
(MvT, Kamerstukken II 1985/86, 19529, nr. 3, p.
28)
Ingevolge artikel 7:963 BW lid 5 kan ten nadele
van de verzekerde niet ten aanzien van 7:957 lid 2
BW worden afgeweken.
De gedachte hierachter is dat:
“De innerlijke samenhang evenwel tussen de
verplichting tot beredden voor de verzekerde
enerzijds en de verplichting tot het vergoeden van
de daaraan verbonden kosten voor de verzekeraar
anderzijds, rechtvaardigt dat de verzekeraar van
deze verplichting niet kan afwijken.” (Parl. Gesch.
BW Boek 7 titel 17 2007, p. 179)

Dat klinkt prachtig, maar kan de verzekerde nu
rustig ademhalen? Nee, niet altijd. Dat niet ten
nadele van de verzekerde ten aanzien van 7:957
lid 2 BW kan worden afgeweken, betekent
namelijk niet dat de bereddingskosten
ongelimiteerd zijn gedekt.
De rechtbank komt tot de conclusie dat voor zover
de verfijningen of afwijkingen opgenomen in de
artikelen 1.7, 1.8.1, 1.8.11, 4.1 en 4.1.2 van de
MAUL (zie r.o. 4.6) de rechten van Breadbox

onder artikel 7:957 lid 2 BW beperken, niet van
kracht zijn.
Ietwat verwarrend is dat de rechtbank clausule
4.1 die een regeling geeft over de hoogte van de
te vergoeden kosten ook in dit rijtje opneemt. De
hoogte van de te vergoeden kosten wordt immers
geregeld door artikel 7:959 BW.

 

Afwijken van de hoogte van de
vergoedingsplicht is niet dwingen

Artikel 7:959 lid 1 BW voegt aan artikel 7:957 BW
toe dat de bereddingskosten ook ten laste komen
van de verzekeraar indien daardoor, tezamen met
de vergoeding van de schade, de verzekerde som
wordt overschreden.
Artikel 7:963 lid 6 BW bepaalt dat niet van artikel
7:959 lid 1 BW kan worden afgeweken voor zover
de bereddingskosten bij een
consumentenverzekering niet het bedrag gelijk
aan de verzekerde som overschrijden. Voor
consumentenverzekeringen geldt dus een
dwingende minimale dekking tot aan het bedrag
gelijk aan de verzekerde som, terwijl bij niet-
consumentenverzekering de dekking van de
bereddingskosten praktisch van regelend recht is.
Met name bij industriële en commerciële
activiteiten kunnen de bereddingskosten tot zeer
grote hoogte oplopen. Dat kan een
rechtvaardiging voor verzekeraars zijn om in de
polis de dekking van bereddingskosten te
beperken. Bij de brandverzekering komt een
limitering van de vergoeding van
bereddingskosten boven de verzekerde som voor
tot een maximum van 100% of zelfs 50% daarvan.
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
overeenkomstig de voorwaarden van het
polismodel AVB 96 kent een verdergaande
beperking: de vergoeding van bereddingskosten
maakt deel uit van de verzekerde som per
gebeurtenis/vordering en/of verzekeringsjaar voor
alle schade tezamen. Deze voorbeelden zijn
ontleend aan Asser/Wansink, Van Tiggele &
Salomons 7-IX 2019/566.

 

Hoe verhouden lid 5 en lid 6 artikel
7:963 BW zich tot elkaar?

In de literatuur wordt geworsteld met de vraag
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hoe lid 5 en lid 6 van artikel 7:963 BW zich tot
elkaar verhouden.
Stadermann stelt in enige vraagstukken van
verzekeringsdekking, 2011, p. 97. daarover het
volgende:
“De wetgever zal wel bedoeld hebben dat van het
principe dat de verzekeraar de kosten van
beredding vergoedt niet mag worden afgeweken,
maar dat de verzekeraar wel de omvang van de
vergoedingsplicht mag beperken, waarbij dan
alleen ten opzichte van particulieren de
ondergrens de verzekerde som is” (volgens mij
wordt bedoeld ‘een bedrag gelijk aan de
verzekerde som’).
Maar tot hoever mag de vergoedingsplicht dan
wel worden beperkt? Mag 100% uitsluiten niet en
mag 99% uitsluiten niet? Staderman geeft geen
antwoord op deze door hemzelf gestelde vraag.
Volgens Hendrikse is het op grond van de
wettekst wel mogelijk om 99% uit te sluiten, maar
onduidelijk blijft of zoiets niet in strijd is met
artikel 3:40 lid 1 BW, aldus Hendrikse in
Verzekeringsrecht (R&P nr. VR2) 2019/18.8.
Volgens mij moet de regeling zo worden gelezen
dat voor de particuliere verzekerde geldt dat deze

dwingend het recht heeft op bereddingskosten
gelijk aan het bedrag van de verzekerde som en
dat voor de niet-particuliere verzekerde geldt dat
deze dwingend het recht heeft op minimaal een
bedrag gelijke aan de verzekerde som voor de
schade en de bereddingskosten samen. De niet-
particuliere verzekerde kan in dat geval dus recht
hebben op 100% van de bereddingskosten, maar
ook op 0% van de bereddingskosten. De stelling
dat uit de wettekst zou volgen dat je de
bereddingskosten op voorhand met 99% kan
uitsluiten volg ik dan ook niet.
Wat er ook van zij. Als Breadbox voldoet aan het
verzoek van de rechtbank om duidelijk te maken
welke maatregelen zijn getroffen en welke
bedragen die maatregelen hebben getroffen zal
Breadbox rustig kunnen ademhalen. Zij vordert
immers een bedrag van € 60.515. De polis bepaalt
dat verzekeraars vergoeden voor
bereddingskosten een bedrag gelijk aan de
verzekerde som. Deze bedraagt € 2.500.000.
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