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Verzekeringsvoorwaarden 
aangaande duur, opzegging en 
wijziging van de 
verzekeringsovereenkomst 



Opzegging verzekering tegen einde 
contractduur; 7:940 lid1 BW 

§  Vaste opzegtermijn bij verhinderen verlenging: twee maanden 

§  Art. 7:943 lid 2 BW (dwingend; niet ten nadele verzekeringnemer) à 

§  verzekeringnemer hooguit twee maanden 

§  Verzekeraar tenminste twee maanden?  

§  CvB Kifid 2017-021: geldt voor beide pp; parlementaire geschiedenis 

§  Opzegtermijn voor verzekeringnemer langer dan 2 maanden kan 

dus worden vernietigd 

§  Langere termijn, grotere kans dat te laat 

  



Verkorting opzegtermijn 

“De verzekering eindigt per contractdatum indien u 

schriftelijk en ten minste dertig dagen van te voren 

heeft opgezegd en deze opzegging tot deze datum 

handhaaft.”  



Opzegging verzekering tegen einde 
contract 7:940 lid 2 BW 

§  Lid 1: bescherming vzkn tegen lange opzegtermijn 

§  Lid 2: bescherming vzkn tegen lange contractduur  

§  (Verlenging) contractduur mag in beginsel onbeperkt .. Maar 

§  Looptijd > 5 jaar: opzegmogelijkheid tegen einde 5e jaar 

§  7:943 lid 3 BW; afwijking bij niet-consumenten 

§  projectverzekeringen  

  



Opzeggen tegen einde overeenkomst 

§  Een opstalverzekering is aangegaan voor de duur van zes jaar met 

stilzwijgende verlenging eenzelfde duur. 

 

§  Wanneer opzeggen? 

 

§  En bij verlenging? 



Verlenging of nieuwe verzekering? 

§  Stilzwijgende verlenging bij einde contract, tenzij tijdige opzegging 

§  Wat als op verlengingsdatum aanpassing verzekering?  

§  Doorvoeren wijzigingen kan, maar begrensd.  

§  Wanneer verlenging bestaande verzekering en wanneer nieuwe 

verzekering? 

§  Actuele discussie: GC Kifid verhoging premies verzekeringen tegen 

einde contractdatum 



Verlenging of nieuwe verzekering? 

§  “Vergelijkbare”, oude  discussie, in kader mededelingsplicht 

§  HR 8 januari 1993 NJ 1994, 151 (HION);  

§  Hof Arnhem 23 november 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:3271 

§  Wijziging: voorzetting lopende verzekering of nieuwe 

verzekeringsovereenkomst?  

§  Mededelingsplicht ogv artikel 7:928 e.v. BW bij aangaan overeenkomst 

§  Nieuwe verzekeringsovereenkomst à opnieuw aanbod en aanvaarding 

(wilsovereenstemming) à mededelingsplicht verzekeringnemer;  

§  Bij verlenging niet; wijziging past bij wilsovereenstemming over initiële polis 

§  Nieuwe verzekeringsovkst is nadelig voor verzekeringnemer want mededelingsplicht 

§  Wijziging doorgaans niet nadelig (bv hogere verzekerde som) 



Verlenging of nieuwe verzekering? 

§  Kifid uitspraken mbt stilzwijgende verlenging en premieverhoging: 

§  Wijziging dusdanig dat nieuwe verz? anders: steeds in nadeel verzekeringnemer 

§  Wel zelfde gedachte: wijzigingen dusdanig dat initiële wilsovereenstemming over 

inhoud verzekering nog wel geldt? Of opnieuw aanbod en aanvaarding? 

§  Beperkte wijziging lopende verzekering per contractvervaldatum mag 

§  Aanpassingen van een beperkte omvang en financieel belang 

§  Ingrijpende wijziging lopende overeenkomst à nieuwe overeenkomst 

§  Kan alleen tot stand komen door aanbod en aanvaarding;  

§  opzegtermijn 2 maanden verzekeraar; verlengingsbrief is aanbod 

§  Bij aanvaarding wordt oude verzekering opgezegd 



Verlenging of nieuwe verzekering? 

§  Nieuwe overeenkomst kan alleen tot stand komen door aanbod en 

aanvaarding  

§  opzegtermijn 2 maanden verzekeraar; verlengingsbrief is aanbod 

§  Bij aanvaarding wordt oude verzekering opgezegd 

§  Geen stilzwijgende verlenging met ‘ingrijpende’ wijzigingen 

§  Geen overeenkomst of verlenging lopende overeenkomst? 

§  Niets gedaan (geen opzegging 2 maanden voor contractvervaldatum) à 

verlenging onder dezelfde voorwaarden en premie 

  



Geschillencommissie Kifid 

§  Premieverhoging in alle gevallen een verlenging verzekering in de 

zin van art. 7:940 lid 1 BW?  Of hangt af van de hoogte van de 

premieverhoging?  

§  GC Kifid 2016-401: omslagpunt bij 10% verhoging. 

§  Opstal-, inboedel- een aansprakelijkheidsverzekering bij Interpolis 

§  Premieverhoging per contractvervaldatum ; medegedeeld in een 

nieuwsbrief oktober 2015 



Geschillencommissie Kifid 

‘Artikel 6 Wanneer mogen wij de premie of de voorwaarden aanpassen? 

Wij mogen de premie of de voorwaarden aanpassen als de consumentenprijzen 

veranderen. Daarbij volgen wij de indexen van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek. Dit mogen we doen op de verlengingsdatum van uw verzekering. Wij 

mogen de premie of de voorwaarden op de verlengingsdatum ook aanpassen als er 

voor ons een reden is om dit te doen. Bijvoorbeeld omdat we erg veel schades 

hebben. Verder mogen wij de premie of de voorwaarden aanpassen als uw situatie 

verandert. 



Geschillencommissie Kifid 

‘Wij hebben onze Woonhuis-, Inboedel-, (…) en aansprakelijkheidsverzekering vernieuwd. 

In dit overzicht zetten we op een rij wat voor u de belangrijkste wijzigingen zijn. (…) 

Wat betekent dit voor uw premie? 

De vernieuwingen hebben ook gevolgen voor de premie. Sommige van onze klanten gaan 

minder betalen. Anderen iets meer. Wilt u weten wat u gaat betalen? De nieuwe premies 

van uw verzekeringen vindt u op uw verzekeringsbewijs. 

Gaat u zomaar over naar de vernieuwde verzekeringen? 

U gaat automatisch over op de vernieuwde verzekeringen. Dit is mogelijk omdat het om 

een beperkt aantal wijzigingen gaat (artikel 6 algemene voorwaarden). Wilt u de 

verzekering(en) niet? Als u binnen 30 dagen opzegt, dan beëindigen wij uw 

verzekering(en) op 11 december 2014. Tot die datum gelden uw voorwaarden en premie.’ 



Geschillencommissie Kifid 

§  GC Kifid nr. 2016-401: omslagpunt bij 10% verhoging. 

§  Verzekeringnemer zegt niet op en klaagt over premieverhoging 

verzekeringspakket van 20,22%  (van € 374,55 naar € 450,29 per jaar) 

§  GC: verzekeringsproducten aanpassen per contractvervaldatum mag igv  

aanpassingen van beperkte omvang en financieel belang.  

§  Voorbeeld van een dergelijke aanpassing: premieverhoging van hoogstens 10% 

§  Verhoging premie met meer dan 10%  à ingrijpend à nieuwe overeenkomst à 

totstandkoming aanbod en aanvaarding  

§  Aanbod in nieuwsbrief is niet aanvaard à geen stilzwijgende verlenging met 

wijzigingen 

§  Eerst (tijdig) opzeggen lopende overeenkomst voordat nieuwe overeenkomst 

effect. Zo niet à verlenging lopende overeenkomst 



Geschillencommissie Kifid 

§  Omslagpunt bij 10% verhoging: 

§  GC Kifid nr. 2016-448: bromfietsverzekering via Meeus bij Unigarant 

§  stijging premie 173,4% (€ 30,84 naar € 84,31 per maand)  

§  Eerder genuanceerder: ingrijpende wijziging?  

§  GC Kifid nr. 2016-020; autoverzekering bij Achmea 

§  stijging premie 49,81%  (€ 407,87 naar € 611,01 per jaar) 

§  GC Kifid nr. 2015-378; autoverzekering bij Reaal 

§  stijging premie 98,2% (€ 1.750,44 naar € 3.469,44 per jaar) 



Veel onrust door uitspraak 

§  Kritiek op maatstaf.  

§  bijvoorbeeld G.T. Baak & M. de Vries, AV&S 2017-1, p. 19-25. 

§  Oktober 2016: Circulaire Verbond van Verzekeraars 

§  Geschillencommissie is er om op klachten van individuele consumenten tegen 

verzekeraars te beslissen, maar het is niet aan haar om aan de hand van 

voorbeeldzaken een algemene norm te suggereren 

§  Het Verbond meent (niet onderbouwd) dat de uitspraken onvoldoende recht 

doen aan de EU richtlijn oneerlijke bedingen en aan de regeling in art. 7:940 

BW. 

§  GC gooit knuppel in hoenderhok.  



Hoger Beroep 

§  CvB Kifid nr. 2017-021;  

§  Andere route en sluit aan bij gedragscode geïnformeerde 

verlenging en contractstermijnen particuliere schadeverzekeringen 



Intermezzo: Gedragscode VvV 

§  Per 1 januari 2010: Gedragscode geïnformeerde verlenging en 

contractstermijnen particuliere schadeverzekeringen 

§  Uitgangspunt: contractduur maximaal 12 maanden 

§  Langer, dan uitdrukkelijke  bevestiging door verzekeringnemer 

d.m.v. extra handtekening 

§  “Stilzwijgende” verlenging eenjaarscontract uitsluitend na 

informatieverstrekking aan verzekeringnemer 

§  Na verlenging kan verzekeringnemer op elk gewenst moment 

opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand 



Intermezzo: Gedragscode VvV 

§  Verlenging meerjaarcontract alleen indien in duidelijke en 

eenvoudige bewoordingen daarover geïnformeerd 

§  Bij verlenging keuze verzekeringnemer: 12 maanden of duur 

oorspronkelijke looptijd 

§  Langer dan 12 maanden à dubbele handtekening (geen opzegrecht) 

§  12 maanden à opzegrecht op elk tijdstip (1 maand) 



Commissie van Beroep KIFID 

§  Terug naar CvB 2017-021:  

§  Verzekeraar heeft bevoegdheid om op de verlengingsdatum de 

premie en de voorwaarden te wijzigen …  maar … 

§  enerzijds informatie- en motiveringsplicht verzekeraar 

§  anderzijds bevoegdheid verzekeringnemer om na het eerste 

verzekeringsjaar te allen tijde de verzekering te beëindigen. 

§  Wederzijdse rechten en verplichtingen voldoende in evenwicht.  



Commissie van Beroep KIFID 

§  Geen behoefte extra bescherming verzekeringnemer door 

uitdrukkelijke aanvaarding van ingrijpende wijzigingen 

§  Onderscheid ≠ heldere afbakening  

§  Mogelijk: wijziging van de premie en voorwaarden is naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar  



Commissie van Beroep KIFID 

§  Conclusie CvB: 

§  De gewijzigde premie en voorwaarden zijn op de verlengingsdatum deel gaan 

uitmaken van de verzekeringsovereenkomst, nu verzekeringnemer de 

verzekeringen niet heeft opgezegd. 

§  Wordt gevolgd in CG nr. 2017-496 

§  Opstal- en inboedelverzekering bij Univé 

§  Wijziging van de toepasselijke voorwaarden en de premieberekening 

§  Verzekerd bedrag niet meer op polisblad 

§  Tijd en juist geïnformeerd over verlenging en niet opgezegd 

§  Verlenging met nieuwe voorwaarden. Op elk moment opzeggen 



Verlenging of nieuwe verzekering? 

§  Maatstaf GC niet geaccepteerd. Maar onderscheid nog wel van 

belang? Systemen Gedragscode en GC zouden samen kunnen? 

§  Normale situatie 

§  igv informatieverstrekking en geen opzegging (stilzwijgende aanvaarding) à 

verlenging met wijzigingen à mogelijkheid dagelijks opzeggen 

§  Ingrijpende wijziging (open norm);  

§  Tijdige info over einde contractduur 12 mnd à kan opzeggen 

§  Indien niet à geen verlenging met wijzigingen maar nieuwe overeenkomst die 

voorgesteld en geaccepteerd moet worden à niet: verlenging lopende 

verzekering zonder wijzigingen 



Verlenging of nieuwe verzekering? 

 

§  Wat bij verlenging meerjaarscontract met dezelfde contractduur 

maar ingrijpende wijzigingen? 

§  Men kan dan niet bij verlenging dagelijks opzeggen 

§  Zakelijke verzekeringen?  

§  Ook gedragscode maar andere termijn en minder bescherming 

 



Gedragscode Verbond van verzekeraars 

§  Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen 

zakelijke schadeverzekeringen 

§  Uitgangspunt: contractduur maximaal 36 maanden 

§  Langer, dan blijken uitdrukkelijke keuze verzekeringnemer 

§  Stilzwijgende verlenging: in beginsel max 12 maanden  

§  Geen informatie- en motiveringsplicht! 

§  Na verlenging kan verzekeringnemer op elk gewenst moment 

opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand 

§  Langer kan: duidelijk voorstel verzekeraar + uitdrukkelijke 

instemming verzekeringnemer 



Verlenging of nieuwe verzekering? 

§  Gedragscode geldt echter niet voor alle zakelijke verzekerden 

§  Zakelijke verzekerden die lijken op consument (toelichting) 

§  Art. 2: gesloten op standaardpremie en standaardvoorwaarden waarover niet is 

onderhandeld 

§  Bij maatwerkcontracten is gedragscode niet van toepassing.  

§  Bv CG Kifid nr. 2014-294; VvE brandverzekering afgesloten bij Achmea, op 

polisblad aanvullende voorwaarden en clausules, gedragscode niet van 

toepassing  

§  Toelichting lijkt ruimer dan onderhandelen: geen makelaarspolis, geen polis 

via VNAB, geen grote en/of specifieke risico’s bedrijven.  

§  Beursvoorwaarden? 

  



Tussentijdse opzegging verzekering  

§  7:940 lid 3 BW 

§  Als verzekeraar tussentijds mag opzeggen, mag verzekerde dat 

ook. 

§  Gelijke monniken, gelijke kappen 

§  Voorwaarden 

§  Tussentijdse opzegging: 2 maanden,  

§  behalve bij opzet tot misleiding 

  



Tussentijdse opzegging verzekering 

§  Wettelijke beperking tussentijdse opzegmogelijkheid voor 

verzekeraar: 

§  zwaarwegende gronden; geen andere maatregelen meer mogelijk 

§  Motiveringsplicht; GC Kifid 2017-664 

§  Geldt ook voor verzekerde?  

§  Rechtbank Arnhem 14 november 2007, LJNBB8208: Ja 

§  Rechtbank Den Haag 14 jan.2009, LJN BH5296: Nee  

§  Hof Arnhem 31 maart  2009 LJN BI1728: Nee, alleen verzekeraar  

  



Tussentijdse opzegging verzekering 

 Dat betekent dat meerjaarscontracten met j.o.-clausule: 

§  Voor verzekeringnemer elk jaar opzegbaar is 

§  En voor verzekeraar niet tussentijds opzegbaar, tenzij … 

  



Aanpassing polisvoorwaarden 

§  7:940 lid 4 BW 

§  Bij wijziging voorwaarden ten nadele van verzekeringnemer, mag 

deze opzeggen. 

§  en-blocbepaling.  

§  ook indien dekking gedeeltelijk wordt beperkt en gedeeltelijk wordt 

verruimd?  

§  Ook bij premieverhoging op grond van vooraf overeengekomen indexering?  

 



Aanpassing polisvoorwaarden 

§  Ontstaat een opzeggingsrecht voor verzekeringnemer 

§  Bindend bij particuliere verzekerde 

§  Regelend bij zakelijke verzekerde! 

§  Opzeggingsrecht 

§  Tegen dag wijziging 

§  Gedurende 1 maand na mededeling wijziging 



Bedankt! 
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