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1. Inleiding 

Verzekeraars hebben de mogelijkheid om tijdens de looptijd van een verzekeringscontract de prijs en 

of voorwaarden aan te passen voor een bepaalde groep verzekeringen. De zogenaamde en bloc-

wijziging. Artikel 9:740 lid 4 BW geeft de wettelijke grond voor het tussentijds wijzigen van het 

verzekeringscontract. Om tussentijds te mogen wijzigen moeten verzekeraars deze mogelijkheid in 

hun voorwaarden bedingen, dit doen zij door het opnemen van een zogenaamde ‘en bloc-clausule’. 

Veel verzekeraars nemen, in meer of minder ruime zin, een en bloc-clausule in hun voorwaarden op.  

 De afgelopen jaren is discussie ontstaan over het toepassen van de en bloc-clausule (o.a. via 

Tros Radar en de Consumentenbond). Een van de aanleidingen was de succesvol aangespannen zaak 

door een aantal verzekerden tegen verzekeraar Delta Lloyd in 2013. De voorzieningenrechter bepaalde 

hierin dat Delta Lloyd de WGA-premies niet en bloc mocht verhogen. Het niet juist inschatten van de 

premies is voor rekening en risico van de verzekeraar aldus de voorzieningenrechter 

(ECLI:NL:RBAMS:2013:7138). Begin januari 2014 werd er in Tros Radar aandacht besteed aan het 

en bloc verhogen van de premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Na aanleiding van de 

maatschappelijke discussie die ontstond na deze uitzending zijn er Kamervragen gesteld op 25 maart 

2014 en heeft de minister van financiën de Autoriteit Financiële Markten de opdracht gegeven 

onderzoek te doen. De AFM is een verkenning gestart naar het gebruik van de en bloc-clausule bij 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AFM 2014).  

 Het Verbond van Verzekeraars probeert met het programma ‘Verzekeraars Vernieuwen’ het 

vertrouwen in en het imago van de verzekeringssector te vergroten. Onderdeel van dit programma is 

de en bloc-clausule. Het verbond heeft een circulaire uitgebracht met richtlijnen rondom het gebruik 

van de en bloc-clausule (LV-2012/47). Deze circulaire is van toepassing op het gebruik van de en 

bloc-clausule bij alle schade- en sommenverzekeringen en heeft tot doel het gebruik van de en bloc-

clausule in te perken en de communicatie rondom de en bloc-clausule te verbeteren. Doel hiervan is 

om het consumentenvertrouwen in verzekeraars te versterken. 

De discussie omtrent het toepassen van de en bloc-clausule is niet goed voor het imago van de 

financiële sector. Bovendien is het in het kader van de klant centraal stellen belangrijk dat 

verzekeraars zorgvuldig omgaan met het toepassen van de en bloc-clausule. Voor de klant worden 

immers de voorwaarden, en of de premie, aangepast waarvan hij dacht te mogen uitgaan tijdens de 

looptijd van zijn contact. Een vertrouwensbreuk ligt al snel op de loer. Het sluiten van een 

verzekeringsovereenkomst is een vorm van risicomanagement. De aard van de 

verzekeringsovereenkomst, namelijk het overdragen van een risico dat de verzekeringnemer niet wenst 

te lopen, is moeilijk verenigbaar met de en bloc-clausule. De en bloc-clausule geeft de verzekeraar de 

mogelijkheid het risico, eenzijdig, weer terug te geven (Hendrikse 2012). Vertrouwen is cruciaal voor 
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de verzekeringsmarkt, een klant zal immers geen verzekering sluiten met een partij die hij niet 

voldoende vertrouwt.  

De huidige discussie rondom de toelaatbaarheid van een en bloc-clausule is aanleiding voor 

mij om te onderzoeken in hoeverre de en bloc-clausule nog (zorgvuldig) toegepast kan en mag 

worden. De centrale vraag in deze scriptie luidt: in hoeverre kan de en bloc-clausule nog zorgvuldig 

worden toegepast bij consumentenverzekeringen? In mijn onderzoek komen onder meer de recente 

ontwikkelingen in de rechtspraak het programma verzekeraars vernieuwen van het Verbond van 

Verzekeraars en het consumentenvertrouwen aan de orde.  

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe het onderzoek uitgevoerd is en wordt het onderwerp van 

het onderzoek verder afgebakend. In hoofdstuk 3 worden de relevante wetsartikelen, jurisprudentie en 

uitspraken van de geschillencommissie besproken. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed 

aan de zelfregulering van de verzekeringssector via het Verbond van Verzekeraars. In hoofdstuk 4 

worden benaderingen geformuleerd die een antwoord kunnen geven op de centrale vraag. Daarnaast 

worden er in dit hoofdstuk de onderwerpen besproken die van belang zijn om antwoord te kunnen 

geven op de vraag welke benadering het beste antwoord geeft op de centrale vraag. Hoofdstuk 5 wordt 

de en bloc-clausule vanuit de praktijk onderzocht door enerzijds de polisvoorwaarden nader te 

onderzoeken en anderzijds door consumenten vragen te stellen. De analyse van de resultaten van het 

onderzoek wordt gegeven in hoofdstuk 6. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek worden in 

hoofdstuk 7 gegeven.  
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2. Onderzoeksopzet 

2.1. Probleemstelling 

De en bloc-clausule is onderwerp van discussie. Een belangrijkste aanleiding is de uitspraak van de 

voorzieningenrechter van Amsterdam in de zaak tegen Delta Lloyd1. Diverse 

arbeidsongeschiktheidsverzekeraars hebben in 2014 de premie middels het gebruik van de en bloc-

clausule verhoogd. Deze verhogingen hebben geleid tot onrust bij consumenten en in de politiek.2 De 

minister van financiën heeft aangegeven geen reden te zien om de wettelijke regeling met betrekking 

tot de en bloc-clausule te wijzigen, maar heeft de AFM wel opdracht gegeven om bij 

arbeidsongeschiktheidsverzekeraars onderzoek te doen naar de en bloc-clausule. Het Verbond van 

Verzekeraars heeft de en bloc-clausule opgenomen in zijn programma ‘verzekeraars vernieuwen’, met 

als oogmerk verbeteringen aan te brengen die het consumentenvertrouwen moeten helpen te 

verbeteren. Het onderwerp en bloc-clausule is dus in beweging, er wordt overleg gevoerd tussen 

verzekeraars en belangenbehartigers en nieuwe rechtszaken dreigen.3 Maar welke discussie wordt er 

nu eigenlijk precies gevoerd? Welke belangen worden hiermee gediend en op basis van welke 

gronden? Er moet voor worden gewaakt dat de discussie die zich nu richt op voornamelijk 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, niet maatgevend wordt voor alle verzekeringen. De vraag die 

speelt is wat de toekomst van de en bloc-clausule zou moeten zijn? Ook worden er volop conclusies 

getrokken na één uitspraak van de voorzieningenrechter in Amsterdam.  

In dit onderzoek wil ik met een breed en open vizier kijken naar de toekomst van de en bloc-

clausule. Wat is de huidige stand van zaken? In welke mate spelen onderwerpen als 

vertrouwen/zekerheid, imago, solidariteit, kosten en technologie een rol? Welke voor opties zijn er 

eigenlijk en hoe verhouden die zich tot de verschillende perspectieven, van de klant, de verzekeraar en 

de maatschappij? En welke opties is vanuit welk perspectief het meest te prefereren? Aan de hand van 

de antwoorden op deze vragen probeer ik een antwoord te geven op het probleem dat centraal staat in 

deze scriptie, (hoe) kan de en bloc-clausule nog zorgvuldig worden toegepast bij 

consumentenverzekeringen?  

2.2. Afbakening 

Het consumenten vertrouwen in de verzekeringsmarkt is al jaren aan de lage kant4. De klant moet 

centraal gesteld worden in het beleid en de uitoefening van dit beleid door de verzekeraar.5 In mijn 

onderzoeksvraag heb ik mijn onderzoek afgebakend tot consumentenverzekeringen. Zakelijke 

verzekerringen komen wel aan bod in de bespreking van jurisprudentie, maar verder richt ik mij op de 

                                                           
1 ECLI:NL:RBAMS:2013:7138 
2 Tros Radar en beantwoording Kamervragen Minister Dijsselbloem dd. 25 maart 2014 
3 http://amweb.nl/branche-724322/robin-van-beem-over-terugstorten-aov-premies-verzekerden-zijn-er-met-deze-stap-nog-niet 
4 CVS Consumentenmonitor 2007 tot en met 2014. 
5 www.verbondvanverzekeraars.nl 
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consument. Ik heb voor deze afbakening gekozen omdat de kwestie van vertrouwen voornamelijk 

speelt bij consumenten. Met betrekking tot zakelijke verzekeringen spelen er andere overwegingen en 

belangen een rol. In deze scriptie bedoel ik met klant, dus de particuliere verzekeringsnemer (lees ook 

consument).  

  De AFM heeft een onderzoek naar de en bloc-clausule bij verzekeraars gedaan. Dit onderzoek 

is echter niet openbaar. Bovendien heeft de AFM te kennen gegeven geen algemeen standpunt c.q. 

mening over de en bloc-clausule te hebben. Een zienswijze van de toezichthouder AFM is derhalve 

niet meegenomen in deze scriptie.  

2.3. Onderzoeksmethodiek 

Er is weinig (praktijk)onderzoek gedaan naar de en bloc-clausule. Noch over de vorm en aanwezigheid 

van de clausule in polisvoorwaarden, noch op de impact die deze clausule heeft op de 

verzekeringsconsument en dan vooral op het gebied van vertrouwen en zekerheid, imago, solidariteit, 

technologie en kosten.  

Ik onderzoek enerzijds vanuit een theoretisch en juridisch kader de en bloc-clausule en de 

relevante benaderingen en onderwerpen. Anderzijds kijk ik vanuit een praktische invalshoek. Hoe 

staat het met de huidige voorwaarden en een praktisch kader de en bloc-clausule. Het praktijk deel 

voer ik uit door enerzijds te onderzoeken hoe verzekeraars tegen de en bloc-clausule aankijken door na 

te gaan of en hoe de en bloc-clausule nog voorkomen in de polisvoorwaarden. Anderzijds onderzoek 

ik hoe consumenten tegen de en bloc-verzekering aankijken middels een enquête. De vragen zijn 

opgesteld in samenspraak met een epidemioloog. Voor de visie op de zelfregulering rondom het 

gebruik van de en bloc-clausule voer ik een interview uit met het Verbond van Verzekeraars.  
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3. De en bloc-clausule in de wet, rechtspraak, Geschillencommissie, literatuur en  

het Verbond van Verzekeraars 

3.1. Het BW 

3.1.1.  Artikel 7:940 BW 

Artikel 7:940 lid 4 BW geeft de wettelijke basis voor de en-bloc clausule. Het artikel bepaalt:  

“Indien de verzekeraar de voorwaarden van de overeenkomst ten nadele van de verzekeringnemer of 

de tot uitkering gerechtigde wijzigt, is de verzekeringnemer gerechtigd de overeenkomst op te zeggen 

tegen de dag waarop de wijziging ingaat, en in ieder geval gedurende één maand nadat de wijziging 

hem is medegedeeld.” 

Het artikel geeft impliciet aan dat het tussentijds wijzigen van de overeenkomst is toegestaan. Het 

artikel geeft deze bevoegdheid niet, maar gaat er vanuit dat deze bevoegdheid bestaat. Indien de 

verzekeraar van deze bevoegdheid gebruik maakt zijn wel consequenties, namelijk, dat indien er 

sprake is van een nadelige wijziging, de verzekeringnemer het recht heeft de overeenkomst te 

beëindigen. De verzekeringnemer moet dit wel tijdig doen, zo niet, dan is hij gebonden aan de 

overeenkomst. Uit de kamerstukken6 blijkt dat tegen een en bloc-clausule op zichzelf geen bezwaar 

bestaat volgens de wetgever, zolang er maar wordt voldaan aan de voorwaarde dat de 

verzekeringnemer de verzekering kan opzeggen indien er sprake is van een nadelige wijziging. De 

wetgever bepaalt ook dat het begrip ‘ten nadele’ ruim moet worden uitgelegd. Ook als de dekking 

deels wordt beperkt c.q. uitgebreid bestaat het recht om op te zeggen. Premie verhogingen die 

uitsluitend het gevolg zijn van indexeringen geven geen reden tot opzegging. Deze indexering vloeit 

namelijk rechtstreeks uit de gesloten overeenkomst voort. Daarnaast bepaalt artikel 7 lid 3 Zvw dat 

wanneer een zorgverzekering ten nadele wordt gewijzigd wegens overheidsingrijpen (art. 11-14 Zvw) 

de verzekeringnemer ook geen opzeggingsrecht heeft. Dit omdat ook andere verzekeraars dezelfde 

wijzigingen moeten doorvoeren.7  

Lid 5 van artikel 7:940 BW sluit de bevoegdheid tot wijzigingen uit is als er sprake is van een 

persoonsverzekering en de wijziging plaatsvindt op grond van een verzwaring van het 

gezondheidsrisico van degene wiens gezondheid is verzekerd. De uitsluiting van lid 5 is logisch, 

immers de bescherming die mogelijkheid tot opzeggen biedt in lid 4, gaat niet op voor de verzekerde 

wiens gezondheid verslechterd is. Deze verzekerde zal zijn (gezondheids)risico namelijk niet 

gemakkelijk elders kunnen verzekeren onder redelijke voorwaarden. Behalve de in lid 5 genoemde 

beperking zijn er nog meer wettelijke beperkingen aan het tussentijds wijzigen van de voorwaarden en 

of premie door de verzekeraar.  

                                                           
6 MvT, Kamerstukken II 1985/86, 19529, nr.3, p. 19. 
7 M.L. Hendrikse/Ph.H.J.G. van Huizen/J.G.J. Rinkes, ‘verzekeringsrecht’, p. 361-365. 
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3.1.2.  Overige toepasselijke wettelijke bepalingen  

Het verzekeringscontract, meer bijzonder de en bloc-clausule, is gebonden aan de eisen van de 

redelijkheid en billijkheid zoals in artikel 3:13 lid 1 BW en artikel 6:248 BW staan omschreven. 

Artikel 3:13 BW heeft betrekking op het misbruiken van een bevoegdheid. Lid 1 bepaalt dat een 

bevoegdheid niet misbruikt mag worden. Lid 2 geeft vervolgens weer wanneer er sprake is van 

misbruik van een bevoegdheid en bepaalt:  

“Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan 

een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in 

aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat 

daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.”  

Lid 2 geeft drie gronden waarop er sprake kan zijn van misbruik van een bevoegdheid. De laatste 

grond kan een rol spelen bij de en bloc-clausule. Het gaat hierbij om de ‘onevenredigheid tussen het 

belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad’, de redelijkheid kan met zich 

meebrengen dat de bevoegdheid niet uitgeoefend had mogen worden. 

Artikel 6:2 BW en artikel 6:248 BW gaan over de redelijkheid en billijkheid in het 

verbintenissenrecht. Artikel 6:2 lid 2 BW stelt dat een krachtens rechtshandeling geldende regel niet 

van toepassing is, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Artikel 6:248 lid 1 BW bepaalt dat een overeenkomst niet alleen 

de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen heeft, maar ook die welke, naar de aard van de 

overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. Lid 2 

bepaalt net als lid 2 van artikel 6:2 BW dat een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst 

geldende regel niet van toepassing is, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Beide artikelen bepalen niet wezenlijk veel 

anders voor het gebruik van de en bloc-clausule. De toepassing hiervan moet de toets van de 

redelijkheid en billijkheid doorstaan. De redelijkheid en billijkheid begrenst de vrijheid van de 

verzekeraar dus om onbeperkt de polis en of de voorwaarden aan te passen.  

Artikel 6:237 BW geeft de zogenaamde ‘grijze lijst’ van bedingen waarvan, indien zij 

voorkomen in de algemene voorwaarden van consumentenovereenkomsten, vermoed worden 

onredelijk bezwarend te zijn. Sub c van dit artikel zegt dat als de en bloc-clausule een 

opzeggingsbevoegdheid bevat, deze wordt vermoed niet onredelijk bezwarend te zijn.  

3.1.3.  Principles of European Insurance Contract Law  

De Priciples of European Insurance Contract Law (PEICL) zijn een product van Europese 

verzekeringsrechtelijke samenwerking en kunnen dienen als voorbeeld voor nieuwe 

verzekeringsrechtelijke regelgeving in Europa. Ze beogen niet de het nationale recht te vervangen, 
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maar kunnen gezien worden als een alternatief. In de PEICL is een bepaling opgenomen met 

betrekking tot het tussentijds wijzigingen van verzekeringsvoorwaarden. Dit is gedaan omdat het in de 

meeste Europese landen verzekeraars is toegestaan om in de verzekeringsvoorwaarden een en bloc-

clausule op te nemen. In artikel 2:603 van de PEICL wordt een minimumstandaard gegeven waaraan 

een wijzigingsvoorstel moet voldoen. 8 Artikel 2:603 lid 1 PEICL luidt als volgt: 

1. ‘In an insurance contract liable tot prolongation under Article 2:602, a clause which allows 

the insurer to alter the premium or any other term of condition of the contract shall be invalid 

unless the clause provides that; 

a. any alteration shall not take effect before the next prolongation; 

b. the insurer shall send written notice of alteration to the policyholder no later than one 

month before the expiry of the current contract period; and 

c. the notice shall inform the policyholder about his right of termination and the 

consequences if the right is not exercised’ 

Deze bepaling geeft een minimumstandaard waaraan een wijzigingsclausule moet voldoen. Hierbij 

moet bedacht worden dat de PEICL van jaarcontracten uitgaat die jaarlijks automatisch worden 

verlengd. Na minstens één contractjaar mag de verzekeraar volgens PEICL de voorwaarden of premie 

wijzigen, mits hij wijzigt per prolongatiedatum, de wijziging minstens een maand voor de 

prolongatiedatum schriftelijk aan de verzekeringnemer meedeelt en hierbij aangeeft dat de 

verzekeringnemer het recht heeft om op te zeggen en meedeelt wat de gevolgen zijn van niet 

opzeggen. Bepaling 2:603 PEICL lijkt sterk op artikel 7:940 lid 4 BW. Een belangrijk verschil is dat 

de PEICL wijzigen tijdens de looptijd niet toestaat, waar artikel 7:940 lid 4 BW het mogelijk maakt 

om tussentijds, 30 dagen na informeren, te wijzigen.  

3.2. Jurisprudentie 

Er is niet veel jurisprudentie over de en bloc-clausule. De uitspraak van de voorzieningen rechter in 

Amsterdamse van 2013 aangaande de vraag of Delta Lloyd als WGA verzekeraar tussentijds de 

premie eenzijdig mocht verhogen, is een belangrijke uitspraak. In deze uitspraak stelt de rechter dat 

het verkeerd inschatten een risico is dat de verzekeraar moet dragen en slechts in uitzonderlijke 

gevallen terug mag leggen bij de verzekeringnemer. Ik bespreek vier rechtelijke uitspraken over de en 

bloc-clausule waarmee duidelijk wordt dat de rechter grenzen heeft gesteld aan de toelaatbaarheid van 

het tussentijds eenzijdig wijzigen van premie of voorwaarden middels het gebruik van de en bloc-

clausule. 

                                                           
8 Hendrikse, M.L., De en bloc-clausule: een vreemde eend in de verzekeringsrechtelijke bijt, NTHR 2012-1, p. 1-15. 
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De rechtbank Utrecht heeft in 2007 uitspraak gedaan in een zaak die door o.a. de 

Consumentenbond was aangespannen tegen ONVZ.9 Deze laatste had met toepassing van de en bloc-

clausule, de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering gewijzigd per 15 april 2007. 

Deze wijziging hield een inperking van de dekking in. De betreffende verzekeringen hadden als 

ingangsdatum 1 januari 2007. De aankondiging van deze wijziging is door ONVZ in maart 2007 aan 

alle verzekerden verzonden die deze aanvullende dekking verzekerd hadden. De rechtbank bepaalt dat 

de en bloc-clausule op zichzelf niet onredelijk bezwarend is gelet op artikel 6:237 BW. Wel geeft zij 

aan dat artikel 6:2 BW en artikel 6:248 BW ONVZ verplichten bij de toepassing van de en bloc-

clausule (ook) de eisen van de redelijkheid en billijkheid in acht te nemen, waardoor van een 

willekeurige toepassing geen sprake kan zijn. Interessant is dat de rechtbank deze eis ook omdraait 

door expliciet te vermelden dat ook verzekerden gebonden zijn aan dezelfde eisen van de redelijkheid 

en billijkheid. Dit brengt mee dat zij geen aanspraak kunnen maken op een dekking of een premie die 

na het afsluiten van de verzekering onder geen enkele omstandigheid gewijzigd zou kunnen worden en 

bovendien dat zij een dergelijke aanspraak ook niet hebben kunnen verwachten. De vraag of ONVZ de 

dekking mocht inperken wordt getoetst aan de concrete omstandigheden van het geval. Hierbij wordt 

gesteld door de rechtbank dat het inschatten van verzekeringsrisico’s behoort tot de deskundigheid van 

de verzekeraar. ONVZ geeft aan dat zij pas alle relevante informatie in maart tot haar beschikking had 

en daardoor niet eerder bekend was met de noodzaak van de aanpassing. De rechtbank neemt in haar 

overwegingen ook mee dat ONVZ zich in diens reclame campagne profileert als een uiterst 

betrouwbare zorgverzekeraar, die aanvullende zorgverzekeringen van hoge kwaliteit aanbiedt. Deze 

profilering heeft gezorgd voor een enorme toestroom van nieuwe verzekerden waarvan duidelijk is dat 

zij de ONVZ verzekering met name hebben gekozen vanwege deze ruime dekking. Juist deze dekking 

wordt nu door de ONVZ, nog geen 3,5 maand nadat de dekking was ingegaan, ingeperkt. De rechter 

geeft aan dat zonder zwaarwegende redenen aan de zijde van ONVZ dit niet als aanvaardbaar kan 

worden geacht. Vervolgens overweegt de rechtbank dat de redenen die de ONVZ geeft, niet als 

voldoende zwaarwegend worden aangemerkt. Dit omdat, 1) ONVZ niet of onvoldoende heeft 

onderbouwd welke gevolgen dit verlies voor haar financiële positie en met name haar solvabiliteit zal 

meebrengen, 2) De ongewijzigde voortzetting betreft een relatief beperkte periode, namelijk tot het 

einde van het jaar, 3) ONVZ heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zonder de 

dekkingsbeperkingen het excessieve claimgedrag (dat ten grondslag ligt van de dekkingsinperking) 

van de kleine groep verzekerden zal leiden tot de voorspelde aanzienlijke premiestijgingen voor alle 

verzekerden. De rechtbank geeft aan dat ONVZ andere mogelijkheden heeft om het excessieve 

claimgedrag in te perken. Bovendien stelt de rechtbank dat ONVZ bij haar acceptatiebeleid geen 

medische selectie heeft uitgevoerd en dat zij niet op haar verzekerden kan afwentelen dat zij bij gebrek 

                                                           
9 ECLI:NL:RBUTR:2007:BA6717. 
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aan gegevens geen juiste prognoses heeft kunnen maken. Met andere woorden, ONVZ kiest haar eigen 

beleid, en moet indien dit beleid onjuist was, zelf op de blaren zitten. 

Het Gerechtshof Amsterdam heeft zich in 2012 uitgesproken over de vraag of de verzekeraar 

in kwestie, VVS, een beroep kan doen op de sleutelclausule die door middel van een en bloc-wijziging 

op de verzekeringsovereenkomst van toepassing is verklaard, en waarmee verzekeringnemer 

stilzwijgend ingestemd zou hebben.10 Indien de verzekeringnemer na een en bloc-wijziging geen 

gebruik maakt van de hem toekomende opzeggingsbevoegdheid, dan wordt hij geacht stilzwijgend 

met de wijziging in te stemmen. In casu was de vraag of VVS van een stilzwijgende instemming van 

verzekeringnemer mocht uitgaan. Het Hof is van oordeel dat een stilzwijgende instemming slechts kan 

worden aanvaard, als VVS in haar berichtgeving aan verzekeringnemer de voorgestelde wijziging 

zodanig duidelijk heeft aangegeven dat verzekeringnemer geacht kan worden daarvan kennis te 

hebben genomen. Alleen als de verzekeringnemer op de hoogte is van de voorgestelde wijziging, is de 

verzekeringnemer immers in de gelegenheid van zijn wettelijke bevoegdheid tot opzegging gebruik te 

maken. Concreet betekent dit dat de verzekeraar de voorgestelde wijziging duidelijk moet bekend 

maken en dat de voorgestelde wijziging de verzekeringnemer ook moet hebben bereikt. In onderhavig 

geval had VVS de sleutelclausule opgenomen in de nieuwe polisvoorwaarden, welke aan 

verzekeringnemer waren toegezonden. Niet gebleken was dat VVS aan verzekeringnemer de wijziging 

van de verzekeringsvoorwaarden met zoveel woorden had bekend gemaakt en dat verzekeringnemer 

de gelegenheid geboden was om met die wijziging (stilzwijgend) in te stemmen. Volgens het Hof had 

VVS in casu niet van stilzwijgende instemming mogen uitgaan. 

In 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam zich in een zaak tegen 

Delta Lloyd uitgesproken over de vraag of het Delta Lloyd vrij staat de door eiseressen verschuldigde 

premie met toepassing van een in de algemene voorwaarden opgenomen en bloc-clausule voor het 

einde van de contractsvervaldatum aanzienlijk te verhogen.11 Als uitgangspunt wordt gesteld dat de 

aard van de verzekeringsovereenkomst, waarbij het afdekken van de risico’s voor de verzekerde 

centraal staat, met zich brengt dat de verzekeraar van een eenzijdige bevoegdheid tot het verhogen van 

de premie slechts onder zeer bijzondere omstandigheden gebruik mag maken. Delta Lloyd heeft als 

reden voor de verhoging van de premie aangevoerd dat de resultaten op de WGA-portefeuille zijn 

tegengevallen en dat de premie aanzienlijk moet worden verhoogd om toekomstige verliezen te 

voorkomen. De voorzieningenrechter oordeelt dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar is om de premie met toepassing van de en bloc-clausule eenzijdig te verhogen. Daarbij 

speelt een rol dat het voor rekening en risico van de verzekeraar, als professionele marktpartij, dient te 

komen dat zij har eigen risico’s niet goed heeft ingeschat. Verder is niet gebleken dat de solvabiliteit 

door de tegenvallende resultaten in ernstige mate wordt bedreigd. De voorzieningenrechter lijkt in 

                                                           
10 ECLI:NL:GHAMS:2012:BV8108. 
11 ECLI:NL:RBAMS:2013:7138. 
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deze uitspraak een minimale grens te geven, namelijk dat het voortbestaan van de verzekeraar in 

gevaar moet zijn, voordat een verzekeraar een en bloc-clausule mag toepassen. In hoeverre dit als 

algemene regel geldt, is niet te zeggen na deze uitspraak. Wel maakt deze uitspraak duidelijk dat de 

zekerheid die verzekeringnemer koopt door het aangaan van een verzekering door de rechter als groot 

goed wordt beschouwd. De voorzieningenrechter zegt hierover: ‘de verzekeringnemer moet er in 

beginsel vanuit kunnen gaan dat de verzekeraar het overgenomen risico tegen de overeengekomen 

premie gedurende de overeengekomen looptijd op zich neemt en bij verwezenlijking van het risico 

ook draagt.’ En verder, ‘…is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat 

zij enkel vanwege de tegengevallen resultaten het risico dat zij tegen betaling op zich heeft genomen 

deels weer aan de verzekeringnemers teruggeeft.’ De voorzieningenrechter geeft verder ook aan dat 

Delta Lloyd haar risico’s op andere wijze had kunnen beheersen, bijvoorbeeld door de 

contactstermijnen te verkorten. Eventuele keuzes ingegeven door commerciële of 

concurrentieoverwegingen zijn, logischerwijs, volgens de voorzieningenrechter voor rekening van 

Delta Lloyd. Deze uitspraak van de voorzieningen rechter lijkt baanbrekend, de rechter draait het 

uitgangspunt dat de rechtbank van Utrecht in zijn vonnis van 2007 heeft bepaald om. In plaats van te 

stellen dat de en bloc-clausule in beginsel toelaatbaar is, maar bijzondere omstandigheden kunnen 

meebrengen dat een beroep op grond van de redelijkheid en billijkheid de toepassing onaanvaardbaar 

maakt, zegt de voorzieningenrechter hier dat een beroep op een en bloc-clausule in beginsel niet 

toelaatbaar is, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.  

De rechtbank Gelderland is in 2014 iets genuanceerder over de vraag of de en bloc-clausule 

toelaatbaar is. De rechtbank Gelderland moest beslissen of het en bloc-wijzigen van de dekking door 

Achmea, waardoor asbestschades niet meer gedekt waren, rechtsgeldig was.12 De rechtbank stelt dat 

het toepassen als zodanig van de bevoegdheid tot het tussentijds wijzigen van voorwaarden een 

bevoegdheid is van de verzekeraar. De wettekst noch de parlementaire geschiedenis van artikel 7:940 

lid 4 BW verzetten zich daar niet tegen volgens de rechtbank. De rechtbank stelt wel dat de 

uitoefening van de bevoegdheid om tussentijds te wijzigen zijn begrenzing vindt in artikel 3:13 lid 1 

BW. Het schrappen van de dekking voor asbestschades heeft volgens de rechtbank potentieel grote 

(financiële) gevolgen voor de polishouders. De rechtbank zegt daarover: “Mede tegen deze 

achtergrond brengt de aard van de omstreden wijziging met zich dat er sprake moet zijn van 

zwaarwegende feiten en omstandigheden aan de zijde van Achmea die een dergelijke ingreep kunnen 

rechtvaardigen.” Achmea slaagt er in deze zaak niet in om deze zwaarwegende feiten en 

omstandigheden aan te tonen. Bij de toewijsbaarheid van de vorderingen speelt volgens de rechtbank 

ook een rol dat Achmea de polissen wel mag opzeggen tegen het einde van de contractduur. De 

periode waarover Achmea het risico nog moet blijven dekken is derhalve beperkt.  

                                                           
12 ECLI:NL:RBGEL:2014:5645. 
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3.3. Geschillencommissie 

3.3.1. Inleiding 

Naast jurisprudentie zijn er via de alternatieve geschillenbeslechting, zoals de raad van toezicht 

verzekeringen, de geschillencommissie financiële dienstverlening en de tuchtraad financiële 

dienstverlening, verscheidende uitspraken geweest aangaande de toelaatbaarheid van de toepassing 

van de en bloc-clausule. Voormalig Ombudsman Financiële Dienstverlening Wabeke heeft zijn 

zienswijze op de en bloc-clausule en met name op de relatie met het consumentenvertrouwen gegeven. 

In de volgende paragraaf bespreek ik deze. Hierna bespreek ik een aantal relevante uitspraken van de 

geschillencommissies.   

3.3.2. Ombudsman Financiële Dienstverlening 

In het jaarverslag13 van 2007 van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft de 

Ombudsman Financiële Dienstverlening, mr. J.W. Wabeke zich uitvoerig uitgesproken over de en 

bloc-clausule. Meer algemeen stelt Wabeke in zijn voorwoord “Aan die terugkerende onmin tussen 

consumenten en aanbieders van financiële producten en diensten liggen steevast een te grote 

productiedwang en winstbejag bij de financiële aanbieders enerzijds en te onoplettend en achteloos 

gedrag bij de consumenten anderzijds ten grondslag.” Verderop in het verslag wordt er nader 

stilgestaan bij de en bloc-clausule. Wabeke stelt de vraag in hoeverre het verschijnsel ‘en bloc’ zich 

met het begrip vertrouwen verdraagt? Hij stelt dat door een overeenkomst eenzijdig te wijzigen, onder 

omstandigheden die de consument geen reële mogelijkheid geven zonder schade (financieel verlies) 

afscheid te nemen, de verzekeraar de zekerheid en het vertrouwen aantast die de 

verzekeringsconsument van het door hem gekochte product verwacht. Daarnaast vraagt Wabeke zich 

af hoe reëel de uitstap- of opzegmogelijkheid is die de wetgever heeft bedongen. Hierbij is er een 

verschil tussen schadeverzekeringen en levensverzekeringen. Bij deze laatste categorie zal een 

overstap altijd neerkomen op een financieel nadeel, verzekerde is ouder en bovendien kan zijn 

gezondheid verslechterd zijn. Dit laatste kan er ook voor zorgen dat er überhaupt geen nieuwe 

verzekering gesloten kan worden. Wabeke spreekt zijn vermoeden uit dat 

overlijdensrisicoverzekeraars, in verband met de hevige concurrentiestrijd, in de nabije toekomst via 

de en bloc-clausule de premie (fors) zullen verhogen. Overstappen is hierbij om de eerder genoemde 

redenen lastig. Hij geeft hiermee aan dat de en bloc-bepaling als een marketing tool wordt gebruikt om 

eerst met lage premies de verzekerden binnen te halen om hen vervolgens premieverhogingen voor te 

schotelen. Het spreekt voor zich dat dit het vertrouwen in de verzekeringsmarkt geen goed doet. 

 Wabeke benadrukt dat het vertrouwen van de consument in het verzekeringsproduct als 

zodanig en in de verzekeringsbedrijfstak als geheel, erbij gebaat is dat de consument vooraf zoveel 

                                                           
13 Jaarverslag 2007 van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. 
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mogelijk duidelijk wordt gemaakt wat de en bloc-clausule inhoudt en wat de effecten kunnen zijn van 

de toepassing ervan. Een interessante vraag die Wabeke stelt is de vraag waarom (levens)verzekeraars 

nu, in tegenstelling tot vroeger, behoefte hebben aan de en bloc-clausule. Bestaat er dan geen expertise 

meer om zekerheidsproducten aan te bieden, zonder daarbij alle of bijna alle risico’s op de cliënt af te 

wentelen? Hierbij benadrukt hij wederom dat de polishouder moet kunnen vertrouwen op het product 

dat de verzekeraar met al zijn deskundigheid heeft ontwikkeld. Hij stelt de vraag of het begrip ‘en 

bloc’ wel verenigbaar is met het karakter van een levensverzekering. Dit vanwege de enorme impact 

op het vertrouwen en de zekerheid die juist een levensverzekering op de lange termijn beoogt te 

bieden.  

Ik vraag mij af waarom Wabeke zich beperkt tot levensverzekeringen. Mijns inziens zou dit in 

elk geval ook gelden voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en, in mindere mate vanwege de 

beperkte looptijd, voor de aanvullende ziektekostenverzekering. Daarnaast kunnen ook langlopende 

schadeverzekeringen hierin betrokken worden. Wabeke vindt het vanzelfsprekend dat als de 

verzekeraar daadwerkelijk de werking van de en bloc-clausule inroept, hij dat jegens de polishouder 

dient te motiveren en te onderbouwen. In hoeverre deze motivatie strekt zegt Wabeke niet. Bovendien 

doet dit niet af aan de gevolgen van het inroepen van de en bloc-clausule. Deze laatste opmerking van 

Wabeke lijkt daarmee zijn stellige betoog dat verzekeraars terughoudend zouden moeten zijn met het 

toepassen van de en bloc-clausule af te zwakken.  

 Wabeke is van mening dat gezien de aard van het verzekeringsproduct, namelijk het bieden 

van zekerheid, het duidelijk is, dat de toepassing van een en bloc-clausule slechts met de grootst 

mogelijke terughoudendheid mag worden ingeroepen. Hij haalt hierbij ook de uitspraak van de 

rechtbank van Utrecht aan (ECLI:NL:RBUTR:2007:BA6717) en benadrukt dat ook verzekeraars 

verplicht zijn om naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te handelen. Wabeke richt zich 

met name op de levensverzekeraars. Dit is gezien de impact en de lange looptijd van deze 

verzekeringen logisch, schadeverzekeringen kunnen immers jaarlijks door de verzekeraar worden 

opgezegd. Toch maken ook schadeverzekeraars gebruik van de en bloc-clausule en schaden hiermee 

wellicht ook het consumentenvertrouwen. In de paragraaf hierna bespreek ik relevante uitspraken van 

de geschillencommies.  

3.3.3. Uitspraken geschillencommissies 

In de uitspraken van de geschillencommies is een wijziging van zienswijze over de toelaatbaarheid 

van de en bloc-clausule waar te nemen. Zo bepaalt de Raad van Toezicht Verzekeringen in 2001 nog 

dat bij het buiten toepassing verklaren naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid van een en 

bloc-clausule terughoudendheid betracht dient te worden.14 In 2014 beslist de Geschillencommissie 

                                                           
14 Raad van Toezicht Verzekeringen uitspraak Nr. 2001/61 Med. 
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Financiële Dienstverlening dat het op grond van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is als de 

verzekeraar de eigen inschattingsfouten op de verzekeringnemer afwentelt.15 Hieronder bespreek ik 

een aantal relevante uitspraken van de geschillencommissies.  

In 2003 bepaalt de Raad van Toezicht Verzekeringen dat de verzekeraar er verantwoordelijk 

voor is dat de mededeling van een ingrijpende wijziging, zoals een en bloc-wijziging per definitie 

altijd is, de verzekerde bereikt. Hij kan deze plicht niet afschuiven op, bijvoorbeeld, de 

assurantieadviseur. Indien de verzekeraar niet kan aantonen dat de mededeling de verzekerde heeft 

bereikt dan geldt de wijziging als niet van toepassing.16 Twee jaar later beslist de Raad van Toezicht 

Verzekeringen echter anders.17 In dit geval heeft de verzekeraar, als gevolg van het afschaffen van de 

WAZ, zijn polisvoorwaarden aangepast. Hij heeft deze aanpassing gedaan per 1 augustus 2004 en in 

de loop van juli 2004 de betrokken verzekerden hierover geïnformeerd. De verzekeraar heeft 

abusievelijk de gewijzigde voorwaarden aan een selecte groep verzekerden niet verzonden. Deze fout 

is in maart 2005 ontdekt, waarna de verzekeraar alsnog de per 1 augustus gewijzigde voorwaarden 

heeft toegezonden aan de verzekerden. De klager hecht veel waarde aan de gewijzigde bepaling en 

stelt zich op het standpunt dat hij nimmer geïnformeerd is en dat de wijziging derhalve niet geldig is. 

De Raad van Toezicht Verzekeringen geeft aan dat er van een aanpassing met terugwerkende kracht 

geen sprake is. Dit omdat zelfs bij het niet tijdig aanpassen van de voorwaarden door de verzekeraar, 

deze alsnog overeenkomstig gehandeld zou hebben nu de WAZ afgeschaft is. De Raad zegt dat de 

verzekeraar naar de minst ingrijpende oplossing heeft gezocht en dat de wijziging geen reden tot 

beëindig van de verzekering oplevert. Wel of niet tijdig ontvangen van de wijziging is dus blijkbaar 

niet relevant indien het gaat om een wijziging die als ‘nadelig’ kwalificeert. Ik vraag mij af of, indien 

deze zaak nu zou spelen, de Geschillencommissie tot eenzelfde uitspraak zou komen. De verzekeraar 

was door het afschaffen van de WAZ inderdaad genoodzaakt de polisvoorwaarden aanpassen, maar de 

manier waarop kan wel degelijk nadelig zijn voor verzekerde, ten opzichte van een alternatief. 

Bovendien heeft de wetgever bepaald dat het begrip ‘ten nadele’ ruim moet worden uitgelegd met het 

oog op de verplichtingen en de rechten die verzekeraar en verzekeringnemer hebben.   

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening heeft zich in 2014 ook uitgesproken over de 

informatieverplichting en dan met name over de vraag of het in strijd is met de redelijkheid en 

billijkheid is om een bloc-wijziging in de vakantieperiode door te voeren en hierbij vast te houden aan 

de termijn van een maand waarbinnen verzekerde mag opzeggen.18 De Tuchtraad kijkt voor de 

beantwoording van deze vraag naar de parlementaire geschiedenis van artikel 7:940 lid 4 BW. Hierin 

is niet vastgelegd dat de redelijkheid en billijkheid kunnen vereisen dat een langere termijn dan de in 

dit artikel voorgeschreven termijn van een maand moet worden gehanteerd. Dit brengt naar het oordeel 

                                                           
15 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-200 d.d. 16 mei 2014 
16 Raad van Toezicht Verzekeringen uitspraak Nr. 2003/42 Med. 
17 Raad van Toezicht Verzekeringen uitspraak Nr. 2005/086 Med. 
18 Tuchtraad Financiële Dienstverlening, Uitspraak 14-004. 
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van de Tuchtraad met zich mee dat een verzekeraar de verzekerde behoudens bijzondere 

omstandigheden mag houden aan de in de wet opgenomen termijn van een maand.  Dat iemand 

wegens afwezigheid niet binnen de gestelde termijn kan reageren, kan volgens de Tuchtraad wel een 

bijzondere omstandigheid opleveren. De verzekeraar moet er volgens de Tuchtraad rekening mee 

houden dat indien zij in de vakantieperiode een en bloc-wijziging doorvoert, verzekerde met recht een 

beroep kan doen op het bestaan van bijzondere omstandigheden. Wat mij bevreemd aan de redenatie 

van de Tuchtraad is dat zij in de parlementaire geschiedenis kijkt om na te gaan of de redelijkheid en 

billijkheid een langere termijn kunnen rechtvaardigen. De redelijkheid en billijkheid zijn van 

toepassing op alle overeenkomsten en de bepalingen in deze overeenkomsten. Dus ook op de termijn 

die de verzekeraar hanteert. Mijns inziens zou een beroep op de redelijkheid en billijkheid in 

afzonderlijke gevallen dus kunnen rechtvaardigen dat de opzegtermijn wordt opgerekt en staat dit los 

van wat de parlementaire geschiedenis hier over bepaald.   

 In een uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van 201219 beslist de 

Commissie dat de verzekeraar geen beroep mag doen op de en bloc-clausule omdat de 

verzekeringnemer nooit de verzekeringsvoorwaarden heeft ontvangen. De verzekeraar moet als 

gebruiker van de verzekeringsvoorwaarden bewijzen dat de voorwaarden tijdig aan de 

verzekeringnemer ter hand zijn gesteld. Het betoog van de verzekeraar dat het gebruikelijk is de 

voorwaarden bij het afsluiten van de verzekering ter hand worden gesteld, is onvoldoende om te 

bewijzen dat de voorwaarden ter hand zijn gesteld. Derhalve slaagt het beroep van de 

verzekeringnemer op vernietiging van de en bloc-clausule. Deze uitspraak zorgt er in de praktijk voor 

dat feitelijk elke en bloc-wijziging vernietigt kan worden. Ik ken geen verzekeraar die zijn 

voorwaarden aangetekend aan zijn klanten verzend. Dit houdt in dat geen enkele verzekeraar kan 

aantonen dat de klant de voorwaarden ontvangen heeft. Toch wordt de en bloc-clausule nog steeds 

door verzekeraars gebruik en worden voorwaarden niet anders verzonden dan voorheen. Verzekeraars 

nemen het risico voor lief dat een individuele verzekeringnemer een eventuele en bloc-wijziging laat 

vernietigen met een beroep op het niet ontvangen van de voorwaarden.  

 In 2014 doet de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening uitspraak in een geschil 

aangaande een consument die een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft bij TAF met een looptijd 

van 14 jaar.20 Consument ontvangt vanaf mei 2011 een uitkering in verband met 

arbeidsongeschiktheid. TAF besluit de voorwaarden en premie van de verzekering en bloc te wijzigen 

per 1 september 2011. De consument laat zijn adviseur weten niet akkoord te gaan met de wijziging en 

geeft aan de verzekering onder deze voorwaarden niet te willen voortzetten. Consument laat in 

datzelfde schrijven weten er van uit te gaan dat de afwikkeling van de huidige arbeidsongeschiktheid 

geschiedt conform de oude voorwaarden. TAF beëindigd de verzekering op grond van het schrijven 

                                                           
19 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-122 d.d. 17 april 2012. 
20 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-200 d.d. 16 mei 2014. 
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van verzekerde per 1 september 2011 en beëindigd op datzelfde moment ook de uitkeringen in 

verband met de huidige arbeidsongeschiktheid. De consument is het niet eens met het stoppen van de 

uitkering en stelt dat een beroep op de en bloc-clausule onder de gegeven omstandigheden niet 

mogelijk is. De Commissie deelt de mening van de consument en stelt:  “dat het naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat TAF, met een beroep op de en bloc-bepaling, de 

nadelige gevolgen van haar eigen inschattingsfouten bij het afsluiten van de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering alsnog deels ten laste van consument zou kunnen brengen. 

Consument, bij wie het verzekerde risico zich al had gematerialiseerd, had immers niet meer de 

mogelijkheid om elders een andere verzekering te sluiten.” De Commissie oordeelt dat TAF, zolang de 

arbeidsongeschiktheid van verzekerde voortduurt, dekking moet blijven verlenen en de uitkeringen 

moet voorzetten. De Commissie ziet de onmogelijkheid van de verzekerde om zich elders te 

verzekeren nu verzekerde reeds arbeidsongeschikt is als reden om de en bloc-bepaling niet toe te 

staan. De handelswijze van TAF in deze zaak is dubieus. De wetgever heeft immers bepaald dat de 

mogelijkheid tot opzeggen een voorwaarde moet zijn om een en bloc-wijziging door te voeren. De 

Commissie stelt nu dat het hier gaat om een reële opzeggingsmogelijkheid, een mogelijkheid tot 

opzeggen met als gevolg dat je en geen uitkering meer ontvangt, en bovendien elders geen verzekering 

kunt sluiten, is geen reële opzeggingsmogelijkheid. Verzekerde zit ‘vast’ aan TAF en kan geen kant 

op. TAF mag hier geen misbruik van maken. Los hiervan staat nog dat verzekerde in zijn schrijven 

duidelijk had aangegeven dat hij er vanuit ging dat zijn opzegging geen invloed zou hebben op zijn 

huidige uitkering. TAF heeft deze opmerking genegeerd en toch de huidige uitkering beëindigd door 

de verzekering te beëindigen. In een vergelijkbare zaak van de Geschillencommissie, waarin ook de 

TAF de betrokken verzekeraar was heeft de Geschillencommissie haar zienswijze bevestigd.21 Ook 

hier had verzekerde wegens reeds ingetreden arbeidsongeschiktheid en geopenbaarde ziekte geen 

mogelijkheid om elders een verzekering te sluiten. De vraag is hoe ver deze redenering gaat. Wanneer 

is er geen sprake meer van een reële opzeggingsmogelijkheid? Is dit alleen indien verzekerde geen 

enkele mogelijkheid heeft om elders een verzekering te sluiten tegen dezelfde dekking, of speelt de 

hoogte van de premie waartegen hij zich elders kan verzekeren ook een rol? Het laatste lijkt het meest 

voor de hand te liggen. Dit zal in verdere uitspraken nader ingevuld moeten worden.  

 Op 18 maart 2015 heeft de Geschillencommissie uitspraak gedaan inzake een klacht over het 

en bloc-verhogen van de premie door National Academic.22 National Academic verhoogde zijn premie 

tussentijds aanzienlijk en heeft verzekerde hierover per brief geïnformeerd. Echter, de melding van de 

premieverhoging was ‘verstopt’ tussen allerlei andere informatie. De Geschillencommissie stelt dat 

een verzekeraar bij het wijzigen van de premie op grond van artikel 7:940 lid 4 BW de consument; 1. 

uitdrukkelijk en ondubbelzinnig had moeten informeren over de premieverhoging; 2. de grondslag van 

                                                           
21 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-044 d.d. 5 februari 2015. 
22 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-090 d.d. 18 maart 2015. 
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deze wijziging (zijnde het artikel in de voorwaarden) kenbaar had moeten maken in haar brief; 3. 

moeten wijzen op de mogelijkheid om – in verband met deze wijziging – de verzekering op te zeggen. 

In deze kwestie komt de Geschillencommissie tot het oordeel dat de consument niet voldoende 

geïnformeerd is en dat derhalve niet aan de voorwaarden voor toepassing van de en bloc-clausule is 

voldaan. Hierdoor komt de Geschillencommissie niet toe aan de vraag of de verhoging, los van de 

wijze waarop deze aan de consument kenbaar is gemaakt, überhaupt toegestaan zou zijn. Dit is 

jammer, gezien de huidige discussie over welke ruimte verzekeraars hebben om en bloc te wijzigen.  

3.4. Literatuur  

In deze paragraaf bespreek ik de verschillende opvattingen die er in de literatuur te vinden zijn over de 

reikwijdte en toelaatbaarheid van de en bloc-clausule, alsmede het commentaar op de ontwikkelingen 

in de rechtspraak.  

Hendrikse stelt voorop dat naar zijn mening de en bloc-clausule voor 

consumentenverzekeringsovereenkomsten oneerlijk/onredelijk bezwarend zijn. Bovendien stelt hij dat 

de aard van de verzekeringsovereenkomst aan het gebruik van de en bloc-clausule door verzekeraars 

in de weg staat. De eenzijdige teruggavemogelijkheid van het risico door de verzekeraar staat volgens 

hem haaks op de bedoeling van de verzekeringsovereenkomst, namelijk het risico overdragen tegen 

een vooraf afgesproken premie en daarmee zekerheid bieden voor de verzekeringnemer.23 Leerink 

heeft een andere zienswijze weergegeven in het licht van de wijziging van de zorgverzekeringen. Hij 

stelt dat de en bloc-clausule is toegestaan, omdat dergelijke bedingen meer algemeen bezien ook in het 

belang van verzekerden zijn. Wel stelt hij dat er een strenge toetsing op grond van de redelijkheid en 

billijkheid van artikel 6:248 lid 2 BW geldt.24 Interessant zijn de vragen die hij heeft opgesteld 

waarmee getoetst kan worden of de wijziging redelijk en billijk is. Deze vragen zijn de volgende: 

- Wat is de reden van tussentijdse wijziging en bloc? 

- Welk nadeel ondervindt de verzekeringnemer van de wijziging? 

- Wat is de rechtvaardiging daarvoor? 

- Is opzegging door verzekeringnemer een reëel alternatief? 

- Wat is de overeengekomen contractduur? 

- Waarom is eerdere tussentijdse wijziging nodig? 

- Wordt de verzekeringnemer gecompenseerd? 

- Zijn er alternatieve, minder ingrijpende, oplossingen voor handen? 

- Is er ruimte geboden om kennelijke onredelijke gevolgen voor een bepaalde verzekeringnemer 

op te lossen? 

                                                           
23 Onder meer Hendrikse, M.L., De en bloc-clausule: een vreemde eend in de verzekeringsrechtelijke bijt, NTHR 2012-1, p. 1-15. 
24 Leerink, P.M., Beëindiging en wijziging van zorgverzekeringen, ACIS-symposium 15 maart 2013. 
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Leerink laat door de vragen die hij stelt zien dat hij een verschil maakt tussen wijziging bij 

prolongatie, en ‘eerdere tussentijdse wijziging’. Dit onderscheid is ook terug te vinden in de eerder 

besproken jurisprudentie (ECLI:NL:RBGEL:2014:5645).   

Er wordt verschillend gedacht over de vraag of de en bloc-clausule op zichzelf toelaatbaar is. 

Hendrikse bepleit dat de en bloc-clausule in het geheel niet toegestaan is bij 

consumentenverzekeringen en niet toegepast zou moeten worden, waar Leerink het toepassen van de 

en bloc-clausule wel toegestaan acht, mits onder strikte voorwaarden, die bij wijzigen op 

contractsvervaldatum, minder strikt zijn. Bij contractsvervaldatum kan de verzekeraar de verzekering 

immers opzeggen. Dit gaat niet op voor levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dorhout 

Mees stelt na aanleiding van de eerder besproken uitspraken van de Rechtbank Gelderland van 2014 

en van de uitspraak van de rechtbank Amsterdam in 2013, ‘dat het er op lijkt dat inmiddels voor een 

beroep op de en bloc-clausule de eis moet worden gesteld dat de redenen voor het beroep op de en 

bloc-clausule van dien aard moeten zijn, dat gebondenheid aan het ongewijzigd voortzetten van de 

overeenkomst niet van de verzekeraar kan worden gevergd’.25 Ik ben van mening dat deze stelling te 

kort door de bocht is. In beide zaken ging het om een tussentijdse wijziging die niet plaatsvond op de 

contractsvervaldatum. Omdat de verzekeraar bij een en bloc-wijziging van een schadeverzekering op 

contractsvervaldatum ook de mogelijkheid heeft om de verzekering te beëindigen, zal de rechter naar 

mijn mening, en zoals Leerink betoogd, minder strenge eisen stellen aan een en bloc-wijziging die per 

contractsvervaldatum wordt doorgevoerd door een verzekeraar. Hierbij speelt ook mee dat een klant 

voor een bepaalde periode afspraken maakt met de verzekeraar, mag de klant na deze periode in 

redelijkheid verlangen dat de polis ongewijzigd voortgezet wordt?  

Leerink stelt nog twee interessante vragen die niet direct uit de jurisprudentie volgen. Hij stelt de 

vraag of er compensatie is geboden en de vraag of er ruimte is geboden om kennelijke onredelijke 

gevolgen voor een bepaalde verzekeringnemer op te lossen. De compensatie vraag is een interessante 

vraag, indien een dekking wordt ingeperkt en als compensatie wordt de premie verlaagd, is dit dan 

daarmee een toegestane wijziging of is dit niet meer dan logisch? Ik denk het laatste, de 

verzekeringnemer heeft een risico willen afdekken tegen een premie. Indien de verzekeraar het risico 

niet meer verzekert, dan is het logische gevolg dat verzekerde de premie terug krijgt. Dit kan eigenlijk 

niet als compensatie worden gezien, ik kan geen een voorbeeld bedenken van een compensatie anders 

dan in enerzijds teruggave van premie bij een verminderde dekking of anderzijds een verruimde 

dekking bij een premieverhoging. Vast staat wel dat het bieden van compensatie de verzekeraar niet 

vrijstelt van de eisen die gesteld worden conform de wet en jurisprudentie. De vraag naar de ruimte 

om kennelijke onredelijke gevolgen voor een bepaalde verzekeringnemer op te lossen is opvallend 

omdat deze niet ziet op de gehele groep van verzekerden voor wie de en bloc-wijziging geldt, maar op 

                                                           
25 Dorhout Mees, T.J. En bloc clausule exit?, www.nysingh.nl. 
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een individuele verzekeringnemer. Moet de verzekeraar deze ruimte vooraf omschrijven of zelfs deze 

ruimte aan alle verzekerden communiceren? Of gaat het er hier om dat de verzekeraar redelijk en 

billijk handelt in individuele gevallen? Aangezien elke verzekeringsovereenkomst aan de redelijkheid 

en billijkheid is gebonden geldt dit ook voor individuele gevallen. Wanneer is er sprake van kennelijke 

onredelijke gevolgen? Dit is nogal een open begrip. Indien de wijziging in individuele gevallen niet 

redelijk of billijk is, zal de verzekeraar hier altijd een oplossing voor moeten zoeken.  

 Hendrikse stelt dat bij consumentenverzekeringen het gebruik van de en bloc-clausule onredelijk 

bezwarend en dus niet toelaatbaar is, omdat het geen kernbeding betreft en als zodanig kenbaar 

uitsluitend strekt ten voordele van de verzekeraar en niets oplevert voor de verzekerde. Hij verwijst 

hiervoor naar de uitspraak van het hof van Justitie van 1 april 2004, Feiburer/Hofstetter. Ik volg 

Hendrikse in zijn betoog dat het tussentijds wijzigen van de voorwaarden tegen de strekking van de 

verzekeringsovereenkomst ingaat, ik volg hem niet in zijn stelling dat de clausule als zodanig altijd 

onredelijk bezwarend is. Een en bloc-clausule kan immers ook worden toegepast door een verzekeraar 

ten gunste van de verzekeringnemer. De clausule spreekt namelijk van het tussentijds wijzigen van de 

voorwaarden. De wetgever heeft bepaald dat de verzekeringnemer bij nadelige wijziging mag 

opzeggen. Maar dit houdt niet automatisch in dat de verzekeraar de clausule niet ook kan toepassen ten 

gunste van verzekerde.26 Bovendien kan de vraag worden gesteld of er gekeken moet worden naar de 

individuele verzekerde of de groep van verzekerden. Een en bloc-wijziging kan voor een individuele 

verzekerde namelijk voordeliger zijn, dan bijvoorbeeld het alternatief van opzeggen door de 

verzekeraar. Het behoudt van het verzekeringscontract levert in die zin voor verzekerde voordeel op. 

Tenslotte speelt ook nog een rol dat een gezonde verzekeraar uiteindelijk, op de lange termijn, voor 

alle verzekerden voordeel oplevert. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de en bloc-clausule 

zoals deze op dit moment in veel voorwaarden is opgenomen, geen voorbehoudt maakt dat bij het 

toepassen hiervan ook naar het belang van de verzekerde gekeken moet worden. Daarin volg ik 

Hendrikse zijn betoog, de en bloc-clausule kan ook zo ingezet worden waarbij alleen de verzekeraar 

profiteert.   

Hendrikse ziet na de uitspraak van de voorzieningenrechter Amsterdam in 2013 geen praktisch 

bestaansrecht meer voor artikel 7:940 lid 4 BW en stelt dat de wetgever deze bepaling zou kunnen 

schrappen. Als alternatief stelt Hendrikse het gebruik van éénjaarscontracten voor die niet stilzwijgend 

worden verlengd maar steeds opnieuw worden gesloten. Daarnaast wijst Hendrikse op de 

mogelijkheid die artikel 6:258 BW biedt als grondslag om de verzekeringsovereenkomst aan te passen 

indien zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen. Het betreft hier het leerstuk van 

onvoorziene omstandigheden. Artikel 6:258 lid 1 BW geeft de rechter de bevoegdheid de 

verzekeringsovereenkomst te wijzigingen of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Er moet dan wel 

                                                           
26 NN heeft in 2005 en 2007 en bloc premie verlagingen doorgevoerd voor bepaalde beroepsgroepen. www.radertv.nl. 
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sprake zijn van onvoorziene omstandigheden die zodanig ernstig zijn dat het onaanvaardbaar is de 

overeenkomst ongewijzigd in stand te houden. Onder onvoorzien moet hier worden verstaan die 

omstandigheden die niet in het contract zijn verdisconteerd.27 Hendrikse stelt dat, bij het alternatief 

van overtappen naar het gebruik van éénjaarscontracten die niet stilzwijgend worden verlengd maar 

steeds opnieuw worden gesloten, de verzekeraar jaarlijks de premie en/of de voorwaarden kan 

aanpassen voor zover interne of externe ontwikkelingen dit nodig maken. Als bijkomend voordeel 

voor verzekeraars ziet hij dat de verzekeraar ieder jaar via de precontractuele mededelingsplicht 

nieuwe informatie van de verzekeringnemer krijgt en deze informatie kan de verzekeraar meenemen 

bij de beantwoording van de vraag of de contractvoorwaarden en of de premie aanpassing behoeven of 

niet. Hij merkt hierbij wel de op dat het gebruik van éénjaarscontracten moeilijk bij 

levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen past. Hiervoor ziet hij een mogelijke 

oplossing in het ruimer toepassen van artikel 6:258 BW voor deze verzekeringen, alsmede zou er een 

CBS-prijsindex gekoppeld kunnen worden in de voorwaarden om premie jaarlijks te verhogen om 

deze voor inflatie te corrigeren.28  

Hendrikse stelt enerzijds dat het toepassen van de en bloc-clausule onredelijk bezwarend is voor 

consumentenovereenkomsten en anderzijds dat de en bloc-clausule geen praktisch bestaansrecht meer 

heeft na de uitspraak van de voorzieningenrechter van Amsterdam in 2013 inzake Delta Lloyd. Het 

alternatief van éénjaarscontracten strookt niet geheel met de gedachte van consumentenbescherming 

die ten grondslag ligt aan de gedachte dat de clausule onredelijk bezwarend is en derhalve verboden 

zou moeten worden. Zo geeft Hendrikse al aan dat verzekeraars opnieuw de precontractuele vragen 

mogen stellen, de mededelingsplicht van 7:928 BW gaat opnieuw in. Verzekeraars mogen dus ook 

weigeren om enerzijds door negatieve antwoorden op deze vragen, of anderzijds andere oorzaken, 

zoals schadeverloop, een nieuw contract te sluiten. Voor verzekerden kan dit vergaande nadelige 

gevolgen hebben. Deze gevolgen kunnen voor individuele gevallen wel eens ernstiger zijn dan het 

toepassen van de en bloc-clausule, die immers voor alle verzekerden gelijk geldt. Van een collectieve 

aanpassing wordt afgestapt en er wordt individueel besloten of en onder welke voorwaarden en tegen 

welke premie de verzekerde een nieuw aanbod krijgt. Dit staat haaks op de solidariteitsgedachte achter 

verzekeren en kan onverzekerbaarheid opleveren. Een voorbeeld is de verzekeringnemer van en 

autoverzekering die op een negatieve Bonus Malus rede staat. Het is goed denkbaar dat verzekeraar 

deze verzekeringnemer liever geen nieuw contract aanbiedt. En de concurrent verzekeraar zal ook 

liever niet met deze klant in zee gaan. Een ander voorbeeld is de verzekeringnemer van een 

aansprakelijkheidsverzekering die tijdens de looptijd van het contract in aanraking is geweest met 

politie wegens een geweldsincident. Indien de verzekeraar stilzwijgend had verlengd was er niets aan 

de hand geweest, maar nu de verzekeraar opnieuw vragen gaat stellen moet verzekerringnemer het 

                                                           
27 Hendrikse, M.L., De en bloc-clausule: een vreemde eend in de verzekeringsrechtelijke bijt, NTHR 2012-1, p. 1-15. 
28 Hendrikse, M.L., Tussentijdse herziening van verzekeringsovereenkomsten: Heeft de en bloc-clausule nog praktische betekenis en zijn er 
alternatieven?, ACIS-symposium 20 maart 2015. 
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incident opgeven en is de kans groot dat verzekeringnemer geen nieuw voorstel krijgt. Het middel is 

voor deze verzekeringnemers erger dan de kwaal. Wellicht dat zelfregulering hier een oplossing kan 

bieden zoals dat nu reeds het geval is bij de huidige opzegmogelijkheden die de verzekeraar heeft om 

gebruik te maken van de (tussentijdse) opzegmogelijkheden. Indien de verzekeringsmarkt voor dit 

alternatief kiest, zullen er snel nieuwe, heldere, afspraken gemaakt moeten worden om een oplossing 

te bieden voor de groep potentieel onverzekerbare risico’s.  

3.5. Verbond van verzekeraars  

3.5.1. Inleiding 

Het Verbond van Verzekeraars (verder het Verbond) is de belangenvereniging van in Nederland 

werkzame particuliere verzekeraars en treed op namens haar leden. De leden van het Verbond 

vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond treedt namens 

de aangesloten verzekeraars op als gesprekspartner voor de politiek, media en andere relevante 

partijen over onderwerpen die verzekeraars raken. Het verbond kan bindende en niet bindende 

richtlijnen uitvaardigen. Het verbond heeft middels twee (niet bindende) richtlijnen aandacht besteed 

aan de en bloc-clausule. Deze twee richtlijnen bespreek ik hieronder in paragraaf 3.5.2. In paragraaf 

3.5.3. bespreek ik het huidige Verbonds standpunt aangaande de en bloc-clausule op basis van een 

interview met mevrouw Swienink van het Verbond.   

3.5.2. Richtlijnen 

Bij het Verbond is de en bloc-clausule al geruime tijd een onderwerp van aandacht. In 1998 is er een 

verbondsadvies uitgebracht over de en bloc-clausule.29 In dit advies naar de leden staat dat de en bloc-

clausule en het daarbij horende opzegrecht door verzekeringnemer onmisbaar is voor een goede 

uitoefening van het verzekeringsbedrijf, maar dat de toepassing hiervan wel een grote zorgvuldigheid 

vergt. Het advies hield in dat de mogelijkheden die verzekeringnemer heeft om de polis op te zeggen 

na een en bloc-wijziging werden aangepast in de standaard polisvoorwaarden voor particuliere 

schadeverzekeringen. Verder gaf het Verbond in deze richtlijn een aantal regels waaraan de 

verzekeraar zich diende te houden in geval er gebruik werd gemaakt van de en bloc-clausule; 

verzekerde diende een brief te ontvangen waarin belangrijke zaken rondom de wijziging beschreven 

werden, de nieuwe polisvoorwaarden moesten tegelijk met deze brief verstuurd worden en de 

ingangsdatum van de wijziging moest minstens 30 dagen na het versturen van de brief liggen. Hiermee 

werden de eisen van artikel 7:940 lid 4 BW feitelijk nog eens herhaald.  

In 2012 is er een nieuwe circulaire verschenen over de en bloc-clausule (LV-2012/47). Deze 

circulaire is een van de resultaten van het dossier ‘Verzekeraars Vernieuwen’, dat reputatieherstel van 

de sector nastreeft en vervangt het hierboven beschreven advies uit 1998. De circulaire geldt voor alle 

                                                           
29 Verbond van Verzekeraars, Bondig Dossier ‘Verzekeraars en de consument (2)’, 1998. 
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branches. De en bloc-clausule is door het Verbond, na interne inventarisatie, bestempeld als een 

reputatiegevoelig onderwerp. Het gebruik van de en bloc-clausule kan afbreuk doen aan het 

zekerheidsgevoel van de klant stelt het Verbond. In de circulaire staat “om schade aan het vertrouwen 

en de reputatie te voorkomen, is het van belang, dat verzekeraars een beargumenteerde keuze maken 

om een en bloc-clausule in de voorwaarden op te nemen, hierover duidelijk te communiceren met de 

klant, te waken voor lichtvaardig gebruik van de clausule en de clausule proportioneel toe te passen.” 

De circulaire richt zich op twee onderwerpen, nut en de noodzaak enerzijds en anderzijds de 

uitgangspunten voor gebruik en de communicatie. Het opnemen van een en bloc-clausule zou niet 

standaard moeten zijn, maar per verzekeringsproduct zou beoordeeld moeten worden of deze clausule 

wel noodzakelijk is. Het Verbond zegt dat voor veruit de meeste schadeverzekeringen geldt dat die na 

de overeengekomen contractsperiode geïnformeerd worden verlengt en dat om regulier 

portefeuilleonderhoud te plegen de en bloc-clausule nodig kan zijn. Over inkomens- of 

levensverzekeringen wordt niet gesproken, terwijl juist vanwege de onopzegbaarheid en lange 

contractsperioden een en bloc-clausule bij deze verzekeringen meer voor de hand zou liggen. Het 

tweede onderwerp, de uitgangspunten en de communicatie gelden enerzijds voor de communicatie in 

de voorwaarden en anderzijds voor de communicatie bij toepassing. Voor het toepassen ten tijde van 

het einde van de contractsperiode kunnen de uitgangspunten ruimer uitgelegd worden volgens het 

Verbond, omdat er in mindere mate sprake zou zijn van een inbreuk op het gevoel van zekerheid van 

verzekerde. Het Verbond gaat er hierbij vanuit dat een klant slechts volledige zekerheid verwacht 

tijdens de afgesproken contractsperiode. De vier uitgangspunten die centraal staan in de circulaire zijn 

als volgt:  

 Duidelijk doel; 

 Transparante en heldere communicatie; 

 Geen lichtvaardig gebruik; 

 Proportionaliteit.  

Het Verbond laat verzekeraars vrij om zelf een clausule tekst op te stellen aan de hand van de gegeven 

uitgangspunten en maar geeft ook een voorbeeldtekst die verzekeraars kunnen aanhouden.  

3.5.3.  Huidige zienswijze Verbond 

De circulaire is opgesteld in 2012. Mevrouw Swienink van het Verbond geeft aan dat het onderwerp 

en bloc nog steeds bij het verbond op de agenda staat en er actief nagedacht wordt over deze kwestie. 

Hierbij ligt de focus vooral op de langlopende (inkomens)verzekeringen omdat de impact van een en 

bloc-wijziging voor deze categorie verzekeringen vaak het grootst is. Het managen van verwachtingen 

ziet het verbond als een oplossing ter voorkoming van het verlies aan het zekerheidsgevoel. Maar ook 

het voorkomen van grote uitschieters in premieverhogingen zorgt ervoor dat het zekerheidsgevoel van 

de klant niet of in elk geval minder geschaad worden. Het Verbond is niet tegen de en bloc-clausule op 



 25 

zich, zeker bij langlopende contracten ziet zij de clausule als een tool om aanpassingen te kunnen doen 

om in te kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan 

wetswijzigingen of sterk veranderende marktomstandigheden. Opgemerkt wordt dat de en bloc-

clausule ook ten voordele van de klant kan zijn, immers, doordat het mogelijk is om eventueel 

tussentijds bij te sturen in premie of voorwaarden, kunnen deze aan het begin van het contract 

gunstiger voor de klant zijn. Als alle mogelijke toekomstige onzekerheden moeten worden 

gedisconteerd in de premie, dan zal de premie bij aanvang van het contract per definitie hoger 

uitvallen. Voor kortlopende contracten ziet het Verbond de en bloc-clausule voornamelijk als tool om 

bij contractverlenging portefeuille onderhoudt te kunnen plegen. Wel moet de verzekeraar hierover 

duidelijk en helder communiceren. Mevrouw Swienink vergelijkt dit principe met de wijze waarop een 

energie aanbieder aan het einde van de afgesproken prijsvastperiode een nieuw voorstel doet aan de 

klant. Indien de klant niet akkoord gaat met het voorstel staat het hem vrij om op te zeggen en elders 

een contract aan te gaan. Van het tussentijds wijzigen van de voorwaarden of premie bij 

schadeverzekeringen is het Verbond geen voorstander, alleen in uiterste gevallen zou de verzekeraar 

van deze mogelijkheid gebruik moeten maken. Het Verbond heeft tot op heden nog geen standpunt op 

de vraag in hoeverre Big Data een rol kunnen spelen in het verminderen van het gebruik van de en 

bloc-clausule. Ook met betrekking tot de solidariteit die in het gedrang kan komen indien er meer 

gebruik wordt gemaakt van Big Data en minder opgevangen wordt door de hele groep verzekeringen 

(zoals gebeurt bij en bloc-premieverhoging) is er geen standpunt van het Verbond. Wel is solidariteit 

vanuit de maatschappelijk verantwoorde rol die verzekeraars hebben een belangrijk onderwerp voor 

het Verbond. Het Verbond besteed aandacht aan de invulling van het begrip ‘solidariteit’ in het dossier 

‘Verzekeraars Versterken’.  

3.6. Samenvatting  

Vanuit de wet, de jurisprudentie, uitspraken van de Geschillencommissies en de literatuur zijn er een 

aantal mogelijke benaderingen te halen over hoe in de toekomst de en bloc-clausule toegepast zou 

kunnen worden. De minister van Financiën ziet geen redenen de wet te wijzigen en daarmee kan 

gesteld worden dat er niets gewijzigd hoeft te worden. Dit is een beetje kort door de bocht, aangezien 

uiteraard de wettelijke beperkingen van de redelijkheid en billijkheid gelden. De rechtspraak is niet 

één duidend. Zo bepaalde de voorzieningenrechter in 2013 dat gebruik van de en-bloc clausule slechts 

onder zeer bijzondere omstandigheden is toegestaan, in casu wordt hierbij de solvabiliteit van de 

verzekeraar als grens genomen, terwijl de rechtbank in 2014 stelt dat het gebruik van de en bloc-

clausule in feite een wettelijk recht is, doch deze slechts in uitzonderlijke omstandigheden gebruikt 

mag worden. In deze laatste zaak speelt volgens de rechtbank ook mee dat het contract tegen het einde 

van de contractsperiode door de verzekeraar opgezegd mag worden. Hier speelt de vraag dus mee, of 

en bloc-wijzigingen tegen het einde van de contractduur wel (eerder) toegestaan zijn, helaas is hier 

(nog) geen jurisprudentie over. Wabeke stelt dat de en bloc-clausule zich niet verenigd met het doel 
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van verzekeren, namelijk zekerheid geven. Terughoudendheid met betrekking tot het opnemen en het 

gebruiken is op zijn plaats. Hij geeft aan dat zowel voor het sluiten van de verzekering duidelijk 

gecommuniceerd moet worden over de en bloc-clausule, en dat bij het inroepen van de en bloc-

clausule ook helder en duidelijk gecommuniceerd moet worden. De uitspraken van de 

Geschillencommissies gaan veelal over ‘bijzaken’ rondom de toepassing van de en bloc-clausule, 

zoals de vraag naar de termijn waarbinnen opzeggen mogelijk moet zijn en het tijdstip en de wijze van 

communiceren. De Geschillencommissie lijkt redelijk ‘strak’ de polisvoorwaarden aan de wet te 

toetsen. De geschillencommissie gaat zeker (nog) niet zo ver als de rechter in de zin dat zij en bloc-

verhogingen op zichzelf onredelijk achtten. In individuele gevallen kan de redelijkheid en billijkheid 

wel zorgen dat de en bloc-wijziging voor de klant niet redelijk is. Bijvoorbeeld omdat er geen reële 

opzeg mogelijkheid bestaat. Hendrikse komt met de interessante invalshoek dat de en bloc-clausule 

voor consumenten als een onredelijk bezwarend beding gezien moet worden en derhalve niet geldig is. 

Een alternatief is het overstappen op éénjaarscontracten. Bij echt uitzonderlijke gebeurtenissen, of 

voor levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zou artikel 6:258 BW een oplossing kunnen 

bieden om het contract aan te passen. Echter, aan éénjaarscontracten kunnen voor een 

verzekeringnemer ook nadelige gevolgen vast zitten. Het Verbond van Verzekeraars heeft in principe 

geen bezwaar tegen de en bloc-clausule. In het kader van de reputatie van verzekeraars vindt het 

Verbond het belangrijk dat er helder, transparant en duidelijk rondom de en bloc-clausule wordt 

gecommuniceerd en dat er niet lichtvaardig gebruik gemaakt wordt van de clausule. Hierbij wordt wel 

aangetekend dat voor schadeverzekeringen bij contractsvervaldatum het eerder is gerechtvaardigd 

gebruik te maken van de en bloc-clausule, echter, ook hier geldt dat de communicatie hieromtrent 

belangrijk is.  
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4. Benaderingen en perspectieven 

4.1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is de en bloc-clausule besproken aan de hand van de wet, uitspraken, literatuur 

en zelfregulering. In dit hoofdstuk beschrijf ik eerst vijf benaderingen met betrekking tot de en bloc-

clausule die uit hoofdstuk 3 te onderscheiden zijn. Daarna beschrijf ik de onderwerpen waartegen deze 

benaderingen afgezet zullen worden om na te gaan in hoeverre de benadering bij het onderwerp past. 

Hierbij ligt de focus op drie relevante perspectieven, die van de klant, van de verzekeraar en van de 

maatschappij als geheel. Tenslotte zet ik de benaderingen en de onderwerpen in een matrix en scoor ik 

elke benadering per onderwerp. In hoofdstuk 5 worden de benaderingen vanuit de praktijk nader 

beschouwd.  

4.2. Benaderingen  

4.2.1. Inleiding 

Vanuit de verschillende bronnen zijn diverse benaderingen te onderscheiden over het gebruik van de 

en bloc-clausule. Er is op dit moment geen duidelijkheid over welke benadering de beste is. Dit is 

bovendien afhankelijk van het perspectief waarmee je naar de en bloc-clausule kijkt, vanuit de klant, 

als verzekeraar of de maatschappij. Op hoofdlijnen komen er vijf wezenlijk verschillende 

benaderingen naar voren uit hoofdstuk drie die verschillend genoeg zijn om goed met elkaar 

vergeleken kunnen worden. Op de vijf benaderingen kunnen variaties worden gemaakt door ze te 

combineren. Voor de eenvoud en overzichtelijkheid van het onderzoek behandel ik ze als losstaande 

benaderingen. In deze paragraaf licht ik de verschillende benaderingen toe.  

4.2.2. Ongewijzigd laten  

De wetgever heeft geen initiatief genomen om de huidige regeling van artikel 7:940 lid 4 BW te 

wijzigen. De Minister van Financiën, Dijsselbloem, heeft in reactie op Kamervragen over de en bloc-

clausule geantwoord dat hij van mening is dat verzekeraars niet lichtvaardig moeten overgaan tot het 

verhogen van premies op grond van een en bloc-clausule, en dat de en bloc-clausule zorgvuldig en 

terughoudend moet worden toegepast. Ook wijst hij op de rol van de DNB en de functie van de en 

bloc-clausule als risico-mitigerende maatregel die de verzekeraar heeft om zijn solidariteit te 

waarborgen en op de rol van de AFM die als toezichthouder toeziet op de communicatie over de en 

bloc-clausule en op de grondslag in de polisvoorwaarden.30 Het ongewijzigd laten van de huidige 

regels houdt in dat de toepassing van de en bloc-clausule nog steeds getoetst wordt aan de redelijkheid 

                                                           
30 Ministerie van Financiën, beantwoording Kamervragen van de leden Ziengs, De Vries en Vos over premieverhogingen van 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP’ers, 25 maart 2014.  
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en billijkheid. Echter ga ik er bij deze benadering van uit dat er geen harde minimum grens is, noch dat 

er vaste restricties gelden.  

4.2.3. Toepassen alleen mogelijk in uiterste gevallen, als laatste redmiddel  

De voorzieningenrechter van Amsterdam legt in zijn uitspraak uit 2013 de verantwoordelijkheid voor 

het goed inschatten van de risico’s bij de verzekeraar. Het toepassen van de en bloc-clausule zou in 

casu wel gerechtvaardigd zijn indien de solvabiliteit in gevaar zou zijn geweest door de tegenvallende 

resultaten van de verzekeraar. De benadering die hieruit volgt houdt in dat een verzekeraar de en bloc-

clausule alleen mag toepassen in uiterste gevallen waarin zijn voortbestaan onder druk staat, zoals bij 

dreigende insolvabiliteit. De gedachte hierachter is logisch, indien de verzekeraar insolvabel is dan 

biedt hij geen enkele zekerheid meer, noch jegens de betreffende groep verzekerden waar de en bloc-

clausule op van toepassing is, noch tegen al zijn andere verzekerden. Het toepassen van een en bloc-

clausule is dan gerechtvaardigd omdat dit uiteindelijk ook in het belang is van de klant. Deze 

benadering ligt dicht tegen de benadering van het verbieden aan, er is immers nog maar een hele 

beperkte ruimte om de en bloc te kunnen toepassen, slechts indien de verzekeraar op omvallen staat. 

Deze benadering maakt bovendien geen onderscheid tussen tussentijds of per contractsvervaldatum 

wijzigen.  

4.2.4. Toepassen akkoord mits de en bloc-clausule helder is geformuleerd en duidelijk rondom 

de toepassing gecommuniceerd wordt 

Deze benadering komt voornamelijk voort uit de zienswijze van de geschillencommissie en de 

zelfregulering vanuit het Verbond van Verzekeraars. Communicatie c.q. informeren van verzekerde 

wordt gezien als belangrijk middel om de verwachtingen te managen en om het vertrouwen niet te 

schaden. Het idee is dat verzekerde weet welke zekerheid hij koopt bij het afsluiten van de verzekering 

en welke zekerheid hij niet koopt. Verzekerde moet daar ondubbelzinnig op gewezen worden en bij 

toepassing van de en bloc-clausule moet verzekerde wederom in heldere taal worden uitgelegd dat de 

en bloc-clausule van toepassing is, waarom de verzekeraar hier voor kiest en wat zijn rechten zijn. 

Verdere restricties aan het toepassen zijn er in deze benadering niet. 

4.2.5. Alleen toegestaan op moment van contractsverlenging  

Deze benadering vindt zijn grondslag in zowel de PEICL, de jurisprudentie, literatuur als uit de 

zelfregulering. Het verbond stelt dat er geen lichtvaardig gebruik gemaakt mag worden van de en bloc-

clausule. ‘…hij is alleen bedoeld voor gevallen waarin van de verzekeraar in redelijkheid niet kan 

worden verlangd dat hij de aanpassing uitstelt tot de eerstvolgende contractsverlenging.’31  De en-

bloc kan dan echter nog steeds wel van dienst zijn, namelijk omdat de verzekeraar dan wel kan 

verlengen, zonder dat hij de polis beëindigd en een nieuw voorstel doet. Dit heeft voor de verzekeraar 

                                                           
31 Verbond van Verzekeraars, circulaire LV-2012/47. 
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administratieve voordelen en de termijn die de verzekeraar aan moet houden om verzekerde te 

informeren is korter, namelijk een maand in plaats van 2 maanden.  

 De rechter neigt ook naar onderscheid tussen tussentijdse wijzigingen en wijzigingen per 

contractsvervaldatum. Zowel de rechtbank van Amsterdam in zijn uitspraak uit 2013 als de rechtbank 

Gelderland halen de contractsperiode aan. De rechtbank van Amsterdam stelt dat verkorten van 

contractduur een mogelijkheid was om de risico’s te beperken en de Rechtbank van Gelderland zegt 

dat Achmea de gelegenheid had om aan het einde van de contractsduur de polissen op te zeggen. Mijn 

inziens impliceert dit ook dat het en bloc-verhogen tegelijk met contractsverlenging niet aan dezelfde 

strenge eisen moet voldoen, immers, de verzekeraar had de polissen ook mogen beëindigen. Dit laatste 

geldt niet voor levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waar de verzekeraar de polis niet mag 

beëindigen. Wel kan gesteld worden dat verzekerde mag verlangen dat de gemaakte afspraken over de 

prijs en voorwaarden in elk geval voor de afgesproken contractsperiode vast staan.  

 De PEICL komt volledig overeen met deze benadering. Het grote verschil tussen deze 

benadering en de huidige wettelijke regels is dat de deze benadering, het als de PEICL 

contractsperiode respecteert.  

4.2.6.  Verbieden van de mogelijkheid en bloc te wijzigen en overstap naar éénjaarscontracten 

Deze benadering wordt voorgesteld door Hendrikse. Hij stelt dat de en bloc-clausule valt onder de 

definitie van een oneerlijk beding conform de EG-Richtlijn inzake oneerlijke bedingen in 

consumentenovereenkomsten. Conform artikel 6 lid 1 van de Richtlijn binden oneerlijke bedingen de 

consument niet. 32 Bovendien zou de uitspraak van de rechtbank in de zaak Delta Lloyd van 2013 de 

praktische betekenis van de en bloc-clausule hebben weggenomen. Het schrappen van artikel 7:940 lid 

4 BW heeft niet alleen voor de consument, maar ook voor de zakelijke markt uiteraard gevolgen. Dit 

laatste laat ik verder buiten beschouwing. In deze benadering neem ik het alternatief dat Hendrikse 

voorstelt, zijnde overstappen op éénjaarscontracten, mee. Hiervoor maak ik een (theoretische) 

kanttekening dat voor de levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen geldt dat de wijziging van 

de premie of de voorwaarden niet het gevolg mogen zijn van individuele gezondheid- c.q. 

leeftijdswijzigingen. Ook ga ik er hierbij vanuit dat er geen aanvullende waarborgen zijn gesteld of 

zelfregulering is om de individuele belangen van verzekerden veilig te stellen en onverzekerbaarheid 

te voorkomen.  

4.3. Onderwerpen 

4.3.1. Inleiding 

                                                           
32 Hendrikse, M.L., De en bloc-clausule: een vreemde eend in de verzekeringsrechtelijke bijt, NTHR 2012-1, p. 1-15  
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In de vorige paragraaf heb ik vijf verschillende benaderingen besproken. In deze paragraaf bespreek ik 

de relevante onderwerpen die met bij dit vraagstuk meespelen en waaraan de benaderingen getoetst 

worden. Deze onderwerpen zijn: vertrouwen en zekerheid, imago, solidariteit, technologie en kosten. 

Na een algemene beschouwing per onderwerp worden de onderwerpen beschouwd volgens de drie 

eerder genoemde perspectieven, namelijk de klant, de verzekeraar en de maatschappij.  

4.3.2. Vertrouwen en zekerheid 

4.3.2.1. Algemeen 

Met het sluiten van een verzekeringsovereenkomst koopt de verzekeringnemer zekerheid. Verzekeren 

is een vorm van risicomanagement waarmee de verzekeringnemer zich, tegen het betalen van een 

premie, verzekerd tegen mogelijk negatieve financiële gevolgen. Zekerheid het belangrijkste aspect 

voor het vertrouwen van de consument in verzekeraars.33 Zekerheid en consumentenvertrouwen zijn 

dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook imago en vertrouwen zijn sterk met elkaar verbonden. 

Hier ga ik in de volgende paragraaf verder op in.  

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) meet sinds 2009 halfjaarlijks het vertrouwen 

in verzekeraars en gaat hierbij uit van een indexwaarde, zie figuur 1.34 De indexwaarde is nul als het 

aandeel optimisten gelijk is aan het aandeel pessimisten. Uit deze meting blijkt dat sinds het begin van 

de meting het consumentenvertrouwen in verzekeraars negatief is, maar sinds 2014 op het hoogste 

punt is en bovendien gelijk blijft in begin 2015. Op individueel niveau is wel stijgend en dalend 

vertrouwen zichtbaar bij consumenten. Voornaamste reden voor een positiever vertrouwen van 

consumenten is de goede schadeafhandeling door hun verzekeraar. Redenen voor verminderd 

vertrouwen liggen meer extern, zoals berichtgeving in de media, de aanhoudende economische crisis 

en de politieke spanningen in de wereld.  

 

Figuur 1 Index consumentenvertrouwen. Bron: CVS en CBS 

                                                           
33 CVS Consumentenmonitor 2007. 
34 Bron: www.verbondvanverzekeraars.nl 
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In opdracht van het Verbond van Verzekeraars doet het CVS jaarlijks onderzoek naar de opinie van 

de consument over verschillende verzekering gerelateerde onderwerpen. Uit deze onderzoeken komen 

de volgende belangrijkste resultaten met betrekking tot vertrouwen en zekerheid naar voren35: 

 Bij verzekeringen speelt de kwaliteit van het product een rol in de mate van vertrouwen: hoe 

meer de verzekeringsproducten aansluiten bij de wens van de klant, des te groter is het 

vertrouwen in de verzekeringsbranche. 

 Het gevoel van zekerheid dat de consument krijgt middels een verzekering is belangrijker dan 

wat een verzekering kost, zo vindt 87% van de consumenten financiële zekerheid erg belangrijk. 

 Het vertrouwen in verzekeraars wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kerntaken van 

verzekeraars, namelijk goede claimafhandeling, duidelijke polisvoorwaarden en geen kleine 

lettertjes en onverwachte uitsluitingen. 

 De consument wil zekerheid in de vorm van eenvoudige producten zodat de polisvoorwaarden 

niet gelezen hoeven worden. Een kwart tot een derde van de consumenten leest de 

polisvoorwaarden niet. 19% Van de consumenten stelt goed tot zeer goed op de hoogte te zijn 

van de voorwaarden. Toch gaan zekerheid en dekking boven de eenvoud van producten. Als de 

zekerheid is geregeld voor de consumenten, maken kosten en complexiteit minder uit. 

 Het consumentenvertrouwen in verzekeraars hangt samen met de ontwikkeling van het 

vertrouwen in de economie. 

 Consumenten vinden verzekeraars de beste optie voor de lange termijn. Dit omdat met 

verzekeraars een contract wordt aangegaan waar de verzekeraar zich aan moet houden. 

 De eigen ervaring met de verzekeraar, maar ook de ervaringen van bekenden blijven voor 

consumenten belangrijke aspecten in het bepalen van hun gevoel van zekerheid op het gebied 

van verzekeringen. Ook een uitgebreide dekking draagt bij aan het gevoel van zekerheid, terwijl 

dit juist niet geldt voor een hoge premie of het advies van de verzekeraar (zie figuur 2).  

Ondanks dat het onderzoek van CVS zich richt op de consument, is het goed denkbaar dat een groot 

aantal van de resultaten ook van toepassing geacht kan worden op de zakelijke klant. Ik laat eventuele 

verschillen tussen de consument en de zakelijke verzekeringnemer verder buiten beschouwing omdat, 

zoals eerder aangegeven, de consument in dit onderzoek centraal staat.  

 

                                                           
35 CVS Consumentenmonitor 2007 tot en met 2014. 
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Figuur 2 bron: CVS consumentenmonitor 2013 

 TNO heeft in 2013 in opdracht van het Verbond van Verzekeraars de relevante toekomstige 

trends en hun potentiële impact op de verzekeringssector in kaart gebracht.36 Een van de conclusies 

van TNO dat zekerheid onzeker wordt. TNO stelt dat “de grilligheid van maatschappelijke en 

technologische trends, in combinatie met de (onbekende) kans op zeer ongebruikelijke gebeurtenissen 

met mogelijk grote gevolgen, vraagt om een nieuwe, meer anticipeerde houding van verzekeraars.” 

Hierbij stelt TNO de vraag welke zekerheiden verzekeraars nog kunnen bieden in de toekomst, welke 

risico’s moeten mensen zelf dragen en wat is zekerheid dan nog? Om om te gaan met deze trends geeft 

TNO verschillende strategieën weer. Een element in één van deze strategieën is dat in de 

verzekeringsproducten meer ruimte geschapen moet worden om mee te bewegen met veranderingen in 

de omgeving en veranderingen van de risico’s. Deze aanpak pleit dus voor het behoud van de huidige 

en bloc-clausule als instrument om in te kunnen spelen op veranderende risico’s. Ook kan er aan 

andere oplossingen worden gedacht, zoals een kortere contractsduur. Er moet volgens TNO meer 

ruimte komen voor verzekeraars om aanpassingen te kunnen doen, dus niet minder zoals de huidige 

beweging is. TNO geeft aan dat er een andere invulling gegeven moet worden aan het bieden van 

zekerheid. Zij stellen dat het Verbond van Verzekeraars een breder maatschappelijk debat over de 

herdefiniëring van zekerheden en garanties zou kunnen organiseren om dit in gang te zetten.   

 Met betrekking tot het vertrouwen in de sector constateert ook TNO in de periode 2008-2012 

een afname in het vertrouwen van consumenten in financiële instellingen. TNO stelt dat het 

afnemende vertrouwen in financiële instellingen op individueel niveau doorwerkt doordat 

consumenten voorzichtiger zijn met het aangaan van financiële verplichtingen en het afnemen van 

                                                           
36 TNO 2013, Oog voor innovatie, uitkomsten van een omgevingsanalyse voor de verzekeringssector, Delft. 
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financiële producten. Anderzijds werkt het afnemende vertrouwen door op sectorniveau doordat vanuit 

de politiek en het bestuur de druk op financiële instellingen wordt opgevoerd, door middel van een 

toename van controle. 

4.3.2.2. Perspectieven 

Voor de klant is verzekeren het overdragen van onzekerheid aan een partij waarbij hij erop vertrouwt 

dat deze de risico’s die hij zelf niet wil of kan dragen overneemt. Vertrouwen en zekerheid houden in 

dat er geen kleine lettertjes en onverwachte uitsluitingen in de voorwaarden staan. De klant vindt 

zekerheid belangrijker dan de kosten en ook een uitgebreide dekking draagt positief bij aan het gevoel 

van zekerheid en vertrouwen. Hij wil kwalitatief goede producten die passen bij zijn behoefte. Vanuit 

het perspectief van verzekeraar heeft zekerheid te maken met het kunnen voldoen aan de eigen 

doelstellingen. Belangrijk hierbij is solvabiliteit, dus de zekerheid dat aan alle verplichtingen, nu en in 

de toekomst, voldaan kan worden. Ook de zekerheid of het vertrouwen dat klanten klant blijven speelt 

hierbij een rol. Zekerheid wordt onzeker, de verzekeraar moet hier op anticiperen om te zorgen dat hij 

wel aan zijn verplichtingen kan blijven voldoen. De verzekeraar moet tegelijkertijd een betrouwbare 

contractspartij zijn voor klanten. De maatschappelijke trends laten een beeld zien van een 

veranderende wereld en risicoperceptie. Verzekeren zou juist flexibeler moeten zijn en zekerheid is 

niet meer de zekerheid zoals we die tot op heden kennen. Op dit moment is de maatschappelijke rol 

van verzekeraars nog erg verbonden met vertrouwen en zekerheid, dit beeld lijkt in de toekomst anders 

ingevuld te moeten worden. Vanuit het maatschappelijke perspectief is het belangrijk dat verzekeraars 

vertrouwen genieten en zekerheid bieden.  

4.3.3. Imago  

4.3.3.1. Algemeen 

Zoals in de vorige paragraaf omschreven zijn imago en vertrouwen sterk met elkaar verbonden, en 

daarmee ook zekerheid, aangezien zekerheid weer een factor voor het vertrouwen is. Hoe meer 

vertrouwen en zekerheid consumenten in verzekeraars hebben, hoe positiever het imago is. Een van de 

jaarlijks terugkerende onderwerpen in het consumentenonderzoek door het CVS is het imago van 

verzekeraars. Het imago wordt vanaf 2004 jaarlijks gemeten. Het imago van verzekeraars gemeten 

onder consumenten, steeg in 2014 licht sinds nagenoeg gelijk te zijn gebleven vanaf 201037. Ook het 

vertrouwen in verzekeraars was in 2014 op een hoogtepunt (weliswaar nog steeds negatief). Opvallend 

is dat het vertrouwen in verzekeraars veel meer schommelt dan het imago van verzekeraars, dat 

redelijk stabiel laag blijft de laatste jaren. Het imago van verzekeraars is lang niet wat het ooit geweest 

is. Zo is in 2014 54% van de consumenten positief, tegenover 80% in 2004, het beginpunt van de 

metingen, zie figuur 3.  

                                                           
37 CVS Consumentenmonitor 2007 tot en met 2014. 
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Figuur 3 CVS imago meting 2015 

In 2007 geeft 5% van de consumenten aan dat hij zich ergert aan de jaarlijkse (forse) 

premieverhogingen en dat dit een nadelige invloed heeft op het imago. In 2008 geeft echter ineens 

25% van de consumenten aan dat hun opinie over verzekeraars is verslechterd door de stijgende 

premies. Ondanks het grote verschil tussen 2007 en 2008 is het aantal consumenten dat de 

premiestijgingen nadelig vindt voor het imago nog steeds een ruime minderheid. Voor een positief 

imago is het belangrijk dat verzekeraars betrouwbaar zijn, zekerheid bieden en maatschappelijk 

betrokken zijn. Overigens zijn in de ogen van de consument de begrippen betrouwbaarheid en 

zekerheid nagenoeg hetzelfde. Als de verwachtingen van de consument op het gebied van 

betrouwbaarheid beter aansluiten op de door de consument gepercipieerde praktijk, dan zal het imago 

van verzekeraars toenemen. Een goede verzekeraar is volgens consumenten niet alleen deskundig en 

betrouwbaar, maar moet ook duidelijk en begrijpelijk communiceren. Dit is met elkaar in 

overeenstemming, als de verzekeraar goed en begrijpelijk zijn klanten informeert over wat de 

consument van hem mag verwachten, zal het imago niet zo snel geschaad worden door het, van te 

voren aangekondigde, handelen.38  

 In 2009 heeft het CVS het imago afgezet tegen de perceptie van zekerheid en eenvoud van 

verzekeringen (zie figuur 4) en anderzijds tegen de perceptie van zekerheid en kosten (zie figuur 5). 

Figuur 4 laat zien dat wanneer de consument een maximaal gevoel van zekerheid heeft, de factor 

eenvoud nauwelijks nog effect op het imago heeft (van B naar A). Andersom is dit anders, hoe minder 

zekerheid verzekeraars bieden, hoe belangrijker het voor het imago is om eenvoudige producten aan te 

bieden (van D naar C). Figuur 5 laat zien dat zelfs bij maximale zekerheid het imago bij hoge kosten 

slechts neutraal is. De factor kosten heeft een belangrijk aandeel in het imago, doch hoeven de kosten 

niet laag te zijn voor een positief imago. Bij gemiddelde kosten en volledige zekerheid is het imago al 

flink positief, nog lagere kosten maakt het imago nog wel iets positiever, maar de stijging zwakt af en 

heeft nog nauwelijks invloed. Andersom geldt dat wanneer verzekeraars minder zekerheid bieden, 

                                                           
38 CVS Consumentenmonitor 2007 tot en met 2014. 

1. Imago

Imago verzekeraars stijgt licht

In 2014 geeft 54% van de consumenten aan een positief gevoel te hebben bij verzekeraars. Na 

een scherpe daling in 2009, blijft het imago van verzekeraars sindsdien stabiel. In 2014 is weer 

een lichte stijging zichtbaar met 3 procentpunten. 
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maar wel lage kosten rekenen, er toch een positief imago ontstaat. Bij maximale lage kosten en 

gemiddelde zekerheid is het zelfs zo dat meer zekerheid nauwelijks effect heeft op het imago.  

 

 

Figuur 4 bron: CVS Consumentenmonitor 2009. Imago van verzekeraars afhankelijk van zekerheid en eenvoud 2009 

 

Figuur 5 Bron: CVS Consumentenmonitor 2009. Imago van verzekeraars afhankelijk van zekerheid en kosten 2009 

 TNO ziet de trend dat de activiteiten van financiële instellingen onder een vergrootglas liggen 

en dat hun imago ligt onder vuur ligt. Zij geven hierbij het voorbeeld van het beloningsbeleid in de 

financiële sector die leidt tot publieke verontwaardiging en afnemend vertrouwen. Het imago van de 

financiële instellingen staat er niet goed voor en consumenten maken hierbij geen onderscheid tussen 

verschillende soorten financiële instellingen. Ook andere gevestigde merken en bedrijven worden 

steeds vaker onder het vergrootglas gelegd. De media heeft een steeds grotere invloed op het imago 
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van bedrijven, de invloed van internet en sociale media die razendsnelle informatieverspreiding 

mogelijk maken dragen hier aan bij.39  

4.3.3.2. Perspectieven 

Voor een positief imago bij de klant is het belangrijk dat verzekeraars betrouwbaar zijn, zekerheid 

bieden en maatschappelijk betrokken zijn. Een goed imago is vanuit het perspectief van de klant 

belangrijk omdat hij hierdoor zich sneller zal verzekeren. Voor de verzekeraar is het belangrijk om 

goed te communiceren over wat de klant van hem mag verwachten. De kosten zijn een belangrijke 

factor voor het imago, vooral in die mate dat bij een gemiddelde zekerheid, lage kosten toch voor een 

overwegend positief imago kunnen zorgen en dat bij volledige zekerheid lage kosten niet nodig zijn 

om toch een overwegend positief imago te hebben. Maatschappelijk gezien is het belangrijk dat 

verzekeraars een positief imago hebben omdat dit bijdraagt aan een stabiele financiële sector. 

Verzekeraars hebben een maatschappelijke functie, indien zij zelf onder vuur liggen kan dit de focus 

op de kerntaken vermoeilijken.  

4.3.4. Solidariteit 

4.3.4.1. Algemeen 

Van oudsher is verzekeren geënt op solidariteit. De meeste verzekeringsmaatschappijen vinden hun 

oorsprong in onderlinge waarborgmaatschappijen. Organisaties niet gericht op het maken van winst, 

maar op het gezamenlijk dragen van risico’s. Sommige verzekeraars hebben nog steeds als rechtsvorm 

de onderlinge waarborgmaatschappij. Verzekeren is in de eerste plaats een vorm van 

risicomanagement. Je weet niet of er bij jou of een van je buren een brandschade zal ontstaan als 

gevolg van blikseminslag, dus verzeker je je hiervoor. Maar wat als jij een bliksemafleider hebt en je 

buurman niet? Wat als je zeker weet dat het onheil zich een deur verderop zal verwezenlijken? Wat 

blijft er dan nog over van de solidariteitsgedachte achter verzekeren? Veel verzekeringen zijn nog 

gebaseerd op de solidariteitsgedachte. Het bonus/malus systeem bij motorrijtuigverzekeringen is hier 

in zekere zin een uitzondering op. Goede rijders krijgen meer korting dan bestuurders die een ongeluk 

veroorzaken. In de volgende paragraaf ga ik in op de technologie en innovatie die het wellicht steeds 

beter mogelijk maken om risico’s in te schatten voor een bepaalde groep mensen, maar ook op 

individueel vlak. Dit zet de solidariteit onder druk omdat er meer mogelijkheden komen om verdere 

segmentatie van en differentiatie naar groepen verzekerden toe te passen. De toegankelijkheid van 

verzekeringen en discriminatie op basis van risicoprofielen ligt op de loer. Een verminderd 

solidariteitsgevoel is een trend die we al in bredere zin zien in de maatschappij. Zo blijkt uit onderzoek 

                                                           
39 TNO 2013, Oog voor innovatie, uitkomsten van een omgevingsanalyse voor de verzekeringssector, Delft. 
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dat tussen 2003 en 2006 meer consumenten vinden dat in bepaalde gevallen premiedifferentiatie zou 

mogen plaatsvinden.40  

TNO signaleert dat maatschappelijke ontwikkelingen duiden op een verdergaande 

individualisering. Dit brengt met zich mee dat individuele keuzes en belangen belangrijker worden. 

Solidariteit brokkelt daarmee af, met andere woorden, de burger wordt minder solidair. Dit leidt 

bovendien tot meer vraag naar maatwerk in producten en diensten. Van burgers wordt bovendien 

steeds meer flexibiliteit en zelfredzaamheid verwacht door verminderde overheidsbemoeienis. Door de 

afname van de traditionele solidariteit gaan burgers volgens TNO op zoek naar een nieuwe invulling 

van solidariteit, bijvoorbeeld in nieuwe collectiviteiten.41  

4.3.4.2. Perspectieven 

De klant wordt steeds individualistischer en dit vertaalt zich in verminderde solidariteit. De klant gaat 

op zoek naar maatwerk in dekking en daarbij passende premie die is afgestemd op zijn individuele 

situatie. De verzekeraar heeft op zichzelf geen belang bij solidariteit, neveneffect van solidariteit is 

minder maatwerk en dus minder werk voor de maatschappij, echter in het digitale tijdperk zal dit 

argument niet lang houdbaar zijn. Maatschappelijk gezien is solidariteit echter wel een groot goed. 

Zonder de maatschappelijke rol die verzekeraars nu vervullen bestaat het risico dat slechte risico’s 

onverzekerbaar worden, of dat de premies voor bepaalde groepen verzekerden (sterk) stijgen en 

wellicht onbetaalbaar worden. De situatie rondom de (verzekerbaarheid van) gezondheidszorg in de 

VS laat zien dat de maatschappelijke (solidaire) taak van verzekeraars er een is die we wellicht moeten 

koesteren? Toch is de vraag in hoeverre consumenten in een steeds individualistischer wordende 

samenleving de huidige solidariteit nog blijven ondersteunen.  

4.3.5. Technologie en innovatie 

4.3.5.1. Algemeen 

Uit onderzoek door TNO42 blijkt dat de verzekeringssector over het algemeen minder impact verwacht 

van trends in technologie en innovatie dan van andere trends. De verzekeringssector wordt sterk 

beïnvloed door ontwikkelingen in de maatschappelijke en politieke omgeving en is zich hier ook van 

bewust. Toch kunnen, volgens TNO, ook juist de technologische ontwikkelingen grote gevolgen 

hebben voor de verzekeringssector. Hierbij kan gedacht worden aan medische innovaties met gevolgen 

voor de gezondheidszorg. Of aan de gevolgen van Big Data, Open Data en sociale media voor het risk 

management van verzekeraars. Open Data betreft openbare (overheids)informatie die verzameld is in 

het kader van een publieke taak. Het gaat om ruwe, gestructureerde en ‘machine-readable’ informatie. 

Deze informatie kan hergebruikt worden door onder andere verzekeraars, bijvoorbeeld voor het 

                                                           
40 CVS Consumentenmonitor 2007. 
41 TNO 2013, Oog voor innovatie, uitkomsten van een omgevingsanalyse voor de verzekeringssector, Delft. 
42 TNO 2013, Oog voor innovatie, uitkomsten van een omgevingsanalyse voor de verzekeringssector, Delft. 
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ontwikkelen van nieuwe producten of het beter inschatten van risico’s. Big Data betreft verzamelingen 

van digitale informatie die zo groot zijn dat ze niet meer te beheren zijn met de tot nu toe gebruikelijke 

middelen, zoals traditionele databases. Methodes om deze Big Data te ontsluiten, doorzoeken en 

beheren zijn op dit moment nog in ontwikkeling. Het analyseren van risico’s is een cruciaal onderdeel 

van de activiteiten van een verzekeraar, zowel voor de ontwikkeling van producten als voor het 

bepalen van de premies. Historische trendanalyses vormen vaak de basis voor de huidige modellen 

voor risicobeoordeling. Anticiperen op onverwachte en onwaarschijnlijke impactvolle ontwikkelingen 

is hierdoor moeilijk, deze liggen namelijk niet in het verleden, maar in het nog onbekende heden. Als 

een voorval zich nog nooit heeft voorgedaan in het verleden, zal deze op basis van historische 

trendanalyse ook niet meegenomen in het bepalen van het risico in de toekomst, de modellen 

(her)kennen het risico immers niet. Een dergelijk risico wordt ook wel aangeduid met de term Black 

Swan43. Een oplossing kan gevonden worden in de nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen rond 

modellering/patroonherkenning. Deze nieuwe modellen kunnen de kwaliteit en efficiëntie verbeteren 

en zo zorgen dat er beter geanticipeerd wordt op nog onbekende ontwikkelingen die een economische 

impact hebben.  

De grilligheid met betrekking tot maatschappelijke en technologische trends en de onbekende 

kansen op ongebruikelijke gebeurtenissen met mogelijk grote gevolgen roepen tegelijk ook de vraag 

op welke zekerheden verzekeraars nog kunnen bieden. Hier ben ik in de paragraaf vertrouwen en 

zekerheid al op in gegaan. Bovendien staan de innovaties die inzicht kunnen geven in de steeds groter 

wordende berg aan Big Data die interessant zijn voor verzekeraars, op gespannen voet met de privacy 

van klanten en met het solidariteitsbeginsel, op dit laatste ben ik al kort ingegaan in de vorige 

paragraaf.   

 Waar het trendrapport van TNO laat zien dat technologie en innovatie cruciaal zijn zowel voor 

de interne werkwijze van de sector, alsmede om de gehele sector te versterken en te vernieuwen, blijkt 

uit onderzoek onder consumenten dat zij innovatie en maatschappelijke betrokkenheid de minst 

belangrijke begrippen vinden. Opmerkelijk dan wel is dat 81% van de consumenten bijzonder te 

spreken zijn over de vernieuwing in de branche van 2012 waarbij de maximale looptijd van 

schadeverzekeringen is verkort tot 1 jaar, 17% had geen mening en maar 2% was hier negatief over. 

Wellicht dat consumenten deze innovaties c.q. vernieuwen niet als zodanig herkennen?44  

4.3.5.2. Perspectieven 

De klant geeft zelf aan innovatie geen belangrijk onderwerp te vinden. De klant lijkt hierbij niet goed 

te overzien wat innovatie voor hem kan betekenen; betere risico inschatting en premiestelling en 

                                                           
43 Term voor het eerst gebruikt in het boek: The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Nassim NicholasTaleb, Random 

House, New York. 
44 CVS Consumentenmonitor 2011 en 2012.  
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bovendien de mogelijkheid tot het door hem gewenste maatwerk in het kader van de verandering naar 

een meer individualistischere maatschappij. Ook verzekeraars zien nog te weinig wat innovatie en 

technologie voor hen kan betekenen. Zij kunnen hiermee hun klanten meer zekerheid geven door 

betere risicomodellen te ontwikkelen waarbij Open- en Big data gebruikt kunnen worden. Vanuit 

maatschappelijk perspectief zijn technologische ontwikkelingen en innovatie belangrijk omdat 

hiermee, meer dan tot op heden, onvoorziene gebeurtenissen voorspelt kunnen worden en risico’s 

beter ingeschat kunnen worden en dus ook afgedekt kunnen worden. Dit zorgt voor minder 

onzekerheid.  

4.3.6. Kosten 

4.3.6.1. Algemeen 

Voor consumenten is het gevoel van zekerheid dat zij krijgen door middel van een verzekering 

belangrijker dan de kosten.45 Figuur 5 laat een iets genuanceerder beeld zien wanneer de kosten 

worden gerelateerd aan zekerheid en imago. Volledige zekerheid mag niet te veel kosten, maar de 

consument is wel bereid om voor volledige zekerheid een prijs in het midden tussen hoog en laag te 

betalen. Lage premies zijn voor consumenten minder belangrijk dan geen kleine lettertjes, duidelijke 

polisvoorwaarden, en goede afhandeling van claims (zie figuur 6).46 Het begrip kosten bevat alle 

kosten die samenhangen met de verzekering. Dit betreffen naast de risico premie en winstopslag de 

interne kosten van de verzekeraar (kostenopslag op de premie), (eventuele) advieskosten, de 

poliskosten, royementskosten en de assurantiebelasting. Hier vallen dus ook de kosten onder die een 

verzekeringnemer maakt als hij gebruikt maakt van zijn opzeggingsrecht bij een en bloc-wijziging. 

Kosten door verwezenlijking van niet langer gedekte risico’s bij wijziging van de voorwaarden, 

behoren niet bij dit begrip van kosten.  

                                                           
45 CVS Consumentenmonitor 2007. 
46 CVS Consumentenmonitor 2013. 
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Figuur 6 bron: CVS consumentenmonitor 2013 

4.3.6.2. Perspectieven 

Vanuit alle drie de perspectieven, die van de klant, de verzekeraar en de maatschappij zijn lage kosten 

te prefereren. De klant wil een zo goed mogelijke dekking tegen lage kosten, zijnde de premie die hij 

moet betalen, inclusief de kosten. De verzekeraar wil de kosten zo laag mogelijk houden zodat hij lage 

premies kan aanbieden en daarmee concurrentievoordeel kan opdoen. Anderzijds zorgen lage kosten 

ook voor meer winst. Vanuit het maatschappelijke perspectief zijn lage kosten die zich vertalen in lage 

premies te prefereren omdat men zal zich eerder verzekeren indien de kosten laag zijn. En dit sluit aan 

bij de eerder besproken maatschappelijke rol van verzekeren.  

4.4. Matrix 

Nu de vijf benaderingen zijn geformuleerd en de vijf onderwerpen waartegen deze benaderingen 

afgezet worden zijn beschreven worden de benaderingen in deze paragraaf in een matrix tegen elkaar 

afgezet, zie Matrix 1. Voor elk onderwerp geldt dat elke benadering een score krijgt tussen de ++ en 

een --. Ik werk niet direct met cijfers omdat de scores niet het resultaat zijn van meetbaar onderzoek. 

De scores zijn onderbouwd, doch blijven enigszins arbitrair. Wanneer een benadering noch positief 

noch negatief is tegen het afgezette onderwerp scoort deze +/-, neutraal. Per perspectief kan de score 

per onderwerp anders uitvallen. Daarom wordt voor elk perspectief los gescoord, vanuit het 

perspectief van de klant, vanuit het perspectief van de verzekeraar en vanuit het maatschappelijk 

perspectief. De scores worden vervolgens opgeteld. Voor deze telling geldt dat een-- geeft -2 punten, 

een - geeft -1 punt, +/- geeft 0 punten, + geeft 1 punt, en ++ geeft 2 punten. Door aan de scores punten 

mee te geven kan over alle onderwerpen en perspectieven in totaal bepaald worden welke benadering 

de voorkeur heeft. Dit wordt onder Matrix 1 beschreven. Per onderwerp en perspectief is een korte 

toelichting geven in de matrix.  
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Matrix 1 

Onderwerpen Perspectieven Benaderingen Toelichting 

  Ongewijzigd 

laten 

Verbeteren 

Communicatie 

 

Uiterste  

geval 

Toepassen 

bij  

contracts- 

verlening 

Verbieden 

en nieuw  

contract 

 

Vertrouwen/zekerheid 

 

Klant 

-- +/- - +/- + 

Zekerheid houdt voor de klant geen kleine 

lettertjes en onverwachte uitsluitingen en 

een uitgebreide dekking in. Communicatie 

kan de zekerheid vergroten, maar de 

dekking wordt er niet beter van. 

Verzekeraar 

+ ++ +/- - - 

De en bloc-clausule helpt de verzekeraar 

om te zorgen dat indien het nodig is, hij zijn 

portefeuille kan aanpassen aan gewijzigde 

omstandigheden. Hierdoor heeft hij 

zekerheid dat ook al veranderden de 

risico’s, hij mee kan veranderen. Goede 

communicatie is belangrijk om het 

vertrouwen van klanten te behouden.  

Maatschappij 

+/- + + +/- - 

Vanuit het toekomstig perspectief zien we 

een ander beeld dan het huidige 

maatschappelijke beeld. Deze twee zijn 

gecombineerd in de score. Vanuit de 

veranderde perceptie op zekerheid kan een 

en bloc-clausule passend zijn. 

Imago Klant 

-- +/- - +/- + 

Deskundigheid, betrouwbaarheid en 

communicatie zorgen voor een positief 

imago. Goede communicatie kan dus 

ondanks dat de inhoud negatief is er voor 

zorgen dat het imago minder geschaad 

wordt. 

Verzekeraar 

-- +/- - +/- +/- 

Voor verzekeraar wordt het imago 

grotendeels door de ervaring van de klant 

bepaald. Ook de media hebben hier een 

belangrijke rol, hoe er over een en bloc-

wijziging wordt gecommuniceerd is 

belangrijk.  
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Onderwerpen Perspectieven Benaderingen Toelichting 

  Ongewijzigd 

laten 

Verbeteren 

Communicatie 

 

Uiterste  

geval 

Toepassen 

bij  

contracts- 

verlening 

Verbieden 

en nieuw  

contract 

 

Maatschappij 

-- +/- - - +/- 

De verzekeraar heeft een maatschappelijke 

rol en daarbij is imago van belang. Alles dat 

het imago kan schaden is in 

maatschappelijk opzicht niet wenselijk.  

Solidariteit Klant 

- - - +/- + 

De klant hecht steeds minder waarde aan 

solidariteit. Hij wil liever dat zijn 

individuele situatie wordt beoordeeld, en 

niet de kosten c.q. wijzigingen als lid van 

een groep wil. 

Verzekeraar 

+/- +/- +/- +/- +/- 

De verzekeraar heeft op zichzelf geen 

belang bij solidariteit, het kostenaspect 

wordt meegewogen bij het onderdeel 

kosten. 

Maatschappij 

+ +/- ++ + -- 

Een en bloc-wijziging brengt wijzigingen 

voor de hele groep, dus is iedereen solidair 

om de gewijzigde omstandigheden op te 

vangen. Het beëindigen van de polis is niet 

solidair, het risico van onverzekerbaarheid 

voor een bepaalde groep verzekerden is niet 

ondenkbaar.  

Technologie/innovatie Klant 

+/- +/- +/- +/- + 

De klant hecht niet veel waarde aan 

technologie en innovatie. Echter dit kunnen 

wel tools zijn die hen kunnen geven wat hij 

wil, meer zekerheid en betrouwbaarheid. 

Technologie en innovatie zouden de en 

bloc-clausule overbodig kunnen maken. 

Verzekeraar 

- +/- - + + 

Technologie en innovatie geven 

verzekeraars betere mogelijkheden risico in 

te schatten waardoor het gebruik van en 

bloc-clausules wellicht niet meer nodig is. 

Bij contractverlening kunnen verzekeraars 

weer inspelen op de nieuwste 

risicomodellen.  
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Onderwerpen Perspectieven Benaderingen Toelichting 

  Ongewijzigd 

laten 

Verbeteren 

Communicatie 

 

Uiterste  

geval 

Toepassen 

bij  

contracts- 

verlening 

Verbieden 

en nieuw  

contract 

 

Maatschappij 

- +/- - + + 

De verzekeraars en maatschappij zitten wat 

betreft het perspectief technologie en 

innovatie op één lijn. 

Kosten Klant 

+/- +/- +/- + - 

Een en bloc-wijziging hoeft niet per se een 

premieverhoging te betekenen. Daarom zijn 

de 1e en 3e benadering neutraal. Het 

verhogen van de premie per vervaldatum 

geeft indien van toepassing elk geval tot de 

vervaldatum de lagere premie  en is dus 

gunstig voor de klant. Een nieuw contract 

brengt in elk geval hogere administratie 

kosten met zich mee, naast de geplande 

verhoging en is dus negatief. Voordeel wel 

is dat de verzekeraar moet wachten tot de 

vervaldatum.  

Verzekeraar 

+ +/- + + -- 

De verzekeraar zal altijd een kosten/baten 

afweging maken met betrekking tot de 

kosten van het uitvoeren van een en bloc-

wijziging. Als deze analyse positief is zal 

hij deze stap nemen, anders niet. De optie 

van het sluiten van een nieuw contract 

werkt hoe dan ook kostenverhogend voor 

de verzekeraar, de administratieve kosten 

gaan omhoog.  

Maatschappij 

+/- +/- +/- + - 

Omdat de maatschappelijke rol van 

verzekeren mede afhangt van de kosten die 

verzekerden maken zijn beide 

perspectieven op dit onderdeel gelijk.  

Score Klant -5 -1 -3 1 3  
Verzekeraar -1 2 -1 1 -2 

Maatschappij -2 1 1 2 -3 

Totaal -9 2 -4 4 -1 
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De scores zoals in matrix 1 staan weergegeven zijn niet gewogen. Elk onderwerp en elk perspectief 

weegt even zwaar in de telling. Het geeft een indicatie over welke benadering te prefereren zou zijn 

uitgaande van de hiervoor beschreven onderwerpen. Hierna bespreek ik kort welke benadering het 

beste aansluit bij elk van de perspectieven.  

 Perspectief van de klant 

De scores vanuit het perspectief van de klant liggen ver uit elkaar. De beste optie heeft 8 punten meer 

dan de minste optie, dit gaat gelijkmatig in stappen van 2 punten achteruit. Het verbieden van de en 

bloc-clausule en het jaarlijks opnieuw een verzekeringscontract sluiten is de beste benadering vanuit 

het perspectief van de klant. Hierna volgt de benadering dat en bloc-wijzigingen slechts per 

contractsvervaldatum plaats mogen vinden. Alle drie de andere benaderingen hebben een negatieve 

uitkomst, waarbij de benadering waarbij er niets aan de huidige situatie verandert het meest negatief is.  

 Perspectief van de verzekeraar 

De scores vanuit het perspectief van de verzekeraar laten een minder verdeelt beeld zien dan die bij de 

klant. De beste optie krijgt 2 punten, de minst goede -2. Voor de verzekeraar is de optie van beter 

communiceren de beste benadering, op de voet gevolgd door de benadering dat en bloc-wijzigen 

toegestaan is per contractsvervaldatum. De andere drie benaderingen zijn negatief voor de 

verzekeraars. Als minst goede oplossing vanuit het perspectief van de verzekeraar komt de benadering 

van het verbieden van de en bloc-clausule. De klant en de verzekeraar staan dus met betrekking tot 

deze benadering lijnrecht tegenover elkaar.  

 Perspectief van de maatschappij 

Het maatschappelijk perspectief geeft drie positieve benaderingen in plaats van twee zoals de andere 

twee perspectieven. Het alleen toestaan van een en bloc-wijziging bij contractsvervaldatum is de beste 

benadering vanuit het maatschappelijk perspectief, met twee punten scheelt het niet veel met de twee 

andere positieve benaderingen. De benadering dat er beter gecommuniceerd moet worden en de 

benadering dat een en bloc-wijziging slechts toegestaan is in het uiterste geval, scoren beide één punt. 

Minst te prefereren benadering vanuit het maatschappelijk perspectief is het verbieden van de en bloc-

clausule en het jaarlijks opnieuw sluiten van een contract. Hierbij sluit het perspectief van de 

maatschappij aan bij dat van de verzekeraar en staat ook het perspectief van de maatschappij op dit 

punt recht tegenover dat van de klant.  

 Totaal 

Zodra alle perspectieven bij elkaar worden opgeteld laten de scores een duidelijk verdeeld beeld zien 

tussen de benaderingen. Duidelijk de minst te prefereren benadering is het ongewijzigd laten van de 

huidige situatie. Met -9 punten ligt deze ver onder de score met de meeste punten, namelijk de optie 
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om enkel de en bloc-clausule toe te passen bij contractsverlenging, welke positief scoort met 4 punten. 

Ook een positieve score heeft de benadering waarin er niets aan de huidige regels verandert, maar er 

wel beter wordt gecommuniceerd. De overige twee benaderingen zijn negatief, het verbieden van de 

en bloc-clausule is licht negatief met -1 punt en het slechts toestaan in uiterste gevallen is negatief met 

-4 punten.  

4.5. Samenvatting 

Uit de wet, uitspraken, literatuur en zelfregulering zoals in hoofdstuk 3 besproken zijn een aantal 

benaderingen te onderscheiden aangaande de wijze waarop de en bloc-clausule toegepast zou kunnen 

worden. Deze vijf benaderingen zijn de volgende: 1) Ongewijzigd laten van de huidige situatie, 2) 

Beter communiceren aangaande de en bloc-clausule, 3) Alleen toepassen in uiterste gevallen, 4) 

Alleen toepassen per contractsvervaldatum, 5) Verbieden en jaarlijks opnieuw een contract sluiten. Er 

zijn drie verschillende perspectieven vanwaar gekeken wordt naar de benaderingen, die vanuit de 

klant, vanuit de verzekeraar en het maatschappelijk perspectief. Om te bepalen welke benadering het 

beste past bij elk perspectief zijn een aantal relevante onderwerpen nader beschouwd. Dit zijn: 

vertrouwen en zekerheid, imago, solidariteit, technologie en innovatie en ten slotte kosten. De 

benaderingen zijn in een matrix afgezet tegen de onderwerpen, waarbij elke benadering voor elk 

onderwerp per perspectief gescoord wordt. Hierbij komt er voor elk perspectief een andere totaalscore 

over alle onderwerpen naar voren. Als alle onderwerpen en perspectieven bij elkaar opgeteld worden 

komt de benadering waarbij er niets wijzigt aan de huidige situatie met betrekking tot de en bloc-

clausule als minst te preferen naar voren. De benadering waarbij een en bloc-wijziging alleen 

toegestaan is bij contractsverlenging komt als beste naar voren. In het volgende hoofdstuk worden de 

vijf benaderingen vanuit de praktijk getoetst.  
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5. Een praktische kijk 

5.1. Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk heb ik de verschillende benaderingen per perspectief uiteengezet tegen 

relevante onderwerpen die meespelen bij de vraag hoe de toekomst van de en bloc-clausule eruit zou 

moeten zien. De resultaten hiervan zijn weergegeven in matrix 1. In dit hoofdstuk bekijk ik de 

benaderingen vanuit een praktische invalshoek. Hierbij richt ik mij op de 

consument(enverzekeringen). Klantbelang centraal is een belangrijk onderwerp in de 

verzekeringsmarkt voor consumenten. Hoe denkt de consument over de en bloc-clausule en hoe gaat 

de verzekeraar om met de en bloc-clausule? De zienswijze van de consument is getoetst middels een 

enquête. Voor de wijze waarop de verzekeraar omgaat met de clausule heb ik de polisvoorwaarden 

getoetst door na te gaan in hoeverre de en bloc-clausule in de polisvoorwaarden van autoverzekeringen 

en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voorkomt? In dit hoofdstuk worden eerst de 

polisvoorwaarden afgezet tegen de vijf benaderingen, vervolgens kijk ik naar de zienswijze van de 

consumenten aan de hand van de resultaten van de enquête. De resultaten van deze beide onderzoeken 

worden net als in het voorgaande hoofdstuk in een matrix gezet.  

5.2. De verzekeraar 

Om te bepalen welke benadering de verzekeraars volgen kijk ik naar de polisvoorwaarden. De en bloc-

clausule is immers een clausule waarvan de verzekeraar zelf bepaalt of en hoe hij deze in zijn 

voorwaarden opneemt. Ik heb voor mijn onderzoek gekeken naar de voorwaarden van 

autoverzekeringen en de voorwaarden van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Bij 

autoverzekeringen wordt scherp geconcurreerd op premie waardoor de premies onder druk staan.47 De 

marges zijn klein en de en bloc-clausule kan als instrument dienen om eventueel tegenvallende 

resultaten te corrigeren. In de afgelopen jaren zijn meerdere verzekeraars overgegaan tot het en bloc-

verhogen c.q. wijzigen van hun voorwaarden (o.a. Verzekeruzelf in 2014, de Goudse en Buns ten 

Brink beide 2013/2014, Klaverblad in 2014/2015). Dit heeft echter niet tot een breed maatschappelijk 

debat geleid noch tot geschillen voor de rechter of de Geschillencommissie. Met betrekking tot 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen daarentegen is die discussie er wel volop geweest na aanleiding 

van de uitspraak van de rechter in de zaak tegen Delta Lloyd in 2013 en verhogingen van de premies 

door een aantal maatschappijen. In diverse media is er volop aandacht voor het onderwerp geweest en 

een aantal verzekeraars hebben eerdere en bloc-verhogingen teruggedraaid.48 Reden voor de aandacht 

voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is hoogstwaarschijnlijk dat voor de 

                                                           
47 http://nos.nl/artikel/203921-dnb-premies-autoverzekeringen-te-laag.html 
48 http://amweb.nl/sociale-zekerheid-724752/nn-en-allianz-betalen-aov-premie-terug 
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arbeidsongeschiktheidsverzekering hogere premies kennen dan autoverzekeringen en dat overstappen 

onder gelijke condities nagenoeg onmogelijk is.  

Ik heb vijftien willekeurige autoverzekeraars en vijftien willekeurige 

arbeidsongeschiktheidsverzekeraars gekozen en in de meest actuele voorwaarden gekeken of er een en 

bloc-clausule opgenomen is. Opvallendste conclusie is dat in alle onderzochte 

verzekeringsvoorwaarden een en bloc-clausule voorkomt. Inhoudelijk verschillen de clausules wel 

onderling. Ik heb per verzekeraar gekeken bij welke benadering de toepasselijke en bloc-clausule het 

beste aansluit. Ik kies dus slechts één benadering per verzekeraar. De resultaten van dit onderzoek heb 

ik weergegeven in tabel 2 voor de autoverzekeraars en tabel 3 voor de 

arbeidsongeschiktheidsverzekeraars.49  

Tabel 1:polisvoorwaarden autoverzekeraars 

Verzekeraar  Benaderingen 

 En bloc-

clausule? 

Ongewijzigd 

laten 

Verbeteren 

Communicatie 

 

Uiterste  

geval 

Alleen 

toepassen 

bij  

contracts- 

verlening 

Verbieden 

 nieuw  

contract 

Allianz Ja      

ANWB Ja      

ASR Ja      

Centraal beheer Ja      

De Goudse Ja      

Ditzo Ja      

FBTO Ja      

Interpolis Ja      

Klaverblad Ja      

London Ja      

NN Ja      

Noordhollandsche Ja      

OHRA Ja      

Reaal Ja      

Unigarant Ja      

Totaal  9 0 5 1 0 

 

Sommige verzekeraars beschrijven in de voorwaarden expliciet zowel de mogelijkheid om de premie 

en/of voorwaarden per de contractvaldatum te wijzigen alsmede de mogelijkheid om de premie en/of 

voorwaarden tussentijds te wijzigen. Deze laatste optie wordt dan wel beperkt, de verzekeraar zegt 

alleen in uitzonderlijke gevallen tussentijds te wijzigen (ASR, Centraal Beheer, Ditzo, Londen en 

Ohra). Deze verzekeraars kiezen dus voor een combinatie tussen de benadering van toepassen in het 

uiterste geval en de benadering van toepassen per contractsvervaldatum. In de tabel staat er bij deze 

verzekeraars een blokje bij de benadering van het toepassen in ‘uiterste geval’ omdat ‘alleen toepassen 

bij contractsvervaldatum’ een beperktere vrijheid aan de verzekeraar geeft. Er moet dus wel bedacht 

                                                           
49 De clausules zijn terug te vinden in bijlage 1 en 2 
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worden dat toepassen in uiterste geval voor deze verzekeraars alleen betrekking heeft op het 

tussentijds toepassen van de en bloc-clausule.  

 Nationale Nederlanden heeft als enige verzekeraar een echt afwijkende en bloc-clausule. 

Nationale Nederlanden is afgestapt van tussentijds wijzigen en belooft de voorwaarden en/of premie 

van de autoverzekering alleen nog te wijzigen bij contractsverlenging. De overige negen verzekeraars 

blijven bij de ‘oude’ situatie. De Goudse en de Noordhollandsche communiceren in hun 

polisvoorwaarden uitgebreider over de en bloc-clausule, doch inhoudelijk geven ze weinig extra 

informatie ten opzichte van verzekeraars die kort en bondig informeren. Het echt inhoudelijk 

verbeteren van communicatie zie ik niet terug in de voorwaarden van de autoverzekeraars.  

Tabel 2: polisvoorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekeraars 

Verzekeraar  Benaderingen 

 En bloc-

clausule? 

Ongewijzigd 

laten 

Verbeteren 

Communicatie 

 

Uiterste  

geval 

Alleen 

toepassen 

bij  

contracts- 

verlening 

Verbieden 

 nieuw  

contract 

Aegon Ja      

AMN-AMRO Ja      

Centraal beheer Ja      

De Amersfoortse Ja      

De Goudse Ja      

Delta Lloyd Ja      

Interpolis Ja      

Klaverblad Ja      

Loyalis Ja      

Movir Ja      

NN Ja      

OHRA Ja      

Reaal Ja      

Univé Ja      

Zelf.nl Ja      

Totaal  12 0 3 0 0 

 

De meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeraars hebben naar aanleiding van de maatschappelijke 

discussie en de uitspraak van de rechter in 2013 de en bloc-clausule in hun polisvoorwaarden (nog) 

niet beperkt c.q. geschrapt. Er zijn drie verzekeraars die afwijken ten opzichte van de benadering van 

het ongewijzigd laten. Delta Lloyd en OHRA geven zichzelf de mogelijkheid om per 

contractsvervaldatum wijzigingen door te voeren en daarnaast de mogelijkheid om in extreme situaties 

tussentijds te wijzigen. Movir beschrijft de standaardprocedure, dat is herziening per 1 januari van elk 

jaar. Elk jaar worden de voorwaarden en de premies dus onder de loep genomen en zo nodig 

aangepast, aanpassingen zijn geen uitzondering maar regel. Daarnaast geeft Movir zichzelf 

mogelijkheid om tussentijds te wijzigen in uitzonderlijke situaties. Net zoals ik hierboven heb 

beschreven voor de autoverzekeringen geldt dat ik bij deze verzekeraars het blokje heb geplaatst in de 



 49 

tabel bij de kolom ‘uiterste geval’. Ook hier moet bedacht worden dat wijzingen per 

contractsvervaldatum wel tot de mogelijkheden behoort.  

5.3. De consument 

5.3.1. Inleiding 

Om erachter te komen wat de consument belangrijk vindt en waar hij waarde aan hecht heb ik een 

enquête uitgevoerd. Via de enquête heb ik 117 consumenten vragen gesteld over hun ervaringen met 

de en bloc-clausule, hoe belangrijk ze de vijf onderwerpen uit het vorige hoofdstuk vinden, hun 

zienswijze op de vijf benaderingen en tenslotte heb ik vragen gesteld over communicatie.50 In de 

volgende paragraaf bespreek ik de resultaten van de enquête in vier sub paragrafen overeenkomend 

met de hierboven besproken onderwerpen.   

5.3.2. Resultaten enquête 

5.3.2.1. Doelgroep en bekendheid met de en bloc-clausule. 

De enquête is door 117 respondenten ingevuld. Hiervan is het overgrote deel tussen de 30 en de 60 

jaar oud (78,6%) en is met 68,3% ruim twee derde hoger opgeleid (HBO of WO). Precies twee derde 

was al bekend met de en bloc-clausule voor hij de enquête invulde. Omdat een deel van de 

respondenten collega’s uit het verzekeringsvak zijn is dit deel wellicht groter dan je zou verwachten in 

een geheel ‘random’ onderzoek onder consumenten. Het wel of niet bekend zijn met de clausule is niet 

relevant voor de objectiviteit die noodzakelijk is voor het beantwoorden van de vragen. Op de vraag of 

men denkt dat er in de voorwaarden van zijn autoverzekering een en bloc-clausule staat, geeft 64,5 % 

van de respondenten met een autoverzekering een positief antwoord, de helft van deze groep weet dit 

zeker, de andere helft denkt van wel maar weet dit niet zeker. 31,8% weet niet of er een en bloc-

clausule in de voorwaarden van zijn autoverzekering staat en slechts 3,7 % denkt of weet zeker van 

niet. In de praktijk blijken alle onderzochte autoverzekeraars een en bloc-clausule in hun voorwaarden 

opgenomen te hebben. De antwoorden van de respondenten komen daarmee aardig overeen met de 

werkelijkheid, waar het alleen dat er nog wel een groot deel van de consumenten onwetend is over het 

wel of niet aanwezig zijn van de clausule.  

 Op de vraag of er wel eens een verzekering tussentijds is gewijzigd antwoord bijna 40% van 

de respondenten dat dit meer dan eens is voorgekomen, nog eens 20% van de respondenten geeft aan 

een keer een tussentijdse wijziging meegemaakt te hebben. Ruim 20% geeft aan dat nooit een 

verzekering tussentijds is gewijzigd en de overige respondenten weten dit niet. Zestig procent van de 

respondenten heeft dus één of meer en bloc-wijzigingen meegemaakt. Op de vraag of zij bij een 

tussentijdse wijziging gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de verzekering op te zeggen 

                                                           
50 Zie bijlage 3 voor de enquêtevragen en de uitkomsten 
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geeft ruim 90% van de respondenten die een tussentijdse wijziging hebben meegemaakt aan geen 

gebruik te hebben gemaakt van deze mogelijkheid. Een kleine 9% heeft wel opgezegd met als 

belangrijkste reden dat een andere maatschappij voordeliger/beter was. Slechts één respondent geeft 

aan dat hij overgestapt is van verzekeraar omdat hij het vertrouwen in de huidige verzekeraar kwijt 

was door de en bloc-wijziging. In figuur 7 staan de antwoorden op de vraag of men na een en bloc-

wijziging is overgestapt weergeven.  

 

Figuur 7: resultaat op de vraag of bij tussentijdse wijziging gebruik is gemaakt van de opzegmogelijkheid.  

5.3.2.2. Score onderwerpen 

In het vorige hoofdstuk heb ik per onderwerp een score gegeven aan elke benadering op basis van 

literatuurstudie. De onderwerpen op zichzelf zijn niet gescoord en zijn allemaal als even relevant 

meegewogen. Voor consumenten is er wel degelijk verschil in het belang dat zij hechtten aan de 

verschillende onderwerpen. Om zicht te krijgen op wat de consument belangrijke onderwerpen vindt is 

per onderwerp is de respondenten gevaagd te scoren hoe belangrijk ze het betreffende onderwerp 

vinden aangaande hun verzekeraar, op een schaal van 1 tot 5. In tabel 3 staan de uitkomsten 

gerangschikt naar meest naar minst belangrijk.  

Rang Onderwerp Score consument 

1 Vertrouwen/zekerheid 4,1 

2 Kosten 3,8 

3 Solidariteit 3,2 

4 Technologie/innovatie 3,1 

5 Imago 2,8 

Tabel 3 Rangschikking resultaten naar belang 
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Uit het onderzoek blijkt dat vertrouwen en zekerheid belangrijker dan alle andere onderwerpen worden 

beschouwd. Ook de kosten worden als belangrijk ervaren. De onderwerpen solidariteit en technologie 

en innovatie worden duidelijk minder belangrijk gevonden, doch niet onbelangrijk, ze scoren net 

boven neutraal. Imago scoort onder de neutrale grens van 3 en kan als lichtelijk onbelangrijk worden 

beschouwd vanuit de optiek van de consument.  

 Ondanks dat consumenten vertrouwen en zekerheid het belangrijkste onderwerp vinden 

aangaande hun verzekeraar, is interessant hoe dit zich verhoudt met het onderwerp kosten. Daarom 

heb ik getoetst hoeveel men bereidt is te betalen voor zekerheid. Ik heb de respondenten gevraagd 

hoeveel zij extra willen betalen voor een verzekering zonder en bloc-clausule, ten opzichte van een 

vergelijkbare verzekering met een en bloc-clausule die € 100,- kost. In figuur 8 staan de resultaten 

weergegeven. Direct valt op dat bijna de helft van de respondenten niets extra’s wil betalen voor een 

verzekering zonder en bloc-clausule. Waar vertrouwen en zekerheid als onderwerp belangrijker 

worden gevonden dan de kosten, blijkt dat als het concreet gemaakt wordt, de kosten wel een grote 

invloed hebben op de keus van een verzekeringsproduct en dat de zekerheid niets tot niet te veel mag 

kosten. Twintig procent van de respondenten wil maximaal 5% extra uitgeven, nog eens twintig 

procent wil maximaal 10% meer uitgeven. Verzekerden zijn, ondanks dat zij zich verzekeren tegen 

(onverwacht) verlies, tegelijkertijd risico zoekend als het gaat om de en bloc-clausule. Zij zijn niet 

bereidt, of slechts een klein beetje bereidt extra te betalen voor volledige zekerheid. Dit is opvallend 

en een duidelijk contradictie met het idee achter verzekeren. Reden hiervoor kunnen zijn dat 

consumenten denken makkelijk over te kunnen stappen naar een andere verzekeraar, of ervaringen uit 

het verleden spelen een rol. Ruim 90% heeft bij eerdere en bloc-wijzigingen niet gekozen het contract 

te beëindigen, dus waarom zou dit in de toekomst anders zijn? Een ander aspect dat kan meespelen is 

het vertrouwen in de verzekeraar. De consument gaat er wellicht vanuit dat de verzekeraar niet 

lichtvaardig omgaat met het toepassen van de en bloc-clausule?  

 

Figuur 8 Bereidheid om extra premie te betalen voor verzekering zonder en bloc-clausule. 

5.3.2.3. Score benaderingen 



 52 

In vorige hoofdstuk heb ik vanuit de theorie bekeken wat de beste benadering voor de consument zou 

zijn op basis van de verschillende onderwerpen. In de enquête heb ik de consumenten stellingen 

voorgelegd die verband houden met de verschillende benaderingen. Hieronder bespreek ik de 

resultaten van deze stellingen, in matrix 2 staan deze uitkomsten ook systematisch weergegeven. 

 Van de respondenten geeft 25% aan in meerdere of mindere mate er geen bezwaar tegen te hebben als 

zijn verzekering tijdens de looptijd wordt aangepast. Ruim 55% heeft hier in meerdere of mindere 

mate wel bezwaar tegen. Een kleine twintig procent is neutraal. Dit pleit dus wel voor het aanpassen 

van het huidige systeem vanuit het oogpunt van de consument.  

 Op één na, vinden alle respondenten het belangrijk dat ze, in geval de verzekeraar de 

voorwaarden of de premie wijzigt, helder en goed worden geïnformeerd. Op het onderwerp 

communicatie kom ik in de volgende paragraaf terug.  

 Over de stelling dat het aanpassen van de voorwaarden en of de premie alleen in uiterste 

gevallen toegestaan zou moeten zijn wordt verschillend gedacht, 41% is het eens met deze stelling, 

maar 37% van de respondenten vindt dat een aanpassing ook bij minder zwaarwegende redenen 

toegestaan is. Overigens vindt 7% dat een aanpassing nooit tussentijds mag plaatsvinden en 15% is 

neutraal over deze stelling.  

 De respondenten staan positiever tegenover de stelling dat verzekeraars bij 

contractsverlenging hun premie of voorwaarden mogen veranderen, 24% is het hier volledig mee eens, 

33% is het hier een beetje mee eens. Een grote groep van 23% is neutraal over deze stelling en een 

kleine 20% is het er niet mee eens dat verzekeraars bij contractsverlenging hun voorwaarden en of 

premie zouden mogen aanpassen. Een ruime meerderheid staat dus positief of neutraal tegenover deze 

benadering en een duidelijke minderheid is hierop tegen.  

 Tenslotte is de stelling voorgelegd dat verzekeringen na een jaar zouden moeten worden 

beëindigd en dat de verzekeraar een nieuwe voorstel aan de klant kan doen voor een nieuw contract. 

Hierbij is meegenomen dat de klant dan opnieuw informatie aan de verzekeraar moet verstrekken. Van 

de respondenten is 77% het niet eens met deze stelling en 20% is het wel eens. Slechts 3% stond 

neutraal tegenover deze stelling, in vergelijking met de overige stellingen lokt deze stelling dus een 

sterkere mening op. Belangrijkste reden om het niet eens te zijn met de stelling is dat men dit te 

omslachtig vindt. Ook de angst voor onverzekerbaarheid speelt een grote rol, 11% van de 

respondenten geeft dit als reden om het niet eens te zijn met deze stelling. Van de respondenten die 

wel positief zijn over deze stelling is het merendeel dit omdat je hierdoor bewust wordt van de premie 

en voorwaarden en actiever gaat vergelijken.  

5.3.2.4. Communicatie 
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 Algemeen wordt aangenomen dat communicatie belangrijk is rondom de en bloc-clausule. Het 

Verbond van Verzekeraars geeft in de richtlijn LV-2012/47 aan dat de verzekeraar transparant en 

helder moet communiceren. Dit betreft zowel de wijze van communiceren in de polisvoorwaarden 

alsook de communicatie rondom de toepassing van de clausule. Het lijkt een open deur dat 

communicatie belangrijk is. De enquête bevestigd dit, 97% van alle respondenten vindt heldere en 

goede communicatie rondom een wijziging belangrijk. Het verbond stelt met betrekking tot de 

communicatie in de voorwaarden dat het voor de klant duidelijk moet zijn in wat voor situaties de 

verzekeraar een en bloc-clausule kan toepassen, van belang hierbij is volgens het verbond dat deze 

situaties vooraf duidelijk en begrijpelijk richting de klant worden gecommuniceerd, zodat de klant niet 

wordt verrast indien de en bloc-clausule wordt toegepast. Interessant om te weten is of consumenten 

überhaupt de polisvoorwaarden (voorafgaand aan het sluiten) lezen, en zo ja, wat ze van de 

voorwaarden vinden. Tien procent van de respondenten geeft aan voor het afsluiten van een 

autoverzekering de polisvoorwaarden helemaal te lezen, nog eens 46% geeft aan vooraf globaal de 

voorwaarden te lezen. Dit houdt in dat meer dan de helft van de consumenten zich vooraf aan het 

sluiten van de verzekering zich verdiepen in de voorwaarden. Na het afsluiten leest nog een kleine 6% 

van de verzekerden de polisvoorwaarden helemaal en een kleine 40% globaal. 9% verdiept zich niet 

meer in de voorwaarden omdat deze al voorafgaand aan het sluiten zijn gelezen.  

 Verzekeringsvoorwaarden worden door de respondenten die ze gelezen hebben voornamelijk 

als te lang bestempeld. Over het taalgebruik zijn de meningen verdeeld en ook over de begrijpelijkheid 

zijn de meningen niet eenduidig positief of negatief. De lay-out van de polisvoorwaarden is volgens de 

respondenten niet uitnodigend om te lezen. Het beeld van de polisvoorwaarden dat de respondenten 

die de polisvoorwaarden wel lezen hebben, komt overeen met de antwoorden van de respondenten die 

de polisvoorwaarden niet lezen. Op de vraag wat de reden is om de voorwaarden niet te lezen, komt 

als belangrijkste naar voren dat de voorwaarden te uitgebreid zijn en lezen te veel tijd kost. Als en na 

belangrijkste reden komt naar voren dat er op wordt vertrouwd dat het wel goed zit, op de voet 

gevolgd door de reden dat alle verzekeringsvoorwaarden ongeveer gelijk zijn.  Ook de lay-out nodigt  

niet uit om de voorwaarden te lezen.  

Verzekeraars gebruiken verschillende teksten in de omschrijving van een en bloc-clausule. 

Een aantal verzekeraars kiest ervoor om de clausule kort en bondig te omschrijven(zie clausule 1) en 

anderen kiezen voor een uitgebreide tekst, zoals ook de voorbeeld tekst van het Verbond (zie clausule 

2). De twee clausules zijn voorgelegd aan de respondenten en hen is gevraagd welke tekst zij 

begrijpelijker vinden en welke tekst hun voorkeur heeft.  

Clausule 1: “Mogen wij de premie en voorwaarden veranderen?  
 
Wij mogen de premie en de voorwaarden van de verzekering altijd veranderen. Als wij dit doen, dan laten we u dit 
een maand van tevoren weten. Bent u het niet eens met onze verandering? Dan kunt u de verzekering stoppen.”  
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Clausule 2: “Wanneer veranderen uw premie en verzekeringsvoorwaarden? 
 
Aanpassing bij verlenging van de verzekering 
 1 Wij kunnen jaarlijks de premie en de voorwaarden van een of meerdere soorten verzekeringen voor al onze 
verzekerden aanpassen. Deze aanpassing gaat dan in op de jaarlijkse verlengingsdatum van uw polis. Ook de 
algemene voorwaarden kunnen wij op die manier aanpassen. Als de premie of voorwaarden veranderen, ontvangt u 
van ons een brief met informatie over de wijziging. 
Aanpassing tijdens de looptijd van de verzekering 
 2 Het is in ieders belang dat wij onze verplichtingen in de toekomst ook kunnen (blijven) nakomen. In bijzondere 
gevallen kan het noodzakelijk zijn om tussentijds de premie en/of voorwaarden te veranderen. Er kan zich een situatie 
voordoen waarin wij niet met de verandering kunnen wachten tot de jaarlijkse verlengingsdatum. Bijvoorbeeld omdat 
wetgeving ons daartoe verplicht. Dat zullen situaties zijn waarvan wij nu nog niet kunnen inschatten of ze zich 
voordoen. 
Wij kunnen tussentijds de premie en de voorwaarden van een of meerdere soorten verzekeringen voor al onze 
verzekerden tegelijk veranderen. Ook de algemene voorwaarden kunnen wij op die manier aanpassen. Wij zorgen 
ervoor dat we de verandering in de premies en/of voorwaarden zo beperkt mogelijk houden. Als de premie of 
voorwaarden veranderen, ontvangt u van ons een brief met informatie over de wijziging. 
3. Bent u het niet eens met een wijziging van premie of voorwaarden? Dan kunt u de verzekering opzeggen. Wij 
beëindigen de verzekering dan met ingang van de eerstkomende maandelijkse beëindigingsdatum. Als wij geen 
bericht van u ontvangen, dan gelden de veranderingen ook voor u.” 

 

Ruim 62% van de ondervraagde vindt clausule 1 begrijpelijker dan clausule 2 (zie figuur 9), dit is 3,5 

zo veel als het aantal respondenten dat clausule 2 begrijpelijk vindt dan clausule 1 (bijna 19%). De 

overige respondenten vinden beide clausules even duidelijk (14,5%) of onduidelijk (4,5%). Dit is 

opvallend, het Verbond geeft in zijn richtlijn aan dat vooraf duidelijk en begrijpelijk gecommuniceerd 

moet worden, een uitgebreide uitleg in de voorwaarden wordt echter door een groot deel van de 

consumenten als minder begrijpelijk ervaren dan de korte clausuletekst. 

Op de vraag welke clausule de voorkeur heeft geeft 58% de voorkeur aan clausuletekst 1, 34% 

kiest voor clausuletekst 2 en 8 % van de respondenten heeft geen voorkeur (zie figuur 10). Ten 

opzichte van de eerste vraag geeft een groter deel van de respondenten de voorkeur aan tekst 2, 

ondanks dat deze wellicht onbegrijpelijker is dan de eerste tekst. De volledigheid van tekst 2 heeft 

voor hen dan de voorkeur boven de begrijpelijkheid van de korte tekst. Toch heeft het merendeel van 

de respondenten de voorkeur voor de korte, begrijpelijkere tekst.  

 

5.4. Matrix 

Figuur 9: welke tekst is begrijpelijker? Figuur 10: welke tekst heeft de voorkeur? 
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Net als in hoofdstuk 4 worden de resultaten van het praktijkonderzoek in een matrix weergegeven. In 

Matrix 2 staan de twee praktijkonderzoeken centraal om het perspectief van de verzekeraar en die van 

de consument te toetsten. De manier van scoren is gelijk aan de wijze zoals ik heb toegepast voor 

Matrix 1. Ook aan deze scores zouden punten kunnen worden toegekend, echter door de twee 

verschillende onderzoeksmethodes alsmede de verschillende perspectieven is een totaalresultaat voor 

deze matrix niet mogelijk noch van toegevoegde waarde. 

Matrix 2 

Perspectief Benaderingen 

 Ongewijzigd 

laten 

Verbeteren 

Communicatie 

 

Uiterste  

geval 

Toepassen bij  

contracts- 

verlening 

Verbieden 

 en nieuw  

contract 

De verzekeraar ++ +/- + + -- 

De consument - +/- +/- + -- 

 

 De verzekeraar 

De huidige polisvoorwaarden geven een duidelijke voorkeur voor het perspectief waarin de huidige 

wettelijke situatie ongewijzigd blijft. Slechts negen van de dertig onderzochte polisvoorwaarden 

wijken af van de ruime mogelijkheid die de wetgever de verzekeraar biedt om een en bloc-clausule op 

te nemen. De polis clausules die wel afwijken wijken voornamelijk af in de zin dat ze toepassen per 

contract vervaldatum wel (onbeperkt) toestaan en tussentijds wijzigen slechts toestaan in uiterste 

geval. Daarom hebben deze beide perspectieven ook een lichte voorkeur. Het verbeteren van de 

communicatie is niet goed te meten c.q. terug te zien en scoort daarom neutraal. Geen enkele 

verzekeraar heeft ervoor gekozen om de en bloc-clausule niet op te nemen in de polisvoorwaarden, 

daarom scoort de benadering van het verbieden slecht vanuit het perspectief van de praktijk van de 

verzekeraar.  

 De consument 

Middels de enquête zijn de benaderingen aan de consumenten voorgelegd. Hieruit blijkt dat 

consumenten wel overwegend negatief tegenover de huidige regels rondom en bloc-wijzigen staan, 

echter het verbieden, met als gevolg het jaarlijks opnieuw sluiten van de verzekering wordt als nog 

minder wenselijk aangemerkt. Het verbeteren van de communicatie is wel belangrijk, maar de vraag in 

hoeverre dit de zienswijze op de en bloc-wijziging als zodanig beïnvloed is niet gesteld, daarom krijgt 

deze benadering een neutrale score. Met betrekking tot het toepassen in het uiterste geval verschillen 

de meningen nog sterk en ook die benadering heeft een neutrale uitkomst. Het alleen toestaan van het 

en bloc-wijzigen per hoofdvervaldatum kan rekenen op steun van een meerderheid van de 

consumenten en krijgt derhalve een positieve score.  
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5.5. Samenvatting 

In dit hoofdstuk heb ik de perspectieven van de verzekeraar en de consument op de en bloc-clausule 

vanuit de praktijk benaderd. Om de ziens c.q. werkwijze van de verzekeraars te achterhalen heb ik de 

polisvoorwaarden van vijftien autoverzekeringen en van vijftien arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

beoordeeld. Via een enquête heb ik onderzoek gedaan onder consumenten over diverse aan de en bloc-

clausule gerelateerde onderwerpen. Uit het onderzoek naar de polisvoorwaarden blijkt dat alle 

verzekeraars de en bloc-clausule in hun voorwaarden hebben opgenomen. Een aantal verzekeraars 

heeft zichzelf beperkingen opgelegd met betrekking tot de toepasbaarheid van de en bloc-clausule, 

tussentijds wijzigen mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen, wijzigingen per contract vervaldatum 

mag zonder beperkingen. Uit de enquête komt een rangschikking in de onderwerpen die consumenten 

belangrijk vinden met betrekking tot hun verzekeraar, vertrouwen en zekerheid staat bovenaan, 

gevolgd door de kosten. Imago vinden de consumenten het minst belangrijk. Zestig procent van de 

respondenten heeft ervaring met een en bloc-wijziging, veruit de meeste zagen in de en bloc-wijziging 

geen om hun verzekering te beëindigen c.q. over te stappen naar een andere maatschappij.  De 

benadering van het toestaan van een en bloc-wijziging bij contractverlenging heeft bij consumenten de 

voorkeur boven de andere benaderingen.
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6. Analyse 

6.1. Inleiding 

De vraag die centraal staat in dit onderzoek is in hoeverre de en bloc-clausule nog zorgvuldig 

toegepast kan worden bij consumentenverzekeringen. Om deze vraag te beantwoorden heb ik vijf 

benaderingen geformuleerd en diverse relevante onderwerpen besproken. In dit hoofdstuk analyseer ik 

de uitkomsten van mijn onderzoek naar de verschillende benaderingen, perspectieven en onderwerpen.     

6.2. De verschillende benaderingen 

Vanuit overkoepelend perspectief kan er vanuit de theorie worden betoogd dat de benadering van het 

in stand houden van de huidige (wettelijke) regeling het minst wenselijk is. Gesteld kan worden dat 

verandering dus nodig is. Opvallend is daartegenover dat uit de enquête blijkt dat van de consumenten 

die wel eens te maken hebben gehad met een tussentijdse wijziging, minder dan 10% zijn verzekering 

heeft beëindigd na deze wijziging, en dat slechts 1 respondent het vertrouwen in zijn verzekeraar 

noemt als reden van beëindigen van het contract. Tegelijkertijd vinden consumenten vertrouwen en 

zekerheid het belangrijkste met betrekking tot hun verzekeraar. De discussie rondom de en bloc-

clausule lijkt een overwegend theoretische discussie te zijn. Toch is dit niet per se het geval. Met name 

voor verzekeringen met een groter belang, dit kan betrekking hebben op de looptijd van de 

verzekering, of de mogelijkheid om over te stappen onder dezelfde condities, is de discussie niet 

theoretisch. Dit is ook gebleken uit het maatschappelijk debat dat hierover is ontstaan naar aanleiding 

van het verhogen van de premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ook zijn er diverse 

rechtszaken tegen verzekeraars na aanleiding van en bloc-verhogingen gevoerd en dreigen er nieuwe 

zaken51. Niet alle consumenten hebben met dit soort verzekeringen c.q. grote belangen te maken, of 

althans ervaren dit niet als zodanig (veel consumenten hebben bijvoorbeeld wel een levens- of 

uitvaartverzekering gesloten). Verandering ten opzichte van de huidige situatie is dus gewenst, maar 

hoe precies? Twee benaderingen komen uit theoretisch onderzoek positief naar voren (zie Matrix 1). 

De benadering van het verbeteren van de communicatie in samenhang met de huidige wettelijke regels 

komt matig positief naar voren. De benadering dat en bloc-wijzigingen slechts bij 

contractsvervaldatum toegestaan zouden moeten worden komt als meest positief uit het theoretisch 

onderzoek en het praktijk onderzoek onder consumenten naar voren en bespreek ik in de volgende 

paragraaf. De overige benaderingen bespreek ik in de volgende sub paragraven.  

6.2.1. Verbeteren van communicatie 

Het verbeteren van de communicatie rondom de en bloc-clausule heeft betrekking op twee 

onderwerpen, te weten; 1) het managen van de verwachtingen van de klant voor c.q. tijdens het sluiten 

van de verzekering, en 2) het informeren van de klant rondom een en bloc-wijziging. Uit de enquête 

                                                           
51 http://amweb.nl/branche-724322/robin-van-beem-over-terugstorten-aov-premies-verzekerden-zijn-er-met-deze-stap-nog-niet 
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onder consumenten blijkt dat slechts 10% van de consumenten de voorwaarden van een verzekering 

voorafgaand aan het sluiten van de verzekering helemaal lezen. Bovendien geeft 1/3e van de 

respondenten aan dat zij de verzekeringsvoorwaarden over het algemeen te lang/uitgebreid vinden. Het 

communiceren over en bloc-wijzigingen vooraf via de polisvoorwaarden is daarmee feitelijk een 

theoretische oplossing die praktisch nagenoeg geen invloed heeft op hoe consumenten een en bloc-

wijziging zullen ervaren. Communiceren rondom de en bloc-wijziging blijft over. Het spreekt voor 

zich dat het belangrijk is om consumenten goed en helder te informeren over de reden van de 

wijziging en diens rechten. De en bloc-wijziging op zich kan daarmee voor de consument nog steeds 

als een onaangename verrassing komen die zijn vertrouwen schaadt. Goed en helder communiceren is 

meer een randvoorwaarde dan dat het een oplossing is voor de gestelde vraag.  

6.2.2. Alleen toegestaan in uiterste geval 

De benadering dat en bloc-wijzingen alleen nog toegestaan is in uiterste geval lijkt de huidige leer te 

zijn na de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak tegen Delta Lloyd52. Mijns inziens is deze 

conclusie te snel getrokken en is hierbij onvoldoende rekening gehouden met de feitelijke 

omstandigheden van het geval. Het betrof in deze zaak een tussentijdse wijziging. De conclusie dat 

tussentijdse wijzigingen slechts door middel van een en bloc-wijziging toelaatbaar zijn wanneer de 

solvabiliteit in gevaar is kan wellicht getrokken worden naar aanleiding van deze uitspraak van de 

voorzieningenrechter. Hierbij wijs ik er nog wel op dat deze uitspraak niet bevestigd is door een 

hogere rechtbank, noch door andere rechtspraak in soortgelijke zaken, waardoor er nog moet worden 

bezien of deze lijn consistent is. De betreffende uitspraak zegt niets over de toelaatbaarheid van de en 

bloc-clausule per contractsvervaldatum. Bovendien is het gebruik de en bloc-clausule voor gevallen 

waarin er sprake is van ernstige solvabiliteitsproblemen wellicht niet eens de meest logische route. 

Zoals Hendrikse bepleit is er ook nog de optie van artikel 6:258 BW om contracten aan te passen 

indien er sprake is van uitzonderlijke situaties.  

6.2.3. Verbieden van de en bloc-clausule en niet langer automatisch verlengen 

De benadering dat de en bloc-clausule verboden moet worden gaat er ook vanuit dat er niet langer 

automatisch wordt verlengd, na de afgesproken contractsperiode dient er weer een nieuw contract 

gesloten te worden tussen beide partijen. Deze benadering scoort vanuit het theoretisch kader goed 

vanuit het perspectief van de klant. Echter, uit de enquête blijkt dat consumenten niet zo positief zijn 

over deze benadering. Het grootste struikelblok is dat ze niet zitten te wachten op het extra werk dat 

hiermee gepaard gaat en bovendien is het risico van onverzekerbaarheid voor een aantal respondenten 

reden om deze benadering af te keuren. Kostentechnisch is deze benadering bovendien ook niet 

gunstig en consumenten geven aan dat de kosten het een na belangrijkste onderwerp zijn aangaande 

                                                           
52 ECLI:NL:RBAMS:2013:7138 
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hun verzekeraar. Los van de meer praktische bezwaren is er nog één belangrijk bezwaar tegen deze 

benadering, niet alle verzekeringen zijn opzegbaar door de verzekeraar. Levens- en 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn niet opzegbaar door de verzekeraar. Derhalve gaat deze 

benadering niet op voor deze categorie van verzekeringen. Indien de en bloc-clausule wel verboden 

zou worden voor alle verzekeringen moet er een oplossing gevonden worden om voor de onopzegbare 

verzekeringen toch enige ruimte te creëren om aan portefeuille onderhoudt te kunnen doen. In de 

volgende paragraaf bespreek ik de benadering die als beste naar voren komt, het alleen toestaan van 

wijzigen per contractsvervaldatum. Hierbij wordt ook uitvoerig stilgestaan bij het opzeggen c.q. de 

onopzegbaarheid van verzekeringen.    

6.3. Wijzigen alleen toegestaan per contractsvervaldatum 

De benadering dat en bloc-wijzigingen slechts toegestaan is per contractsvervaldatum komt zowel uit 

theoretisch onderzoek (Zie Matrix 1) als uit praktijkonderzoek onder consumenten als beste oplossing 

naar voren. Bij deze benadering speelt het idee dat de verzekeraar in plaats van verlengen ook kan 

opzeggen een rol. Maar ook het gegeven dat zowel de klant als de verzekeraar zich hebben 

geconformeerd aan de afgesproken premie en voorwaarden voor de gekozen contractduur speelt 

hierbij een belangrijke rol. In de zaak tegen Delta Lloyd zegt de voorzieningenrechter van Amsterdam 

hier het volgende over: “De verzekeringsnemer moet er in beginsel vanuit kunnen gaan dat de 

verzekeraar het overgenomen risico tegen de overeengekomen premie gedurende de overeengekomen 

looptijd op zich neemt en bij verwezenlijking van het risico ook draagt.” Met andere woorden, 

verzekerde mag er slechts op vertrouwen dat de verzekeraar gedurende de contractstermijn geen 

wijzigingen doorvoert. De rechtbank van Gelderland is ook duidelijk over de contraststermijn in zijn 

uitspraak53. Bij de toewijsbaarheid van de vorderingen speelt volgens de rechtbank in deze zaak een 

rol dat Achmea de polissen wel mag opzeggen tegen het einde van de contractduur. Het argument dat 

de verzekeraar kan opzeggen per contractsvervaldatum gaat echter alleen op voor schadeverzekeringen 

exclusief de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Arbeidsongeschiktheids- en levensverzekeringen 

kennen weliswaar ook contractstermijnen van bijvoorbeeld één jaar, maar omdat deze verzekeringen 

door de verzekeraar onopzegbaar zijn, is het niet automatisch verlengen c.q. opzeggen door 

verzekeraar geen alternatief. Ook de verwachtingen die klanten hierdoor hebben van de verzekeraar op 

het gebied van het bieden van zekerheid kunnen daardoor anders zijn. De belangen zijn groter en zeker 

bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn de premies ook hoger dan bij de gemiddelde 

schadeverzekering. Van verzekeraars kan niet verlangt worden dat zij tot in de lengte der dagen een 

eenmaal gesloten contract nooit meer kunnen wijzigen. Dit zou verzekeren immers onmogelijk maken, 

risico’s zijn dynamisch en verzekeraars moeten op veranderende omstandigheden kunnen inspelen. 

Voor een nadere beschouwing van de benadering waarbij de en bloc-wijziging slechts bij 

                                                           
53 ECLI:NL:RBGEL:2014:5645 
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contractverlening toegestaan is, moet gezien bovenstaande onderscheid gemaakt worden tussen 

enerzijds verzekeringen die voor de verzekeraar onopzegbaar zijn, zoals levens- en 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, en anderzijds opzegbare verzekeringen, de (overige) 

schadeverzekeringen. 

6.3.1. Door de verzekeraar opzegbare verzekeringen 

Een verzekeraar is bij schadeverzekeringen niet verplicht om na het verloop van de contractstermijn de 

verzekering te verlengen. Verzekeraars kiezen hier in de praktijk wel voor. Hier zijn verschillende 

redenen voor te bedenken, de meest voor de hand liggende is het behoud van klanten. Ook vanuit het 

administratieve proces is verlengen een logische keus, een opzegging moet twee maanden voor het 

einde van de contractstermijn worden gedaan en bovendien is opzeggen en opnieuw sluiten een veel 

arbeidsintensiever en kostenverhogende werkwijze dan automatisch verlengen. Voor consumenten zou 

het jaarlijks opnieuw moeten sluiten van alle verzekeringscontracten veel werk opleveren en 

bovendien verhoogt dit de kosten. Hiermee bestaat met het automatisch verlengen van 

verzekeringscontracten een win/win situatie voor verzekeraars aan de ene en consumenten aan de 

andere kant. Daar zit ook de meerwaarde van de benadering dat en bloc-wijzigingen slechts toegestaan 

zijn op het moment van contractverlenging. De verzekeraar kan het contract ongewijzigd verlengen, of 

hij gebruikt de en bloc-clausule om het contract per contractsvervaldatum te wijzigen. Opzeggen is dus 

niet noodzakelijk als de verzekeraar een wijziging wil doorvoeren. Indien de verzekeringnemer niet 

akkoord gaat met de gewijzigde premie of voorwaarden, accepteert hij de wijziging niet en beëindigd 

verzekeringnemer het contract, in plaats dat de verzekeraar het contract beëindigd. Voordeel voor de 

verzekeraar is dat hij zijn proces niet hoeft te wijzigingen, hij dient alleen verzekerde te informeren 

over de wijzigingen die hij heeft doorgevoerd voor de komende contractsperiode. Het informeren over 

de wijziging moet binnen 30 dagen voor de wijziging ingaat, deze termijn is korter dan de twee 

maanden die de verzekeraar bij een opzegging aan dient te houden. Het nadeel van deze benadering 

voor de verzekeraar is dat tussentijds wijzigingen niet meer mogelijk is. In het geval dat er gewijzigde 

omstandigheden zijn waar de verzekeraar op in wil spelen, zal hij de looptijd van de huidige 

contracten moeten respecteren. Voor consumentenverzekeringen is deze looptijd nu standaard één jaar. 

In uiterste gevallen bied artikel 6:258 BW nog een mogelijkheid voor de verzekeraar om de rechter te 

vragen de contracten aan te passen omdat ongewijzigd in stand houden niet gevergd kan worden. 

Voordeel van het slechts toestaan van wijzigen per contractsvervaldatum voor de consument is 

dat deze de zekerheid heeft dat er gedurende de looptijd van het contract geen wijzigingen plaats 

vinden, daar kan hij op vertrouwen. Bovendien worden zijn verzekeringscontracten nog steeds 

automatisch verlengd en heeft hij daar in principe geen omkijken naar. Indien de verzekeraar 

wijzigingen doorvoert wordt hij geïnformeerd en heeft hij het recht om zijn verzekering te beëindigen.  
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In deze benadering is de en bloc-clausule dus wel noodzakelijk, omdat zonder de clausule er 

geen sprake kan zijn van verlening van het contract met wijzigingen. De verzekeraar zou zonder en 

bloc-clausule de huidige contracten moeten opzeggen indien zij een wijziging in premie of 

voorwaarden wil doorvoeren. Dit betreft zowel wijzigingen die positief als negatief zijn voor 

verzekerde, dus ook voor een uitbreiding van de dekking of premieverlaging. De verzekeraar zou 

zonder en bloc-clausule alle verzekeringen moeten opzeggen en de verzekeringnemers een nieuw 

aanbod kunnen doen. Hierbij kan de verzekeraar er ook voor kiezen om bepaalde (risico) groepen geen 

nieuw aanbod te doen. Een neveneffect kan ook zijn dat de verzekeraar in dat geval minder snel 

geneigd zal zijn om positieve wijzigingen door te voeren omdat zij dan alle verzekeringen moet 

beëindigen.  

6.3.2. Onopzegbare verzekeringen 

Wat is de waarde van een contractstermijn bij verzekeringen die onopzegbaar zijn door de 

verzekeraar? Het betreft hier contracten die verzekerden afsluiten met het oog op het afdekken van 

risico’s voor een langere termijn, zoals levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Gezondheid 

en leeftijd spelen bij dit type verzekeringen een belangrijke factor waardoor oversluiten in de praktijk 

nagenoeg altijd nadelig is, zo niet onmogelijk. Verzekeringnemer mag per contract vervaldatum 

oversluiten maar zal dit in de regel niet snel doen wegens leeftijdstoeslag of verslechterde gezondheid. 

De verzekeraar mag niet opzeggen per contract vervaldatum. Heeft de contractstermijn dan dezelfde 

functie als bij de opzegbare verzekering, namelijk het afbakenen van een termijn waarbinnen de 

verzekeringnemer de zekerheid geniet van de overeengekomen dekking voor de overeengekomen 

prijs? Verzekeraars mogen de verzekering niet opzeggen gezien de grote belangen van de 

verzekeringnemer. In lijn hiermee ligt ook dat zij niet aan het einde van de contractstermijn dan wel 

zodanige wijzigingen mogen doorvoeren dat van verzekeringnemer in redelijkheid niet verwacht kan 

worden dat hij het contract voortzet. Verzekeraars moeten terughoudend omgaan met en bloc-

wijzigingen als het gaat om verzekeringen die zij niet mogen opzeggen. De bescherming die de 

wetgever heeft geboden door de verzekeringen onopzegbaar te maken mag niet teniet worden gedaan 

door de en bloc-wijziging. Om dit te waarborgen zou gedacht kunnen worden aan een dubbele toets 

voor het toepassen van de en bloc-clausule. Een en bloc-wijziging zou alleen per contractsvervaldatum 

gedaan mogen worden en tegelijkertijd slechts als er geen andere, minder ingrijpende mogelijkheden 

voorhanden zijn voor de verzekeraar.  

Alhoewel arbeidsongeschiktheids- en levensverzekeringen door verzekeraars niet opzegbaar 

zijn, vind ik het te ver gaan om te beargumenteren dat verzekeraars voor dit soort contracten alleen 

aanpassingen mogen doen in uiterste gevallen, zoals de situatie dat de solvabiliteit onder druk staat. 

Juist omdat het hier gaat om langlopende contracten is een zekere ruimte voor verzekeraars om in te 

spelen op onverwachte gebeurtenissen noodzakelijk. Verzekeraars hebben de keus om 
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contractstermijnen aan te houden van één jaar of drie jaar. Na deze eerste contractstermijn kan de 

verzekeraar geïnformeerd verlengen, dit is dan altijd voor maximaal één jaar, waarbij de klant 

maandelijks het recht heeft de polis op te zeggen. Indien de verzekeraar en de klant dit wensen, 

kunnen zij uitdrukkelijk wederom kiezen voor een langere contractstermijn van een of drie jaar. Een 

langere termijn is gunstig voor verzekeraars, omdat de verzekeringnemer niet eerder op mag zeggen. 

Echter, uitgaande van de regel dat er alleen per contractsvervaldatum wijzigingen doorgevoerd mogen 

worden, neemt de verzekeraar met langere contractstermijnen wel meer risico. Verzekeraars kunnen, 

indien zij onvoorziene risico’s niet te lang willen lopen ook kiezen voor de kortere contractstermijn 

van één jaar. Anderzijds kunnen verzekerden die de zekerheid willen over de voorwaarden en/of 

premie, kiezen voor de langere contractstermijn. Contracten met een langere looptijd zullen enerzijds 

door de langere looptijd een lagere premie kennen, echter, door de onmogelijkheid om tussentijds en 

bloc te wijzigen zal er een risico opslag gelden. Of een lange of korte contractduur nu uiteindelijk 

voordeliger is, is feitelijk niet zo relevant. Belangrijk is dat verzekerde zich er bewust van is welke 

zekerheid hij heeft door het afsluiten van het contract.  

Voor de verzekeringen die door de verzekeraar onopzegbaar zijn is de en bloc-clausule voor 

de verzekeraar een noodzakelijk middel om wijzigingen door te kunnen voeren. De clausule is hier 

nog relevanter dan voor verzekeringen die wel opzegbaar zijn. Daar kan de verzekeraar kiezen om 

verzekeringen te beëindigen om zo te voorkomen dat hij nog langer risico’s loopt die hij niet wil of 

niet kan dragen. Voor onopzegbare verzekeringen heeft de verzekeraar die mogelijkheid niet. Dus 

precies juist daar waar de en bloc-clausule wringt, namelijk de verzekeringen waar de belangen groot 

zijn en overstappen lastig is, is de clausule het hardst nodig om verzekeraars de ruimte te geven in te 

spelen op veranderende omstandigheden. Ook de consument is gebaat bij de en bloc-clausule, mits die 

terughoudend wordt toegepast. Het verbieden van de clausule zou er immers voor zorgen dat 

verzekeraars niet voorziene risico’s alvast in hun prijs stoppen en de verzekeringnemer vooruit al 

betaalt voor risico’s die zich wellicht nooit manifesteren. Vertrouwen in de verzekeraar speelt hierbij 

een belangrijke rol. Indien de consument erop vertrouwt dat de verzekeraar de en bloc-clausule niet 

lichtvaardig gebruikt, zal hij ook minder moeite hebben met de aanwezigheid van de clausule in de 

voorwaarden van zijn verzekering. Om dit vertrouwen te borgen kan de dubbele toets, waarbij de 

verzekeraar slechts gebruik mag maken van de en bloc-clausule indien er geen andere mogelijkheden 

voorhanden zijn, als oplossing worden geboden voor het toepassen van de en bloc-clausule door 

verzekeraars bij niet opzegbare verzekeringen.  

6.4. Samenvatting 

Van de vijf onderzochte benaderingen komt de benadering waarbij het toepassen van de en bloc-

clausule alleen per contractsvervaldatum is toegestaan naar voren als beste benadering in het licht van 

de relevante onderwerpen en perspectieven. Enerzijds is dit het geval omdat deze benadering voldoet 
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aan de verwachtingen van de consument, namelijk zekerheid gedurende de contractsperiode en 

derhalve de belangrijkste waarde die verzekeraars bieden, zekerheid, niet aantast. Anderzijds lijkt ook 

de rechtspraak dit uitgangspunt te ondersteunen door expliciet te vermelden dat tegen het einde van de 

contractsperiode een verzekeringscontract ook kan worden beëindigd door de verzekeraar. Dit laatste 

gaat niet op voor de verzekeringen die niet opzegbaar zijn door de verzekeraar, zoals levens- en 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Omdat deze verzekeringen niet opzegbaar zijn mag de en bloc-

clausule geen verkapte opzegging inhouden en bovendien verwacht de klant meer zekerheid van de 

verzekeraar, juist doordat deze verzekeringen niet opzegbaar zijn. Meer zekerheid zou gegeneerd 

kunnen worden door voor deze verzekeringen een dubbele toets aan te houden. Naast het slechts 

toegestaan zijn van het doorvoeren van wijzigingen per contractsvervaldatum, zou de verzekeraar bij 

niet opzegbare verzekeringen slechts mogen wijzigingen als er geen andere, minder ingrijpende 

maatregelen te treffen zijn.  
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7. Conclusie 

Klantbelang centraal is een belangrijk thema in de verzekeringswereld en onderdeel van een 

programma dat het vertrouwen in verzekeraars moet herstellen. De en bloc-clausule kan schade 

aanrichten aan het vertrouwen in verzekeraars doordat het verzekeraars de mogelijkheid biedt om de 

afspraken die zijn gemaakt tussen verzekeraar en de klant aan te tasten. De vraag die centraal staat in 

dit onderzoek is in hoeverre de en bloc-clausule nog zorgvuldig kan worden toegepast bij 

consumentenverzekeringen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is enerzijds gekeken naar de wet, 

rechtspraak, uitspraken van de Geschillencommissies, literatuur en zelfregulering van verzekeraars via 

het Verbond van Verzekeraars. Hieruit blijkt dat er diverse antwoorden op deze vraag zijn te 

onderscheiden waaruit ik vijf benaderingen heb geformuleerd. Er zijn verschillende belanghebbenden 

te onderscheiden waarvoor de en bloc-clausule relevant is, dat zijn de consument, de verzekeraar en de 

maatschappij als geheel. Voor vijf relevante onderwerpen, te weten, vertrouwen/zekerheid, imago, 

solidariteit, technologie/innovatie en kosten, is onderzocht in hoeverre deze onderwerpen aansluiten 

bij de verschillende benaderingen en perspectieven. Uit dit theoretisch onderzoek komt de benadering 

waarbij de en bloc-clausule slechts nog toegestaan is op het moment van contractsverlenging als beste 

naar voren. 

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat alle onderzochte verzekeraars nog steeds een en bloc-

clausule in hun voorwaarden opgenomen hebben. Een aantal verzekeraars heeft de eigen 

bevoegdheden wel ingeperkt en staat tussentijds wijzigen slechts toe in geval er sprake is van 

bijzondere omstandigheden. De consument geeft duidelijk te kennen verandering te willen ten 

opzichte van de huidige situatie. Het slechts toestaan van de en bloc-wijziging per 

contractsvervaldatum heeft hierbij de voorkeur van de consument.  

 Dat de klant en de verzekeraar voor een afgesproken periode afspraken maken over de premie 

en de voorwaarden speelt een belangrijke rol voor de voorkeur voor de benadering waarbij de en bloc-

clausule slechts per contractsvervaldatum toegepast mag worden. Zekerheid is de belangrijkste waarde 

voor consumenten bij verzekeringen. De klant heeft tot de contractsvervaldatum zekerheid, daarna zijn 

beide partijen niet meer gebonden aan het contract, tenzij zij verlengen. Hierbij moet wel onderscheid 

gemaakt worden tussen verzekeringen die opzegbaar zijn door de verzekeraar en verzekeringen die dit 

niet zijn. Voor deze laatste categorie zou er een extra eis moeten gelden voor de verzekeraar per 

contractsvervaldatum wijzigingen mag doorvoeren, de eis dat er geen minder ingrijpende manier is om 

de aanpassing te realiseren. Deze zogenaamde dubbele toets is nodig omdat bij onopzegbare 

verzekeringen, er andere belangen meewegen en verwachtingen bij de klant leven. Het zou niet 

verenigbaar zijn met de bedoeling van de wetgever om de verzekeraar via de en bloc-clausule wel de 

mogelijkheid te geven de premies of voorwaarden dusdanig aan te passen dat er feitelijk sprake is van 

een opzegging c.q. een heel nieuw contract.  
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De gekozen benadering sluit tussentijds wijzigen uit. In het geval een verzekeraar te maken 

heeft met een zeer slechte solvabiliteit kan deze de rechter vragen om op grond van artikel 6:258 BW 

zijn huidige contracten aan te passen. Hierbij gaat het om situaties die het voortbestaan van de 

verzekeraar bedreigen. De en bloc-clausule is derhalve niet nodig in deze situaties. In de situaties 

waarin er sprake is van wijzigen per contractsvervaldatum is de en bloc-clausule bij opzegbare 

verzekeringen ook niet per se nodig, de verzekeraar kan ook kiezen om de huidige verzekering op te 

zeggen. Gezien het klantbelang is dit echter geen wenselijke situatie, de klant krijgt dan te maken met 

administratieve lasten, hogere kosten en bovendien het risico op onverzekerbaarheid. De en bloc-

clausule biedt de verzekeraars en verzekerden daarmee een administratief voordeel. Voor de niet 

opzegbare verzekeringen is de en bloc-clausule wel noodzakelijk om wijzigingen door te voeren, 

aangezien de verzekeraar het contract niet mag beëindigen en derhalve geen andere opties heeft om 

aan (regulier) portefeuille onderhoudt te doen.  

Uit mijn onderzoek blijkt dat wijzigingen slechts per contractsvervaldatum doorgevoerd 

zouden moeten worden. Een volgende vraag is hoe dit dan geregeld moet worden? Artikel 7:940 lid 4 

BW laat nu de mogelijkheid open om tussen contractstermijnen in te wijzigen. Artikel 2:603 van de 

PEICL zegt uitdrukkelijk dat wijzigen slechts per contractsvervaldatum mag. Het aanpassen van de 

artikel 7:940 lid 4 naar de voorbeeldtekst van de PEICL zou een mogelijkheid zijn. Zelfregulering kan 

ook als middel gebruikt worden om tussen contractstermijnen in wijzigen te verbieden. De consument 

kan naleving van zelfregulering echter niet bij de rechter afdwingen. Hoe het verbieden van het 

wijzigen tussen contractstermijnen in het beste praktisch uitgevoerd kan worden zou nader onderzocht 

moeten worden.  
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Bijlage 1: en bloc-clausules autoverzekeringen 

 

1. Klaverblad: Polisvoorwaarden RA.15 

Artikel 7 Aanpassing van de verzekering 

Wij mogen de premie en/of voorwaarden van uw verzekering veranderen. Als wij dat doen, dan schrijven wij de 

verzekeringnemer wat wij willen veranderen en op welke datum. Hij kan de verzekering stoppen als hij het er 

niet mee eens is. 

2. Reaal: Voorwaarden Reaal goed geregeld pakket (van toepassing op alle schadeverzekeringen) 

3.4 Mogen wij de premie en voorwaarden veranderen?  

Wij mogen de premie en de voorwaarden van de verzekering altijd veranderen. Als wij dit doen, dan laten we u 

dit een maand van tevoren weten. Bent u het niet eens met onze verandering? Dan kunt u de verzekering 

stoppen.  

3. Nationale Nederlanden: Polisvoorwaarden zekerheidspakket particulieren 

Kunnen wij de premie en voorwaarden wijzigen? 

Ja, wij kunnen de premie en voorwaarden wijzigen. Als we wijzigingen doorvoeren, dan doen we dit altijd op de 

verlengingsdatum. U hoort dit ruim van tevoren van ons. Bent u het niet eens met de wijziging? Dan kunt u de 

verzekering opzeggen. 

4. Centraal beheer: Voorwaarden schadepolis algemeen 

6. Wanneer mogen wij de premie of de rechten & plichten aanpassen?  

Als de consumentenprijzen veranderen.  

Wij mogen aanpassen op de verlengingsdatum.  

Algemeen  

Wij volgen de indexen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Als er voor ons een reden is om de premie of rechten & plichten aan te passen.  

 Wij mogen aanpassen op de verlengingsdatum.  

 Bijvoorbeeld omdat we erg veel schades hebben. Als uw situatie verandert.  

Belangrijke veranderingen meldt u direct. 

- Bij de verschillende verzekeringen leest u wat belangrijke veranderingen zijn.  

Als wij dit doen voor een groep klanten of een groep verzekeringen.  

 Wij mogen aanpassen op ieder moment van het jaar.  

 Voor de hele groep op dezelfde manier.  

 Voor de hele groep op het zelfde moment.  

 Alleen in bijzondere gevallen.  

17. Wat als wij de premie of rechten & plichten aanpassen?  
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U mag de verzekering elke dag stoppen.  

 Niet als wij aanpassen doordat er iets in de wet verandert.  

 Niet als wij de premie verlagen of de verzekering verbeteren.  

 Alleen de verzekering die we aanpassen.  

5. De Goudse: algemene voorwaarden prive pakket online 

2.4.Wanneer kunnen wij de premie en voorwaarden wijzigen?  

Wijziging van premie en voorwaarden  

Wij kunnen de premie en de voorwaarden van uw pakket en van de verzekeringen in uw pakket groepsgewijs 

wijzigen. Dit houdt in dat wij voor een groep klanten met eenzelfde pakket of verzekering dezelfde wijzigingen 

doorvoeren. Een wijziging kan voor u nadelig of voordelig zijn. Wij bepalen op welke datum de wijziging 

ingaat.  

2.4.2 Voor u nadelige wijzigingen  

Soms moeten wij besluiten om een voor u nadelige wijziging door te voeren. Wij delen u mee waaruit de 

wijziging bestaat en wat de gevolgen hiervan zijn. U heeft na onze mededeling één maand de tijd om aan te 

geven dat u niet akkoord gaat met de wijziging. Gaat u niet akkoord? Dan:  

 -  eindigt bij een wijziging van de Algemene voorwaarden uw gehele pakket. De einddatum is de dag 

waarop de wijziging zou ingaan;  

 -  eindigt bij een wijziging van de premie alleen de verzekering waarvoor de wijziging zou gelden. En 

de eventueel lopende aanvullende verzekering(en). De einddatum is de dag waarop de wijziging zou 

ingaan;  

 -  eindigt bij een wijziging van de Aanvullende voorwaarden alleen de verzekering waarvoor de 

wijziging zou gelden. En de eventueel lopende aanvullende verzekering(en).De einddatum is de dag 

waarop de wijziging zou ingaan.  

Reageert u niet binnen één maand na onze mededeling? Dan nemen wij aan dat u akkoord gaat met de 

wijziging.  

2.4.3 Voor u voordelige wijzigingen  

Soms is het voor ons mogelijk om de premie te verlagen of de voorwaarden te verbeteren. Wij delen u mee 

waaruit de wijziging bestaat en wat de gevolgen hiervan zijn. Een voor u voordelige wijziging kunt u niet 

weigeren. U kunt dan dus ook niet het pakket of een verzekering laten eindigen.  

6. Noordhollansche van 1816: AVL1 

Artikel 10 Wanneer veranderen uw premie en verzekeringsvoorwaarden?  

1. Wij hebben het recht om tussentijds de premie en de voorwaarden van een of meerdere soorten 

verzekeringen voor al onze verzekerden tegelijk te veranderen. Ook deze algemene voorwaarden mogen 

wij op die manier aanpassen. Als de premie of voorwaarden veranderen, ontvangt u van ons informatie 

over de wijziging(en).  

2. Wij hebben het recht om op een door ons te bepalen datum de premie en de voorwaarden van een of 

meerdere soorten verzekeringen voor al onze verzeker- den te veranderen. Deze verandering gaat dan in 

op de eerstvolgende contractsvervaldatum van uw polis. Ook de algemene voorwaarden mogen wij op 

die manier aanpassen. Als de premie of voorwaarden veranderen, ontvangt u van ons informatie over de 

wijziging(en).  

3. Bent u het niet eens met een wijziging van premie of voorwaarden? Dan kunt u de verzekering 

opzeggen per de ingangsdatum van de wijziging. Als wij niet binnen 30 dagen na kennisgeving van de 

wijziging bericht hierover van u ontvangen, nemen wij aan dat u met de wijziging hebt ingestemd.  
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7. Interpolis: algemene voorwaarden 

Artikel 6: Wat als premie en/of voorwaarden wijzigen 

Wij hebben het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen in één keer en voor 

alle verzekerden van die groep tegelijk of groepsgewijs te wijzigen. Als deze verzekering tot die groep 

hoort,  dan hebben wij het recht de premie en/of de voorwaarden ervan overeenkomstig die wijziging aan te 

passen op een datum die door ons wordt bepaald. Wij informeren u over die wijziging. Als u niet binnen dertig 

dagen na de ontvangst van deze mededeling schriftelijk aan ons hebt laten weten dat u niet met de wijziging 

instemt, gaan wij ervan uit dat u er mee instemt. Als u schriftelijk hebt laten weten dat u niet met die wijziging 

instemt, eindigt die verzekering op de datum die wij in de mededeling noemen. U mag deze wijziging niet 

weigeren als zij voorvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen, als de wijziging een verlaging van de premie 

inhoudt en/of een verbetering van de voorwaarden betekent (bijvoorbeeld een uitbreiding van de dekking) 

8. ANWB: voorwaarden ANWB autoverzekering 

Artikel 7. Wanneer mogen wij de verzekering wijzigen?  

Wij mogen de premie en/of de voorwaarden wijzigen. Hierover krijgt u van tevoren bericht. Als u het niet eens 

bent met de wijzigingen, kunt u de verzekering opzeggen.  

9. Allianz: voorwaarden autoverzekering 

25. Kunnen wij uw premie en voorwaarden veranderen? 

Wij kunnen uw premie en de voorwaarden van uw verzekering veranderen. Als wij dat doen, hoort u dat uiterlijk 

een maand van tevoren. Bent u het niet eens met de verandering? Dan kunt u  de verzekering opzeggen. Die 

stopt dan meteen op de dag dat u opzegt. Wij kunnen uw premie en voorwaarden ook veranderen in de volgende 

situaties: 

• Alsueenverkeerdaantalschadevrijejarenheeftopgegeven.  

• Als u de verzekering zelf verandert. Bijvoorbeeld als u verhuist,   een andere auto verzekert of een andere 

hoofdbestuurder doorgeeft. De hoofdbestuurder is de persoon die de auto meestal bestuurt. Wij 

beoordelen de verzekering dan alsof het een nieuwe verzekering is. Het kan ook zijn dat wij uw auto 

dan niet meer kunnen verzekeren.  

10. FBTO: voorwaarden autoverzekering 

10. Wanneer mogen wij uw premie en de voorwaarden veranderen?  

Wij mogen alleen iets veranderen dat voor iedere verzekerde met dezelfde verzekering geldt. Wij laten het op 

tijd aan u weten als er iets verandert. De verandering gaat dan per direct in of op een datum die wij noemen.  

Bent u het niet eens met een verandering?  

Stuur ons een brief of e-mail. Schrijf in de brief of e-mail dat u niet akkoord gaat met de verandering. Stuur de 

brief of e-mail op binnen 30 dagen na ons bericht over de verandering. Uw verzekering stopt dan op de datum 

dat de verandering inging of ingaat. Laat u binnen 30 dagen niets horen? Dan gaan wij ervan uit dat u instemt 

met de verandering.  

11. ASR: Algemene voorwaarden voordeelpakket 

Artikel 5 Wanneer veranderen uw premie en verzekeringsvoorwaarden? 

Aanpassing bij verlenging van de verzekering   

5.1 Wij kunnen jaarlijks de premie en de voorwaarden van een of meerdere soorten verzekeringen voor al onze 

verzekerden aanpassen. Deze aanpassing gaat dan in op de jaarlijkse verlengingsdatum van uw polis. Ook de 
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algemene voorwaarden kunnen wij op die manier aanpassen. Als de premie of voorwaarden veranderen, 

ontvangt u van ons een brief met informatie over de wijziging. 

Aanpassing tijdens de looptijd van de verzekering   

5.2 Het is in ieders belang dat wij onze verplichtingen in de toekomst ook kunnen (blijven) nakomen. In 

bijzondere gevallen kan het noodzakelijk zijn om tussentijds de premie en/of voorwaarden te veranderen. Er kan 

zich een situatie voordoen waarin wij niet met de verandering kunnen wachten tot de jaarlijkse 

verlengingsdatum. Bijvoorbeeld omdat wetgeving ons daartoe verplicht. Dat zullen situaties zijn waarvan wij nu 

nog niet kunnen inschatten of ze zich voordoen. 

Wij kunnen tussentijds de premie en de voorwaarden van een of meerdere soorten verzekeringen voor al onze 

verzekerden tegelijk veranderen. Ook de algemene voorwaarden kunnen wij op die manier aanpassen. Wij 

zorgen ervoor dat we de verandering in de premies en/of voorwaarden zo beperkt mogelijk houden. Als de 

premie of voorwaarden veranderen, ontvangt u van ons een brief met informatie over de wijziging. 

5.3. Bent u het niet eens met een wijziging van premie of voorwaarden? Dan kunt u de verzekering opzeggen. 

Wij beëindigen de  verzekering dan met ingang van de eerstkomende maandelijkse beëindigingsdatum. Als wij 

geen bericht van u ontvangen, dan gelden de veranderingen ook voor u. 

12. Ditzo: algemene voorwaarden 

5 Wanneer veranderen je premie en verzekeringsvoorwaarden? 

Aanpassing bij verlenging van de verzekering 

5.1 Wij kunnen jaarlijks de premie en de voorwaarden van je verzekering veranderen. Deze aanpassing gaat dan 

in op de jaarlijkse verlengingsdatum van je polis. Ook de algemene voorwaarden kunnen wij op die manier 

aanpassen. Als de premie of voorwaarden veranderen, ontvang je van ons informatie over de wijziging. 

Aanpassing tijdens de looptijd van de verzekering 

5.2 Het is in ieders belang dat wij onze verplichtingen in de toekomst ook kunnen (blijven) nakomen.  In 

bijzondere gevallen kan het noodzakelijk zijn om tussentijds de premie en/of voorwaarden te veranderen. Er kan 

zich een situatie voordoen waarin wij niet met de verandering kunnen wachten tot de jaarlijkse 

verlengingsdatum. Bijvoorbeeld omdat wetgeving ons daartoe verplicht. Dat zullen situaties zijn waarvan wij nu 

nog niet kunnen inschatten of ze zich voordoen. Wij kunnen tussentijds de premie en de voorwaarden van een of 

meerdere soorten verzekeringen voor al onze verzekerden tegelijk veranderen. Ook de algemene voorwaarden 

kunnen wij op die manier aanpassen. Wij zorgen ervoor dat we de verandering in de premies en/ of voorwaarden 

zo beperkt mogelijk houden. Als je premie of voorwaarden veranderen, ontvang je van ons informatie over de 

wijziging. 

5.3 Als je een schade meldt, dan beoordelen wij de omstandigheden waarin de schade ontstond. Als wij daarvoor 

een aanleiding zien, bijvoorbeeld als je veel schades claimt in een korte tijd, kunnen wij besluiten om de 

verzekering aan te passen, bijvoorbeeld door de premie te verhogen, een eigen risico toe te passen, het bestaande 

eigen risico te verhogen of aanvullende voorwaarden te stellen. Dat besluiten we binnen 30 dagen: 

- na je schademelding, of  - nadat wij je schade vergoed hebben, of  - nadat wij je verzoek om 

schadevergoedinghebben afgewezen.  Wij laten je weten wanneer de wijziging ingaat. 

13. London: algemene voorwaarden 

10. Wanneer mogen we de voorwaarden of de premie veranderen? 

Aan het begin van de verzekering heeft u ons informatie gegeven. Met deze gegevens hebben we de premie en 

de voorwaarden bepaald. Veranderen deze gegevens, dan mogen we de premie en de voorwaarden veranderen. 

We mogen de premie en/of de voorwaarden ook veranderen als we dat voor alle verzekeringen van London 

tegelijk doen. Of voor een bepaalde soort verzekeringen. Of voor een specifieke groep verzekeringen binnen een 
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bepaalde soort. We kunnen de premie en de voorwaarden veranderen bij verlenging van uw verzekering of 

tussentijds. Als we de premie en/of voorwaarden veranderen, dan sturen we u hierover van tevoren een brief. 

Verandering van de premie en/of voorwaarden bij verlenging  van uw verzekering   

Als we de premie en/of de voorwaarden van uw verzekering veranderen op het moment dat die verlengd wordt, 

gaan de veranderingen in op de dag van de verlenging. 

Verandering van de premie en/of voorwaarden tijdens de looptijd van de verzekering 

In bijzondere gevallen kan het nodig zijn dat wij tussentijds de premie en/ of voorwaarden veranderen. 

Bijvoorbeeld omdat er iets verandert in de wet. Wanneer we tussentijds de premies en/ of voorwaarden 

veranderen, dan laten wij u dat altijd van te voren weten met een brief. Hierin staat wat we veranderen en 

waarom. In die brief staat ook de datum waarop de verandering ingaat. 

Bent u het eens met de verandering? 

Als u het eens bent met de verandering, dan hoeft u niets te doen. De verandering gaat in op de datum die in onze 

brief staat. 

Bent u het niet eens met de verandering? 

Als u het niet eens bent met de verandering, dan mag u die weigeren. Dit kan tot uiterlijk 30 dagen nadat de 

verandering ingaat. 

• Weigert u vóór de datum waarop de verandering ingaat? Dan stopt   de verzekering op de datum die in onze 

brief staat.  

• Weigert u ná de datum waarop de verandering ingaat? Dan stopt de   verzekering op de datum van uw 

weigering.  

• Weigert u meer dan 30 dagen ná de datum waarop de verandering   ingaat, of laat u niets van u horen? Dan 

stopt de verzekering niet en geldt de verandering ook voor u.  

14. OHRA: polisvoorwaarden autoverzekering 

1. Artikel 14  

Wanneer kunnen wij de premie of de voorwaarden aanpassen?  

Het kan voor ons nodig zijn dat wij de premie of de voorwaarden van uw verzekering veranderen. 

Bijvoorbeeld door de premie 

te verhogen of de vergoeding aan te passen of te beperken. 

Dat doen we dan bij alle verzekeringen van eenzelfde soort. We kunnen de premie en/of voorwaarden 

veranderen bij verlenging of tussentijds. Wanneer we dat doen, sturen we u daarover van tevoren een 

brief of een e-mail.  

14.1 Aanpassing bij verlenging van uw verzekering  

Wanneer uw verzekering verlengd wordt, kunnen wij de premie en/of voorwaarden veranderen. De 

veranderingen gaan dan in op de eerste dag van de nieuwe contractperiode.  

14.2 Aanpassing tijdens de loop van de verzekering  

1. Het is in ieders belang dat we onze verplichtingen uit deze verzekering in de toekomst ook kunnen (blijven) 

nakomen. In bijzondere gevallen kan het nodig zijn dat wij tussentijds de premie en/of voorwaarden voor al onze 

verzekerden van deze verzekering veranderen. Soms kan een verandering namelijk niet wachten tot de 

verzekering verlengd wordt. Bijvoorbeeld omdat dat zeer ernstige financiële gevolgen voor ons zou hebben of 
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omdat wetgeving ons daartoe verplicht. Dat zijn situaties waarvan wij nu nog niet kunnen inschatten of ze zich 

voordoen. Wij zorgen ervoor dat we de verandering in de premies en/of de voorwaarden zo beperkt mogelijk 

houden.  

2. Wij kunnen ook alleen bij uw verzekering tussentijds de premie en/of voorwaarden veranderen. Dit doen wij 

als u (te) veel schade meldt of als de risico’s die u loopt, veranderen.  

3. Wanneer we tussentijds de premies en/of voorwaarden aanpassen, dan laten wij u dat vanzelfsprekend altijd 

van tevoren weten. Per brief of e-mail leggen we u dan precies uit waarom we de tussentijdse verandering nodig 

vinden, wat we veranderen en wanneer die verandering ingaat.  

14.3 Bent u het niet eens met de veranderingen?  

Bent u het niet eens met de veranderingen? Dan kunt u de verzekering stoppen. Dat doet u door ons een brief of 

e-mail te sturen waarin u zegt dat u de verzekering wilt stoppen. 

U moet dit doen binnen dertig dagen na de datum waarop de veranderingen zouden ingaan. Uw verzekering stopt 

dan op die datum. Stuurt u ons geen brief of e-mail binnen deze termijn van dertig dagen? Dan gelden de 

veranderingen ook voor u.  

14.4 U kunt uw verzekering niet altijd stoppen als er iets verandert  

Moeten wij de premie en/of de voorwaarden veranderen omdat er iets verandert in de wet of rechtspraak? Dan 

kunt u uw verzekering niet stoppen.  

15. Unigarant: voorwaarden autoverzekering 

Artikel 5. Wanneer mogen wij de verzekering wijzigen?  

Wij mogen de premie en/of de voorwaarden wijzigen. Hierover krijgt u van tevoren bericht. Als u het niet eens 

bent met de wijzigingen, kunt u de verzekering opzeggen.  
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Bijlage 2: en bloc-clausules arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

 

1. MOVIR: De soepel en zeker AOV voorwaarden 

8.1 Wijziging van premie en/of polisvoorwaarden  

De premie van uw verzekering wordt onder andere bepaald door uw beroepsgroep en de daarbij horende 

premiegroep.  

Onder ‘beroepsgroep’ verstaan wij: een groep verzekerden die hetzelfde beroep uitoefent.  

Onder ‘premiegroep’ verstaan wij: een groep verzeker den die hetzelfde premietarief heeft.  

Jaarlijks kunnen wij per beroepsgroep en/of premie groep onderzoek doen naar de omstandigheden van die 

beroepsgroep en/of premiegroep. Wij inventariseren en analyseren binnen de beroepsgroep en/of 

premiegroep dan onder andere:  

o de maatschappelijke trends;  

o het economisch klimaat;  

o de wet en regelgeving;  

o de gezondheidsaspecten (niet uw persoonlijke gezondheid) en  

o het schadeverloop.  

Wij kunnen op basis van de uitkomst van onze analyse besluiten de premie te verhogen of te verlagen en/of de 

polisvoorwaarden te wijzigen.  

Als wij de premie en/of polisvoorwaarden wijzigen voor uw beroepsgroep en/of premiegroep, dan gelden die 

wijzigingen ook voor u. U krijgt dan voor 1 november bericht van ons.  

Een wijziging van de premie en/of polisvoorwaarden gaat in op 1 januari volgend op ons bericht aan u. Tenzij u 

geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dan geldt een wijziging van de polisvoorwaarden pas als u 

weer arbeidsgeschikt bent.  

Een premieverhoging en/of polisvoorwaardenwijziging die op een andere datum ingaat dan 1 januari zullen wij 

alleen doen bij extreme omstandigheden (zoals financiële instabiliteit van Movir), waardoor wij de 

verzekering niet meer ongewijzigd kunnen voortzetten. Dit kan ook als er sprake is van wijzigingen in 

wet en regelgeving.  

Als u het niet met een wijziging van de premie en/of polisvoorwaarden eens bent, kunt u uw verzekering 

opzeggen.  

2. Loyalis: polisvoorwaarden AOV individueel 

 

Artikel 17. Herziening van tarieven en/of voorwaarden  

De maatschappij heeft het recht het tarief en/of de voorwaarden van bepaalde groepen van de bij haar lopende 

verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot zo een groep, dan is de maatschappij gerechtigd 

het tarief en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een 

door haar te bepalen datum.  

Voor verzekeringen krachtens welke al een uitkering wordt gedaan, of krachtens welke een mogelijke aanspraak 

op een toekomstige uitkering is ontstaan, zal de wijziging van het tarief en/of voorwaarden plaats vinden op de 
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door de maatschappij bepaalde datum, doch de wijziging van de voorwaarden zal eerst van kracht worden, zodra 

de uitkering is beëindigd.  

De verzekerde wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij 

binnen de in de kennisgeving genoemde termijn schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval 

vervalt de verzekering per de datum in de kennisgeving door de maatschappij genoemd.  

 

3. Reaal: Voorwaarden Reaal UNIM AOV 

10.5 Mogen wij de verzekering aanpassen?  

Wij mogen de premie en de voorwaarden van alle verzekeringen die tot een bepaalde groep behoren, gelijktijdig 

aanpassen. Als uw verzekering tot deze groep behoort, mogen wij uw verzekering dus ook aanpassen. Als wij 

besluiten tot aanpassing, laten wij u dit schriftelijk weten. Daarbij melden wij u op welke datum wij uw 

verzekering aanpassen. Als u het eens bent met de aanpassing, dan hoeft u niets te doen.  

Als u het oneens bent met de aanpassing, dan kunt u de verzekering schriftelijk stoppen. Wij stoppen verzekering 

alleen als wij uw brief hebben ontvangen voor de uiterste datum die wij in onze brief noemen. In onze brief leest 

u ook de datum waarop wij uw verzekering dan stoppen.  

Als u op het moment van de aanpassing arbeidsongeschikt bent en een uitkering ontvangt, passen wij wel de 

premie aan, maar niet de voorwaarden. De voorwaarden worden pas aangepast als u geen uitkering meer 

ontvangt.  

Als wij de verzekering aanpassen, dan kunt u de verzekering niet stoppen, als: 

Wij de premie en/of voorwaarden vanwege de wet moeten aanpassen. 

De premie omlaag gaat en de dekking gelijk blijft. 

De premie niet omhoog gaat en de dekking beter wordt. 

De premie alleen omhoog gaat door het bereiken van een leeftijdsgrens.  

 

 

4. Klaverblad: Polisvoorwaarden AO14 

Artikel 14 Aanpassing van de verzekering 

• Wij mogen de premie en/of voorwaarden voor een groep verzekeringen veranderen. Als uw verzekering bij 

deze groep hoort, dan schrijven wij de verzekeringnemer wat wij willen veranderen en op welke datum. 

Als u het daar niet mee eens bent, dan kunt u de verzekering stoppen, zie artikel 15.  

• De aanpassing van de verzekering heeft geen invloed op de uitkeringen die wij doen voor een 

arbeidsongeschiktheid die op het moment van de aanpassing bestaat.  

 

5. Delta Lloyd: voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers 

Artikel 11 Wanneer kan de verzekering worden aangepast?  

Artikel 11.1 Wanneer kunnen wij de verzekering aanpassen?  

Wij kunnen de premie en de voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen van dezelfde soort aanpassen. Dit 

heet een ‘en bloc wijziging’. Als wij dat doen vertellen wij u van te voren wat er verandert.  

 –  Wanneer wij uw verzekering verlengen kunnen wij de premie en/ of voorwaarden veranderen. De 

veranderingen gaan dan in op de eerste dag van de nieuwe contractsperiode.  

 –  Het kan nodig zijn dat wij de premie en/ of voorwaarden tijdens de contractsperiode veranderen. Dat 

doen wij alleen in bijzondere gevallen. Wij kunnen dan niet wachten met de verandering tot de 

verzekering verlengd wordt. Bijvoorbeeld omdat de financiële gevolgen voor ons te ernstig zijn als wij 
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het niet doen. Het is voor iedereen belangrijk dat we onze verplichtingen uit deze verzekering ook in de 

toekomst kunnen blijven nakomen.  

 –  Wij leggen precies uit waarom de verandering nodig is. Dat zullen situaties zijn waarvan wij nu nog 

niet kunnen voorspellen of ze gaan voorkomen. Wij vertellen u ook wanneer de verandering ingaat.  

Let op: Bent u het niet eens met de verandering? Dan kunt u de verzekering stoppen. 

Dat doet u door ons een brief (of e-mail) te sturen. Daarin zegt u dat u de verzekering wilt stoppen. U 

moet dit doen binnen 30 dagen na de datum waarop u ons bericht over de verandering heeft ontvangen. 

De verzekering stopt dan op de datum dat de veranderingen in gaan. Als u ons geen brief stuurt binnen 

deze 30 dagen, dan gelden de veranderingen ook voor u.  

 –  De veranderingen gelden niet voor schade als gevolg van arbeidsongeschiktheid die is ontstaan voor 

de datum van de verandering.  

– U kunt niet altijd uw verzekering opzeggen als wij iets veranderen.  

1. a  U kunt niet opzeggen als er iets in de wet of regelgeving verandert en wij daarom de  

premie of de voorwaarden moeten veranderen.  

2. b  U mag niet opzeggen als een premieverhoging het gevolg is van een in de voorwaarden met u 

afgesproken jaarlijkse aanpassing van de premie.  

U mag ook niet opzeggen als een algemene verandering in uw voordeel is of voor u geen gevolgen heeft.  

6. NN: arbeidsongeschiktheidsverzekering: Polismantel 442-14 

 

Artikel 15 

15.1 Herziening 

Indien de verzekeraar haar tarieven en/of voorwaarden  voor verzekeringen van deze soort herziet, 

heeft zij het  recht deze verzekering aan die nieuwe tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Voor die 

verzekeringen waarop een uitkering wordt gedaan, zal de herziening van de premie plaatsvinden op de 

door de verzekeraar vastgestelde datum; de herziening van de voorwaarden zal echter pas van kracht 

worden zodra de uitkering is beëindigd. 

De verzekeraar zal die aanpassing vooraf aankondigen. 

15.2 Recht van weigering 

Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan de nieuwe tarieven en/of voorwaarden te weigeren 

indien de aanpassing leidt tot premieverhoging en/of beperking van de dekking, tenzij deze wijzigingen 

voortvloeien uit een wettelijke regeling of bepaling. 

Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te maken, dient hij de verzekeraar daarvan, voor 

het einde van een termijn van 30 dagen na de aangekondigde datum van aanpassing, schriftelijk kennis 

te geven.  De verzekering eindigt dan op de aangekondigde datum van aanpassing of op het tijdstip van 

weigering indien de weigering na die datum plaatsvindt. 

15.3 Voortzetting van de verzekering 

Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn in 15.2 bedoelde recht, dan wordt hij geacht 

met de aanpassing in te stemmen. In dat geval wordt de verzekering voortgezet met toepassing van de 

nieuwe tarieven en/of voorwaarden. 

 

7. Aegon (verstopt!!): algemene voorwaarden nr. 2200 

 4  Hoe betaalt u de premie?    

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U ontvangt van ons een 

herinnering als wij de premie niet op tijd hebben ontvangen.  

  Wat gebeurt er als u niet (op tijd) betaalt?    



 77 

Als u een betalingsachterstand krijgt van meer dan 30 dagen, dan vervalt de dekking vanaf de dag dat u de 

premie en kosten had moeten betalen. Een schade die ontstaat of verergert in deze periode is niet verzekerd. 

U heeft weer dekking één dag nadat wij uw (achterstallige) betaling hebben ontvangen en geaccepteerd. 

  Als u na onze herinnering(en) nog steeds niet betaalt, dan kunnen wij de verzekering stoppen of de premie 

laten incasseren. De incassokosten zijn dan voor uw rekening.   U blijft altijd verplicht om de premie te 

betalen!  

  Kunnen de voorwaarden en/of de premie veranderen?   Wij kunnen de premie of voorwaarden van uw 

verzekering aanpassen. U krijgt dan in ieder geval één maand van tevoren hierover bericht van ons. U kunt 

de verzekering stoppen als u het met de aanpassing niet eens bent.  

8. Zelf.nl: polisvoorwaarden zelf arbeidsongeschiktheidsverzekering Z.AOV.14.06 

 Mogen wij de verzekering aanpassen?  

Wij mogen de premie en de voorwaarden van alle verzekeringen die tot een bepaalde groep behoren, 

gelijktijdig aanpassen. Als je verzekering tot deze groep behoort, mogen wij je verzekering dus ook 

aanpassen. Als wij besluiten om deze verzekering aan te passen, laten wij je dit schriftelijk weten. 

Daarbij melden wij op welke datum wij de verzekering aanpassen. Als je het eens bent met de 

aanpassing, dan hoef je niets te doen. Als je het niet eens bent met de aanpassing, dan kan je de 

verzekering stoppen. Dit moet je schriftelijk aan ons melden. Wij stoppen deze verzekering alleen als 

wij je bericht hebben ontvangen voor de uiterste datum die in onze brief is genoemd. In onze brief lees 

je ook de datum waarop wij je verzekering dan stoppen.  

Ben je op het moment van de aanpassing arbeidsongeschikt en ontvang je een uitkering? Dan passen 

wij wel de premie aan, maar niet de voorwaarden. De voorwaarden passen wij pas aan als wij geen 

uitkering meer betalen.  

Passen wij de verzekering aan? Dan kan je de verzekering niet stoppen, als:  

o Wij de premie en/of voorwaarden vanwege de wet of een besluit van de toezichthouder moeten 

aanpassen.  

o De premie omlaag gaat en de dekking gelijk blijft.  

o De premie gelijk blijft en de dekking beter word.  

o De premie alleen omhoog gaat door het bereiken van een leeftijdsgrens.  

o De premie wijzigt omdat er een jaarlijkse aanpassing van de premie is afgesproken.  

o De premie omhoog gaat omdat een verhoging van het verzekerde jaarbedrag is afgesproken.  

9. Univé: REGLEMENT Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV-4.1  

Artikel 24 Herziening van premie en/of voorwaarden  

1. 24.1.  Univé heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen van de bij haar 

lopende en geschorste verzekeringen en-bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan 

mag Univé de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering aanpassen, overeenkomstig die 

wijziging. De datum waarop dit gebeurt wordt bepaald door Univé.  

2. 24.2.  Voor die verzekeringen onder welke een uitkering wordt gedaan, zal de wijziging van de premie 

plaats vinden op de door Univé bepaalde datum, doch de wijziging van de voorwaarden zal van kracht 

worden zodra de uitkering is beëindigd.  

3. 24.3.  U wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij u 

binnen de in de kennisgeving genoemde termijn schriftelijk aan Univé het tegendeel heeft bericht. In dit 

laatste geval eindigt de verzekering op de datum die in de kennisgeving door Univé is genoemd.  

4. 24.4.  U kunt de verzekering niet beëindigen indien: 

1. de wijziging van de premie en/of de voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of wettelijke 

bepalingen; 2. de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking inhoudt; 

3. de wijziging een uitbreiding van de dekking met een gelijkblijvende premie inhoudt; 

4. de wijziging van de premie direct voortvloeit uit het door de verzekerde bereiken van een 

leeftijdsgrens waaraan de premie is gekoppeld;  
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5. de wijziging van de premie voortvloeit uit een vooraf overeengekomen jaarlijkse premie aanpassing;  

6. de premieverhoging het gevolg is van een contractuele aanpassing van het te verzekeren risico.  

10. De Goudse: algemene voorwaarden prive pakket online 

2.4.Wanneer kunnen wij de premie en voorwaarden wijzigen?  

2.4.1. Wijziging van premie en voorwaarden  

Wij kunnen de premie en de voorwaarden van uw pakket en van de verzekeringen in uw pakket groepsgewijs 

wijzigen. Dit houdt in dat wij voor een groep klanten met eenzelfde pakket of verzekering dezelfde wijzigingen 

doorvoeren. Een wijziging kan voor u nadelig of voordelig zijn. Wij bepalen op welke datum de wijziging 

ingaat.  

2.4.2 Voor u nadelige wijzigingen  

Soms moeten wij besluiten om een voor u nadelige wijziging door te voeren. Wij delen u mee waaruit de 

wijziging bestaat en wat de gevolgen hiervan zijn. U heeft na onze mededeling één maand de tijd om aan te 

geven dat u niet akkoord gaat met de wijziging. Gaat u niet akkoord? Dan:  

 -  eindigt bij een wijziging van de Algemene voorwaarden uw gehele pakket. De einddatum is de dag 

waarop de wijziging zou ingaan;  

 -  eindigt bij een wijziging van de premie alleen de verzekering waarvoor de wijziging zou gelden. En 

de eventueel lopende aanvullende verzekering(en). De einddatum is de dag waarop de wijziging zou 

ingaan;  

 -  eindigt bij een wijziging van de Aanvullende voorwaarden alleen de verzekering waarvoor de 

wijziging zou gelden. En de eventueel lopende aanvullende verzekering(en).De einddatum is de dag 

waarop de wijziging zou ingaan.  

Reageert u niet binnen één maand na onze mededeling? Dan nemen wij aan dat u akkoord gaat met de 

Privé Pakket Online voorwaarden – Algemene Voorwaarden – 2.0 6  

wijziging.  

2.4.3 Voor u voordelige wijzigingen  

Soms is het voor ons mogelijk om de premie te verlagen of de voorwaarden te verbeteren. Wij delen u mee 

waaruit de wijziging bestaat en wat de gevolgen hiervan zijn. Een voor u voordelige wijziging kunt u niet 

weigeren. U kunt dan dus ook niet het pakket of een verzekering laten eindigen.  

 

11. Interpolis: algemene voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 42704 

 

 47  Mogen wij de premie en de voorwaarden voor een groep verzekerden veranderen?   Ja. Dit doen 

wij bijvoorbeeld als:  

o (Onze inschatting van) het risico op arbeidsongeschiktheid van de groep verandert.  

o De schade van de groep verandert.  

o De kosten veranderen.  

o Economische factoren veranderen die invloed hebben op de premie, zoals rente en inflatie.  

o Wet- of regelgeving veranderen.  

 48  Mag u de verzekering stoppen als u in de groep zit waarvoor wij de premie of voorwaarden 
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veranderen?   Ja, als:  

o De premie hoger wordt.  

o Uw rechten en plichten verslechteren.  Maar niet als dit komt door een wettelijke regeling.  

12. Centraal Beheer: voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 43004 

8.6 Mogen wij de premie en de voorwaarden voor een groep verzekerden veranderen?  

Ja. Dit doen wij bijvoorbeeld als:  

 (Onze inschatting van) het risico op arbeidsongeschiktheid van de groep verandert. 

De schade van de groep verandert. 

De kosten veranderen. 

Economische factoren veranderen die invloed hebben op de premie, zoals rente en inflatie. Wet- of regelgeving 

veranderen.  

8.7  Mag u de verzekering stoppen als u in de groep zit waarvoor wij de premie of voorwaarden veranderen?  

Ja, als:  

 de premie hoger wordt.  

 uw rechten en plichten verslechteren. 

Maar niet als dit komt door een wettelijke regeling. 

13. De Amserfoortse: polisvoorwaarden vaste lasten arbeidsongeschiktheidsverzekering 
 

 6.7 Mogen wij de verzekering tussentijds aanpassen? 

 6.7.1 Wij mogen de premie en voorwaarden aanpassen als wij dat voor alle bij ons lopende en 

geschorste verzekeringen tegelijk doen. Of voor alle verzekeringen die tot een bepaalde groep behoren. 

Als uw verzekering tot deze groep behoort, mogen wij dus ook uw verzekering aanpassen. 

 6.7.2 Passen wij de premie en/of voorwaarden aan? Dan sturen wij u een brief waarin wij u dat laten 

weten. Bent u het eens met de aanpassing, dan hoeft u niets te doen. Wij passen de verzekering dan aan 

op de in de brief genoemde datum. 

 6.7.3 Krijgt u van ons een uitkering op het moment dat wij de verzekering willen aanpassen? Dan 

passen wij wel de premie aan, maar niet de voorwaarden. De voorwaarden passen we aan nadat de 

uitkering is gestopt. 

 6.7.4 Bent u het niet met de aanpassing eens? Dan moet u dat in een brief of per e-mail aan ons laten 

weten. Uw brief of e-mail moeten wij binnen 30 dagen nadat u onze brief hebt gekregen hebben 

ontvangen. Of voor de datum die wij in de brief vermelden als dit later is. Wij stoppen de verzekering 

dan op de datum die wij in onze brief hebben genoemd. 

14. OHRA: Ohra voorwaarden instap AOV 

Artikel 11  

Wijziging van de verzekering  

Artikel 11.1  

Wanneer kunnen wij de verzekering wijzigen?  

Wij kunnen de premie en de voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen van dezelfde soort aanpassen. Dit 

heet een ‘en bloc wijziging’. Als wij dat doen vertellen wij u van te voren wat er verandert.  
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–  Wanneer wij uw verzekering verlengen kunnen wij de premie en/ of voorwaarden veranderen. De 

veranderingen gaan dan in op de eerste dag van de nieuwe contractsperiode.  

–  Het kan nodig zijn dat wij de premie en/ of voorwaarden tijdens 

de contractsperiode veranderen. Dat doen wij alleen in bijzondere gevallen. Wij kunnen dan niet 

wachten met de verandering tot 

de verzekering verlengd wordt. Bijvoorbeeld omdat de financiële gevolgen voor ons te ernstig zijn als 

wij het niet doen. Het is voor iedereen belangrijk dat we onze verplichtingen uit deze verzekering ook 

in de toekomst kunnen blijven nakomen.  

Wij leggen precies uit waarom de verandering nodig is. Dat zullen situaties zijn waarvan wij nu nog 

niet kunnen voorspellen of ze gaan voorkomen. Wij vertellen u ook wanneer de verandering ingaat.  

–  Bent u het niet eens met de verandering? Dan kunt u de verzekering stoppen. Dat doet u door ons een 

brief (of e-mail) te sturen. Daarin zegt u dat u de verzekering wilt stoppen. U moet dit doen binnen 30 

dagen na de datum waarop u ons bericht over de verandering heeft ontvangen.  

De verzekering stopt dan op de datum dat de veranderingen in gaan. Als u ons geen brief stuurt binnen deze 30 

dagen, dan gelden de veranderingen ook voor u.  

–  De veranderingen gelden niet voor schade als gevolg van arbeidsongeschiktheid die is ontstaan voor 

de datum van de verandering.  

–  U kunt niet altijd uw verzekering opzeggen als wij iets veranderen.  

1. U kunt niet opzeggen als er iets in de wet of regelgeving verandert en wij daarom de premie of 

de voorwaarden moeten veranderen.  

2. U mag niet opzeggen als een premieverhoging het gevolg is van een in de voorwaarden met u 

afgesproken jaarlijkse aanpassing van de premie.  

U mag ook niet opzeggen als een algemene verandering in uw voordeel is of voor u geen gevolgen 

heeft.  

15. ABN-AMRO: algemene voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige 

ondernemers 

 

ARTIKEL 8  WIJZIGING VAN DE VERZEKERING 

ARTIKEL 8.1  WIJZIGING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN 

De maatschappij heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen lopende en 

geschorste verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is de 

maatschappij gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die 

wijziging aan te passen en wel op een door haar te bepalen datum. Voor die verzekeringen waarvan de 

verzekerde op het moment van wijziging arbeidsongeschikt is in de zin van de polisvoorwaarden zal de 

wijziging van de premie ingaan op de door de maatschappij bepaalde datum, doch de wijziging van de 

voorwaarden zal pas van kracht worden zodra de verzekerde gedurende 4 weken volledig 

arbeidsgeschikt is.  De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht 

hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen de in de kennisgeving genoemde termijn schriftelijk het 

tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de datum in de kennisgeving door 

de maatschappij genoemd.  De verzekeringnemer kan de verzekering niet opzeggen als: 

de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; de 

wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt;  de wijziging van 

de premie direct voortvloeit uit een overeengekomen premiewijziging verband houdende met de 

toegenomen leeftijd van de verzekerde;  de wijziging van de premie direct voortvloeit uit de 

overeengekomen jaarlijkse klimming van de verzekerde jaarrente en premie. 
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Bijlage 3: enquête 
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