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Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer :3492426 CV EXPL 14-7969
datum :23 ju.ni2015

Vonnis in de zaak van:

Fatima Benbella Birouk,
wonende te Sittard,
eisende partij, verder te noemen "Birouk",
gemachtigde mr. E.M. Horssius,

tegen

de naamloze vennootschap ABN AMRO SCHADEVERZEKERING N.V.,
gevestigd te Zwolle,
gedaagde partij, verder te noemen "ABN Amro",
gemachtigde J.G Russchen.

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:
- de dagvaarding van29 september 2014
- het antwoord van ABN Amro
- de conclusie van repliek
- de conclusie van dupliek.

Het geschil

Birouk vordert - samengevat - de veroordeling van ABN Amro bij vonnis, uitvoerbaar bij
voorraad, tot betaling van een hoofdsom van € 11.864,00, vermeerderd met€.20,73 rente en
€ I .306,80 expertisekosten. Daarnaast vordert Birouk dat ABN Amro aan haar dient te vergoeden
alle kosten die zij heeft gemaakt ter vaststelling van aansprakelij kheid en schade vermeerderd met
de wettelijke rente vanaf 25 juni 2014. Yoorts vordert Birouk de veroordeling van ABN Amro
om binnen drie dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis over te gaan tot het
ongedaan maken van de inschrijving van de eenzijdige beëindiging van de verzekeringen van
Birouk bij het centraal informatiesysteem van de Stichting CIS versterkt met een dwangsom. Tot
slot vordert zij daï. ABN Amro in de proces- en executiekosten wordt veroordeeld.

ABN Amro heeft verweer gevoerd.
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De feiten

a. Birouk heeft met ABN Amro een verzekeringsovereenkomst gesloten. De verzekering
biedt dekking voor schade aan inboedel, rvaaronder ook lijfsieraden vallen, als gevolg van
onder meer diefstal en inbraak, met een verzekerd belang van € 53.050,00. Lijfsieraden zijn
verzekerd tot een bedrag van € 2.269,00 per gebeurtenis.

b. (De dochter van) Birouk heeft aan ABN Amro gemeld dat op 9 januari 2014 in haar
woning is ingebroken, rvaarbij goederen zijn ontvreemd. ABN Amro heeft de schademelding
laten onderzoeken door B.M.M. Clemens, u'erkzaam bij CED BrandVaria. Diens schaderapport
is van 27 febrLrari 2014. Daama is nader onderzoek verricht door H.J.G. Greijmans, als technisch
onderzoeker rverkzaam bij Croup Integriiy* van Delta Lloyd Groep, en J.P. van Kuijk, rverkzaam
als tactisch onderzoeker btj I-TEK B.V. Hun rapporten zijn gedateerd I mei20l4 respectievelijk
l8juni 2014.

c. Bij brief van 25 juni 2014 heeft ABN Amro aan Birouk laten rveten dat de schadeclaim
rvordt afgervezen. Volgens ABN Amro kan de inbraak niet op de gepresenteerde wijze zijn
gepleegd en kan evenmin rvorden vastgesteld dat de als ontv'reemd opgegeven goederen

daadrverkelijk aan Birouk hebben toebehoord. ABN Amro heeft verder laten rveten dat de
verzekeringsovereenkomst per direct wordt beëindigd \vegens het verstrekken van onjuiste
informatie en het valselijk opmaken van een document.

De beoordeling

l. ln een 92 pagina's tellende dagvaarding heeft Birouk omstandig uitgelegd dat zij recht
heeft op nakoming van de hrssen partijen gesloten verzekeringsovereenkomst. Subsidiair heeft zij
zich beroepen op onrechtrnatige daad. Daarbij heeft zij, kort samengevat, het volgende
aangevoerd.
a.

Van fraude is geen sprake. De door haar geclaimde schade ten gevolge van de inbraak/diefstal is

reëel.

b.

De polisvoonvaarden zijn algemene voonvaarden en aan haar is geen exemplaar van die

voorw'aarden ter hand gesteld, om lvelke reden de vernietiging rvordt ingeroepen van de in deze

voonvaarden opgenomen' dekkingsbeperkingen of verualbeding(en)' .

c.

De verzekeringsvoonvaarden zijn op onderdelen onredelijk bezrvarend.

d.

ABN Amro heeft zich schuldig gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken.

e.

Birouk en/ofde door haar ingeschakelde onderzoeksbureaus hebben een akte, gedragscodes en

een brochure geschonden. te weten: Akte benoeming expefts, Gedragscode Verzekeraars 2011,

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 2011. Gedragscode Schade-Expertiseorganisaties en de

brochure Schaderegelingsbeleid. Ook is gehandeld in strijd met het EVRM. de Grondrvet en het

Wetboek van Strafvordering.
f.
Er bestond geen grond voor het instellen van een persoonlijk onderzoek. De fraudeverdenking is

ongegrond én niet is voldaan aan de in de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 2011 genoemde

eisln-van proportionaliteit en subsidiariteit. Het ingestelde onderzoek door Greijmans en Van

Kuijk heeh inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van Birouk. Van Kuijk is niet
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verbonden aan een expertiseorganisatie, maar aan een'private onderzoekhttrea['. De resultaten
van de onderzoeken dienen buiten beschourving te rvorden gelaten omdat sprake is van
onrechtmatig verkegen bew'ijs, waarbij is venvezen naar HR 18 april 2014,ECLI:NL:HR:2014:
942.
ob'
De door partijen ingeschakelde schade-experts (naar de kantonrechter begrijpt:) CED BrandVaria
en Krantz & Polak Resolve, hebben een correct onderzoek venicht op grond waarvan ABN Amro
tot uitkering had behoren over te gaan van de door laatstgenoemde getaxeerde schade van primair
€ I L864,00 indien rvordt uitgegaan van een geslaagd beroep op vemietiging van de
polisvoorlvaarden, en subsidiair € 8.184,00 indien de polisvoorwaarden onverkort u'orden
toegepast.
h.

ABN Amro dient de expertisekosten van Birouk te vergoeden, zijnde € 1.306,80.

2. De conclusie van antloord is omgekeerd evenredig aan de dagvaarding: slechts 2t/z A-
4'tje. Dat is op zichzelf niet benvaarlijk rvant niet alles rvat in de dagvaarding staat is even

relevant, maar punt is rvel, dat ABN Amro de vele stellingen díe Birouk heeft ingenomen vrijwel
allemaal onbesproken heeft gelaten.

ABN Amro heeft bijvoorbeeld niet bestreden dat de door Birouk bedoelde polisvoonvaarden als
algemene voorwaarden dienen te rvorden beschouu'd en dat die voorwaarden niet aanhaar zijn
overhandigd. Het beroep op vernietiging van die polisvoorrvaarden is daardoor onrveersproken
gebleven.
Evenmin heeft ABN Amro bestreden dat de diverse, hiervoor opgesomde gedragscodes van

toepassing zijn en dat sprake is gerveest van een persoonlijk onderzoek als bedoeld in de

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Ook is niet bestreden dat die gedragscode is geschonden,

dat sprake is van onrechtmatig verkregen bervijs, en dat daarom, met een beroep op voornoemd
anest van de Hoge Raad, de rappoften van Greijmans en Van Kuijk buiten beschouwing moeten

worden gelaten.

ABN Amro heeft zich weliswaar beroepen op de uitkornsten van de in haar opdracht ingestelde

onderzoeken, maar Birouk heeft nu juist bezlvaar gemaakt tegen die onderzoeken zelf en ter

discussie gesteld dat die onderzoeken mochten plaatsvinden en correct ziin verlopen.

In haar dupliek heeft ABN Amro bestreden dat zij in strijd met de door Birouk genoemde

gedragscodes heeft gehandeld, maar zij is niet ingegaan op hetgeen Birouk in dit verband allemaal

heeft aangevoerd en zij heeft het bij die korte stelling gelaten. Daardoor heeft ABN Amro. hoewel

dat op haar rveg lag en het betoog van Birouk haar daartoe had moeten brengen, die stellingen

niet gemotiveeid bestreden. Dit leidt ertoe dat de kantonrechter de stellingen van Birouk als

vaststaand moet aanvaarden (artikel 149 Rv.).

3. Het vorenstaande leidt erloe dat met succes de vernietiging is ingeroepen van de

polisvoorw'aarden die de omvang van de dekking beperken en dat de rapporten van Greijmans en

Van Kuijk buiten beschouw'ing gelaten moeten rvorden. Wat resteert is het expertiserapport I'an

CED BrándVaria die de schadà heeft getaxeerd op € I 1.482,35 en de schadetaxatie van Krantz &
polak Resolve die de schade ten gevolge van de inbraaVdiefstal onweersproken heeft begroot op

een iets hoger bedrag, te weten € I 1.864,00.

De kantonrechter zal dit laatste bedrag toe*'ijzen. venneerderd met de post vervallen rente van

€ 20,73.

4. De post expertisekosten ad € 1.306,80 is eveneens onrveersproken gebleven en zal

daarom worden toegelvezen.
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5. Hoe de vordering tot vergoeding van de kosten van'vaslstelling van aansprakettjkheict
en schade'zich verhoudt tot de toewijsbare post expertisekosten is, zonder nadere toelichting, die
ontbreekl, onduidelijk. Die vorderingzal daarom worden afgewezen.

6. De vordering tot het ongedaan maken van de inschrijving bij de Stichting CIS zal de
kantonrechter ook afwijzen, omdat deze vordering op geen enkele wijze is toegelicht en
onderbouwd, zodat Birouk op dit punt niet aan haar stelplicht heeft voldaan.

'1. De gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad zal de kantonrechter toewijzen omdat ook
daartegen geen verweer is gevoerd.

8. ABN Amro dient als overwegend verliezende partij in de proceskosten te worden
veroordeetd.
Die kosten bedragen:
- € 93,80 explootkosten
- € 462,00 griffierecht
- € 600,00 salaris gemachtigde (2 punten à € 300,00).
Totaal € 1.155,80.

De beslissing

De kantonrechter:

1. veroordeelt ABN Arnro tegen bervijs van krvijting aan Birouk te betalen €.13.191,53
vermeerderd met de wettelijke rente over € I 1.864,00 vanaf 29 september 2014 tot de
dag van de voldoening;

2. veroordeelt ABN Amro in de proceskosten, tot op heden aan de kant van Birouk
begroot op € 1.155,80;

verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gervezen door mr. C.H. de Haan, kantonrechter, en uitgesproken in de openbare

terechtzittin g van 23 j uni 20 I 5, in tegenwoordigheid van de griffier.

Voor grosse confonn

3.

4.

Tearn kanton en handelsrecht, Zwolle




