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Art. 294 WvK (voor brandverzekering): 
“De verzekeraar is ontslagen van de verpligting tot voldoening der 
schade, indien hij bewijst dat de brand door merkelijke schuld of 
nalatigheid van den verzekerde zelven veroorzaakt is.” 

Geldt nog voor verzekeringen gesloten voor 1 januari 2006 

Art. 7:952 BW (voor schadeverzekering) 
“De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde die de 
schade met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt.” 

Regelend recht (art. 7:952 BW wordt niet genoemd in art. 7:963 BW) 
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HR 3 april 2003, NJ 2004/536 (Amev/Meijerink) 
“Aan art. 294K ligt de gedachte ten grondslag dat de verzekeraar bij de 
beoordeling van het risico dat hij krachtens de te sluiten overeenkomst 
zal gaan lopen, ervan mag uitgaan dat de verzekerde niet zozeer 
tekortschiet in zorg ter voorkoming van schade dat er sprake is van 
merkelijke schuld (HR 19 juni 1992, nr. 7941, NJ 1993, 555) . Met het 
begrip merkelijke schuld in art. 294 K wordt een ernstige mate van 
schuld aangeduid. Bij lichtere graden van schuld blijft de verplichting tot 
uitkering van de (brand)verzekeraar in stand, omdat minder ernstige 
vormen van nalatigheid en onvoorzichtigheid nu juist zijn te rekenen tot 
de gevaren waartegen de verzekering dekking biedt. …” 
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“…Bij de beantwoording van de vraag welke mate van zorg de 
verzekeraar van de verzekerde mag verwachten, kan als uitgangspunt 
gelden dat van de verzekerde mag worden verwacht, dat hij zich 
onthoudt van gedragingen waarvan hij weet of behoort te weten dat 
een aanmerkelijke kans bestaat dat deze tot schade zullen leiden. Van 
merkelijke schuld in de zin van art. 294 K is derhalve ook sprake, indien 
het gaat om een gedraging die, al is de verzekerde zich daarvan niet 
bewust, naar objectieve maatstaven een zodanig aanmerkelijke kans 
op schade met zich brengt dat de betrokken verzekerde zich van dat 
gevaar bewust had behoren te zijn en door zich van die gedraging niet 
te onthouden in ernstige mate tekort schiet in zorg ter voorkoming van 
schade.” (onderstreping, PML) 
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HR 12 januari 2001, NJ 2001, 419:  
“Bij beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat in een 
geval waarin de verzekeraar zich op de voet van art. 294K. erop 
beroept dat de brand door merkelijke schuld van de verzekerde is 
veroorzaakt, de verzekeraar dient te bewijzen dat sprake is van een 
ernstige mate van schuld in de zin van art. 276 en 294 K. (…) Dit 
betekent dat het risico dat onbewezen blijft dat de brand door 
merkelijke schuld van de verzekerde is ontstaan, op de verzekeraar 
rust.” 

In gelijke zin GC Kifid 2011/40  
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HR 12 september 2003, NJ 2005/268:  
brandstichting voorshands bewezen behoudens tegenbewijs 

HR 23 april 1982, NJ 1982/323:  
De stelling dat het in art. 294K bedoelde bewijs door de verzekeraar 
niet door middel van vermoedens kan worden geleverd, vindt in haar 
algemeenheid geen steun in het recht.  

Kan de bewijslast anders worden verdeeld in de 
verzekeringsvoorwaarden? Ik denk het niet gelet op art. 6:236 sub k en 
233 sub a BW 
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Rb Breda 2 februari 2011,LJN: BP2941: 
“Verzwaarde eisen aan betwisting door verzekerde van de toedracht 
zoals die door de expert van verzekeraar is geschetst, omdat 
verzekerde in het pand was ten tijde van de brand. Verzekerde stelt 
niets meer te herinneren en komt daar mee weg (omdat verzekeraar dit 
niet heeft betwist).”  

Rb Rotterdam 18 mei 2011, LJN BQ8150:  
Bevel aan verzekerde ex art. 22 Rv tot overlegging dossier strafzaak. 
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Hof Den Haag 30 maart 2010, LJN: BL9138: 
Verzekeraar betoogt dat brandstichting en negatieve betrokkenheid 
verzekerde twee apart te beoordelen onderwerpen zijn. Volgens het 
Hof gaat het juist om een afweging van alle omstandigheden in 
onderlinge samenhang. I.c. onvoldoende bewijs voor merkelijke schuld. 

Anders Rb Rotterdam 12 oktober 2005 LJN AU5242, r.o. 3.4: 
“…dit bewijs valt uiteen in het bewijs van de oorzaak van de brand en 
het bewijs van de betrokkenheid daarbij van Idétrading.” 
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Rb Amsterdam 26 mei 2010, LJN BO0309:  
na deskundigenbericht volgt oordeel dat brandstichting weliswaar 
mogelijk is maar dat een andere technische oorzaak van de brand (TL-
armatuur of CV) niet uit te sluiten is. Onderzoek door politie en expert 
direct na de brand is volgens deskundige te beperkt geweest. 

Hof Leeuwarden 1 november 2011, LJN BU2992 
Geen technisch bewijs brandstichting. Schuldloze oorzaak kan niet 
worden uitgesloten. Brandstichting onvoldoende aannemelijk. 
Inconsistenties in verklaringen maken nog niet dat deze verklaringen in 
hun geheel als ongeloofwaardig moeten worden gekwalificeerd. 
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Voorbeelden van merkelijke schuld: 
• laswerkzaamheden op minder dan één meter afstand van een lekbak 
met wasbenzine (NJ 2004/536) 
• Met petroleum vuur gemaakt om wespennest uit te roken op een 
afstand van circa één meter van een aantal hooibalen, geen zicht waar 
die petroleum terecht is gekomen, weggelopen terwijl er nog rook uit 
het wespennest kwam, nagelaten zich ervan te vergewissen dat het 
vuur daadwerkelijk gedoofd was (AY3785)  
• Vullen van een petroleumlamp op een biezen vloerbedekking in de 
onmiddellijke nabijheid van een brandende gashaard en het op 
dezelfde plaats onbeheerd achterlaten van de inmiddels aangestoken 
petroleumlamp en de plastic flessen waaruit de lamp was gevuld, terwijl 
hij wist dat zijn hond losliep (S&S 1982/31) 
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Voorbeelden van merkelijke schuld: 
• Echtpaar ruikt ‘s nachts rook, ziet vuur bij knik in een snoer boven de 
kachel en in plastic zak met kolen, dooft vuur met emmer water, zet 
raam open en gaat slapen in de auto. (S&S 1986/48) 
• In werkplaats met een haakse slijptol slijpwerkzaamheden aan een 
stalen pen in de nabijheid van brandbare materialen verricht zonder 
deugdelijke voorzorgsmaatregelen te treffen. (BK9535)  
• Ondeugdelijke controle na laswerkzaamheden in nabijheid van met 
stof beklede stoelen (VR 2004/40) 
• Rokend in bed om 1 uur ‘s nachts in slaap vallen. (Prg. 1995, 4336) 
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Voorbeelden geen merkelijke schuld: 
• Beschadiging van een aansluitsnoer van de radiatorkachel door 
beknelling tussen een deur en een drempel (S&S 2007/56) 
• Pand voorheen verhuurd aan drugsgebruikers met een asociale 
levenstijl. Van eigenaar mag worden verwacht dat hij het pand goed 
zou afsluiten. Certificaatsleutels zijn ingenomen; niet gebleken dat 
eigenaar behoorde te weten dat deze sleutels toch nagemaakt kunnen 
worden.  Dakramen onvoldoende begrendeld maar niet gebleken is dat 
het pand via dakramen is betreden. 
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HR 27 maart 1987, NJ 1987/658: 
Brandstichting, ontslagen van rechtsvervolging, ontoerekeningsvatbaar 
(art. 39 Sr) 
Geen sprake van merkelijke schuld indien aan de verzekerde op grond 
dat hij toen leed aan een stoornis van zijn geestvermogens geen verwijt 
kan worden gemaakt van het veroorzaken van de brand.  
Te bewijzen door verzekerde. 

Rb Rotterdam 14 september 2011, LJN BW0323:  
na deskundigenbericht wordt vastgesteld dat verzekerde  
ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van de brandstichting en hem  
geen verwijt treft; beroep op merkelijke schuld faalt. 
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Hof Leeuwarden 8 september 1999, S&S 2001/22 
Brandstichting door verzekerde. 
Sterk verminderd toerekeningsvatbaar. 
”Uitgangspunt bij de beoordeling is dat wie zich schuldig maakt aan 
opzettelijke brandstichting, aan de brand merkelijk schuldig is. Van dat 
uitgangspunt kan slechts worden afgeweken indien de verzekerde die 
de brand gesticht heeft geen enkel verwijt treft.” (onderstreping PML) 

Kritisch Blom AV&S 2001, p.122 en Hendrikse RMThemis 2011-2 
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Hendrikse verdedigt een proportionele benadering bij gedeeltelijke 
toerekeningsvatbaarheid en heeft daar 4 argumenten voor: 
1. NJ 1987/658: geen verwijt en niet geen enkel verwijt  
2. Art. 15 lid 2 Zvw: ‘geheel of gedeeltelijk’ 
3. In strafrecht leidt gedeeltelijke toerekeningsvatbaarheid tot 
strafvermindering 
4. Bij gedeeltelijke toerekeningsvatbaarheid is sprake van een 
verwijtbare en een niet verwijtbare (dus niet gedekte) oorzaak van de 
schade 
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Arbitraal vonnis Mendel 12 september 2001, VR 2002/186: 
Verzekerde was volgens psychiatrisch rapport op het moment van de 
brandstichting ‘enigszins verminderd toerekeningsvatbaar’. Volgens 
deze conclusie bevond zij zich dus nog dicht bij de (volledige) 
toerekeningsvatbaarheid. Beroep op merkelijke schuld slaagt. 

Rb. Zwolle 7 december 2011, LJN BV1880:  
verminderd toerekeningsvatbaar, geen sprake van een ernstige mate 
van schuld, onvoldoende verwijt te maken van de brandstichting. Geen 
merkelijke schuld  
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In de zaak NJ 1987/658 was volgens het psychiatrisch rapport sprake 
van het ‘niet of nauwelijks’  kunnen toerekenen van het delict. Dit biedt 
m.i. perspectief voor (sterk) verminderde toerekeningsvatbare daders. 

Uit HR 21 december 2007, NJ 2008/283 volgt m.i. niet anders. In die 
zaak ging het om sterk verminderd ontoerekeningvatbare man die zijn 
vrouw enkele malen met een hamer op het hoofd had geslagen. Zij 
WA-verzekeraar beriep zich met succes op de opzetclausule. Het 
feitelijk oordeel van het hof en het niet willen ingrijpen van de HR heeft 
veel kritiek ontmoet in de literatuur (Mendel, Hendrikse, Van Ardenne-
Dick). Ook AG Wuisman concludeerde tot vernietiging. 
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Art. 7:952 BW gaat uit van de eigen schuld van de verzekerde die 
aanspraak op dekking maakt. 

Dit geldt ook wanneer de verzekering een gemeenschappelijk belang 
van meerdere verzekerden bij dezelfde zaak dekt. 

In de verzekeringsvoorwaarden kan anders worden bepaald. 
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Modeltekst van het Verbond voor particulieren:  
“De verzekeraar vergoedt geen schade die een verzekerde met opzet, 
al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke 
schuld heeft veroorzaakt, ongeacht of die schade is veroorzaakt aan 
zijn eigen belang(en) of (ook) aan die van (een) andere verzekerde(n). 
Onder verzekerden wordt in dit verband mede verstaan de echtgenoot, 
geregistreerde partner, kinderen en huisgenoten, wiens/wier belang is 
meeverzekerd, ongeacht of zij in de polis als verzekerde worden 
aangemerkt.” 

Geen heldere formulering: bedoeld is merkelijke schuld van de ene 
verzekerde kan ook worden tegengeworpen aan de andere verzekerde.  
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Eigen schuld rechtspersoon  

Gaat niet alleen om eigen schuld van een orgaan van de 
rechtspersoon.   

Ook wanneer het handelen of nalaten van een natuurlijk persoon in het 
maatschappelijk verkeer heeft te gelden als een handelen of nalaten 
van de rechtspersoon, is toerekening van eigen schuld aan de 
rechtspersoon mogelijk (Kleuterschool Babbel, NJ 1980/34) 

Asser 7-IX* nr. 475-478: te snel toerekenen verdraagt zich niet met 
strekking uitzonderingskarakter van art. 7:952 BW  
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Rb Den Haag 17 september 2008, LJN BG3895: 
Geen toerekening van brandstichting door secretaris van het  
stichtingsbestuur aan de stichting aan de stichting als verzekerde. 
Geen financiele verbondenheid gebleken. 

HR 4 april 2003, NJ 2004/536 (Amev/Meijerink) 
In die zaak ging het om laswerkzaamheden van een mede directeur  
aandeelhouder en werd merkelijke schuld aangenomen van de BV  
(over de toerekeningsvraag werd niet echt gedebatteerd)  



Merkelijke schuld 

Modeltekst Verbond voor bedrijven:  
“De verzekeraar vergoedt geen schade die de verzekeringnemer of een 
verzekerde met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet 
bewuste merkelijke schuld heeft veroorzaakt. Met opzet, al dan niet 
bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de 
verzekeringnemer of een verzekerde wordt voor de toepassing van 
deze uitsluiting gelijkgesteld de opzet, de al dan niet bewuste 
roekeloosheid of de al dan niet bewuste merkelijke schuld van degene 
die in opdracht of met goedvinden van de verzekeringnemer of een 
verzekerde de algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf of een 
deel van het bedrijf van de verzekeringnemer of van die verzekerde en 
die in die hoedanigheid schade veroorzaakt."  
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NBB 2006:  
Bevat geen uitsluiting voor merkelijke schuld  
Dus geldt art. 7:952 BW (opzet en roekeloosheid) 
Roekeloosheid is te definieren als “een in laakbaarheid aan opzet 
grenzende schuld” (NJ 1955/386, PG 7:17 p. 140) 
Bewustheid is niet vereist (PG 7:17 p. 145, Asser 7-IX* nr 436) 



Dank voor uw aandacht! 


