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OPSOMMING 

In die skripsie word gekyk na die remedies van 'n versekeraar by 

wanvoorstelling (nie-openbaring) en waarborgbreuk deur 'n verse

kerde en veral die beperking van die versekeraar se kansellasie

reg. Die klem sal egter val op die remedies by waarborgbreuk 

omdat versekeraars veel meer daarop steun. 

Die volgende voorstelle word gemaak. 'n Kansellasiereg behoort 

in die geval van wanvoorstelling (nie-openbaring) nie verleen te 

word as die versekeraar nogtans, met kennis van die ware feite, 

sou kontrakteer nie. By verbreking van bevestigende waarborge 

behoort 'n kansellasiereg toegestaan te word as die waarborgbreuk 

die betrokke versekeraar se berekening van die risiko redeliker

wys geraak het maar nie as die versekeraar nogtans sou kontrak

teer nie. By voortdurende waarborge behoort kansellasie beskik

baar te wees as die waarborgbreuk die skade redelikerwys veroor

saak het. 'n Skadevergoedingseis behoort beskikbaar te wees waar 

'n versekeraar nie kan of wil kanselleer nie. 
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SUMMARY 

The remedies of an insurer, in the event of misrepresentation 

(non-disclosure) and breach of warranty by an insured are 

discussed, particularly limiting the insurer's right to cancel. 

The emphasis is on the remedies applicable to breach of warranty 

because insurers use these more frequently. 

The following solutions are suggested. An insurer should not be 

allowed to cancel in the event of misrepresentation (non

disclosure) if it would still have concluded the contract, 

knowing the truth. In the event of affirmative warranties a 

right to cancel should be available if breach of warranty 

reasonably affected the particular insurer's assessment of the 

risk, but not if the contract would still have been concluded. 

In the event of promissory warranties, cancellation should only 

be available if breach of warranty reasonably caused the loss. 

A claim for damages should be available if an insurer can not or 

does not wish to cancel. 
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KEY CONCEPTS 
(WITH AFRIKAANS EQUIVALENT) 

Insurance (versekering) 

Non-disclosure (nie-openbaring) 

Breach of Warranty (waarborgbreuk) 

Insurance warranties (versekeringswaarborge) 

Material facts (wesenlike feite) 

Representations (voorstellings) 

Misrepresentation (wanvoorstelling) 

Bona fides (goeie trou) 

Cancellation (kansellasie) 

Porportionality (proporsionaliteit) 

Legal reform (regshervorming) 

Self-regulation (selfregulering) 
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HOOFSTUK 1 

1. INLEIDING 

Die reg het dikwels te make met die afweging van belange ten 

einde gemeenskappe sinvol te orden en billikheid sever moontlik 

te bevorder. 1 Die proses is ook in die versekeringsreg waar

neembaar en kan vergelyk word met die swaai van 'n pendulum tus

sen teenoorgestelde belange ten einde 'n billike balans te be

werkstellig. So behels die soeke na 'n billike toets vir die 

wesenlikheid van feite wat foutief openbaar is of nie openbaar 

is nie, dikwels die wegbeweeg van 'n oorbeklemtoning van of die 

versekeraar of versekerde se belange. 2 

Dieselfde proses is ook waarneembaar wat betref die remedies3 

van 'n versekeraar, veral in die geval van waarborgbreuk deur die 

versekerde. 4 'n Groot mate van vryheid is in die verlede aan 'n 

versekeraar toegelaat in die af dwinging van sy remedies in die 

opsig. 5 

Tans is daar wereldwyd 'n neiging te bespeur om die belange van 

die versekerde te beklemtoon, veral ten aansien van die evalue

ring en selfs beperking van die versekeraar se remedies. 6 

In die skripsie word kortliks gekyk na die remedies van die ver

sekeraar in die geval van die verbreking deur die versekerde van 

1 Sien Hosten ea Introduction to South African Law and Legal Theory 2de 
uitg (1995) 1-33. 

2 Sien Hasson "The doctrine of uberrima fides in insurance law - A criti
cal evaluation" (1969) 32 Modern LR 615-637; Van Niekerk "Enkele op
merkings oor die openbaringsplig by versekeringskontrakte" (1989) 1 SA 
Mere LJ 87-103. 

3 Sien infra hfst 2 en hfst 3 par 3.3 vir 'n bespreking van die remedies. 

4 Sien infra par 3.1 en 3.2 vir die betekenis van waarborge. 

5 Sien infra par 3.1 oor die versekeraars se misbruik van waarborge by 
veral die sogenaamde "basis van die kontrak" klousules. 

6 Sien infra par 3.3 en die werke daar aangehaal. 
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sy voorkontraktuele openbaringsplig7 (nie-openbaring8 ) asook by 

WQ.arborgbreuk deur die versekerde. Die kl em sal egter val op die 

versekeraar se remedies in die geval van waarborgbreuk. Die rede 

hiervoor is enersyds dat versekeraars baie meer steun op waar

borgbreuk as op hulle remedies in die geval van nie-openbaring 

deur die versekerde9 en andersyds dat die misbruik van die soge

naamde waarborgtegniek10 deur versekeraars al tot onbillike re

sul tate11 en baie kritiek gelei het. 12 Daarbenewens is die 

foutiewe voorstellings wat tot nie-openbaring deur die versekerde 

lei, gewoonlik dieselfde as die wat die inhoud van die waarborge 

verstrek deur die versekerde, uitmaak. 

Die werkswyse wat gevolg sal word by waarborge en waarborgbreuk, 

sal wees om kortliks na die betekenis en oorsprong van verseke

ringswaarborge te kyk, die doel daarvan en die remedies by waar

borgbreuk. Ten slotte sal na moontlike regshervorming in die 

verband asook wat betref remedies van die versekeraar by nie-

7 Die plig rus natuurlik ook op die versekeraar, maar omdat dit grootliks 
die versekeraar is wat feite benodig van die versekerde, om die risiko 
te beraam, is dit hoofsaaklik die versekerde wat die openbaringsplig 
verbreek. Die remedies is egter dieselfde, hetsy dit die versekeraar 
of versekerde is wat dit afdwing. Die uitgangspunt sal egter wees om 
die remedies vanuit die perspektief van die versekeraar te ondersoek. 

8 Omdat ons positiewe reg steeds' nie-openbaring as 'n aparte regsfiguur 
beskou sal die positiewe reg egter as uitgangspunt gebruik word. Sien 
ook die bespreking infra par 2. Daar sal egter geargumenteer word dat 
nie-openbaring niks anders as 'n verskyningsvorm van wanvoorstelling is 
nie. 

9 Soos in Pillay v South African National Life Assurance Co Ltd 1991 (1) 
SA 363 (D) en Qilingele v South African Mutual Life Assurance Society 
1993 (1) SA 69 (A). Daar sal ook infra par 3.1, 3.2 gekyk word na die 
redes waarom versekeraars eerder hul toepaslike remedies by waarborg
breuk afdwing. 

10 Hiervolgens word voorkontraktuele voorstellings tot waarborge verhef 
dmv die basis van die kontrak klousules. Sien oak supra voetnoot 5. 

11 Waarvan Dawsons Ltd v Bonnin [1922] 2 AC 413 seker die bekendste (be
rugste) is. 

12 Sien onder andere Hasson "'The basis of the contract clause' in Insu
rance Law" (1971) 34 Modern LR 29-41; Tan Lee Meng "Insurance war
ranties : Some Criticism and proposals for reform" (1979) 21 Malaya LR 
258; Van Niekerk "Section 63(3) of the Insurance Act and the remedies 
for breach of a warranty in an insurance contract" (1991) 3 SA Mere LJ 
114-123. 
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openbaring gekyk word. Weens die universele aard van baie begin

sels van die versekeringsreg, word ook dikwels regsvergelykend 

te werk gegaan. 

Die probleem wat veral ondersoek gaan word by beide nie-openba

ring en waarborgbreuk is of 'n versekeraar mag kanselleer in ge

valle waar hy in die afwesigheid van enige valse voorstellings 

gemaak deur die versekerde, nogtans sou kontrakteer. 



2. 

4 

HOOFSTUK 2 

REMEDIES VAN DIE VERSEKERAAR IN DIE GEVAL VAN NIE

OPENBARING DEUR DIE VERSEKERDE13 

Volgens ons positiewe reg14 rus daar 'n plig op 'n versekerde 

om voor sluiting van die versekeringskontrak wesenlike feite aan 

die versekeraar te openbaar. In navolging van die Engelse 

reg15 was die grondslag van die openbaringsplig in die vereiste 

van uberrima fides gesien. 16 

Tans beskou die appelhof die openbaringsplig as 'n aparte regs

figuur wat ex lege by versekeringskontrakte geld. 17 Die plig 

is een om wesenlike feite te openbaar er volgens die Oudtshoorn

saak18 is die toets hiervoor die van die (objektiewe) redelike 

man. In President Versekeringsmaatskappy Bpk v Trust Bank van 

13 Soos gemeld supra voetnoot 7 rus die openbaringsplig (teoreties altans} 
co~ op die versekeraar en behoort die remedies oak tot die beskikking 
van die versekerde te wees. 

14 Sien Mutual & Federal Insurance Co v Oudtshoorn Municipality 1985 (1) 
SA 419 (A) 433A-B; President Versekeringsmaatskappy Bpk v Trust Bank 
van Afrika Bpk 1989 (1) SA 208 (A} 216E-F. In Qilingele v South Afri
can Mutual Life Assurance Society 1993 (1) SA 69 (A) 73E, 'n saak wat 
oar waarborgbreuk handel, word die posisie bestendig deurdat die hof 'n 
aparte toets daarstel wat betfef openbaring. Vgl oak Van der Merwe 
"Uberrima fides en die beraming van die risiko voor sluiting van 'n 
versekeringskontrak" (1977) 40 THRHR 1-18. 

15 Vgl Carter v Boehm (1766) 3 Burr 1905, 97 ER 1163 aanvaar in Malcher & 
Malcomess v Kingwilliamstown Fire & Marine Insurance & Trust Co (1883) 
3 EDC 271 op 288; MacGillivray and Parkington on Insurance Law 8ste 
uitg (1988) deur Parkington, Legh-Jones, Longmore & Birds par 544 
(hierna MacGillivray & Parkington). 

16 Sien Gordon & Getz on the South African Law of Insurance 4de uitg 
(1993) deur Davis 112 (hierna Gordon & Getz). 

17 Mutual & Federal Insurance Co v Oudtshoorn Municipality supra 433A-B en 
die gesag aangehaal supra voetnoot 14. Van Niekerk "Enke le opmer-kings 
oar die openbaringsplig by versekeringskontrakte" supra 91, steun die 
siening dat so regspli9 ex lege geld (maar nie dat dit 'n aparte regs
figuur is nie). Reinecke & Becker "Die openbaringsplig by versekering: 
uberrima fides·aorboord" 1985 TSAR $6-92 steun weer die siening dat die 
bona fides ten grondslag van die plig le. Hulle steun oak nie die sie
ning dat dit 'n aparte regsfiguur is nie. 

18 Mutual & Federal Insurance Co v Oudtshoorn Municipality supra 435F-G. 
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Afrika Bpk19 word die toets verduidelik (en uitgebou) as synde 

of die redelike man sou geoordeel het dat die inligting 'n effek 

mqg he op 'n voornemende versekeraar se besluit om te kontrak

teer. 20 In die Engelse reg is die toets of die inligting 'n 

redelike versekeraar kon beYnvloed in sy besluit om die risiko 

te aanvaar. 21 

In die Qilingele-saak22 is verklaar dat artikel 63 ( 3) 23 'n 

spesif ieke wesenlikheidstoets daarstel wat toegepas word by 

waarborgbreuk (soos in die saak die geval was). Dit is egter 

duidelik uit die appAlhof se uitspraak dat die toets ook van 

toepassing is by (positiewe) foutiewe voorstellings24 en is 

daar al betoog dat dit ook by nie-openbaring (verswygings) 

behoort te geld. 25 Vol gens die Qilingele-saak is 'n f ei t 

19 Supra 216E-G. 

20 Vgl ook Van Niekerk "Enkele opmerkings oor die openbaringsplig by ver
sekeringskontrake" supra en Reinecke & Van der Merwe "Openbaarmaking 
van wesenlike inligting: die inhoud van "Pandora se kissie" 1989 TSAR 
693-398 vir besprekings van die toets vir wesenlikheid. Daar is ook 
ve~l te se vir die toets voorgestel in Joubert (red) The Law of South 
Africa vol 12 par 135, 123 (hierna LAWSA) naamlik of a redelike man in 
die posisie van die betrokke versekeringsaansoeker sou meen die inlig
ting sou 'n redelike versekeraar se besluit om te kontrakteer (en op 
watter terme), beinvloed. 

21 MacGillivray & Parkington supra par 658. Sien ook nou Pan Atlantic In
surance Co Ltd v Pine Top Insurance Co Ltd [1994] 3 All ER 581. Sien 
ook vn 277 infra hieroor. 

22 Supra 73E-F. 

23 Van die Versekeringswet 27 van 1943. 

24 Reinecke "Wesenlikheid by versekeringswaarborge en voorstellings" 
(1993) TSAR 771-774, 773 wat oor 'n bespreking van die Qilingele-saak 
handel, bevestig so 'n afleiding. 

25 Die standpunt, socs in die Pillay-saak supra 3678-C gehuldig dat arti
kel 63(3) nie op verswygings van toepassing is nie, oortuig nie. Die 
siening in die Qilingele-saak supra 730-E dat die Oudtshoorn-toets 'n 
afsonderlike toets is wat by verswygings geld, is ook onoortuigend. 
Daar behoort tog een toets te geld, beide vir positiewe valse voorstel
lings en verswygings. Reinecke "Wesenlikheid by versekeringswaarborge 
en voorstellings" supra 774 argumenteer dat die Qilingele-toets vir 
positiewe voorstellings en verswygings behoort te geld (hetsy die voor
stellings of verswygings gewaarborg was al dan nie). Vgl egter ook 
Havenga "The materiality of representations and non-disclosures in 
insurance contracts" (1995) 7 SA Mere LJ 90-99 92-93 wat argumenteer 
dat Qilingele nie gesag is vir die siening dat die toets daarin neer
gele ook na verswygings uitgebrei meet word nie. Oat verswygings nie 
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wesenlik indien die betrokke versekeraar waarskynlik by die 

berekening van die risiko deur die foutiewe voorstelling 

(verswyging) bel.nvloed is. 26 Die toets is vermoedelik ook 

toegepas in die onlangse beslissing van De Waal NO v Metropolitan 

Lewens Bpk. 27 

Verbreking van die versekerde se openbaringsplig maak die kontrak 

vernietigbaar28 en nie nietig soos soms in die regspraak ver

meld word nie. 29 Die versekeraar moet sy keuse tussen instand

houding of kansellasie binne 'n redelike tyd nadat hy van die 

nie-openbaring bewus geword het, uitoefen30 en sy versuim kan 

tot gevolg he dat hy aan die kontrak gebonde gehou word. 31 In

dien die versekeraar kies om die kontrak te kanselleer, moet 

wederkerige restitusie geskied. 32 Of skadevergoeding, hetsy as 

alternatief tot kansellasie of as selfstandige remedie geeis kan 

word, is onseker. 

Alhoewel ons regspraak die openbaringsplig as 'n aparte regs

figuur beskou, 33 is oortuigende argumente al aangevoer wat aan-

'n aparte regsfiguur is nie, maar 'n vorm van wanvoorstelling sal infra 
bespreek word. 

26 Supra 75G-H. 

27 1994 (1) SA 818 (0) waar bevi~d word 'n feit is wesenlik indien dit 
waarskynlik die berekening van die risiko wesenlik (sic) be1nvloed het. 
Uit die beslissing is dit onseker of art 63(3) van die Versekeringswet 
27 van 1943 van toepassing was. Indien nie moes die Oudtshoorn-toets 
( soos uitgebrei in die President-saak supra) toegepas gewees het. 
Volgens Havenga, "The materiality of representations and non-disclo
sures in insurance contracts" supra 96, is dit onseker of die Qilin
gele-toets toegepas is. 

28 Sien Gordon & Getz supra 128; Carter v Boehm supra. Sien ook MacGilli
vray & Parkington supra par 654. 

29 Soos wat verkeerdelik in Bodemer & American Insurance Co 1960 (4) SA 
428 (T), 1961 (2) SA 662 (A) 668 gese is. 

30 Gordon & Getz supra 128; LAWSA vol 12 par 138. 

31 Gordon & Getz supra 129. 

32 LAWSA vol 12 par 138. 

33 Sien die gesag aangehaal supra voetnoot 14. 
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toon dat die openbaringsplig bloot 'n rnanifestasie van wanvoor

stelling en wel wanvoorstelling per omissionem deur die verse

kerde is. 34 Daarteenoor word die opsetlike, nalatige of on

skuldige verstrekking van foutiewe wesenlike feite wel deur die 

howe as wanvoorstelling per commissionem beskou. 35 

Ons reg beskerm partye tot 'n kontrak teen die nadelige gevolge 

van 'n wanvoorstelling gernaak deur 'n kontraktant tydens voor

kontraktuele sarnesprekings tussen die partye. 36 Wanvoorstel

ling is 'n delik en rnoet daarorn aan die algernene vereistes 

voldoen wat vir deliktuele aanspreeklikheid geld. 37 Wat die 

handeling betref, kan dit 'n positiewe aksie (commissio) wees, 

soos die rnaak van 'n valse verklaring of dit kan 'n late 

(omissio), soos 'n verswyging (nie-openbaring) wees. 38 Voordat 

34 Oelofse Die Uberrima Fides-leerstuk in die versekeringsreg (1983) onge
publiseerde LLD-proefskrif Stellenbosch; LAWSA vol 12 par 120; Van 
der Merwe "Uberrima fides en die beraming van die risiko voor.sluiting 
van 'n versekeringskontrak" supra 1-18; Van Niekerk "Enke le opmerkings 
oar die openbaringsplig by versekeringskontrakte" supra 91; Gordon & 
Getz supra 116 voetnoot 30 verwys oak met goedkeuring na Van der Merwe 
supra welke siening nie in die 1989 byvoegsel tot die 3de uitg van die 
werk (sien 14-17) of in die 3d~ uitg self (sien 101-110) voorkom nie. 

35 De Vos "Skadevergoeding en terugtrede weens bedrog by kontraksluiting" 
1964 Acta Juridica 26-52; De Vos "Opsetlike wanvoorstelling by kon
traksluiting" in Gauntlett (red) JC Noster - 'n Feesbundel (1979) 63-
73; Mac Gillivray & Parkington supra par 570-577. 

36 Vgl Van der Merwe "Uberrima fides en die beraming van die risiko voor 
sluiting van 'n versekeringskontrak" supra 2; Van der Merwe "Insurance 
and good faith: exit uberrima fides - enter what?" (1985) 48 THRHR 457-
462, 459. De Wet & van Wyk Die Suid~Afrikaanse Kontraktereg en Han
delsreg vol l 5de uitg (1992) 41 ev (hierna De Wet & van Wyk). 

37 Naamlik 'n handeling, onregmatigheid, skade, veroorsaking en skuld (by 
opsetlike en nalatige wanvoorstelling). Sien LAWSA vol 12 par 121-131; 
Neethling, Potgieter & Visser Law of Delict 2de uitg (1994) 286 (hierna 
Neethling ea); Van der Merwe & Olivier Die Onregmatige Daad in die 
Suid Afrikaanse Reg Sde uitg (1985) 222 ev (hierna Van der Merwe & Oli
vier). 

38 Vgl LAWSA vol 12 par 132; Neethling ea supra 26 ev; Van Niekerk 
"Enkele opmerkings oar die openbaringsplig by versekeringskontrakte" 
supra 91-92 toon tereg aan dat die onderskeid tussen 'n commissio en 
omissio soms vaag (en kunsmatig) is. 
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'n commissio of 'n omissio as 'n wanvoorstelling bekend sal 

staan, moet dit onregmatig wees. 39 

'n Handeling sal as onregmatig beskou word as dit 'n reg van die 

ander party skend of op pligskending neerkom. 40 

Positiewe handelinge sal as onregmatig beskou word as dit onrede

lik volgens gemeenskapsopvattinge (boni mores) is41 en dit sal 

die geval wees as dit op wesenlike feite betrekking het. 42 Po

sitiewe handelinge (voorstellings) word gewoonlik as terme van 

die kontrak beskou deurdat dit in die versekerde se aansoekvorm 

vervat is, synde as sy antwoorde op die versekeraar se vrae en 

dan word dit gewoonlik deur 'n basis-klousule43 tot 'n waarborg 

verhef. Indien 'n positiewe handeling opsetlik gemaak word, lyk 

dit meer korrek om steeds te verwag dat dit op 'n wesenlike feit 

betrekking moet he alvorens dit as onregmatig beskou word. 44 

Wat 'n late betref, sal dit as onregmatig beskou word as daar ook 

volgens. die gemeenskapsopvattinge 'n plig op die ander party rus 

om positief op te tree. 45 Natuurlik rus daar geen algemene 

plig op voornemende kontraktante om feite wat die ander party mag 

39 Daarbenewens moet dit ook kousaal verbonde wees aan die nadelige ge
volg. Indien skuld vereis word (opset of nalatigheid), moet dit ook 
teenwoordig wees. Sien ook die gesag aangehaal supra voetnoot 37. 

40 LAWSA vol 8 par 20; Neethling ea supra 50-51. 

41 Van Niekerk "Enkele opmerkings oor die openbaringsplig by versekerings
kontrakte" supra 92. 

42 LAWSA vol 12 par 131. 

43 Sien infra par 3.1. 

44 Vgl MacGillivray & Parkington supra par 610. Dit sluit egter nie die 
moontlikheid uit dat die goeie trou wat in die algemeen by kontrakte 
vereis word in gegewe omstandighede 'n verweer dat die voorstelling nie 
wesenlik is nie, mag uitsluit - sien Novick v Comair Holdings Ltd 1979 
(2) SA 116 149F. 

45 Dws om feite te openbaar. Sien van Niekerk "Enkele opmerkings oor die 
openbaringsplig by versekeringskontrakte" supra 92; LAWSA vol 12 par 
134. 
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beYnvloed, te openbaar nie. 46 In bepaalde gevalle bepaal die 

boni mores egter dat daar so 'n plig rus en sal stilswye (nie

openbaring) as onregmatig en dus as wanvoorstelling per omissio

nem beskou word. 47 So 'n regsplig bestaan as die· versuim om 

positief op te tree volgens die gemeenskapsopvatting op onrede

like optrede en dus onregmatigheid neerkom. 48 Onregmatigheid 

word dus bepaal deur 'n judisiele ex post facto afweging van 

belange van beide die versekerde en versekeraar sowel as openbare 

belange te maak. 49 Die maatstaf wat gebruik word om die be

lange-afweging te bewerkstellig, is die redelikheid. 50 Hier

volgens sal daar 'n regsplig aanwesig wees as die feite wat nie

openbaar is, wesenlik is. 51 Die wesenlikheidsvraag is dus in 

wese 'n vraag na die onregmatigheid van die handeling (synde 'n 

omissio) . Die wesenlikheidstoets is soos toegepas in die Oudts

hoorn-saak, 52 synde 'n vraag na die objektiewe redelikheid en 

dus onregmatigheid van die handeling. Die moontlike wysiging van 

46 Oelofse "Die omvang van 'n versekerde se voorkontraktuele openbarings
plig" (1984) MB 94-99. 

47 Sien Orban v Stead 1978 (2) SA 713 (W) 718B-C; Reinecke & Becker "Die 
openbaringsplig by versekering: uberrima fides oorboord" supra 89. 

48 Minister van Polisie v Ewels 1~75 (3) SA 590 (A) 597B; LAWSA vol 8 par 
20. 

49 Van der Walt " 'Duty of care' : tendense in die Su id-Afr ikaanse en Engel
se regspraak" 1993 (56) THRHR 558-568 563; LAWSA vol 8 par 22. Dit 
kom dus neer op 'n judisiele waarde-oordeel of die aangetaste belang 
ooreenkomstig die boni mores beskermingswaardig is. Contra egter Qi
lingele v South African Mutual Life Assurance Society supra 74F waar 
bevind is dat die vraag na wesenlikheid, itv art 63 van die Verseke
ringswet 27 van 1943, nie op 'n waarde-oordeel neerkom nie. Dit skep 
die indruk (ten onregte) dat die hof nie besig was met die bepaling van 
die objektiewe onregmatigheid nie, maar eerder met kousaliteit. 

50 Regal v African Superslate (Pty) Ltd 1963 (1) SA 102 (A) llF; van der 
Walt "'Duty of care': tendense in die Suid-Afrikaanse en Engelse reg
spraak" supra 563. 

51 Vgl Van der Merwe "Uberrima fides en die beraming van die risiko voor 
sluiting van 'n versekeringskontrak": supra 9; Van Niekerk "Enke le op
merkings oor die openbaringsplig by versekeringskontrakte" supra 93. 

52 Supra en verduidelik in President Versekeringsmaatskappy Bpk v Trust 
Bank van Afrika Bpk supra. 
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die wesenlikheidstoets soos wat in die Qilingele-saak53 gebeur 

het, naamlik deur te vra of die betrokke versekeraar waarskynlik 

by die berekening van die risiko deur die foutiewe voorstelling 

(verswyging) beYnvloed is, is waarskynlik nie meer 'n toets na 

die onregmatigheid van die handeling nie, maar eerder vir kousa

liteit. Onregmatigheid behels 'n objektiewe belange-afweging 

tussen die partye wat nie slegs die eff ek van die verswyging op 

die betrokke versekeraar bepaal nie, want dit dui op 'n onaan

vaarbare subjektievering van die (objektiewe) onregmatigheids

toets. 54 So 'n benadering beklemtoon (en beskerm) die belange 

van die versekeraar ten onregte en kan lei tot onbillike resul

tate. 55 

Die probleme random die Qilingele-saak56 onderstreep die nood

saaklikheid om die hele kwessie van verswygings (nie-openbarings) 

as wanvoorstelling per omissionem te beskou. 

So sal die werklike vraagstuk, naamlik na die onregmatigheid van 

die handeling, binne die konteks van die deliktereg ondersoek en 

53 Supra; Sien ook die bespreking supra teenoor voetnoot 25. Vgl egter 
ook MacGillivray & Parkington supra par 663 wat beklemtoon dat dit nie 
gaan om die opinie van die betrokke versekeraar nie. 

54 Dat die effek van die handeling (hetsy as omissio) op die versekeraar 
bepaal moet word as synde deel van die belange-afweging ten einde die 
redelikheid te bepaal, kan egter nie ontken word nie. In Qilingele 
supra 74F word egter ontken dat 'n belange-afweging ter sake is en is 
dit dus twyfelagtig of die hof se werkwyse op die beoordeling van on
regmatigheid neerkom. Ook Havenga "The test of materiality in insu
rance law: another look at Qilingele v South African Mutual Life Assu
rance Society" (1995) 7 SA Mere LJ (251-257) 256 meen dat die hof kou
saliteit beoordeel het. 

55 Dit sal so wees indien die objektiewe redelikheid nie meer ter sake is 
in die beoordeling van die effek van die foutiewe voorstelling (verswy
ging) op die versekeraar nie, soos wat in Qilingele supra 74F gese is. 
Die hof verklaar nie hoe daar gewaak moet word teen onredelike bein
vloeding by die betrokke versekeraar (deur die valse voorstelling) nie. 

56 Supra. Van die vernaamste probleme is die versuim van die hof om die 
onregmatigheid van die foutiewe voorstelling te bepaal en ook die kuns
matige onderskeid wat daar tussen verswygings ('n omissio) en positiewe 
voorstellings ('n commissio) getref word. 
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ontwikkel kan word. 57 So 'n siening sal ook daartoe lei dat 

die ander deliktuele vereistes soos kousaliteit, by kontrakte wat 

as gevolg van nie-openbarings gesluit word, toepassing vind. 58 

Dit sal ook lei tot die toepassing van ander deliktuele remedies 

as kansellasie, soos skadevergoeding en die weg baan vir die ont

wikkeling van die of verdere remedies. 59 Wanvoorstelling, het

sy as 'n commissio of omissio wat aanleiding tot 'n versekerings

kontrak gee, behoort daarom te voldoen aan dieselfde deliktuele 

beginsels wat sou geld as dit aanleiding tot enige ander kontrak 

sou gee. 60 Wanvoorstelling in versekeringskonteks is dan ook 

nie onbekend nie. 61 

Die gewone remedies wat beskikbaar is wanneer wanvoorstelling 'n 

kontrak tot gevolg het, naamlik kansellasie met gepaardgaande 

restitutio in integrum en skadevergoeding, behoort dan ook van 

toepassing te wees as dit 'n versekeringskontrak tot gevolg 

het. 62 'n Kansellasiereg bestaan vir die onskuldige party, 

hetsy daar opset, nalatigheid of geen skuld aan die kant van die 

misleier was nie. 63 Wat skadevergoeding betref in geval van 

57 So 'n siening sal ook die ongeregverdigde invoering van vreemde regs
reels makliker kan herken en vermy. So sou die ongeregverdigde invoe
ring van die Engelse reel, dat premies deur 'n versekerde verbeur moet 
word in geval van opsetlike wanvoorstelling, vermy kon word, sien hier
oor LAWSA vol 12 par 138. 

58 Sien in die algemeen LAWSA vol 12 par 121-131. 

59 Sien infra par 3.5.3 waar regshervorming bespreek sal word. 

60 Tans stel die positiewe reg nie kousaliteit as 'n aparte vereiste by 
die toepassing van nie-openbaring as aparte regsf iguur nie, vgl Gordon 
& Getz supra hfst 6. 

61 Vgl Gordon & Getz supra 199; LAWSA vol 12 par 121-131; Widiss Insu
rance Materials on Fundamental Principles, Legal Doctrines and Regu
latory Acts (1989) 520 701 (hierna Widiss). 

62 Van der Merwe & Olivier supra 222; Neethling ea supra 293. Sien ook 
Malcher & Malcomess v King Williamstown Fire & Marine Insurance and 
Trust Co supra. 

63 Sien LAWSA vol 12 par 138; Preller v Jordaan 1956 (1) SA 483 (A) 494-
496. Ingeval van onskuldige wanvoorstelling sien Viljoen v Hillier 
1904 TS 312, Wiley v African Realty Trust 1908 TH 104 en die onlangse 
beslissing van Labuschagne v Fedgen Insurance Ltd 1994 ( 2) SA 228 
(WLD). De Wet & Van Wyk 46-47 kritiseer egter die uitsprake wat 'n 
kansellasiereg ook by onskuldige wanvoorstelling verleen aangesien daar 
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verbreking van die versekerde se (ex lege) openbaringsplig, is 

dit onseker of dit as 'n selfstandige of alternatiewe remedie 

verhaal kan word. In La Banque Financiere v Westgate Insurance 

Co, 64 is skadevergoeding, in die . afwesigheid van skuld65 aan 

die kant van die versekeraar, nie aan 'n versekerde toegeken nie. 

Birds wys ook daarop dat 'n skadevergoedingseis nie toegestaan 

behoort te word nie waar skuld afwesig is. 66 

Ook Clarke67 wys daarop dat daar geen gerapporteerde saak in 

Engeland is nie waarvolgens skadevergoeding in die geval van nie

openbaring toegeken is. Die rede hiervoor kan moontlik daarin 

li dat versekeraars dit geriefliker vind om eerder van hulle 

kansellasiereg gebruik te maak as om skadevergoeding te be

wys. 68 Daarbenewens word voorkontraktuele voorstellings ge

woonlik tot waarborge verhef met "basis van die kontrak"-klou

sules en steun versekeraars ook grootliks op hulle gepaardgaande 

(ooreengekome) kansellasiereg. 69 Nog 'n verklaring is dat nie

openbaring nie volgens ens positiewe reg as 'n verskyningsvorm 

van wanvoorstelling beskou word nie. Skadevergoeding is 'n al

gemene ·remedie by deliktuele eise en di t word algemeen gee is 

(buite die versekeringskonteks) waar opsetlike of nalatige wan

voorstelling tot kontraksluiting lei. 70 Indien nie-openbaring 

nie sprake van 'n "wangedrag" aan die kant van die misleier is nie. 

64 [1988] 2 Lloyds Rep 513 (CA). 

65 Hetsy as opset of nalatigheid. 

66 "Insurers not liable in damages for failure to disclose" 1988 Journal 
of Business Law 421-424. Birds Modern Insurance Law 3de uitg (1993) 
(hierna Birds) steun self nie die standpunt nie. 

67 The Law of Insurance Contracts (1989) 479. 

68 Omdat versekeraars dit waarskynlik moeilik vind om 'n kousale verband 
tussen die nie-openbaring en die risikoverwesenliking te bewys. Sien 
oak LAWSA vol 12 par 138 en Gordon & Getz supra 128. 

69 Die kwessie sal infra par 3~1 volledig ondersoek word. 

70 Sien Administrateur Natal v Trust Bank van Afrika Bpk 1979 (3) SA 824 
(A) 832H-833A; Kern Trust (Edms) Bpk v Hurter 1981 ( 3) SA 607 (K); 
Bayer South Africa (Pty) Ltd v Frost 1991 (4) SA 559 (A); Standard 
Chartered Bank of Canada v Nedperm Bank Ltd 1994 (4) SA 747 (A) en 
O'Brien "Deliktuele remedie op grand van nalatige wanvoorstelling binne 
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wel as wanvoorstelling beskou word, behoort skadevergoedingseise 

ook algemene toepassing te vind. Die wyse waarop skadevergoeding 

by wanvoorstelling bereken word, geskied deur die benadeelde se 

posisie te bepaal as die wanvoorstelling nie gepleeg was nie. 71 

Tans erken ons reg nie 'n skadevergoedingseis ingeval van onskul

dige wanvoorstelling nie. 72 

2.1 Kritiek teen die versekeraar se kansellasiereg73 

Die kansellasiereg van 'n versekeraar74 in geval van nie-open

baring van 'n wesenlike feit deur die versekerde is al ondersoek 

en grondig gekritiseer. 75 Dieselfde kritiek kan ook geopper 

word teen die verlening van 'n kansellasiereg wat van toepassing 

is indien nie-openbaring as 'n verskyningsvorm van wanvoorstel

ling erken word. 76 Die volgende punte van kritiek kan aange

stip word. 

kontraktuele verband" 1992 TSAR 134-147. 

71 Hy kry dus sy sg negatiewe interesse, vgl ook Van der Merwe & Olivier 
supra 315. 

72 Van der Merwe & Olivier supra 202; LAWSA vol 12 par 138. Onskuldige 
wanvoorstelling by 'n koopkontrak kan, indien dit op dicta et promissa 
neerkom, tot prysvermindering lei dmv die aediliese remedies, sien 
Phame (Pty) Ltd v Paizes 1973 (3) SA 397 (A) en sien De Vos "Opsetlike 
Wanvoorstelling by Kontraksluiting" supra 63-72 se kritiek teen die be
slissing. 

73 Aanbevelings en regshervorming sal later volledig bespreek word, sien 
infra par 3.5.3.1 en 3.5.3.2. 

74 Die remedie kan natuurlik ook tgv 'n versekerde geld, sien supra voet
noot 7. 

75 Vgl Trakman "Mysteries surrounding material disclosure in insurance 
law" (1984) 34 University of Toronto LJ 421-446; Merkin "Insurance Law 
and the Law Commission" 1981 Lloyds Maritime & Commercial LQ 347-358; 
Borrowdale "Non-disclosure and breach of warranty in insurance law: The 
report of the Law Commission, October 1980" (1981) 3 MB 143-145; Aus
traliese Law Reform Commission Report 20 oor Insurance Contracts (1982) 
par 6, 92-120. 

76 Soos wat in hierdie skripsie geargumenteer word. 
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Kansellasie is 'n uiterste remedie wat op 'n "alles-of-niks" be

nadering neerkom en behoort nie sondermeer as remedie van eerste 

instansie te geld nie. 77 Mindere remedies behoort ook van toe

passing te wees en kansellasie behoort slegs in ernstige gevalle 

toegelaat te word. 78 Dit is ook anomalies om in die 

afwesigheid van skuld 'n kansellasiereg toe te staan, maar nie 

'n skadevergoedingseis nie. 79 

Die mees grondliggende beswaar is egter dat 'n versekeraar 'n 

kansellasiereg verleen word selfs al sou hy (waar die valse voor

stelling80 nie gemaak was nie) nogtans kontrakteer, maar dan op 

ander terme. 81 Die onbillikheid hiervan het duidelik na vore 

gekom in die Pi11ay-saak82 waar Didcott R bevind het83 dat 'n 

versekeraar nie behoort te kanselleer waar hy nogtans sou kon

trakteer nie. Ook in die onlangse Labuschagne-saak, 84 'n geval 

van onskuldige wanvoorstelling, is die versekeraar toegelaat om 

77 Vgl Trakman "Mysteries surrounding material disclosure in insurance 
law" supra 422-423. 

78 Sien infra par 3.5.3.2 vir 'n volledige bespreking hiervan. Skuld is 
nie 'n vereiste by die toestaan van 'n kansellasiereg by nie-openbaring 
nie, sien Mac Gillivray & Parkington supra par 643 en Gordon & Getz 
supra 128 en is ook nie 'n vereiste vir 'n kansellasiereg by wanvoor
stelling nie. 

79 Vgl Van der Merwe & Olivier supra 202. 

80 Ek verwys spesifiek nie net na wanvoorstelling nie omdat ens positiewe 
reg dit nog nie uitdruklik so beskou nie vgl Qilingele v South African 
Mutual Life Assurance Society supra. 

81 Sien ook Van der Merwe & Reinecke "When can an insurer cancel a con
tract on the grounds of misrepresentation or breach of warranty?" 1991 
4 TSAR 681-686; 684; Van Niekerk "Section 63(3) of the Insurance Act 
and the remedies for breach of a warranty in an insurance contract" 
(1991) 3 SA Mere LJ 114-123, 120. 

82 Pillay v South African National Life Assurance Co Ltd 1991 (1) SA 363 
(D). Die saak het wel oor die verlening van 'n kansellasiereg in geval 
van waarborgbreuk gehandel, maar die kritiek in die saak geopper, is 
ook geldig tov 'n kansellasiereg in die algemeen. 

83 Op 371C-D. 

84 Labuschagne v Fedgen Insurance Ltd supra. Sien ook hieroor Havenga 
"The materiality of representations and non-disclosures in insurance 
contracts" supra. 
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te kanselleer al is bevind dat die versekeraar nogtans sou kon

trakteer, maar vir 'n verminderde bedrag. 

Wat regshervorming betref, sal dit saam met voorstelle vir die 

wysiging van die versekeraar se kansellasie by waarborgbreuk 

behandel wora. 85 

85 Infra par 3.5.3.1 en 3.5.3.2. 
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HOOFSTUK 3 

WAARBORGE 

As gevolg van die beperkte omvang van die skripsie sal daar kort

liks en oorsigtelik na sommige aspekte van waarborge verwys word 

voordat die remedies by waarborgbreuk bespreek word. 86 Daar 

sal ook aanvanklik na die betekenis en totstandkoming van waar

borge in die Engelse reg gekyk word. Die rede hiervoor is dat 

die gebied in ons reg grootliks deur die Engelse reg beYnvloed 
is. 87 

3.1 Die betekenis van waarborge in die Engelse 

versekeringsreg 

Volgens die Engelse versekeringsreg is 'n waarborg 'n term van 

die kontrak waarvolgens die versekerde waarborg dat 'n voorstel

ling oor die verlede of hede akkuraat88 of (volgens sy kennis) 

waar is, 89 (die sogenaamde bevestigende waarborg) 90 of dat 'n 

feit of omstandigheid in die toekoms sal bly voortbestaan (die 

sogenaamde promissoriese of deurlopende waarborg). 91 

86 Vir 'n volledige bespreking sien MacGillivray & Parkington supra par 
545-548; 727-825; LAWSA vol 12 par 154-169; Birds supra 99-116; 
Australiese Law Reform Commission Report 20 oar Insurance Contracts 
(1984) hfst 6 & 8; Gordon & Getz supra 213-235. 

87 Sien LAWSA vol 12 par 161; Lewis Ltd v Norwich Union Fire Insurance Co 
Ltd 1916 AD 509. 

88 Dws "warranties of fact" (feitewaarborge) waar die akkuraatheid van die 
inligting gewaarborg word, vgl MacGillivray & Parkington supra par 760-
762 Birds supra 123. 

89 Dws "warranties of opinion" (kenniswaarborge) waar bloat die verseke
rde se kennis aangaande 'n feit gewaarborg word. Sien hieroor Mac
Gillivray & Parkington supra 762; Birds supra 126. 

90 Die term word nie deur skrywers socs MacGillivray & Parkington supra en 
Birds supra gebruik nie, maar word wel deur Suid-Afrikaanse skrywers 
gebruik, vgl Gordon & Getz supra 215. 

91 Sien MacGillivray & Parkington supra par 765; Ivamy General Principles 
of Insurance Law 6de uitg (1993) 321 (hierna Ivamy). 
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waarborge word geskep as 'n kontraktuele beding 'n absolute ver

pligting bevat, dit wil se wat streng nagekom moet word en dit 

oak 'n "vital term" (wesenlike beding) is. 92 Indien die inhoud 

van die beding die risiko raak, sal so 'n beding as wesenlik 

("vital") beskou word. Indien dit die risiko nie raak nie, kan 

dit nogtans as 'n wesenlike beding beskou word as die partye 

woorde gebruik om aan te dui dat die beding deur die partye as 

wesenlik beskou word. MacGillivray en Parkington93 wys ook 

daarop dat waarborge dieselfde betekenis het as wat "conditions" 

in ander kontrakte het, naamlik 'n term van die kontrak wat by 

verbreking daarvan die verontregte kontraktant geregtig maak om 

die kontrak te kanselleer. 94 Die aanspreeklikheid van die ver

sekeraar word so afhanklik gemaak van die bestaan95 of die 

waarheid96 van die feite wat gewaarborg word. Die gebruiklike 

wyse in so 'n situasie97 is om van die versekerde te verwag om 

die korrektheid98 van sy antwoorde wat in sy aansoekvorm ver

strek is, te waarborg. Gewoonlik word daar dan van die verse

kerde verwag om al sy gemelde antwoorde so te waarborg en word 

sy antwoorde beskou as die basis (of grondslag) van die kontrak 

tussen qie partye - die sogenaamde "basis van die kontrak" klou-

92 MacGillivray & Parkington supra 545; Reinecke "'Conditions' en 'War
ranties' in versekeringskontrakte" in Joubert (red) EM Hamman - gedenk
bundel (1984) 82-105 84-89; Sutton Insurance Law in Australia 2de uitg 
(1991) 457 (hierna Sutton); De Hahn v Hartley (1786) 1 Term Rep 343; 
99 ER 1130; Pawson v Watson (1778) 2 Cowp 785, 98 ER 1130. 

93 Supra par 545. 

94 Dikwels word dan oak so na "conditions precedent to the validity of the 
policy" verwys, vgl Sutton supra 458; MacGillivray & Parkington supra 
par 741. Dit is natuurlik nie korrek om te praat van geldigheid ( "va
lidity") nie, want die kontrak is geldig tot tyd en wyl die verontregte 
party sy keuse tot kansellasie uitgeoefen het, vgl ook MacGillivray & 
Parkington supra par 790. 

95 Sien MacGillivray & Parkington supra par 545. 

96 Sien Kelly & Ball Principles of Insurance Law in Australia and New 
Zealand (1991) par 3.208 (hierna Kelly & Ball). 

97 Dit wil se as die beding nie die risiko raak nie. 

98 Hetsy dit 'n waarborg is wat akkuraatheid of bloot net kennis of opinie 
van 'n versekerde verg. Vgl infra par 3 .1 en 3. 2 vir 'n bespreking oor 
die tipes waarborge. 
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sule, kortweg basis-klousule genoem. 99 Daarbenewens sal die 

gebruik van so 'n basis-klousule (op sy eie) volgens die Engelse 

reg voldoende aanduiding wees dat die partye bedoel het dat die 

versekerde al sy antwoorde waarborg. 100 

Die ouer Engelse beslissings dui daarop dat versekeringswaarborge 

aanvanklik nie op onbenullighede betrekking gehad het nie en oor 

wesenlike aspekte gehandel het. 101 

Daarbenewens was die wyses waarop waarborge geskep kon word ook 

beperk102 en wys Hasson103 daarop dat waarborge, wat in 'n 

aparte dokument vervat was, nie sonder meer deel van die verseke

ringspolis geag kon word nie. Die beperking wat daar gestel was 

op die wyse waarop waarborge geskep kon word, is in skerp teen

stelling met moderne algemene gebruik onder versekeraars, naamlik 

om van die versekerde te vereis om al sy antwoorde in sy aansoek

vorm te waarborg, welke antwoorde dan as basis van die kontrak 

beskou word, en dan boonop die aansoekvorm (met die gepaardgaande 

waarborg) deur verwysing daarna in die versekeringspolis in te 
lyf .104 

99 Sien Hasson "'The basis of the contract clause'" supra 29; LAWSA vol 
12 par 163; MacGillivray & P~rkington supra 728, 737. 

100 Sien Dawsons Ltd v Bonnin supra; MacGillivray & Parkington supra par 
737. 

101 Soos in De Hahn v Hartley supra en Ross v Bradshaw (1761) 1 Wm Bl 313; 
96 ER 175; Hasson "'The basis of the contract clause"' supra 29-32. 
Contra egter Vance "Resuscitation of the warranty in fire insurance" 
(1911) 20 Yale LJ 523-534 en Vance "The history of the development of 
the warranty in insurance law" (1911) 20 Yale LJ 523-534 wat ontken dat 
die beslissings oor wesenlike bedinge gehandel het. 

102 Hasson "'The basis of the contract clause'" supra 29; Reinecke "'Condi
tions en warranties' in versekeringskontrakte" supra 89. 

103 Supra 31-32. Sien eek MacGillivray & Parkington supra par 731. 

104 Sien Birds "Warranties in insurance proposal forms" (1977) Journal of 
Business Law 231-240; MacGillivray & Parkington supra par 728. Die 
gebruik is eek geed gevestig in die Suid-Afrikaanse versekeringsbedryf, 
sien Yorkshire Insurance Co Ltd v Ismail 1957 (1) SA 353(T) 3550-E; 
Heslop v General Accident, Fire & Life Assurance Corp Ltd 1962 ('3) SA 
5ll(A) 514F-G; Pillay v South African National Life Assurance Co Ltd 
supra 365A. 
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Indien die polis uitdruklik bepaal dat ander dokumente, soos die 

a~nsoekvorm, 105 deur verwysing daarna by die polis ingelyf 

word, moet die twee dokumente saamgelees word. Moeiliker is 

egter gevalle waar die aansoekvorm waarborge skep (gewoonlik met 

'n basis-klousule) en dan verder bepaal dat die aansoekvorm 

ingelyf is en saamgelees moet word met die polis sonder dat die 

polis uitdruklik die waarborge inlyf (deur verwysing daarna). 

Daar bestaan gesag vir die standpunt dat die aansoekvorm nogtans 

deel van die polis uitmaak, 106 soos in die Engelse reg, asook 

vir die siening dat die aansoekvorm nie deel van die polis 

uitmaak nie, 107 soos in die Australiese reg . 108 In Australie 

sal die vraagstuk nou nie meer voorkom nie aangesien waarborge 

(ongeag die wyse hoe dit geskep is) as voorstellings beskou 

word. 109 

Wat die aspek in die Suid-Afrikaanse reg betref sal die Engelse 

standpunt waarskynlik gevolg word. Die redes hiervoor is dat die 

polis streng gesproke nie 'n versekeringskontrak is nie, maar 

bloot :n dokument waarin die versekeringskontrak (of 'n deel 

daarvan) beliggaam is. Verder voorsien artikel 63(3) van die 

Versekeringswet110 so 'n moontlikheid waar dit verwys na bepa

lings vervat in 'n polis "of in enige dokument wat op daardie 

polis be trekking het ... ". 111 Die aangehaalde gedeel te voorsien 

105 Of endossemente tot die polis. 

106 Sien Joel v Law Union Insurance Co [1908] 2 KB 863 (CA); MacGillivray 
& Parkington supra par 731. 

107 Deaves v City Mutual Life Assurance Soc [1971] VR 140 (S c Victoria) 
57; Kelly & Ball supra par 3.192. 

108 Dit was die posisie veer hulle Insurance Contracts Act 80 van 1984, vgl 
oak hieroor Marks & Balla Guidebook to Insurance Law in Australia 2de 
uitg (1987) 218-219 (hierna Marks & Balla.) 

109 Sien art 24 van die Australiese Insurance Contracts Act 80 van 1984. 
Vergelyk oak die bespreking infra 3.5.3.1 oar sommige aspekte van die 
Australiese versekeringsreg. 

110 Wet 27 van 1943. 

111 My kursivering. 
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by implikasie dat 'n aansoekvorm op die polis betrekking kan he 

sender dat die polis noodwendig na die aansoekvorm verwys. 

Die praktyk ender versekeraars, om waarborge in die aansoekvorm 

deur verwysing daarna in die polis in te sluit, of nog erger om 

dit in te sluit bloot deur so in die aansoekvorm te bepaal, bena

deel die versekerde veral omdat dit vir die versekerde moeiliker 

is om sy verpligtinge, wat nie in die polis uitgespel word nie, 

te bepaal. 112 Moontlike regshervorming van die en ander aspek

te van basis-klousules sal later bespreek word. 113 

Basis-klousules het hulle verskyning gedurende die negentiende 

eeu gemaak114 en het die eerste keer in die gerapporteerde be

slissing van Ducket v William115 ter sprake gekom. Volgens 

Hasson116 was die doel met basis-klousules aanvanklik om die 

versekerde se aandag daarop te vestig117 dat die inligting wat 

verskaf is vir die versekeraar belangrik was. Volgens Kelly en 

Ball118 was die aanvanklike doel om aan te dui dat die inlig

ting wat die versekerde verskaf het die versekerde tot kontrak

slui ting oorreed het. Die howe het egter kart na Ducket.v Wil

liams119 beslis dat basis-klousules wesenlikheid as vereiste 

verwyder120 (in 'n aksie om die kontrak te kanselleer), en in 

112 Sien ook hieroor MacGillivray & Parkington supra par 728. 

113 Vgl infra 3.5.3. 

114 Sien Hasson "'The basis of the contract clause'", supra 32-33; Khan, 
"Insurance Law: Statutory changes to the 'Basis of the Contract' clause 
and materiality with particular reference to the West Indies" ( 1987) 36 
International & Comparative LQ 375-383. 

115 (1834) 1 C&M 348, 149 ER 794. 

116 Supra 38. 

117 Hasson praat van 'n "educative" rol. 

118 Supra par 3.199. 

119 Supra. 

120 Sien Anderson v Fitzgerald (1953) 4 HLC 483, 10 ER 551. In Thompson 
v Weems ( 1884) 9 App Cas 6 71 ( HL) 683 is bygevoeg dat die part ye 
enigiets wesenlik kan maak. 
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Dawson v Bonnin121 is beslis dat basis-klousules alle ant-

woorde wat die versekerde verstrek het, kontraktueel wesenlik 

maak. 

Alhoewel daar verskeie tipe basis-klousules is, 122 is die mees 

algemene soort die wat die akkuraatheid123 van die inligting 

wat die versekerde verskaf het, waarborg. 124 

Basis-klousules was grootliks gebruik deur Britse verseke

raars .125 In Engeland sal die gewildheid van basis-klousules 

waarskynlik afneem, in die lig van die riglyne wat die verse

keringsbedryf neergele het126 vir versekeraars wat lede van die 

Association of British Insurers and Lloyd's is. Hiervolgens 

onderneem versekeraars om nie meer basis-klousules te gebruik 
nie.127 

121 Supra. In die saak was die verbreking van die waarborg nie wesenlik nie 
en het dit juis die risiko verminder! Volgens Hasson supra 35 is die 
saak 'n voorbeeld van hoe waarborgtegniek ontaard bet en tot misbruik 
aaoleiding kan gee. Na die Dawson-saak bet soortgelyke beslissings 
gevolg vgl McKay v London General Insu-rance Co [1935] 51 Lloyd's Rep 
201 (KB) en Australian Widows' Fund Life Assurance Society Ltd v Natio
nal Mutual Life Association of Australasia Ltd [1914] AC 634 AC. 

122 Een tipe waarborg dat die versekerde sy openbaringsplig nagekom het en 
(of) horn nie aan wanvoorstelling skuldig gemaak het nie. Sulke waar
borge bevestig die versekeraar se gemeenregtelike posisie om die kon
trak te kanselleer indien wesenlike feite nie openbaar is nie of fou
tief voorgestel is. 'n Ander tipe waarborg dat die versekerde se ant
woorde (volgens sy kennis) waar is. Vgl ook hieroor Kelly & Ball supra 
par 3.196. 

123 Die trefwydte van basis-klousules is tot nadeel van versekerdes uitge
brei toe die Engelse howe goedskiks aanvaar bet dat "truly stated" ak
kuraatheid beteken ongeag die versekerde se eie kennis omtrent die 
aangeleentheid, vgl Thompson v Weems supra. 

124 Sien Kelly & Ball supra par 3.196. 

125 Sien die opmerking van Wright R in Provincial Insurance Company v Mor
gan [1933] AC 240 251-252 dat basis-klousules algemeen gebruik word. 

126 Sien die Association of British Insurers and Lloyd's: Statements of In
surance Practice (1986). Die riglyne bet gevolg na grondige kritiek 
(waarop infra ingegaan sal word) teen waarborge (insluitende basis
klousules) vervat in die Engelse Law Commission Report 104 oor Insu
rance Law: Non-disclosure and Breach of Warranty (1980). 

127 Die probleme met die riglyne is dat dit nie regskrag het nie. Verder 
is alle versekeraars nie lede van die Association of British Insurers 
and Lloyd's nie. Daarbenewens kan die verbod op basis-klousules maklik 
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Waarborge skep absolute verpligtinge vir die versekerde en moet 

dus streng nagekom word. 128 Afwesigheid van skuld of onmoont

l~kheid van prestasie sal dus nie die versekerde van kontrakbreuk 

verskoon nie. 129 

Daarbenewens hoef die waarborg nie oor 'n wesenlike feit te han

del nie • 130 Volgens MacGilli vray en Parkington131 is die im

plikasies hiervan dat die inhoud van die waarborg van geen belang 

hoef te wees by die berekening van die risiko nie, en verder hoef 

die verbreking van die waarborg nie kousaal verbind te wees tot 

die plaasvind van die gebeurtenis waarteen verseker is nie. 132 

Verbreking van 'n waarborg gee ook per se aanleiding tot 'n 

kansellasiereg. 133 

omseil word deur bloat al die versekerde se antwoorde in sy aansoekvorm 
as "conditions precedent" te beskou. Birds supra 144 toon aan dat ver
sekeraars ook nog basis-klousules gebruik om kenniswaarborge ("warran
ties of opinion") ( sien voetnoot 89 supra) en voortdurende waarborge te 
skep. 

128 Vgl MacGillivray & Parkington supra par 742 746; Sutton supra 743 746; 
Sutton supra 462; Birds supra 99. 

129 Sien Birds supra 130; MacGillivray & Parkington supra 746; LAWSA vol 
12 par 161; Khan "Insurance Law: Statutory changes to the 'Basis of 
Contract' clause and materiality with particular reference to the West 
Indies" supra 377; Baer & Rendall Cases on the Canadian Law of Insu
rance (1988) 384 (hierna Baer & Rendall). Sien verder ook die bespre
king infra oor remedies by waarborgbreuk. 

130 Sien MacGillivray & Parkington supra par 742; Thompson v Weems supra; 
Reinecke "'Conditions' en 'warranties' in versekeringskontrakte" supra 
88-89; Baer & Rendall supra 382; Hasson "'The basis of the contract 
clause'" supra 38; Boberg "Insurance warranties are trumps" (1966) 83 
SALJ 220-224; Widdis supra 701; Clarke supra 429. Sien egter oak art 
63(3) van die Versekeringswet 27 van 1943 en die bespreking hiervan 
infra. 

131 Supra par 742. Sien ook Yorkshire Insurance v Campbell [1917] AC 218. 

132 Daar sal infra par 3.5.3.1 kortliks ingegaan word op die wesenlikheids
toets by waarborge. 

133 MacGillivray & Parkington supra par 545; De Hahn v Hartley supra. Die 
rede waarom 'n kansellasiereg verleen is, is natuurlik omdat waarborge 
aan "conditions", wat "vital terms" was, gelyk gestel is; sien Fawson 
v Watson supra asook bespreking teenoor voetnoot 94 supra. 
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Die kumulatiewe effek van al die regsbeginsels134 wat van toe

passing is op versekeringswaarborge, het dit verhef tot kragtige 

middels in die hande van versekeraars wat kan lei tot benadeling 

van versekerdes. 135 Aanbevelings is ook al gemaak om van die 

besware teen waarborge uit die weg te ruim136 en het dit ook 

reeds gelei tot regshervorming in Engeland. 137 

3.2 Die betekenis en doel van waarborge in die suid

Afrikaanse reg 

Volgens algemene beginsels van ons kontraktereg is 'n waarborg 

'n term van 'n ooreenkoms wat 'n absolute verpligting skep sodat 

afwesigheid van skuld of onmoontlikheid van prestasie geen ver

skoning hied vir die nie-nakoming van so 'n waarborg nie. 138 

Of 'n kontrak wat 'n waarborg bevat, gekanselleer kan word in die 

geval van verbreking van so 'n waarborg, hang daarvan af of die 

kontrakbreuk van so 'n ernstige aard is dat daar nie redelikerwys 

van die onskuldige party verwag kan word om horn aan die ooreen

koms te hou en met 'n skadevergoedingseis tevrede te wees 

nie. 139 Daar sal aan die vereiste voldoen word as die waarborg 

134 Te wete die skepping van waarborge dmv basis-klousules; streng (strik
te) nakoming van waarborge; dat waarborge oor nie-wesenlike sake kan 
handel en die verlening van 'n kansellasiereg by verbreking. 

135 Sien Hasson "'The basis of the contract clause'" supra; Birds supra 
128-130; Kelly & Ball supra par 3.192 ev; Sutton supra 462 463 475. 

136 Vgl die Engelse Law Commission Report no 104 oor Insurance Law supra. 
Daar sal infra par 3.5.3 volledig na moontlike regshervorming gekyk 
word. 

137 Sien die selfreguleringsmaatreels vervat in die Statements of Insurance 
Practice supra. Daar sal infra 3.5.2 hierop ingegaan word. 

138 Sien Cilliers "Waarborge en garansie in die Suid-Afrikaanse kontrak
tereg" (1962) 25 THRHR 244-262; LAWSA VOL 5 par 187; Van der Merwe, 
Van Huyssteen, Reinecke, Lubbe & Lotz Contract General Principles 
(1993) 212 (hierna Van der Merwe ea); Reinecke "'Conditions' en 'war
ranties' in versekeringskontrakte" supra 87; Cole v Bloom 1961 (3) SA 
422 (A); 

139 Cilliers supra 247; LAWSA vol 5 par 238; van der Merwe ea supra 255; 
Norris v Legal & General Assurance Soc 1962 (4) SA 743 (K). 
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'n wesenlike terrn140 is of verbreking daarvan neerkom op "going 

to the root of the contract" . 141 

So 'n kansellasiereg sal ook bestaan as die partye uitdruklik of 

stilswyend so 'n reg beding het. 142 

Daar bestaan dus nie, volgens algernene beginsels van die Suid

Afrikaanse kontraktereg, 'n algernene kansellasiereg ingeval van 

verbreking van 'n waarborg nie en dit behoort ook nie enige ver

skil te rnaak as so 'n waarborg in 'n versekeringskontrak vervat 

is nie. 

Die betekenis en gevolge wat in die Engelse reg aan waarborge en 

waarborgbreuk gekoppel word, is in die versekeringskonteks deur 

die howe in ons reg ingevoer. 143 Die ongeregverdigde invoering 

van eiesoortige Engelsregtelike beginsels was om die volgende 

redes onbillik en in stryd met ons reg. 

Eersten~ verleen ons reg nie by waarborgbreuk, soos in die Engel

se reg, 144 per se 'n kansellasiereg aan die versekeraar nie. 

Daarbenewens kom die invoering van so 'n kansellasiereg ook 

daarop neer dat die wesenlikheidsvereiste145 wat ons kontrakte

reg stel waaraan 'n term (waarborg) van 'n kontrak moet voldoen 

voordat verbreking van so 'n term (of waarborg) tot kansellasie 

140 Dus 'n "vital" term was, sien Strachan v Prinsloo 1925 TPD 709; Young 
v Land Values Ltd 1924 WLD 216. 

141 Sien Transvaal Cold Storage Co v SA Meat Export Co Ltd 1917 TPD 413. 

142 De Wet & Van Wyk supra par 7; Van der Merwe ea supra 248 ev; Reinecke 
"'Conditions' en 'warranties' in versekeringskontrakte" supra 87-88; 
Minister van Landbou-Tegniese Dienste v Scholtz 1971 (3) SA 188 (A). 

143 Morris v Northern Assurance Co Ltd 1911 CPD 293; Lewis Ltd v Norwich 
Union Fire Insurance Co Ltd 1916 AD 509; Heslop v General Accident, 
Fire & Life Ass Corp Ltd supra. Sien ook Gordon & Getz supra 214. 

144 Sien bespreking supra par 3.2; MacGillivray & Parkington supra par 
545. 

145 Dws of verbreking neerkom op "going to the root of the contract". Daar 
sal infra 3.5.3 verder ingegaan word op die wesenlikheidsvereiste. 
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mag lei, tot niet gemaak word. 146 Hierdie ongeregverdigde in

voering van eiesoortige Engelsregtelike beginsels is al skerp 

gekritiseer147 en het wel gelei tot benadeling van versekerdes 

soos in die (berugte) Jordan-uitspraak148 en tot ingryping deur 

die wetgewer. 149 

Indien die betekenis en gevolge, wat die howe aan versekerings

waarborge gee, verklaar moet word, kom dit daarop neer dat aan

vaar word die partye het uitdruklik of stilswyend op 'n kansel

lasiereg, lex commissoria (in geval van waarborgbreuk) ooreen

gekom.150 Die afleiding uit die meerderheid151 gesag is dat 

daar stilswyend so ooreengekom is. Die rede vir so 'n afleiding 

is dat die howe (in navolging van die Engelse reg) aanvaar dat 

die partye (stilswyend) ooreengekom het dat verbreking deur 'n 

versekerde van 'n versekeringswaarborg, per se 'n kansellasiereg 

aan die versekeraar verleen. 152 Volgens algemene beginsels van 

146 Indien die partye op 'n kansellasiereg ooreengekom het, hoef daar egter 
nie aan die wesenlikheidsvereiste voldoen te word nie - sien Farlam and 
Hathaway Contract Cases, Materials and Commentary 3de uitg (1988) deur 
Lubbe en Murray 582 (hierna Farlam & Hathaway) en MacGillivray & Par
kington supra 743. Art 63(3) van die Versekeringswet 27 van 1943 wat 
infra bespreek word vereis wel wesenlikheid in sekere gevalle (by be
vestigende waarborge). 

147 Sien LAWSA vol 12 par 168; Van Niekerk supra 114-123; Widiss supra 
701; Baer & Rendall supra 384. 

148 Jordan v New Zealand Insurance Co Ltd 1968 (2) SA 238 (OK). Munnik R 
erken op 242G dat die uitspraak onbillik is, maar bevind dat vrae oor 
die wesenlikheid van die waarborgbreuk in die lig van die waarborg nie 
ter sake is nie (243C-D). In casu het die versekerde sy volgende ou
derdom as 22 in stede van 23 aangedui - 'n feit wat die risiko eintlik 
verminder! 

149 Dmv art 63(3) van die Versekeringswet 27 van 1943. Sien infra par 3.4 
vir 'n bespreking hiervan. 

150 Sien LAWSA vol 12 par 163. 

151 Vgl beslissings soos Beyers' Estate v Southern Life Association 1938 
CPD 8; Heslop v General Accident, Fire and Life Assurance Corp Ltd 
supra; Jordan v New Zealand Insurance Co Ltd .supra. 

152 Die rol wat basis-klousules gespeel het in die skepping van waarborge 
en die betekenis wat die howe aan die klousules gegee het nl dat dit 
alle antwoorde van 'n versekerde wesenlik maak, het sekerlik bygedra 
tot so 'n benadering. 
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ons kontraktereg153 behoort die howe egter traag te wees om 'n 

stilswyende beding in 'n kontrak in te lees, veral as die stil

s~yende beding 'n buitengewone remedie is! 154 Daarbenewens kan 

die bestaan van so 'n beding slegs aanvaar word as die toets 

daarvoor, naamlik dat daar uit die omringende omstandighede en 

die uitdruklike bepalings van die kontrak afgelei kan word dat 

die part ye die stilswyende beding bedoel het, toegepas is. 155 

Geen Suid-Afrikaanse beslissings wat handel oor versekeringswaar

borge, 156 kan gevind word waar die toets wel toegepas is nie. 

Die hantering, deur die Suid-Afrikaanse howe van versekerings

waarborge, laat dus veel te wense oor. 

Daar moet egter onthou word dat die howe se siening van die 

beginsels van die kontraktereg en dus ook die versekeringsreg, 

sterk beYnvloed was deur die beklemtoning in die 19de eeu van die 

partye se kontrakteersvryheid. Hierdie feit verklaar myns in

siens die geredelikheid waarmee die howe bevind het dat basis

klousules op waarborge neerkom en dat aan waarborgbreuk die ern

stige gevolge gekoppel word wat dit tans het. 157 

Waarborge het gewoonlik betrekking op inligting wat deur die ver

sekerde aan die versekeraar verskaf is of te wel voorstellings 

deur horn gemaak oor feite, hetsy dit betrekking het op die ver-

153 Farlam & Hathaway supra 417. 

154 Vgl Goldberg v Buytendag Boerdery Beleggings (Edms) Bpk 1980 (4) SA 775 
(A) waar gese is 'n kansellasiereg is 'n buitengewone remedie wat slegs 
in bepaalde omstandighede beskikbaar is. 

155 Sien Van den Berg v Tenner 1975 (2) SA 268 (A) 276H-277A. 

156 Vgl beslissings socs die vermeld in voetnoot 151. In Norris v Legal 
and General Assurance Society Ltd supra 749 was (by implikasie) bevind 
dat 'n kansellasiereg stilswyend beding was by verbreking van 'n beding 
waarvolgens die versekerde kennis moes gee. Hier was egter nie 'n 
waarborg ter sprake nie en die hof se ook nie watter toets toegepas 
word vir so 'n bevinding nie. 

157 Nl dat dit tot kansellasie kan lei. Die temperende effek van art 63(3) 
van die Versekeringswet (wat infra bespreek word) meet egter in gedagte 
gehou word. 
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lede, hede of toekoms. 158 Indien 'n waarborg egter nie op so 

'n voorstelling van die versekerde gebaseer is nie, maar bloot 

op 'n kontraktuele onderneming neerkom byvoorbeeld waar die ver

sekeraar 'n deurlopende waarborg soos 'n ysterkluisklousule159 

skep, sal so 'n waarborg nie deur artikel 63(3) 160 getref word 
nie .161 

Dit is verder belangrik om waarborge te onderskei van voorkon

traktuele voorstellings. Waarborge (wat dikwels op sulke voor

stellings gebaseer word) is bedinge van die kontrak en word deur 

die kontraktereg beheers. Daarteenoor kan valse voorkontraktuele 

voorstellings162 op wanvoorstelling neerkom wat deur die de

liktereg beheers word en vorm sulke voorstellings nie deel van 

die kontrak nie tensy dit gewaarborg word. 163 

158 Die waarborge kan of bevestigend of deurlopend wees en daarbenewens of 
akkuraatheid ("accuracy") of kennis ("opinion") van die versekerde 
waarborg - vgl supra en die gesag aangehaal in voetnote 88 en 89. 

159 Soos in die onlangse appelhofbeslissing south African Eagle Insurance 
Co Ltd v Norman Welthagen Investments (Pty) Ltd 1994 (2) SA 122 (A). 

160 Van die Versekeringswet 27 van 1943. 

161 Sien South African Eagle Insurance Co Ltd v Norman Welthagen (Pty) Ltd 
supra 1268. Reinecke "Versekeringswaarborge en artikel 63(3) van die 
Versekeringswet 27 van 1943" (1994) TSAR 831-837 argumenteer dat art 63 
wel op feite soos in die Welthagen-saak van toepassing behoort te wees. 
Dit is egter te betwyfel of sy standpunt gevolg sal word in die lig van 
die geforseerde betekenis wat sy argument aan die begrip "voorstelling 
wat aan 'n versekeraar gemaak" vervat in die art 63(3)gee. Sy argument 
wat ooreenkom met die van die respondent se advokaat in die saak was 
dan ook deur die hof verwerp. Daar kan egter met Reinecke saamgestem 
word dat art 63 wel op gevalle soos wat in die Welthagen-saak voorgekom 
het van toepassing behoort te wees maar dit behoort deur wetgewing reg
gestel te word. Daar sal infra op die verdere vraagstuk nl of art 
63(3) ook op deurlopende waarborge van toepassing is of behoort te wees 
ingegaan word. 

162 Hetsy dit op 'n commissio of omissio neerkom. Soos supra hfst 2 aange
toon, word die versuim om wesenlike feite te openbaar egter nie deur 
ons positiewe reg as 'n verskyningsvorm van wanvoorstelling beskou nie, 
maar as nie-openbaring deur die versekerde. 

163 Tereg voer Reinecke "Versekeringswaarborge en artikel 63 ( 3) van die 
Versekeringswet 27 van 1943" supra aan dat die blote feit dat 'n voor
stelling gewaarborg word, nie beteken dit verloor sy karakter as voor
stelling nie. 
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Tans maak versekeraars grootliks van waarborge gebruik as krag

tige middels om die risiko te omskryf en te beheer. 164 Daarbe

newens verleen waarborgbreuk 'n alternatiewe eisoorsaak, naamlik 

kontrakbreuk, teenoor wanvoorstelling wat op 'n delik gebaseer 

is • 165 Indien die eiesoortigheid van waarborge volgens die 

Suid-Afrikaanse gemenereg166 , die ongeregverdigde invoering van 

regsreels eiesoortig aan die Engelse versekeringsreg167 en vele 

onsekerhede en probleme rondom waarborge selfs na statutere in

gryping168 in gedagte gehou word, kan daar kwalik beweer word 

dat die reg insake waarborge bevredigend funksioneer. 

3.3 Die remedies by waarborgbreuk 

Om te bepaal of waarborgbreuk plaasgevind het, moet daar onder-

skei word tussen algemene en spesifieke waarborge. 169 'n Alge-

mene waarborg word in bree trekke gef ormuleer en bepaal nie pre

sies wat die versekerde moet doen nie en substansiele nakoming 

daarvan is al wat van die versekerde vereis word. 170 Die toets 

164 Vgl die belangrike opmerkings in die opsig deur Baer & Rendall supra 
382-383. 

165 Khan "Insurance Law" supra 377 merk op dat die verwydering van die we
senlikheidsvereiste in die Engelse "common law", by waarborge 'n be
langrike doelwit is wat (dalk nie doelbewus) met waarborge bereik is 
nie. Dit verg egter nie veel verbeelding om in te sien dat verseke
raars veel eerder op waarborgbreuk sou steun as om die soms moeilike 
bewyslas te kwyt, nl dat 'n verswee feit wesenlik is, wat natuurlik by 
nie-openbaring of wanvoorstelling die geval is. 

166 Nl die absolute verpligting wat waarborge versekerdes ople, en die feit 
dat onmoontlikheid van prestasie en die afwesigheid van skuld nie ver
skoningsgronde volgens ons reg is vir die nie-nakoming van waarborge 
nie. Sien ook gesag aangehaal in voetnoot 137 supra. 

167 Soos die outomatiese verlening van 'n terugtredingsreg aan die verseke
raar by waarborgbreuk. 

168 Dmv art 63(3) van die Versekeringswet 27 van 1943. 

169 Ivamy General Principles of Insurance Law 6de uitg (1993) 307 (hierna 
Ivamy); Reinecke "'Conditions' en 'warranties' in versekeringskon
trakte" supra 92. 

170 Ivamy supra 307; Oblowitz Bros v Norwich Union Fire Insurance society 
Ltd, Oblowitz Bros v Guardian Assurance Co Ltd 1924 CPD 349 352; Im
prefed (Pty) Ltd v American International Insurance Co 1981 (2) SA 68 
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vir substansiele nakoming is die redelike man toets. 171 Daar-

teenoor moet 

worct. 172 

'n spesifieke waarborg stiptelik uitgevoer 

Alhoewel bogenoemde onderskeid 'n nuttige hulpmiddel is om te 

bepaal of 'n waarborg verbreek is of nie, is dit belangrik om 

daarop te let dat dit hier gaan om die uitleg van 'n waarborg ten 

einde te bepaal of dit verbreek is. 

Soos reeds gemeld173 bied waarborgbreuk 'n alternatiewe eisoor

saak174 aan die versekeraar wat vergeleke met wanvoorstelling, 

sekere voordele inhou. Eerstens is dit nie nodig om te bewys dat 

die kontrak deur wanvoorstelling veroorsaak is nie en tweedens 

kan die versekeraar bloot aanspreeklikheid ontken sender om terug 

te tree en kan hy hom nog op ander kontraksbedinge beroep. 175 

Indien die eisoorsaak wanvoorstelling is, is die kontrak as 

geheel (na die keuse van die versekeraar) vernietigbaar. Die 

versekeraar kan in hierdie geval nie die kontrak in stand hou, 

(W), 1983 (3) SA 335 (A). 

171 Sien Beyers' Estate v Southern Life Association supra 18; Imprefed 
(Pty) Ltd v American International Insurance Co supra 748-C. 

172 Vgl Lewis Ltd v Norwich Union Fire Insurance Soc supra; Jordan v New 
Zealand Insurance Co supra; Ivamy supra 307 310. Versekeraars maak 
gewoonlik gebruik van spesifieke waarborge - waarskynlik omdat dit 
hulle regte versterk deurdat stiptelike (in teenstelling met substan
siele) nakoming vereis word en dit dus makliker is om waarborgbreuk te 
bewys. 

173 Supra. 

174 Teenoor wanvoorstelling wat deliktuele aanspreeklikheid daar stel. 

175 Gordon & Getz supra 204; Oblowitz Bros v Norwich Union Fire Insurance 
Society Ltd supra; Metelerkamp v Railway Passengers' Assurance Co 1924 
CPD 302; Colinvaux's Law of Insurance 6de uitg (1990) deur Merkin 122 
(hierna Colinvaux). Die beginsel is onlangs bevestig in Venter v Cer
tain Underwriting Agents of Lloyds of London 1994 (4) SA 657 (W) waar 
die hof beslis dat 'n versekeraar wat aanspreeklikheid ontken het agv 
waarborgbreuk deur die versekerde nie daarmee die kontrak as geheel tot 
niet maak nie en nogtans op die nakoming van ander kontraksbedinge, bv 
wat tydsbeperkings tov die installing van aksies daar stel, en arbitra
sieklousules, kan aandring. Daar meet egter onthou word dat die keuse 
by die versekeraar berus of hy slegs aanspreeklikheid wil ontken socs 
in die Venter-saak en of hy die kontrak as geheel wil kanselleer. 
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horn op bedinge in die kontrak beroep en slegs aanspreeklikheid 

ontken nie. 176 Daar moet ook onthou word dat verskillende 

regsreels toepassing sal vind na gelang daar van waarborgbreuk 

of van wanvoorstelling as eisoorsaak gebruik gemaak word. So is 

restitutio in integrum in sy wydste toepassing slegs beskikbaar 

as die kontrak op grond van wanvoorstelling aangeveg word. 177 

Restitusie behels nie net die wedersydse teruglewering van 

prestasies178 nie, maar sal ook impliseer dat geen eis (selfs 

'n eis wat gebring is voor kansellasie) in terme van so 'n 

kontrak ingestel kan word nie. 179 

Indien 'n versekeraar egter terugtree op grond van waarborgbreuk 

geld restitutio in integrum, in die sin van 'n herstel deur die 

partye na hul posisie voor kontraksluiting, nie. 180 Daar is 

egter wel 'n ooreenkoms tussen aanvegting op grond van wanvoor

stelling of terugtrede gegrond op kontrakbreuk aangesien restitu

sie van dit wat volgens die kontrak presteer is, in beide gevalle 
geld.181 

Aangesien waarborgbreuk op kontrakbreuk neerkom, sal die gebruik

like remedies toepassing vind naamlik 'n terugtredingsreg.met 'n 

176 Sien Venter v Certain Underwriting Agents of Lloyds of London supra 
660A. 

177 Sien Preller v Jordaan supra 491-492. 

178 Dus sal die versekeraar ook die betaalde premies meet teruggee. Daar 
is reeds op gewys dat die Engelsregtelike reel dat die premies nie 
teruggegee hoef te word waar bedrog ter sprake is nie - vgl MacGilli
vray en Parkington supra par 1005 1027 1028, wat ten onregte deur ens 
howe toegepas is - sien Gordon & Getz supra 199-200, in stryd is met 
ons gernenereg en nie toepassing behoort te vind nie. 

179 Sien LAWSA vol 12 par 138. 

180 Sien hieroor Farlam & Hathaway supra 591 nota 1, asook 593 nota 4; Van 
der Merwe ea supra 100 ev. 

181 Vgl Bonne Fortune Beleggings Bpk v Kalahari Salt Works (Pty) Ltd 1974 
(1) SA 414 (NC) 426C-E. Die howe het egter 'n diskresie om in gepaste 
gevalle af te sien van die restitusie vereiste, vgl LAWSA vol 5 deel 1 
par 256; Van der Merwe ea supra 100 ev. 
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skadevergoedingseis, hetsy as 'n al ternatiewe remedie tot kansel

lasie of as 'n eis daarmee saam. 182 

Die siening wat in navolging van die Engelse reg soms in ons reg 

voorgehou word, naamlik dat die nakoming van waarborge 'n ver

eiste vir die geldigheid ("condition precedent") 183 van die 

versekeringskontrak is, is verwarend en nie korrek nie en behoort 

vermy te word. 184 Waarborgbreuk lei nie tot outomatiese kan

sellas ie van die kontrak nie, dit maak dit ook nie nietig of 

ongeldig of ab initio vernietigbaar nie185 en verleen ook nie 

'n eensydige opskortingsreg nie. 186 waarborgbreuk maak die 

versekeraar bloot geregtig om terug te tree indien hy so sou 

verkies . 187 

Kansellasie word eers eff ektief indien die versekeraar die ver

sekerde van sy besluit om terug te tree verwittig het en dan volg 

resti tusie deur beide part ye. 188 Vol gens die Engelse reg is 

die versekerde nie in geval van sy bedrog op res ti tusie van 

182 LAW SA vol S deel 1 par 24 7-248. Daarbenewens meet onthou word dat 
voorstellings wat aanleiding tot die waarborge gee ook op wanvoor
stelling kan neerkom. Sien ook die gesag in voetnoot 180. 

183 Sien Dawsons v Bonnin supra; Sacks v Western Assurance Co Ltd 1907 TH 
257. 

184 In die lig van die kritiek wat uitgespreek is teen die onjuiste en ver
warrende terminologie, in Resisto Dairy Ltd v Auto Protection Insurance 
Co 1963 (1) SA 632 (A) en nav die herbevestiging van die Romeins-Hol
landse reg as ons gemene reg in Mutual & Federal Insurance Co v Oudts
hoorn Municipality supra 430F-G, behoort versekeraars die gebruik te 
staak. 

185 Reinecke "'Conditions' en 'warranties' in versekeringskontrakte" supra 
94. Sien ook die sake vermeld in voetnoot 183 supra waar die foutiewe 
indrukke geskep is; Baer & Rendall supra 384. 

186 Sien Theorides v AA Mutual Assurance Association Ltd 1968 (3) SA 906 
(0). 

187 De Wet & Van Wyk supra 214; Van der Merwe ea supra 287; Reinecke 
"'Conditions' en 'warranties' in versekeringskontrakte" supra 94. 

188 Yorkshire Insurance Co v Ismail 1957 (1) SA 353 (T). Die kwessie van 
restitusie is reeds supra bespreek. 
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premies geregtig nie, behalwe 

optree. 189 Klaarblyklik geld 

as die versekeraar as eiser 

die reel ook in ons reg. 190 

Die reel is egter vreemd aan ons reg en behoort nie toegepas te 

word nie. 191 

Daar word verder geleer, in navolging van die Engelse Reg, dat 

waar daar teruggetree word, die kontrak geag ontbind te wees 

vanaf die oomblik van kontrakbreuk. 192 In geval van 'n beves

tigende waarborg sal die kontrak dus ab initio as gekanselleerd 

beskou word, maar in die geval van 'n voortdurende waarborg sal 

die versekerde nogtans eise kan af dwing wat voor die verbreking 

ontstaan het . 193 Reinecke194 voer aan dat die beginsels wat 

betrekking het op die tydstip waarop die kontrak as gekanselleerd 

beskou word, soos so pas genoem, nie versoenbaar is met ans alge

mene kontraksbeginsels nie. Hiervolgens word 'n kontrak as ge

kanselleerd beskou vanaf die tydstip wanneer die skuldige party 

verneem dat die onskuldige party die kontrak beeindig het. By 

'n bevestigende waarborg behoort kansellasie dus te geld vanaf 

beeindiging van die kontrak, dit wil se by ontvangs deur die 

skuldige van die onskuldige party se kennisgewing van beeindiging 

en nie ab ini tio nie. 195 In die geval van 'n voortqurende 

189 Sien MacGillivray & Parkington supra par 1005. As die versekeraar dus 
as verweerder optree, hoef premies nie teruggee te word nie. 

190 Sien Gordon & Getz supra 199-200. 

191 Vgl LAWSA vol 12 par 138. Dit is egter moontlik dat die versekeraar 
(veral igv langtermynkontrakte) waar die premie oor baie jare betaal 
is, benadeel mag word as premies ender sulke omstandighede terugbetaal 
meet word. 

192 Sien Morris v Northern Assurance Co Ltd supra; Gordon & Getz supra 200; 
MacGillivray & Parkington supra par 792 1005. 

193 MacGillivray & Parkington supra par 792 1005; Gordon & Getz supra 200. 

194 "'Conditions en 'warranties' in versekeringskontrakte" supra 96. Sien 
ook De Wet & Van Wyk supra 218; Sydmore Engineering Works (Pty) Ltd v 
Fidelity Guards (Pty) Ltd 1972 (1) 478 (W). 

195 Eise wat dus na kontrakbreuk ontstaan het, (by verbreking van 'n beves
tigde waarborg dus alle eise na kontraksluiting) maar voordat die kon
trak inderdaad gekanselleer is, behoort dus nog erken te word, in teen
stelling dus met die Engelsregtelike posisie dat eise na kontrakbreuk 
nie afgedwing kan word nie - vgl MacGillivray & Parkington supra par 
792. 
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waarborg behoort kansellasie ook eers te geld vanaf ontvangs deur 

die versekerde van die versekeraar se kennisgewing van beeindi

ging sodat eise wat voor die tydstip ontstaan het nogtans af ge

dwing kan word. 

Die vraag van watter tydstip af die kontrak as gekanselleerd 

beskou moet word, is veral ook van belang indien daar reeds eise 

deur 'n versekerde ingestel was voor kansellasie van die kontrak. 

Aan die een kant is daar die Engelsregtelike siening dat kansel

lasie by bevestigende waarborge van kontrakbreuk af geld, dus ab 

initio en by voortdurende waarborge vanaf die (toekomstige) oom

blik van kontrakbreuk dus nie ab initio nie. 196 

Dit is egter nie so duidelik wat die posisie in die Engelse reg 

sou wees indien eise deur die versekerde ingestel was of ontstaan 

het voordat die versekeraar die kontrak gekanselleer het nie. In 

die geval van voortdurende waarborge voorsien MacGillivray en 

Parkington197 nie enige probleem daarmee nie en behoort latere 

kansellasie van die kontrak nie sulke eise te affekteer nie. In 

die gev~l van bevestigende waarborge is die posisie egter onseker 

en behandel die gemelde skrywers die kwessie nie direk nie. Daar 

kan egter by implikasie af gelei word dat kansellasie sou beteken 

dat die versekeraar die betaalde premies moet terugbetaal en die 

versekerde enige eise wat reeds uitbetaal is, moet terugbetaal 

en eise wat ontstaan het, maar nog nie uitbetaal is nie, ver

loor .198 In Australie word die kwessie nie direk in hul Insu

rance Contracts Act199 gereel nie. Hul uitgangspunt is om be

vestigende waarborge as voorstellings te behandel200 en verder 

196 Sien die gesag in voetnoot 193 supra. 

197 Supra par 792. 

198 MacGillivray & Parkington supra par 792 1005. (As daar bedrog aan die 
versekerde se kant is, hoef premies natuurlik nie uitbetaal te word 
nie, sien bespreking supra.) Dit kom dus neer op restitusie in die 
wydste sin van die woord. 

199 Wet 80 van 1984. 

200 Art 24. 
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om 'n kansellasiereg ingeval van nie-openbaring of wanvoor

stelling te verleen as daar bedrog aan die kant van die ver

sekerde is. 201 By implikasie verleen hulle dan volledige res

titusie (in die wye sin van die woord, soos in Engeland) slegs 

in die gevalle waar 'n kansellasiereg bestaan. 202 Wat voort

durende waarborge betref, is die posisie soortgelyk aan die in 

Engeland dit wil se eise wat voor kansellasie ontstaan het, kan 

ondanks latere kansellasie deur die versekeraar afgedwing 

word. 203 

In die Suid-Afrikaanse reg is die kwessie ook onseker. Eerstens 

is reeds daarop gewys204 dat kansellasie behoort te geld vanaf 

datum van ontvangs deur die skuldige van die onskuldige se ken

nisgewing van beeindiging. Daarbenewens is daar onsekerheid of 

die versekerde regte wat voor kansellasie ontstaan het, soos eise 

wat ingestel en uitbetaal is, of eise wat ontstaan het maar nog 

nie uitbetaal is nie, behou na kansellasie. 205 Dit wil voorkom 

of die algemene reel by kansellasie is dat daar wedersydse resti

tusie (dit wil se ook van reeds betaalde eise) deur die partye 

201 Art 28 van gemelde wet. 

202 Sien gemelde art 28, asook art 11(1); Marks & Balla supra 222; Kelly 
& Ball supra par 3.293-3.295; Sutton supra 193 asook voetnoot 11 op 
193 maak egter die ongemotiveerde stelling dat kansellasie nie die 
verse-kerde se reg om te eis sal benadeel nie indien die verlies voor 
kansel-lasie plaasgevind het. Die stelling blyk nie korrek te wees nie 
in die lig van art 11 ( 1) wat bepaal dat kansellasie beteken vanaf 
"inception" van 'n kontrak. 

Dit lyk of die Belgiese wetgewer ook volledige restitusie beoog met art 
6 van hulle "Wet op de Landverzekeringsovereenkomst" wat op 25 Junie 
1992 aangeneem is, maar dan as daar bedrog aan die versekerde se kant 
was. 

203 Sien art 28 en 60 saamgelees met art 59. 

204 Supra. 

205 Reinecke "'Conditions' en 'warranties' in versekeringskontrakte" supra 
96 is ten gunste van die behoud van sulke regte; De Wet & Van Wyk 
supra 198 is klaarblyklik daarteen, want die skrywers bevestig dat 
kansellasie meebring dat wat die partye reeds presteer het, teruggegee 
meet word. 
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moet plaasvind. 206 Wat regte betref wat voor kansellasie ont

staan het (soos eise wat ontstaan het, maar nog nie afgedwing is 

nie), behoort sulke eise nie afgedwing te kan word in die geval 

van bevestigende waarborge nie. Die redes vir die stelling is 

die volgende: die gesag wat steun verleen aan die afdwinging van 

regte wat voor kansellasie ontstaan het, 207 was gevalle van re

pudiasie dit wil se 'n handeling wat na kontraksluiting ontstaan 

het. By verbreking van 'n bevestigende waarborg het die hande

ling208 wat in die waarborg vervat is egter reeds voor kontrak-

sluiting plaasgevind. Die verdere argument is dat so reg ook 

deur die versekeraar se verweer van waarborgbreuk beantwoord kan 

word. Daarbenewens sou dit ook teen die goeie trou wat by kon

trakte gehandhaaf word, indruis. 209 

By verbreking van bevestigende waarborge wat aanleiding tot 'n 

kansellasiereg gee, 210 sal volledige restitusie dus plaasvind 

en sal die versekerde ook enige regte wat verkry is (eise wat nie 

afgedwing is nie), verloor. Kansellasie sal dus in effek ab 

initio geld en behoort kansellasie effektief te word by ontvangs 

deur d±e versekerde van die versekeraar se kennisgewing van kan

sellasie. By verbreking van voortdurende waarborge geld die be

sware so pas genoem egter nie. 211 Kansellasie behoort egter 

ook eers te geld by ontvangs van die versekeraar se kansellasie

kennisgewing en sal eise wat voor die tydstip ontstaan het, wel 

afgedwing kan word. Ter wille van regsekerheid behoort die hele 

206 De Wet & Van Wyk supra 198; Farlam & Hathaway supra 591-593 notas 2-4; 
Van der Merwe ea supra 289 ev; Walker's Fruit Farms v Sumner 1930 TPD 
394; Crest Enterprises (Pty) Ltd v Rycklof Beleggings (Edms) Bpk 1972 
(2) SA 863 (A). 

207 Sien die sake genoem in voetnoot 206. 

208 Naamlik die onregmatige verstrekking (of verswyging) van valse feite. 

209 Sien hieroor Van der Merwe ea supra 232 ev; Mutual & Federal Insurance 
Co v Oudtshoorn Municipality supra 4338. 

210 Dws nie enige vorm van waarborgbreuk nie. Daar sal infra geargumenteer 
word dat die versekeraar se kansellasiereg beperk moet word en dus sal 
die voorgestelde volledige restitusie op kansellasie volg. 

211 Hoofsaaklik omdat die handeling wat aanleiding gee tot verbreking van 
die waarborg na kontraksluiting ontstaan het. 
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kwessie statut@r gereel te word. So 'n reeling behoort te bepaal 

dat volledige restitusie212 behoort te geld waar die verseke

raar 'n kansellasiereg verkry hetsy op grand van wanvoorstelling, 

nie-openbar ing of verbreking van 'n bevestigende waarborg. 213 

So 'n reeling behoort ook 'n prosedure te bepaal waarvolgens 'n 

versekeringskontrak gekanselleer kan word. 214 

Alhoewel, soos gemeld, 'n eis vir skadevergoeding teoreties 

moontlik is in geval van waarborgbreuk, verkies versekeraars om 

nie daarvan gebruik te maak nie. 215 'n Moontlike verklaring 

hiervoor is dat daar serde 'n kousale verband bestaan tussen die 

waarborgbreuk en die risikoverwesenliking en dat dit dus vir ver

sekeraars moeilik mag wees om hulle skade te kan bewys. Anders ins 

mag dit ook moeilik wees om die skade te kwantifiseer. 216 

Dit is interessant om daarop te let dat 'n skadevergoedingseis 

in La Banque Financiere v Westgate Insurance, 217 'n saak wat 

oor onskuldige nie-openbaring gehandel het, geweier is. Een van 

212 Dus ook die terugbetaling van uitbetaalde eise en die verlies van enige 
regte tot skadeloosstelling verkry deur die versekerde voor kansel
lasie. 

213 Daar bestaan nie goeie redes hoekom die kwessie van restitusie hier 
verskillend gereel meet word nie, vgl ook die opmerking tot dien effek
te van Hefer R in Bonne Fortune Beleggings Bpk v Kalahari Salt Works 
(Pty) Ltd supra op 426C-D. ' 

214 Dws soortgelyk aan die Australiese prosedure vervat in art 59 van hulle 
Insurance Contracts Act 80 van 1984. 

215 Wat die vereistes betref waaraan voldoen meet word voordat skadever
goeding geeis kan word, sien Reinecke "'Conditions' en 'warranties' in 
versekeringskontrakte" supra 95; LAWSA vol 12 par 138. Versekeraars 
se houding is dus soortgelyk aan hulle standpunt in geval van nie
openbaring (wanvoorstelling), sien supra hfst 2 asook La Banque Finan
ciere v Westgate Insurance Co supra. In Bates & Lloyd Aviation (Pty) 
Ltd v Aviation Insurance Co 1985 (3) SA 961 (A) is skadevergoeding 
voortvloeiend uit waarborgbreuk in die hof a quo toegestaan, maar op 
appel omvergewerp omdat bevind is daar was nie waarborgbreuk nie (en 
dus nie omdat dit nie geeis kan word nie). 

216 Vgl Van Niekerk "Section 63(3) of the Insurance Act" supra 120. 

217 Supra. In die hof a quo nl Banque Keyser Ullman SA v Skadia (UK) Ins 
Co Ltd [1987] 2 All ER 923, [1987] 2 WLR 1300, [1987] 1 Lloyd's Rep 69 
was skadevergoeding wel toegeken. Sien egter ook nou Banque Finan
ciere de la Cite SA v Westgate Insurance Co Ltd [1989] 2 All ER 952 
waarin die La Banque Financiere-beslissing gevolg is. 
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die besware van die hof teen die toestaan van 'n skadevergoe

dingseis was dat onskuldige nie-openbaring nie in die Engelse reg 

as 'n "tort" beskou word nie, en was die hof ook nie bereid om 

so 'n "tort" te skep nie. 218 Die hof se gemelde besware 

behoort nie van toepassing te wees op 'n skadevergoedingseis 

gebaseer op waarborgbreuk nie, aangesien skuld hier nie 'n rol 

speel nie. 

Die moontlikheid van 'n skadevergoedingseis of ander mindere 

remedies is onlangs in ons regspraak geopper en vind ook ander

sins steun. 219 In die Pi11ay-saak220 word skadevergoe

ding221 as 'n moontlike billike alternatief voorgestel om die 

onbillike gevolge van kansellasie teen te werk, in gevalle waar 

die versekeraar ondanks die waarborgbreuk in elk geval sou kon

trakteer het. Ook in die Labuschagne-saak222 word obiter aan

beveel dat die versekeraar nie op kansellasie nie, maar slegs op 

skadevergoeding223 geregtig behoort te wees in gevalle waar die 

218 Vir 'n bespreking van die beslissing sien Birds "Insurers not liable in 
damages for failure to disclose" supra 421. Die probleme waarmee die 
hof te kampe gehad het, val deels weg indien nie-openbaring wel as 'n 
delik beskou word nl wanvoorstelling per omissionem, sien my bespreking 
supra par 2 hieroor. 

219 Reinecke "'Conditions' en 'warranties' in versekeringskontrakte" supra 
95; Reinecke "Interesting aspects of the new Belgian insurance act: a 
few comparative remarks from a South African point of view" 1993 TSAR 
91-109 (hierna "Interesting aspects of the new Belgian insurance act"); 
Van der Merwe & Reinecke "When can an insurer cancel a contract on the 
ground of misrepresentation or breach of warranty?" supra asook Rei
necke "Versekeringswaarborge en artikel 63(3) van die Versekeringswet 
27 van 1943" supra. 

220 Pillay v South African National Life Assurance Co Ltd supra 368 371B-C. 

221 Volgens Didcott R sou dit neerkom op die vermindering van die verse
kerde bedrag met die premies wat betaalbaar sou wees as daar nie waar
borgbreuk was nie. 

222 Labuschagne v Fedgen Insurance Ltd supra. 

223 Op 239G-H. Die versekeraar se skadevergoeding word bereken as die ver
skil tussen die waarde van die motor soos gebaseer op die foutiewe (ge
waarborgde) feite en die werklike waarde. Skadevergoeding hier beteken 
dus vermindering van die versekerde bedrag. Dit lyk egter of die hof 
hier die versekeraar se negatiewe interesse toeken nl deur horn te plaas 
in die posisie waarin hy sou wees as daar geen foutiewe feite verskaf 
was nie in plaas daarvan om die versekeraar se positiewe interesse toe 
te ken nl deur horn te plaas in die posisie waarin hy sou wees as die 
kontrak nagekom was. 
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versekeraar met kennis van die ware feite nogtans sou kontrak

teer. 

Daar moet in gedagte gehou word dat die skadevergoeding uit kon

trakbreuk voortspruit en dat die versekeraar sy positiewe inte

resse kan verhaal in teenstelling met negatiewe interesse wat by 

delik verhaalbaar is. 224 

Die streng toepassing van die onderskeid en die afdwinging van 

positiewe interesse by waarborgbreuk ten opsigte van bevestigende 

waarborge kan tot probleme lei. 225 Die rede hiervoor is dat 

die handeling (verskaffing van foutiewe feite) wat in die waar

borg beliggaam is en tot die waarborgbreuk lei, voor kontrak

sluiting, begaan is. 226 Dit sou meer van pas wees om howe 'n 

diskresie te verleen om negatiewe interesse toe te pas, want dit 

is gebruiklik in geval van wanvoorstelling (deliktuele aanspreek

likheid) waar die handeling ook voor kontraksluiting begaan is. 

By voortdurende waarborge sal die besware nie van toepassing wees 

nie aangesien die handeling wat kontrakbreuk veroorsaak wel na 

kontraksluiting plaasvind en behoort die verlening van positiewe 

interesse nie probleme te veroorsaak nie. 

Die afwesigheid van die gebruikmaking van 'n skadevergoedingseis 

as alternatief tot kansellasie is nie 'n gesonde verskynsel nie, 

en beklemtoon weereens dat die "alles-of-niks" begirisel227 ste

wig gevestig is in die versekeringsbedryf. Dit is insiggewend 

224 Positiewe interesse plaas die versekeraar in die posisie waarin hy sou 
wees as die kontrak uitgevoer was en negatiewe interesse in die posisie 
waarin hy sou wees as die delik nie begaan is nie, vgl Farlam & Hatha
way supra 604 nota 4, en De Wet & Van Wyk supra 222; Van der Merwe ea 
supra 301 ev. 

225 Vgl die voorstel wat in die Labuschagne-saak gemaak is, sien voetnoot 
223 supra. Daar was dit inderdaad sinvol om met negatiewe interesse te 
werk, waarop die regter se voorstel dan ook neerkom. 

226 Sien Joubert "Negatiewe interesse en kontrakbreuk" 1976 (39) THRHR 1-
14' 12. 

227 Hiervolgens het die onskuldige party, in die geval van waarborgbreuk, 
die keuse tussen of kansellasie of instandhouding van die kontrak, met 
uitsluiting van mindere remedies soos 'n skadevergoedingseis. 
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om daarop te let dat hervormings in ander regstelsels juis daarop 

gemik is om skadevergoeding of aangepaste skadevergoeding in te 

voer en die versekeraar se kansellasiereg te beperk. 228 

3.4 statutere beperkings op 'n versekeraar se 

kansellasiereg by waarborgbreuk 

In 1969 is artikel 63(3) tot die Versekeringswet229 gevoeg. Die 

artikel lui soos volg: 

"Ondanks andersluitende bepalings vervat in enige 

binnelandse polis of in enige dokument wat op daardie 

polis betrekking het, word so 'n polis wat voor of na 

die inwerkingtreding van hierdie Wet uitgereik is, nie 

ongeldig gemaak nie en word die aanspreeklikheid van 

'n versekeraar daarkragtens nie uitgesluit of beperk 

nie en word die verpligtinge van die eienaar daarvan 

nie verhoog nie, weens enige voorstelling wat aan 'n 

versekeraar gemaak en nie waar is nie, hetsy dit as 

waar gewaarborg is al dan nie, tensy die onjuistheid 

van bedoelde voorstelling sodanig is dat dit waarskyn

lik die berekening van die risiko ender bedoelde polis 

wesenlik beYnvloed het ten tyde van die uitreiking of 

enige herstelling of hernuwing daarvan." 

Weens die beperkte aard van die skripsie sal die artikel nie 

volledig bespreek word nie. 230 Alhoewel die byvoeging die 

228 Sien art 28 van die Australiese Insurance Contracts Act 80 van 1984 en 
art 7 van die Belgiese Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. 

229 Wet 27 van 1943. Die byvoeging is aangebring deur Wet 39 van 1969 wat 
op 25 April 1969 van krag geword het. 

230 Sien oor die agtergrond tot die wysiging Boberg "Insurance warranties 
are Trumps" supra en oar die artikel self Boberg "Trumping an insurance 
warranty" (1969) 68 SALJ 335; Reinecke "'Conditions' en 'warranties' 
in versekeringskontrakte supra 97-104; Van Niekerk "Section 63(3) of 
the Insurance Act" supra 114-123; Reinecke "Wesenlikheid by verseke
ringswaarborge en voorstellings" supra 771-774; Reinecke "Verseke
ringswaarborge en artikel 63(3) van die Versekeringswet 27 van 1943" 
supra; Madhuku "The up-and-down fortunes of the insured: Is there a 
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grootste kritiek teen die misbruik van waarborgtegniek uit

g~skakel het, naamlik die verheffing van onwesenlike feite 

(voorstellings) 231 wat deur die versekerde verskaf is tot waar

borge en wesenlikheid nou 'n vereiste is voordat die kontrak 

gekanselleer kan word, is daar nog ernstige leemtes in die arti

kel. 232 Dit verbied byvoorbeeld nie basis-klousules233 nie 

en het heelwat onsekerheid geskep of die artikel ook op deurlo

pende waarborge van toepassing is. In 'n onlangse appelhof

uitspraak234 is egter bevind dat artikel 63(3) nie daarop van 

toepassing is nie. 

distinction between mis-representation and non-disclosure?" (1994) 111 
SALJ 477-481; Scholtz "Materiality of a misrepresentation or non
disclosure" 1995 De Rebus 304-306; Havenga "The materiality of repre
se~tations and non-disclosures in insurance contracts" supra; Davids 
"Disclosure and insurance warranties" (1994) 2 Juta's Business Law 12-
14; Visser "Misrepresentations in insurance applications" ·(1994) 2 
Ju ta' s Business Law 184-185; Havenga "The test of materiality in 
insurance law: another look at Qilingele v South African Mutual Life 
Assurance Society" supra. 

231 Sien die verwysings supra in voetnoot 230 asook die bespreking supra in 
par 3 .1. 

232 Vgl Van Niekerk "Section 63(3) of the Insurance Act" supra 120-123. 

233 

Die obiter Stelling, gemaak in Fransba Vervoer Bpk v Incorporated 
General Insurances Ltd 1976 (4) SA 970 (W) 974D, dat die vereiste van 
wesenlikheid, wat art 63(3) verg, versekerdes se probleme by waarborge 
sal wegneem, is dus slegs gedeeltelik waar. 

Soos wat die Australiese Insurance Contracts Act 80 van 1984 dmv art 24 
doen nie. In Engeland bepaal par l(b) van die versekeringsbedryf se 
Statements of Insurance Practice supra dat dit nie toelaatbaar is om 
alle voorstellings van 'n versekerde in 
omskep nie. 

sy aansoekvorm in waarborge te 

234 South African Eagle Insurance Co Ltd v Norman Welthagen Investments 
(Pty) Ltd supra. Contra egter die siening van Reinecke, sien "'Condi
tions' en 'warranties' in versekeringskontrakte" supra 102-103 en "Ver
sekeringswaarborge en artikel 63 ( 3) van die Versekeringswet 27 van 
1943" supra 836. Die appelhof se siening is i'n ooreenstemming met die 
Australiese reg, sien art 24 van hulle Insurance Contracts Act 80 van 
1984 en Kelly & Ball supra 119 se kommentaar op art 24. Tarr, Liew & 
Holligan Australian Insurance Law 2de uitg (1991) 95-96 (hierna Tarr, 
Liew & Halligan) huldig dieselfde mening. Ook Gordon & Getz supra 231 
steun die appelhofbevinding. 
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Met Reinecke kan egter saamgestem word235 dat onbillike resul

tate sal volg indien deurlopende waarborge uitgesluit is van die 

toepassing van artikel 63(3). Dit is dan ook wat die gevolg van 

die Norman Wel thagen-beslissing236 is. In die saak het die 

versekeraar erken dat die verbreking van die ysterkluisklousule, 

naamlik dat die sleutels nie in 'n kluis bewaar is nie (soos wat 

die versekerde onderneem het om te doen), maar in 'n kas, geen 

rol gespeel het by die berekening van die risiko nie. 237 Om 

'n versekeraar onder die omstandighede toe te laat om 'n kansel

lasiereg te he, is tog onaanvaarbaar. Dit is duidelik dat voort

durende waarborge ook aan statutere beperkings onderhewig moet 

wees. 238 

Afgesien van die vermelde leemtes het verdere kwelvrae ontstaan 

na aanleiding van die appelhof se onlangse standpunt dat artikel 

63(3) 'n nuwe (aparte) wesenlikheidstoets daar stel. 239 Die 

toets in die geval van waarborgbreuk, maar ook vir voorstellings 

by wyse van positiewe gedrag, is of die betrokke versekeraar 

waarsk~nlik by die berekening van die risiko deur die f outiewe 

voorstelling beYnvloed is. 240 'n Positiewe aspek van die toets 

is dat die waarborgbreuk (voorstelling) die berekening ·van die 

235 Sien "Versekeringswaarborge en artikel 63 ( 3) van die Versekeringswet 27 
van 1943" supra 836-837. Kelly & Ball supra 119 is egter van mening 
dat deurlopende waarborge 'n nuttige funksie vervul deurdat dit help om 
die risiko te beheer en dus nie onderworpe hoef te wees aan statutere 
beperking nie. 

236 South African Eagle Insurance Co Ltd v Norman Welthagen Investments 
(Pty) Ltd supra. 

237 Op 1250-E. 

238 Veral ook in the lig van die gewildheid van die soort waarborge - sien 
hieroor Baer & Rendall supra 383. 

239 In Qilingele v South African Mutual Life Assurance Society supra. 

240 Daarmee word die bekende redelike man-toets soos in Pillay v South 
African National Life Assurance Co Ltd supra toegepas is, ongedaan 
gemaak. 
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risiko moes raak. 241 Ernstige besware kan egter ook geopper 

word teen die toets. 242 Een van die vernaamste besware is dat 

die onregmatigheid (wesenlikheid) van die handeling243 dus nie 

meer beoordeel word nie, want die toets is nou nie meer 'n 

objektiewe belange-afweging tussen die partye nie, maar 'n 

onaanvaarbare subjektivering van die objektiewe onregmatig

heidstoets. 244 

In die kontraktereg en wel in geval van waarborgbreuk (as vers

kyningsvorm van kontrakbreuk) word ook gebruik gemaak van objek

tiewe kriteria om te bepaal of die onskuldige party mag kansel

leer. Daar word naamlik gevra of die kontrakbreuk so ernstig is 

dat nie redelikerwys van so party verwag kan word om hom aan die 

ooreenkoms te hou nie245 anders gestel of die kontrakbreuk we

senlik is. 246 Dat die effek van die handeling (waarborgbreuk) 

op die onskuldige bepaal moet word ten einde die redelikheid te 

bepaal, kan natuurlik nie ontken word nie. Die oor-subjekti

vering van die Qilingele-toets skep egter die indruk dat die hof 

nie meer besig was met die bepaling van die objektiewe redelik-

241 Sien Reinecke "Wesenlikheid by versekeringswaarborge en voorstellings" 
supra 773. Dit is egter nie so seker of dit die risiko werklik moes 
raak nie. Appelregter Kriegler stel dit slegs as vereiste dat " .•. the 
specific assessment was probably (my beklemtoning) materially affected 
by the specific misrepre-sentation in contention" (Op 750). 

242 Soos wat reeds kortliks supra hfst 2 gemeld is. 

243 Wat natuurlik een van die vereistes vir deliktuele aanspreeklikheid is, 
sien die gesag in voetnoot 37 supra. 

244 Sien vir 'n soortgelyke opinie Havenga "The materiality of representa
tions and non-disclosures in insurance contracts" supra 92; Madhuku 
"The up-and-down fortunes of the insured: Is there a distinction be
t':'leen misrepresentation and non-disclosure" supra 479. 

245 Sien De Wet & Van Wyk supra 179; LAWSA vol 5 par 222. Sien ook 
Tuckers Land and Development Corporation (Pty) Ltd v Hovis 1980 (1) SA 
645 (A) waar die volgende gese word oor die toets om te bepaal of kon
trakbreuk (hier repudiasie) die onskuldige op kansellasie geregtig maak 
"This Court, however, seems to have gravitated in the direction of an 
objective test based upon the reasonable expectation of the promi$ee" 
(653C) en "The test ••• is whether the party renunciating has acted in 
such a way as to lead a reasonable person to the conclusion that he 
does not intend to fulfil his part of the contract" (653E). 

246 Sien Farlam & Hathaway (supra) 582. 
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heid nie, maar eerder met kousaliteit. 247 Di t kan natuurlik 

daartoe lei dat 'n versekeraar nogtans mag kanselleer, selfs al 

was hy nie redelikerwys beYnvloed deur die valse voorstelling 

(kontrakbreuk) nie.248 

'n Verdere probleem met die Qilingele-toets is dat daar onderskei 

moet word tussen positiewe voorstellings (hetsy dit gewaarborg 

is al dan nie) waar die toets dan geld en verswygings (nie-open

baring) , waar die redelike man-toets van die Oudtshoorn-saak 

geld. So 'n onderskeid is gekunsteld en onprakties want 'n ver

suim om 'n feit te openbaar, kom ook maar neer op 'n positiewe 

valse voorstelling van die ware toedrag van sake. 249 Die ver

skillende toetse lei ook tot verwarring soos blyk uit die De 

Waal-saak. 250 In die saak word deurgans verwys na nie-open

baring deur die versekerde, maar nogtans word die Qilingele-toets 

toegepas! Die objektiewe redelikheid behoort die enigste toets 

te wees, soos wat trouens die posisie was voor Qilingele. 251 

Die howe behoort ook kousaliteit (wat 'n subjektiewe beoordeling 

meebring) sy regmatige plek te laat inneem, ten minste dan as een 

247 Dat die howe nie altyd die onderskeid tref nie, is duidelik, sien Van 
der Merwe "Uberrima fides en die beraming van die risiko voor sluiting 
van 'n versekeringskontrak" supra 12-13 . Havenga, "The test of mate
riality in insurance law: another look at Qiligele v South African 
Mutual Life Assurance Society" supra 256, meen dat Qilingele nie onreg
matigheid nie maar kousaliteit beoordeel het. 

248 Want die toets is of die betrokke versekeraar waarskynlik by die bere
kening van die risiko deur die foutiewe voorstelling beinvloed is, sien 
die Qilingele-saak supra op 75G. Die gebruik van die woord waarskynlik 
"probably" dui ook daarop dat die hof slegs die moontlikheid van bein
vloeding in gedagte het, in teenstelling met werklike beinvloeding -
wat die toets nog verder verswarend vir die versekerde maak. 

249 Sien Van Niekerk "Enkele opmerkings oor die openbaringsplig by verse
keringskontrakte" supra 92; Scholtz "Materiality of a mis-representa
tion or non-disclosure" supra 305; Havenga "The materiality of repre
sentations and non-disclosures in insurance c.ontracts" supra 93. 

250 De Waal NO v Metropolitan Lewens Bpk supra. 

251 Dit behoort dus nie uitgebrei te word na verswygings (nie-openbaring) 
nie soos wat Reinecke voorstel, sien "Wesenlikheid by versekeringswaar
borge en voorstellings" supra 773-774. 
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van die vereistes vir deliktuele aanspreeklikheid, 252 dus sowel 

by positiewe valse voorstellings as by verswygings. Dit kom 

daarop neer dat die valse voorstelling of verswyging die betrokke 

versekeraar moes beweeg het tot kontraksluiting en tot aanvaar

ding van die spesifieke risiko. 253 

Die knellendste probleem met artikel 63 (3), myns insiens, is 

egter die bekragtiging daarin van die "alles-of-niks" beginsel 

naamlik dat 'n wesenlike foutiewe voorstelling (hetsy gewaarborg 

al dan nie) tot 'n enkele finale resultaat naamlik kontrakbreuk 

lei met die gevolglike keuse van kansellasie vir die versekeraar, 

selfs waar die versekeraar met kennis van die ware feite nogtans 

sou kontrakteer. Kansellasie, wat 'n uiterste remedie is254 

is beskikbaar sender dat vir mindere remedies voorsiening gemaak 

word. 255 So 'n toedrag van sake is onhoudbaar. Met 

Trakman256 kan saamgestem word waar gese word: 

"It is strongly contended that so-called material non

or false disclosures should lead to cancellation only 

in extreme cases and to lesser remedies in other in

stances". 

252 Sien die gesag in voetnoot 37 supra. Dit sal die nodigheid van oor
subjektiwiteit eek uit die weg ruim. 

253 Sien hieroor eek Reinecke "Wesenlikheid by versekeringswaarborge en 
voorstellings" supra. Interessant is dit om te sien dat die Engelse 
versekeringsreg eek kousaliteit vereis afgesien van hulle "prudent 
insurer" toets - sien Pan Atlantic Insurance Co Ltd v Pine Top Insu
rance Co Ltd supra. 

254 Sien Farlam & Hathaway supra 582. 

255 Dieselfde besware wat supra in par 2.1 teen die verlening van 'n kan
sellasiereg in geval van nie-openbaring (wanvoorstelling) genoem is, 
eek hier van toepassing. 

256 · "Mysteries surrounding material disclosure in insurance law" ( 1983) 7 
South African Insurance LJ 95-111 96. 
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Die onbillike resultate van artikel 63(3) is korrek opgemerk in 

die Pi11ay257 -saak waar 'n wysiging van die artikel voorgestel 

is. Wysiging van artikel 63(3) sal egter slegs 'n gedeeltelike 

oplossing bied, want dit sal nodig wees258 om na die remedies 

van 'n versekeraar in breer verband ook te kyk naamlik ook in die 

geval van wanvoorstelling (nie-openbaring). 

Indien die kumulatiewe ef f ek van die probleme rondom waarborgteg

niek259 en die "alles-of-niks" beginsel van artikel 63 ( 3) in 

oenskou geneem word, is dit duidelik dat waarborge ernstige po

tensiele gevare vir versekerdes inhou. Hierdie gevare, asook die 

kansellasie van die kontrak by waarborgbreuk is resultate wat 

dikwels nie strook met die redelike verwagtings van versekerdes 
nie. 260 

Wereldwyd het die nadele en potensiele misbruik wat versekerings

waarborge inhou, tot regshervorming aanleiding gegee. Dit is 

egter duidelik dat statutere ingryping deur ons wetgewer (met 

artikel 63(3)) nog nie naastenby die posisie bevredigend reel 

nie. 

3.5 Maatreels waarmee regshervorming verkry kan word 

Die maatreels wat getref kan word om onbillikhede verbonde aan 

versekeringswaarborge teen te werk, kan ingedeel word in judi-

257 Pillay v Sout.h African Nat.ional Life Assurance Co Lt.d supra 370I. 
Hierby skaar Havenga "Materiality of representations and Non-disclo
sures in insurance contracts" supra 99 en Reinecke "Versekerings
waarborge en artikel 63(3) van die Versekeringswet 27 van 1943" supra 
837, hulle. 

258 In die lig van die noue verwantskap tussen voorkontraktuele voor
stellings en gewaarborgde voorstellings. 

259 Dit kom kortliks daarop neer dat sommige waarborge absolute akkuraat
heid vereis, dat afwesigheid van skuld of onmoontlikheid van prestasie 
geen verskoning is vir die nie-nakoming daarvan nie en dat die inge
trede skade nie kousaal verband hoef te hou met die verbreking van die 
waarborg nie. 

260 Sien Widiss supra 701. 
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siele tegnieke, selfregulering en statutere hervorming. Die 

maatreels het hoofsaaklik ten doel om 'n billiker afweging van 

die belange van die versekeraar en versekerde te bewerkstellig, 

want tans dien die remedies (kansellasie) veral die belange van 

die versekeraars.261 

3.5.1 Judisiele tegnieke 

Die tegnieke van die howe kom hoofsaaklik neer op toegeeflike en 

billike interpretasie van versekeringskontrakte. Dit kom dikwels 

neer op die toepassing van die contra proferentem-reel 262 a·l

hoewel die tegnieke van die howe nie daartoe beperk is nie. 263 

So is daar al beslis264 dat sekere klousules beperkend ten 

gunste van die versekerde uitgele moet word en neerkom op klou

sules wat die risiko omskryf en dus nie waarborge is nie. In 

sommige gevalle weer is die contra proferentem-reel toegepas so

dat waarborge nie as deurlopende waarborge uitgele is nie, maar 

bloot as be~estigende waarborge. 265 

In veral die howe in die Verenigde State van Amerika word van 'n 

funksionele interpretasie gebruik gemaak om so onbillikhede by 

261 Sien ook Baer & Rendall supra 382. 

262 Birds supra 130-131. Hiervolgens meet in dubbelsinnige situasies, die 
kontrak teen die opsteller uitgele word. Sien ook British America As
surance Co v Cash Wholesale 1932 AD 70 waar die aansoekvorm teen die 
versekeraar uitgele is, en Pereira v Marine & Trade Insurance Co Ltd 
1975 (4) SA 745 (A) 752G waar die reel ook tgv die versekerde toegepas 
is. 

263 Vgl Baer & Rendall supra 384. 

264 In Provincial Insurance Co v Morgan supra en De Maurier (Jewels) Ltd v 
Bastion Insurance Co [1967) 2 Lloyd's Rep 550 (QB). 

265 ·Soos in Huddleston v RACV Insurance Ltd (1975) VR 683 (SC Victoria); 
Kennedy v Smith & Answar Insurance Co 1976 SLT 110. 
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waarborgbreuk teen te werk. So sal substansiele nakoming van 'n 

waarborg as nakoming daarvan beskou word. 266 

Die nadeel verbonde aan die judisiele tegnieke is egter dat dit 

onsekerheid in die hand werk omdat daarmee van die duidelike nor-

male betekenis van woorde afgewyk word. 

wanneer daar so afgewyk gaan word. 267 

3.5.2 Selfregulering 

Verder is dit onseker 

In Engeland geld selfregulering268 waarvolgens riglyne deur die 

versekeringsbedryf neergele is aan versekeraars wat lede van die 

Association of British Insurers and Lloyd's is. Die besware teen 

die wyse van regshervorming is onder andere dat dit moontlik nie 

afgedwing kan word nie en ook net vrywillig geld vir versekeraars 

wat lede van die genoemde vereniging is. 

'n Verdere faset van die Engelse selfregulering is die Insurance 

Ombudsman Bureau en die Personal Insurance Arbitration Ser

vices. 269 Hierdie organisasies is deur versekeraars self ge

stig en het bevoegdhede om geskille wat daarheen verwys word, te 

besleg. Tans word die meeste van die dienste van die ombudsman 

gebruik gemaak270 en meld Birds ook dat die instelling baie ge-

266 Sien verder hieroor Patterson "Warranties in insurance" (1934) 34 Co
lumbia LR 595-631; Van Niekerk "Section 63(3) of the Insurance Act" 
supra 116. In Oblowitz Bros v Norwich Union Fire Insurance Society Ltd 
supra 357 is oak gese dat substansiele nakoming van 'n waarborg vol
doende is. 

267 Vgl oak Tan Lee Meng "Insurance warranties: Some criticisms and propo
sals for reform" supra 262-263. 

268 Vgl die Association of British Insurers and Lloyd's: Statements of 
Insurance Practice 1986. 

269 Sien Birds "Self-regulation and Insurance Contracts" in Rose (red) New 
Foundations for Insurance Law (1987) 11-12 (hierna Birds New Founda
tions). 

270 Birds New Foundations supra 12. 
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slaagd is. 271 Die Engelse voorbeeld, wat betref 'n ombudsman 

vir alle 

volg. 272 

dat dit 

vorms van versekering, 

Hierdie ontwikkeling 

'n informele, goedkoop 

is nou ook in Suid-Afrika ge

moet verwelkom word, veral om

en spoedige beslegting van 'n 

geskil teweeg bring. Daar word egter voorgestel dat daar sta-

tutere erkenning aan die amp van ombudsman verleen word. 273 

3.5.3 Statutere regshervorming 

Hierdie lyk na die mees bevredigendste wyse om regshervorming te 

bewerkstellig en geniet wye toepassing. 274 Om regshervorming 

doeltreffend te laat geskied sal dit nodig wees om die remedies 

by wanvoorstelling (nie-openbaring) en kontrakbreuk saam onder 

die loep te neem. 275 Uit die bespreking tot dusver is dit dui

delik dat die eerste prioriteit sal wees om die versekeraar se 

kansellasiereg te beperk276 en tweedens dat daar ook voorsie

ning vir mindere remedies gemaak moet word. Daar sal veral 

regsve:r::gelykend te werk gegaan word om die twee aspekte te 

ondersoek. 

271 Ibid 13. 

272 Versekeraars het ooreengekom dat daar 'n amp van ombudsman vir kort
sowel as langtermynversekering ingestel word. 

273 Op hierdie wyse kan magte en bevoegdhede wat statuter afdwingbaar is 
aan die ombudsman verleen word - sien Birds New Foundations supra 12-
13. 

274 Soos wat in Kanada, Australie en Belgie gebeur het, sien respektiewelik 
Baer & Rendall supra 389, die Australiese Insurance Contracts Act 80 
van 1984 en die Belgiese "Wet op de Landverzekeringsovereenkomst". 

275 Agv die nou verwantskap tussen voorkontraktuele voorstellings wat nie 
gewaarborg word nie en wat wel so gewaarborg word. 

276 Ook in die Engelse reg is die beperking van die versekeraar se kansel
lasiereg as hoe prioriteit ingesien - vgl Bennett "Utmost good faith in 
the House of Lords" (1995) 111 The Law Quarterly Review 181-186 waar 
die skrywer se "The need is all the greater for Parliament to intervene 
to address the real curse afflicting the duty of utmost good faith, 
namely the draconian remedy of rescission automatically available to 
the insurer by virtue of any breach" (186). Die neiging om die remedie 
te beperk is ook in ander regstelsels te bespeur, sien Rudden "Disclo
sure in insu-rance: The changing scene" in Markesinis & Willems (reds) 
Lecturing on the Common Law vol 3 (1991). 
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Die versekeraar se kansellasiereg en die beperking 

daarvan 

In die Engelse reg word 'n kansellasiereg nie direk beperk nie. 

By nie-openbaring en wanvoorstelling word dit wel indirek beperk 

deur dit slegs te verleen as die verswyging of valse verklaring 

wesenlik was. 277 Klaarblyklik word kousaliteit nou ook vereis 

(voordat die versekeraar kan kanselleer) in die lig van die on

langse Pine Top-saak278 naamlik dat die wesenlike feit die kon

trak teweeggebr ing ( 11 induce 11 ) het. 2 79 Wat verseker ingswaar

borge betref is die posisie vir die versekerde steeds be

nard. 280 'n Mate van indirekte beperking is wel van toepassing 

in die sin dat sommige versekeraars281 onderneem het om basis

klousules af te skaf (waardeur alle vrae in die aansoekvorm tot 

waarborge verhef word), maar tog wel toegelaat word om spesifieke 

waarborge te kan beding. 282 Belangriker egter is die onderne

ming deur die versekeraars dat hulle slegs 'n kansellasiereg sal 

277 Die toets vir wesenlikheid is die bekende "prudent insurer" toets -
Sien Pan Atlantic Insurance Ca Ltd v Pine Top Insurance Co Ltd supra; 
MacGillivray & Parkington supra 658. 

278 Sien voetnoot 277. 

279 Die bykomende vereiste sal dalk weinig troos vir 'n versekerde bring 
omdat nie-nakoming van die wesenlikheidsvereiste 'n vermoede skep (sien 
Pine-Top 619B-D) dat die kontrak daardeur tot stand gekom het welke 
weerleggingslas die versekerde moeilik sal kwyt. Sien ook hieroor 
Scholtz "Materiality of a misrepresentation or non-disclosure" supra 
305; Bennett "Utmost good faith in the House of Lords" supra 185. Dit 
is egter nie seker wat die posisie is as daar opset aan die kant van 
die versekerde is nie. 

280 In die sin dat verbreking van 'n nie-wesenlike term tot kansellasie kan 
lei. Sien MacGillivray & Parkington supra par 546. Indien die Engelse 
howe die kousaliteitsvereiste, soos in die Pine Top-saak supra, ook 
uitbrei na waarborge sal die troos om die redes in voetnoot 279 supra 
genoem maar skraal wees. 

281 Nl die wat lede is van die Association of British Insurers and Lloyd's 
dmv van hulle Statements of Insurance Practice van 1986. 

282 Sien par l(b) van hulle Statements of Insurance Practice supra. 
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uitoefen as die verlies kousaal verbind word aan die waarborg

breuk. 283 

In die Belgiese reg word 'n kansellasiereg verleen as die wan

voorstelling opsetlik gemaak is selfs al sou die versekeraar nog

tans kontrakteer as hy van die ware feite bewus was. 284 In die 

geval van nalatige en onskuldige wanvoorstelling word 'n kansel

lasiereg verleen as die versekeraar nie die risiko sou aanvaar 
nie. 285 Indien die versekeraar die risiko sou aanvaar, maar 

op ander terme word 'n kansellasiereg nie verleen nie, maar geld 

ander maatreels. 286 In die geval van verbreking van kontraks

terme soos waarborge, kom die Belgiese reeling daarop neer dat 

versekeraars nie 'n algemene reg om te kanselleer mag beding 

nie. 287 Dit kom dus neer op die afskaffing van (die berugte) 

basis-klousules. Verder moes daar ook 'n kousale verband bestaan 

tussen die kontrakbreuk en die skade voordat gekanselleer mag 

word. 288 

In Australie word 'n kansellasiereg beperk tot gevalle van opset

like wanvoorstelling, 289 maar dit word nie verleen as die ver-

283 Sien par 2(b)(iii) van hulle Statements of Insurance Practice supra. 
Birds supra 120 noem die bepaling 'n belangrike een om die posisie van 
die versekerde te verlig. 

284 Art 6 van hulle Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. In die geval 
van lewensversekering word 'n kansellasiereg uitgesluit selfs in die 
geval van opsetlike wanvoorstelling - sien art 99. 

285 Sien Reinecke se kommentaar hierop in "Interesting aspects of the new 
Belgian insurance act" supra 100. 

286 Sien Reinecke se kommentaar "Interesting aspects of the new Belgian 
insurance act" supra 100. Die maatreels kom daarop neer dat die ver
sekeraar, in die geval van onskuldige wanvoorstelling, 'n wysiging van 
die kontrak kan beding en in die geval van nalatige wanvoorstelling 
hoef die versekeraar net 'n proporsionele deel van die verlies uit te 
betaal. 

287 Art 11. 

288 Reinecke "Interesting aspects of the new Belgian insurance act" supra 
103. 

289 Art 28(2) van hulle Insurance Contracts Act 80 van 1984. By kansel
lasie kan nie boonop oak skadevergoeding geeis word nie - sien Sutton 
supra 193. 
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sekeraar nogtans die kontrak op dieselfde terme sou sluit as hy 

van die ware feite bewus was nie, 290 of as die hof van mening 

is dat billikheid verg dat kansellasie nie toegestaan behoort te 

word nie. 291 Nuttige praktiese riglyne word ook neergele wat 

die hof so van hulp kan wees ten einde billikheid te bepaal. 292 

'n Belangrike bepaling is ook dat bevestigende waarborge293 

{dus ook basis-klousules) verbied en as voorkontraktuele 

voorstellings beskou word. Hiermee word baie besware wat teen 

die waarborgtegniek geopper is, uit die weg geruim. 

Dit is duidelik dat, met die uitsondering van Engeland, al die 

gemelde regstelsels 'n kansellasiereg verleen in die geval van 

opsetlike wanvoorstelling. 294 Die rede hiervoor is sekerlik 

om ook uitdrukking te gee aan die goeie trou wat in die algemeen 

by kontrakte geld en ook om sulke gedrag te ontmoedig. 295 Dit 

kan ook by ons die vertrekpunt wees, maar so 'n remedie behoort 

egter nie verleen te word as die versekeraar nogtans dieself de 

kontrak, nieteenstaande die {wesenlike) valse voorstelling sou 

sluit nie. 296 Verder behoort 'n kansellasiereg ook nie te geld 

290 Art 28(l)(b). 

291 Art 31(1). 

292 Art 31(2)-(3). Kansellasie sal toegestaan word as die weiering daarvan 
nie onbenullige nadeel vir die versekeraar inhou nie of as die verse
kerde se verlies buite verhouding staan tot die omvang van sy skuld. 

293 Art 24. Die verbod tref nie deurlopende waarborge nie sien Tarr, Liew 
& Halligan supra 95-96; Kelly & Ball supra 119. Daar is supra (sien 
bespreking teenoor voetnote 235-236) daarop gewys dat deurlopende waar
borge wel ook aan statutere beperkings onderhewig meet wees wat wel 
deur die Australiese wetgewer gedoen is - sien art 54(1)-(5). 

294 Behalwe die pas bespreekte regstelsels geld dit ook in Frankryk en 
Duitsland - sien Rudden "Disclosure in insurance: The changing scene" 
supra 4. 

295 Sien Van der Merwe ea supra 232 ev oor die belang van goeie trou in die 
kontraktereg. 

296 Dws socs in die Australiese reg - vgl art 28(1) van hul Insurance Con
tracts Act 80 van 1984. Die oplossing lyk billiker teenoor die verse
kerde as die Belgiese reel dat opset per se die versekeraar geregtig 
maak om te kanselleer. 
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as die versekeraar wel sou kontrakteer, maar op ander terme 

nie. 297 Die Australiese verbod om enige skadevergoeding aan 

'n versekeraar toe te staan waar 'n kansellasiereg geld, kan ook 

oorweeg word. Dit sal in elk geval in lyn wees met die heden

daagse versekeringspraktyk om dit nie te eis nie. Dit volg dan 

ook dat restitusie (in wye sin) gekoppel sal word aan kansella
sie. 298 

In die geval van nalatige en onskuldige wanvoorstelling behoort 

'n kansellasiereg slegs toegestaan te word as die kontrak nie 

daarsonder gesluit sou word nie, maar nie as dit wel maar op 

ander terme aangegaan sou word nie. 299 'n Interessante ontwik

keling is in die Belgiese reg waarneembaar waar restitusie nie 

verleen word in die geval van onskuldige wanvoorstelling (nie

openbaring) nie. 300 Dit lyk na 'n billike afweging van die be

lange van beide partye in die lig van die onskuld van die verse

kerde. 301 

Die oplossings ten opsigte van wanvoorstelling voorgestel, kom 

daarop neer dat in finale instansie van kousaliteit gebruik ge

maak word as maatstaf om 'n kansellasiereg te beperk. Dit kom 

daarop neer dat daar eerstens feitelik 'n kousale verband tussen 

297 Dit sal eek streak met ens gemeenregtelike onderskeid tussen dolus dans 
en dolus incidens, sien hieroor De Vos "Skadevergoeding en terugtrede 
weens bedrog by kontraksluiting" supra SO. In Aus-tralie sal die ver
sekeraar eek nie kan kanselleer - art 28(1)-(2) van hulle Insurance 
Contracts Act 80 van 1984. 

298 Dit sou dus betaken - socs supra par 3.3 geargumenteer, dat dit vanaf 
kontraksluiting behoort te geld en dat uitbetaalde eise terugbetaal 
meet word. 

299 So 'n oplossing sou soortgelyk wees aan die Belgiese en Australiese 
reg. So 'n benadering streak eek met die algemene beginsel wat by 
deliktuele aksies geld nl om die onskuldige party in die posisie te 
plaas waarin hy sou wees as die delik (wanvoorstel-ling) nie gepleeg 
was nie. Om 'n versekeraar toe te laat om te kanselleer waar hy in elk 
geval sou kontrakteer, sou hem dus in 'n beter posisie plaas as waarin 
hy sender die wanvoorstelling sou wees. 

300 Sien eek die kommentaar van Reinecke "Interesting aspects of the new 
Belgian insurance Act" supra 100. 

301 Ibid. 
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die wanvoorstelling en die kontrak moet bestaan302 wat dus sub

jektief beoordeel word en tweedens dat daar juridies {objektief 

beoordeel) so 'n kousale verband is. 303 

Hiermee word nie te kenne gegee dat die kousaliteitsvraag objek

tief beoordeel word nie - slegs dat dit nie volkome subjektief 

beoordeel kan word nie. 304 Dit moet natuurlik ook nie met die 

onregmatigheidsvereiste {wat op sy beurt weer nie suiwer objek

tief beoordeel word nie ! ) verwar word nie. 305 Di t gaan dus 

hier oor die bybring van objektiewe maatstawwe soos die oordeel 

van die redelike versekeraar by die oorwegend subjektiewe kousa

liteitsvraag. Hierdeur sal "onbillike" kousaliteit uitgeskakel 

word byvoorbeeld waar 'n wesenlike feit verswyg is en die be

trokke versekeraar onredelikerwys beweer hy is tot kontrak

sluiting oorreed. Dit gaan dus nie net soseer of die betrokke 

versekeraar wel oorreed {"induce") is deur die wanvoorstelling 

tot kontraksluiting nie, maar ook of dit {die "inducement") 

redelik was. 

302 Sien LAWSA vol 12 par 136; De Vos "Skadevergoeding en terugtrede weens 
bedrog by kontraksluiting" supra 27. 

303 Vgl ook LAWSA vol 8 par 53 waar gese word dat daar in ons reg nag geen 
duidelike keuse tussen "direct consequences" en "foreseeability" as 'n 
maatstaf om juridiese kousaliteit te bepaal, gemaak is nie en word 
voorgestel dat daar eerder met 'n kombinasie-toets gewerk word, nl of 
die feitelike oorsaak van 'n bepaalde gevolg redelikerwys "closely or 
directly linked to it" was. So 'n kombinasie-toets is onlangs bevestig 
in Napier v Collett and Another 1995 (3) SA 140 (A). 

So 'n siening streak ook met De Vos se argumente tov wanvoorstelling, 
sien De Vos "Skadevergoeding en terugtrede weens bedrog by kontrak
sluiting" supra 26-52 en De Vos "Onopsetlike wanvoorstelling by kon
traksluiting" 63-73. 

In s v Mokgethi 1990 (1) SA 32 (A) het die appelhof egter 'n elastiese 
benadering voorgestel tov die vraag watter maatstaf gebruik moet word 
om juridiese kousaliteit te bepaal. Die hof beklemtoon verder dat 
beleidsoorwegings soos redelikheid en billikheid ook aangewend moet 
word by die vraagstuk. Sien hieroor ook Van der Merwe ea supra 192. 

304 Dit is oak Van der Merwe se mening in "Uberrima fides en die beraming 
van die risiko voor sluiting van 'n versekeringskontrak" supra 8-9, 12-
13. 

305 Wat waarskynlik in Qilingele supra gebeur het waar die hof kousaliteit 
bepaal het. Dit is ook die mening van Havenga "The test of materiality 
in insurance law: another look at Qilingele v South African Mutual Life 
Assurance Society" supra 256. 
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Dit lyk dus billik teenoor beide partye om by die beoordeling van 

kousaliteit nie net suiwer subjektief te werk te gaan nie, maar 

oak van objektiewe kriteria gebruik te maak om te bepaal of die 

wanvoorstelling die kontrak veroorsaak het. 306 

Nie-openbaring behoort307 as 'n verskyningsvorm van wanvoor

stelling per omissionem behandel te word. Indien dit egter as 

aparte regsfiguur beskou word, behoort dieselfde beginsels, so 

pas genoem, ook te dien ter beperking van die versekeraar se 

kansellasiereg. 

Alhoewel skuld 'n maatstaf mag wees waarmee 'n kansellasiereg by 

wanvoorstelling beperk kan word, sal dit nie by waarborgbreuk 

toepassing kan vind nie. 308 Die vraag ontstaan dan watter 

maatstaf wel gebruik moet word. Die moontlikheid ontstaan om ook 

hier die juridies-relevantheid van die waarborgbreuk te ondersoek 

en te bepaal wat die effek daarvan was, en dus ook met kousali

teit te werk. 

Indien 'so met kousaliteit gewerk word, ontstaan 'n paar moont

likhede. Een moontlikheid is om die Duitse kousaliteitsbenade

ring toe te pas. 309 Hiervolgens word enige feit (waarop kon

trakbreuk gebaseer is} wat tot die risikoverwesenliking kan 

bydra, uitgesluit van die dekking. Hierdie reeling is egter eie 
' 

306 Dit word trouens ook in art 54(2) van die Australiese Insurance Con
tracts Act 80 van 1984 gedoen. 

307 Soos supra hfst 2 betoog is. 

308 Aangesien skuld nie ter sprake is by die beoordeling of 'n kontraksterm 
verbreek is nie, sien LAWSA vol 5 par 187; Cilliers "Waarborge en ga
ransie in die Suid-Afrikaanse kontraktereg" supra 245-247. Daarbene
wens vereis art 63(3) van die Versekeringswet 27 van 1943 tans nie ook 
afwesigheid van skuld by die versekerde nie en sal 'n versekeraar dus 
nie kan steun op 'n opsetlike dog nie-wesenlike voorstelling, hetsy dit 
gewaarborg is of nie. 

309 Vgl Fontaine Insurance Contract Law vol 1 supra 149. 

Sien ook Reinecke se bespreking hiervan in "Interesting aspects of the 
new Belgian insurance act" supra 102. Sien hieroor ook Rudden "Disclo
sure in insurance: The changing scene" supra 7. 
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aan die Duitse reg. Dit werk ook nie altyd billik teenoor die 

versekeraar310 en versekerde nie. 311 

Tweedens is dit moontlik om 'n kousale band te verg tussen die 

waarborgbreuk en die sluiting van die kontrak of nog meer spesi

fiek of die waarborgbreuk (onjuistheid) die (betrokke) verseke

raar se berekening van die (spesifieke) risiko geraak het, 312 

of waarskynlik geraak het, 313 of redelikerwys geraak het. 314 

Derdens kan daar 'n kousale band geverg word tussen die waar

borgbreuk en die skade wat ingetree het in die sin dat dit die 

skade veroorsaak of daartoe bygedra het. Dit is wat in Australie 

geverg word315 waar 'n kansellasiereg316 verleen word as die 

waarborgbreuk redelikerwys317 die verlies kan veroorsaak of 

daartoe bygedra het, 318 maar nie as die versekerde kan bewys 

(klaarblyklik is dit slegs 'n weerlegginslas) dat geen deel of 

slegs 'n deel van die verlies so veroorsaak is nie. Die plasing 

van 'n weerleggingslas op die versekerde om die afwesigheid van 

310 Bv faktore wat die morele risiko affekteer sal nie die dekking affek
teer nie, sien Reinecke "Interesting aspects of the new Belgian insu
rance act" supra 102. 

311 Bv waar die partye (met kennis van die ware feite) nie die dekking sou 
verminder het nie, maar die premies verhoog het - Reinecke "Interesting 
aspects of the new Belgian insurance act" supra 102. 

312 Dus analoog aan die toets neergele in Qilingele (supra). 

313 Interessant praat art 63 ( 3) eek van "waarskynlik" die Engelse teks 
"likely" wat die indruk wek dat dit nie die berekening van die risiko 
werklik hoef te geraak het nie. Cit is wel nie die betekenis wat 
Kriegler AR in die Qilingele-saak aan die woord "waarskynlik" gee nie, 
maar daar word aan die hand gedoen dat "waarskynlik" wel die voorge
stelde betekenis kan he. 

314 Dws kousaliteit socs supra bespreek is. 

315 Sien art 54(1)-(5) van hulle Insurance Contracts Act 80 van 1984. 

316 Alhoewel art 54 nie spesifiek van 'n kansellasiereg praat nie word dit 
by implikasie beoog. 

317 Hulle kousaliteitstoets is nie suiwer subjektief nie, maar word objek
tiewe faktore eek ingespan. 

318 Art 53(2). 
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werklike (in subjektiewe sin) kousaliteit te kan bewys, is 'n 

baie geslaagde genuanseerde afweging van die belange tussen die 

versekeraar en versekerde en kan moontlik ook in ons reg aange

wend word. 

Regstelsels wat ook kousaliteit in die opsig gebruik dit wil se 

'n kousale band tussen die waarborgbreuk en die skade, is Bel

gie319 en Engeland. 320 

Die gebruikmaking van kousaliteit om die versekeraar se remedies 

te beperk, is in lyn met ons algemene kontraksbeginsels wat be

paal dat kontrakbreuk tot kansellasie kan lei as die breuk so 

ernstig was dat daar nie redelikerwys van die onskuldige party 

verwag kan word om horn aan die ooreenkoms te hou nie. 321 Deur 

met kousaliteit te werk, word daar na my mening ook inhoud aan 

die vereiste dat die breuk ernstig moet wees, gegee. 

Voordat besin sal word watter kousaliteitsvereiste by waarborg

breuk gebruik kan word, is dit nodig om die volgende in gedagte 

te hou.. Dit is naamlik moontlik om basis-klousules322 geheel 

en al te verbied323 of aan bande te le. 324 

319 Art 11 van hul Wet op de Landverzekeringsovereenkomst". 

320 Sien par 2(b)(iii) van hulle Statements of Insurance Practice supra. 

321 Sien Cilliers "Waarborge en garansie in die Suid-Afrikaanse kontrakte
reg" supra; vir gesag in die Romeins-Hollandse reg sien LAWSA vol 12 
par 306 voetnoot 37; De Wet & Van Wyk supra 179 en Van der Merwe ea 
supra 255. Ook hier word objektiewe maatstawwe ("redelikerwys") en 'n 
subjektiewe beoordeling ("die onskuldige party") gekombineer. 

322 Dws waardeur al die versekerde se antwoorde in sy aansoekvorm in waar
borge omskep word met 'n gepaardgaande stilswyende kansellasiereg by 
verbreking. 

323 Dws soos in Australis en dit as voorkontraktuele voorstellings te be
skou, sien art 24 van hul Insurance Contracts Act 80 van 1984. 

324 Soos in Belgie, sien art 11 van hul Wet op de Landverzekeringsover
eenkomst, of soos in Engeland waar sommige versekeraars onderneem om 
nie basis-klousules te gebruik nie maar wel spesifieke waarborge kan 
skep, sien par l(b) van hulle Statements of Insurance Practice supra. 
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Daar word voorgestel dat basis-klousules aan bande gele word 

d~urdat die versekeraar geen algemene waarborg mag skep nie (soos 

om al die versekerde se antwoorde in die aansoekvorm as waarborge 

te beskou) en dus ook nie die versekeraar toe te laat om in die 

algemeen 'n kansellasiereg te beding nie, hetsy uitdruklik of 

stilswyend. Indien die partye waarborge (bevestigende of voort

durende waarborge) wil skep of op 'n kansellasiereg wil ooreen

kom, moet dit spesif iek geskep word325 en ook nie bloot deur 

verwysing daarna in die polis of aansoekvorm nie. 

Die voorstel voorsien dus steeds die onderskeid tussen beves

tigende en voortdurende waarborge, 'n gebruik wat in ons reg

stelsel ingeburger is.326 

Indien daar beoordeel word watter kousaliteitstoets nou gebruik 

moet word, lyk dit dienstig om van twee toetse gebruik te maak. 

By bevestigende waarborge behoort 'n kansellasiereg toegestaan 

te word as die waarborgbreuk die betrokke versekeraar se bere

kening ·van die risiko redelikerwys geraak het, 327 maar nie as 

die versekeraar nogtans sou kontrakteer nie. Kousaliteit hier 

bepaal dus die eff ek van die (bevestigende) waarborgbreuk wat op 

'n voorkontraktuele voorstelling gebaseer is en verband hou met 

die versekeraar se besluit om te kontrakteer en dus ook sy be

sluit oor die risiko. 328 Indien 'n versekeraar kan kanselleer 

325 Dws socs in Belgie en Engeland. 

326 Gordon & Getz supra 215. Bevestigende waarborge is dan waarborge wat 
op voorstellings ("representations") oor bestaande feite gebaseer is -
sien Gordon & Getz supra 233 asook sodanige onderskeid wat (by implika
sie) in South African Eagle Insurance co Ltd v Norman Welthagen Invest
ments (Pty) Ltd supra 126A-B getref is. 

Die onderskeid word steeds in Engeland gebruik, sien hul Statements of 
Insurance Practice supra. Daar is supra gewys op kritiek op die onder
skeid omdat dit soms moeilik onderskeibaar is, sien Reinecke "Verseke
ringswaarborge en artikel 63(3) van die Versekeringswet 27 van 1943" 
supra 834-836. 

327 Dws die tweede betekenis wat supra aan kousaliteit gegee is. 

328 Die gebruik van kousaliteit kom careen met die toets wat in Qilingele 
supra toegepas is waar bepaal is of die betrokke versekeraar waarskyn
lik by die berekening van die risiko deur die foutiewe voorstelling 
(vervat in die waarborgbreuk) beinvloed is. Cit kom ook ooreen met die 
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behoort restitusie329 ook toegestaan te word. Dit volg ook dat 

'n versekeraar nie toegelaat moet word om bloot aanspreeklikheid 

te ontken, maar nogtans die kontrak in stand hou nie, tensy hy 

oor 'n kansellasiereg beskik. 330 

Die gemelde voorstel (ten opsigte van bevestigende waarborgbreuk) 

pas verder ook goed in by ons algemene kontrakbeginsels waar be

paal word dat kontrakbreuk tot kansellasie kan lei as die breuk 

so ernstig (substansieel) was dat daar nie redelikerwys van die 

onskuldige party verwag kan word om hom aan die ooreenkoms te hou 

nie. 331 Deur so met kousaliteit te werk, word daar dus inhoud 

aan die vereiste dat die breuk ernstig moet wees, gegee. 332 

Die uitgangspunt bly egter ons algemene kontraksbeginsels; kou

saliteit is dus slegs die beste bewys dat die waarborgbreuk ern

stig (substansieel) is. 

Wat voortdurende waarborge betref, lyk dit meer dienstig om 'n 

kansellasiereg te verleen as die waarborgbreuk die skade rede

likerwys veroorsaak het of daartoe bygedra het, 333 'n kousule 

band dus tussen die waarborgbreuk en die skade. 334 

voorstelle supra tov wanvoorstelling gemaak. 

329 In die wye betekenis - sien bespreking supra par 3.3. 

330 Dit sal dus strook met Didcott R in die Pillay-saak supra se mening. 

331 Sien Cilliers "Waarborge en garansie in die Suid-Afrikaanse kontrakte
reg" supra. Vir gesag in die Romeins-Hollandse reg sien LAWSA vol 12 
par 306 voetnoot 37. Sien ook De Wet & Van Wyk supra 179 en Van der 
Merwe ea supra 255. 

332 Dit is dus ernstig as dit die betrokke versekeraar se berekening van 
die risiko geraak het, maar nie as hy nogtans sou kontrakteer nie. 

333 Analoog dus aan die Australiese reeling - sien art 54(1)-(5) van hulle 
Insurance Contracts Act 80 van 1984. 

334 Dus kom dit neer op die gebruikmaking van die 3de kousaliteits-toets 
supra genoem. Reinecke "Interesting aspects of the new Belgian insu
rance act" supra 103-104, maak ook so van kousaliteit gebruik vir kon
trakbreuk (waarborgbreuk) in die algemeen - dus nie net vir bevesti
gende waarborge nie. 
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Om s6 'n kousale band te verg, lyk billiker as om die effek van 

die handeling, (kontrakbreuk) wat na kontrakslui ting verrig 

word, 335 te bepaal op die versekeraar se besluit om te kontrak

teer (dus van sy berekening van die risiko). Ook hier word daar 

inhoud aan die algemene kontraksvereiste dat die breuk ernstig 

(substantieel) moet wees, gegee deur so 'n kousale band te verg. 

Die ui tgangspunt behoort egter steeds die gemelde algemene begin

sels te wees wat by kontrakte geld. So 'n werkswyse sal nodig 

wees ten opsigte van die verbreking van ander kontraksterme wat 

nie op waarborge neerkom nie, maar wat wel 'n kansellasiereg aan 

die versekeraar verskaf - soos die nie betaling van die premie. 

In so 'n geval sal laasgenoemde kousali tei tstoets nie van toepas

sing kan wees nie omdat dit moeilik in te sien is hoe daar 'n 

kousale verband tussen die nie betaling en die ingetrede skade 

kan wees. Daar sal egter steeds beoordeel moet word of die 

kontrak-breuk ernstig (substansieel) is wat die geval sal wees 

as bevind word dat daar nie redelikerwys van die versekeraar 

verwag kan word om aan die ooreenkoms gebonde te bly nie. 

Indien die versekeraar mag kanselleer, behoort so 'n reg te enige 

tyd uitgeoefen te kan word, selfs voordat enige verlies plaasge

vind het. 336 

Dit is duidelik dat gebruikmaking van die kousaliteitsbegrip 'n 

belangrike hulpmiddel is om die versekeraar se kansellasiereg te 

beperk. Dit kom dus daarop neer dat die aard van die handeling, 

(valse voorstelling by wanvoorstelling en waarborgbreuk) en die 

gevolge daarvan vir die versekeraar beoordeel word, 337 sodat 

die remedies billik is en verband hou met die gevolge. 

335 Sien die bespreking supra waar betoog is dat die standpunt regverdig
baar is. Contra egter Reinecke "Versekeringswaarborge en artikel 63 ( 3) 
van die Versekeringsget 27 van 1943" supra 834-836. 

336 Anders as in die Engelsereg, waar dit onwaarskynlik is dat versekeraars 
so 'n reg kan uitoefen voordat 'n eis ingestel word - sien MacGillivray 
& Parkington supra par 796-798. 

337 Dit kom dus op 'n "value judgment" van die handeling neer - iets wat 
die hof pertinent van weggeskram het in Qilingele supra 74E. 
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3.5.3.2 Mindere remedies 

Indien 'n versekeraar se kansellasiereg beperk word, ontstaan die 

vraag watter billike remedies in die plek daarvan gestel kan 

word. 'n Paar moontlikhede sal kortliks ondersoek word. 

(a) Proporsionaliteit 

Volgens die beginsel is versekeraars verplig om 'n deel van die 

versekerde bedrag ui t te betaal en wel vol gens die verhouding wat 

die premie bedra teenoor die prernie wat sou geld as daar nie fou

tiewe voorstellings gemaak was nie. 338 'n Positiewe aspek van 

proporsionaliteit is dat dit 'n alternatief tot die "alles-of

niks" beginsel stel waar die versekeraar ondanks die foutiewe 

voorstellings nogtans sou kontrakteer. Verder poog dit om die 

verlies in ooreensternrning te bring met die prernie wat gehef sou 

wees as die versekeraar oor die ware feite beskik het. Propor

sionaliteit word onder ander toegepas in Frankryk, Israel, 339 

Griekeland, 340 en Belgie. 341 

Verskeie punte van kritiek kan egter teen proporsionaliteit 

geopper word. 342 So is dit rnoontlik dat die partye op die

selfde versekerde bedrag sou ooreenkom, rnaar vir 'n hoer pre

rnie343 of vir dieselfde prernie en versekerde bedrag, maar op 

338 Vgl oor die proporsionaliteitsbeginsel die Australiese Law Reform Com
mission Report supra par 216-217; Rudden "Disclosure in Insurance: The 
changing scene" supra 7-8; Markin "Insurance Law and the Law Commis
sion" supra 350; Barrowdale "Non-disclosure and breach of warranty in 
insurance law: The report of the Law Commission October 1980" supra 
144; Reinecke "Interesting aspects of the new Belgian insurance act" 
supra 101-102. 

339 Sien Rudden "Disclosure in Insurance: The changing scene" supra 8. 

340 Vgl Fontaine Insurance Contract Law vol 1 supra 149. 

341 Sien Reinecke se bespreking van die Belgiese reg in "Interesting 
aspects of the new Belgian insurance act" supra 100. 

342 Verskeie grondige besware word deur Reinecke cindersoek in "Interesting 
aspects of the new Belgian insurance act" supra 101-102. 

343 Ibid. Dit werk onbillik teenoor die versekerde, want die versekeraar 
is dan in 'n bater posisie (deur minder te hoef te betaal) as wat hy in 
elk geval met kennis van die waarheid sou wees. 
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ander kontraksterme. 344 Die afwesigheid in die versekerings-

bedryf van eenvormige tabelle waarvolgens risiko's beoordeel en 

premies vasgestel word, kan dit verder moeilik maak om vas te 

stel watter premie sou geld as die waarheid bekend sou wees. 345 

Laasgenoemde beswaar val grootliks weg in die geval van lewens

verseker ing, waar gegewens wat die risiko kan affekteer en waar

volgens die premies bepaal kan word, makliker vasstelbaar is as 

in ander vorms van versekering en kan proporsionaliteit moontlik 

hier aanwending vind. 346 Die stelling word gestaaf deur die 

feit dat die deskundige getuie in die Pi11ay-saak, 347 wat juis 

oor lewensversekering gehandel het, kon bepaal wat die hipote

tiese premie sou wees as die versekeraar van die ware feite bewus 

was. 

Die toepassing van proporsionaliteit kom daarop neer dat die ver

sekerde 'n deel van die ingetrede verlies self dra. Die beginsel 

is natuurlik nie onbekend aan ons reg nie en word skadevergoeding 

in deliktuele konteks dikwels verdeel. 348 

In Australie is die algemene invoering van proporsionaliteit nie 

aanvaar nie, 349 maar is dit wel aanvaar ten aansien van .lewens

versekering. 350 

344 Sien Rudden "Disclosure in Insurance: The changing scene"supra 8. 

345 Vgl Merkin "Insurance law and the Law Commission" supra 350. 

346 Dit is interessant om te let op art 49 van die Versekeringswet 27 van 
1943 wat bepaal dat 'n verkeerde opgaaf van ouderdom by lewensverseke
ring, nie die versekeraar geregtig maak om die kontrak te kanselleer 
nie, maar word die versekerde bedrag aangepas by die korrekte ouderdom. 
'n Soortgelyke bepaling kom in art 58(2) voor wat geld waar 'n verkeer
de ouderdom by 'n begrafnispolis verskaf is en nie die versekerde be
drag nie, maar wel die premies aangepas word. 

347 Pillay v South African National Life Assurance Co Ltd supra 371C-D. In 
die saak noem Didcott R ook proporsionaliteit as 'n moontlike oplos
sing. 

348 Sien die Wet op die Verdeling van Skadevergoeding 34 van 1956; Van der 
Merwe & Olivier supra 154 ev. 

349 Sien die Australiese Law Reform Commission Report supra par 228. 

350 Arts 29 en 30 van hulle Insurance Contracts Act 80 van 1984. 
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In die lig van die kritiek teen proporsionaliteit behoort die 

a~gemene gebruikmaking hiervan ook nie in ons reg plaas te vind 

nie. Wat lewensversekering betref kan dit moontlik ingevoer 

word.351 

(b) 'n Eis om skadevergoeding 

'n Eis om skadevergoeding is beide in deliktuele sowel as kon

traktuele verband, goed bekend. Die beginsels waarvolgens skade

vergoeding geeis kan word, 352 asook die wyse vir die berekening 

daarvan, is weereens welbekend aan ons reg. 353 

Daar is reeds daarop gewys354 dat daar geen gerapporteerde be

slissing is waarvolgens skadevergoeding in versekeringskonteks 

toegeken is nie. In die lig hiervan en ook in die lig van die 

feit dat kansellasie, wat 'n uiterste remedie is, selfs by on

skuldige wanvoorstelling toegestaan word, is dit duidelik dat dit 

'n baie ongesonde toestand in ons versekeringsreg weerspieel. 

'n Eis om skadevergoeding behoort die versekeraar se kansellasie

reg te yervang as vernaamste remedie sodat kansellasie die uit

sondering en nie die reel word nie. 

Wat wanvoorstelling betref, word skadevergoedingseise huidig er

ken in geval van opsetlike en nalatige wanvoorstelling, 355 maar 

nie in die geval van onskuldige wanvoorstelling nie. 356 Di t 

is anomalies dat 'n uiterste remedie, naamlik kansellasie by 

onskuldige wanvoorstelling toegelaat word, maar nie 'n mindere 

remedie socs skadevergoeding nie. Indien skadevergoeding wel by 

351 Indien proporsionaliteit so aanwending vind sal dit belangrik wees dat 
die versekeringsbedryf gegewens oor risikoberekening en premievasstel
ling standaardiseer. 

352 Sien De Wet & Van Wyk supra 222 ev; Van der Merwe & Olivier supra 176. 

353 Ibid. 

354 Supra. 

355 Sien Van der Merwe & Olivier supra 306 ev. 

356 Vgl De Vos "Onopsetlike wanvoorstelling by kontraksluiting" supra 66. 
Sien ook die gesag aangehaal supra in vn 72. 
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onskuldige wanvoorstelling erken word, sal dit ook nie totaal 

v~eemd wees vir ons reg nie aangesien onskuldige wanvoorstelling 

wat op dicta et promissa neerkom, by 'n koopkontrak kan lei tot 
'n prysvermindering.357 

'n Eis om skadevergoeding behoort van toepassing te wees in alle 

gevalle waar 'n versekeraar nie kan of wil kanselleer nie. 358 

By wanvoorstelling word die skadevergoeding bereken deur te be

paal wat die benadeelde se posisie sou wees as die wanvoorstel

ling nie gepleeg was nie en kry hy dus sy negatiewe interes

se. 359 By waarborgbreuk moet die skadevergoeding bereken word 

deur te bepaal wat die benadeelde se posisie sou wees as daar nie 

kontrakbreuk was nie (en die kontrak dus uitgevoer was), dus kry 

die benadeelde sy positiewe interesse. 360 Daar is reeds daarop 

gewys dat dit soms meer dienstig sou wees om negatiewe interesse 

by kontrakbreuk toe te pas. 361 Daar behoort statuter daarvoor 

voorsiening gemaak te word deur aan die howe 'n diskresie te ver

leen om by verbreking van bevestigende waarborge negatiewe inte

resse te kan verleen. 362 Positiewe en negatiewe interesse kan 

in gegewe omstandighede ook op dieselfde bedrag neerkom, soos 

waar die skadevergoeding neerkom op die verskil tussen die premie 

wat die versekerde betaal het en die hoer premie wat gehef sou 

word as die foutiewe inligting nie verskaf was nie. 363 

357 Sien Phame (Pty) Ltd v Paizes supra. Ook De Vos ibid erken so 'n 
moontlikheid. 

358 Daar is supra par 3.5.3.1 ingegaan op die beperking van die versekeraar 
se kansellasiereg. 

359 Sien De Wet & Van Wyk supra 43. 

360 Ibid. 

361 Sien supra die bespreking teenoor voetnote 221-223. 

362 Dit is waarop Marais R se obiter voorstel aan die versekeraar (wat op 
kansellasie geregtig was), in Labuschagne v Fedgen Insurance Ltd supra 
239H-I neerkom. Die voorstel was dat die verskil tussen die waarde van 
die motor soos gebaseer op die foutiewe (gewaarborgde) feite en die 
werklike waarde aan die versekerde betaal behoort te word, wat dus op 
die toekenning van skade-vergoeding neerkom. 

363 Die opmerkings gemaak in Pillay v South African National Life As
surance Co Ltd supra 368F kom hierop neer. 
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'n Verdere kwessie wat aandag verdien, is of 'n skadevergoedings

eis saam met 'n eis vir kansellasie toegelaat moet word. 364 

In versekeringskonteks behoort 'n versekeraar egter nie toegelaat 

te word om so te eis nie en behoort geen skadevergoedingseis saam 

met 'n eis vir kansellasie toegestaan te word nie. 365 As reg

verdiging vir die standpunt kan aangevoer word dat dit billik is, 

ook teenoor die versekerde en dat dit moeilik in te sien is dat 

die versekeraar skade sal ly as hy die verlies nie hoef te ver

goed nie. 

Wat die berekening van skadevergoeding betref, sal daar interaard 

subjektief te werk gegaan word, want dit gaan hier hoofsaaklik 

oor die werklike skade wat die betrokke versekeraar gely 

het. 366 Daar kan verwag word dat die statutere invoering van 

'n skadevergoedingseis probleme kan oplewer veral omdat die 

versekeringsbedryf waarskynlik in 'n mate onvoorbereid sal wees 

daarvoor. 367 Hier kan dit baie nuttig wees om statuter sekere 

riglyne368 neer te le wat howe (en versekeraars) behulpsaam kan 

wees ten aansien van die berekening en toekenning van skadever

goeding. 369 Probleme kan nogtans vir versekeraars ontstaan om-

364 Ons reg erken tans vir beide kontrakseise en delikseise (wanvoor
stelling) 'n skadevergoedingseis saam met 'n eis vir kansellasie, hetsy 
as alternatiewe eis, of as selfstandige eis daarmee saam - sien LAWSA 
vol 5 deel 1 par 24 7-248 wat kontrakseise betref en Van der Merwe & 
Olivier supra 222 vir delikseise. 

36~ Dit kan egter wel as alternatiewe eis toegestaan word. Alhoewel dit 
nie spesifiek so uitgespel word nie impliseer die Australiese Insurance 
Contracts Act 80 van 1984 en wel arts 28, 54 en 55 eek so 'n verbod op 
die verlening van beide kansellasie en skadevergoeding. Ook Sutton 
supra 214 bevestig so 'n afleiding. 

366 Sien in die algemeen LAWSA vol 7 (eerste heruitg) par 25. Vir 'n 
soortgelyke siening in die Australiese reg vgl Sutton supra 194-195; 
Marks & Balla supra 222-223; Kelly & Ball supra par 3.293-3.295. 

367 Veral omdat sulke eise tans nie oorweeg word nie. 

368 Dit behoort niks meer as riglyne te wees nie sodat howe in gepaste 
gevalle daarvan kan afwyk. 

369 Sulke riglyne is deur die Australiese Law Reform Commission Report 20 
oor Insurance Contracts supra voorgestel, sien hieroor Kelly & Ball 
supra par 3.295-3.303. So word voorgestel dat die verskil tussen die 
premies wat die versekerde betaal het en die premies wat betaalbaar 
sou wees as foutiewe inligting nie verskaf was as skadevergoeding toe
geken kan word. Indian die versekeraar dieselfde risiko sou aanvaar, 



65 

dat dit in die algemeen moeilik kan wees om te bewys wat hulle 

sou doen as daar nie foutiewe inligting verskaf was nie. Dit is 

insiggewend wat in die Australiese Advance-saak370 hieroor gese 

is: "It is difficult to overcome this barrier; it is almost 

impossible if the organisation itself shows either that it has 

no guidelines or alternatively that. . . there is insufficient 

discipline in the organisation to adhere to them. 11371 Dit is 

daarom belangrik dat die versekeringsbedryf gegewens oor risiko 

berekening en premie vasstelling bepaal en (sever moontlik) stan

daardiseer, 372 want dit is laastens die versekeringsbedryf self 

wat die praktiese toepassing van die beginsel van skadevergoeding 

moet uitwerk. 

4. GEVOLGTREKKING 

Dit is duidelik uit die ontleding en bespreking van die huidige 

versekeringsremedies by wanvoorstelling (nie-openbaring) en waar

borgbreuk, dat daar ernstige leemtes daarmee bestaan. Die statu

tere regshervorming wat aanbeveel is, behoort egter te geskied 

as deel van 'n sistematiese ondersoek na en hervorming van die 

versekeringsreg as geheel. 373 Die probleme verbonde aan verse

keringsremedies hou ook verband met ander vraagstukke in die 

versekeringsreg, soos die vraag of basis-klousules verbied moet 

word, of alle waarborge nie geag opiniewaarborge te wees nie en 

is ook nou verweef met die probleme random die openbaringsplig 

en die wesenlikheidstoets. 

maar op antler terme, sal die skadevergoeding die verskil wees tussen 
die bedrag verskuldig itv die foutiewe inligting en die verskuldigde 
bedrag gebaseer op die kontrak met die antler terme. 

370 Advance (NSW) Insurance Agencies Pty Ltd and Homeowners Insurance Pty 
Ltd v Matthews (1989) 85 ALR 161 (HC of A). 

371 Soos aangehaal deur Kelly & Ball supra par 3.298. 

372 Reinecke "Interesting aspects of the new Belgian insurance act" supra 
102 huldig 'n soortgelyke mening. 

373 Soos wat in Engeland en Australie gedoen is, vgl die Australiese Law 
Reform Commission Report supra en die Engelse Law Commission se Report 
no 104 oor Insurance Law: Non-disclosure and Breach of Warranty supra. 
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So 'n ondersoek na die versekeringsreg wat ook die teoretiese 

basis van die beginsels van die versekeringsreg moet ontleed en 

in verband kan bring met ander algemene beginsels, soos die van 

die kontraktereg en deliktereg, kan as gesonde stimulans dien vir 

die dinamiese ontwikkeling van ons versekeringsreg. Wat betref 

die hervorming van versekeringsremedies behoort die strukturering 

van die ombudsman374 hierby ingesluit te word. Daarbenewens 

moet die moontlikheid om 'n statutere konsiliasie "conciliatory" 

pro-sedure soortgelyk aan die in die Belgiese reg in te stel, ook 

sterk oorweeg word.375 

Ten slotte is dit belangrik dat die remedies ook moet voldoen aan 

die redelike verwagtings376 van die partye en in verhouding 

moet wees met die verlies wat deur die onskuldige party gely word 

- wat ongelukkig huidig nie die geval is nie. 

374 Die kwessie is supra par 3.5.2 aangeraak. 

375 Sien Reinecke "Interesting aspects of the new Belgian insurance act" 
supra 100 se bespreking hiervan. So maak die prosedure daarvoor voor
siening dat na 'n valse voorstelling ontdek is, die versekeraar 'n ge
wysigde kontrak kan beding. 

376 Sien Luk 6:31. Dit is duidelik dat huidige versekeringsremedies en 
veral die gepaardgaande "alles-of-niks" beginsel versekeraars bevoor
deel ten koste van versekerdes. Die beginsel vervat in Luk 6:31 bepaal 
juis dat billikheid ook in versekeringskontrakte toepassing meet vind. 
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