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Risicoverzwaring (1) 
¢  Titel 7.17 BW kent geen wettelijke regeling aangaande 

risicoverzwaring en risicovermindering. 
¢  Een algemene bescherming tegen risicoverzwaring en 

risicovermindering is ook niet via het algemene 
vermogensrecht te construeren. Zie o.a. HR Van Spanje/
Groep Josi (HR 6 november 1992, NJ 1994, 150). 

¢  Het ontbreken van beide leerstukken in het Nederlandse 
verzekeringsrecht is opmerkelijk nu elders in Europa – 
zeker voor risicoverzwaring – er wel wettelijke regelingen 
zijn. Het argument van de wetgever – zie PG titel 7.17 p. 
170 – dat het niet mogelijk bleek een algemene 
wettelijke regeling op te stellen  is in dat licht 
verbazingwekkend te noemen.   
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Risicoverzwaring (2) 
¢  Het leerstuk risicoverzwaring – en ook dat van de 

risicovermindering – is derhalve puur polissenrecht. 
¢  Om twee redenen zou ik voor mijn bespreking van 

risicoverzwaringsclausules toch eerst willen stil staan bij 
art. 293 WvK. 

1)  Op grond van art. 221 lid 9 Ow heeft deze bepaling nog 
betekenis voor vóór 1 januari 2006 gesloten 
brandverzekeringen en bij bedrijfspolissen kan die 
werking nog lang voortduren gezien art. 7:940 lid 2 jo. 
7:943 lid 2 BW en de lange verzekeringsduur van oude 
polissen. 

2)  Veel ontwikkelingen aangaande 
risicoverzwaringsclausules zijn niet te begrijpen zonder 
kennis van de jurisprudentie aangaande art. 293 WvK.  Typ hier de footer 3 



Risicoverzwaring (3) 
¢  Aan welke wettelijke voorwaarden dient 

voldaan te zijn voor de toepassing van art. 
293 WvK? 

¢  Drie wettelijke voorwaarden: 
1)  Het vereiste van bestemmingswijziging 
2)  De bestemmingswijziging moet hebben 

geleid tot een hoger brandgevaar 
3)  Het relevantiecriterium 
Hier volgt een bespreking van de onderhavige 
vereisten. Typ hier de footer 4 



Risicoverzwaring (4) 
¢  In het kader van het vereiste van bestemmingswijziging dient 

onderzocht te worden in hoeverre de huidige bestemming  
overeenkomt met de bestemming van de onroerende zaak 
zoals genoemd in de polis 

¢  Op grond van HR Matthes/Noordhollandsche (HR 10 augustus 
1988, NJ 1989, 238) komen alleen duidelijk sprekende gevallen 
in aanmerking. Een incidentele wijziging valt daar dus niet 
onder. Het moet gaan om structurele wijzigingen. 

¢  Langdurige leegstand kan als bestemmingswijziging gelden als 
in de polis vermeld staat dat het pand in gebruik is en de 
leegstand als zodanig van buitenaf kenbaar is. Zie onder 
andere HR INA/v.d. Broeke (HR 6 januari 1984, NJ 1985, 590). 

¢  Zie voor kamerverhuur bij huizen met een 
woonhuisbestemming HR Matthes/Noordhollandsche 
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Risicoverzwaring (5) 

¢  Aan het vereiste van hoger brandgevaar is 
voldaan indien naar objectieve maatstaven de 
bestemmingswijziging heeft geleid tot een hoger 
brandgevaar. Bijv. een winkelpand dat horeca-
gelegenheid wordt. 

¢  Het enkele feit dat het pand is afgebrand is 
onvoldoende. Zie Hof Amsterdam 20-5-1986 te 
kennen uit HR Matthes/Noordhollandsche 
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Risicoverzwaring (6) 
¢  Als derde vereiste noemt onderhavige 

wetsbepaling de eis dat de verzekeraar niet 
of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn 
aangegaan indien het gewijzigde gebruik in 
de precontractuele fase bekend zou zijn 
geweest: het relevantievereiste. 

¢  De parallel met art. 7:928 lid 4 (verzwijging) 
springt in het oog. In de literatuur wordt dan 
ook bepleit ook hier als uitgangspunt te 
nemen de ‘redelijk handelend verzekeraar’-
norm. Typ hier de footer 7 



Risicoverzwaring (7) 
¢  HR Modalfa/Schermer heeft drie extra beperkingen 

geintroduceerd bij de toepassing van onderhavige 
wetsbepaling: 

1)  Geen beroep op de wetsbepaling als de 
bestemmingswijziging ongedaan is gemaakt voor 
het plaatsvinden van het evenement. 

2)  Een causaliteitsvereiste 
3)  Geen beroep op de bepaling als de verzekeraar 

ongewijzigd continueert na op de hoogte te zijn 
geraakt van de wijziging. 

Het tweede punt verdient nadere uitwerking.  
Typ hier de footer 8 



Risicoverzwaring (8) 
¢  Uit het Modalfa-arrest wordt duidelijk dat 

een verzekeraar geen beroep kan doen op 
art. 293 WvK bij onvoldoende causaal 
verband tussen de bestemmingswijziging en 
het risico zoals zich dat heeft verwezenlijkt. 
Opvallend is dat de Hoge Raad in algemene 
termen dit causaliteitsvereiste formuleert. Dit 
is een verklaring voor het latere arrest Bicak/
Aegon van 27-10-2000, NJ 2001, 120 (prev. 
gar.)    
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Risicoverzwaring (9) 
¢  Het arrest van de Hoge Raad v.d. Berg/

Interpolis maakt duidelijk dat het niet van 
belang is of de bestemmingswijziging door 
toedoen of medeweten van de verzekerde 
heeft plaatsgevonden. Dat risico is voor de 
verzekerde. Deze kwestie is van belang bij 
de verhuur van panden waarin zonder 
medeweten van de verhuurder hennepteelt 
plaatsvindt. Zie in gelijke zin GC Kifid 
2012-103, r.o. 4.3 
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Risicoverzwaring (10) 
¢  Titel 7.17 BW geeft de verzekeraar geen algemene 

bescherming tegen een verzwaring van het risico tijdens 
de looptijd van de verzekeringsovereenkomst. 
Verzekeraars wapenen zich daarom zelf tegen (de 
gevolgen van) risicoverzwaring in hun 
verzekeringsvoorwaarden  

¢  In dit kader zijn er drie (belangrijke) mogelijkheden: 
1.  Scherpe omschrijvingen van de dekking in 

verzekeringsvoorwaarden 
2.  Het gebruik van risicoverzwaringsmededelingsclausules 

Zie HR Big Bananas (HR 19 januari 1990, NJ 1990, 
780) in welke uitspraak de HR een verval van recht-
sanctie in de verzekeringsvoorwaarden ‘’inleest’’. 

3.  Preventieve garantieclausules 
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Risicoverzwaring (11) 
¢ Risicoverzwaringsclausules en de algemene voorwaarden-regeling van 
boek 6 BW. Voor zover een bepaling in de vorm van een verval van 
recht-beding is geredigeerd kan er volgens de heersende leer – zie 
onder andere Parl. Gesch. boek 6 (Inv.) p. 1521 - geen sprake zijn van 
een kernbeding. Anders Rechtbank Rotterdam 26 september 2012, LJN 
BY0533. 
Vanuit die visie kunnen dus alleen dekkingsomschrijvingsbepalingen 
kernbedingen zijn. Dan moet wel duidelijk zijn dat er sprake is van een 
dekkingsomschrijvingsbepaling. Zie bijv. Hof Den Haag 29 mei 2007, 
LJN 6424: de enkele vermelding op het polisblad ‘’antiekwinkel met 
bovenwoning’’ werd slechts aangemerkt als beschrijving van de 
toestand bij het aangaan van de verzekering. Veel strikter HR 15 mei 
1992, NJ 1993, 263: aanduiding Wimpy-bar in de polis werd als 
dekkingsomschrijving aangemerkt. 
¢ Als een bepaling als (primaire) dekkingsbepaling wordt aangemerkt is - 
behoudens art. 6:248 lid 2 BW - deze niet aan te tasten omdat het 
‘’verzekeraars vrij moet staan naar eigen wens hun dekking te 
begrenzen’’. Zie onder andere HR Zweeftoestel (HR 9 juni 2016, NJ 
2006, 326). 
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Risicoverzwaring (12) 
¢ Risicoverzwaringsclausules en causaliteitsvereiste. 
¢ In zijn arrest van 27 oktober 2000, NJ 2001, 120 (Bicak/Aegon) 
introduceert de Hoge Raad een causaliteitsvereiste bij preventieve 
garantieclausules: een beroep op de verval van recht-sanctie kan naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn als er 
onvoldoende causaal verband is dus de schending van de verplichting en 
de voorgevallen schade. Bewijslast rust op de verzekerde. Hoe verhoudt 
dit zich evenwel tot SRK arrest van 7 maart 2014, NJ 2014, 333? 
¢ Causaliteitsvereiste speelt niet bij dekkingsomschrijvingsclausules. Dat 
volgt uit HR Zweeftoestel. Soms is evenwel - zie ook het arrest - niet altijd 
duidelijk of er sprake is van prev. clausule of 
dekkingsomschrijvingsclausule. 
¢ Causaliteitsvereiste lijkt ook aannemelijk bij 
risicoverzwaringsmededelingsclausule gezien de algemene strekking van 
HR 19-5-1995, NJ 1995, 498 (art. 293 WvK) waarnaar de HR in Bicak-
arrest verwijst. Vergelijk ook art. 7:930 lid 2 BW (verzwijging). In zijn 
arrest  van 14 januari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:29 r.o. 3.16 benoemt 
het Hof A’dam ook expliciet dat onderhavig vereiste aan de orde is bij 
risicoverzwaringsmededelingsclausules.   
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Risicoverzwaring (13) 
¢ Risicoverzwaringsclausules en proportionaliteitsbeginsel 
¢ 1. Proportionaliteitsbeginsel speelt niet bij 
dekkingsomschrijvingsclausules. Vgl HR Zweeftoestel. 
¢ 2. Toepassing proportionaliteitsbeginsel bij 
risicoverzwaringsmed. cl. wordt algemeen verdedigd in de 
literatuur (o.a. Blom diss. 2006, p. 334-335) en door A-G 
Asser in zijn conclusie voor HR 19 januari 1990, NJ 1990, 
780. Een en ander is mogelijk door een analogische 
toepassing van art. 7:930 lid 3 BW en/of art. 6:248 lid 2 BW. 
Zie voor een toep. Hof Amsterdam 14 januari 2014, 
ECLI:NL:GHAMS:2014:29, r.o. 3.40  
¢ 3. Toepassing proportionaliteitsbeginsel bij prev. gar. 
clausules? Weinig aandacht voor de vraag in literatuur. M.i. 
wel mogelijk nu proportionaliteitsbeginsel zich steeds meer 
ontwikkelt tot algemeen beginsel van het 
schadeverzekeringsrecht. Typ hier de footer 14 


