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Prof Kamphuisen: Assistentie bij schade 
is bemiddeling en niet verzekeren 

 
Adfiz heeft zich bij haar reactie op de stelling van DNB dat sprake is van ´verzekeren´ wanneer een adviseur  
de klant op grond van een abonnement assisteert bij een schade, uitstekend gedocumenteerd. Zo heeft de 
intermediairorganisatie onder meer advies ingewonnen bij een autoriteit op het gebied van verzekeringsrecht: prof 
mr Gerard Kamphuisen. Zijn conclusie is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar: “Het standpunt van DNB is op juridische 
en praktische gronden onjuist en behoeft dringend heroverweging”. 
 

Definitie bemiddelen 
In een uitgebreide brief analyseert Kamphuisen de argumenten en 
conclusies van De Nederlandsche Bank.  Zo wijst hij bijvoorbeeld 
op de definitie van het begrip ´bemiddelen´ in artikel 1:1 Wft: 

´alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep 
of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand 
brengen van een verzekering tussen een cliënt en een 
verzekeraar of op het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van een verzekering.´

“Daaruit valt”, aldus Kamphuisen, “geen andere conclusie te 
trekken dan dat de wetgever het tot de taak van een tussenpersoon 
rekent om te assisteren bij de uitvoering van de verzekering en dus 
ook bij de schadeafhandeling.”  
 
Dit oordeel wordt extra versterkt door het feit dat deze 
definitie de implementatie in de nationale wetgeving is van 
de definitie van ´verzekeringsbemiddeling´ in de Europese 
Richtlijn Verzekeringbemiddeling 2002. “Daarin zijn aan de 
zojuist geciteerde woorden van de Wft de volgende woorden 
nog toegevoegd ´..., in het bijzonder in het geval van een 
schadegeval´.”  
 
Kamphuisen wijst erop dat de Europese tekst ook in het 
Nederlands recht bindend is “en daarmee staat dan vast dat het 
verlenen van assistentie bij de schaderegeling volgens Europees 
recht bemiddeling is en geen verzekeren”. Hij vervolgt: “Het 
valt zonder een nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien 
waarom een taak die door de wet wordt omschreven als één van 
een bemiddelaar, desalniettemin het uitoefenen van het bedrijf 
van een aanbieder zou kunnen beduiden. Het lijkt erop dat alleen 
al dat feit een krachtig argument oplevert voor de stelling, dat 
het standpunt van DNB in strijd is met de Wft en het Europese 
recht.”

Uitleg BW
Maar daarmee zijn de argumenten van Gerard Kamphuisen nog 
niet uitgeput.
Hij duikt dieper in artikel 7:925 BW, waarop DNB een belangrijk 
deel van haar redenering op baseert. De toezichthouder heeft 
immers de abonnementen doorgelicht aan de hand van de vier  
criteria die in dat artikel worden genoemd (zie pagina 14). 

“DNB gebruikt”, zegt Kamphuisen, “de tekst van dit artikel 
als sluitende checklist”: als een contract de drie kenmerken 
‘onzekerheid’, ‘een verbintenis tot premiebetaling’ en ‘een 
verbintenis tot uitkering’ bevat, dan zou onontkoombaar sprake 
zijn van een verzekering. 
 
“Daarme”, betoogt Kamphuisen, “handelt DNB in strijd met het 
Burgerlijk Wetboek, waar, bij de interpretatie van de tekst van de 
wet, grote betekenis toekomt aan standpunten die de wetgever in 
de parlementaire behandeling daaromtrent heeft ingenomen.
De Memorie van Toelichting op het oorspronkelijke ontwerp van 
Titel 17 verwerpt uitdrukkelijk de gedachte dat sprake zou zijn 
van een ‘definitie’ in de voormelde zin.” 
Dat gebeurt met de volgende bewoordingen:

‘Evenals bij de meeste andere titels van Boek 
7 het geval is, wordt ook hier een omschrijving 
van de overeenkomst waarover de titel handelt, 
vooropgesteld. 
(……….) 
Met de in dit lid gegeven omschrijving is niet 
beoogd een voor alle gevallen sluitende definitie 
te geven. De aanhef van het lid: ‘De verzekering is 
een overeenkomst’, maakt duidelijk dat de gegeven 
omschrijving in bepaalde gevallen te ruim is; vgl l 
Mulder, NJB 1974, p. 1095. De uiteindelijke grenzen 
kunnen door de rechtspraak worden getrokken.’

Kamphuisen: “Die tekst laat geen ruimte voor de interpretatie 
van dat artikel, waarvan DNB reeds geruime tijd blijk geeft. 
‘Uiteraard zal in veel gevallen bij de aanwezigheid van de drie 
zojuist genoemde elementen, direct en zonder tegenspraak 
uit te lokken, de conclusie getrokken kunnen worden dat 
het om een verzekeringsovereenkomst gaat, maar er zijn veel 
contracten, waarbij de ene partij belooft de andere een bepaalde 
som te betalen en de andere belooft een bepaalde prestatie te 
zullen leveren, terwijl niet tegelijkertijd vaststaat of wanneer 
de prestatie gevraagd zal worden en met welke kosten dat 
voor de ene partij zal meebrengen. Het geheel achterwege 
laten van ieder nader onderzoek of werkelijk sprake is van een 
verzekeringsovereenkomst, is in strijd met de uitgesproken 
bedoeling van de wetgever. Nu die bedoeling zo duidelijk uit de 
parlementaire geschiedenis blijkt zal een rechter – en ook een 
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toezichthouder in strijd met de wet 
handelen, wanneer hij dat geheel 
negeert.”

Welke schadeverzekeringsbranche?
Kamphuisen gaat in op de alinea, waarin DNB stelt (zie pagina 
14) “Indien in de bovengenoemde voorbeelden tevens dekking10 
wordt geboden voor schade los van de normale slijtage, zal veelal 
wel sprake zijn van een verzekering. Onzekerheid ten aanzien van 
de vraag of, wanneer en hoe vaak de toegezegde prestaties verricht 
dienen te worden, leidt er dus in de regel toe dat sprake is van een 
verzekering.”

“Dat betekent dus dat telkens wanneer een onderneming op 
zich neemt om, bijvoorbeeld naast het periodiek onderhoud, 
ook binnen een overeengekomen tijd aanwezig te zijn voor het 
verrichten van reparaties, ‐ hetgeen naar zijn aard ten tijde van 
de contractsluiting onzeker is – sprake is van verzekering, zodat 
die onderneming de vorm moet aannemen van een Naamloze 
Vennootschap en aan de kapitalisatie‐eisen die voor een (schade)‐
verzekeringsmaatschappij gelden zal moeten voldoen.” Een 
onmogelijke eis natuurlijk.

Bovendien: als alleen de onzekerheid ten aanzien van de vraag 
of, wanneer en hoe vaak de toegezegde prestaties dienen te 
worden verricht,bepalend is en die prestatie bestaat (bijvoorbeeld) 
uit repareren van een cv‐installatie, dan zal op grond van de 
1e Schaderichtlijn uit 1973, de branche van een dergelijke 
’verzekering’ moeten worden bepaald aan de hand van Bijlage 
A van die richtlijn. Daar immers zijn de 19 branches opgesomd 
waarvoor überhaupt een vergunning kan worden verleend.” Het 
enkele uitvoeren van een reparatie valt niet op een zinnige manier 
onder te brengen in één van de 19 branches. “En als dat niet 
‘past’ is er dùs geen verzekering,”constateert Kamphuisen. “Ook 
daaruit volgt dat de door DNB toegepaste ‘test’ onjuist , althans 
onvoldoende is.”

Maatschappelijk belang
“Het verdelen van risico’s in een overeenkomst betekent niet dat 
er steeds sprake is van ‘verzekeren’, hoewel het begrip ‘risico’ ook 
blijkens het woordenboek betrekking heeft op iets dat onzeker is.
Het maatschappelijk belang om die risicoverdeling tussen partijen 
in overeenkomsten toe te kunnen passen is, naar men mag 
aannemen, vele malen groter dan het (overigens onduidelijke) 
belang vande toezichthouder om het begrip ‘verzekering’ zo 
extensief en in strijd met de wetsgeschiedenis toe te passen.”

Serviceabonnement geen 

rechtsbijstandverzekering

Een abonnementsysteem kan weliswaar kwalificeren als 
verzekering, maar niet als rechtsbijstandverzekering. Dit 
schrijft mr Cees de Jong in Het Financieele Dagblad. Hij 
betoogt daarin dat zo’n systeem onder geen enkele in de 
Europese regelgeving en in de Wft gedefinieerde branche valt. 
Dus, zo luidt de conclusie van De Jong, is het een vorm van 
verzekering waarvoor geen vergunning nodig zou moeten zijn. 
"Iets om dit najaar mee te nemen bij de evaluatie van de Wft."

"Wat DNB er niet bij vertelde, was dat bij rechtsbijstand-
verzekering de schadeafwikkeling moet worden toevertrouwd 
aan een juridisch zelfstandig schaderegelingskantoor. Is dat er 
niet, dan moet zijn geregeld dat de klant de behartiging van zijn 
belangen aan een advocaat mag toevertrouwen." 

Oerwoud van vergunningen
Verder schrijft hij dat "verzekeringstussenpersonen dreigen te 
verdwalen in een oerwoud aan vereiste vergunningen." Hij wijst 
op het recente boetebesluit van de AFM, dat aangeeft dat een 
adviseur niet mag zeggen dat het beter is om te sparen dan een 
verzekering te sluiten. "Ook niet als dat voor de klant het beste 
advies is. Althans, als die tussenpersoon niet beschikt over een 
vergunning om over spaarrekeningen te adviseren of daarin te 
bemiddelen. Hij zal zijn opdrachtgever dan moeten doorverwijzen 
naar een concurrent: een bank of iemand die wél over de vereiste 
vergunning beschikt." 
 
"De verzekeringstussenpersoon die met een klant een 
betalingsregeling wil treffen, moet beschikken over een 
kredietvergunning. Want als hij toestaat dat een klant zijn 
jaarpremie in twaalf maandelijkse termijnen betaalt, staat 
dat gelijk aan het aanbieden van krediet. De praktijk heeft 
uitgewezen dat de AFM op dit punt een strikte uitleg van de 
Wet op het financieel toezicht (Wft) hanteert. En ook dat 
deze gedragstoezichthouder daarin wordt gevolgd door de 
bestuursrechter." 

Verzekeringstussenpersonen dreigen te 
verdwalen in een oerwoud aan vereiste 
vergunningen.


