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Inhoudsindicatie 
 

 
Hagelschade, Uitleg polisvoorwaarden, Dominant cause 

 
 

Samenvatting 
 

 
Verzekerde lijdt schade als gevolg van een supercel. Dat is een cycloonachtige storm waarbij extreem 
grote hagelstenen kunnen ontstaan die daken doorboren. Hagelschade niet meeverzekerd. Verzekerde 
betoogt dat niet de hagel maar de storm oorzaak van de schade is en dat “ijsklompen” niet onder het 
begrip hagel in de zin van de polis vallen. Beide gezichtspunten worden niet aanvaard. 
 
Link naar uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2017:2476 

 
 

Noot 
 

 
Supercel te Someren. Wie dat door Google trekt, opent een doos van Pandora. Op 23 juni 2016 werd de 
Brabantse gemeente Someren getroffen door zeer zware buien waarvan er één uitgroeide tot een 
zogenaamde supercel. Een supercel is een compacte, cycloon-achtige storm met sterke stijgstromen. In 
de bovenlucht gevormde ijskristallen die normaal gesproken afkoelen tot waterdruppels – oftewel regen 
– kunnen, soms meerdere malen, op en neer worden gezogen in de supercel en in dat proces uitgroeien 
tot zeer grote hagelstenen. In extreme gevallen volstaat de omschrijving hagelsteen niet meer en 
ontstaan grillig gevormde brokken ijs met een doorsnee tot tien centimeter, die als de zwaartekracht het 
uiteindelijk wint, met snelheden tot 100 km/u ter aarde storten. Of ten opstal, zoals in de hier besproken 
uitspraak. De neerstortende ijsprojectielen sloegen gaten in de daken van de veestal van appellant. De 
schade was groot: bijna € 100.000,=. Appellant ving in twee instanties bot met zijn vordering op de 
opstalverzekeraar, Interpolis. Dat was op zich al goed voorstelbaar omdat vaststond dat hij had afgezien 
van het tegen een jaarpremie van € 100,= meeverzekeren van hagelschade. Dat moet een hard gelag 
zijn geweest, het bijna duizendvoudige schadebedrag in aanmerking genomen. Stormschade was wel 
verzekerd, wat appellant ertoe bracht te stellen dat niet de hagel maar de storm de “dominant cause” 
van de schade was geweest, aangezien – zo stelde appellant – tussen de storm en de schade een 
rechtstreeks causaal verband had bestaan; zonder storm geen schade zogezegd. In de 
verzekeringsvoorwaarden was echter expliciet opgenomen dat onder stormschade niet werd verstaan de 
schade die “(...) tijdens de storm door de inslag van hagel is ontstaan.” Zowel rechtbank als hof waren 
daar snel klaar mee. De alternatieve stelling dat de ijsbrokken niet als hagel konden worden 
aangemerkt, kreeg ook geen steun – ofschoon er puur taalkundig wat in zat, aangezien de 
polisvoorwaarden hagel definieerden als neerslag in de vorm van ijskorrels, wat naar objectieve 
maatstaven niet hetzelfde is als brokken ijs of ijsklompen. Het hof: “(...) indien de verzekeraar al niet 
bereid is tot het dekken van schade door hagel – een extra risico – moet daaruit worden afgeleid dat hij 
zeker niet bereid is tot het dekken van schade veroorzaakt door ijsklompen waartoe hagelstenen onder 
extreme weersomstandigheden kunnen uitgroeien. Aangenomen moet worden dat [appellant] dat ook zo 
heeft begrepen. Het is niet voor niets dat [appellant] zelf in zijn schademelding aan Interpolis de 
neerslag als hagel omschreef.” Daarmee viel het doek.  
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:2476
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Een andere procedure over dezelfde supercel-storm liep vergelijkbaar af. Zie Rechtbank Gelderland d.d. 
2 augustus 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4040, waarin eveneens – en onder meer – aan de orde kwam of 
“ijsbollen” vielen te scharen onder de hageldefinitie van Interpolis. De rechtbank oriënteerde zich op 
deskundigen en (internet)informatie van het KNMI. Zij kwam tot de slotsom dat het begrip hagel in de 
polisvoorwaarden iedere vorm inhield van “neerslag die als ijskorrels valt ongeacht de grootte daarvan”.  
 
Ten tijde van het schrijven van deze noot loopt er nog een zaak tegen ASR, eveneens over de supercel 
van 23 juni 2016 (Rb. Midden-Nederland, tussenvonnis d.d. 23 augustus 2017, 
ECLI:NL:RBMNE:2017:4223). Ook hier was hagelschade niet afzonderlijk verzekerd, maar meende eiser 
dat de omschrijving van stormschade het pad naar dekking effende, aangezien de voorwaarden niet 
alleen schade door storm maar ook schade door “door die storm vallende of bewegende voorwerpen” 
insloot. Dat bracht de rechtbank tot de overweging dat schade door recht naar beneden vallende 
hagelstenen aan de zwaartekracht en niet aan storm kan worden toegeschreven, maar dat als de storm 
de hagelstenen zijwaarts doet bewegen en horizontaal doet inslaan, mogelijk wel van stormschade zou 
kunnen worden gesproken. Eiser mocht zich op dat punt nader uitlaten, maar de uitkomst hangt dus 
nog.  
 
mr. W.H. Bouman, advocaat bij Lauxtermann Advocaten 
 


