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

4.2 Het onderdeel neemt terecht tot uitgangspunt dat waar een verzekeraar in de primaire 
omschrijving van de dekking bepaalde evenementen heeft uitgesloten, een beroep op de 
primaire dekkingsomschrijving niet met succes kan worden afgeweerd met de stelling dat 
een beroep van de verzekeraar daarop naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar is 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.  

    
      



HR 23 april 2010, NJ 2010, 454  

A-G Rank Berenschot  
(r.o. 3.23): ‘Amev voert […] het verweer dat een dekkingsbepaling als de onderhavige niet 
door art. 6:248 lid 2 BW opzij gezet kan worden, waarbij wordt verwezen naar het arrest 
van Uw Raad van 9 juni 2006. De vraag is evenwel of uit deze uitspraak volgt dat Uw 
Raad inderdaad van oordeel zou zijn dat een beroep op de derogerende werking van 
redelijkheid en billijkheid ten aanzien van uitsluitingsclausules te allen tijde onmogelijk is. 
Weliswaar wordt in het algemeen overwogen dat de verzekeraar met de 
dekkingsomschrijving de grenzen omschrijft waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen, 
hetgeen hen vrijstaat (…), maar de uitspraak betreft een geval waarin het beroep op de 
derogerende werking van redelijkheid en billijkheid is gebaseerd op het argument dat de 
redenen waarom de verzekeraar het evenement in kwestie niet wil verzekeren zich in 
concreto niet voordoen. Dit lijkt de mogelijkheid in te houden dat een beroep op art. 6:248 
lid 2 BW wel slaagt indien het op andere omstandigheden berust” 

    
      



HR 23 april 2010, NJ 2010, 454  

Noot Mendel: 

‘Ik ben het met de A-G eens dat dit de mogelijkheid inhoudt (zij het voorzichtig: lijkt in te 
houden) dat een beroep op art. 6:248 lid 2 BW wel slaagt indien het op andere 
omstandigheden berust al zal dit slechts bij hoge uitzondering het geval zijn (zie art. 6:248 
lid 2 ‘onaanvaardbaar’).’ 

    
      



Herbouwwaarde / verkoopwaarde 

HR 21 januari 2011, LJN BO5203, NJ 2011, 176 

“Bij woningen geldt als schade: 
1. de herbouwwaarde (…), als u binnen drie jaar na de schadedatum de herbouw in 
dezelfde omvang hebt voltooid;  
2. De verkoopwaarde (…), als u niet binnen drie jaar na de schadedatum de herbouw hebt 
voltooid 
(…) 
“In geval van herbouw, herstel of vervanging wordt de schadevergoeding betaald na 
gereedkomen. Naarmate de herbouw vordert, kunnen wij voorschotten op de 
schadevergoeding verstrekken.” 

    
      



Herbouwwaarde / verkoopwaarde 

HR 21 januari 2011, LJN BO5203, NJ 2011, 176 

Hof Arnhem 28 juli 2009 (r.o. 4.7): Aldus staat tussen partijen vast dat R. en K. niet de 
middelen voor deze herbouw hebben. Daarmee vindt de stelling van Achmea, dat zij niet 
tot uitkering van de herbouwwaarde is verplicht aangezien R. en K. niet (tijdig) tot deze 
herbouw zijn overgegaan, in rechte geen gehoor. 

A-G Spier (4.24.2): Uit een oogpunt van éducation permanente zou ik wellicht nog wel 
mee hebben willen gaan met de klachten, ware het niet dat daarvan m.i. een verkeerd 
signaal uit zou gaan. Achmea en — als zij gelijk heeft — ook andere verzekeraars zouden 
daaruit de conclusie kunnen trekken dat ze bij herbouwverzekeringen achterover kunnen 
gaan leunen totdat de verzekerde vastloopt in zijn pogingen geld te vinden voor de 
herbouw. Dat ware m.i. te voorkomen.  

    
      



Herbouwwaarde / verkoopwaarde 

HR 21 januari 2011, LJN BO5203, NJ 2011, 176 

Hoge Raad (r.o. 3.7): ‘Door te oordelen dat de stelling van Achmea dat zij niet tot uitkering 
van de herbouwwaarde verplicht is ‘…..in rechte geen gehoor vindt…', heeft het Hof 
evenwel blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, ofwel zijn oordeel onvoldoende 
gemotiveerd. Indien het Hof van oordeel was dat Achmea op de bedoelde 
polisvoorwaarden geen beroep mocht doen, heeft het miskend dat daartoe is vereist dat 
dit beroep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.  
De omstandigheid dat R. en K. ‘niet de middelen voor deze herbouw hebben’ kan zijn 
oordeel niet zonder meer dragen.’ 

    
      



Hoge Raad 8 juli 2011, LJN BQ6074 

A-G.Spier bevestigt standpunt  A-G Rank Berenschot voor HR 23 april 2010 (r.o. 3.8.1)  

‘Het lijkt inderdaad niet zonder meer uitgesloten dat zich omstandigheden voor kunnen 
doen waarin zelfs een beroep op het ontbreken van een primaire dekkingsomschrijving 
kan worden getorpedeerd met behulp van artikel 6:248 lid 2 BW.’  

      



Tussenstand 

•  het staat de verzekeraar vrij zelf te bepalen onder welke omstandigheden hij dekking 
wenst te verlenen dan wel wenst uit te sluiten; 

•  deze vrijheid is echter niet onbegrensd; 
•  causaliteitsverweer niet voldoende om een primaire dekkingsbepaling opzij te zetten 

(zweefvliegtoestel). 

In concrete gevallen en op basis van goed gemotiveerde, bijzondere omstandigheden kan 
een primaire dekkingsomschrijving met een beroep op 6:248 lid 2 BW buiten toepassing 
blijven.   

      



Concrete toepassingen 

• Waarschuwingsplicht 

• Preventiemaatregelen 

• ‘Excessen’ 
      



waarschuwingsplicht 

Rechtbank Utrecht 18 juli 2012, LJN BX2398: 

3.6 
De gemiddelde verzekeringnemer (niet zijnde een verzekeringsjurist) zal wel begrijpen dat 
arbeidsongeschiktheid die intreedt na het einde van de verzekering niet meer gedekt is, 
maar niet zonder meer dat ook eerder ingetreden arbeidsongeschiktheid na die 
einddatum niet meer gedekt is.  

3.7 
[Eiseres verwijt] [bedrijf] dat die haar niet gewaarschuwd heeft voor deze consequentie. 
Dat verwijt is terecht. [Bedrijf] kende het belang van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een zelfstandig beroepsbeoefenaar als [eiseres]. 

      



Waarschuwingsplicht 

Hof Den Haag 6 maart 2012, LJN BV8730: 

Ook indien clausule A.52.4, zoals HDI betoogt, zou moeten worden aangemerkt als een 
(onderdeel van de) primaire dekkingsomschrijving, zou het oordeel van het Hof ten 
aanzien van de waarschuwingsplicht van HDI niet anders zijn geweest. Gelet op het 
voorwaardelijk karakter van deze clausule en de ernstige consequenties voor een 
verzekerde bij het toepasselijk worden ervan had het ook dan op de weg gelegen van HDI 
om Elro tijdig te waarschuwen. De enkele kwalificatie als (onderdeel van de) primaire 
dekkingsomschrijving staat hier naar het oordeel van het Hof in het onderhavige geval 
niet aan in de weg.  
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Preventiemaatregelen 
Casus Rb. Rotterdam 2 november 2011 
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Preventiemaatregelen 

Rechtbank Rotterdam 2 november 2011, LJN BU9589: 

• Niet vereist is dat tussen het ontbreken van de beveiligingsmaatregelen en de ontstane 
schade causaal verband bestaat. Dit neemt niet weg dat zich gevallen kunnen voordoen 
waarin een beroep op de clausule in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht.  

• Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de beveiliging van trekker [kenteken C] 
minstens zo goed is geweest als de in artikel 9 lid 2 AVW-07 bedoelde BV3-beveiling.  

• Onder deze omstandigheden is naar het oordeel van de rechtbank het beroep van 
Allianz op de leden 1 en 2 van artikel 9 AVW-07 naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar.  

      



Preventiemaatregelen 

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-228, 17 oktober 2012 

• Voor een geslaagd beroep op het ontbreken van een ART-4 goedgekeurd slot is geen 
causaal verband vereist tussen het ontbreken van diefstalpreventiemaatregelen en de 
ontstane schade (Rb Rotterdam) 

• Laat onverlet dat ingevolge art. 6:248 lid 2 BW een dekkingsbepaling niet van toepassing 
is indien dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (herbouwwaarde arrest) 

• Onder deze omstandigheden –waarbij materieel aan alle gestelde beveiligingseisen is 
voldaan- is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar indien 
Aangeslotene zich desondanks met succes erop zou kunnen beroepen dat geen dekking 
bestaat om de enkele reden dat geen gebruik is gemaakt van een in artikel 27 van de 
verzekeringsvoorwaarden bedoeld ART categorie 4 goedgekeurd slot.  
•        



‘Excessen’ 

Rb Amsterdam 27 april 2011, LJN BX0745: 

Gezien de omstandigheden waaronder het voorval heeft plaatsgevonden, waaronder in 
het bijzonder de jeugdige leeftijd van [eiseres] in verhouding tot de leeftijd van de man 
door wie zij werd lastig gevallen en uitgedaagd en de omstandigheid dat [A] kennelijk 
onder invloed van alcohol verkeerde, staan de gevolgen van de gedraging naar het 
oordeel van de rechtbank niet in een redelijke verhouding tot de ernst van de gedraging 
van [eiseres]. De rechtbank concludeert daarom dat het in dit geval naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn wanneer het beroep van ING op de 
opzetclausule in haar polisvoorwaarden zou slagen en ING geen dekking zou hoeven te 
verlenen onder de aansprakelijkheidsverzekering. 



Excessen 

Noot Mendel bij HR 21 januari 2011, Herbouwwaarde 

 ‘Art. 6:2 lid 2 en 6:248 lid 2 BW bieden een waardevolle veiligheidsklep om aan al te 
onredelijke of onbillijke schuldeiser-schuldenaar verhoudingen te ontsnappen, maar deze 
bepalingen moeten dan ook een aan dat karakter beantwoordende, terughoudende 
toepassing krijgen. Een veiligheidsklep is geen toegangspoort.’ 

      



Individueel  belang/ handelsbelang 
Waarschuwingsplicht  preventiemaatregelen  ‘excessen’ 

AOV: individu   BV-3: handelsrecht   caferuzie: individu 
Elro: kleine onderneming  Kifid: individu 

De dynamiek van het burgerlijk recht is in het bijzonder gericht op bescherming van het 
individueel belang en het rekening houden met de omstandigheden van het concrete 
geval terwijl in het handelsrecht het collectieve belang van een effectief en efficiënt 
handels- en betalingsverkeer centraal staat (Hendrikse, NTHR 2012/3) 

Transportverzekering: terughoudendheid nog meer geboden 
     



Individueel  belang/ handelsbelang 

Noot Mendel HR 21 januari 2011 
Mijns inziens heeft de A-G terecht de overeenkomst van partijen in de aangegeven 
maatschappelijke context geplaatst, maar daarbij te weinig oog gehad voor het grote 
belang van de rechtszekerheid. In r.o. 4.24.2 laat hij zwaar wegen dat van het in het gelijk 
stellen van Achmea een verkeerd signaal zou uitgaan. Maar heeft hij dat wel voldoende 
afgewogen tegen het verkeerde signaal dat zou uitgaan van het sauveren van een 
hofuitspraak waarbij een contractspartij die niets anders doet dan zich op de (duidelijke) 
overeenkomst beroepen, met een niet toereikende motivering het bos wordt ingestuurd? 
Het zonder veel plichtplegingen terzijde schuiven van ‘pacta sunt servanda’ wekt onrust 
in het handelsverkeer, met name in het internationale handelsverkeer, waar men op het 
gegeven woord wil kunnen vertrouwen, en is daarom schadelijk.   

   



Stand van zaken 

Zweefvliegtoestel: 
•  causaliteitsverweer is onvoldoende 
•  Hof: daarnaast was materieel voldaan aan de polisvoorwaarden 

  vs 
Lagere rechtspraak na 2011: kernbeding kan in bijzondere omstandigheden buiten 
toepassing blijven indien materieel aan de in de polis gestelde eisen is voldaan. 

Subtiel verschil causaliteit en materieel voldoen voor de praktijk belangrijk! 
      



mr. dr. M.H. Pluymen (pluymen@jpr.nl) 


