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van die feiten en omstandigheden (HR 26 november 2004, NJ 2006, 115 en Asser 6
II, nr. 415).

4.3 In de onderhavige zaak heeft Consument vanaf 1997 geklaagd dat de voorgespiegelde
rendementen niet overeenkwamen met de resultaten die hij op zijn overzichten zag.
Consument heeft destijds aan Aangeslotene geschreven: "De opgave in uw brief van 4
april: tegoed per 01.02:97 ad f. 3387,20 en het verwachte eindresultaat ad f. 13.500,
levert mij de vraag op of dit resultaat weI overeenkomt met hetgene Spaarbeleg heeft
beloofd in haar informatiefolder Koersplan, alwaar het eindresultaat staat geprognotiseerd
als f. 20.100,-." Hierop heeft Aangeslotene antwoord gegeven hoe de kosten,
premies en resultaten waren opgebouwd. Begin 2004 werd de Overeenkomst
opeisbaar. Toen werd voor Consument duidelijk wat de eindopbrengst van de
Overeenkomst was. Consument heeft toen aan Aangeslotene geschreven: "Uw
koersplan blijkt na 12 jaar weI zo'n 1800 uit koers te zijn geraakt. (...) U heeft suggestieve
verwoordingen gebruikt als zouden gemiddelde rendementen voor stabiele groei borgen .
terwijl er per contraa enkel en aileen op eindkoers wordt afgerekend." Bij de klacht die
Consument vervolgens eind 2004/begin 2005 bij de Ombudsman Verzekeren heeft
ingediend heeft Consument niet aileen geklaagd over het feit dat het behaalde
rend~ment niet overeenkwam met de voorgespiegelde resultaten, (hij schreef: "Men
heeft de rendementen enkel als positieve resultante (rooskleurig) voorgesteld. 'Tussen de 10
en 14%' Beweerd dat de lange termijn een stabiel, gemiddeld rendement zou waarborgen.
Nonsense!"), maar heeft Consument daar ook geklaagd over de kosten en
verzekeringspremies die verzwegen zouden zijn, het feit dat Consument zou zijn
misleid, althans dat hij zou hebben gedwaald en Aangeslotene haar zorgplicht zou
hebben geschonden.

4.4 . De door Consument thans ingestelde vordering tot nakoming van de Overeenkomst
overeenkomstig het voorgespiegelde rendement van I I% was per einde looptijd,
maar in ieder geval ten tijde van diens klacht bij de Ombudsman Verzekeren
opeisbaar. Uit de onder de feiten weergegeven briefwisseling en de inhoud van de in
2004 bij de Ombudsman Verzekeren ingediende klacht blijkt verder dat Consument
in ieder geval ten tijde van zijn klacht bij de Ombudsman Verzekeren op de hoogte
was van de thans door hem aan zijn beroep op vernietiging wegens dwaling ten
grondslag gelegde onjuiste voorstelling van zaken. Ook blijkt uit die klacht dat
Consument in 2005 bekend was met de door hem thans gevorderde geleden schade
en met de daarvoor aansprakelijke persoon. Uit de inhoud van de klacht voigt ook
onomstotelijk dat Consument in 2005 in staat was diens vordering tot
schadevergoeding in te stell en.
Dit betekent dat, ook indien er van zou worden uitgegaan dat de klacht bij de
Ombudsman Verzekeren de verjaring van de vorderingen van Consument heeft
gestuit, de diverse verjaringstermijnen in ieder geval in 2005 weer zijn gaan lopen.
Nu Aangeslotene onbetwist heeft gesteld dat Consument nadien geen
stuitingshandelingen heeft verricht, totdat hij op 17 juli 2012 zijn klacht wederom aan
Aangeslotene stuurde en vervolgens in 2013 de onderhavige klacht bij de
Ombudsman en de Commissie instelde, moet met Aangeslotene worden vastgesteld
dat de vorderingen van Consument of deze nu strekken tot wijziging van de gevolgen
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