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INHOUD 

•  Verval van recht-clausules 
o  Wat is een verval van recht-clausule? 

o  Welke soorten verval van recht-clausules zijn er? 
 

•  Artikel 6:237 aanhef en onder h BW (grijze lijst) versus artikel 7:941 lid 4 BW 
 

•  Toepassing “redelijk belang-vereiste” buiten artikel 7:941 lid 4 BW? 
 

•  Proportionaliteitsvereiste 
 

•  Bewijslast 



Presentatie 

•  Verval van recht-clausules 
o  Clausule die gedraging of nalaten van verzekerde sanctioneert met verlies 

van recht op uitkering 
o  NB: dekkingsomschrijving en uitsluitingen 
 

VERVAL VAN RECHT-CLAUSULES 



Presentatie 

•  Verschillende soorten verval van recht-clausules zijn mogelijk, bijvoorbeeld: 
o  Meldingsvervalclausules 
o  Medewerkingsvervalclausules 
o  Bereddingsvervalclausules 
o  Risicoverzwaringsclausules 
o  Garantie-/preventieclausules 
o  Fraudevervalclausules 
o  Vervalclausules na afwijzing van de vordering 

VERVAL VAN RECHT-CLAUSULES 
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Verval van recht-clausules kunnen in vier categorieën worden ingedeeld: 
 
1.  Vervalclausules die een sanctie vormen op gevraagde, maar niet geleverde 

prestatie nadat schade is ontstaan en verzekerde daarmee bekend is geworden 
§  Meldingsvervalclausules 
§  Medewerkingsvervalclausules 
§  Bereddingsvervalclausules 

2.  Vervalclausules die een sanctie vormen op gevraagde, maar niet geleverde 
prestaties voordat schade is ontstaan  
§  Risicoverzwaringsclausules 
§  Garantie-/preventieclausules 

3.  Vervalclausules die een sanctie vormen op fraude voor en na ontstaan schade 
4.  Vervalclausules die een sanctie vormen op het verlopen van tijd na afwijzing 

claim door verzekeraar 
 

VERVAL VAN RECHT-CLAUSULES 
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•  Grijze lijst: artikel 6:237 aanhef en onder h BW 
 

 “Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, 
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed 
onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend 
beding dat als sanctie op bepaalde gedragingen van de wederpartij, nalaten 
daaronder begrepen, verval stelt van haar toekomende rechten of van de 
bevoegdheid bepaalde verweren te voeren, behoudens voor zover deze 
gedragingen het verval van die rechten of verweren rechtvaardigen” 

•  Verval van recht-clausule is niet toegestaan, tenzij de gebruiker van de 
voorwaarden aantoont dat het verval van recht gerechtvaardigd is.  

 
•  NB: consumentenbescherming 

GRIJZE LIJST VS. ARTIKEL 7:941 LID 4 BW 
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•  Artikel 7:941 lid 4 BW bepaalt 
 

 “De verzekeraar kan het vervallen van het recht op uitkering wegens 
niet-nakoming van een verplichting als bedoeld in de leden 1 en 2 slechts 
bedingen voor het geval hij daardoor in een redelijk belang is geschaad” 

•  Verval van recht-clausule is toegestaan indien de verzekeraar aantoont 
dat hij in een redelijk belang is geschaad 

 
•  Dwingend recht ex artikel 7:943 lid 2 BW ten behoeve van alle 

verzekeringnemers en uitkeringsgerechtigden 

 

GRIJZE LIJST VS. ARTIKEL 7:941 LID 4 BW 
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•  Uitgangspunt artikel 6:237 aanhef en onder h BW (grijze lijst): niet toegestaan, 
tenzij sanctie is gerechtvaardigd 

 
•  Uitgangspunt artikel 7:941 lid 4: toegestaan indien verzekeraar aantoont dat hij 

in een redelijk belang is geschaad 
 
•  Uitwerking hetzelfde: als verzekeraar aantoont dat hij in een redelijk belang is 

geschaad, is sanctie gerechtvaardigd. 
 
 
à Artikel 7:941 lid 4 BW is een uitwerking van artikel 6:237 aanhef en onder h BW 

GRIJZE LIJST VS. ARTIKEL 7:941 LID 4 BW 
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•  Artikel 7:941 lid 1 BW: 
 “Zodra de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde van de verwezenlijking van 
het risico op de hoogte is, of behoort te zijn, is hij verplicht aan de verzekeraar de 
verwezenlijking te melden. Dit geschiedt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.” 

 
•  Artikel 7:941 lid 2 BW: 

 “De verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht binnen redelijke 
termijn de verzekeraar alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen welke voor deze 
van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen.” 

 
•  Bij schending van deze verplichtingen: 
o  Uitkering minderen (artikel 7:941 lid 3 BW);  
o  Verval van recht op uitkering bij schending redelijk belang verzekeraar (artikel 7:941 lid 

4 BW); of 
o  Verval van recht op uitkering bij opzet tot misleiden, behoudens voorzover deze 

misleiding het verval niet rechtvaardigt (artikel 7:941lid 5 BW). 

MELDINGS- EN MEDEWERKINGSPLICHT 
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•  HR 29 mei 1970, NJ 1970/435 (Twaalfhoven/Railway Passengers) 
o  Redelijk belang = theoretisch belang 
 

•  HR 5 oktober 2007, NJ 2008/57 (Tros) 
o  Redelijk belang = daadwerkelijk belang 

REDELIJK BELANG-VEREISTE 



VRAAG 



 
 
 
GELDT HET REDELIJK BELANG-VEREISTE SLECHTS 
VOOR CLAUSULES EX ARTIKEL 7:941 LID 1 EN 2 BW OF 
GELDT DIT VEREISTE OOK DAARBUITEN? 
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HR 16 oktober 1998, NJ 1998/898 (Driessen/Lochtenberg) 
o  Lochtenberg had een kostbaarhedenverzekering afgesloten via Driessen Assurantiën B.V. 
o  Lochtenberg verliest haar ring bij een strandpaviljoen. 
o  Bereddingsplicht in verzekeringsvoorwaarden (aangifte en - in dit geval - inlichten 

personeel strandpaviljoen). 
o  Lochtenberg doet aangifte, maar licht personeel strandpaviljoen niet in 
§  Schending bereddingsplicht. 

o  Assuradeur beroept zich op de verval van recht-clausule. 
o  Hoge Raad: 
§  Redelijk belang vereist bij beroep op verval van recht-clausule wegens schending 

bereddingsplicht. 
§  Verzekeraar moet in een daadwerkelijk belang zijn geschaad. 

BEREDDINGSPLICHT 
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Gcie KiFiD 22 februari 2011, nr. 2011-41 
o  Verval van recht-clausule in verzekeringsvoorwaarden van natura-

uitvaartverzekering. 
o  Consument heeft zonder toestemming van de verzekeraar de uitvaart van de 

echtgenoot laten verzorgen door een andere uitvaartonderneming. 
o  Verzekeraar beroept zich op verval van recht-clausule. 
o  GC: 

§  Artikel 6:237 aanhef en onder h BW: verval van recht-clausule wordt vermoed 
onredelijk bezwarend te zijn. 

§  Verval van recht-clausule toelaatbaar, mits verzekeraar een redelijk belang 
heeft. 

§  Redelijk belang = daadwerkelijk belang. 
§  Beroep verzekeraar op verval van recht-clausule is gerechtvaardigd, want 

verzekeraar heeft aangetoond in een daadwerkelijk belang te zijn geschaad. 

REGELEN UITVAART ZONDER TOESTEMMING 
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GCie KiFiD 30 augustus 2011, nr. 2011-206 
•  In voorwaarden verplichting toezenden 2 fietssleutels op straffe van verval. 
•  Fiets van consument gestolen. 
•  Verzekeraar wijst vervolgens schadeclaim af: 
o  Slechts één originele fietssleutel ontvangen. 

•  Consument beweert per aangetekende post twee originele fietssleutels te hebben 
verstuurd. 

•  Gcie KiFiD: 
o  Sprake van vervalclausule 
o  Zowel op grond van artikel 6:237 sub h als artikel 7:941 lid 4 moet verzekeraar 

tellen en bewijzen dat zij een redelijk belang heeft bij inroepen van de verval van 
recht-clausule. 

o  Redelijk belang = daadwerkelijk belang. 
o  In casu heeft verzekeraar niet gesteld dat sprake is van een redelijk belang. 

NIET TOEZENDEN TWEEDE FIETSSLEUTEL 
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Gcie KiFiD 22 januari 2014, nr. 2014-39 
•  In verzekeringsvoorwaarden: verval van recht indien claimprocedure niet 

(correct) wordt gevolgd. 
•  Consument heeft zonder toestemming van verzekeraar de auto ter reparatie 

aangeboden bij een autodealer. 
•  Consument heeft daarna een beroep gedaan op zijn verzekering; 
o  de claimprocedure is niet correct gevolgd. 

•  Verzekeraar beroept zich op verval van recht-clausule. 
•  GCie KiFiD: 
o  Verzekeraar moet aantonen dat hij nadeel heeft geleden wegens het niet 

correct volgen van de claimprocedure. (vgl. redelijk belangvereiste) 
o  In casu kan verzekeraar zich niet beroepen op de verval van recht-

clausule. 

REPARATIE ZONDER TOESTEMMING 
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HR 7 maart 2014, NJ 2014/333 (SRK) 
•  In voorwaarden: verval van recht bij ontbreken medewerking. 
•  Verzekerden geven geen gehoor aan de verzoeken van verzekeraar hun 

standpunt mede te delen. 
•  Verzekeraar roept verval van recht-clausule in. 
•  HR: 
o  Verzekeraar dient onder opgave van redenen te stellen dat hij in zijn 

redelijk belang is geschaad. 
o  Hof dient deze redenen te onderzoeken 
§  Niet onderzocht, althans onvoldoende gemotiveerd dat de door 

verzekeraar aangevoerde nadelen voldoende klemmend waren. 
o  Geen directe toepassing van artikelen 7:941 lid 2 juncto 7:941 lid 4 BW. 
o  Analoge toepassing van artikel 7:941 lid 4 BW. 

SRK-ARREST 
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•  Jurisprudentie ziet op eerste categorie verval van recht-clausules 
o  Vervalclausules die een sanctie vormen op een verplichting (doen of nalaten) 

nadat schade is ontstaan en verzekerde daarmee bekend is geworden. 
•  Voor deze categorie geldt het redelijk belang zoals geformuleerd in artikel 7:941 

lid 4 BW. 
•  Van een redelijk belang is sprake indien de verzekeraar aantoont in een belang 

te zijn geschaad. 
•  Jurisprudentie beperkt zich tot consumenten waardoor een beroep op artikel 

6:237 h BW mogelijk is.  
•  Professionele partijen kunnen een en ander evenwel bereiken via toepassing 

van artikel 6:248 lid 2 BW (Tros-arrest). 

 

CONCLUSIE REDELIJK BELANG-VEREISTE 



VRAGEN 



à HOE ZIT HET MET HET PROPORTIONALITEITSBEGINSEL? 
 
à HOE ZIT HET MET DE BEWIJSLAST? 
 
à  GELDT HET REDELIJK BELANG-VEREISTE OOK VOOR DE 
   OVERIGE DRIE CATEGORIEËN VERVAL VAN RECHT 
   CLAUSULES?  
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•  HR 17 februari 2006, NJ 2006/378 (Polygram) 
o  Artikel 7:941 lid 4 BW niet van toepassing. 
o  Proportionaliteitsbeginsel is geïntroduceerd via de constructie van de 

beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 2 BW) 
§  “Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet 

van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn”. 

 
•  HR 5 oktober 2007, NJ 2008, 57 (Tros) 
o  Artikel 7:941 lid 4 BW leidt tot hetzelfde resultaat als artikel 6:248 lid 2 BW. 

 
•  Hiervoor besproken jurisprudentie  
o  Proportionaliteitsbeginsel  ook van toepassing buiten 7:941 lid 4 BW 

 

PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 
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•  Redelijk belang 
o  Artikel 7:941 lid 4 BW: verzekeraar 
§  Volgt uit de wettekst. 

o  Buiten artikel 7:941 lid 4 BW: verzekeraar? 
§  Consument -> analoge toepassing van artikel 7:941 lid 4 BW via artikel 6:237 

sub h BW: verzekeraar 
§  Niet consument ->: analoge toepassing van artikel 7:941 lid 4 BW via artikel 

6:248 lid 2 BW: verzekeraar maar vereist wel omkering bewijslast o.g.v. 
artikel 150 Rv (Tros-arrest) 

•  Proportionaliteit 
o  Artikel 6:248 lid 2 BW: verzekeringnemer. 
o  Omkering bewijslast mogelijk indien dit voortvloeit uit de eisen van de 

redelijkheid en billijkheid op grond van 150 Rv. 

BEWIJSLAST 
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•  De tweede categorie ziet op garantie en preventie van schade, waaronder 
risicoverzwaringsvervalclausules 
o  Clausules om verzekeraars te beschermen tegen het onstaan van schade 

en/of de gevolgen van risicoverzwaring. 
•  Drie mogelijkheden voor verzekeraar 
o  Scherpe omschrijving van de dekking in de verzekeringsvoorwaarden of 

gebruiksuitsluitingen 
§  Kernbeding. 

o  Gebruik van meldingsclausules 
§  Causaal verband vereist op grond van 6:248 lid 2 BW  à Hof Amsterdam 

14 januari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:29 (VDL/Atradius). 
o  Gebruik van preventie/garantie- clausules 
§  Causaal verband vereist op grond van 6:248 lid 2 BW à  HR 27 oktober 

2000, NJ 2001/120 (Bicak/Aegon). 
 

RISICOVERZWARINGSVERVALCLAUSULES 
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•  Overeenkomsten 
o  Vereiste van causaliteit impliceert dat verzekeraar daadwerkelijk in zijn belang moet zijn geschaad. 
o  Proportionaliteits vereiste op grond van artikel 6:248 lid 2 BW. 

•  Verschil 
o  Andere bewijslast. 
o  NB: omkering van bewijslast mogelijk op grond van 150Rv. 

OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN 
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•  Fraudevervalclausules 
o  Recht op uitkering vervalt bij fraude. 

•  Aanvankelijk vermoed onredelijk bezwarend (artikel 6:237 aanhef en onder h BW). 
•  Later aansluiting gezocht bij artikel 7:941 lid 5 BW. 
o  Recht op uitkering vervalt indien de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de melding 

op medewerkingsverplichting niet is nagekomen met het opzet de verzekeraar te misleiden, 
behoudens voor zover deze misleiding het verval van het recht op uitkering niet rechtvaardigt. 

•  Bewijslast bij verzekeraar. 
•  Proportionaliteit: verzekeraar moet onderzoeken of bijzondere omstandigheden nopen tot een minder 

vergaande actie. 
 

FRAUDEVERVALCLAUSULES 
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•  Vervalclausule na afwijzing vordering 
o  Elke aanspraak op schadevergoeding vervalt indien niet binnen een 

bepaalde tijd nadat een claim is afgewezen een rechtsvordering wordt 
ingesteld. 

•  Artikel 7:942 lid 2 BW: 
o  De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op 

uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn van 
drie jaren begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die 
waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig 
heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen. 

o  Dwingend recht (artikel 7:943 lid 2 BW). 
•  Vervalclausule na afwijzing van de vordering is in strijd met 

dwingendrechtelijke bepalingen (artikelen 7:942 lid 2 juncto 7:943 lid 2 BW). 

VERVALCLAUSULES NA AFWIJZING VORDERING 



CONCLUSIE 



  

VERVAL CLAUSULES MAKKELIJK OPGESCHREVEN 
MAAR NIET ALTIJD MAKKELIJK IN TE ROEPEN 
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