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erde)benodeetd e.
Wot voor soncties
zijn wel mogeLijk?
(d

voorgewend en niet overdreven zijn".1
Noost het verhool von de benodeelde
toetst de (meestol) ingeschokelde medisch deskundige of het klochtenpotroon
oonnemelijk is en oon de hond von het
door deze op te stellen ropport vervol-

privocybelongen von de benodeelde
streng gereguleerd is. De boodschop
von de Hoge Rood en de Gedrogscode
Persoonlijk Onderzoek is dot pos ols het
vrogen von (nodere) medewerking von

gens evenzo de rechter. De medisch
deskundige kijkt doorbij of sproke is von

inzetten von het zwore middel von een
persoonlijk onderzoek mog worden
overgegoon en wellicht zelfs dot
doorvoor het structureel weigeren von
medewerking von de benodeelde of een
vostgestelde grondige structurele misleiding noodzokelijk is. Tot slot speelt bij
cloims wegens moeilijk objectiveerbore
klochten dot sproke is von een onver-

een consistent, consequent en somenhongend pqtroon von klochten en of
de benodeelde voorofgoond oon het

moeilijk objectiveerbore klqchten. Zoqls

ongevol deze gezondheidsklochten niet
hod, de gezondheidsklochten op zich
door het ongevol veroorzookt kunnen
worden en een olternotieve verkloring
voor de gezondheidsklqchten ontbreekt.
De beperkingen die uit de klqchten
voortvloeien worden op een soortgelijke
monier bepoold. Een methode om de beperkingen echt objectief vqst te kunnen
stellen is er niet.

bekend, is het probleem doorbij dot
medisch gezien vook geen oqntoonbqre

Een dergelijke mqnier von voststellen

1

| lnteiding

Bij personenschode nemen de discussies over (vermeende) froudegevollen
in en buiten rechte sterk toe. Voorol
speelt deze discussie bij cloims wegens

verkloring von de klochten kqn worden
gevonden en het oonnemen dqorvon in
hoge mote plootsvindt oon de hond von
de onomnese, het verhool, von de benodeelde. Relevont is dqt het om klochten
goot die ook zonder ongevol frequent
onder de bevolking voorkomen. Het
overgrote deel von de rechters neemt
het vereiste oorzokelijke verbond tussen
het bestoon von die klochten oon ols
"objectief kon worden vostgesteld dot
zij oonwezig, reëel, niet ingebeeld, niet
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een benodeelde geen zin heeft, tot het

mijdelijke onevenwichtigheid tussen
de bewijspositie von benodeelden en
oonsprokel'rjke portijen en hun oonsprokelijkheidsverzekeroors. Benodeelden
kunnen voor het bewijs von hun klochten
en beperkingen getuigen selecteren

von klochten en beperkingen is froude-

en oproepen. Hoewel oonsprokelijke
port'rjen en hun oonsprokelijkheidsverzekeroors dot in theorie ook kunnen is

gevoelig. Ook de onofhonkelijke medisch
deskundige, op wíens rqpport het oor-

dot in de proktijk voor hen meestol niet
mogelijk. Zij kennen de entouroge von

deel von de rechter vook onvermijdelijk
rust, zol, zeker ols er geen medische

de benqdeelde immers niet.

voorgeschiedenis is, immers vrijwel
geheel moeten ofgoon op het verhool
von de benodeelde. Dit mookt dot een
kwoodwillende benodeelde hem met
een beetje geluk om de tuin kon leiden.
Doorbij komt dot feitenonderzoek
beperkt mogelijk is en omwille von de

Kortom, froude door een kwoodwillende benodeelde is niet zo moeilijk en
lijkt gezien de vele discussies hierover
een reëel probleem te z'rjn, woorbij ik

mij hoost op te merken dot ik er zonder
meer vonuit go dot verreweg de meeste
benodeelden echte benodeelden met
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reële cloims zijn en dqt niet snel moet
worden oangenomen dot sproke is von
frqude bijvoorbeeld ols benqdeelden hun

klochten wot overdrijven.

inlichtingen en bescheiden von de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde, woorvon hij de juistheid n¡et oltijd
kon controleren

worden toegepost op de situotie von
een benadeelde.e Zij wezen doorbij op
dqt de verschillende posities von de
frquderende benodeelde en de frquderende verzekerde die een verschillende

Aon de hond vqn een recent door de
Hoge Rood gewezen orrest von 8 juli
2018 en de doorbij behorende conclusie
von de A-G Hortlief go ik in dit ortikel
in op de vroog qqn wot voor consequenties men in het recht zou kunnen
denken bij een vqststqonde substontiële
froude. ln porogroof 2 bespreek ik eerst
de wettelijke oplossing die is gekozen bij
froude door een verzekerde tegenover
z'tjn verzekeroor, en het oordeel von

het Kifid en sommige rechters dot deze
oplossing gebruikt zou kunnen worden
bij froude door een benqdeelde die geen
port'rj bij de verzekeringsovereenkomst
is en in zoverre de positie heeft von een
derde (hierno spreek ik kortweg von
'benodeelde'). ln porogroof 3 go ik in
op de uitsprook von de Hoge Rqqd die
over deze lry-n de stof breekt. Mede oon
de hond vqn de conclusie von Hortlief
noem ik in porogroof 4 enige ondere
mogelijke oplossingsrichtingen om froude
door een benodeelde civielrechtelijk te

bestfoffen. ln porogroof 5 sluit ik of met
een oqntol conclusies.

2 | De wetteLijke bestroffing
von froude in de verhouding
tussen de verzekerde en
de verzekeroor
De civielrechtelijke bestroffing von de
verzekerde die froudeert stoot in ort.
7:9478W lid 5 BW: ook qls hij 'moor' bij
een deel von zijn cloim frqudeert vervolt

zijn recht op een schodeuitkering geheel.
Hij krijgt don ook de schode die hij wel
heeft geleden niet meer von zijn verzekeroor. Alleen in uitzonderingsgevollen,
bijvoorbeeld ols sproke is von een heel
kleine froude, zou de froude het vervol
op uitkering niet kunnen rechtvoordigen.2
Dit uitgongspunt von vervol von het
recht op de gehele uitkering wordt, oldus
ook de Hoge Rood in zijn beslissing von
7 juli 2OI8,3 gerechtvoordigd door het
vertrouwenskqrokter von de verzekeringsovereenkomst. De verzekeroor is
no de verwezenlijking von het risico
nomelijk in sterke mote ofhonkelijk von
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Niet stoot in de wet wqt moet gebeuren

indien niet de verzekerde froudeert,
moor degene die stelt letselschqde te
hebben opgelopen door een fout von
een verzekerde.a Don is, onders don bij
een beroep vqn verzekerde op zijn polis,
geen sproke von een verzekeringsovereenkomst moor (meestol) von een door
de verzekerde tegenover een benodeelde gepleegde onrechtmotige dood of
wqnprestot¡e (verder'een fout').
Tot op heden is in de personenschode-

proktijk vrijwel de enige sonctie voor
de benqdeelde dot hij de schode die hij
frouduleus heeft opgevoerd niet kr'rjgt
vergoed. Bovendien zol hij soms de
directe onderzoekskosten die gemookt
zijn om de frqude te ontdekken moeten
betqlen.s De literotuur, rechtsprook en
in het olgemeen de proktijk worstelt
met het qntwoord op de vroog of deze
sqncties ofdoende zijn.6 Een vroog die
doorbij opkwom is of ort. 7:941 lid 5 BW
ook voor frquderende benodeelden zou
kunnen gelden. Deze gedochte werd gevoed door uitsproken von de Geschillencommissie Klochteninstituut Finonciële
Dienstverlening (Kifid) die in diverse
uitsproken overwoog:7

'Noor het oordeel von
de Commissie gel.dt voor
een derde-benodeetde
die een schode ofhondett
met de verzekeroor von
de oonsprokel,ijke verzekerde hetzetfde ots voor
een verzekerde die in
een controctuete retotie
met de verzekeroor stoot.
Artikel. 7:941tid 5 BW geeft
immers uitteg oon het
otgemeen getdende
rechtsbeginsel 'frous
omn¡o corrump¡t'.
Sommige rechters omormden het stondpunt vqn het Kifid, onderen niet.8
Volgens diverse schrijvers wos dit
oordeel onjuist en kon ort. 7:941 lid 5
BW noch rechtstreeks, noch onoloog

oonpok rechtvoordigt. De vordering von
- olthons ols hij niet
punt
op
dot
froudeert - immers dot
{ook)
de verzekerde een foutjegens hem heeft
gemookt terwijl de bosis vqn de vordering von de verzekerde op zijn verzekede benodeelde is

roqr de verzekeringsovereenkomst

is.

Bovendien bestoot olleen voor froude
onder de verzekerin gsovereenkomst een
specifi eke wettelijke regelin g.

Op 6 juli 2O18 heeft de Hoge Rood
inderdood geoordeeld dot ort. 7: 941 lid
5 BW noch rechtstreeks, noch onoloog
kon worden toegepqst bij froude door
benodeelden.l0 Deze uitsprook die ook

illustrotief is voor de worsteling vqn de
proktijk met froude zql ik wqt verder
uitdiepen in de volgende porogroof.

3 | De uitsprook von de
Hoge Rood von ó juti 2018,
ECLI:NL:2018:1103
Op 17 september 2001 rond 16.00
uur heeft in Rotterdom een oonrijding
ploots gevonden tussen een outo en
een bestelbus. De bestuurdervqn de

rechtsvoorgonger von) Allionz
verzekerde outo, .4, is hiervoor oonsprqkelijk. De moeder von bestuurder B vqn
de bestelbus, C, stelt noqst hoor zoon te
hebben gezeten en door de oonrijding
een postwhiploshsyndroom te hebben
opgelopen. C cloimt hoor schode bij
Allionz.
b'rj {een

Nodot Alliqnz enige voorschotten heeft
verstrekt bhl-kt dot hoor verzekerde A
betwist dqt C in de bestelwogen heeft
gezeten. No de oonrijding zou hij met
zijn zoon, D, nqqr de bestelbus zijn
gelopen en dqor slleen bestuurder B
hebben oongetroffen. Ook hebben zij
niemqnd zien weglopen. C lqot het er
niet bij zitten en legt in de loop von de
discussie diverse schriftelijke verkloringen over vqn hoorzelf, hoor zoon B
{bestuurder bestelbus) en een oontol
onderen. Lootstgenoemden verklqren dat
zij in de buurt woor de oonrijding ploots
hod bij elkoor in de outo zoten, en kort ./
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;
doornq C hebben zien weglopen' Over
dot weglopen stelt C zelf dot zij Chinees
eten ging holen en oP dot moment nog
geen klochten hod.
Nodot Allionz oongifte heeft gedoon
weçtens oplichting, volsheid in geschrifte
en meineed door diverse getuigen
veroordeelt de strofrechter B, C en een

oontol onderen wegens (uitlokking von)
volsheid in geschrifte en meineed. ln
hoger beroep wordt C door de strofrechter echter vrijgesproken von de ten
loste gelegde oplichting. De strofrechter
kon niet boven redelijke twijfel verheven
uitsluiten dot C tijdens het ongevol ols
possogier in de bestelbus vqn B heeft
gezeten.
ln de civiele zook oordeelt de rechtbonk

dot C niet heeft bewezen dot zij tijdens
de oonrijding in de bestelbus von B zot
en wijst hoor vordering of. Het hof ziet
dot onders. Het boseert zich doorbij
onder meer op het gegeven dot C vqnof
het begin consequent heeft verkloord
dot z'rj ten tijde von de oonrijding possogier wos in de bestelbus, zij direct
dqorno noqr de huisorts is gegoon, door
de strofrechter niet wegens meineed
is veroordeeld ten oonzien von hqor

verkloring dot zij bij de oonrijding in de
bestelouto zot, zij kort no de oonrijding
tegenover hoor mon en dochter over
hoor klochten heeft verklqqrd en in de
medische stukken consistent wordt
gesproken von een whiploshsyndroom.
Dot bestuurder A von de bij Allionz
verzekerde outo en zijn zoon D eiseres C
niet no de oonrijding hebben oongetroffen
doet dqqrqon volgens het hof niet of,
omdot enige tijd verstreken is tussen de

oonrijding en het moment dot zij noor de
bestelouto zijn gelopen. Doordoor kqn
het zijn dot zij niet hebben gezien dot
C is uitgestopt en weggelopen. Het hof
vindt dus dqt de verkloringen von A en
D de stellingen von C niet uitsluiten.
Bij zijn oordeel betrekt het hof niet dqt
onder ondere B en C zijn veroordeeld
voor meineed en (uitlokking von) volsheid in geschrifte^ Dot zou niet relevont
zijn omdot er voor het overige voldoende
bewijs is dot eiseres C tijdens de oonrijding in de bestelquto heeft gezeten.
lnzet von het bewijsdebot wos de
vroog of het schode-evenement wel
of niet hod plootsgevonden: zot C
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nu wel of niet in de bestelbus oP het
moment von de oonrijding. Dit is een
olles-of-niets-discussie: ols het oordeel

Noor oonleiding von de cossotieklocht
von Alliqnz merkt de Hoge Rood ollereerst op dot Allionz zich niet de feitelijke

is dot zij in het bewijs doorvon niet is

instonties hebben beroePen oP een
olgemene regel von vervsl von recht bij
(poging tot) misleiding en oplichting,

gesloogd, heeft zij uiteroqrd geen enkel
recht op schodevergoeding. Dot is geen
'sonctie' moor gewoon het gevolg von
het feit dot het er rechtens voor moet
worden gehouden dot zij niet is oqngereden. Wot Allionz in feite oonvocht
wos het oordeel von hof dot, ondonks
de bewezen froude, het verhoql von C
en hoor zoon dot C oP het moment von
de oonrijding in de outo zot, toch de
focto qls voldoende oonnemelijk werd
geoordeeld.
ln cossotie kloogt Allionz dot het hof
ten onrechte niet oon het voststoqnde
opzet tot misleiding von C, het gevolg
heeft verbonden von volledig vervol
von het recht op schodevergoeding. ln

dot verbond betoogt het middel dot ort.
7:94Llid 5 BW, mede gezien de eisen
von ort. 6:2lid L BW in verbinding met
ort. 3:12 BW en ort.2L Rv, bij wijze von
onologie von toepossing is op gevollen
woorin een (beweerdelijk) benodeelde
bij een outo-ongevol zich beroept op zijn
rechtstreekse oonsprook uit ort. 6 WAM.
Noor mijn mening deed Alliqnz hoe don
ookten onrechte een beroep op ortikel
7:941.|id 5 BW. Dit ortikelziet niet op
een cosus zools in deze zock, woor de
olles-of-niets-vroog qsn de orde is of

het schode-evenement heeft ploots
gevonden. Als het schode-evenement
in werkelijkheid niet blijkt te hebben
plootsgevonden, speelt ortikel 7:941 lid
5 BW ook geen rol in de relstie verzekerde-verzekeroor. Concreet: zonder
inbrook geen uitkering. Dot is geen
kwestie von een 'sonctie' moor gewoon
het onvermijdelijke gevolg vqn het mislukken von de betreffende poging tot
froude. Artikel 7:94I lid 5 BW ziet nqor
zijn strekking onvermijdelijk op een ondere situotie, nomelijk woorin frquduleus
meer of onders wordt gecloimd don gerechtvoordigd is. Dot dit srtikel geschre-

ven is voor froude no verwezenlijking
von het risico volgt ook uit de hierno nog
weer te geven overweging 3.3'4' vqn de
Hoge Rood Deze situotie is bij froude
vqn benodeelden in een personenschodezook ook meestql de discussie'

zodqt de klocht reeds om die reden
niet tot cossotie kon leiden' Slechts ten
overvloede mookt de Hoge Rood enkele
(olgemene) opmerkingen over srt. 7;94I
lid 5 BW en de niet toeposselijkheid
doorvon ten oonzien vqn cloims vqn
benodeelden:

'3.3.4. (...) Op grond von
orl.7:941t¡d 5 BW vervott
het recht op uitkering indien de verzekeringnemer
of de tot uitkering gerechtigde een von deze verpl,ichtingen n¡et is nogekomen met het oPzet de
verzekeroor te misteiden,
behoudens voor zover
deze misteiding het vervol
von het recht oP uitkering
niet rechtvoordigt. Het
uitgongspunt von vervot
von het recht oP uitkering

wordt gerechtvoordigd
door hêt vertrouwenskorokter von de verzekeringsovereenkomst, in dit
verbond tot uitdrukking
komend in de omstond¡gheid dot de verzekeroor
no de verwezenl.ijking von
het risico in sterke mote
ofhonkelijk is von intichtingen en bescheiden von
de verzekeringnemer of
de tot uitkering gerecht¡9de, woorvon hij de juistheid niet ottijd kon controteren.'
'3.3.5. Bü personenschode veroor-

zookt door een motorrijtuig heeft
een benodeetdejegens de verzekeroor door wie de oonsproketijkheid
voor de schode von de benodeetde
wordt gedekt op grond von de WAM,
ingevotge ort. ó WAM een eigen
recht op schodevergoeding' Bij
gebreke von een controctuete verhouding tussen de benodeetde en
de verzekeroor is von rechtstreekse
toepossetijkheid von ort.7:941 tid 5
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BW geen sproke. Ook voor onotoge
toepossing von deze bepol.ing op
de hiervoor bedoetde rechtsverhouding is geen ptoots. Art.7:941
tid 5 BW is geschreven voor een
specifieke controctuete rechts-

verhouding. De rechtsverhouding
tussen de WAM-verzekeroor en de
benodeetde is von geheel ondere
oord don die rechtsverhouding en
hongt bovendien somen met een
ondere (n iet-controctuete) rechtsverhouding, te weten die tussen
de benodeetde en de verzekerde.
Voorts heeft ort. 7:941lid 5 BW een
sonctiekorokter. Deze bepoting kon
toepossing vinden bij uiteentopende gevotlen von misteiding, ook gevotten woorbij de misl.eiding minder
ernstig is of otteen betrekking heeft
op de omvong von de schode. De
(potentieet) verstrekkende gevo[gen von deze sonctíe brengen mee
dot zij een wettelijke bosis dient te
hebben. Voor het oonvoorden von
een otgemene bu itenwettel.ij ke regel.
die meebrengt dot bij opzettetijke
misl.eiding von de verzekeroor door
de benodeetde het eigen recht von
ort. ó WAM vervott, ís derhotve geen

Gezien de hiervoor weergegeven inzet
vqn het portijdebot kwqm de kern von
de zook in zoverre pos echt oon de
orde in de volgende klocht von Allionz,

nomelijk dot het hof zich er onvoldoende rekenschop von hod gegeven dot
de bewijslost op C rustte en dqt Allíqnz
slechts tegenbewijs behoefde te leveren
en dqt het bij de bewijswoordering is
voorbijgegoon oon het volse korokter
von diverse verkloringen en de rol von C
bij de totstondkoming doqrvon.
De Hoge Rood goot mee met dit cossotiemiddel en overweegt:

"3.4.2. (...) De bewijsl.ost rust
in dit gevol op C. Noor het

hof heeft vostgestetd, zijn,
behoudens de verktoring
von hoor zoon B, otte noost

in zijn verktoringen op
ondere punten, votgt
hieruit nog n¡et dof de
getu genverktori n g von
- de'we[ op ondere punten
ter zoke von votsheid in
geschr¡ft en me¡need
veroordeelde-B op dit
punt votdoende betrouwboor is om dooroon bewijskrocht toe te kennen
(...) ¡s het oordeet von het
hof dot de verktoringen
von [A en betrokkene D] von wie het hof niet heeft
vostgestetd dot zij een
eigen betong hebben bijhun verktoringen - het
door C geteverde bewijs
niet ontzenuwen, onvotdoende gemotiveerd."
¡

ptoots.'
ln het oordeel dqt qrt. 7:941lid 5 BW
niet rechtstreeks of onoloog kon worden

toegepqst op de situotie vqn de frouderende benqdeelde kon ik mij vínden.
. De positie von de frouderende verzekerde en frquderende benodeelde zijn
te verschillend om gelijk te behondelen.
Als vost stoot dot de verzekerde een
onrechtmotige dood/wonprestotie (fout)
heeft gepleegd jegens een benodeelde
is volstrekt begrijpelijk dot een 'hord
qnd fost rule'qls ort.7:94L lid 5 BW een
te grofmozig instrument is. De consequent¡e zou dqn bijvoorbeeld zijn dot
de frquderende dworslqesie potiënt die
(deels) froudeert bij de omvong vqn de
schqde in beginsel geen vergoeding
meer krijgt von de (verzekeroor von de)
qutomobilist die hem deze dworsloesie
onrechtmotig heeft oongedoon. Dot resultoot veroordeelt zichzelf , Het zol sterk
vqn de omstondigheden ofhongen of en
zo jo welke sqnctie gerechWoordigd is
bij een benodeelde die froudeert over de
omvong vqn de schode.
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de portijverktoring von C

gebezi gde bewijsm iddeten
terug te voeren op de
e¡gen verktoringen von C.
Wot betreft de verkloring
von B heeft het hof (...)

overwogen dot hij niet
strofrechtetijk is veroordeetd woor het zijn verktoringen omtrent de

oonwez¡gheid von C ¡n
de Nisson betreft. Tegen
de ochtergrond von
gebteken onwoorheden

Ook met dit oordeel kon ik instemmen.
Uitgongspunt in deze zoqk wos dot het
bewijs niet op Allionz rustte moqr op
eiseres C, zodot Allionz in beginsel kon

volstoqn met het onzenuwen vqn het
door C geleverde bewijs. Dot de verkloringen von A en D de stellingen von
eiseres C en verkloring von hoor zoon
B niet uitsluiten, is don onvoldoende

voor het oordeel dqt C hoor stellingen
bewezen heeft. Temeer, omdot de verkloringen vqn A en D wel erg gemokkelijk door het hof worden weggezet. Ook
omdot er olle reden is om de verkloringen
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von B en C met een gezonde dosis
scepsis te benoderen, nu voststoot dqt
zij eerder hebben gelogen.

bij de verzekerde.l3 Hortlief deelt dit
oordeel in zijn conclusie voor het orrest
vqn de Hoge Rood von 6 juli 2018:

mening in beginsel ols gevolg moeten
hebben dot hij bij het bewijs von de omvong von zijn schode het voordeel von
de twijfel verliest ten oonzien von de

Met het oordeel von de Hoge Rood dot
ort.7'.94t lid BW niet - ook niet onoloog
- toeposselijk is, is nog niets gezegd over

'4.3.2.1...llvervot von het recht oP

benodeelde de vrijheid heeft 'risicoloos

uitkering in verbond met froude
von de derde-ctoimont zol m'tjns
inziens meestol tevens resutteren
in verlies von het recht oP schodevergoeding jegens de loedens en
is doormee zeer verstrekkend. De
betrokken portijen, verzekerd eloedens, derde-ctoimont en oonsp roketij k hei dsve rzekerooç stoon
in een soort driehoeksverhouding
tot etkoor woorbíj hetgeen in de
ene verhouding wordt oongenomen
weer effect kon sorteren in een
ondere verhouding. ln het gevol
het recht op uitkering in verbond
met froude von de derde-ctoimont
vervott, tigt het in de rede dot de
derde-ctoimont (gezien ort. ó:2 BW)
ook geen oonsprook kon effectueren
op schodevergoeding jegens de

een gokje te wogen', omdqt hij bij ont-

loedens.

het ontwoord op de vroog of soncties bij

frouderende benodeelden (in uitzonderingsgevollen) gerechtvoordigd zijn.
ln de volgende porogroof loat ik kort
enkele gedochten hierover de revue
posseren.

4 | Wot voor sonct¡es
zouden kunnen Possen
b'rj de frouderende
benodeetde?
ArtikelT:94Ilid 5 BW is dus noch rechtstreeks noch onoloog von toepossing bij
de frquderende benodeelde. Toch moet
het noqr mijn mening niet zo zijn dot de

dekking toch nog onverkort recht heeft
op zijn werkelijke schqde. ln dot opzicht
mookt het niet zo veel uit dot ort.7:941
lid BW niet vqn toePossing is oP de

benodeelde. De rqtio binnen en buiten
het toepossìngsbereik von dit ortikel is
hetzelfde. Dot de concrete onderzoekskosten die zijn gemookt om de froude
qon het licht te brengen kunnen worden
gevorderd en de onverschuldigd betoolde
bedrogen von de froudeur kunnen worden
teruggeëist is bij ernstige froude een onvoldoende sqnctie.ll Overigens bestqon
bij froude en toeposselijkheid von ort,

7:94LBW deze mogelijkheden ook.

(...)'

Een volgende vroog is wot voor soort

soncties wenselijk zijn. Bij deze soncties
moet recht worden gedoon oon het
gegeven dot de werkelijke schode von

overige door hem gecloimde schode. Dit
schoqdt immers zijn geloofwoordigheid.
Of zools de Hoge Rood het in rov.3.4'2
von het hier besproken orrest voorzichtig

formuleert: Tegen de ochtergrond

von gebteken onwoorheden in zijn
verktoringen op ondere punten, votgt
hieruit nog niet dot de getuigenverktoring von - de wel oP ondere
punten ter zoke von votsheid in
geschrift en meineed veroordeetde

- B op dit punt votdoende betrouwboor is om dooroon bewijskrocht
toe te kennen (...).'
Dit verlies oon geloofwoordigheid moet
noor mijn mening met zich brengen dot
in beginsel een verzwqorde stel- en
bewijslost voor het bewijs von deze
overige schode moet gelden. Wot dit
precies met zich brengt, hongt von de
omstondigheden von het gevol of' ln de

inleiding zette ik uiteen dst de rechter
bij moeilijk objectiveerbore klochten de
bensdeelde vqok een lichtere bewijslost

de benodeelde juist is veroorzookt door
een fout von de verzekerde. Dot brengt
terughoudendheid met soncties met
zich. Ook om te voorkomen dot wot ol

te snel en te weinig onderbouwd wordt
geroepen dot sproke is von froude.
Dit verschil mqqld dot in beginsel niet
gezegd kon worden dot ookvoor de
benodeelde bij (portiële) froude zijn
recht op vergoeding von de werkelijke

geeft en een zeker voordeel von de twijfel
gunt bij onder meer het voststellen von

Voorop stoot dot, onders don wel geschreven is, terechte ontzegging door
de verzekeroorvon (een deel von de)
vordering von de benodeelde wegens
frqude mookt dot hij die schqde ook niet
meer bij de verzekerde kon cloimen.l2
De norm'een benodeelde mog niet

schode geheel vervolt. Het omgekeerde
is echter ook niet gerechtvoordigd:
dst de benodeelde ongeocht de door
hem gepleegde froude en de omvong
doorvqn zonder meer zijn wél geleden
schode volledig vergoed moet krijgen.

dergelijke klqchten te hebben, bijvoorbeeld gelogen is over een (potentieel)
relevonte medische voorgeschiedenis,
deze opzettelijk verborgen is gehouden

frouderen bij de omvong von de schode'
strekt primoir ter bescherming von de
oonsprokelijke (verzekerde) pqrtij. De

Het lijkt qllereerst goed verdedigboor
dot het stondpunt dot niet risicoloos
getrocht mog worden om ontoelootboor
voordeel te beholen en dot doorop een
sonctie dient te stqon, deel uitmookt von

of de oongegeven beperkingen door
hem met het opzet te misleiden onjuist
oongegeven zijn, is het redelijk uit te
goon von een verzwoorde stel- en bewijslost en hem in ieder gevol niet meer

de Nederlondse rechtsovertuiging. De
consequentie von vostgestelde f roude
door de benodeelde ten oonzien vqn

het gebruikelijke voordeel von de twijfel
te gunnen. Dotzelfde geldt ook bij froude
voor de diverse door de benodeelde
schodeposten. Deze lijn post ook bij het

bescherming von de verzekerqor is
doorvon slechts ofgeleid. Dot betekent
dot ols de benodeelde froudeert en de
verzekeroor terecht (deels) de vordering
ontzegt of de kosten verrekent, deze
benodeelde het verschil niet kon hqlen
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een deel von de schode zou noor mijn

de omvong von zijn schode. Als zou
blijken dot door de benodeelde, die stelt
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het domein von de benodeelde bevindt.

het vervolgens (volledig) uitoefenen von
het recht op schodevergoeding. Het zou
hier dqn goon om een nieuwe voriont

Hortlief noemt in zijn conclusie voor HR 6
juli 2018 deze lijn een reëel gezichtspunt:

von het bestqonde leerstukvon rechtsverwerking.

feit dot de relevonte informotie zich in

'4.36 Een (...) reëel

(...)

ge-

zichtspunt olthons rechtsgevotg tijkt mij in dit verbond dot de (poging tot)
froude de getoofwoordigheid von de cloimont oontost, zodot zwore otthons
zwoordere eisen don normool kunnen worden gesteld oon het bewijs von
de opgegeven schodeposten c.q. bewijsmiddeten woorop de froude op
zich geen betrekking hod
(de werketijke schode, de
bewijsm iddeten woormee
op zich niets mis is). ldeoLiter tigt er bewijs dot niet
louter is terug te voeren
op de eigen verkloring(en)
von de derde-ctoimont.'

Hqrtlief is, net ols wij, zeer terughoudend
over het olgeheel vervol vqn recht vqn
de frouderende benodeelde, mqqr sluit
dit in een extreem gevol niet uit:

'5.7.(...) lk wiL echter

niet

uitstuiten dot in een incidenteel gevot (een poging
tot) froude wel tot vervol
von recht teidt bijvoorbeetd door toepossing
von ort. 6:2Lid 2 BW o[ don
niet in de rechtsverwerkingsvoriont don wel vio
ort. 21 Rv.
["Portijen zijn verplicht de voor de beslissing von belong zijnde feiten volledig
en noor wqorheid oon te voeren. Wordt
deze verplichting niet nogeleefd, don
kon de rechter dooruit de gevolgtrekking
moken die hij geroden ocht."l (...)'

ln zeer extreme froudegevollen zou ik mij
voorts kunnen voorstellen dot, zelfs bij
personenschode, het recht op schodevergoeding geheel vervolt. Anders
don D. von Velzen in de Beursbengel
betoogt, volgt in ieder gevol uit de uitsprook von de Hoge Rood dot olgeheel
verlies von olle recht op schodevergoeding er dus niet inzit voor oonsprokelijkheidsverzekeroqrs bij f rouderende
tegenportijen.14 Dot stoot simpelweg
niet in de uitsprook.
Zools mijn collego Hiel en ik eerder
betoogden zouden wij in zekere zin

willen opteren voor het spiegelbeeld von

ort.7'34I lid 5 BW: Bij portiële froude
door de benqdeelde is het qlleen in zeer
bijzondere gevollen mogelijk dqt elk
recht op het cloimen von zijn werkelijke
schode vervolt. Een substontiële, systemotische en doelbewuste froude met
opzet ols oogmerk kon zo'n omstondigheid zijn.15 ln zo'n extreme situotie zou
men kunnen zeggen dot frouderende
benodeelde zijn recht heeft verwerkt om
zijn schode (in volle omvong) te vorderen.
Hij heeft zich immers gedrogen op een

wijze die noor mootstoven vqn redel'ljkheid en billijkheid onverenigboor is met

I Jurisprudentie Loont froude?

schuldeisersverzuim {ort. 6:58 en 59
BW) zijn evident niet von toepossing.
De trigger voor schuldeìsersverzuim,
dot nokoming von de verbintenis von de
schuldenqor verhinderd wordt doordqt
de schuldeiser doortoe niet de noodzokelijke medewerking verleent of doordot een qnder beletsel von zijn zijde
opkomt doet zich niet voor.

5 | Conctusie
Op grond von ort. 7:941 lid 5 BW de
frouderende verzekerde die het opzet
heeft zijn verzekersqr te misleiden ook
zijn werkelijke schode in beginsel niet
meer vergoed. De rotio von dit ortikel
is dot de verzekeroor bij de uitvoering
von een verzekeringsovereenkomst in
zo sterke mqte ofhonkelijk is von de
betrouwboorheid von de verzekerde en
de gegevens woorop de verzekeringsovereenkomst is ofgesloten, dot sproke
is vqn een bijzondere vertrouwensbond.
ln die relotie moet het niet mogelijk zijn
dot een froudeur zonder consequenties
een gokje kon wogen. Dot is in strijd met
de in Nederlond levende rechtsovertuiging.

Ook zi.jn motiging en schuldeiserver-

zuim in de literotuur oongedrogen om
froude verdergoond te sqnctioneren.16
Noor mijn idee zijn deze instrumenten
hiervoor niet geschikt. Motiging ziet op
de omgekeerde situotie. De wettelijke
verplichting tot schodevergoeding von
de oonsprokelijke portij kon worden
gemotigd indien volledige vergoeding
voor hem tot kennelijk onoonvoordbore
gevolgen zou leiden. Von belong voor
deze toets zijn onder meer de oord
von de oonsprokelijkheid von de oongesproken portij, de mote von zijn schuld,
de tussen portijen bestqonde rechtsverhouding en hun beider droogkrocht.
Bij froude is een zelfstondige onrechtmotige dood von de benodeelde oon de
orde. Voor de suggestie zou bovendien
veelol (in gevol er een oonsprokelijkheidsverzekeroor in beeld is) het tweede
lid von ort. 6:109 BW door de rechter
opz'tjgezet moeten worden. Dot bepoolt
immers dot motiging niet mog geschieden
tot een loger bedrog don woortoe de
schuldenqor zijn oonsprokelijkheid door
verzekering heeft gedekt of verplicht
wos te dekken. Dot de rechter dot doet
ligt niet voor de hond. De ortikelen over

Dezelfde rotio geldt evenzeer bij froude
in de context von een oonsprokelijkheidsverzekering door een bensdeelde.
Doorvoor bestoot echter geen wettelijke
sonctie. Artikel 7:941lid 5 BW is niet
ook niet onoloog

- von toepossing

-

bij de

frouderende benodeelde. Bij de frouderende benodeelde kunnen op hem de
directe onderzoekskosten die gemookt
zijn om de froude te ontdekken wel
worden verhoqld. ln dit ortikel kwom
oon de orde dot onder omstondigheden
meer soncties nodig zijn. Allereerst lijkt
het logisch om bij vostgestelde froude
door een benodeelde zwoordere eisen te
stellen oon het bewijs von schodeposten
woorop de froude niet zog. Door de
froude is zijn geloofwoordigheid immers
oqngetost. Alleen in zeer extreme gevollen, woorbij sproke is von substontiële,
systemotische en doelbewuste froude
met opzet ols oogmerk, zou olgeheel
vervsl von oonsproken ook mogelijk

moeten zijn. Als juridisch vehikel zou
men don kunnen denken oqn rechtsverwerking.lT

7

25

