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3. 5 Categorieën zaken waarin beroep op art. 6:248 lid 2 
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5. Toepassing gezichtspunten op enkele rechtszaken 



1. Aanleiding: HR Bicak/AEGON & Zweeftoestelarrest 
HR 27 oktober 2000, NJ 2001, 120 (Bicak/AEGON) 
- Brand in café, ontstaan in meterkast. VR doet beroep op 

garantiebeding t.z. o.a. niet in gebruik hebben van metalen 
afvalemmers. 

 
Garantiebeding: 
Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen 
afvalemmers en peukenverzamelaars, voorzien van goed sluitende 
deksels of van vlamdovende afvalbakken. Als uitzondering hierop 
is het toegestaan alleen in de keuken en uitsluitend voor het 
verzamelen van etensresten gebruik te maken van kunststof 
afvalbakken. 
 
Het niet nakomen van bovengenoemde bepalingen heeft verlies 
van het recht op schadevergoeding tot gevolg. 



1. Aanleiding: HR Bicak/AEGON & Zweeftoestelarrest 

HR 27 oktober 2000, NJ 2001, 120 (Bicak/AEGON) 

Hof: 

Geen causaal verband tussen ontbreken metalen 
afvalemmers e.d. en brandschade maar verzekeraar mocht 
uitkering onthouden omdat: 
 
van de voorziening [de metalen afvalemmers] uit een 
oogpunt van brandpreventie enig nut mocht worden 
verwacht en (…) gericht (…) tegen het gevaar dat zich 
heeft verwezenlijkt (de brand). 



1. Aanleiding: HR Bicak/AEGON & Zweeftoestelarrest 
HR 27 oktober 2000, NJ 2001, 120 (Bicak/AEGON) 
Hoge Raad: 

 
Voor succesvol beroep op artikel 6:248 lid 2 BW] kan 
worden gedacht [wanneer] onvoldoende verband bestaat 
tussen het niet-naleven [van een] clausule (...) en 
[verwezenlijking risico]. Hiervan zal in een situatie als de 
onderhavige sprake kunnen zijn, indien de verzekerde stelt 
en zo nodig bewijst dat het niet-toepassen van de 
voorgeschreven voorzieningen niet de oorzaak of de 
mede-oorzaak kan zijn geweest van de brand en evenmin 
ervan dat de brand zich heeft kunnen uitbreiden. 



1. Aanleiding: HR Bicak/AEGON & Zweeftoestelarrest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kortom: bij beroep door VR op garantiebeding (enige mate 
v.) causaal verband verlangd in het concrete geval 

 
 
 

(i.p.v. in zijn algemeenheid enig nut, abstraherend van 
concrete geval) 



1. Aanleiding: HR Bicak/AEGON & Zweeftoestelarrest 

HR 9 juni 2006, NJ 2006, 326 (Zweeftoestelarrest) 
 
Ongeval met zweeftoestel, verzekeringnemer bezat geen 
vergunning voor gebruik lier. Expertiserapport: schade niet 
veroorzaakt door evt. fouten bij gebruik lier. Piloot en 
lierman bezaten ruime ervaring en kwalificeerden voor 
vergunning. 
 
Clausule 904 - Niet verzekerd is: 
(...) 
c. de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het 
gebruik van het zogenaamde liersysteem. (tenzij bezit 
vergunning) 



1. Aanleiding: HR Bicak/AEGON & Zweeftoestelarrest 
 
 
 
 
 
 

HR 9 juni 2006, NJ 2006, 326 (Zweeftoestelarrest) 

Hof: 

Bicak/AEGON kan worden toegepast, want onderhavig 
beding verschilt qua gevolgen weinig van garantiebeding. 
Want bij bezit vergunning (vgl. garantie) toch dekking. 



1. Aanleiding: HR Bicak/AEGON & Zweeftoestelarrest 

HR 9 juni 2006, NJ 2006, 326 (Zweeftoestelarrest) 
 
HR: 
 
(…)beroep op de primaire dekkingsomschrijving niet met succes 
kan worden afgeweerd met (…) als argument dat de redenen 
waarom de verzekeraar dit soort evenementen niet wil verzekeren 
zich in het concrete geval niet voordoen. 
 
Met de dekkingsomschrijving heeft de verzekeraar immers de 
grenzen omschreven waarbinnen hij bereid was dekking te 
verlenen, hetgeen hem vrijstond. 



1. Aanleiding: HR Bicak/AEGON & Zweeftoestelarrest 

Primaire dekkingsomschrijving vs. garantiebeding 
 
 
* Verschil in formulering lijkt richtinggevend: ‘niet 
verzekerd is’ wijst juist in de richting van primaire 
dekkingsomschrijving en niet een garantiebeding (verval- 
van-recht /verplichting verzekeringnemer). 
 
* Dat de uitsluiting voor schades bij gebruik liersysteem niet 
opgaat bij bezit vergunning, betekent niet sprake is van een 
garantiebeding. Eerder ‘beperking t.o.v. de 
dekkingsuitsluiting’. 



1. Aanleiding: HR Bicak/AEGON & Zweeftoestelarrest 

HR heeft beroep op art. 6:248 lid 2 BW enkele keer gehonoreerd 
i.g.v. primaire dekkingsbepaling: 
Hoge Raad 19 december 2014 (‘Bosentan’), ECLI:NL:HR: 
2014:3679 

 
 

- Zorgverzekering 
- Verzekerd meisje met zeldzame bindweefselaandoening 
- geneesmiddel dat voor volwassenen tot verzekerde pakket 

behoorde maar voor kinderen (nog) niet. Effectiviteit stond 
voor volwassenen voldoende vast en uit casestudies 
aanwijzingen dat het voor kinderen eveneens werkzaam was. 

 
HR: voldoende klemmende bijzondere omstandigheden i.h.k.v. 
zorgverzekeringsstelsel. 



2. begrip ‘primaire dekkingsomschrijving’ 
 
 
 
 

Wat is nu een primaire dekkingsomschrijving? 
 
Opsomming Van Tiggele-van der Velde dekt m.i. (tenminste) 
de lading: 
(1) de (positieve) omschrijving v. gedekte gevaren 
(2) de in de (positieve) omschrijving v. gedekte gevaren 

besloten uitzonderingen 
(‘de verzekering biedt dekking voor ongevallen, waarbij 
de verzekerde niet onder invloed verkeerde’) 

(3) Expliciete uitsluitingen/dekkingsbeperkingen 



3. 5 Categorieën zaken waarin beroep op art. 6:248 lid 2 BW werd 
gehonoreerd t.a.v. p.d. (Pluymen & Hendrikse) 

 
 

In lagere rechtspraak beroep op art. 6:248 lid 2 BW diverse 
malen gehonoreerd i.g.v. primaire dekkingsomschrijving. 
 
Pluymen (NHTR 2013-4), 4 categorieën: 
(1) situaties waarin onvoldoende is gewaarschuwd 

(verassend) voor een verstrekkende primaire 
dekkingsbepaling; 

(2) situaties waarin formeel niet maar materieel wel aan een 
primaire dekkingsvoorwaarde is voldaan; 

(3) om vervelende individuele gevolgen op te vangen, en 
(4) situaties waarin formeel is voldaan aan een overgang- 

van-belang clausule maar materieel sprake is van 
dezelfde eigenaar met een ongewijzigd risicoprofiel. 



3. 5 Categorieën zaken waarin beroep op art. 6:248 lid 2 BW werd 
gehonoreerd t.a.v. p.d. (Pluymen & Hendrikse) 

5e categorie? Hendrikse NTHR 2015-6: 
 
(5) (verstrekkende) primaire dekkingsbepalingen, met name in 
provinciale polissen en bij een consument-verzekeringnemer 
 
Rb Midden-Nederland 12 augustus 2015, ECLI:NL:RBMNE: 
2015 
 
4.4 Bosporus heeft nog aangevoerd dat ASR haar onvoldoende 
gewaarschuwd heeft dat de polis alleen dekking bood indien de 
auto was voorzien van een alarminstallatie van Klasse 3. Dit 
betoog faalt. De omschrijving van de dekking is duidelijk vermeld 
op het polisblad en niet alleen “verstopt” in kleine lettertjes. 

 
 

* Leidt dit tot een bestendige categorie en, indien niet 
gewaarschuwd via polisblad per definitie strijdt met 6:248 lid 2? 



 
 
 

Voormalig A-G Spier: 
 
ECLI:NL:PHR:2013:BZ3670, conclusie voorafgaand 
aan arrest inzake Wasserij De Blinde c.s. 
 
3.18 Toepassing van de beperkende werking van 
redelijkheid en billijkheid is niet bedoeld voor generieke 
uitzonderingen. Integendeel: het vereist maatwerk. Zoals de 
wettelijke maatstaf al aangeeft en in vaste rechtspraak ook 
wordt benadrukt moet strikte toepassing van een 
contractuele bepaling in de gegeven omstandigheden 
onaanvaardbaar zijn. Dat is niet spoedig het geval. 



4. Omstandigheden van het geval - model Jansen (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor succesvol beroep op art. 6:248 lid 2 BW bij primaire 
dekkingsbepaling dus onvoldoende dat de redenen waarom 
de verzekeraar dit soort evenementen niet wil verzekeren 
zich in het concrete geval niet voordoen. 
 
 weging alle relevante omstandigheden van het geval 



4. Omstandigheden van het geval - model Jansen (2012) 
 
 
 
 

• Jansen 2012 (diss.) Informatieplichten. Over kennis en 
verantwoordelijkheid in contractenrecht en 
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. 

 
(zie ook Wolters 2013 (diss.) Alle omstandigheden van het geval: een 
onderzoek naar de omstandigheden die de werking van de redelijkheid en billijkheid 

beïnvloeden.) 

 
• Model om t.a.v. .de redelijkheid en billijkheid, a.d.h.v. 

gezichtspunten (normatief), de relevante omstandigheden 
van het geval te destilleren. 



4. Omstandigheden van het geval - model Jansen (2012) 
 
 
 

normatief (gezichtspunten) 
3 categorieën gezichtspunten ((1) aard van de betrokken 
rechtsverhouding van pijen, (2) aard van de informatie, (3) 
aard van de betrokken belangen) 
 
• Gezichtspunten ter herleiding van omstandigheden die 

bepalen hoe partijen hun gedrag jegens elkaar moeten 
inrichten: vgl. Haviltex-norm maar ook t.a.v. 
onaanvaardbaarheid in de zin van art. 6:248 lid 2 BW 

 
• Welke gezichtspunten heeft Jansen uit talrijke rechtspraak 

gedestilleerd t.a.v. (overkoepelende) werking van R&B? 



4. Omstandigheden van het geval - model Jansen (2012) 
 
 
 
 

Gezichtspunten: 
 
1. Aard van de betrokken rechtsverhouding van partijen (i.c. 
verzekeringsovereenkomst) 
- hoedanigheid en (kenbare) deskundigheid van de 

betrokken partijen 
- onderlinge verhouding van partijen 
- de duurzaamheid of vertrouwelijkheid van de 

rechtsverhouding 
- het type contract 



4. Omstandigheden van het geval - model Jansen (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aard van de betrokken informatie (die de andere partij 
niet kent of miskent) 
- traceerbaarheid van de informatie 
- informatie met betrekking tot de waarde van de prestatie 
- bijzonderheid van de informatie 
- vertrouwelijkheid van de informatie 
- complexiteit van de informatie 



4. Omstandigheden van het geval - model Jansen (2012) 
 
 
 
 
 

3. Aard van de betrokken belangen 
- veiligheid van de andere partij 
- kosten met betrekking tot het verkrijgen van de mede te 

delen informatie 
- door andere partij bedongen lage prijs 
- aard en omvang van het dreigende nadeel voor andere 

partij 
- bezwaarlijkheid van het nemen van maatregel 

(waarschuwing) 



4. Omstandigheden van het geval - model Jansen (2012) 

Met de gezichtspunten kan worden achterhaald of: 
- verzekeraar verzekeringnemer had moeten waarschuwen 

(cat. 1 Pluymen), of 
- dat een beroep op primaire dekkingsomschrijving zonder 

meer ongerechtvaardigd is (cat. 2 en 4. Pluymen): 
1. situaties waarin formeel niet maar materieel wel 
aan een primaire dekkingsvoorwaarde is voldaan 
(b.v. beter alarm dan verlangd in p.d.) 

 
2. situaties waarin formeel is voldaan aan een 
overgang-van-belang clausule maar materieel 
dezelfde eigenaar met een ongewijzigd 
risicoprofiel. 



5. Toepassing gezichtspunten op enkele rechtszaken 
 
 
 

Cat 1. Pluymen: Waarschuwingsplicht VR aangenomen 
 
 

Rechtbank Utrecht van 18 juli 2012 (AOV-zaak) 
Bijzondere clausule: 12.2 (…) 
Het einde van de verzekering houdt in, dat over de dagen na 
het einde van de verzekering geen recht op uitkering bestaat. 
 
- 1 januari 2006 beëindiging verzekering door VN 
- VR accepteert beëindiging per contractvervaldatum 1 januari 2010 
- VN borstkanker januari 2007 
- Door VR uitkering toegekend tot 1 januari 2010 
Rb: 6:248 lid 2 BW, VR had moeten waarschuwen voor 
gevolgen bepaling! 



5. Toepassing gezichtspunten op enkele rechtszaken 
Vervolg: Rechtbank Utrecht van 18 juli 2012 (AOV-zaak) 
Gezichtspunten/omstandigheden vh geval: 
- veiligheid van VN/aard en omvang dreigende 
nadeel: AOV-dekking voor VN als zelfstandig beroepsbeoefenaar 
- aard en omvang van het nadeel: na opzegging nog hoge 

premies terwijl nog beperkt risico VR (immers na einde looptijd 
stopt evt. uitkering) 

- complexiteit informatie: gevolgen opzegging verzekering niet 
eenvoudig te doorgronden door gemiddelde VN 

- bezwaarlijkheid te nemen maatregel: een waarschuwing had 
eenvoudig kunnen worden gegeven 

- Deskundigheid v. partijen: dat VN aanvankelijk werd 
bijgestaan door TP niet relevant. Niet gebleken dat TP nog 
betrokken was t.t.v. ‘conversie’ opzegging door VR per 
contractvervaldatum. 



5. Toepassing gezichtspunten op enkele rechtszaken 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolg: Rechtbank Utrecht van 18 juli 2012 (AOV-zaak) 
 
• Hier speelt dat pas tijdens de looptijd van de verzekering 

zich omstandigheden voordoen die dan tot waarschuwing 
nopen! Waarschuwing op polisblad was allicht niet 
effectief geweest. Beter: waarschuwen door VR bij 
acceptatie opzegging. 

Daarom: waarschuwen op de situatie toegesneden! 



5. Toepassing gezichtspunten op enkele rechtszaken 
 
 
 
 

Cat 5. eis vermelding primaire dekkingsbepaling op 
polisblad? 

 
 
 

Rb Midden-Nederland 12 augustus 2015, 
ECLI:NL:RBMNE:2015:6488 
• Alarmclausule, klasse 3 alarm vereist. Dat ontbrak. VN: 

voorgeschreven alarm had diefstal i.c. op geen enkele 
manier kunnen voorkomen (of effectief vertragen?). 

• Rb: maakt niet uit. Sprake van een p.d. 
• Gewaarschuwd op polisblad, met clausule met voorschrift 

alarm. 



5. Toepassing gezichtspunten op enkele rechtszaken 
Waarschuwing via polisblad lijkt hier inderdaad effectief. 
 
Vraag of en hoe moet worden gewaarschuwd, blijft casuistisch 
m.i.: 
• VN moet verzekeringsvoorwaarden lezen! 
• Is dekkingsbepaling complex, moeten verschillende bepalingen 

in samenhang worden gelezen? (vgl. Redelijke uitleg en art. 
6:238 lid 2 BW) 

• bijzonderheid van de betreffende voorwaarde? (denk b.v. aan 
trend van diefstal uit auto’s door uitlezen digitale sleutel: eis 
braakschade wordt meer bijzonder! Verzekeraar mag daar 
allicht mee bekend en verantwoordelijk voor worden geacht) 

• hoedanigheid en (kenbare) deskundigheid van de betrokken 
partijen (advies van tussenpersoon?) 

• Aard en omvang nadeel aan de zijde van VN. 



5. Toepassing gezichtspunten op enkele rechtszaken 
 
 
 

Ten slotte, een andere vraag is in hoeverre van p.d. met 
kwaliteitseis/eis bepaalde toestand nog enig nut mag worden 
verwacht: 
• Rb. Rotterdam 2 november 2011, ECLI:NL:RBROT: 

2011:BU9589: gebruikte alarm voldeed beter dan 
voorgeschreven alarm. 

• Idem, Kifid GC, 17 oktober 2012, nr. 2012-288. 
• Van Tiggele-Van der Velde stelt zichzelf de vraag hoe 

Zweeftoestel-zaak zou zijn gelopen indien focus lag op 
ruime ervaring van de piloot en lierman. Had de 
dekkingsuitsluiting enig nut, gezien die omstandigheid en 
beperking t.z. vergunning gebruik lier? Zie Trema 2016-5 



(voorlopige) conclusie 
 
 
 

• Onderscheid tussen garantiebeding en primaire 
dekkingsomschrijving is soms flinterdun (formulering lijkt 
beslissend) 

• Bij p.d. telkens alle relevante omstandigheden v/h geval 
bekijken. Niet alleen bezien of reden waarom VR iets niet 
heeft willen dekken zich in het concrete geval niet 
voordoen (causaal verband). 

• Dient VR te waarschuwen en, zo ja, hoe? (in polisblad of 
specifiek op situatie toegesneden?) 

• Tegelijkertijd zouden we VN niet gemakzuchtig/lui 
moeten maken. Men behoort verzekeringsvoorwaarden te 
lezen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vragen? 


