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Volgens het Gerechtshof Amsterdam ontbreekt dekking onder de Bankers Blanket Bond van ABN
Amro, voor schade als gevolg van door Madoff gepleegde fraude. Het hof gaat uit van de
taalkundige betekenis van de voorwaarden, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als
geheel. De polis biedt dekking voor de gevolgen van beslissingen die de verzekerde heeft
genomen op grond van (“acted upon”) specifiek schriftelijk materiaal waarvan nadien de
formele valsheid (“couterfeit”) is gebleken, niet voor de gevolgen van de onjuistheid van de in dat
schriftelijk materiaal vervatte informatie. De Hoge Raad acht het arrest niet onbegrijpelijk of
onvoldoende gemotiveerd.

1. Inleiding

Deze zomer wees de Hoge Raad arrest over dekking van schade als gevolg van de door Madoff
gepleegde fraude onder de Bankers Blanket Bond, Computer Crime and Professional Indemnity
Insurance van Fortis Bank (Nederland) Holding N.V. Na lezing van het vonnis in eerste aanleg en de
arresten van het hof en de Hoge Raad, blijf ik achter met de indruk dat het eindoordeel dat dekking
ontbreekt, recht doet aan de verhouding tussen de betrokken verzekeraars en de bank. De uitleg die het
hof en de Hoge Raad aan de polis hebben gegeven, roept echter vragen op. Hebben de betrokken
rechters zich wel voldoende gerealiseerd wat gedematerialiseerd effectenverkeer inhoudt?

2. De feiten

ABN Amro Bank N.V. en ABN Amro Retained Custodial Services (Ireland) Limited (gezamenlijk
aangeduid als “ABN Amro”[2]) vorderen dekking onder een in 2008/2009 door Fortis Bank Nederland
(Nederland) Holding N.V. (“Fortis”) afgesloten Bankers Blanket Bond, Computer Crime and Professional
Indemnity Insurance (de “Bankers Blanket Bond”). De verzekering was onder meer afgesloten ten
behoeve van Fortis Prime Fund Solutions Bank (Ireland) Limited (“FPFS Bank”) en Fortis Prime Fund
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Solutions (IoM) Limited (“FPFS (IoM)”). Dit waren dochtervennootschappen van Fortis, gevestigd in
respectievelijk Ierland en de Kaaiman eilanden.
De Bankers Blanket Bond betrof een verzekeringsprogramma dat bestond uit een primaire verzekering
waarin drie verzekeraars participeerden, met daarboven twee excessverzekeringen, waarin twaalf
andere verzekeraars participeerden. De maximale dekking onder het programma bedroeg
€ 175.000.000,-. Het was een op de beurs gesloten verzekering, met door de makelaar opgestelde
polisvoorwaarden (een zogenoemde ‘makelaarspolis’).
Sinds (in ieder geval) 1999 verleende FPFS (IoM) administratieve diensten aan Santa Clara Holdings
Limited (“Santa Clara”), een op de Kaaiman eilanden gevestigd beleggingsfonds. Een kredietrelatie
tussen Santa Clara en FPFS Bank bestond vanaf 2001. In mei 2005 heeft FBN aan Santa Clara een
kredietfaciliteit van $ 220.000.000,- verstrekt.[3]

Santa Clara investeerde als feeder fund haar gehele vermogen, waaronder de van FPFS Bank
geleende bedragen, in aandelen van het beleggingsfonds Harley International Cayman Limited
(“Harley”). Harley, een master fund, liet haar gehele vermogen beleggen door Bernard L. Madoff
Investment Securities LLC (“BLMIS”). Eigenaar en directeur van BLMIS was Bernard L. Madoff. In 2008
werd bekend dat BLMIS zich bediende van een zogenoemd Ponzi-scheme en dat de voorgespiegelde
rendementen van dit fonds uit de lucht waren gegrepen. Hierna zal in dit kader worden gesproken van
de Madoff-fraude.
Twee jaar daarvoor, in het voorjaar van 2006, verzocht Santa Clara FPFS Bank een nieuwe
kredietfaciliteit ter beschikking te stellen van $ 500.000.000,-. Een overeenkomst hiertoe is op 31 mei
2006 ondertekend. Op die dag heeft Santa Clara aan FPFS Bank een pandrecht verleend op haar
aandelen in Harley.
Op het moment van de arrestatie van Madoff op 11 december 2008 was Santa Clara FPFS Bank een
bedrag van $ 496.111.619,35 verschuldigd. FPFS Bank heeft na de arrestatie haar pandrecht op de
aandelen in Harley geëffectueerd. In maart 2009 zijn Santa Clara en Harley ontbonden en in mei 2009
failliet verklaard. FPFS Bank is crediteur in het faillissement van Santa Clara en als aandeelhouder
betrokken bij het faillissement van Harley.
Het gaat in deze zaak om de vraag of een beroep kan worden gedaan op de Bankers Blanket
Bond, voor dekking van de schade die FPFS Bank heeft geleden als gevolg van de Madoff-
fraude. ABN Amro betoogt dat FPFS Bank het slachtoffer is geworden van ‘external fraud’ in de zin van
de polisvoorwaarden.

3. Relevante polisbepalingen

Voor een goed begrip van de discussie in deze zaak is het van belang een aantal polisbepalingen te
citeren, waaronder de insuring clause die betrekking heeft op effecten (securities)
Daarin is bepaald dat gedekt is de schade (direct financial loss):

“By reason of (...) The Assured or any other bank or authorised representative, including but not limited
to any Custodian or sub-Custodian acting on its behalf, having, in good faith hand in the course of
business, whether for its own account or for the account of others, in any capacity, paid or delivered any
funds or Property or established any credit or given any value or assumed any liability, on the faith of or
otherwise acted upon, any Securities, Documents or Similar Written Instruments, which prove to be:
A. Counterfeit (...)”
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Het begrip “counterfeit” is gedefinieerd als:

“A reproduction of an authentic instrument, which is intended to deceive and is to be taken for the
authentic original.”

Ook de volgende bepaling is van belang:

“Actual physical possession of such Securities, Documents or Similar Written Instruments by the
Assured, another bank or authorised representative, including but not limited to any Custodian or Sub-
custodian acting on its behalf, is a condition precedent to the Assured having relied on the faith of or
otherwise acted upon such Securities, Documents or Similar Written Instruments.”

De polis bevat tevens een uitgebreide definitie van de term “Securities, Documents or Similar Written
Instruments”. Die definitie zal ik vanwege de omvang daarvan hier niet citeren, maar het is
van belang te weten dat die definitie een zeer nauwgezette opsomming van specifieke
soorten effecten bevat. De definitie bevat verwijzingen naar nader gedefinieerde termen,
waaronder “Certificate” en “Statement of Uncertified Security”
Het hierboven geciteerde samenstel van bepalingen, gelezen in samenhang met de definitie
van “Securities, Documents or Similar Written Instruments”, duidt erop dat de dekking onder de polis
zeer nauwkeurig is afgebakend.

4. De beoordeling in eerste aanleg

Het is zinvol in te gaan op het (niet gepubliceerde) vonnis van de Rechtbank Amsterdam d.d. 11 juli
2012. In dat vonnis zijn feiten die niet door het hof zijn toegelicht maar waarover wel is gedebatteerd,
uitvoerig toegelicht. Door kennisname van het vonnis ontstaat een wezenlijk beter en genuanceerder
beeld van het in rechte gevoerde debat dan door kennisname van alleen de arresten van het hof en de
Hoge Raad.
ABN Amro betoogt in eerste aanleg, aldus de rechtbank, dat de schade die in verband staat met de
Madoff-fraude is gedekt onder de insuring clause. Fortis heeft gelden ter beschikking gesteld aan Santa
Clara. Zij stelt te hebben vertrouwd op, en haar handelen te hebben gebaseerd op, bepaalde specifieke
documenten, te weten door BLMIS verstrekte trade tickets en account statements. Een trade ticket is
een afschrift van een effectentransactie. De maandelijks verstrekte account statements gaven de stand
van de door BLMIS voor Harley beheerde effectenportefeuille weer.
Volgens ABN Amro kwalificeren deze documenten als “Securities, Documents or Similar Written
Instruments” als gedefinieerd in de polis. Het zijn volgens ABN Amro vervalsingen conform
de definitie van “Counterfeit”. ABN Amro stelt “direct loss” in de zin van de polis te hebben geleden door
de Madoff-fraude.
De verzekeraars voeren aan, aldus de rechtbank, dat de schade behoort tot het ondernemersrisico
van Fortis. Volgens de verzekeraars is geen sprake van “direct loss” als bedoeld in de polis. Daarnaast
zou de schade niet vallen onder de werking van de hierboven (gedeeltelijk) geciteerde insuring clause.
Fortis heeft volgens de verzekeraars niet gehandeld op basis van de vervalste trade tickets en account
statements. Dat zou voor dekking wel zijn vereist, gelet op de woorden “acted upon”. Bovendien zouden
de trade tickets en account statements niet kwalificeren als Securities, Documents or Similar Written
Instruments als gedefinieerd in de polis.
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De rechtbank komt in het vonnis niet toe aan de beoordeling van al deze over en weer ingenomen
stellingen. Zij ziet aanleiding eerst in te gaan op het verweer met betrekking tot het “acted upon”
vereiste. Nadrukkelijk laat zij daarbij (onder meer) in het midden of de trade tickets en account
statements al dan niet moeten worden beschouwd als documenten die vallen onder de omschrijving in
de gedeeltelijk geciteerde insuring clause. 
De rechtbank overweegt dat partijen weliswaar uitvoerig hebben gedebatteerd over de voor de
polis te hanteren uitlegmaatstaf, maar dat geen concrete stellingen zijn ingenomen ten aanzien
van het “acted upon” vereiste. Bij het ontbreken van verdere aanknopingspunten legt de
rechtbank de polis op dit punt uit aan de hand van de letterlijke bewoordingen daarvan, gelezen
in het licht van de polisvoorwaarden als geheel. Zij komt tot de conclusie dat voor dekking is
vereist dat de verzekerde specifiek heeft gehandeld op basis van een vervalst document, waarbij
bovendien de verzekerde het vervalste document specifiek in handen moet hebben. Alleen als
aan die vereisten is voldaan kan volgens de rechtbank sprake zijn van de verzekerde “having relied on
the faith of or otherwise acted upon”.
Vertaald naar de feiten van deze casus, betekent dit dat Fortis de Kredietfaciliteit moet zijn aangegaan
specifiek op basis van gefingeerde trade tickets en/of account statements. Uit stellingen van ABN Amro
zelf volgt volgens de rechtbank dat dat niet het geval is geweest.
De rechtbank heeft bij haar overwegingen de notulen van een vergadering in april 2006 van de Central
Credit Committee (“CCC”) van Fortis betrokken. Daaruit blijkt dat de CCC (onder meer) het volgende in
aanmerking heeft genomen: “(...) the credit risk is a concern as Fortis do not have custody of and are
somewhat removed from the ultimate liquid securities”. Niettemin was, mede gelet op het succes van
BLMIS en de door haar gehanteerde werkwijze, het kredietrisico volgens de CCC acceptabel. De CCC
wilde wel op de hoogte gesteld worden, door een comprehensive report, van de wijze waarop “ongoing
risk monitoring” zou plaatsvinden. De CCC meende dat bij voorkeur dagelijks overzichten zouden
moeten worden verstrekt van de Net Asset Value van de portefeuille. Daarnaast zou Madoff “daily
holding figures” moeten verstrekken. De CCC gaf al met al goedkeuring voor de kredietverstrekking,
onder een aantal voorwaarden. Een van de voorwaarden voor definitieve goedkeuring was dat de
CCC zich zou kunnen vinden in het rapport ten aanzien van de monitoring van het risico, dat in zou
moeten gaan op “risk, operational and legal aspects”.
Op 12 mei 2006 werd aan de CCC bevestigd dat daily valuations en daily trade tickets aan FPFS (IoM)
beschikbaar zouden worden gesteld. Dat was voldoende basis voor de CCC om definitieve goedkeuring
te geven. De CCC heeft blijkens de notulen van de vergadering op 1 juni 2006 overwogen:

“Decision: the main concern with this application was the lack of frequent portolio insight, the settlement
date +1 reporting largely alleviates this concern. Approved.”

Op deze passages uit de notulen, waaruit blijkt dat definitieve goedkeuring van de CCC voor de
verstrekking van de kredietfaciliteit aan Santa Clara is geschied op basis van de toezegging omtrent in
de toekomst door BLIMS te verstrekken trade tickets, baseert de rechtbank de conclusie dat het vereiste
oorzakelijk verband ontbreekt tussen enig vervalst document enerzijds en de goedkeuring van de
kredietfaciliteit aan Santa Clara anderzijds.
Ook tussen de afzonderlijke trekkingen onder de kredietfaciliteit en de trade tickets en account
statements bestaat volgens de rechtbank niet een dergelijk verband. De eerste trekking onder de
kredietfaciliteit heeft weliswaar niet eerder plaatsgevonden dan nadat het eerste trade ticket was
verstrekt, maar ABN Amro stelt niet dat die trekking is toegestaan specifiek op basis van dat eerste
trade ticket. Volgens de rechtbank heeft ABN Amro slechts gesteld dat Fortis heeft vertrouwd op de

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CC845D&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden
uitdrukkelijk voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 20-10-2016. Kijk voor meer informatie over de diensten van
Wolters Kluwer op www.wolterskluwer.nl

Pagina 4/10

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CC845D&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl


echtheid van dit trade ticket en daaraan consequenties heeft verbonden. Nu iedere toelichting daarop
volgens de rechtbank ontbreekt, concludeert de rechtbank dat het eerste trade ticket, dat op 31 mei of
op 1 juni 2006 is verstrekt, voor de kredietbeslissing geen, althans een verwaarloosbare rol heeft
gespeeld. De rechtbank verwerpt de stelling van ABN Amro dat een verband tussen specifieke trade
tickets en account statements en specifieke trekkingen niet zou zijn vereist. Een dergelijk oorzakelijk
verband is volgens de rechtbank juist wel vereist.
De rechtbank komt tot de slotsom dat niet is voldaan aan het “acted upon” vereiste. Daarop stuiten de
vorderingen van ABN Amro volgens haar af.
De rechtbank laat alle overige verweren van de verzekeraars onbesproken, maar overweegt wel – ten
overvloede – dat ABN Amro mogelijk heeft beoogd als zelfstandige grondslag van de vordering aan te
voeren dat Fortis ervan uitging – en ervan mocht uitgaan – dat de polis dekking zou bieden voor allerlei
vormen van effectenfraude, ook voor zover, zoals in dit geval, het effectenverkeer is gedematerialiseerd.
De rechtbank merkt daarover op dat het onduidelijk is op welke vormen van effectenfraude ABN Amro
precies doelt. Het had, gelet op de uitvoerige bewoordingen van de insuring clause, die volgens de
rechtbank duiden op de intentie zoveel mogelijk af te bakenen in welke gevallen dekking wordt geboden,
op de weg van ABN Amro gelegen de concrete feiten en omstandigheden aan te voeren ter
onderbouwing van de stelling dat de Madoff-fraude zou zijn gedekt.

5. De beoordeling in hoger beroep

In het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 25 november 2014 wordt minder uitvoerig ingegaan
op de feitelijke achtergronden en de tekst van de polis. Citaten uit de notulen van de CCC ontbreken.
In hoger beroep voert ANB Amro aan dat de keuze van de rechtbank om de polisvoorwaarden uit te
leggen aan de hand van de letterlijke bewoordingen, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als
geheel, in haar visie te beperkt is. Zij meent dat het ook aankomt op de zin die partijen in de gegeven
omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij
te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. In dit geval hebben partijen wijzigingen
voorgesteld en doorgevoerd.
Het hof wijst onder meer op de lange voorgeschiedenis van de dekking voor fraude onder de Bankers
Blanket Bond. Tussen partijen is niet in discussie dat deze functioneert in een brede internationale
verzekeringsmarkt, in een zeer gespecialiseerde markt. De bewoordingen van Bankers Blanket Bonds
zijn in hoge mate gelijkluidend. Verder neemt het hof in aanmerking dat veelal zeer omvangrijke risico’s
daaronder worden gedekt. De opbouw en inrichting van de polis laten zien dat de verzekeraars zich
daarvan rekenschap hebben gegeven. De gekozen bewoordingen getuigen van grote nauwkeurigheid
bij de afbakening van de dekking, aldus het hof. Op basis van deze algemene kenmerken oordeelt het
hof dat in beginsel voor een meer objectieve benadering moet worden gekozen, waarbij het gaat om de
taalkundige betekenis, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel.
Het hof stelt vast dat de Bankers Blanket Bond historisch gezien is gericht op situaties waarin een
verzekerde bank tot zijn nadeel gehandeld en vertrouwd heeft op reproducties van bestaande
authentieke documenten met een intrinsieke waarde, zoals certificaten van aandelen, toonderobligaties,
letters of credit, hypotheekakten en cheques, waarop de verzekerde bank zou kunnen handelen of geld
verstrekken. Het stelt daarna vast dat de Bankers Blanket Bond op voorstel van de betrokken
verzekeringsmakelaar is aangepast aan het huidige gedematerialiseerde effectenverkeer, zoals ook de
verzekeraars hebben erkend. Met het oog daarop zijn enkele definities in de polis opgenomen.
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Het hof aanvaardt op die basis een zeer beperkte verruiming van de gehanteerde uitlegmaatstaf, die
alleen betrekking heeft op de in dat opzicht in het geding zijnde polisvoorwaarden. Die legt het hof uit
met inachtneming van de bedoelingen die partijen daarbij toentertijd hadden. Dat brengt niet mee dat de
uitleg ook overigens aan de hand van een meer subjectieve maatstaf zou moeten plaatsvinden, aldus
het hof.
De bedoeling van partijen rekening te houden met dematerialisering van het effectenverkeer speelt
volgens het hof geen rol bij de uitleg van de bewoordingen “on the faith of or otherwise acted upon
”. Om te kunnen spreken van “acted upon” is namelijk niet doorslaggevend het antwoord op de vraag
welk vals of vervalst schriftelijk materiaal aan de beslissingen ten grondslag heeft gelegen; het gaat er
alleen om vast te stellen of de beslissingen van FPFS Bank om de kredietovereenkomst te sluiten en
vervolgens binnen de kredietfaciliteit in gedeelten geld uit te lenen aan Santa Clara in voldoende nauw
verband staan met vals of vervalst materiaal. Het hof oordeelt dus met de rechtbank dat om dekking te
kunnen aannemen, moet worden vastgesteld dat de beslissingen van FPFS Bank die de schade hebben
veroorzaakt direct hun grondslag hebben gevonden in specifiek vals/vervalst materiaal.
Hef hof stelt vast dat dat verband er niet is. Onder verwijzing naar de notulen van de CCC stelt het hof
vast dat de FPFS Bank zich heeft laten leiden door een reeks van argumenten, grotendeels
commercieel van aard. Weliswaar is daarbij acht geslagen op de beleggingsresultaten van Harley
respectievelijk Santa Clara en dus van Madoff. Maar het hof kan niet vaststellen dat enig specifiek
vals/vervalst schriftelijk materiaal een rol heeft gespeeld.
Vervolgens overweegt het hof dat het vereiste verband ook niet aanwezig is als ABN Amro terecht zou
hebben betoogd dat de gunstige beeldvorming ten aanzien van de beleggingsresultaten van
Harley/Santa Clara rechtstreeks verband hield met informatie die gedurende de periode voor 2008 viel
te putten uit trade tickets en account statements die door Madoff waren toegezonden.[4] Volgens het hof
is niet doorslaggevend of (valse) informatie, zoals die blijkt uit een in de polis genoemd document de
verzekerde rechtstreeks tot handelen heeft bewogen. Het hof wil aannemen dat uit eerder verstrekte
trade tickets en account statements kenbare beleggingsresultaten van invloed zijn geweest bij de
keuze van FPFS Bank om het krediet te verlenen. Maar dat is volgens het hof niet toereikend om het in
de polis vereiste verband met vals/vervalst schriftelijk materiaal te aanvaarden. De informatie die het
schriftelijk materiaal heeft opgeleverd mag, aldus het hof, niet worden losgemaakt van de aard van het
document zelf. Vereist is dat is gehandeld op basis van een document dat een reproductie is van een
origineel document en dat is gemaakt om door te gaan voor het originele document (“a reproduction of
an authentic instrument, which is intended to deceive and to be taken for the authentic original”). Aan
deze voorwaarde voor dekking is volgens het hof niet voldaan.
Vervolgens verwerpt het hof het betoog van ABN Amro dat FPFS Bank zich bij de terbeschikkingstelling
van gedeelten van het krediet heeft laten leiden door (de inhoud) van de trade tickets en account
statements die waren toegezonden door Madoff. Ook in dit kader overweegt het hof dat de polis vereist
dat is gehandeld op grond van een specifiek document, dat een reproductie is van een origineel
document en dat is nagemaakt om voor het origineel door te gaan. Weliswaar biedt hetgeen ABN Amro
heeft aangevoerd houvast voor de veronderstelling dat FPFS Bank de ontwikkeling van de
effectenportefeuille van Harley actief heeft gevolgd, maar er is onvoldoende houvast om vast te stellen
welk vals/vervalst schriftelijk materiaal haar tot welke beslissing heeft gebracht.
Ten slotte merkt het hof op dat bezwaarlijk kan worden aanvaard dat het trade ticket van eind mei/begin
juli 2006, dat informatie bevatte over een aandelentransactie van ongeveer $°2 mln., ten grondslag heeft
gelegen aan de beslissing van FPFS Bank om een krediet van $ 500 mln. overeen te komen.
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6. De beoordeling in cassatie

In cassatie keert ABN Amro zich met motiveringsklachten tegen het arrest van het hof. De kern van de
klachten van ABN Amro, is dat het hof voor dekking onder de polis een te nauw verband heeft verlangd
tussen de beslissingen van FPFS Bank en de trade tickets en account statements. Daarbij
heeft het hof volgens ABN Amro een onbegrijpelijk onderscheid gemaakt tussen het afgaan
op een document en het afgaan op de in dat document vervatte informatie. Bovendien heeft
het hof volgens ABN Amro het “counterfeit”-vereiste te eng geïnterpreteerd.
De Hoge Raad stelt vast dat het hof heeft geoordeeld dat voor dekking onder de Bankers Blanket
twee samenhangende eisen gelden: (1) dat de beslissingen die tot de schade hebben geleid direct
hun grondslag hebben gevonden in specifiek schriftelijk materiaal, waarbij de aard van het stuk
zelf grond geeft voor het handelen van de verzekerde, en dat daarvoor niet voldoende is dat die
beslissingen in algemene zin zijn gebaseerd op informatie die blijkt uit schriftelijk materiaal; en (2)
dat dit specifieke schriftelijke materiaal vervalst is, in de zin dat het daarbij gaat om een
reproductie van een origineel document dat is nagemaakt om voor het origineel door te gaan.
Aldus heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de polis alleen dekking biedt voor de gevolgen van
beslissingen die de verzekerde heeft genomen op grond van (“acted upon”) specifiek
schriftelijk materiaal waarvan nadien de formele valsheid (“counterfeit”) is gebleken, en niet tegen de
gevolgen van de onjuistheid van de in dat schriftelijk materiaal vervatte informatie.
De uitleg van het hof is volgens de Hoge Raad niet onbegrijpelijk in het licht van de bewoordingen
daarvan, ook niet als deze worden gelezen in het licht van de dematerialisering van het
effectenverkeer. Dematerialisering van het effectenverkeer betekent immers niet dat er bij de uitleg
van het begrip “acted upon” geen onderscheid meer zou kunnen worden gemaakt tussen beslissingen
die specifiek berusten op bepaalde stukken en op de daaruit blijkende rechten op effecten – zoals die tot
het verlenen van krediet op basis van de waarde van die specifieke effecten of tegen verpanding van die
effecten – en beslissingen die in een minder direct verband staan met deze documenten en de daaruit
blijkende posities. Dat moderne effectenkredietverlening een doorlopend proces is waarbij geen direct
verband bestaat tussen de trekkingen en specifieke effectentransacties, doet daaraan volgens de Hoge
Raad niet af.
De Hoge Raad overweegt met betrekking tot het “counterfeit”-vereiste dat naar het kennelijke oordeel
van het hof de door BLMIS uitgegeven trade tickets en account statements wat hun vorm betreft niet
vals waren, in die zin dat BLMIS bevoegd was deze stukken uit te geven. In zoverre was sprake van
originele stukken. De valsheid van de stukken was er uitsluitend in gelegen dat de daarin opgenomen
informatie niet overeenstemde met de werkelijkheid. Het onderscheid dat het hof op grond van de
bewoordingen van de polis heeft gemaakt tussen een vervalst document en valse informatie in een
document, is niet onbegrijpelijk, ook niet in het licht van het gedematerialiseerde effectenverkeer. Ook
van een authentieke account statement zou immers een vervalsing kunnen worden gemaakt in de door
het hof bedoelde betekenis.
De Hoge Raad komt tot de slotsom dat het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk is. De motivering van
het hof geeft volgens de Hoge Raad voldoende inzicht in zijn gedachtegang. Het arrest van het hof blijft
daarom in stand.

7. Analyse van de uitspraken
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De hier besproken uitspraken zijn zonder meer interessant voor iedereen die zich bezighoudt met de
uitleg van voorwaarden van op de beurs gesloten verzekeringsovereenkomsten. Het arrest van het hof
bevat een duidelijk handvat voor de praktijk, ten aanzien van de wijze waarop polisvoorwaarden van op
de beurs gesloten verzekeringsovereenkomsten moeten worden uitgelegd. Daarbij gaat het hof uit van
de maatstaf die is ontleend aan het arrest Chubb/Dagenstaed.[5] Het hof neemt tot uitgangspunt dat de
uitleg van beursvoorwaarden, nu daarover niet tussen partijen pleegt te worden onderhandeld, met
name afhankelijk is van objectieve factoren, zoals de bewoordingen waarin de desbetreffende bepaling
is gesteld, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel en van de in voorkomend geval bij de
polisvoorwaarden behorende toelichting.
Ik merk op dat het arrest Chubb/Dagenstaed vragen heeft opgeroepen. Net als in het onderhavige
geval ging het daarbij om de uitleg van een makelaarspolis. Nu over makelaarspolissen in de regel
juist wel wordt onderhandeld, wordt in de literatuur aangenomen dat ten aanzien van die categorie
polissen de methode van uitleg die aansluit bij de (subjectieve) Haviltexnorm meer voor de hand ligt
dan aansluiting bij de meer objectieve CAO-norm.[6]

De onduidelijkheid hieromtrent is sinds 2008 blijven bestaan, hoewel in de lagere rechtspraak bij de
uitleg van beurspolissen de in het arrest Chubb/Dagenstaed geformuleerde maatstaf inmiddels breed
wordt toegepast. Met de onderhavige uitspraak biedt het hof houvast, door te overwegen dat
partijbedoelingen bij de uitleg een rol kunnen spelen, maar alleen ten aanzien van clausules waarvan
komt vast te staan dat deze tussen de partijen onderwerp van onderhandeling zijn geweest. Tegen de
aldus geformuleerde maatstaf zijn in cassatie geen klachten gericht.
Ik kan me in deze door het hof geformuleerde maatstaf goed vinden. Maar ik vraag me af of het hof de
door hemzelf gehanteerde maatstaf goed heeft toegepast. Of misschien wringt de schoen niet zozeer op
het punt van de toepassing van de uitlegmaatstaf als zodanig, maar meer op het punt van de
interpretatie die het hof aan bepaalde polisvoorwaarden heeft gegeven. Mijn aarzeling zit vooral in het
oordeel van het hof dat bij de door BLMIS aangeleverde trade tickets en account statements geen
sprake zou zijn geweest van reproducties. Ik zie namelijk niet in hoe een trade ticket of account
statement, dat alleen digitaal ter beschikking wordt gesteld, anders zou kunnen worden vervalst dan op
de door Madoff toegepaste wijze. Madoff stelde deze valse documenten, die er precies zo uitzagen als
eveneens door hem gefabriceerde authentieke documenten, toch op om alle bij zijn fonds betrokkenen
op het verkeerde been te zetten? Hij wendde toch voor dat het ging om originelen?
Ik begrijp dat ABN Amro (onder meer) precies dit punt in cassatie aan de orde heeft gesteld.
Zij heeft, zo begrijp ik uit de conclusie van A-G Spier, aangevoerd dat het hof heeft volstaan
met een vertaling van de definitie van het begrip “counterfeit” in de polissen de conclusie dat trade
tickets en account statements hieraan niet voldoen. A-G Spier heeft m.i. terecht erop gewezen dat het
hof geen rekening ermee heeft gehouden dat in het girale effectenverkeer papieren effecten en dito
obligaties niet de basis van afzonderlijke transacties vormen. Deze kunnen daarom in het kader van
zodanige transacties ook niet worden vervalst. Het enige wat kan worden vervalst, aldus A-G Spier, zijn
aankoopnota’s, transactieberichten en dergelijke meer. Hij vervolgt zijn analyse met de vaststelling dat
er geen transacties waren, zodat er ook geen daarop betrekking hebbende documenten waren. Deze
konden dus niet worden vervalst (of gereproduceerd). Om toch transacties voor te wenden waren dus
valse stukken nodig. Die stukken waren van meet af aan vals. A-G Spier stelt mijns inziens terecht de
vraag waarom deze stukken, de enige die er redelijkerwijs konden zijn als men een valse schijn wilde
wekken, in situaties als de onderhavige onvoldoende zouden zijn. Met hem ben ik van oordeel dat dat
niet op overtuigende wijze in het arrest van het hof valt te lezen. Daaruit volgt dat ik het ook eens ben
met de conclusie van A-G Spier dat de klacht van ABN Amro had moeten slagen.
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Daarnaast vind ik de gedachtegang van het hof ten aanzien van het begrip “counterfeit” niet
duidelijk. Het hof plaatst zijn oordeel hieromtrent in de sleutel van de beantwoording van de vraag
of sprake is van “acted upon”, maar in feite is de vraag of wel sprake is van documentatie die
als “couterfeit” moet worden beschouwd, een geheel andere vraag. Als niet is vertrouwd op
documenten die “counterfeit” zijn in de zin van de polis, ontbreekt dekking hoe dan ook, ongeacht of
daarop door de verzekerde is vertrouwd.
De uitleg die de Hoge Raad geeft aan het oordeel van het hof, overtuigt niet zonder meer. De Hoge
Raad gaat ervan uit dat het hof doorslaggevend heeft geacht dat BLMIS bevoegd was de trade tickets
en account statements uit te geven, zodat in zoverre sprake was van originele stukken, en neemt
daarmee genoegen. Maar ik blijf zitten met de vraag waarom degene die bevoegd is een bepaald soort
documenten uit te geven, niet zelf een reproductie in de zin van de polis van die documenten zou
kunnen maken. Hoe zouden we moeten aankijken tegen een akte die is opgesteld door een notaris, als
zou blijken dat die akte louter gefingeerde informatie bevat? Zouden we die akte niet als reproductie
kunnen beschouwen, ook al gaat het om een document dat uit het niets is gefabriceerd? Ik acht dat
zeker niet uitgesloten.
Dat in de definitie van het begrip “counterfeit” wordt gerefereerd aan de term “authentic instrument”,
behoeft in de gegeven omstandigheden volgens mij evenmin aan dekking in de weg te staan. Ik sluit
mij op dit punt aan bij het door ABN Amro aangevoerde argument dat reproductie van een archetype
ook onder de definitie van “reproductie” valt. De discussie daarover lijkt niet goed uit de verf te zijn
gekomen in de feitelijke instanties.[7]

Daarmee is overigens zeker nog niet gezegd dat onder de Bankers Blanket Bond naar mijn mening
dekking zou moeten worden verleend voor de schade van ABN Amro. Door de uitvoerige citaten in het
vonnis, van de polisbepalingen en de notulen van de CCC van Fortis, komt het beeld naar voren van
een verzekerde die tracht dekking te krijgen voor een risico dat als haar bedrijfsrisico moet worden
beschouwd, zoals ook door de verzekeraars is betoogd. Het was niet de bank, en zelfs niet haar klant
Santa Clara, maar Harley die direct door de Madoff-fraude werd getroffen. Gaat het hier niet feitelijk om
een bank die een verkeerde risico-inschatting heeft gemaakt en zich geconfronteerd ziet met krediet dat
niet wordt terugbetaald en waardeloos onderpand? Zou haar schade onder die omstandigheden niet
voor haar rekening moeten blijven? Was er, met andere woorden, wel sprake van direct loss in de zin
van de polis?
Ook de rechtbank lijkt dit bij de beoordeling van deze kwestie in het achterhoofd te hebben gehouden.
Dit spreekt mijns inziens uit de door de rechtbank ten overvloede gegeven overweging, waaruit blijkt dat
ABN Amro weliswaar heeft gesteld dat Fortis ervan uitging, en ook mocht uitgaan, dat de polis dekking
zou bieden voor de onderhavige schade, maar dat zij in dit verband geen concrete feiten en
omstandigheden heeft aangevoerd. Het is volgens de rechtbank onduidelijk gebleven welke vorm van
effectenfraude volgens ABN Amro aan de orde was. Een onderbouwing zou volgens de rechtbank wel
aangewezen zijn geweest, nu uit de polis de intentie blijkt zoveel mogelijk af te bakenen in welke
gevallen dekking wordt geboden.
Ik zou graag hebben geweten hoe het dekkingsgeschil zou zijn beslist als de discussie zich niet
reeds vanaf de eerste aanleg louter zou hebben toegespitst op de interpretatie van het “acted upon”-
vereiste. Hoe zou zijn geoordeeld over de vraag of de trade tickets en account statements
kwalificeren als “Securities, Documents or Similar Written Instruments”? En over de vraag of ABN Amro
kan volhouden dat sprake was van direct loss? In de procedure is aan beantwoording van deze, naar
mijn mening uiterst relevante vragen, niet toegekomen. Op basis van de antwoorden op deze vragen
had de vraag kunnen worden beantwoord of ABN Amro dekking heeft gevraagd voor een bedrijfsrisico

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CC845D&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden
uitdrukkelijk voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 20-10-2016. Kijk voor meer informatie over de diensten van
Wolters Kluwer op www.wolterskluwer.nl

Pagina 9/10

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CC845D&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl


dat voor haar rekening dient te blijven.
Naar het antwoord op deze vragen blijft het waarschijnlijk gissen, nu een discussie over vergelijkbare
feiten zich niet snel nogmaals zal voordoen. Naar mijn inschatting zal de zaak voor de praktijk met name
van belang zijn vanwege de door het hof geformuleerde uitlegmaatstaf.

Voetnoten

[1]
Advocaat bij Bosselaar & Strengers Advocaten te Utrecht. Citeerwijze: Mr. M.G. Kos, ‘Madoff in de lage landen: valse informatie of
vervalst materiaal?’, AV&S 2016/36, afl. 5.

[2]
ABN Amro presenteert zich als rechtsopvolger van Fortis Bank (Nederland) Holding N.V. en van Fortis Prime Fund Solutions Bank
(Ireland) Limited. Dat ABN Amro rechtsopvolger is van die laatstgenoemde bank, is door de in deze zaak betrokken verzekeraars
betwist. Zowel de rechtbank (r.o. 4.2) als het hof (r.o. 3.1.9) laten deze vraag rusten.

[3]
Uit het arrest van het hof (r.o. 3.4) blijkt dat in eerste aanleg ten onrechte is vastgesteld dat de kredietfaciliteit van $ 220.000.000,- aan
Santa Clara was verstrekt door FPFS Bank.

[4]
De verwijzing naar het jaar 2008 in deze overweging lijkt een vergissing te zijn; waarschijnlijk heeft ABN Amro verwezen naar trade
tickets en account statements die voor 2006, in het kader van eerder aan Santa Clara verstrekte kredieten aan FBN, FPFS (IoM) en
FPFS Bank waren verstrekt.

[5]
HR 16 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2793.

[6]
Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2012/366.

[7]
Zie de concl. van A-G Spier, §°5.26.3 e.v.
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