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Eigen Schuld (1) 

¢  Art. 7:952 BW bepaalt voor de schadeverzekering dat de verzekeraar 
geen schade vergoedt aan de verzekerde die de schade met opzet of 
roekeloosheid heeft veroorzaakt. Onderhavige wetsbepaling geeft 
uiting aan het leerstuk eigen schuld in het verzekeringsrecht. In het 
navolgende staat het volgende onderwerp centraal:  

¢  Welke schuldgraad moet een verzekeraar aantonen en hoe ziet dat 
er concreet uit alvorens deze zich op de eigen schuld-
dekkingsuitsluiting kan beroepen? 

¢  Deze vraag zal worden beantwoord voor de normale voorzichtigheid-
clausule en de opzetclausule  
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Eigen Schuld (2) 

¢  De ‘’schuldladder’’: overzicht van schuldgradaties van onder 
opklimmend in laakbaarheid. 

1.  Opzet als oogmerk 
2.  Opzet als zekerheidsbewustzijn 
3.  Opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn 
4.  Opzet als mogelijkheidsbewustzijn 
5.  Roekeloosheid/Grove Schuld (een aan opzet grenzende mate van 

schuld, zie HR Codam/Merwede (HR 12 maart 1954, NJ 1955, 386) 
6.  Merkelijke schuld (= een ernstige mate van schuld, zie HR Van 

Kasteren/NN (HR 17 juni 1988, NJ 1988, 966) 
7.  Lichte schuld (waaronder een moment van onbedachtzaamheid, zie 

voor een voorbeeld HR Van de Wijngaard/Haagman (HR 11 januari 
1991, NJ 1991, 271. Zie ook GC Kifid 2017-443.)  
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Eigen Schuld (3)  

¢  Een verzekeraar zal zich niet in alle gevallen bij eenzelfde 
schuldgradatie op de eigen schuld dekkingsuitsluiting kunnen 
beroepen. Art. 7:952 BW legt voor de schadeverzekering een hoge 
drempel op: de schadeverzekeraar zal in ieder geval roekeloosheid 
van de verzekerde dienen aan te tonen. 

¢  Voor de sommenverzekering ligt de drempel nog hoger: zie art. 7:973 
BW (opzet) 

¢  In geval van een basiszorgverzekering kan een verzekeraar zelfs in 
het geheel geen eigen schuld-verweer voeren: zie art. 15 lid 2 Zvw. 
Op grond van HR K en J/Oost Nederland (HR 11 september 1998, 
NJ 1999, 664) wordt aangenomen dat zulks ook geldt voor de 
aanvullende zorgverzekering.  
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Eigen Schuld (4) 

¢  Nu art. 7:952 BW van regelend recht is, kan een 
schadeverzekeraar de drempel enerzijds verlagen (waardoor 
zijn bewijspositie versoepeld wordt) en anderzijds verhogen 
(waardoor het moeilijker wordt een beroep te doen op eigen 
schuld). In brandverzekeringspolissen wordt bijvoorbeeld nog 
veelal merkelijke schuld van de verzekerde als drempel 
genomen. In het navolgende komen twee afwijkingen van art. 
7:952 BW aan de orde: de normale voorzichtigheid-clausule 
(kostbaarheden- en reisverzekeringen) en de opzetclausule 
(aansprakelijkheidsverzekering). 
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Eigen Schuld (5) 
¢  De normale voorzichtigheid-clausule is een 

veelvoorkomende clausule in 
verzekeringsvoorwaarden van kostbaarheden- en 
reisverzekeringen: er is geen dekking onder de polis 
indien de verzekerde niet de normale 
voorzichtigheid betracht. Wat is nu normale 
voorzichtigheid? Ligt de drempel bij lichte schuld, 
merkelijke schuld of misschien zelfs roekeloosheid? 

¢  Naar mijn mening is de grens in dezen merkelijke 
schuld (2 argumenten). 
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Eigen Schuld (6) 
¢  Allereerst kan worden gewezen op r.o. 3.3 van HR van de 

Wijngaard/Haagman (HR 11 januari 1991, NJ 1991, 271): ‘’In 
eerstgenoemde veronderstelling is zonder nadere motivering niet 
begrijpelijk waarom de polis geen dekking zou verlenen: de aard van 
een kostbaarhedenverzekering als de onderhavige, die ook dekking 
verleent tegen verlies, brengt immers mede dat zij in beginsel ook 
dekking verleent tegen schade die het gevolg is van een moment 
van onbedachtzaamheid. Dit wordt niet anders door een uitsluiting 
als vervat in art. 2 van de voorwaarden (‘’goed huisvader’’-clausule, 
MLH) voor het geval van afwijking van de daar aangeduide 
algemene zorgverplichting van de verzekerde.’’ Lichte schuld 
waaronder de situatie van een moment van onbedachtzaamheid is 
dus in geval van onderhavige clausule meeverzekerd. Er moet 
sprake zijn van een ernstige mate van schuld van verzekerde. Zie 
ook r.o. 4.3 van GC Kifid 2017-443; r.o. 4.3 van GC Kifid 2017-332 
en r.o. 4.3 van GC Kifid 2017-089.  
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Eigen Schuld (7) 
¢  In de tweede plaats kan worden gewezen op de contra proferentem regel ex 

art. 6:238 lid 2 tweede zin BW nu de onderhavige clausule onduidelijk is: er 
zijn minimaal 2 lezingen mogelijk. Van een schending van de onderhavige 
clausule is dan pas sprake bij een ernstige mate van schuld (merkelijke 
schuld). Zie bijv. GC Kifid 2009/84 r.o. 4.2: ‘’ Partijen verschillen van mening 
over de vraag wat onder handelen in strijd met de normale voorzichtigheid 
dient te worden verstaan. Nu de in artikel 6.1 sub a van de 
verzekeringsvoorwaarden opgenomen voorzichtigheidsclausule door 
Aangeslotene niet nader is uitgewerkt en derhalve onduidelijk is, dient deze 
ten gunste van Consument te worden uitgelegd voor zover de uitleg van 
Consument redelijk is (artikel 6:238 lid 2 tweede zin BW). De lezing van 
Consument, die er op neer komt dat van handelen in strijd met de normale 
voorzichtigheid pas sprake is in geval van een ernstige mate van schuld van 
de verzekerde, is, in het licht van de aard van de reisverzekering, alsmede 
gezien het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 1988, NJ 1988, 966, naar het 
oordeel van de Commissie alleszins redelijk.’’  
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Eigen Schuld (8) 

¢  Het zou merkwaardig zijn als een 
aansprakelijkheidsverzekeraar bij iedere vorm van 
eigen schuld van de verzekerde uitkering zou 
kunnen weigeren omdat er dan van de dekking van 
deze verzekering weinig overblijft omdat deze 
verzekering nu juist dekking beoogt te bieden tegen 
vermogensrechtelijke aanspraken van derden die 
een gevolg zijn van onzorgvuldig handelen van de 
verzekerde.  
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Eigen Schuld (9) 

¢  Dit betekent evenwel niet dat alle schuldgradaties 
automatisch zijn meeverzekerd. Van de dekking van 
een aansprakelijkheidsverzekering blijft m.i. nog 
voldoende over indien de drempel van 
roekeloosheid ex art. 7:952 BW wordt gehanteerd. 

¢  De verzekeraar kan in dezen ook de lat hoger 
leggen door bijvoorbeeld alleen ‘opzet’ van dekking 
uit te sluiten. Maar hoever strekt dan die uitsluiting?   
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Eigen Schuld (10) 
¢  In het Bierglas-arrest overwoog de Hoge Raad – HR 30 mei 1975, NJ 1976, 572 -  in 

dezen: ‘’ dat het middel berust op de stelling, dat het Hof — hetzij naar aanleiding van het 
door de Goudse in de vorige instanties gevoerde, in het primaire onderdeel uit de 
conclusie van dupliek aangehaalde verweer, hetzij bij wijze van aanvulling der 
rechtsgronden ambtshalve — had moeten beslissen dat, ook al was naar 's Hofs 
uitlegging van art. 5 onder a van de polisvoorwaarden schade veroorzaakt door 
voorwaardelijk opzet niet begrepen onder de in die bepaling genoemde opzettelijk 
veroorzaakte schade die van de verzekering is uitgesloten, de door Muller aan Bruggink 
toegebrachte schade toch niet door de verzekering werd gedekt omdat — aldus die 
stelling — voorwaardelijk opzet is een vorm van opzet en deswege verzekering tegen 
wettelijke aansprakelijkheid voor door voorwaardelijk opzet veroorzaakte schade evenals 
voor opzettelijk veroorzaakte schade nietig is als in strijd met de goede zeden en/of de 
openbare orde; (..) dat echter — al moge voor de toepassing van het strafrecht het opzet 
van de dader zich uitstrekken tot in deze geest aan zijn daad verbonden gevolgen — een 
goede grond ontbreekt om bij verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid de 
ongeschreven rechtsregel, dat aansprakelijkheid voor door de verzekerde opzettelijk 
veroorzaakte schade, ook zonder uitsluiting bij de polisvoorwaarden, in het algemeen niet 
door de verzekering wordt gedekt omdat in zoverre de overeenkomst in strijd is met de 
goede zeden en/of de openbare orde, uit te breiden tot schade door de verzekerde aan 
een derde toegebracht met voorwaardelijk opzet naar de zojuist vermelde omschrijving;’’ 
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Eigen Schuld (11)  
¢  Uit het Bierglas-arrest van de HR en het voorafgaande Hof-arrest kan 

het volgende worden afgeleid: 
1) In geval van een generieke opzetclausule – zoals in casu - wordt 

gehanteerd mag onder opzet niet voorwaardelijke opzet worden 
begrepen. (Hof-arrest) 

2) Het arrest maakt niet duidelijk dat voorwaardelijke opzet automatisch 
is meeverzekerd. Als niets geregeld is, is art. 7:952 BW van 
toepassing.  

3) Dekking van voorwaardelijke opzet is niet in strijd met art. 3:40 lid 1 
BW (openbare orde en/of goede zeden). Dit zal wel het geval zijn bij 
opzet als oogmerk en opzet als zekerheidsbewustzijn. Dekking in 
geval van de laatstgenoemde opzetgradaties botst overigens ook met 
het uitgangspunt dat een verzekeringsovereenkomst een 
overeenkomst tot risico-overdracht is.    
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Eigen Schuld (12) 
¢  Het Bierglas-arrest was voor het Verbond van Verzekeraars 

aanleiding om een werkgroep in te stellen die zich moest beraden 
over een mogelijke nieuwe opzetclausule. Dat heeft geleid tot de 
opzetclausule 1980: ‘’Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een 
verzekerde voor schade die voor hem het beoogde of zekere gevolg 
is van zijn handelen of nalaten. 

¢  De onderhavige clausule had een toepassingsprobleem. Hoewel – 
zie onder andere HR Vuisthamer (HR 21 december 2007, NJ 2008, 
283) – het opzet mag worden afgeleid uit de omstandigheden van het 
geval bleek het bewijs van het vereiste causale verband tussen de 
gedraging van de verzekerde en de schade zoals deze zich in 
concreto heeft voorgedaan een groot praktisch probleem. Zie HR 
Aegon/van der Linden (HR 6 november 1998, NJ 1999, 220).    
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Eigen Schuld (13) 
¢  Het onderhavige bewijsprobleem dat werd blootgelegd in 

HR Aegon/van der Linden was voor het Verbond van 
Verzekeraars aanleiding om in 2000 te komen met een 
nieuwe opzetclausule: de opzetclausule 2000 waarin 
onder andere wordt bepaald: ‘’ Niet gedekt is de 
aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade 
veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar 
opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht 
wederrechtelijk handelen of nalaten;’’ Zie voor een mooi 
voorbeeld van het verschil in uitwerking van de oude en 
nieuwe clausule GC Kifid 2014-278.  
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Eigen Schuld (14) 

¢  In de opzetclausule 2000 is het voor 
verzekeraars lastig te bewijzen causale verband 
tussen gedraging van de verzekerde en de 
schade in concreto komen te vervallen. Toch 
ziet men ook hier weer een 
toepassingsprobleem: wat valt er onder de term 
‘opzettelijk’? Geen voorwaardelijke opzet aldus 
Hof Den Bosch 22 mei 2007, LJN BA6950. 
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Eigen Schuld (15) 

¢  Het onderhavige arrest van het Hof Den Bosch is naar mijn mening 
om 2 redenen de juiste benadering: 

1)  De benadering sluit goed aan bij het voorafgaande Hof-arrest van HR 
Bierglas waarin is overwogen dat een generieke opzetclausule in 
geval van een aansprakelijkheidsverzekering onvoldoende is om ook 
voorwaardelijke opzet van dekking uit te sluiten 

2)  Toepassing van de cpr-regel van art. 6:238 lid  2 2e zin leidt tot 
hetzelfde resultaat nu de lezing van het arrest van Hof Den Bosch 
een redelijke lezing is en dus prevaleert voor zover de opzetclausule 
als een onduidelijke clausule wordt aangemerkt. 
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Eigen schuld (16) 

¢  Opvallend is r.o. 4.6 van Rb. Amsterdam 30-01-2013, LJN BZ0489 welke 
overweging toch duidelijk in strijd lijkt met het Hof-arrest voorafgaand aan HR 
Bierglas: ‘’De rechtbank is van oordeel dat een redelijke uitleg van de 
opzetclausule met zich brengt dat in het onderhavige geval sprake is van het 
“opzettelijk en wederrechtelijk handelen tegen een zaak“. [AA] heeft immers 
materialen in brand gestoken in een verlaten schoolgebouw, terwijl de 
eigenaar van het schoolgebouw, de gemeente, hiervoor geen toestemming 
had gegeven. De precieze gradatie van het opzet (oogmerk, 
zekerheidsbewustzijn of voorwaardelijk opzet) heeft voor de uitleg van de 
opzetclausule geen zelfstandige betekenis. Die gradatie betreft een juridische 
kwalificatie en is - zonder bijkomende omstandigheden die zijn gesteld noch 
gebleken - niet relevant voor de vraag hoe partijen het begrip “opzet“ 
redelijkerwijze hebben mogen begrijpen.’’ In gelijke zin evenwel r.o. 4.8 Hof 
Arnhem-Leeuwarden locatie Arnhem 11 februari 2014, ECLI:NL:GHARL:
2014:938 en r.o. 19 Hof Den Haag 17 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:
2015:3916. 
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