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Stellingenn bij het proefschrift 'Eigen schuld, be reddingsplicht en medewerkingsplicht in 
hett schadeverzekeringsrecht' van M.L. Hendrikse 

1.. Het is wenselijk de bescherming van art. 6:238 lid 2 BW uit te breiden tot de 
niet-professionelee wederpartij in het algemeen, (dit proefschrift, paragraaf 
2.1.3) ) 

2.. De inhoud en context {dus niet de formulering!) dient doorslaggevend te zijn bij 
dee beantwoording van de vraag of er in een bepaald geval sprake is van een 
kernbeding.. (dit proefschrift, paragraaf 2.2.6) 

3.. Het is een verbetering dat de Nota van Wijziging 2000 de term grove schuld in 
art.. 7.17.2.9 NBW heeft vervangen door het begrip roekeloosheid, (dit 
proefschrift,, paragraaf 3.2.2) 

4.. Het is te betreuren dat art. 7.17.2.9 lid 2 NBW in de Nota van Wijziging 2000 is 
komenn te vervallen, (dit proefschrift, paragraaf 3.3) 

5.. Samenloop tussen eigen schuld en het niet-naleven van de bereddingsplicht is 
alleenn mogelijk indien het schadevoorval nog niet is ingetreden, (dit 
proefschrift,, paragraaf 4.2.2) 

6.. Samenloop tussen het niet-naleven van de bereddingsplicht en het niet-
nalevenn van de medewerkingsverplichtingen na het plaatsvinden van het 
schadevoorvall is niet mogelijk, (dit proefschrift, paragraaf 5.2.2) 

7.. Met de recente uitspraken van de Hoven Den Haag, Amsterdam, Arnhem en 
Denn Bosch inzake de toepasselijkheid van art. 6:237 sub h BW bij 
fraudevervalclausules,, lijkt de basis aan de uitzonderingsgrond van art. 
7.17.1.144 lid 5 te zijn ontvallen, (dit proefschrift, paragraaf 5.3.4.4) 

8.. Art. 6:237 sub h BW vormt geen gevaar voor de fraudevervalclausule. (dit 
proefschrift,, paragraaf 5.3.4.5) 

9.. De recente arresten van de Hoge Raad (5-1-2001, NJ 2001, 391-392) inzake 
art.. 29 CMR passen in het beeld van 'Nederland, Vervoerdersland'. 

10.. De nieuwe civielrechtelijke procedure in eerste aanleg (wetsvoorstel 26855) 
vereistt sturende, vakspecialistische rechters. 




