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Inhoud (1): 
  
1. Begrippen. Wat is te verstaan onder:  

 - proportionaliteit  
  - proportionele benadering 
  
2. Grondslagen voor toepassing van het proportionaliteits-
beginsel in het verbintenissenrecht 

 - de werking van de redelijkheid en billijkheid 
 - de wettekst zelf 
 - toepassing van barmhartigheid 

  
3. Consumentenverzekeringen - ondernemersverzekeringen 
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Inhoud (2): 
 4. Toepassing proportionaliteitsbeginsel bij leerstukken in 
verzekeringsrecht.  
 -   Mededelingsplicht bij het sluiten van de verzekering 
-  Onderverzekering, polisbepalingen m.b.t. uitkering 
-  Medewerkingsplicht i.v.m. schade 
-  Bereddingsplicht/bereddingskosten 
-  Eigen schuld 
-  Risicoverzwaring/bestemmingswijziging 
-  Schorsing van de dekking bij niet tijdige premiebetaling 
  
 5. Conclusies 
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Begrippen: 
a.  Proportionaliteit = evenredigheid 

b.  Proportionele benadering 
 . toepassing proportionaliteitsbeginsel 
 . causaliteitstoerekening 

 
Belang: geen ‘alles-of-niets’, maar oplossing naar 
evenredigheid; maatwerk 
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 Grondslagen 
 

 A. Uitwerking redelijkheid en billijkheid 
        (rechtsbeginsel) 
 

 B. Wetteksten 
 

 C. Toepassing van barmhartigheid 
 



  

A. Werking redelijkheid en billijkheid (1) 
 
Art. 6:2 BW 
1. Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar 
te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en 
billijkheid.  
2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling 
geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de 
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  
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A. Werking redelijkheid en billijkheid (2) 
 
Art. 6:248 BW 
1. Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen 
overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de 
aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen 
van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.  
2. 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.  
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A. Werking redelijkheid en billijkheid (3) 
 
Art. 3:12 BW 
Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet 
rekening worden gehouden met algemeen erkende rechts-
beginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en 
met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het 
gegeven geval zijn betrokken. 
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B. Wetteksten (1) 
a. Art. 6:2 lid 2 BW: 
2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling 
geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de 
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  
 
b. Art. 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.  
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B. Wetteksten (2) 
c. Artikel 6:262 lid 2 BW:  
In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting 
slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.  
  
d. Art. 6:237 sub 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 […] 
h. 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; 
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B. Wetteksten (3) 
e. Art. 6:258 lid 2 BW (onvoorziene omstandigheden) 
1 De rechter kan op verlangen van een der partijen de gevolgen 
van een overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk 
ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van 
dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de 
overeenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of 
ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend.  
2 Een wijziging of ontbinding wordt niet uitgesproken, voor 
zover de omstandigheden krachtens de aard van de overeenkomst 
of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen 
van degene die zich erop beroept.  
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	C.	Toepassing vorm van barmhartigheid 
Voorbeelden uit het privaatrecht:  
- misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 BW),  
- partiele nietigheid (art. 3:41 BW) 
- conversie (art. 3:42 BW) 
- redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 en 6:248 lid 2 BW),  
- aanpassing van een overeenkomst (art. 3:54 en 6:230 BW) 
- gedeeltelijke ontbinding (art. 6:270 BW) 
- onredelijk bezwarende of oneerlijke bedingen (art. 6:233 BW,    
art. 6:248 BW); ambtshalve toetsing door de rechter. 
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Consumentenverzekeringen - ondernemersverzekeringen 
 
Categorieën gebruikers/verzekeringsvormen: onderhandeld?  gelijkwaardig? 
Consument / consumentenverzekering   nee    nee 
kleinere ondernemer / zakelijke verzekering     nee    nee 
grote ondernemer / zakelijke verzekering      ja (makelaar)   ja 
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Verval van rechtbedingen – redelijk belang 
 

GC-2019-123 d.d. 18-02-2019 (‘redelijk belang’)  
-  Schade gemeld na herstel 
-  Schade niet aangetoond 
-  Opgegeven toedracht niet aannemelijk 
		

Verzekeraar is in een daadwerkelijk praktisch belang geschaad. 
Vordering terecht afgewezen.  
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Toepassing proportionaliteitsbeginsel is wenselijk: 

 
-  Geen onderhandelingen over standaardvoorwaarden; sanctie 

opgelegd door sterkste partij 
-  Voorkomen van reputatieschade 
-  Verzekering dient ook gevolgen van eigen (lichte) 

onvoorzichtigheid te verzekeren 
-  Herstelt evenwicht bij ontstane onevenredige ongelijkheid  
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Toepassing proportionaliteitsbeginsel is wenselijk, maar: 
 

-  Strookt niet met wilsovereenstemming van partijen 
-  Kan rechtszekerheid aantasten 
-  Kan afbreuk doen aan de werking van een sanctie 
-  Rechter kan eerder geneigd zijn tot proportionele vermindering 

van de sanctie.  
 Maar: drempel in begrip ‘onaanvaardbaar’ in art. 6:248 BW 
 en motiveringsplicht ex art. 3:12BW. 

 
Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) 

 

16	



  

1.  Mededelingsplicht bij sluiten van de verzekering 

 - Art. 7:928 BW e.v. 
 

 - Art. 7:930 lid 3 BW: hogere premie of lager verzekerd bedrag 
 

 - HR 15 februari 1991 (RVS/Van Scharenburg of Leukemie- 
    arrest) 

 
 - GC Kifid nr. 2012-135 d.d. 26 april 2012: AOV - onjuiste opgave 
   lichaamsgewicht, hogere premie, lagere uitkering 
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2. Onderverzekering / polisbepalingen 
 
-  art. 7:958 lid 5 BW: onderverzekering 

-  art. 7:959 lid 2 BW: onderverzekering en bereddingskosten 
 
-  Gliedertaxe in ongevallenpolis 
 
-  Uitkeringstabel in AOV   
	

 

 
Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) 

 

18	



  

 3. Medewerkingsplicht bij schade (1) 
 
Art. 7:941 BW 
-  Lid 1: meldingsplicht 
-  Lid 2: medewerkingsplicht m.b.t. verstrekken van inlichtingen en bescheiden 
-  Lid 3: vermindering uitkering met de schade die verzekeraar lijdt 
-  Lid 4: verval van recht op uitkering bij schaden redelijk belang 
-  Lid 5: verval van recht op uitkering bij opzet om verzekeraar te misleiden, 

    behoudens voor zover….. 
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	3. Medewerkingsplicht bij schade (2) 
 
Proportionaliteit bij niet tijdige schademelding 
- HR 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9717 (Polygramarrest) 
 
- HR 5 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9705 (TROS-arrest) 

- GC Kifid nr. 2011-41 d.d. 22 februari 2011 (natura-uitvaartverzekering)  
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3. Medewerkingsplicht bij schade (3) 
Proportionaliteit bij fraude 
1.  Medewerkingsplicht (art. 7:941 lid 2 en 5 BW) 

 - Hof Arnhem-Leeuwarden 17 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3511 
 
2.  Registratie persoonsgegevens in Incidentenregister / EVR 

-  Het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële 
Instellingen (PIFI) van  23 oktober 2013: 

 c) Het proportionaliteitsbeginsel wordt in acht genomen. […] 
 
3.  Duur van de registratie: formulier Proportionaliteitsmatrix.  

 - GC Kifid nr. 2018-644 d.d. 15 oktober 2018 (oude schade) 
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	3. Medewerkingsplicht bij schade (4) 
Proportionaliteit bij opzegging van de verzekering 

  
 GC Kifid nr. 2017-208 d.d. 27 maart 2017 (directe opzegging na schade) 
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	4. Bereddingsplicht / bereddingskosten 
 
-  Art. 7:957 lid 1 BW: bereddingsplicht 
-  Art. 7: 957 lid 3 BW: vermindering uitkering met de schade die verzekeraar 

lijdt. 

Toepassing proportionaliteitsbeginsel?  
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 5. Eigen schuld 
-  Art. 7:952 BW: Schadeverzekering, opzet of roekeloosheid 
-  Art. 7:973 BW: Sommenverzekering, opzet 
 
Proportionele benadering eigen schuld: 
1.  Reikwijdte van het eigen schuldbegrip, mate van ontoerekeningsvatbaarheid 
2.  Causale benadering: eigen schuld is één van de schade-oorzaken 
3.  Toepassing proportionaliteitsbeginsel: kortingsregeling op de uitkering  
      op grondslag van art. 6:248 lid 2 BW naar rato van de schuldgraad 

  
-  HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:601 (opzetbepaling AVP) 
 
-  GC Kifid nr. 2016-124 d.d. 21 maart 2016 (opzet AVP, gedeeltelijke 
      ontoerekeningsvatbaarheid) 
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6. Risicoverzwaring 
Geen wettelijke regeling. In de polis: 
1.  Omschrijving verzekerd belang 
2.  Meldingsplicht bij wijziging van omstandigheden 
3.  Opnemen van preventieve garanties. 
 
Toepassing proportionaliteitsbeginsel bij risicoverzwaring 
-  HR 19 januari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1006, NJ 1990, 780 (Big Bananas)  
-   Hof Amsterdam 14 januari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:29 (krediet- 
    verzekering) 
-   GC Kifid nr. 2016-576 d.d. 24-11-2016 (tijdelijke verhuur woning) 
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7. Schorsing dekking bij niet (tijdige) premiebetaling 

-  Art. 7:934 BW (schadeverzekering) 
 
-  Art. 7:980 BW (levensverzekering) 

 Toepassing proportionaliteitsbeginsel bij niet (tijdige) premiebetaling 
-  Redelijkheid en billijkheid 
-  Barmhartigheid 
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 Conclusies 
-  Met toepassing van het proportionaliteitsbeginsel kan een meer 

rechtvaardige oplossing worden bereikt. 
-  Het begrip ‘onaanvaardbaar’ in art. 6:248 BW en de motiverings-

plicht bij een beroep op art. 3:12 BW (gezichtspunten bij 
toepassing van de derogerende werking van de redelijkheid en 
billijkheid) zijn redelijk effectieve drempels tegen te grote 
rechterlijke vrijheid. 

-  Het proportionaliteitsbeginsel ontwikkelt zich tot algemeen 
beginsel van het (schade)verzekeringsrecht. Wachten is nog op 
toepassing bij risicoverzwaring en wanbetaling. 
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