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INLEIDING

1.1

Procesinleiding en omvang appel
De Bank heeft bij exploten van 10 februari 2016 hoger beroep ingesteld
van het vonnis van de Rechtbank Amsterdam, afdeling privaatrecht, van
I I november 2015 (hierna: het "Vonnis"), gewezen in de gevoegde zaken
met respectievelijk zaaknummer

/ rolnummer

C|131547469

I HA ZA

13-

831 en zaaknummer / rolnummer Cl131547735 I HA ZA 13-846 tussen
de Bank als gedaagde en respectievelijk Stichting SdB en Stichting Euri-

bar als eiseres, beide optredend voor leningnemers van

Euribor-

hypotheken van de Bank, die hieronder verder worden aangeduid als de

"Leningnemers".
2

Op de roldatum van 8 maart 2016 is het hoger beroep gesplitst. De Bank
neemt een gelijkluidende memorie van grieven in beide appellen.

3

De Bank houdt in het geding het procesdossier in eerste aanleg en zal bij
het fourneren van de stukken het volledige procesdossier over leggen. Bij
deze memorie brengt de Bank vier nieuwe producties in het geding, genummerd 44 tlm 4'7 . Een bijgewerkt productieoverzicht is toegevoegd.

4

De Bank handhaaft haar verweren in eerste aanleg tegen de vorderingen

van Stichting SdB en Stichting Euribar en de daarvoor

aangevoerde

Zij

handhaaft haar algemene (tegen)bewijsaanbod in haar
conclusie van antwoord (hierna: "CvA") sub 6 en in haar conclusie van
dupliek (hierna: "CvI)") sub 39, alsmede haar gespecificeerde bewijsaangrondslagen.

bod in de pleitnota in eerste aanleg (hierna: "B-Plta I") nr. 50.
5

De rechtbank heeft de in rov. 5.25 bedoelde rente- en opslagwijzigingsbedingen getoetst aan art. 6:233 aanhef en onder a BW (hierna "art.
6:233a BW").

Zij

heeft. geoordeeld dat deze bedingen onredelijk bezwa-

rend zijn, de bedingen in beide zaken (ambtshalve) vernietigd en de vordering van Stichting SdB onder xiii. in zoverre toegewezen. De rechtbank
heeft de Bank in beide zaken in de proceskosten veroordeeld.
6

Over de toetsing aan art.6:233a BW heeft in eerste aanleg geen volwaardig partijdebat kunnen plaatsvinden. De rechtbank heeft het beroep op
deze bepaling geïsoleerd uit het zéér grote aantal vorderingsgrondslagen

van Stichting SdB en heeft de bedoelde rente- en opslagwijzigingsbedingen ten gunste van Stichting Euribar zelfs ambtshalve getoetst en vernietigd, zonder dat de Bank in de gelegenheid is gesteld nader verweer te
50093290
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voeren. Dit maakt dat de Bank in dit hoger beroep een integrale en voor
een belangrijk deel aangevulde uiteenzettingzal geven waarom de rente-

en opslagwijzigingsbedingen niet onredelijk bezwarend zijn en het Vonnis onjuist is.
Hierna worden de in rov. 5.25 van het Vonnis bedoelde rente- en opslagwijzigingsbedingen gezamenlijk aangeduid als de "Bedingen". De in rov.

7

3.12.8 van het Vonnis bedoelde bedingen in de zgn. conditiewijzigingsbrief zien op de bevoegdheid het "rentepercentage" te wijzigen. Dat geldt
ook voor de bedingen in de algemene voon¡/aarden die de Bank vóór februari 2005 hanteerde en die van toepassing zijn in de gevallen van omzefting van een bestaande hypotheek afgesloten vóór februari 2005, in
een Euribor-hypotheek in de periode begin 2009 tot medio 2009 (zie nader paragraaf 2.3).In alle andere gevallen gaat het om de bevoegdheid tot

wijzigingen van de "opslag." Nu er geen rechtens relevant verschil bestaat tussen beide bepalingen wordt hieronder, in navolging van de rechtbank, slechts gesproken over "opslag" en "opslagwijzigingsbevoegdheid". Daaronder valt dus ook de rentewijzigingsbevoegdheid in de hiervoor bedoelde gevallen.
1.2

Globaal perspectief waarom de Bedingen niet onredelijk bezwarend

zijn
8.

De kernvraag in deze procedure is of de Bedingen voor de Leningnemers
onredelijk bezwarend zijnnaar de maatstaf van art. 6:233a BW. Volgens
de Richtlijn oneerlijke bedingenr (hierna: de "Richtlijn") gaat het erom

of de Bedingen oneerlijkzijn, omdat zij in strijd met de goede trouw het
evenwicht tussen de uit de overeenkomst voorfvloeiende rechten en verplichtingen van partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoren. Beantwoording van de vraag of de Bedingen onredelijk bezwarend
zijn, verg! een beoordeling met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de specifieke aard van de Euriborhypotheken en van de functie die de Bedingen daarin hebben.

De Rechtbank heeft met name betekenis toegekend aan punt 1O van de
bijlage bij de Richtlijn (de "Bijlage") en de uitzondering daarop in punt

9

2(b), eerste alinea, en aan het transparantievereiste zoals het Hofvan Justitie dat sinds het arrest InviteP heeft. ontwikkeld. De Bank zal in deze
memorie van grieven uitvoerig uiteenzetten dat en waarom de overwegingen van de rechtbank daarover onjuist zijn. De kern van het betoog

t
t

Richtl¡n 93/l3lEEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlrjke bedingen in consumentenovereenkomsten,
HvJ EU 26 april 20 12, C-47 2/ | 0, ECLI :EU :C :20 I 2.242 (l nvi te t).
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van de Bank is dat de Bedingen, getoetst in het licht van alle omstandigheden, hoe dan ook niet onredelijk bezwarend zijn, ook als het in de Be-

dingen naar huidige maatstaven aan transparantie zou
10

In overeenstemming met HR 29 april 2016, ECLI:NL:HR:20

1

schorten.

6:7 69, rov

.

5.6.7 Gemeente Amsterdam/SEBA moet worden vooropgesteld dat het bij

de onderhavige wijzigingsbevoegdheid niet om een beding gaat dat op
grond van de art. 6:236 en 237 BW als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt of wordt vermoed dat te zijn. Een beding dat (uitsluitend) voorkomt op de indicatieve lijst bij de Richtlijn, behoeft niet noodzakelijkerwijs als oneerlijk te worden beschouwd. Met betrekking tot een dergelijk
beding dient te worden nagegaan ofhet in de context die aan de orde is,
een aanzienlijke en ongerechtvaardigde verstoring oplevert van het
evenwicht in de zin van art. 3 lid I van de Richtlijn. Het oordeel dat dit
het geval is, behoeft een specifieke motivering waarin wordt ingegaan op
de relevante omstandigheden van het geval.
11

Daarbij zijn voor de Bank de volgende, samengevaffe, omstandigheden
die spelen bij de Euribor-hypotheken van groot belang. Deze omstandigheden maken dat de Bedingen geen aanzienlijke en ongerechtvaardigde
evenwichtsverstoring van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten
en verplichtingen van partijen opleveren.
(i)

Contractuele waarborg voor eerlijk en marhcodorm tarief
Leningnemers die aan de Bedingen verbonden onzekerheid over
het tarief accepteren, krijgen wel een andere zekerheid. Voor hen
is weliswaar onzeker hoe hun tarief zich zal ontwikkelen, maar
daartegenover staat het contractuele recht dat zij tijdens de looptijd de lening altijd boetevrij mogen omzetten naar een ander zelf
uit te kiezen en marktconform tarief van de Bank dat meer zekerheid biedt. De Leningnemers mogen kiezen uit de tarieven zoals
de Bank die (ook) aan nieuwe klanten aanbiedt.

(i,

Ko

s t enb e sp

ar ing v ia v ar iab e I tar

ief

Klanten zijn door acceptatie van onzekerheid over de tarieflroogte gemiddeld bezien veel goedkoper uit dan wanneer zij kiezen

voor een vaste rente. Ook de Bank weet niet hoe de marktrente
zich zal ontwikkelen. Zekerheid inzake de tarieflroogte betekent
dat de Bank bepaalde risico's vooraf in het tarief moet "inprijzen". Meer zekerheid betekent gemiddeld hogere kosten.
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(iii)

Flexibelinspelenoprenteontvvikkelingen

De onzekerheid kan voor klanten ook positief uitwerken bij dalende rentes. De tijdelijke zekerheid die een rentevastperiode
biedt, kan ook om een andere reden nadelig voor de klanten blijken. Een rentevastperiode beschermt de klant weliswaar tijdens
die periode tegen tariefstijgingen, maar belet hem ook flexibel in
te spelen op de tariefontwikkelingen. De klant blijft er ook aan
gebonden als de marktrente daalt. Hierdoor kunnen klanten tijdens de looptijd van de rentevastperiode alleen van rentedaling
profiteren als zij de boete betalen die er staat op voortijdige beeindiging van die rentevastperiode. Dit probleem speelt alleen bij
hypotheken met een vaste rente, niet bij Euribor-hypotheken.
(iv)

Onv

o

or sp e I b aar he id

t o e koms t i ge

tar iev e n

Niet alleen bij Euribor-hypotheken is het voor zowel de Bank als
de klant onvoorspelbaar hoe de tarieven zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Dat geldt ook bij rentevastperiodes. Bij iedere
overeengekomen rentevastperiode moet de klant maar afivachten
welke rente de Bank na afloop daarvan kan aanbieden. Banken
kunnen weliswaar in abstracto factoren benoemen die in algernene zin hierop van invloed zijn, maar daarmee kunnen zij geen relevant inzicht geven in de concrete uitwerking daarvan in de
praktijk. De onzekerheid en onvoorspelbaarheid van toekomstige
tarieven valt alleen te ondervangen via een rentevastperiode die
gelijk is aan de volle looptijd van een hypotheek. Bij de in de
praktijk gangbare looptijd van dertig jaar betekent dit dan een
rentevastperiode van (ook) dertig jaar. Slechts bij grote uitzondering kiezen klanten daarvoor. De aan zulke lange zekerheid verbonden extra hoge kosten zijn voor bijna alle klanten onacceptabel hoog.
(v)

Flexibele overstap naar andere bank
Als de Leningnemer niet meer tevreden is over zijn lening bij de
Bank, dan heeft hij met een variabel tarief als de Euriborhypotheek (naast het onder sub (i) genoemde omzettingsrecht)
het recht zijn lening voortijdig boetevrij af te lossen en naar een
andere bank over te stappen. Aan die overstap zijn weliswaar
(notariële) kosten verbonden, maar die zijn niet anders dan wanneer de Leningnemer na het einde van een rentevastperiode wil
overstappen. Tijdens de looptijd van een rentevastperiode moet
hij dan bovendien een boete betalen voor het vervroegd beëindigen van de rentevastperiode.
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(vi)

Bescherming tegen onredelijke uitoefening van de Bedingen
De Leningnemers vinden bescherming in een rechterlijke contro-

le op de uitoefening van de Bedingen. Als de Bank de Bedingen
zou misbruiken door een verhoging vast te stellen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn,
dan kan de rechter op de voet van art. 6:248 lid 2 BW oordelen

dat die verhoging buiten toepassing

blijft. Deze controle die

de

rechter binnen het Nederlandse rechtstelsel op de uitoefening van

het beding kan uitoefenen, vormt een grond om terughoudendheid te betrachten bij het oordeel dat het beding zelf niet toelaatbaar is. De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen de toetsing van wijzigingsbedingen, zoals de Bedingen, te verleggen
naar een beoordeling achteraf of de uitoefening ervan in strijd is
met de redelijkheid en billijkheid.

Uit de bovenstaande en andere hieronder uit te werken gronden volgt dat
de Bedingen binnen de Euribor-hypotheek onderdeel vormen van een
evenwichtig systeem, waarin tegenover de onzekerheid over het tarief vele voordelen voor de Leningnemers staan. Dit systeem leidt zeker niet tot
een aanzienlijke en ongerechtvaardigde verstoring van de rechten en verplichtingen van Leningnemers. De Bank meent dan ook dat de Bedingen
hoe dan ook niet onredelijk bezwarend zijn. De Bank zal tevens uiteenzetten waarom zij mede een beroep kan doen op de uitzondering van punt
2(b), eerste alinea, van de Bijlage en dat juist die specifieke uitzondering
voor financiële dienstverleners zich verzet tegen gelijke toepassing van
het transparantievereiste, zoals het Hof van Justitie dat voor andere contracten en bedingen heeft ontwikkeld. Bovendien geldt dat, zelfs indien
het naar huidige maatstaven zou schorten aan de transparantie van de Bedingen, daarmee nog geen sprake is van een aanzienlijke en ongerecht-

vaardigde verstoring van het evenwicht tussen de Leningnemers en de
Bank.

1.3

Bredere context van de zaak
ã

12

Vergelijking met andere hypotheekvormen

De Bedingen moeten in de hierboven sterk verkort weergegeven context
worden beschouwd. Het is onjuist om de opslagwijzigingsbevoegdheid in
de Euribor-hypotheken geïsoleerd te beschouwen. Men moet in het oog

houden dat de Leningnemers hebben gekozen voor meer risico door
acceptatie van een variabel rentetarief. Tegenover het risico dat inherent
50093290
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is aan een variabel tarief staat een goede kans op het betalen van een lage

hypotheekrente. Part of the bargain is echter dat als de kosten van de
Bank stijgen voor de Euribor-hypotheek, de Bank ook bevoegd is die

te

belasten aan de Leningnemer. Blj een vaste rente
elimineren de klanten dit risico, maar dat betekent dan wel dat zij over
het algemeen van meet af aan een hoger tarief betalen.

kosten door

l3

Een vergelijking met de tarieven van de Bank voor hypotheken met een

vaste rente illustreert dat de Leningnemers - ook na beide
opslagverhogingen - nog steeds veel goedkoper af zijn. Zij betalen per
april2016 een Euribor-rentetarief (dus inclusief opslag) dat aflrankelijk
van de loan-to-value (LTV) varieert van 1,31 tot 1,81%. Zie daarnaast
onderstaande grafiek voor de verhouding met hypotheken met een vaste
rente.
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Banken kunnen het risico van bijvoorbeeld veranderingen op de geld- en
kapitaalmarkt en macro-economische ontwikkelingen niet op zich nemen
zonder dit "in te prijzen" in het tarief. De voor banken geldende eisen van
een beheerste bedrijfsvoering en de regels vanuit het prudentiële toezicht
laten ook niet toe dat banken dit type risico's voor hun rekening nemen.3
Zonder wijzigingsbevoegdheid zijn vaÅabele tarieven, zoals bij de Euribor-hypotheek, niet mogelijk.

l5

Zonder - effectieve - wijzigingsbevoegdheid zouden banken, in plaats van
producten met een variabel tarief, uitsluitend producten met (hogere) vas-

te rentetarieven of met hogere vaste opslagen gecombineerd met
t

Zie o.a. arf.3:17 lid 2 sub c en de daarop gebaseerde regels uit het Besluit prudentiële regels Wft.
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marktrente zoals de éénmaands-Euribor kunnen aanbieden. Daarnaast
zouden zij producten met een zeer korte looptijd van bijvoorbeeld een
dag of een maand kunnen aanbieden, waarbij de klant dan steeds aan het
einde van de looptijd van de overeenkomst ervoor kan kiezen al dan niet
een nieuwe overeenkomst aan te gaan (tegen al dan niet andere tarieven).
Dit brengt niet alleen onzekerheid voor de klant mee, maar ook een administratieve rompslomp, met navenante kosten die uiteindelijk ten laste
van de klant komen. Tegenover die onzekerheid en hogere kosten voor de
klant staat echter geen noemenswaardig voordeel voor de klant. Feitelijk
blijft de situatie immers zoals die nu is: gedurende de looptijd van de
overeenkomst of de rentevaste periode weet de klant hoeveel het tarief
bedraagt en als hij het niet eens is met een wijziging daarvan, kan hij de
overeenkomst opzeggen of overstappen naar een ander product. Bovendien is de klant mogelijk zelfs slechter af, omdat hij door contracten met
een kortere looptijd aante gaan kan worden geconfronteerd met het risico
dat hij na een hertoetsing voor het verstrekken van een nieuwe lening met
een nieuwe looptijd geen lening krijgt of een lening op andere voorwaarden.
16

Zoals in paragraaf 1.2 al even aan de orde kwam, is de onzekerheid voor
de Leningnemer over het rentetarief bij Euribor-hypotheken niet iets
bijzonders. Ook na ommekomst van een vaste renteperiode - die bij de
gebruikelijke lange looptijden altijd zal optreden - verkeert de klant in
onzekerheid over het aanbod dat hem op dat moment zal worden gedaan.
En ook dan maakt een klant kosten als hij niet kiest voor een ander door
de Bank aangeboden tarief, maar overstaptnaat een andere bank.

Als een
jaar
klant de rente voor bijvoorbeeld vijf
vast zet, weet hij ook niet wat
hij na die vijfjaar zal gaan betalen. En als de klant de over vijfjaar door
ABN AMRO aangeboden tarieven niet aantrekkelijk vindt en hij stapt
over naar bijvoorbeeld ING, dan zullen kosten worden gemaakt voor een
nieuwe hypotheekakte en zal ING een vergoeding voor haar diensten in
rekening brengen. Dit verschilt niet van het overstappen in de situatie van
een tari efsw ijziging b ij een Euri bor-hypotheek.

b.

De

bij de zzak betrokken belangen

l7

beroep raakt de belangen van de Leningnemers, de belangen
van de Bank en de belangen van de financiële sector als geheel.

l8

In de eerste plaats zal, zoals hierboven al is uiteengezet,

50093290
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meer kunnen profiteren van lage variabele tarieven. Zonder een tussen-

tijdse wijzigingsmogelijkheid zullen veel meer risico's worden "ingeprijsd" in het tarief, wat leidt tot (veel) hogere en dus onaantrekkelijkere
tarieven. Een dergelijke ontwikkeling is niet in het belang van de Bank,
maar ook zeker niet in het belang van de consument. Deze ontwikkeling
heeft tot gevolg dat de keuzevrijheid van de consument beperkt wordt en
staat daarmee juist haaks op de doelstelling van de Richtlijn om de mededinging te bevorderen.

l9

In de tweede plaats

heeft het Vonnis een grote financiële impact. Het
gaat niet alleen om de portefeuille Euribor-hypotheken, die thans circa
EUR 1,4 miljard beloopt en \¡/aarvoor het terugdraaien van de rente- en
opslagwijzigingen tientallen miljoenen kost. Met de opslagverhoging van

l5 miljoen gemoeid. De benadering in
gevolgen
hebben voor andere financiële prohet Vonnis kan bovendien
ducten. De overwegingen in het Vonnis zijn algemeen geformuleerd en
zouden ook kunnen gelden voor bijvoorbeeld spaarproducten. De renteen opslagwijzigingsbedingen in die producten verschillen over het algelolo is alleen al in2012 ruim EUR

meen niet relevant van de Bedingen. In al deze bedingen is geen rekening
gehouden met de specifieke verplichtingen die in het Vonnis zijn geformuleerd.
20

Er is geen openbare bron die de financiële gevolgen hiervan in kaart
brengt, maar bij ongeldigheid van die bedingen zalhet gaan over miljarden. Er zijn aanwijzingen dat het in andere EU landen niet anders is (zie
ook nr. 191 tlm 199 hieronder).

2

AARD EN WERIilNG VAN DE EURIBOR-HYPOTHEKEN

2.1

De Euribor als basisrente

2l

Op de aard en werking van Euribor-hypotheken is in eerste aanleg uitvoe-

rig ingegaan. De Bank volstaat hieronder ten behoeve van de leesbaarheid
met een verkorte versie van die uiteenzetting, die op sommige onderdelen
wordt verduidelijkt enlof aangevuld.
22

De Euribor-hypotheken zijn hypotheken met een variabeltarief. Het door
de Leningnemer maandelijks te betalen rentetarief bestaat uit de éénmaands- Euribor, vermeerderd met een wijzigbare opslag. Het geheel
wordt aangeduid als het "Euribor-rentetarief'. Het door de Leningnemer aan de Bank te betalen Euribor-rentetarief wordt dus aan het einde
van iedere maand opnieuw vastgesteld.
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Euribor is het acroniem van Euro Interbank Offered Rate. Dit is het gemiddelde rentetarief waartegen de tot het Euribor-panel behorende banken elkaar leningen verstrekken. Er is niet één Euribor. Aflrankelijk van
de looptijd (van I week tot 12 maanden) varieert het tarief. In de betreÊ
fende hypotheekvoorwaarden wordt van een éénmaands-Euribor uitgegaan. Dit tarief fluctueert dus maandelijks.a Hiervan krijgt de Leningnemer telkens aan het begin van iedere maand bericht.

24

Hoewel het tarief maandelijks wordt vastgesteld, lopen de Leningnemers
gedurende de juridische looptijd geen herfinancieringsrisico. Na een

maand wordt de lening in principe niet opeisbaar.s Een Euriborhypotheek is dus een 'normale' langlopende lening waarbij de rentevaste
periode, in plaats van 5 of l0 jaar, één maand bedraagt (zie ook CvA nr.
33 e.v.).

2.2

Factoren die het tarief bepalen

25

Bovenop de maandelijks fluctuerende éénmaands-Euribor, wordt er door
de Bank een opslag gerekend aan de Leningnemers. De achtergrond van
deze opslag is in detail beschreven in CvA nr. 40 t/m 48. In het kort komt

het op het volgende neer.
26

Banken moeten geld inlenen alvorens krediet te kunnen verstrekken aan
de individuele klant. De "inkoopprijs" waartegen banken geld inlenen,
bestaat uit verschillende componenten. Een veelgebruikte basis voor de
inkoopprijs van geld is de éénmaands-Euribor. De éénmaands-Euribor is
zoals gezegd een (gemiddeld) referentietarief. Het is niet gezegd dat ban-

ken onderling ook daadwerkelijk tegen dit gemiddeld referentietarief
kunnen lenen.
27

t

De éénmaands-Euribor staat niet gelijk aan de "kostprijs" die door de
Bank wordt betaald voor iedere uitgeleende euro. Banken trekken geen
geld aan ten behoeve van de individuele klant. De Bank kijkt daarentegen
naar haar totale financieringsbehoefte. De Bank heeft een gematigd risicoprofiel daf zich vertaalt in een gediversifieerd financieringsprofiel. De
Bank trekt een mix van looptijden aan waardoor zij in staat is om aan
haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Die betalingsverplichtingen variëren van spaargeld dat kan worden opgenomen tot hypothecaire

Ook z¡n er grote verschillen te zien tussen de éénmaands-Euribor over

de

jaren heen. Zie ook paragraaf 5.2

CvA.

s Dit kan

anders zijn indien een opeisingsgrond (zoals wanbetaling) zich voordoet als bedoeld in de algemene

voorwaarden.
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leningen die voor langere tijd uitstaan. Bij Euribor-hypotheken is sprake
van een lange termijn-relatie met de Leningnemer. Een groot deel van de
financieringsbehoefte van de Bank voor de Euribor-hypotheken wordt
daarom voor meerdere jaren aangetrokken, bijvoorbeeld met langlopende
financieringsinstrumenten zoals obligaties, of via het aantrekken van geld
van investeerders voor een langere periode. Wanneer een bank geld aan-

trekt van investeerders voor een langere periode, dan betaalt zij bovenop
de éénmaands-Euribor een opslag. Dit heet de "liquiditeitsopslag".
28.

Het is van belang voor ogen te houden dat het voor banken dus noodzakelijk is om een bepaalde samenstelling van de funding te realiseren, waar-

bij

een groot deel bestaat

uit langlopende financieringsinstrumenten

die

dus meer kosten. Dat is ook noodzakelijk in het door de Bank nagestreefde gematigd risicoprofiel. Daarin past niet dat de Bank alleen kortlopende

financieringsinstrumenten inkoopt, want dat zou ontoelaatbaar grote risico's opleveren voor de stabiliteit van de Bank. Zoals gezegd trekt de
Bank de benodigde financiering aan voor de Bank als geheel: er is dus
geen sprake van een soort van back-to-back constructie met bijvoorbeeld

de Euribor-hypotheken. De totale funding van de Bank wordt periodiek
herijkt. Daarvoor is met name van belang wat de geschatte looptijd is van
de relatie met klanten. Klanten dienen veelal niet de hele juridische loop-

zij verhuizen, oversluiten etcetera. De
Bank stemt haar funding voortdurend af op de verwachte looptijd van de

tijd van hun leningen uit, omdat
relaties met klanten.
29

Naast de inkoopprijs van geld zijn er andere kosten. Dit zijn onder andere

kapitaalkosten, kosten voor (krediet)risico's en kosten voor de bedrijfsvoering. Daarnaast streeft een bank naar het maken van winst en daarom

zit in de opslag ook een winstmarge. Het geheel ligt ten grondslag aan de
prijsstelling van het Euribor-rentetarief.
30

Het door de Leningnemers verschuldigde Euribor-rentetarief is daarom
opgebouwd uit de éénmaands-Euribor en een opslag die bestaat uit verschillende componenten.

3l

Een stijging of daling van de éénmaands-Euribor werkt elke maand direct

door in de Euribor-component van het rentetarief dat de Leningnemers
betalen. Indien daarentegen één van de andere componenten die het rentetarief bepalen, stijgt of daalt, werkt dit niet elke maand "automatisch"
door in het tarief dat Leningnemers betalen.
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32

Zolang het om kleine stijgingen van die andere componenten gaat, is dit
laatste geen probleem. De Bank is terughoudend geweest in het wijzigen

van de opslag. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, waarin
de opslag die de Leningnemer betaalt, niet meer in verhouding staat tot de
kosten. Voor dergelijke omstandigheden heeft de Bank zich contractueel
het recht voorbehouden om gedurende de looptijd van de lening (maar uiteraard niet tijdens de rentevaste periode van één maand) de opslag aan te
passen. Deze omstandigheden worden nader toegelicht

in hoofclstuk

3.

Zoals daarin wordt uiteengezet gaat het in deze zaak in essentie om het
effect van de structurele verhoging van de liquiditeitsopslag.

2.3

De Bedingen

JJ

Er zijn verschillende versles van voorwaarden van toepassing op de Euribor-hypotheken. De Bank is in paragraaf 5.4 van de CvA ingegaan op de
toepasselijke documentatie, waar zij kortheidshalve naar verwijst. Voor
de zelfstandige leesbaarheid vermeldt de Bank hieronder kort de relevante documentatie, waarbij tussen haakjes wordt verwezen naar de relevante
bepalingen:
a.

de Algemene Voorwaarden Woninghypotheken ABN AMRO (februari 2005) (productie 3 bij CvA, artikel l5), de Algemene Voorwaarden Woninghypotheken ABN AMRO (oktober 2007) (productie 4 bij CvA, artikel4.1.4), de Algemene Voorwaarden Woninghypotheken ABN AMRO (l april 2008) (productie 44, artikel 4.1.4),
de Algemene Voorwaarden Woninghypotheken (1 juli 2008) productie 45, artikel 4.1.4) en de Algemene Voorwaarden Woninghypotheken ABN AMRO (september 2008, productie 46, artikel
4.1.4);

b.

AMRO die tot begin 2009 werd
gebruikt en waarmee een bestaande hypotheek werd omgezet naar
een ABN AMRO Euribor-hypotheek (productie 1l bij CvA, p. 1 en
de conditiewijzigingsbrief van ABN

3);
c.

een wijzigingsofferte die vanaf begin2009 tot medio 2009 is gehan-

teerd voor het omzetten van een bestaande hypotheek naar een ABN

AMRO Euribor-hypotheek (productie 9 bij CvA). In die offerte
wordt op p. 2 verwezen naar de voorwaarden die vermeld waren in
de offerte die destijds is ontvangen. Dat kunnen voorwaarden van
vóór februari 2005 zijn of van daarna (zie onder a.). Een voorbeeld
van de voorwaarden van vóór februari 2005 zijn de Algemene
50093290 M 12807257
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Voorwaarden en Bepalingen Woninghypotheken (september 2002)
(productie 5 bij CvA, artikel l0);6

d.

de wijzigingsofferte van ABN AMRO die vanaf december 2010
wordt gebruikt bij mutaties van bestaande ABN AMRO Euriborhypotheken (productie 10 bij CvA, p. l3);

e

de akte van conversie van Fortis, waarmee een bestaande hypotheek

werd omgezet naar een Fortis Euribor-hypotheek (productie 13 bij
CvA, p. 2 onder'rente' en bijlage).7
34.

Bovengenoemde documentatie bevat een beding op grond waarvan de
Bank de opslag respectievehjk het rentepercentage kan wijzigen.s

35

Naast de Bedingen bevat de documentatie specifieke bepalingen over i)
het informeren van de Leningnemer, ii) de mogelijkheid tot boetevrije aflossing en

iii)

de mogelijkheid tot het kosteloos omzetten naar een andere

rentevorm. Zie paragraaf 5.4 CvA voor een uitgebreide uiteenzetting over
de (contract)documentatie.

6

Rov.

5. I 5

i)

Met uitzondering van de hierboven onder b genoemde conditiewijzigingsbrief van ABN AMRO en onder c genoemde Algemene Voorwaarden en Bepalingen Woninghypotheken (september 2002) bepaalt
de hierboven genoemde documentatie expliciet dat de Leningnemer
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging hierover
schriftelijk wordt geïhformeerd. De akte van conversie van Fortis bepaalt dat de Bank binnen 14 dagen opgave zal doen van het nieuwe
rentepercentage, terwijl de documentatie van ABN AMRO geen concrete termijn stelt ("van de wijziging zal de schuldenaar op voorhand
schriftelijk worden geinformeerd" resp. "dit laten wij u van tevoren
weten").

ii)

De documentatie voorziet in de maandelijkse mogelijkheid van een
boetevrije aflossing, waarvan de Leningnemer (ook) gebruik kan maken indien hij niet akkoord gaat met een wijziging van de éénmaands-Euribor of de opslag. De akte van conversie van Fortis bepaalt dat de Leningnemer schriftelijk aan de Bank moet mededelen

e.v. en het dictum van het Vonnis zien niet op deze documentatie.

7

Daarbij werden ook de algemene voorwaarden van geldlening en hypotheekverlening van Fortis Bank (productie 14 bij CvA) van toepassing verklaard.
8 Ziep.3vandeaktevanconversievanFortis(rov.3.12.2),art. l5vandealgemenevoorwaardenenbepalingen woninghypotheken ABN AMRO (februari 2005) (rov. 3.12.6), art.4.1.4 van de algemene voorwaarden
en bepalingen woninghypotheken ABN AMRO (oktober2007) (rov. 3.12.7),p.3 van de conditiewijzigingsbrief van ABN AMRO (rov. 3.12.8) en p. l3 van de wijzigingsofferte van ABN AMRO (rov. 3.12.10).
50093290
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dat hij niet akkoord wenst te gaan met de rentewijziging, in welk geval hij tot aflossing moet overgaan. Volgens de Algemene Voor-

waarden voor Woninghypotheken (zowel de versie september 2002
als de versie februari 2005 en de versie oktober 2007), is de Leningnemer bevoegd de geldlening boetevrij geheel of gedeeltelijk ver-

vroegd af te lossen.e De conditiewijzigingsbrief van ABN AMRO
voorziet eveneens in de mogelijkheid van kosteloze vervroegde aÊ
lossing, zijhet dat in geval van gedeeltelijke aflossing deze tenminste
30 dagen van tevoren schriftelijk moet worden gemeld.

iii) Met uitzondering

van de onder b genoemde conditiewijzigingsbrief
voorziet bovengenoemde documentatie naast de mogelijkheid tot
vervroegde aflossing van de lening in de mogelijkheid tot het kosteloos omzetten naar een andere rentevorm.l0 Het omzettingsrecht dat
de Leningnemers die deze conditiewijzigingsbrief ontvingen reeds
hadden is echter, ongeacht de tekst van die brief, gehandhaafd. rWat
betreft de akte van conversie van Fortis, geldt dat de Leningnemer
administratiekosten verschuldigd is.r1 Dit bedrag, EUR 225, wordt
overigens sinds de integratie van Fortis in ABN AMRO in 2010 niet
meer in rekening gebracht.

3

DE OPSLAGVERHOGINGEN WAREN GERECHTVAARDIGD

3.1

Inleiding

36

De Bank heeft met ingang van I februari 2009 de opslag op de éénmaands-Euribor met 0,50lo verhoogd. Deze verhoging heeft zij per brief
aangekondigd op 26 januari 2009. Bü brief van 24 april 2012 heeft. de
Bank nogmaals de opslag verhoogd, ditmaal met lYo en met ingang van 1
juni 2012. Per april 2015 heeft de Bank vervolgens het rentetarief met

0,l5yo verlaagd. Dit heeft zij nogmaals gedaan per april 2016, ditmaal
met0,20Yo.In alle gevallen \ryaren de Bedingen de grondslag voor de wijzigingvan de opslag.
an

De Bank was in 2009 en in 2012 genoodzaakt tot een opslagverhoging,
omdat de kosten voor het aantrekken van geld op de geld- en kapitaalmarkt significant waren gestegen (zie ook par. 5.3 CvA). De redenen

JI

e

Art. 12 van de algemene voorwaarden en bepalingen woninghypotheken AIIN AMRO (september 2002), art.
van de algemene voorwaarden en bepalingen woninghypotheken AIIN AMRO (februari 2005), resp. art.
7.3. I van de algemene voorwaarden en bepalingen woninghypotheken ABN AMRO (oktober 2007).
r"
Zie B¡lage Akte van Conversie (Productie 13 CvA), artikelen 19 en20 Algemene Voorwaarden Woninghypotheken 2005 (Productie 3 CvA), artikelen 4.3.3 en 7.3.1 Algemene Voorwaarden Woninghypothekenà}}T
(Productie 4 CvA), pagina 3 Conditiewijzigingsbrief ABN AMRO (Productie I I CvA),
rr
Zie Productie l3 CvA, derde blad.

l7
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voor de verhoging zijn in beide vooraankondigingen aan de Leningnemers benoemd (in de brieven van respectievelijk 26 januari 2009 en 24
april2012).In de brieven wordt verwezen naar de ontwikkelingen op de
financiële markten. In de brief van 24 april 2012 wordt nader toegelicht
dat het door de sterke economische veranderingen al langere tijd duurder
is om geld te lenen voor de Bank, waardoor de kosten van de Bank hoger
zijn dan de opslag die de Leningnemer betaalt. De Bank leed dus al behoorlijke tijd verlies op haar portefeuille Euribor-hypotheken voordat zij
overging tot verhoging van de opslag.
38

Dit verlies werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de aanzienlijke stijging
van de liquiditeitsopslag als gevolg van de aanhoudende financiële crisis
(zie hierover paragraaf 3.2). Zodra de marktomstandigheden daarentegen
wijzigden, konden de opslagverlagingen worden doorgevoerd. Zie ook nr.
43,0 en 47. Het is dus niet zo dat de wijzigingsbevoegdheid van de Bank
in de praktijk louter een recht tot verhoging is. De wijzigingsbevoegdheid
werkt twee kanten op.

39

De wijziging van de omstandigheden op de geld- en kapitaalmarkt recht-

vaardigt beide verhogingen van de opslag. De Bank licht dit hieronder
toe.

3.2

Impact ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt: stijging liquiditeitsopslag rechtvaardigde opslagverhogingen

40

Over de in nr. 32,37 en 38 genoemde economische ontwikkelingen heeft
De Nederlandsche Bank (DNB) op I I oktober 2012 een bericht gepubliceerd (productie 1 CvA). DNB schrijft dat als gevolg van de economische

crisis de winstgevendheid van Nederlandse banken onder druk is komen
te staan. Banken verdienen bijna de helft minder op iedere uitgeleende
euro. DNB constateert verder dat de omvang van de bancaire sector als
geheel fors is gekrompen. Tot slot constateert DNB dat de financieringskosten fors zijn toegenomen:
"ln 200'7 waren banken op de kapitaalmarkt nog in staat om tegen een
aantrekkelijk tarief financiering op te halen: slechts enkele basispunten
(honderdsten van een procent) boven de risicovrije rentevoet. Grafiek

3

laal zien dat deze risicopremies sindsdien zijn opgelopen en dat opslagen van 50 tot 150 basispunten sinds 2008 gangbaar zijn. Ook de kosten

voor het aantrekken van spaargeld zijn sinds de crisis opgelopen in ver-

gelijking met referentierentes zoals Euribor. "
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Kortom, uitzonderlijke economische omstandigheden hebben zich in de
afgelopen jaren voorgedaan en de kredietcrisis heeft geleid tot sterk ge-

41

Dit komt vooral door het gebrek aan vertrouwen in de markt. In het bericht van DNB is de volgende grafiek opgenostegen liquiditeitsopslagen.
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Het geld dat banken aantrekken, komt voor een belangrijk deel uit de
uitgifte van reguliere (ongedekte) obligaties, zie de rode bolletjes in de
grafiek. De "spread" waar de grafiek over spreekt, is de liquiditeitsopslag.
De hoogte daarvan hangt onder andere afvan het risico dat investeerders
inschatten bij het verstrekken van geld aan de bank en van de beschikbaarheid van liquiditeiten in de markt. In januari 2006 was de spread bij-

zonder laag, wat betekent dat de banken in die tijd vrijwel geen liquiditeitsopslag betaalden. In de loop van 2008 neemt de spread echter fors toe

tot over de 100 basispunten eind 2008/begin 2009. Het hoogtepunt werd
bereikt in de periode eind 201 I begin 2012. Yoor de goede orde: de grafiek betreft niet alleen de Bank, maar is wel representatief voor de Bank.
43

50093290

Deze ontwikkelingen hadden een zodanig grote impact op de marge van
de Bank, dat zij genoodzaakt was twee maal over le gaan tot een verhoging van de opslag. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de volgende
grafiek ("Grafiek 1").
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In Grafiek

I

staat, kort gezegd, het verloop centraal van de door de Bank

behaalde marge op de door haar verstrekte Euribor-hypotheken. Grafiek I

vertoont een tweetal lijnen en een viertal ovalen.
a

lijn geeft de ontwikkelingen weer van de daadwerkelijk
gerealiseerde "regulatory profit" ("RP") van de Bank op de Euribor-hypothekenportefeuille in de periode van I februari 2008 tot
De rode

en met I april 2016. De RP is een in de bancaire sector en ook
daarbuiten gebruikelijk sturingsinstrument voor de prijsstelling
van producten. Bij een RP van nul maakt de Bank net genoeg
rendement om op langere termijn levensvatbaar te blijven. De
stand van de RP is een belangrijke indicator bij het aanpassen van
klanttarieven.t' Voo. een nadere toelichting op de RP wordt verwezen naar productie 47.
o

"

De groene lijn geeft de door de Bank in de periode van I februari
2008 tot I april 2016 gehanteerde zogenoemde "prudentiemarge"

Als de RP bijvoorbeeld aangeeft dat (een deel van) de hypotheekportefeuille waarde vernietigt voor de Bank,
is dat een argument om de klanttarieven te verhogen. Andersom geldt dat
een prikkel voor de Bank kan bestaan om de tarieven te verlagen.
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weer. De prudentiemarge is een kleine winstmarge die de gewenste marge weergeeft en die tevens de functie vervult van buffer om grote fluctuaties in de RP op te vangen, zodat er minder
vaak verhogingen of verlagingen moeten worden doorgevoerd.
a

De blauw omcirkelde uitslagen zijn respectievelijk de opslagverhogingen van februari 2009 (0,5%) en juni 2012 (1,0%) en de
eerder genoemde opslagverlagingen van april 2015 (0,15%) en

april2016 (0,20%).
45

Grafiek I maakt de noodzaak van de opslagwijzigingen inzichtelijk. In de
eerste plaats blijkt uit de rode curve dat de Bank, voorafgaand aan de opslagverhoging van 1,0 Yo in 2012, al geruime tijd maandelijks verlies leed
op de Euribor-hypotheken (de RP was negatief). Dit had te maken met de
fors opgelopen liquiditeitsopslag (zie ook Grafiek 2 hieronder). Het ging
hierbij om verliezen van tussen de EUR 800.000 en de EUR 1.000.000
per maand. De verhoging van de opslag strekte ertoe hieraan een eind te
maken, nu het zich niet liet aanzien dat er een kentering zou optreden in
de marktomstandigheden waardoor de verliezen tot het verleden zouden
behoren. Uit de grafiek blijkt bovendien dat de marge die de Bank behaalde na de verhoging van juni 2012 rond de prudentiemarge lag. Hieruit volgt dat de Bank met de verhoging van juni 2012 niet meer marge
heeft willen maken en ook niet heeft gemaakt dan zij voor de financiële
crisis op de Euribor-hypotheken behaalde.

46

In de tweede plaats blijkt uit de rode curve dat de Bank eind 2008 nog nét
uit de kosten kwam: de marge op de Euribor-portfolio was 0010. Als de
opslag in februari 2009 niet was verhoogd met 0,5%o, dan was de Euriborportefeuille vanaf 1 maart 2009 oplopend verlieslatend geweest. In de
grafiek is ook te zien dat de rode curve zichna de opslagwijziging begin
2009 gestaag verwijdert van de prudentiemarge (groene lijn) richting de
0%.

47

In de derde plaats is duidelijk tezien dattoen de RP zich eind 2014herstelde, de Bank onverwijld is overgegaan tot het verlagen van de opslag
naar het niveau van de prudentiemarge per april 2015. De opslag in het
Euribor-rentetarief is vervolgens wederom naar beneden bijgesteld in
april2016.
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48

Bij

beide opslagverhogingen was het de Bank dus niet te doen om het
vergroten van de winst, maar puur om het mitigeren van de impact van de

door de financiële crisis gestegen liquiditeitsopslag op de prudentiemarge. Deze verhogingen zijn, zodra de marktomstandigheden dit toelieten,
weer zo veel mogelijk teruggedraaid tot het niveau van de prudentiemarge.

49

De impact van de onfwikkeling van de liquiditeitsopslag op de RP wordt
ook geïllustreerd door onderstaande grafiek ("Grafiek 2"). De rode lijn in
Grafiek 2 geeft. wederom de RP weer en is identiek aan de RP-curve in

Grafiek l. De blauwe lijn is een weergave van het verloop van de liquiditeitsopslag die de Bank moest betalen om geld aan te trekken. De samenhang tussen deze fwee variabelen is groot. Grof gezegd bewegen de twee
in tegengestelde richting. Als de liquiditeitsopslag stijgt, dan daalt de RP.
Dit is slechts anders indien de Bank ingrijpt, bijvoorbeeld door een opslagwijziging. De nauwe samenhang tussen de RP en de liquiditeitsopslag
kan worden weergegeven aan de hand van een drietal peildata (de groene
balken in grafiek). Hiervoor wordt verwezen naar nr. 4 e.v. van productie
47.
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50.

Uit het voorgaande volgt dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de
gestegen liquiditeitsopslag en de door de Bank gerealiseerde negatieve
waarden van de RP. De verhoging van de opslag in juni 2012 zorgde ervoor dat de RP weer werd teruggebracht naar de prudentiemarge van circa 0,25Yo van voor de financiële crisis. De verhoging was daarmee gerechtvaardigd. Hetzelfde geldt voor de verhoging in 2009.

s0093290 M 1280'7257

o NautaDutilh
22

3.3

Deopslagverhogingenvvarengerechtvaardigd

51

Uit het bovenstaande volgt dat de opslagverhogingen een direct resultaat
waren van de aanhoudende stijging van het liquiditeitsopslag, veroorzaakt

door de financiële crisis. De opslagverhogingen door de Bank waren ob-

jectief gerechtvaardigd en de Bank heeft redelijk gebruik gemaakt van
haar bevoegdheid om de opslag te wijzigen in 2009 en 2012. Dat is ook
meermaals bevestigd door het Kifid.t3 Het Kifid oordeelde met betrekking tot de opslagverhogingen:ra
"Aangeslotene [ABN AMRO Bank N.V.] zag zich - kort gezegd - door
gewijzigde omstandigheden als gevolg van de onrust op de financiële
markt genoodzaakt de opslag te verhogen. De Commissie is van oordeel

dat Aangeslotene voldoende heeft uitgelegd waarom

zij

zich genood-

zaakt zag de opslag te verhogen. De door Aangeslotene naar voren ge-

brachte argumenten komen de Commissie niet onjuist

of

onredelijk

voor. De Commissie acht derhalve het verhogen van de opslag in

de

gegeven omstandigheden niet naar maatstavsn van redelijkheid en bil-

lijkheid onaanvaardbaar. "
52

Ook de Ombudsman heeft steevast geoordeeld dat de wijzigingen niet
onredelijk waren. De opslagverhogingen leidden er ook niet toe dat de tarieven voor de Euribor-hypotheken van ABN AMRO significant gingen
afuijken van die van relevante concurrenten met een vergelijkbare fundingstructuur. Hieronder is de ontwikkeling van het tarief voor de Bank
en ING weergegeven. De Bank beschikt alleen over de tariefontwikkeling
bü ING. Daaruit blijkt dat de tarieven van de Bank ook na de verhogingen niet significant afweken.

r3

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, 5 januari 2015, nr. 2015-001, rov. 5,6; Geschillencommissie
Financiële Dienstverlening,2 september 2014,nr.2014-319, rov. 5.7-5.8; Geschillencommissie Financiële
Dienstverlening, 1l april 2012,nr.2012-118, rov. 4.1, Geschillencommissie Financiële Dienstverlening,22

ra

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, 2 september 2014, nr. 2014-319, rov.

augustus, nr.2014-311, rov. 5.3.
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Voorts moet ook hier weer worden benadrukt dat het tarief dat de Leningnemers ná verhoging van de opslag betalen, nog steeds zeer laag is.
Dit geldt zowel in absolute zin, als in vergelijking met andere hypotheekvormen. Geen enkele andere hypotheekvorm bij de Bank is goedkoper.
Zie de grafiek in nr. 13 hierboven. Ook daarom kan niet worden volgehouden dat de verhoging van de opslag onredelijk is. Om die reden kan
evenmin worden volgehouden dat de Leningnemers voor een andere hypotheekvorm of een andere rentevaste periode zouden hebben gekozen,
indien zij zouden hebben beseft dat de opslag kon worden gewijzigd. Dat
geldt te meer, omdat Leningnemers elke maand zondet boete kunnen aflossen ofkosteloos voor een andere rentevaste periode kunnen kiezen.

54.

De door de Bank doorgevoerde opslagverhogingen waren dus gerechtvaardigd over de gehele linie: zowel in een internationaal financiële context (de verhoging van de liquiditeitsopslag door de intemationale financiële crisis), in een marktbrede context (de opslagwijzigingen waren
marktconform) en in het individuele geval (de Leningnemers bleven een
zeer laag tarief betalen).
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4

TOETSING BEDINGEN AAN ART. 6:2334 BW

4.1

Juridisch kader
a.

55

Maatstaf van art.6:233a en art.3 lid I van de Richtlijn; functie Bijlage bij de Richtlijn

Op grond van art. 6:233a BW komt bij de beoordeling of een beding onredelijk bezwarend is, betekenis toe aan de aard en de overige inhoud van
de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen en de overige omstandigheden van

het geval. Sinds HR 19 september 1997, NJ 1998,6 Assoud/Nationale
Sporttotalisator is vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat de Nederlandse regels betreffende algemene voorwaarden, waarvan de wetgever heeft
geoordeeld dat zij de Richtlijn incorporeren, aldus moeten worden uitgelegd dat zij aan consumenten tenminste dezelfde bescherming bieden als
de Richtlijn. De maatstaf van art. 6:233a BW dient dus mede in het licht
van de inhoud van de Richtlijn te worden uitgelegd.
56

Volgens art. 3 lid I van de Richtlijn is een beding oneerlijk indien het, in
strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst
voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van
de consument aanzienlijk verstoort. Art. 4 lid I van de Richtlijn maakt
dat bij de beoordeling of dit het geval is, alle omstandigheden rond de
contractsluiting, alsmede alle andere bedingen van de overeenkomst, op
het moment waarop de overeenkomst is gesloten in aanmerking worden
genomen, rekening houdend met de aard van de goederen of diensten
waarop de overeenkomst betrekking heeft.

57

Hetgaat er in art.3 lid I van de Richtlijn om of er sprake is van (i) een
met de goede trouw strijdige (ii) aanzienlijke verstoring van het evenwicht tussen partijen. In Azizts heeft het Hof nadere invulling gegeven
aan deze elementen.

58

Om te bepalen of een beding een aanzienlijke verstoring van het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van partijen veroorzaakt, moet met name rekening worden gehouden met de toepasselijke regels van het nationale recht wanneer partijen
op dit punt geen regeling hebben getroffen.r6 Zoals A-G Kokott opmerkte

It HvJ EU I 4 maarf 2013,
C-41

t6

5

/ 1 l,

ECLI :EU :C:20

I3

:l 64 (Aziz) punt 68-69.

Daarbij is het ook relevant om na te gaan in welke juridische situatie de consument verkeert, gelet op de
middelen waarover hij volgens de nationale regeling beschikt om een einde te maken aan het gebruik van on-

eerlijke bedingen.
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in haar conclusie voor AziztT (punt72 en73),hoeft het enkele feit dat een
beding leidt tot een minder gunstige behandeling van de consument ten
opzichte van de wettelijke regeling, nog niet te betekenen dat het contrac-

tuele evenwicht dusdanig is verstoord dat dit als oneerlijk in de zin van
art. 3 van de Richtlijn moet worden aangemerkt. Partijen kunnen vaak
een gerechtvaardigd belang hebben

bij

een contractuele regeling die af-

wijkt van de wettelijke regeling.
59

Met betrekking tot de vraag in welke omstandigheden een dergelijke
verstoring van het evenwicht "in strijd met de goede trouw" wordt verootzaakt, dient de nationale rechter na te gaan ofde verkoper door op eerlijke en billijke wijze te onderhandelen met de consument redelijkerwijs
ervan kon uitgaan dat de consument een dergelijk beding zou aanvaarden
indien daarover afzonderlijk was onderhandeld.

60.

Art. 3 lid 3 van de Richtlijn verwijst naar de Bijlage. Sinds Commissie/Zwedents heeft het Hof van Justitie in vaste rechtspraak overwogen
dat de Bijlage "slechts" een indicatieve en niet-uitputtende lijst van bedingen bevat die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt. De considerans van de Richtlijn laat in punt 17 nadrukkelijk toe dat de lidstaten de in

de bijlage opgenomen lijst van bedingen "beperkender formuleren, met
name wat betreft de draagwijdte van die bedingen".re Nu de lijst in de
Bijlage bij de Richtlijn geen beperking aanbrengf in de vrijheid van de
nationale autoriteiten bij de beoordeling of een beding oneerlijk is, wordt
daarmee, aldus het Hof van Justitie in Commissie/Zweden, niet beoogd de
consumenten verdergaande rechten toe te kennen dan uit de art. 3 tlm 7
van de Richtlijn voortvloeien. Dit vertrekpunt staat nog steeds, met dien
verstande dat het Hof heeft gepreciseerd dat de Bijlage een wezenlijk aspect vormt van de beoordeling of een beding al dan niet oneerlijk is.20
61

Sinds Commissie/Zweden staat ook vast dat een in de Bijlage voorkomend beding niet noodzakelijkerwijs als oneerlijk hoeft te worden aangemerkt en dat omgekeerd een beding dat er niet in voorkomt niettemin

oneerlijk kan worden bevonden. Kortom, de nationale rechter kan niet
volstaan met de constatering dat een bepaald beding voorkomt of niet
voorkomt op de Bijlage. Hij moet onverminderd toetsen aan de omstan"

ECLI:EtJ :c:2olz:1 oo.
't HvJ EG 7 mei 2002, C-478199, ECLI:EU:C:2002:281 (Commissie/Ztueden) punten 20 en 21, HvJ EG I april

2004, C-237102, ECLI:EU:C:2004:209 (Freiburger Kommunalbauten) punt 20 en HvJ EU 14 maart 2013,
C-415/ll, ECLI:EU:C:2013:164 (Aziz) punt 70.
reVgl. Conclusie A-G Trstenjak d.d. 6 december 2011,C-472110, ECLI:EU:C:2O11:806 (lnvitel), punt
79 en
voetnoot 46. Wellicht dat de Europese wetgever hier heeft onderkend dat de EU landen zelfook al beschikten
over altematieve wijzen van consumentenbescherming, namelijk door een inhoudscontrole op grond van de
redehjkheid en bilhjkheid.
20
HvJ EU 26 april2012,C-472/10, ECLI:EU:C:2012:242 (lnvitel), punten 25 en 26.
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digheden van het geval
62.

De beoordeling van de Bedingen op onredelijkbezwarendheid moet worden verricht door de nationale rechter. Vaste rechtspraak van het Hofvan
Justitie is immers dat het uiteindelijk en uitsluitend aan de nationale rechter is om zich gelet op alle omstandigheden van het geval uit te spreken
over de kwalificatie van bedingen die onder de werking van de Richtlijn
vallen.2r Het Hof van Justitie is slechts bevoegd om op basis van de bepalingen van de Richtlijn de criteria aan te duiden die de nationale rechter
kan of moet toepassen wanneer hij de contractuele bedingen aan deze be-

palingen toetst.22 Daarin is het Hof van Justitie de afgelopen jaren weliswaar vérder gegaan dan de eerste 15-20 jaar sinds het bestaan van de
Richtlijn, maar het Hof verplicht de nationale rechter onverkort tot een
integrale inhoudelijke toetsing. Het Hof van Justitie laat de rechters van
de lidstaten hierbii de ruimte om, binnen de minimumkaders die de Richt-

lijn zoals uitgelegd door het Hof van Justitie geeft, de verschillende relevante omstandigheden van het geval te wegen voor de vraag of een beding oneerlijk is.

b.
63

Punt 1(i) en punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage

De Bank staat hieronder stil bij punt 1O van de Bijlage en de uitzondering daarop in punt 2(b), eerste alinea, voor (kort gezegd) rente- en opslagwijzigingsbedingen in contracten met financiële dienstverleners. De
reden dat zij hier zo uitgebreid bij stilstaat is dat de rechtbank is uitgegaan van een onjuiste uitleg van punt lfi) en punt 2(b), eerste alinea.
Verder wordt in parugraaf 4.1c nader uiteengezet dat de rechtspraak van
het Hof van Justitie over het transparantievereiste bij wijzigingsbedingen
niet van toepassing is op de bedingen genoemd in punt 2(b), eerste alinea.
Beide thema's zijn slechts elementen in de bredere analyse die art. 6:233a

BW vergt.
64

Art. 3 lid 3 van de Richtlijn verwijst naar de Bijlage die een indicatieve
en niet uitputtende lijst van bedingen bevat die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt. Punt

I aanhef en onderj

van de Bijlage luidt:

"Bedingen die tot doel of tot gevolg hebben de verkoper te machtigen zonder
geldige, in de overeenkomst vermelde reden eenzijdig de voorwaarden van de
Zie bijvoorbeeld HvJ EG I april 2004 C-237102, ECLI:EU:C:2004:209 (Freiburger Kommunalbauten), pvnt
22, HvJ EU 26 april 2012, C472/10, ECLI:EU:C:2012:242 (lnvitel), punt 22, HvJ EU 2l maarf 2013, C92lll, ECLI:EU:C:2013:180 (RWE1, punf 48, HvJ EU 30 april 2014, C-26/13, ECLIEUC.2014'282
(Kásler), punt 45 en HvJ EU 26 februari 2015, C-143113, ECLI:EU:C:2015:127 (Matei), punt 53.
22
HvJ EU 30 april 2014, C-26113, ECLI:EU:C:2014:282 (Kásler), punt 45 en HvJ EU 26 februari 2015, CI 43 / 13, ECLI.EU :C:20 1 5 : 127 (Mate i), punt 53.
2r
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overeenkomst te wijzigen."

65.

De uitzondering van punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage bepaalt:
"Puntj) staat niet in de weg aan bedingen waarbij de leverancier van financiële
diensten zich het recht voorbehoudt de door of aan de consument te betalen ren-

tevoet of het bedrag van alle andere op de financiële diensten betrekking hebbende lasten bij geldige reden zonder opzegtermijn te wijzigen, mits de verkoper verplicht wordt dit zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de klant
en deze

66.

vril is onmiddellijk de overeenkomst op te zeggen."

Het is goed een aantal verschillende taalversies voor ogen te hebben:
In de Engelse taalversie luidt de uitzondering:
"(b) Subparagraph O is without hindrance to terms under which a supplier of
financial services reserves the right to alter the rate of interest payable by the
consumer or due to the latter, or the amount of other charges for frnancial services without notice where there is a valid reason, provided that the supplier is
required to inform the other contracting pafty or parties thereof at the earliest
opportunity and that the latter are free to dissolve the contract immediately."

In het Frans:
"Le pointj) ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le foumisseur de
services financiers se réserve le droit de modifìer le taux d'intérêt dû par le con-

sommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à
des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que

soit mise à la charge du professionnel I'obligation d'en informer la ou les autres
parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de ré-

silier immédiatement le contrat."

In het Duits:
"Buchstabe

j)

steht Klauseln nicht entgegen, durch die sich der Erbringer von

Finanzdienstleistungen das Recht vorbehält, den von dem Verbraucher oder an
den Verbraucher

zl

zahlenden Zinssatz oder die Höhe anderer Kosten fi.ir Fi-

nanzdienstleistungen in begründeten Fällen ohne Vorankündigung zu ändern,
sofern der Gewerbetreibende die Pflicht hat, die andere Vertragspartei oder die
anderen Vertragsparteien unverzueglich davon zu unterrichten, und es dieser
oder diesen freisteht, den Vertrag alsbald zu kündigen."
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67

De trastaux préparatoireJ van deze bepaling geven geen nadere aanknopingspunten voor uitleg van deze uitzondering. Volgens vaste rechtspraak
van het Hof van Justitie moet voor de uitleg primair acht worden geslagen op de tekst van de betrokken operationele bepaling, gezien tegen de
achtergrond van de overige inhoud van de Richtlijn.

i.
68

"Bü geldige reden"

Het vereiste van een "geldige reden" kan op twee manieren worden uitgelegd. Dit vereiste kan betrekking hebben op het ontbreken van een vooraankondiging." Het vereiste kan ook worden uitgelegd in de zin dat een
"geldige reden" voor de wijziging moet bestaan. Welke uitleg uw Hof
ook kiest, de Bank heeft aan dit vereiste voldaan, omdat zij de opslagwijzigingen heeft aangekondigd en zij een "geldige reden" had voor de wijzigingen. Dat wordt hieronder in paragraaf 4.2gnader uiteengezet.

69

De Bank wijst er hier met nadruk op dat in elk geval één ding glashelder
is in alle taalversies van punt 2(b), eerste alinea: voor de toepasselijkheid
van deze uitzondering op punt lú) geldt niet het vereiste dat in het betreffende beding zelf de "geldige reden" voor wijziging is opgenomen. Dit
volgt uit het systeem van de Richtlijn, omdat het hier gaat om een uitzonderingsbepaling op punt 1O. Volgens punt l(l) is een wijzigingsbeding
pas indicatief oneerlijk als dat geen "geldige reden" voor wijziging vermeldt. Het uitgangspunt voor de uitzondering in punt 2(b), eerste alinea,
moet dus zijn dat het beding geen "geldige reden" voor wijziging bevat,
want anders wordt aan de uitzondering niet eens toegekomen: het beding
is dan namelijk al niet in beginsel indicatief oneerlijk.
De tekst van punt 2(b), eerste alinea, bevestigt dat ook: "bij geldige re-

den" en niet: "geldige, in de overeenkomst vermelde reden", "where
there is a valid reason" en niet: "a valid reason which is specified in the
contract", "en cas de raison valable" en niet: "raison valable et spécihée
dans le contrat", "in begründeten Fällen" en niet: "triftigen und im Ver-

trag angeÍìihrten Grund".
70

23

Als het vereiste van een "geldige reden" betrekking heeft op de wijziging,
bestaat het toetsingsmoment logischerwijs niet uit het tijdstip van het
aangaan van de overeenkomst maar uit het tijdstip waarop de wijzigings-

De Nederlandse taalversie hanteert ten onrechte de term "opzegtermijn" in punt 2(b), eerste alinea van de
Bijlage: het gaat blijkens de Duitse en Franse taalversies om een vooraankondiging Het ligt voor de hand dat
de Nederlandse vertaling "zonder opzeglermijn" berust op het feit dat notice in het Engels twee betekenissen
heeft: enerzijds de kennisgeving en anderzijds een opzegtermijn. De Franse en Duitse taalversies zijnkraakhelder.
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wijkt hier dan dus af van het
lid I van de Richtlijn dat voor de beoordeling van

bevoegdheid wordt uitgeoefend. De Bijlage

uitgangspunt in art. 4

de oneerlijkheid van een beding in beginsel moet worden gelet op de omstandigheden ten tijde van contractsluiting. Dat geldt overigens ook voor

punt 1(l) in de Bijlage, doordat in die bepaling rekening wordt gehouden
met een feitelijke vergelijking achteraf tussen een "eindprijs" en een prijs
die werd overeengekomen.

7l

Punt 2(b), eerste alinea, beoogt dus in elk geval niet te waarborgen dat de

bij contractsluiting inzicht heeft in de "econornische gevolgen" van de onder die uitzonderingsbepaling vallende bedingen in contracten met financiële dienstverleners, zoals het Hof van Justitie dat sinds
2012 voor andere wijzigingsbedingen vereist. De bepaling sluit uit dat het
algemene transparantievereiste dezelfde invulling kan hebben voor de
Bedingen. Zoals hieronder wordt uiteengezet volgt dat ook niet uit de
rechtspraak van het Hof van Justitie, die niet gaat over de specifieke uitzonderingsbepaling in punt 2(b), eerste, maar andere bedingen en conconsument

tracten betreft.
72

Als het vereiste van een "geldige reden" ziet op de wijziging, dan brengt
dit vereiste een andere en minder strenge maatstaf tot uitdrukking dan de
Richtlijn elders bezigt. Duidelijk is dat met een "geldige reden" een minder strenge maatstaf tot uitdrukking is gebracht dan in punt l(g) in de Bijlage dat een bedongen eenzijdig opzeggingsrecht slechts toelaat in het
geval van "gewichtige redenen". Het ligt voor de hand dat de beoordelingsmaatstaf bij een "geldige" reden is, of sprake is van een toereikende
of "juridisch voldoende zwaarwegende reden"24, waarbij geen beperking
is aangebracht in de redenen die aanleiding kunnen geven tot een renteof opslagwijziging.

73

De tekst van punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage stelt niet als vereiste
dat de gebruiker de redenen voor de wijziging aan de wederpartij toelicht.

Laat staan dat deze verplichting in de overeenkomst moet zijn opgenomen. Overigens laat dit onverlet dat op grond van bijvoorbeeld de zorgplicht, art. 2 van de Algemene Bankvoorwaarden, art. 6:248lid I BW of
art. 4:20lid 3 Wft een gehoudenheid bestaat om een bepaalde toelichting
te geven. Dit staat echter los van de vraag of is voldaan aan punt 2(b),
eerste alinea, van de Bijlage.

2{

Vgl. Conclusie A-G Trstenjak d.d, 6 december 2011, C472110, ECLI:EU:C:201 l:806 (lnvitel), punt
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u.

Vooraankondiging en ter kennis brengen van de

wijzï

ging
74

Het is niet steeds noodzakelijk dat de consument vooraf op de hoogte
wordt gesteld van de wijziging. Punt 2(b), eerste alinea, bepaalt immers
dat een beding dat eenzijdige wijziging mogelijk maakt "bij een geldige
reden zonder vooraankondiging", niet indicatief oneerlijk is, mits de verkoper verplicht wordt dit zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van
de consument en deze vrij is onmiddellijk de overeenkomst op te zeggen.
De termen "mits", "provided that", "pourvu que" en "sofern" in punt 2(b),
eerste alinea, brengen onmiskenbaar tot uitdrukking dat de verplichting
om de wijziging zo spoedig mogelijk ter kennis van de wederpartij te
brengen, uitsluitend geldt indien een rentevoet of last zonder vooroankondiging wordt gewijzigd. Het "ter kennis brengen" ziet dus op een mededeling in het tijdvak nádat een wijziging al is doorgevoerd.25

75

Dat de consument niet noodzakelijkerwijs vooraf op de hoogte behoeft te
worden gebracht van een wijziging, onderstreept nogmaals dat punt 2(b),
eerste alinea, niet beoogt te waarborgen dat de consument bij contractsluiting inzicht heeft in de "economische gevolgen" van de onder die uit-

zonderingsbepaling vallende bedingen in contracten met financiële
dienstverleners, zoals het Hof van Justitie dat sinds 2012 voor andere
wijzigingsbedingen vereist (zie nr. 71 en nr. 8l e.v. hieronder).
76.

Voorts duidt de bepaling er in geen van de taalversies op dat de verplichting tot "vooraankondiging" en "ter kennis brengen" in het wijzigingsbeding zelf moetzijn opgenomen. Die verplichting kan ook voortvloeien uit
andere contractuele bepalingen, wettelijke verplichtingen of de redelijkheid en billijkheid (zie nr.73). Bü de beoordeling van de oneerlijkheid
moet betekenis worden toegekend aan de gehele inhoud van de overeenkomst.26

iii.
77

Recht om de overeenkomst onmiddelltjk op te zeggen

Het in punt 2(b), eerste alinea, bedoelde recht de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen geldt letterlijk alleen bij wijziging bij een geldige re-

2s

Deze uitleg van punt 2(b), eerste alinea, vindt bevestiging in het contrast dat punt 2(b), nueede alinea, daarmee vormt. Volgens de laatste alinea is punt I O niet van toepassing op een wijzigingsbeding in overeenkomsten voor onbepaalde tijd, mits [de verkoper] verplicht is "de consument daarvan redelijke tijd voora/in kennis
te stellen [...]", resp. "to inform with reasonable notice", "avec un préavis raisonnable", "rechtzeitig in
Kenntnis zu setzen". Deze verplichting om de consument een redelijke tijd voorafkennis te geven van een
voorgenomen wijziging staat juist niel in de eerste alinea van punt 2(b) na "mits".

14maart2}l3,C-415/ll,ECLI:EU:C:2013:164(Aziz),nr. 71, HvJ EU26aprtl2012,C-472110,
ECLI:EU:C:2012:242 (lnvitel), nr. 30, HvJ EU 30 april 2014, C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282 (Kásler), nr.73
en HvJ EU 26 februari 2015,C-143/13, ECLI:EU:C:2015 127 (Matei),nr.74.
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den zonder vooraankondiging. De bepaling zegt strikt genomen niets over

de situatie dat de wijziging wel van tevoren is aangekondigd. Echter, als
een wijziging wel van tevoren wordt aangekondigd en de consument
heeft een recht om de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, dan is a
fortiori geen sprake van een indicatief oneerlijk beding.
78

De Bank acht het aannemelijk dat de consument zowel met als zonder
vooraankondiging een recht op opzegging moet hebben. De Bank acht dat
in elk geval fair. Anders gezegd, volgens de Bank moet hoe dan ook een
gezichtspunt zijn in de bredere toetsing aan art. 6:233a BW dat de Leningnemers het recht hebben om in het geval van wijziging van de opslag
de overeenkomst op te zeggen of op andere wijze (door omzetting naar
een andere rentevorm) niet aan een wijziging gebonden te raken. Als volgens de Richtlijn een wijziging van de opslag zonder vooraankondiging
met spoedige kennisgeving en opzeggingsrecht niet indicatief oneerlijk is,
dan is een wijziging onder vergelijkbare condities met vooraankondiging
zeker niet indicatief oneerlijk.

79

In punt 2(b), eerste alinea, vormt de onmiddellijkheid van de opzegging
de tegenhanger van het ontbreken van een vooraankondiging. Is er wel
een vooraankondiging gedaan dan geldt de onmiddellijkheid niet als een
zelfstandig vereiste. De strekking van de opzeggingsmogelijkheid is dat
de consument aldus de keuze heeft om niet langer gebonden te zijn aan de
gewijzigde overeenkomst. In het geval de wijziging geen of nauwelijks
effect sorteert als de consument, al dan niet met inachtneming van een
opzegtermijn, de overeenkomst opzegf, dan is aan de strekking van deze
toepassingsvoorwaarde voor de uitzondering voldaan. Dat is (effectief)
ook het geval als de consument, zoals bij de Euribor-hypotheken het ge-

val is, het recht heeft om de lening af te lossen of om, met behoud van
zijn lening, deze kosteloos om te zetlen in een andere rentevorm. In paragrafen 4.2c en 4.2g.iv wordt hierop nader ingegaan.
80

Zoals hieronder in paragraaf 4.1c aan de orde komt, heeft het Hof van
Justitie in Rl4tE en latere arresten geoordeeld dat de consument een aan
hem toekomend opzeggingsrecht daadwerkelijk moet kunnen uitoefenen.
Het is de vraag of die rechtspraak op gelijke wijze geldt voor de Bedingen, die onder de specifieke uitzondering van punt 2(b), eerste alinea vallen. Daarover heeft het Hof van Justitie zich nog niet uitgesproken. Wat
daarvan ook zij, de Leningnemers beschikken over reële alternatieven als
zijhet oneens zijnmet de wijzigingen.
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De arresten Invitel, RWE, Kásler en Matei

c.

81

Hieronder licht de Bank toe dat de arresten Invite?T en RWÉ8 niet gaan
over de specifieke uitzonderingsbepaling van punt 2(b), eerste alinea, van
de Bijlage. Dat geldt ook voor Káslele en Matei.3o Het in deze arresten
aangescherpte algemene transparantievereiste dat ertoe leidt dat de redenen voor wijziging en de wijze waarop de kosten of de prijs kunnen wor-

den gewijzigd in de overeenkomst moeten worden vermeld, geldt niet
voor de bedingen als bedoeld in punt 2(b), eerste alinea. Het is voorts de
vraag of het vereiste dat de consument in het geval van wijziging een effectief recht tot beëindiging van de overeenkomst moet hebben, inhoudend dat hij of zij reële alternatieven heeft, op gelijke wijze geldt voor de
bedingen als bedoeld in punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage.
82.

De Bank wijst er nogmaals op dat, zelfs al zou er een zeker effect uitgaan
van de rechtspraak van het Hofvan Justitie, de eisen voor transparantie in
het geheel van de overeenkomst moeten worden bezien. De Euriborhypotheek is, zoals betoogd, als geheel een evenwichtig systeem waarin
voor Leningnemers tegenover het nadeel van onzekerheid over het tarief
vele voordelen staan. Mochten de Bedingen achteraf bezien naar huidige
maatstaven als onvolkomen transparant worden aangemerkt, dan laat dit
onverlet dat de Bedingen te goeder trouw zijn overeengekomen, even-

wichtig zijn en niet als oneerlijk/onredelijk bezwarend kunnen worden
gekwalificeerd. Immers, een onvolkomen mate van transparantie kan op
zichzelf niet de conclusie rechtvaardigen dat sprake is van een aanzienlijke en ongerechtvaardigde verstoring van het evenwicht tussen de Bank en
de Leningnemers en dus dat de Bedingen onredelijk bezwarend zijn.3r

i.
83

Invitel

Invitel betrof een beding in een voor onbepaalde duur gesloten telecommunicatiecontract dat een ongespecificeerde bevoegdheid gaf om extra
kosten in verband met betaling per acceptgiro in rekening te brengen. Dit
beding werd pas na contractsluiting in de daarmee gewijzigde voorwaarden opgenomen. De relevante vraag ging over art. 3 van de Richtlijn in
verbinding met punt lO van de Bijlage en het in punt 2(d) bedoelde
prijsindexatiebeding. De vraag ging dus niet over een opslag- of rentewijzigingsbeding in financiële contracten en de uitzondering van punt 2(b),

" HvJ EU 26 april2012, C-472/10, ECLI:EU:C:201 2:242 (lnvitel).
" HvJ EU 2l maart2013, C-92/l l, ECLI:EU:C:2013:180 (RWQ.
"to HvJ EU 30 april 20 I 4, C-26/ 13, ECLI EU :C 20 I 4 :282 (Ká s I r).
:

:

e

HvJ EU 26 februari 2015,C-143/13, ECLI:EU:C:2015:127 (Marei).
2l maart2013,C-92/ll, ECLI:EU:C:2O13:180 (RlZË), dictum
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eerste alinea, was dan ook niet aan de orde.32
84.

In punt 24 leidt het Hof van Justitie voor een kostenwijzigingsbeding uit
"punten I, sub j en l, en 2 sub b en d" van de bijlage bij de Richtlijn af dat
"de redenen waarom of de wijze waarop de kosten worden aangepast
moeten worden uiteengezet, waarbij de consument het recht heeft om de
overeenkomst te beeindigen." Duidelijk is dat het Hof van Justitie hierbij
het oog heeft op de uitzondering in punt 2(b), tweede alinea, die gaat over
contracten voor onbepaalde tijd. Punt 2(b), tweede alinea, vergt dat de
consument redelijke

tijd vooraf in kennis wordt gesteld van de wijziging

en dat het de laatste vrijstaat de overeenkomst te ontbinden.
85

Daarnaast verwijst het Hof van Justitie in punt 27 naar het uit de considerans en art. 5 van de Richtlijn volgende transparantievereiste. Dat verklaart waarom het Hof van Justitie de opvallende stap zet om een uiteenzettingte vergen van "de redenen waarom of de wijze waarop de kosten
worden aangepast". Dat is opvallend omdat het uitgangspunt in punt lo
nu juist is dat het wijzigingsbeding géén geldige redenen voor wijziging

specificeert: ook de uitzondering van de tweede alinea van punt 2(b)
komt pas in beeld als geldige redenen in het wijzigingsbeding ontbreken.
Het Hof van Justitie breekt daarmee met de duidelijke tekst en het systeem van de bijlage bij de Richtlijn.
86

Dat is een zéér grote stap ten gunste van de consument en ten nadele van
de rechtszekerheid. Een dergelijke fundamentele toumure en inbreuk op
de rechtszekerheid mag niet worden gemaakt voor opslag- of rentewijzigingsbedingen in contracten met financiële dienstverleners.

(a)

In de eerste plaats biedt Invitel daar geen aanknopingspunt voor.
Het Hof van Justitie heeft de uitzondering van punt 2(b), eerste alinea, immers niet in dit anest betrokken. Daarentegen heeft het Hof

van Justitie wéI, buiten de gestelde prejudiciële vraag, de punten
1(l) en 2(d) bijgebracht.33

(b)

In de tweede plaats verschillen de eerste alinea en de tweede alinea
in punt 2(b) fundamenteel. Opslag- en rentewijzigingsbedingen
hebben in de financiële sector een specifieke functie en een specifieke context en achtergrond, Het is niet voor niets dat punt 2(b),
eerste alinea, daarvoor een uitzondering bevat, die zowel geldt
voor overeenkomsten van bepaalde tijd als van onbepaalde tijd.

32

Vgl. ook pt. I I van het arrest, waarin deze eerste alinea niet is weergegeven als onderdeel van het voor de
prejudiciële antwoorden relevante Unierecht.
11
Zie HvJ EtJ 26 april2012, C-472110, ECLI:EU:C:2012:242 (lnvitel), punten 20 en 24.
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(c)

In de derde plaats: de voor de financiële sector geldende specifieke
uitzondering lijkt een geldige reden bij de uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid te vergen. Dâárin ligt de consumentenbescherming besloten (naast overige voorzieningen in het recht van
de lidstaten). Dat element ontbreekt in de uitzondering voor kostenwijzigingsbedingen in overeenkomsten voor onbepaalde tijd die
in Invitel aan de orde was. Het ten tijde van de wijziging moeten
hebben van een geldige reden daarvoor sluit een tournure van het
Ilof van Justitie zoals in Invitel voor opslag- en rentewijzigingsbedingen onmiskenbaar uit.3a
RWE

87

RWE gaat evenmin over opslag- en rentewijzigingsbedingen in fìnanciële
contracten. Het RWE-arrest betrof een beding in een gasleverantiecontract dat de gasleverancier de bevoegdheid gaf de gasprijzen eenzijdig te
wijzigen zonder precisering van reden, voorwaarden of omvang van deze

wijziging. Een bijzonderheid was dat bij gebreke van een geliberaliseerde
gasmarkt, de afnemer na een prijswijziging niet kon overstappen naar een
andere gasleverancier. Ook in RI(E oordeelde het Hof van Justitie dat uit
"punten l, sub j en l, en 2 sub b en d" van de Bijlage volgt dat "de redenen waarom of de wijze waarop de kosten worden aangepast moeten
worden uiteengezet, waarbij de consument het recht heeft om de overeenkomst te beëindigen," waarbij uitsluitend de uitzondering voor contracten voor onbepaalde tijd in aanmerking wordt genomen.3t
88

Het Hof van Justitie gaat in RWE verder door, kort gezegd, specificatie te
vergen van "de redenen voor en de wijze van aanpassing van de kosten",

waar in Invitel nog voldoende was om de reden waarom of de wijze
waarop kosten worden aangepast te vermelden. Deze aanvulling laat onduidelijkheid over wat er met de "wijze van aanpassing" wordt bedoeld.
Voorts heeft het Hof van Justitie het bestaan van reële alternatieven bij
opzegging door de consument als gezichtspunt gehanteerd. Het Hof van
Justitie oordeelde, kort gezegd, dat de mogelijkheid voor de consument
om de overeenkomst op te zeggen, niet slechts een formeel opzeggingsrecht is, maar ook daadwerkelijk kan worden benut. In dit verband moet
met name rekening worden gehouden met het gegeven of op de betrokken
markt concurrentie heerst, de eventuele kosten die voor de consument
3r
35

Conclusie A-G Trstenjak
Conclusie A-G Trstenjak
haar conclusie in punten
punt 2(b) over contracten
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verbonden zijn aan opzegging van de overeenkomst, het tijdsverloop tussen mededeling en toepassing van de nieuwe tarieven, de informatie die
op het tijdstip van mededeling is verstrekt, en de kosten en de tijd om van
leverancier te veranderen.
89

Het arrest ziet op een "op til zijnde wijziging", terwijl punt 2(b), eerste
alinea, van de Bijlage toelaat dat de wijziging na realisatie ter kennis van
de Leningnemers wordt gebracht. Het arrest RWE is dan ook niet, althans
niet in gelijke mate van toepassing is op bedingen die onder de specifieke
uitzondering van punt 2(b), eerste alinea, vallen. ln RWE speelde bovendien enerzijds het specifieke strenge regelgevend kader voor gasleverantiecontracten een rol. Anderzijds wordt de zaak gekleurd door zowel het
feit dat de gasprijzen in korte tijd vier keer werden verhoogd als het feit
dat de klanten bij de wijziging van de variabele gasprijs niet van leverancier konden veranderen (en zij dus gedwongen waren de prijsverhogingen
te accepteren).

iii.
90

Kásler en Matei

ln Kásler en Matei heeft het Hof van Justitie evenmin uitspraak

gedaan

over de specifreke uitzondering in punt 2(b), eerste alinea, en beide aresten hadden een wezenlijk andere context.

9t

Beide zaken gingen weliswaar over een beding in een overeenkomst met
een financiële dienstverlener, maar de insteek van de prejudiciële vragen
was of het voorliggende beding een "kernbeding" was. De vragen gingen
over het in dat kader geldende transparantievereiste van art. 4 lidZ van de

Richtlijn. Daarbij dient te worden bedacht dat het transparantievereiste bij
kernbedingen de "poort" is voor een inhoudelijke toetsing onder de Richtlijn: alleen indien een kernbeding onduidelijk of onbegrijpelijk is, komt
men aan toetsing daarvan toe (en komt het beding dus door de "poort").
Daarom is het Hof van Justitie erop gericht kernbedingen via het transparantievereiste zo veel mogelijk binnen de reikwijdte van de Richtlijn te
brengen.
92

50093290

Kásler en Matei gingen over kredietovereenkomsten met een vast rentepercentage. Er bestaat een wezenlijk verschil tussen wijzigingsbedingen
ten aanzien van vaste tarieven en wijzigingsbedingen ten aanzien van variabele tarieven. Bij een vaste rente dient de consument vooraf te weten
welk rentepercentage hij gedurende de looptijd zalbetalen en de bank zal
dat vaste rentepercentage slechts bij uitzondering mogen wijzigen. Die
wijzigingsbevoegdheid moet dan naar het oordeel van het Hof van JustiM
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tie voldoen aan het transparantievereiste, zodat de consument de economische gevolgen van de leningsovereenkomst kan overzien. Deze benadering is in zoverre begrijpelijk. Dit alles speelt echter niet bij een lening
met een variabel tarief: daarvan weet de consument dat de rente kan

zigen en

hij kiest er dan ook bewust voor dat de economische

wij-

gevolgen

van de leningsovereenkomst niet op voorhand vaststaan.
93

ln Kásler was bovendien sprake van een merkwaardig beding dat ertoe
strekte dat een asymmetrie bestond tussen de voor aflossingen gehanteerde verkoopkoers en de voor beschikbaarstelling van de lening gehanteer-

de aankoopkoers van de vreemde valuta. Bovendien had de betreffende
bank de vreemde valuta niet daadwerkelijk ter beschikking gesteld, zodat
eigenlijk geen tegenprestatie van de bank bestond. Het ging om een beding waarbij de consument op het verkeerde been werd gezet, zoals Mok

in zijn annotatie bij Kásler in de .¡/.,/ constateeft.3u Het Hof van Justitie
clausuleert zijn overweging in punt 73 over het gezichtspunt "of de reden
voor en de bijzonderheden van het wisselkoersmechanisme" is gespecificeerd, nadrukkelijk door een verwijzing naar het specifieke karakter van
het beding.
94

Matei werd gewezen zonder conclusie A-G door een 3-formatie (in aÊ
wijking van het gebruikelijke vijftal raadsheren). Mcttei gaat over vastrentende leningen met een hoog jaarlijks kostenpercentage van rond de 20%o.
In deze context boog het Hofvan Justitie zich over een beding dat de betrokken bank het recht gaf de vaste rente eenzijdig te wijzigen en een beding dat de bank de bevoegdheid gaf een risicoprovisie te wijzigen. Volgens het Hof van Justitie zijn dergelijke bedingen in beginsel geen kernbedingen, maar uitgesloten is het echter niet. Het Hof van Justitie merkt
frjntjes op in punt 73 dat het transparantievereiste voor kernbedingen
"formeel en grammaticaal" dezelfde reikwijdte heeft als bij de toetsing
van algemene voorwaarden en geeft dan pas zijn overweging in punt 74
en 75 over het transparantievereiste. Er is geen aanwij zing dat het Hof
van Justitie daarbij nog steeds de uitzondering in punt 2(b), eerste alinea,
op het oog heeft gehad, laat staan dat het arrest een daarop gerichte motivering en verantwoording bevat. Anders gezegd, het is zeker niet gezegd
dat het Hof van Justitie een op de toepasselijkheid van deze uitzondering
gerichte vraag in dezelfde zin zal beantwoorden. Daarop wijst het gegeven dat het Hof van Justitie in punt 59 wel degelijk oog heeft voor de eigen toepassingsvoorwaarden van deze uitzondering.

3o

NJ2ol4/355.
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95.

Herhaling verdient tot slot dat het Hof van Justitie nadrukkelijk heeft
geoordeeld dat ook indien een beding onvoldoende transparant is, daarmee nog niet

is

gezegd dat het beding dus oneerlijk is en de consument

niet bindt. De nationale rechter dient dan nog steeds een integrale oneerlijkheidsanalyse te maken, waarbij de uitkomst kan zijn dat het beding
niet oneerlijk is.
d.

96.

Rechtbank heeft een onjuiste maatstaf aangelegd bij beoordeling van de Bedingen

Uit het bovenstaande volgt reeds dat het Vonnis geen stand kan houden,
omdat de rechtbank in rov. 5.23 Qo.5.20) is uitgegaan van onjuiste uitgangspunten bij de beoordeling van de Bedingen:

i)

De beantwoording van de vraag of de Bedingen onredelijk bezwarend zijn, vergt een beoordeling met inachtneming van alle relevante
omstandigheden van het geval. De rechtbank kon dus niet volstaan
met een toets aan punten

l(i)

en 2(b), eerste alinea, van de Bijlage.

ii)

Er geldt geen vereiste dat de geldige reden in de overeenkomst wordt
vermeld. Evenmin geldt een vereiste dat de Bedingen de Bank verplichten om de redenen voor de wijziging aan de Leningnemers toe te
lichten.
iii) Punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage vereist niet dat de Bedingen
de Bank verplichten om de Leningnemers zo spoedig mogelijk op de
hoogte te stellen van een wijziging. Dit geldt alleen indien een vooraankondiging van de wijziging ontbreekt.
iv) Nu de Bank de opslagwijzigingen heeft vooraangekondigd, zijn de
Bedingen te meer niet indicatief oneerlijk. De Leningnemers beschikten over het recht om de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen en
over een daarmee vergelijkbaar recht, namelijk tot omzetting naar
een andere rentevorm.

v)

vi)

Voor zover het recht op onmiddellijke opzegging ook geldt in het geval van een vooraankondiging van de wijziging - en de Bank gaat
daarvan uit -, is de rechtspraak van het Hof van Justitie over de mogelijkheid tot uitoefening van een opzeggingsrecht niet, althans niet
gelijkelijk van toepassing in geval van een overeenkomst zoals bedoeld in punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage. Dit punt kan verder
in het midden blijven, omdat de Leningnemers hun "opzeggingsrecht
in concreto daadwerkelijk kunnen uitoefenen. "
Het regime van de specifieke uitzondering op punt 1O in punt 2(b),
eerste alinea, van de Bijlage staat in elk geval eraan in de weg dat het
transparantievereiste, zoals het Hof van Justitie dat in arresten vanaf
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Invitel heeft ontwikkeld en aangescherpt, ook voor de Bedingen
geldt. Het transparantievereiste werkt voor contracten met financiële
dienstverleners waarop de uitzondering in punt 2(b), eerste alinea,
van de Bijlage ziet anders uit, doordat in het contract geen reden voor
wijziging en de wijze waarop kan worden gewijzigd behoeven te zijn
gespecificeerd.

vii) Ook indien de zojuist bedoelde rechtspraak wel zou gelden en de Bedingen naar huidige maatstaven onvoldoende transparant zouden
worden bevonden, dient de rechter nog steeds een integrale oneerlijkhcidsanalyse te maken en moet de conclusie luiden dat geen sprake is van een aanzienlijke en ongerechtvaardigde verstoring van het
evenwicht tussen partijen.
4.2

De Bedingen zijn niet onredelijk benvarend

97.

De Bank zet hieronder uiteen waarom de Bedingen niet onredelijk
bezwarend zijn.

Aard en werking Euribor-hypotheken rechtvaardigt de Be-

a.

dingen
98

In hoofdstukken 2 en 3 is al kort ingegaan op de aard en werking van de
Euribor-hypotheken en de verschillende ontwikkelingen die maken dat de
Bank de opslag heeft verhoogd. De onvoorspelbaarheid van die
toekomstige ontwikkelingen maakt dat banken twee dingen kunnen doen.
Zij kunnen risico's op voorhand verdisconteren in hogere tarieven of zij
kunnen een contractuele voorziening opnemen die hen in staat stelt de
tarieven aan te passen als daar aanleiding voor is. Als iemand kiest voor
een vaste rente, dan zullen banken dit rentetarief slechts bij uitzondering
kunnen wijzigen, als de bevoegdheid daartoe is overeengekomen. Het is
begrijpelijk dat het Hof van Justitie in de anesten Kásler en Matei
kritisch is over een bevoegdheid tot tussentijdse wijziging van een vaste
rente.

99

Bij Euribor-hypotheken gaat het echter niet om een vast tarief maar om
een variabel tarief. Dit eenvoudige gegeven kan niet genoeg worden
benadrukt. Het is een feit van algemene bekendheid dat een variabel
tarief kan wijzigen. Het tarief kan hoger en lager worden. Als het hoger
wordt, is dat een risico voor de consument. Daarop concentreren
appellanten zich begrijpelijkerwijs, maar in april 2015 en opnieuw in
april2016 heeft de Bank de opslag weer verlaagd met in totaal (15 + 20
:) 35 basispunten. Tegenover het risico van een verhoging van het tarief
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staat dat de consument met het variabele tarief kan profiteren van lagere

tarieven dan bij een langer rentevast tarief. Dat komt onder meer omdat in

het variabele tarief nog geen opslag voor hogere toekomstige
kapitaaleisen (Basel
100

IV) "ingeprijsd" hoeft te worden.

De "neutraliteit" van de Bedingen - in de zin dat een wijziging een
verhoging maar ook een verlaging kan zijn - is een belangrijk
gezichtspunt waarom de Bedingen niet oneerlijk zijn.

in

l0l

paragraaf 1.2 en 1.3 al is benadrukt, staat tegenover de
overeengekomen variabiliteit van het rentetarief en de eenzijdige
wijzigingsbevoegdheid van de Bank, het recht van de Leningnemers om
de lening boetevrij af te lossen. Daarnaast bestaat er voor hen een reële
mogelijkheid om de lening kosteloos om te zetten naar iedere andere door
de Bank aangeboden rentevorm. Zie hierover nader paragraaf 4.2c. Zij
zullen dan meer rente gaan betalen, wat de "prrjs" is voor de
zekerheid/voorspelbaarheid die zij vanaf dan hebben. Bij overstap naar
een andere bank worden kosten gemaakt, maar dat is inherent aan de
keuze om het gewijzigde variabele tarief of een van de andere door de
Bank aangeboden rentevormen niet te accepteren. Onredelijk bezwarend
is dat niet. Na de wijzigingen in 2009 en 2012 is de portefeuille Euriborhypotheken van de Bank overigens niet significant gekrompen omdat
Leningnemers naar aanleiding hiervan hun Euribor-hypotheek
beëindigden. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat het Euriborrentetarief na de wijzigingen nog steeds zeer laagbleef.

t02

In dit kader zij herhaald - zie nr. 16 - dar" de onzekerheid voor de klant
over het rentetarief niet bijzonder is en een klant ook kosten maakt na
ommekomst van een vaste renteperiode als hij niet kiest voor een ander

Zoals

door de Bank aangeboden tarief, maar overstaptnaar een andere bank.
b.

De Bedingen hebben een specifieke functie en zijn noodzake-

rijk
r03

Zoals blijkt uit hoofdstukken 2 en 3, is een financieel product zoals de
Euribor-hypotheken niet mogelijk zonder een bevoegdheid tot wijziging
van de opslag. Enerzijds zijn toekomstige ontwikkelingen, zoals de vele
mogelijke macro-economische ontwikkelingen of ontwikkelingen op de
geld- en kapitaalmarkten waarvan de Bank afhankelijk is voor haar financiering, niet te voorspellen. Anderzijds kan de Bank nu eenmaal niet ten
aanzien van alle overeenkomsten met klanten die aftankelijk zijn van
dergelijke ontwikkelingen, het risico dat die zich (in een bepaalde mate)
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zullen voordoen op zich nemen. De Bank moet de financiële gevolgen
van dergelij ke ontwikkelingen dus kunnen'doorgeven' aan haar klanten.
104

Zoals in paragraaf 1.3 al aan de orde kwam, zou de Bank zonder bevoegdheid tot wijziging van de opslag gedwongen zijn om (meer) risico's
te verdisconteren in het tarief, waardoor de consument aanzienlijk meer
betaalt. Dat verklaart ook waarom punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage
faciliteert dat banken rentes kunnen aanpassen als ontwikkelingen dat nodig maken. Aantasting van deze mogelijkheid - door een onmogelijke
specificatie vooraf te vergen van redenen voor en de wijze van wijziging,
zodanig dat de consument inzicht heeft in de mogelijke economische gevolgen - doet de bescherming die de Richtlijn beoogt in haar tegendeel
verkeren. Zoals in nr. 18 al even werd aangestipt, beoogt de Richtlijn
blijkens de considerans (7e alinea) nu juist de mededinging en de interne
markt te bevorderen; zij beoogt de keuzemogelijkheden van de consument te verbeteren, niet te beperken.

105

Nogmaals, het risico op een forse stijging van de inkoopprijs voor geld
op de geld- en kapitaalmarkt zoals zich dat heeft gerealiseerd en voor de
Bank aanleiding is geweest de opslag te verhogen, was niet als risico verdisconteerd in de aanvankelijke opslag.
c

106.

Mogelijkheid van boetevrij aflossen en kosteloos omzetten
naâr een andere rentevorm

Tegenover de overeengekomen variabiliteit van het rentetarief en de een-

zijdige wijzigingsbevoegdheid van de Bank, staat het recht van de Leningnemers om de lening boetevrij af te lossen. Met uitzondering van de
in nr. 33 onder b genoemde conditiewijzigingsbrief, kennen de Bedingen
daarnaast de mogelijkheid de lening kosteloos om te zetten naar een andere rentevorm bij de Bank.37 De akte van conversie van Fortis bepaalt
weliswaar dat administratiekosten verschuldigd zijn om de lening om te
zetten, maar sinds de integratie met ABN AMRO in 2010 kunnen alle
Leningnemers dat, zoals gezegd, kosteloos doen.38 Aangezien de opslagwijziging ten aanzien van de Fortis Euribor-hypotheken plaatsvond na de
integratie, zouden er, als Leningnemers waren overgestapt, dus geen kosten in rekeningzijn gebracht.

37

In de algemene voorwaarden en bepalingen woninghypotheken ABN AMRO (februari 2005) en de algemene
voorwaarden en bepalingen woninghypotheken AIIN AMRO (oktober 2007) is, net als in de algemene voorwaarden die toepassehjk zijn op de wijzigingsofferte van ABN AMRO, bepaald dat kosteloos kan worden
overgegaan n¿ur een andere renteperiode. Ook de Leningnemers die bedoelde conditiewijzigingsbriefontvingen, behielden dat recht (zie al. 3.5 iii hiervoor).
38
Overigens, bedroeg het bedrag dat vóór de integratie in 20 I 0 in rekening werd gebracht slechts EUR 225.
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107

Van belang is dat de rente voor alle Leningnemers maandelijks opnieuw
wordt vastgesteld (éénmaands-Euribor) en de Leningnemers hebben dus
elke maand opnieuw het recht om afte lossen ofom voor een andere rentevorm te kiezen. Voor zover er dus al een ongewenste binding optreedt
van een Leningnemer aan de verhoogde opslag, is dat slechts van zéér
korte duur (bezien in verhouding tot de looptijd van een Euriborhypotheek die normaal gesproken 20-30 jaar is). Mede in dat licht kan
niet worden gezegd dat bij de Euribor-hypotheken geen sprake is van een
effectief recht tot beëindiging van de leningen: de Leningnemers kunnen
in concrcto daadwerkelij k hun opzeggingsrecht uitoefenen.

108.

In eerste aanleg3e betoogde Stichting SdB dat Leningnemers in de praktijk hun Euribor-hypotheek niet kunnen omzetten naar een hypotheek met
een vast tarief, omdat daar kosten aan verbonden zijn (zelfs verbeurde
boetes) en Leningnemers nadelige fiscale consequenties ondervinden
vanwege verbondenheid met "verband houdende producten".ao Dit betoog
miskent dat kosteloos kan worden overgestapt op een andere rentevorm
bij de Bank en boetes niet verschuldigd zijn. Zienr.35.ii) en 106. In geval van omzetting behoeft geen nieuwe hypotheekakte te worden gepasseerd en evenmin worden er aflrandelingskosten in rekening gebracht.
Die kosten worden wel gemaakt indien de Leningnemer wil overstappen
naar een andere kredietverstrekker en dus tnoet aflossen, lnaar dat is ook

het geval wanneer een klant een vaste rente heeft voor bijvoorbeeld vijf
jaar en hem na verloop van die termijn een nieuw aanbod wordt gedaan
dat hij niet aantrekkelijk vindt. Zeker gelet op de gemiddeld lange looptijd van een hypotheek en de voordelen van het lage Euribor-rentetarief
maken dergelijke kosten, die overigens grotendeels fiscaal aftrekbaar

zijn, niet dat de Bedingen onredelijk bezwarend zouden zijn.
I

3e

{o

Verder is het zonder meer mogelijk om zonder verlies van het recht op
hypotheekrenteaftrek de rentecondities om te zetten van een maandelijks
variabel tarief naar een vast tarief gedurende een langere rentevaste periode. Het overgrote deel (circa 99Yo) van de Euribor-hypotheken is overigens aflossingsvrij en dus niet gekoppeld aan een fiscaal product. Dat er
negatieve fiscale consequenties verbonden zouden zijn aan het wijzigen
van de rentecondities, is dan ook niet aannemelijk en overigens ook niet
nader onderbouwd. De stelling dat Leningnemers wegens de beweerde
verbondenheid met andere producten geen gebruik zouden kunnen maken
van de mogelijkheid tot omzetting of omzetting, is evenmin nader gespecificeerd en onderbouwd. De Bank kan er dan ook niet nader op reageren.

09.

Dagvaarding SdB nr. 47en 48.

cvD p.

55.
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Wat daar van zij, in dit opzicht is sprake van individuele omstandigheden
Voor een beoordeling daarvan is in een collectieve actie geen plaats.

l0

Zowel na een omzetting in een andere rentevorm bij de Bank als bij een
overstap naar een andere kredietverstrekker met aflossing zullen de Leningnemers een hogere rente moeten betalen dan bij de Euriborhypotheken inclusief verhoogde opslag. Maar dat is de "prijs" voor de
zekerheid/voorspelbaarheid die zij vanaf dan hebben. Louter de omstandigheid dat een andere rentevorm - bij de Bank of bij een andere bank wellicht duurder is dan de bestaande Euribor-hypotheek inclusief opslagverhoging, maakt nog niet dat aflossing dan wel omzetting in een andere
rentevorm bij de Bank zodanig bezwaarlijk is dat daar de facto geen gebruik van kan worden gemaakt, met als gevolg dat daardoor sprake zou
zijn van een onredelijk bezwarend beding. Laat staan dat de Leningnemers reeds om deze reden "met handen en voeten aan de Bank gebonden
zijn", zoals Stichting SdB stelt.

111

De navolgende gedachtenoefening maakt het voorgaande duidelijk. Stel,
bank A en bank B bieden beiden een hypothecaire lening aan gebaseerd

I

op Euribor, te verhogen met een opslag, waarbij in beide gevallen door
middel van een open geformuleerd wijzigingsbeding het recht is voorbehouden om die opslag te wijzigen. Het enige relevante verschil is dat
bank A een aanvankelijke opslag hanteert van 1,0%o (100 basispunten) en
bank B van 0,5Yo (50 basispunten). Vervolgens zien beide banken zich
genoodzaakt de door hen gehanteerde opslagen te verhogen met 0,25 procentpunt (25 basispunten), waardoor de klanten van bank A een opslag
van 1,25o/o gaan betalen en de klanten van bank B 0,75o/o.Nu zal niemand
menen dat de klant van bank A geen reële uitweg heeft; hij kan immers
naar bank B en er is dan geen sprake van een oneerlijke verstoring van de
balans. Maar als het tarief van bank B, inclusief verhoogde opslag, een
reeel alternatief is voor de klanten van bank A, dan valt niet in te zien
waarom het door bank B gehanteerde beding - dat gelijkluidend is aan dat
van bank A - dan voor de klanten van B ineens wel oneerlijk zou zijn.
Dat de klanten van B niet elders een goedkoper alternatiefhebben dan het
hun geboden tarief inclusief verhoogde opslag, is nou eenmaal inherent
aan het feit dat zij al bij de goedkoopste aanbieder klant waren, en dat
blijven zij nadien dus ook. Hetzelfde geldt indien men niet twee verschillende aanbieders vergelijkt, maar de verschillende rentetarieven van één
aanbieder.

fi2.

In dit verband dient ook te worden bedacht dat de consequentie van de
opvatting dat het beding van bank B wel onredelijk bezwarend is, louter
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omdat deze nu eenmaal de goedkoopste aanbieder is, ertoe zal leiden dat
aanbieders niet langer zullen concurreren op prijs, want dan is het voor

elke aanbieder aantrekkelijker om niet de goedkoopste te zijn. Hier is de
consument uiteraard niet bij gebaat.
113

De rechtbank constateert in rov. 5.23 op zich terecht dat op grond van de
in rov. 3.12.6 en3.12.7 bedoelde algemene bepalingen van ABN AMRO
een termijn van 30 dagen

in acht moet worden genomen voor aflossing.

De reden daarvoor is simpel. De Bank kan niet in haar systemen inpassen
dat de klant van de één op de andere dag overschakelt op een andere rentevorm of aflost: daar is een redelijke verwerkingstermijn voor nodig en
die termijn bedraagt een maand.ar Die termijn dient bovendien niet alleen
een legitiem belang van de Bank, maar ook een legitiem belang van de
Leningnemers. De termijn belet immers dat de Leningnemers dadelijk tot

aflossing moeten overgaan en zorgf ervoor dat Leningnemers tijdig bijvoorbeeld frnanciering bij een andere kredietverstrekker kunnen verkrij-

bij dat de opslagverhoging van 2012 vijf weken van tevoren is aangekondigd, zodat afgelost had kunnen worden voordat de verhoging in werking trad.
gen. Daar komt

114

De in rov. 3.12.2 bedoelde akte conversie van Fortis bevat juist géén beperking voor de Leningnemer om onmiddellijk tot aflossing over te gaan.

ll5

De Bank heeft met de mogelijkheid van vervroegd aflossen en omzetten
naar een andere rentevorm ook voldaan aan het uit punt 2(b), eerste alinea, volgende vereiste van het recht op onmiddellijke opzegging. De
Bank komt in paragraaf 4.2g.iv hierop terug.
d.

116

De Bank heeft de wijzigingen conform de overeenkomst
vooraangekondigd; toelichting op reden opslagwijziging

Met uitzondering van de conditiewijzigingsbrief en de bepalingen woninghypotheken ABN AMRO versie september 2002 bevat de in nr. 33
genoemde contractsdocumentatie een expliciete verplichting voor de
Bank om de Leningnemers op voorhand schriftelijk te informeren. Zie nr.
35,i). Conform deze verplichting heeft de Bank de opslagwijzigingen

vooraf aangekondigd. De verhoging van 2009 werd vijf dagen vooraf
aangekondigd, de verhoging in 2012 werd ruim vijf weken van tevoren
aangekondigd. Voorts moet goed voor ogen worden gehouden dat, zoals
hierboven al even aan de orde kwam, bij een Euribor-hypotheek het Eurirr Deze termrjn is nodig vanwege administratieve afhandeling van een aflossing. Systeemtechnisch
worden

een

aflossing op een vastrentende hypotheek en een variabele hypotheek hetzelfde behandeld. Er wordt een aflossingsnota opgemaakt met een boeteberekening, maar die boete bedraagt bij Euribor-hypotheken altijd nul.
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bor-rentetarief elke maand opnieuw wordt vastgesteld. De éénmaandsEuribor wordt aan het einde van de maand vastgesteld en aan de Lening-

wijziging en dat is vrijwel elke maand het geval. Communicatie over tariefswijzigingen zit dus ingenemers meegedeeld als er sprake is van een

bakken in het systeem van de Euribor-hypotheek.
117

Kortom, een verplichting tot voorafgaande aankondiging van de aanstaande wijziging bestond wel degelijk en de Bank heeft zich daar ook
aan gehouden. Volstrekt onbegrijpelijk is dan ook dat de rechtbank in
rov.5.23 overweegt dat de Bank op basis van geen enkele contracfvariant
gehouden is de Leningnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen
van een wijziging van de opslag en dat in één enkel geval het Beding erin
voorziet dat de Leningnemer over een wijziging van de opslag "tevoren"
wordt geïnformeerd. Eveneens ten onrechte is de overweging van de
rechtbank in rov. 5.23 dat de Bank het kennelijk ook niet (steeds) als haar
verplichting beschouwde om de Leningnemers tijdig van de opslagverho-

ging op de hoogte te stellen.
118

Zoals al kort is aangestipt in nr.37, is zowel in de brief van26januari
2009 als in de brief van 24 april2012 verwezen naar ontwikkelingen op
de financiële markten. In de brief van 24 april 2012 is nader verwezen
naar de sterke economische veranderingen en het al langere tijd duurder
zijn om geld te lenen voor de Bank. Reeds bij de vooraankondiging zijn
de gronden voor de opslagwijziging ook aan de Leningnemers bekend
gemaakt. Overigens, de Bank meent dat zij daar niet toe gehouden was,
zoafs in paragraaf

4.lb.i is uiteengezet. Kortom, voor zover de rechtbank

in rov. 5.23 impliciet mocht hebben geoordeeld dat de Bank de redenen
voor de opslagwijziging niet (voldoende) zou hebben toegelicht, is dit
oordeel ten onrechte.
119

Terzijde meent de Bank in het licht van het voorgaande te hebben voldaan aan het uit punt 2(b), eerste alinea, volgende vereiste van een vooraankondiging en/of, voor zover toepasselijk, een zo spoedig mogelijke
kennisgeving. De Bank komt in paragraaf 4.2g.iii hierop terug.
e.

De Bedingen zijn kenbaar en duidelijk; "open formulering"

onvermijdelijk
120.

Een ander belangrijk gezichtspunt is dat de Bedingen duidelijk kenbaar
zijn.De Bedingen zijn, zo gezegd, niet "weggestopt". In de vele uitspra-
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Kifid en overheidsrechters is dat ook steeds vooropgesteld.a2
In de algemene voorwaarden woninghypotheken ABN AMRO versies
ken van het

februari 2005 en oktober 2007 stazt duidelijk gemarkeerd onder het kopje
"Geldleningen met variabele rente gebaseerd op Euribor", resp. het kopje
"Euriborrente" luid en duidelijk:43
"Het eenmaands Euribortarief
meerderd met een opslag.

[...]

[...]

geldt voor de volgende maand, ver-

De Bank is bevoegd de opslag te wijzi-

gen. Over die wijziging zult u op voorhand schriftelijk geihformeerd
worden."
121

In de algemene voorwaarden voor woninghypotheken ABN AMRO versie september 2002 staat onder het kopje "Geldleningen met variabele
rentett:

"De Bank is te allen tijde bevoegd om het rentepercentage te wijzigen,
indien de ontwikkelingen van de rente op de geld- en kapitaalmarkt haar
daartoe aanleiding geeft."

122

In de akte van conversie van Fortis en de conditiewijzigingsbrief

van

ABN AMRO staat het Beding op p. 3 van een slechts 3 pagina's omvattend document, waarbij het Beding het enige beding op die pagina is en
die pagina nota bene afzonderlijk door de Leningnemer is ondertekend/geparafeerd. Aan kenbaarheid van het Beding schort het dus niet.aa
123

In de wijzigingsofferte van ABN AMRO die als productie 10 in het geding is gebracht, staat op p. 13 onder het kopje "leningdeel 5" een korte
beschrijving van enkele gegevens van dat leningdeel. Daaronder staat
onmiddellijk onder het kopje "Voorwaarden die gelden" een uitleg van de
werking van de Euribor-rente met daarin de tekst:
"Euribor-rente: de euriborrente is gebaseerd op het rentetarief dat door

de Europese Centrale Bank wordt vastgesteld en gepubliceerd
o'

at

op

Zie o.a. Hof Amsterdam, l2 augustus 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3561, rov. 3. l; Hof Amsterdam, l2
augustus 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3563, rov. 3.1; Rechtbank Noord Nederland, 30 april2014,
ECLI:NL:RBNNE'2014:2281;' Rechtbank Amsterdam, l0 juni 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:5424,rov.16;
Rechtbank Amsterdam, 2 juli2014, ECLI:NL:RBAM32014:4507, rov. 4.4; Geschillencommissie Financiële
Dienstverlening,2l maar|20l6,nr.20l6-127 rov. 4.9; Geschillencommissie Financiële Dienstuerlening,2
september 2014, nr.20l4-319, rov. 5.4; Geschillencommissie Financiële Dienstverlening,22 augustus 2014,

nr.2014-311, rov. 5.3.

Geciteerd is de tekst van de versie oktober 2007, die niet wezenlijk anders is dan die van de versie februari
2005.
aa
Zie bijvoorbeeld Commissie van Beroep, 27 januari2016,nr.2016-002, ov. 4.9: "Partijen zrjn overeengekomen dat de Bank de vrijheid heeft de hoogle van het rentetariefte bepalen. De Geschillencommissie heeft in
dat verband terecht overwogen dat uit de offerte en artikel I 5 van de Voorwaarden in voldoende mate blijkt
dat de Bank bevoegd is de opslag te wijzigen. Deze bewoordingen zijn duidelijk en niet voor meer dan één
uitleg vatbaar." Zo ook: Geschillencommissie Kifid,22 augustus 2014,nr.2014-31l, ov. 5.3.
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www.euribor.org. Tegen dit rentetarief lenen grote banken in Europa
aan elkaar geld uit. De bank verhoogt deze rente met een opslag.

Dit

is

de rente die u moet betalen. De bank mag deze opslag altijd veranderen.

Dit laten wij u van tevoren weten. [...]"
124

Kortom, een Leningnemer die de wijzigingsofferte van ABN AMRO
leest, kan het Beding niet missen.

t2s

zij dat de Bedingen - met uitzondering van de conditiewijzigingsbrief van ABN AMRO en de algemene voorwaarden voor woninghypotheken ABN AMRO versie september 2002 - generiek zijn geformuToegegeven

leerd en niet specificeren onder welke omstandigheden en hoe de opslag

kan worden gewijzigd. Een open geformuleerde wijzigingsbevoegdheid
is echter onvermijdelijk.
126

Enerzijds zijn de oorzaken voor het aanpassen van de opslag zeer divers.
Macro-economische ontwikkelingen en veranderingen op de geld- en kapitaalmarkten zijn de belangrijkste oorzaken. De diversiteit van bijvoor-

beeld mogelijke veranderingen op de financiele markt en van macroeconomische ontwikkelingen, maakt dat de Bank in haar documentatie
wel gedwongen is daarvoor een "open" formulering te hanteren. Opslagen rentewijzigingsbedingen in fi nanciele producten zijn noodzakelij kerwijs weinig precies.
127

Anderzijds is een realiteit dat een specificatie van gronden voor wijziging
en een opgave van de wijze waarop de opslag kan worden gewijzigd voor zover die al "dekkend" zou zijn - de Leningnemer geen beter inzicht
zou geven in de risico's dat en de mate waarin de opslag kan worden gewijzigd. De Leningnemer heeft dat inzicht evenmin ter zake van de éénmaands-Euribor. Had de Bank verschillende categorieën van omstandigheden aangeduid die aanleiding kunnen geven tot een wijziging van het

tarief, dan zou die weergave mogelijk achteraf te beperkt kunnen blijken
te zijn en zouden de Leningnemers wellicht meer informatie, maar niet
meer inzicht hebben verkregen: de risico's en de economische gevolgen
van een opslagwijziging waren voor hen niet beter in te schatten geweest.
Het alternatief voor een open geformuleerd opslagwijzigingsbeding voert
tot de weergave van een mathematisch-economisch model. Het is echter
de vraag of het mogelijk is om verschillende potentiële toekomstige ontwikkelingen in een mathematisch-economisch model inzichtelijk te beschrijven. Een dergelijk nog te ontwikkelen model zou bovendien dermate complex en diffuus zijn, dat ook dat niet zou bijdragen aan het inzicht
van de gemiddelde consument.
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128

Dit verklaart waarom punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage voor opslagen rentewijzigingsbedingen in financiële contracten niet vergt dat in de
overeenkomst zelf de gronden voor wijziging van de rente worden gespecificeerd. Zie paragraaf 4.1b.i.

129

Overigens levert een algemeen geformuleerde opslagwijzigingsbevoegdheid geen vrijbrief op voor willekeurige verhogingen waarvoor geen voldoende grond bestaat. Zoals ook de wetgever voor ogen stond, kan de

wijze waarop een wijzigingsbevoegdheid is uitgeoefend, worden getoetst
aan de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid.
f.

130.

Wijzigingsbedingen worden naar Nederlands recht niet onredelijk bezwarend geacht

Van groot gewicht is dat de bevoegdheid om eenzijdig de voorwaarden te
wijzigen naar Nederlandse opvattingen op zichzelf niet onredelijk berwa-

rend wordt geacht.a5 Dit beding staat dan ook niet op de Nederlandse
grijze en zwarte lijsten. De Nederlandse wetgever heeft hier een duidelijke keuze gemaakt:46
"Bedingen die de gebruiker de bevoegdheid verlenen de algemene voorwaarden
eenzijdig te wijzigen, zijn in beginsel geldig, doch kunnen uiteraard aan art.2a
onder a worden getoetst. Bovendien zal evenals in het huidige recht gelden dat
een aan een contractant toekomende bevoegdheid om eenzijdig de inhoud van

de overeenkomst vast te stellen (daaronder begrepen te wijzigen) in overeenstemming met de redelijkheid en billijkheid moet worden uitgeoefend."

131

Dit is recent nog

eens expliciet benadrukt door advocaat-generaal Rank-

Berenschot:47
"Afgezien daarvan is van belang dat naar Nederlandse opvattingen bedingen die
de gebruiker de bevoegdheid verlenen de voorwaarden eenzijdig te wijzigen, in

beginsel geldig worden geacht. Deze bevoegdheid dient

in

overeenstemming

met de redelijkheid en billijkheid te worden uitgeoefend. Onderdeel

j

van de in-

dicatieve lijst staat dan ook niet op de grijze of de zwarte lijst."

15

R.H.C. Jongeneel, De vtet algemene voorwaarden en het AGB-Gesetz, dis., Deventer: Kluwer 1991, nr. 189
o.v.v. MvA I Inv., Parl. Gesch. Boek 6 (lnv. 3, 5 en 6), p. 1684. Zie ook Van der Werf, Gebondenheid aan
standaardvoonttaarden: standaardvoorwaarden in het rechlsverkeer mel particuliere en professionele contractanten, dlss., Arnhem: Gouda Quint B.V ., p. 52-53.
no
MvA I Inv., Parl. Gesch. Boek 6 (lnv. 3, 5 en 6), p. 1684.
a?
Conclusie A-G van 23 mei 2014 bij HR 3l oktober 2014, ECLI:NL:PHR:2014:1900, nr. 3.26.
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132,

Zie voorts ook recent advocaat-generaal Wissink in zijn conclusie nr.
6.38 in de zaakSEBA/Gemeente Amsterdam:48
"In ieder geval dient het oordeel dat een eenzijdig wijzigingsbeding als het onderhavige onredelijk bezwarend is, nadere motivering in het licht van de omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de rechtsverhouding tussen

de Gemeente als erfrerpachter en de erfpachters en de strekking van de wijzigingsbevoegdheid. Voorts speelt daarbij een rol dat naar Nederlandse opvattingen eenzijdige wijzigingsbedingen in beginsel geldig worden geacht (alhoewel
dcnkbaar is tlat de Richtlijn wel enige invloed heeft op die opvattingen) en dat
de uitoefening daarvan kan worden getoetst aan de maatstaven van redelijkheid

billijkheid."

en

133

Een open geformuleerd wijzigingsbeding wordt vervolgens ingevuld - en
beperkt - door de eisen van redelükheid en billijkheid.ae

134.

Met de opvatting van de Nederlandse wetgever strookt dat rente-

en

opslagwijzigingsbedingen consequent niet als onredelijk bezwarend zijn
aangemerkt in de overheidsrechtspraak - met uitzondering van het vonnis
van I I november 2015 - en in de uitspraken van het Kifid.
135

De Commissie van Beroep van het Kifid heeft al enkele

malen

uitgesprokento dat rente- en opslagwijzigingsbedingen, waaronder de
Bedingen, niet onredelijk bezwarend zijn. De Commissie van Beroep
heeft daarbij nadrukkelijk oog gehad voor Invitel en RWE en heeft deze
bedingen getoetst aan de derogerende werking van de redelijkheid en

billijkheid. De consument wordt volgens de Commissie van Beroep
voldoende beschermd door zijn recht op aflossing bij wijziging van het
tarief. De Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft alle circa 200
klachten over Euribor-hypotheken verworpen op de grond dat de Bank
voldoende transparantie heeft betracht. De eenduidige lijn in de veertien
uitspraken van overheidsrechters vóór het vonnis van I I november 2015
bevestigt dit beeld. De Bank komt in paragraaf 4.2h hierop terug.

136.

a8

Het nadrukkelijke standpunt van de Nederlandse wetgever om wijzigingsbedingen in beginsel niet onredelijk bezwarend te achten, moet ten
minste een belangrijke rol spelen bij een richtlijnconforme uitleg en toe-

Conclusie A-G van 22 jmuari 2016, ECLI:NL:PHR:2016:3.

toVgl. R.H.C. Jongeneel,'De blauwe lijst', in: B. Wessels, R.H.C. Jongeneel & M.L. Hendrikse, Algemene
Voonuaarden, Deventer: Kluwer 2010, p. 307-308 met verwijzing naar de uitspraak in kort geding in eerste
aanleg, leidend tot HR 2 februari 1995, NJ 1995/369. Zie ook Van der'WerÍl Gebondenheid aan standaardvoonraarden: standaardvoonuaarden in het rechtsverkeer mel parliculiere en professionele contractanten,
dlss, Arnhem: Gouda Quint B.V.,p. 52-53
5u
Zie CvB Kifid 3l januari 2014, 2014-005 en 2014-007 en CvB Kifid 9 december 2014 ,2014-037 en CvB
Kiftd 27 tanuu i 20 1 6, 20 I 6 -002.
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passing van de open norm van art. 6:233a BW. Daarbij zijn drie gezichtspunten essentieel.

i)

In de eerste plaats staat het de Nederlandse wetgever op grond van de
Richtlijn vrij de Bijlage ruimer of beperkender te formuleren (zie ook
nr. 60).

ii)

In de tweede plaats dateert de rechtspraak van het Hof van Justitie
over wijzigingsbedingen en het aangescherpte transparantievereiste
van medio 2012 en daama. Banken behoefden, gelet op de ruimte die
de Richtlijn aan de lidstaten laat én het nadrukkelijke standpunt van
de Nederlandse wetgever, geen rekening te houden met een latere
koerswijziging. Dat geldt zeker voor de Bedingen, omdat zij vallen
binnen de specifieke uitzondering van punt 2(b), eerste alinea, van de
Bijlage. Op dit punt wordt in paragraaf 4.2g hieronder teruggekomen.

iii)

In de derde plaats geldt dat, gegeven het standpunt van de Nederlandse wetgever, een richtlijnconforme uitleg in elk geval zoveel mogelijk bij dat standpunt dient aan te sluiten. Indien via de open norm
van art. 6:233a BW in een richtlijnconforme uitleg betekenis wordt
toegekend aan punt 1(l) van de Bijlage, dan geldt dit ook voor de uitzonderingen daarop. Deze uitzonderingen leiden immers eerder ertoe
dat wijzigingsbedingen niet onredelijk bezwarend zijn, zoals de Nederlandse wetgever wilde. Doordat de Nederlandse wetgever, wie
voorstond dat wijzigingsbedingen niet onredelijk bezwarend zijn, niet
punt l(j) en logischerwijs dus evenmin de uitzonderingen daarop
heeft geimplementeerd, zal een richtlijnconforme uitleg noodzakelijkerwijs ook de uitzondering op punt l(i) van de Bijlage moeten omvatten.

û

b.

t37

Aan de vereisten van punt 2(b), eerste alinea, is voldaan; de
Bedingen zijn niet indicatief oneerlijk

Zoals hierboven in paragraaf 4.ld aan de orde kwam, heeft de rechtbank
in rov. 5.23 onjuiste uitgangspunten gehanteerd bij beantwoording van de
vraag of de Bedingen vallen binnen punt 1O van de Bijlage en of zij val-

len binnen de uitzondering daarop in punt 2(b), eerste alinea. Hieronder
zet de Bank uiteen dat en waarom zij heeft voldaan aan de vereisten van
punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage, inclusief de vereisten waarvan de
Bank meent dat zij niet gelden.
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Punt I (j) is niet van toepassing op alle Bedingen

138. De rechtbank

heeft vastgesteld dat de conditiewijzigingsbrief (rov.

3.12.8) een geclausuleerde opslagwijzigingsbevoegdheid bevat, te weten:
"indien de ontwikkeling van de rente op de geld- en kapitaalmarkt haar
daartoe aanleiding geeft". Zoals de rechtbank in rov. 5.22 oordeelt, is op
dit beding punt 1(j) van de Bijlage dus niet van toepassing. Dit beding is
reeds daarom niet 'indicatief oneerlijk', zodat aan de toepasselijkheid van

de uitzondering in punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage niet wordt toe-

gekomen. Het Amsterdamse hof heeft dat al eerder beslist.sl Zoals de
Bank in CvA nr. 83 heeft uiteengezet, gaat het hierbij om circa 30o/o van
de populatie van Leningnemers. De rechtbank heeft echter ook dit beding
vernietigd (rov.5.27

jo 3.12.8). Voor zover de rechtbank

daaraan niet alleen haar overwegingen in rov. 5.26,maar mede de daaraan voorafgaande
overwegingen ten grondslag heeft gelegd, is dat onjuist.
It.

De Bank had een "geldige reden" voor de wijzigingen en

die is aan de Leningnemers toegelicht
139

Voor zover het vereiste van een "geldige reden" ziet op de wijziging,
geldt dat de Bank een "geldige reden" had om de opslag te wijzigen. In
hoofdstuk 3 is uitvoerig uiteengezet dat en waarorn de opslagverhogingen
gerechtvaardigd waren. Zoals in paragraaf 4.I b.i is uiteengezet, volstaat

in dat verband een toereikende of "juridisch voldoende zwaarwegende
reden". De strekking van het vereiste van een "geldige reden" is in elk
geval niet dat de reden en de geldigheid daarvan op een goudschaaltje
mogen worden gewogen.

140.

Zowel in de brief van 26 januari 2009 als in de brief van 24 april 2012 is
die geldige reden voor de opslagwijziging ook aan de Leningnemers bekend gemaakt. Zie paragraaf 4.2d. Overigens, zoals hierboven in paragraaf 4.lb.i al aan de orde kwam, stelt punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage niet als toepassingsvoorwaarde dat de Bank contractueel gehouden is
de redenen voor de opslagwijziging aan de Leningnemers toe te lichten.

141

Pas ná de verhogingen in 2009 en 2012, te weten vanaf I januari 2013, is

in toezichtrechtelijke regelgeving (art. 68a Bgfo) bepaald dat een tariefwijziging meer gedetailleerd moet worden verantwoord. Het gaatbij deze
verplichting niet om een geldigheidsvereiste voor het rentewijzigingsbeding zelf. Dat is dan ook de weloverwogen vaste lijn in de rechtspraak

5r

Hof Amsterdam, l2 augustus 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3638, r.o. 3.4.
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van de Commissie van Beroep van het KIFiD,52 die uitsluitend voor rente- en opslagwijzigingen vanaf l januari 2013 vereist dat banken de aanpassing verantwoorden (zie paragraaf 4.2h),
ut.

142.

Vooraankondiging van de opslagwijziging en opslagwijziging zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht

De Bank heeft de Leningnemers in het geval van beide verhogingen een
vooraankondiging gedaan. Dat deed zij, omdat zij daartoe verplicht was.
Zie paragraaf 4.2d. Kortom, de Bank heeft gehandeld in overeenstem-

ming met punt 2(b), eerste alinea, zelfs indien - anders dan de Bank
meent - die bepaling vergt dat de overeenkomst zelf de verplichting tot
vooraankondiging, dan wel ter kennis brengen, van de opslagwijziging
vermeldt. Zie paragraaf 4.1b.ii.
143

zij dat de opslagwijziging van 0,5Yo per I februari 2009 op
januari
26
2009 werd aangekondigd. De Bank meent dat die termijn niet
Toegegeven

ontoelaatbaar kort was, aangezien de Leningnemers binding aan het ge-

wijzigde tarief konden voorkomen door rentewijziging of boetevrije aflossing. De Leningnemer zou in dat geval maximaal één maand (februari)
gebonden zijn aan de verhoogde opslag. Dit is een relatief beperkte financiële belasting voor de consument, die hoogstwaarschijnlijk ook nog
had kunnen worden beperkt in overleg met de Bank. Een dergeli-jke korte
binding past ook binnen de uitzondering van punt 2(b), eerste alinea, van
de Bijlage, nu daarin ligt besloten dat een wijziging zelfs achteraf kan
worden medegedeeld. De minimale financiële belasting die de opslagverhoging in 2009 met zich bracht, rechwaardigt in elk geval niet de zeer
verstrekkende sanctie van vernietiging.
144

Hierbij is het goed voor ogen te houden dat de Bank een afweging moet
maken al naar gelang de marktomstandigheden en pas tot wijziging overging als zich voorzienbaar bijvoorbeeld een structurele macroeconomische ontwikkeling of verandering op de geld- en kapitaalmarkten
had ingezet. Banken kunnen daardoor een wijziging niet steeds ruim van
tevoren aankondigen. Overigens heeft de Bank begin 2013 haar beleid
gewijzigd in de zin dat zij eerder en meer trapsgewijs tot wijziging van de
opslag overgaat.

14s

52

De vraag in hoeverre de in acht genomen termijn van vooraankondiging
dan wel ter kennis brengen in het concrete geval voldoet aan het vereiste

Zie hierboven: o.m. CvB Kifid
037.
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van "zo spoedig mogelijk" (voor zover toepasselijk voor een vooraankondiging), is overigens niet relevant voor de vraag of het wijzigingsbeding geldig is. De toetsing hiervan dient plaats te vinden in het kader van
de vraag of de Bank in redelijkheid en in overeenstemming met de geldende contractuele en wettelijke vereisten tot uitoefening van haar wijzigingsbevoegdheid is overgegaan.

r46

Tot slot zij opgemerkt dat de rechtbank in rov. 5.23 miskent dat punt
2(b), eerste alinea, van de Bijlage een onderscheid maakt tussen een
vooraankondiging, waarvoor geen termijn geldt, en de verplichting tot het
"zo spoedig mogelijk ter kennis brengen" van de wijziging. Laatstgenoemde verplichting geldt uitsluitend indien geen vooraankondiging is
gedaan en ziet (dus) op een reeds gerealiseerde wijziging. Zie paragraaf

4.lb.ii. Gegeven dat de Bank heeft vooraangekondigd, behoefde de Bank
niet (gehouden te zijn) de wijziging zo spoedig mogelijk ter kennis van
de Leningnemers te brengen.

iv.
t47

Recht om de overeenkomst onmiddelltjk op te zeggen

Ervan uitgaande dat een recht op opzegging ook in het geval van een
vooraankondiging is vereist, geldt dat daaraan is voldaan. De strekking
van het in punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage bedoelde recht tot
onmiddellijke opzegging is dat de consument de keuze heeft om niet lang
gebonden te raken aan de gewijzigde overeenkomst. Dat is in deze zaak
het geval, omdat de Leningnemers, iedere maand weer, het recht hebben
tot boetevrije aflossing en kosteloze omzetting naar een andere rentevorm
bij de Bank. De mogelijkheid van aflossing of omzetting beantwoordt
zonder meer aan punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage. Verwezen zij
naar paragraaf 4.2c.

148

De rechtbank onderkent in rov. 5.23 metjuistheid dat het recht tot
aflossen en omzetten naar een andere rentevorm bij de Bank beantwoordt
aan punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage. De rechtbank oordeelt echter

voorts onder verwij zing naar RWE dat niet alleen sprake dient te zijn van
een formeel opzeggingsrecht, maar dat sprake moet zijn van een
opzeggingsrecht dat ook daadwerkelijk door de consument kan worden
benut, wat bijvoorbeeld niet het geval is wanneer de tijd ontbreekt of

kosten moeten worden gemaakt om van leverancier te veranderen.
Volgens de rechtbank is daaraan niet voldaan.

t49
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2(b), eerste alinea vallen. Zie paragrafen 4.lbiii en 4.lc. Dat arrest ziet
immers op een "op til zijnde wijziging", terwijl punt 2(b), eerste alinea,
van de Bijlage toelaat de wijziging na realisatie ter kennis van de
Leningnemers wordt gebracht. Zie paragraaf 4.lb.ii. Zelfs voor zover de
nadere vereisten van RWE wel van toepassing zijn, is ook daaraan
voldaan. In aanvulling op wat is uiteengezet in paragraaf 4.2c, geldt
daarbij nog het volgende.
I

50.

De maatstaf van RWE is niet of de consument al dan niet "slechter af is
indien hij kiest voor beschikbare alternatieven. Slechts indien de keuze
voor een alternatief zo bezwarend is, dat niet meer van voldoende reële
alternatieven kan worden gesproken, kan (de uitoefening van) het beding

onredelijk bezwarend zijn; het gaat erom of de consument in concreto
zijn opzeggingsrecht daadwerkelijk kan uitoefenen. In de woorden van de
Richtlijn: er moet sprake zijn van een aanzienlijke verctoring van het
evenwicht in strijd met de goede trouw.

l5l

De situatie bij een Euribor-hypotheek verschilt in dit opzicht wezenlijk
van de situatie die in RI(E aan de orde was, waarin een consument een
vol jaar aan verhoogde gasprijzen vastzit en niet kan overschakelen naar
een andere aanbieder.

152.

Voorts geldt dat de Leningnemers tijdig van tevoren (waar ook
kennisgeving achteraf mogelijk was, zie paragraaf 4.lb.ii) op de hoogte
zijn gebracht van de opslagwijzigingen in 2009 en 2012. Zie ook
paragraaf 4.2g.üi. Zeker in 2012, toen een termijn van vijf weken is
gehanteerd, hadden de Leningnemers voldoende tiid om zich te beraden
op de aanstaande opslagwijziging.

153

Ook de informatie die door de Bank is verstrekt in de vooraankondiging
van de opslagwijziging, was voldoende voor de Leningnemers om te
beslissen of zij wel of niet wilden aflossen of omzetten naar een andere
rentevorm bij de Bank.

154.

Wat betreft de termijn van 30 dagen, waar de rechtbank in rov. 5.23 op
ingaat, geldt ook dat de term "onmiddellijk" in punt 2(b), eerste alinea,
van de Bijlage moet worden uitgelegd en toegepast in de context van de
criteria van een aanzienlijke verstoring van het evenwicht in strijd met de
goede trouw . In dat kader zij ook verwezen naar nr. I 13 . Voor de Bank is
het niet mogelijk in haar systeem in te passen dat een Leningnemer van
de één op de andere dag aflost dan wel overstapt op een andere
rentevorm. Daar komt bij dat, zeker gelet op de gemiddeld lange looptijd
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van een hypotheek - te weten: 20tot 30 jaar -, een termijn van 30 dagen

geen met de goede trouw strijdige aanzienlijke verstoring van het
evenwicht inhoudt.
v.

Tussenconclusie: de Bedingen zijn niet indicatief oneer-

Irjk op de voet von punt 1(j) van de Bijlage
155

Kortom, aan de vereisten van punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage is
voldaan. Sterker nog, er is zelfs voldaan aan zwaardere vereisten die
helemaal niet gelden voor overeenkomsten zoals bedoeld in punt 2(b),
eerste alinea. De Bedingen zijn dan ook niet indicatief oneerlijk op de
voet van punt l(j) van de Bijlage. Overigens, alzou dit anders zijn, dan
nog geldt dat getoetst moet worden aan de open norm van art. 6:233aBW
en dat alle omstandigheden van het geval relevant zijn. In het licht van
die omstandigheden zijn de Bedingen niet onredelijk bezwarend.
h

Synthese: de Bedingen zijn niet onredelijk bezwarend; beves-

tiging daarvan in rechtspraak

156.

De conclusie uit het voorgaande moet luiden dat in het licht van de
maatstaf van art. 6:233a BW en alle omstandigheden van het geval de
Bedingen niet onredelijk bezwarend zijn.53 De Bedingen doorstaan ook
de toets op oneerlijkheid van art. 3 lid I jo. 4 lid 2 van de Richtlijn.

157

Uit het arrest Aziz, waarover paragraaf 4.14 volgt dat uw Hof bij

het

criterium "in strijd met de goede trouw" kan uitgaan van een vergelijking
met de hypothetische situatie dat de Bank op eerlijke en billijke wijze
afzonderlijk had onderhandeld over de Bedingen met de Leningnemers:
hadden de Leningnemers in dat geval de Bedingen aanvaard? Duidelijk is
dat in dit hypothetische geval de Leningnemers het Beding hadden
aanvaard. Zonder mogelijkheid van de Bank om de opslag te wijzigen, is
deze hypotheekvorm niet in deze vorm mogelijk. Feit is dat de
Leningnemers ook na opslagwijziging nog steeds een zeer lage rente
betalen. Het ligt dan ook voor de hand dat in het hypothetische geval dat
de Bank en de Leningnemers over de Bedingen afzonderlijk zouden
hebben onderhandeld, de Leningnemers de Bedingen hadden aanvaard.
Het alternatief zou immers zijn geweest dat de Bank een hoger risico zou
hebben "ingeprijsd", waarrnee het rentetarief standaard hoger zou zijn
geweest. De Bank had het risico van de in hoofdstuk 3 beschreven forse
stijging van de inkoopprijs van geld niet in de aanvankelijk in rekening
gebrachte opslag verdisconteerd. In confesso is dat de Leningnemers
51

Ziehet in al. l0 hiervoor aangehaalde anest HR 29 apnl2016, ECLI:NL:HR:2016:769 rov.5.6.l
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bereid waren een variabel tarief te aanvaarden en dat zij de Euriborhypotheek kozen vanwege het lage tarief. De Bedingen laten bovendien
ook een verlaging van het Euribor-rentetarieftoe.

ls8

Dat de Bedingen ook een nadeel hebben voor de Leningnemers, zoals een
verhoging van het Euribor-rentetarief, maakt dit niet anders. Dit nadeel

weegt immers ruimschoots op tegen de aanzienlijk lagere rente die de
Leningnemers betaalden en, ook na opslagwijziging, nog steeds betalen.
De afiveging van de Leningnemers zou daardoor niet anders uitvallen. Dit
geldt temeer niet, omdat zij de mogelijkheid hebben van boetevrij
aflossen en kosteloos omzetten.
159

Wat betreft het criterium van een aanzienlijke verstoring van het
evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en
verplichtingen van partijen, kan uw Hof rekening houden met de
toepasselijke regels van het nationale recht wanneer partijen op dit punt
geen regeling hebben getroffen. Weliswaar is het zo dat geen
toepasselijke wettelijke regeling voorziet in een mogelijkheid van
wijziging van de opslag en dat zonder de Bedingen een
opslagwijzigingsbevoegdheid (zowel verhoging als verlaging) ontbreekt.
Maar een ongunstiger behandeling dan de wettelijke regeling maakt zeker

nog niet dat sprake

is van een "aanzienlijke verstoring van het

evenwicht". Partijen kunnen vaak een gerechtvaardigd belang hebben bij
een contractuele regeling die afivijkt van de wettelijke regeling.
160

Dat laatste is in casu onmiskenbaar het geval. De Bank heeft

een

gerechtvaardigd belang bij de Bedingen en de Bedingen zijn in de context
van de Euribor-hypotheken nodig. De Leningnemers kunnen erdoor
profiteren van lagere rentes, die anders niet mogelijk zouden zijn en de
Bedingen maken dat de tarieven kunnen stijgen en dalen. Het
contractueel evenwicht tussen de Bank en de Leningnemers wordt voorts
bewaard doordat laatstgenoemden de mogelijkheid hebben van boetevrij
aflossen en kosteloos omzetten.
161
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Kortom, de Bedingen zijn niet onredelijk bezwarend en dus niet
vernietigbaar. Zoals ook de Nederlandse wetgever in het algemeen voor
ogen stond (zie paragraaf 4.2f) dient de wijze waarop de Bank gebruik
heeft gemaakt van de opslagwijzigingsbevoegdheid, te worden getoetst
aan de maatstaf van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW). Deze
conclusie wordt bevestigd doordat zowel de overheidsrechter als de
Commissie van Beroep van het Kifid ("CvB") in verschillende
uitspraken is uitgegaan van de inroepbaarheid van rente- en
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opslagwijzigingsbedingen zoals de Bedingen. Het Vonnis breekt dan ook
met een lange reeks aan vaste jurisprudentie.

t62

In de klachtenrechtspraak heeft zich de laatste jaren een vaste lijn ontwikkeld die specifiek is toegesneden op de rente- en opslagwijzigingsproblematiek. Hierin wordt er consequent van uitgegaan dat een dergelijke wijzigingsbevoegdheid niet onredelijk bezwarend is. De bank heeft in
principe de vrijheid de opslag te verhogen. Dit is slechts anders indien
een verhoging onaanvaardbaar is met het oog op de redelijkheid en bil-

lijkheid (arL 6:248lid 2 BW):54
t'De

Geschillencommissie heeft in dat verband terecht overwogen dat uit de of-

ferte en artikel 15 van de Voorwaarden in voldoende mate blijkt dat de Bank
bevoegd is de opslag te wijzigen. Deze bewoordingen zijn duidelijk en niet voor

meer dan één uitleg vatbaar. De vrijheid van de bank brengt mee dat de Bank

ook omstandigheden mocht betrekken bij het bepalen van de rente zoals ontwikkelingen in de fundingkosten en gestegen kapitaalkosten als gevolg van ge-

wijzigde omstandigheden. Daartoe is de Bank bevoegd, zij het dat deze bevoegdheid een grens vindt in artikel 6:248 lid 2 BW omdat de bank haar vrij-

heid niet mag gebruiken op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en

billijkheid onaanvaardbaar is (vgl. Commissie van Beroep 2014-007 d.d. 3l januari 2014)."

r63

Deze'onaanvaardbaarheidstoets'55 houdt volgens vaste rechtspraak onder
andere in dat de ontwikkeling van het variabele tarief niet onredelijk mag

añvijken van het in de markt geldende tarief voor hypothecaire geldleningen.56 De bank moet dus (achteraf) inzichtelijk kunnen maken op
grond waarvan de wijziging heeft plaatsgevonden en dat deze wijziging
marktconform was:
"Aangezien de Bank, zoals hiervoor overwogen, aannemelijk heeft gemaakt dat
de door haar doorgevoerde verhogingen niet afweken van vergelijkbare op de

markt gehanteerde rentetarieven, alsmede dat haar fundingkosten destijds omhoog gingen, heeft de Bank met betrekking tot de doorgevoerde rentewijzigingen (achteraf) voldoende uitleg en informatie verstrekt omtrent de wijze waarop

zij gebruik maakte van de haar toekomende vrijheid de rente eenzijdig aan
passen."

5a

te

57

3 l januari 2014, nr.
2014-007,rov.4.4.
s5
Deze term wordt door de Geschillencommissie gebruikt in Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, 9
april 2015, nr.20l5-l 14, rov. 5.4 en 5.6.
56
Commissie van Beroep, 3l januari 2014,nr.2014-005, rov. 5.5; Commissie van Beroep, 3l januari 2014,nr.
2014-007, rov. 4.4 - 4.5. Commissie van Beroep, 9 december 2014, nr.2014-037, rov. 4.4 en 4.7.
57
Commissie van Beroep, 9 december 2014 , nr. 2014-037 rov. 4.7

Commissie van Beroep, 27 januari 2016, nr. 2016-002, rov. 4,9. Commissie van Beroep,

.
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"De Commissie is van oordeel dat Aangeslotene voldoende heeft uitgelegd
waarom zij zich genoodzaakt zag de opslag te verhogen. De door Aangeslotene
naar voren gebrachte argumenten komen de Commissie niet onjuist of onrede-

lijk voor. Niet

gebleken is dat andere marktpartijen onder deze marktomstan-

digheden een duidelijk andere gedragslijn volgden."58

t64

De redelijkheid en billijkheid wordt in dit kader dus mede ingevuld met
objectieve financiële marktgegevens. Aan de hand van deze'benchmark
analyse' wortlt metle bepaalil of de wijzigingsbevoegdheid door de bank
op onaanvaardbare wijze is uitgeoefend. Naar het herhaaldelijk oordeel
van de rechtsprekende organen van het Kifid is hier geen sprake van.5e
"Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat Aangeslotene

[ABN AMRO Bank N.V.] op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst van geldlening en de daarbij behorende Voorwaarden de bevoegdheid
toekomt de opslag op het Euribortarief te wijzigen. Voorts acht de Commissie
de doorgevoerde verhogingen van de opslag niet naar maatstaven van redelijk-

heid en billijkheid onaanvaardbaar. "

165

Een volgend element dat de onaanvaardbaarheidstoets inkleurt is de balans tussen de keuze van de consument voor een variabel renteregime
(waarbij ook de opslag kan wijzigen) en zijn mogelijkheden om zich aan
een verhoging te onttrekken:60
"Het voorgaande brengt mee dat het op de geldlening van toepassing zijnde rentetarief bestaat uit het éénmaands Euribortarief en een door Aangeslotene vast

te stellen opslag en dat Aangeslotene een wijzigingsbevoegdheid toekomt. [...]
De voor de Consument bestaande onzekerheid over de ontwikkeling van het
rentetariefis inherent aan het gekozen renteregime. Hier tegenover staat de vrijheid van Consument om de geldlening te allen tijde boetevrij af te lossen of te
beëindigen."

58

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, 18 september 2014,nr.2014-331, rov. 5.5. Redenen die in
het kader van een dergelijke toetsing onder andere relevant worden geacht: hogere fundingkosten, hogere risicokosten, stijgende kosten door strengere kapitaaleisen, kredietprovisie, kostenopslag, kapitaalbeslag en
commerciële ruimte. Zie Geschillencommissie Financiële Dienstverlening ,7 mei 2015, nr. 2015-137 , rov. 5.4
en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening,9 april2015,nr.20l5-114.

5eGeschillencommissieFinanciëleDienstverlening,2september20l4,nr.2014-319,ov.5.8.

Zieook:Geschil-

lencommissie Financiële Dienstverlening,2l maarL2016,nr.2016-127 ov.4.3 ;Commissie van Beroep, 27
januari 2016, nr.2016-127, rov. 4.5; Geschillencommissie Financiële Dienstverlening,'7 mei2015,nr.2015l37, ov. 5.4; Geschillencommissie Financiële Dienstverlening,9 april20l5, nr. 20l5-113, ov.2.2.
60
Geschillencommissie Financiele Diensfverlening, 2 september 2014, nr.2014-319, rov. 5.6. Zie ook Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, I 8 september 2014, nr. 2014-332.
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166.

Sinds begin 2014 neemt de CvB aan dat een (aangescherpte) informatieplicht ook deel uitmaakt van de redelijkheidstoets.6r Onder andere aan de
hand van de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de invoering van
art. 68a Bgfo gaat de CvB uit van een voortschrijdend inzicht in het betrachten van transparantie jegens de consument bij prijswijzigingen. De
CvB acht het van belang dat de bank bij haar wijziging de consument inzicht geeft in de componenten waaruit de opslag is opgebouwd en de factoren die het opslagbeleid bepalen. In verband met de rechtszekerheid
neemt de CvB aan dat deze informatieverplichting (pas) geldt vanaf I ja-

nuari 2013, de daturn van inwerkingtreding van art. 6Ba Bgfo. Deze verscherpte transparantieplicht is dus niet van toepassing op (variabele) kredietvoorwaarden van vóór die datum.62

lijn in de uitspraken van het gespecialiseerde CvB en de
Geschillencommissie geven blijk van de rechtsovertuiging dat een renteDe consistente

167

of opslagwijzigingsbeding moet worden getoetst aan de derogerende redelijkheid en billijkheid en die toetsing doorstaat.63 Van de nietonredelijkbezwarendheid van het beding wordt in principe uitgegaan. Bij
de onaanvaardbaarheidstoetsing worden technische elementen betrokken
(zoals de marktbrede ontwikkeling van de rente) die inherent zijn aan de
kredietovereenkomst. In dat opzicht sluit deze toets dus goed aan bij de

realiteit van de hypotheekmarkt. De uitoefening van de rente- en opslagwijzigingsbevoegdheid door banken, waaronder de Bank, is in geen geval
in strijd geacht met art. 6:248 BW.

Net als in de klachtjurisprudentie, staat in de overheidsrechtspraak de

168

niet-onredelijkbezwarendheid van een open geformuleerd wijzigingsbeding voorop . Deze bedingen worden over het algemeen op vordering van
de consument dan wel ambtshalve langs de lat van arÍ.. 6:233a BW gelegd. In alle voorgaande gevallen (op het Vonnis na) werd vervolgens geoordeeld dat er géén sprake was van een onredelijk bezwaarlijk beding:
o

Gerechtshof Amsterdam,

I

2 augustus 20 I 4, ECLI:GHAMS :20

a

Gerechtshof Amsterdam,

I

2 augustus 2014, ECLI:GHAMS:2014:3563.

a

Gerechtshof Amsterdam, l2 augustus 2014, ECLI:GHAMS:2014:3638.

a

Rechtbank Amsterdam, 2

a

Rechtbank Amsterdam,

6rCommissie

I 4 :3 56 I

.

juli 2014, ECLI:NL:RBAMS:201 4:4507.

I0

juni 2014, ECLI:NL:RBAM3:2014:5424.

van Beroep,3l januari 2014,nr.2014-007, ov.4.6. Commissie van Beroep,3l januari 2014,nr.
2014-005, rov. 5.7 .
62
Zie bijvoorbeeld Commissie van Beroep, 9 december 2014 , nr. 2014-037 , rov. 4.7 waarin de CvB oordeelt dat
de informatieverplichtingen niet gelden fen aanzien van een in 2010 gekozen variabel rentepercentage.
nr
Vgl. HR l2 januari 1996, NJ 19961683 over de betekenis in het verband van art. 3: l2 B'W van uitspraken van
de voormalige Raad van Toezicht voor het Schadeverzekeringsbedrrjf, één van de voorgangers van het huidige

Kifid.
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169

20I4, ECLI:NL:RBNNE:20I4:2281.

a

Rechtbank Noord Nederland, 30 april

a

Rechtbank Amsterdam, 2 oktober 2013, CV 12-31176.

a

Rechtbank Amsterdam, 26 juni 2013, CV 12-39847.

a

Rechtbank Amsterdam, 26 juni 2013, CV 12-36541

a

Rechtbank Amsterdam, 26 juni2013, CV 12-39844.

a

Rechtbank Amsterdam, 20 september 20 I 2, ECLI :NL: RBAMS 20 l2:BX7 984.

a

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, I

.

:

I

december

201l, ECLI:NL:GHSHE:201l:BU8l70

Het bestreden Vonnis breekt dan ook met de vaste lijn die gehanteerd
wordt in de Nederlandse rechtspraak. Ook de overheidsrechter komt niet
tot onredelijkbezwarendheid van rente- en opslagwijzigingsbedingen:
zowel bij toetsing aan punt lfi) van Bijlage6a als aan art. 6:233a BW is
het resultaat dat de bedingen niet onredelijk bezwarend zijn. Daarbij
wordt van belang geacht dat de consument zich desgewenst kan onttrekken aan een verhoging door middel van boetevrije vervroegde aflossing
dan wel omzetting naar een andere rentevaste periode.65 Deze 'ontbindingsmogelijkheden' worden steevast als voldoende effectief aangemerkt
en vormen een belangrijk element in het oordeel van de lagere rechter dat

er geen sprake is van een onredelijk beding.

DE BEDINGEN ZIJN NIET ''ZWART'' OP GROND VAN ART

5

6:236I BW

170.

De Bank begrijpt het oordeel van de rechtbank in rov.5.18 over art,
6:236i BW aldus, dat daarmee geen eindbeslissing is gegeven met de
strekking dat de opslagwijzigingsbedingen reeds vernietigbaar zijn op de
voet van art.6:236ijo. art. 6:233a BW. Voor het geval de rechtbank wel
een dergelijke beslissing heeft gegeven, gaat de Bank in het hiernavolgende hierop in. In paragraaf 8.5 zal de Bank dan ook zekerheidshalve
een grief richten tegen dit - mogelijke - oordeel van de rechtbank. De
rechtbank heeft in rov. 5.18 namelijk miskend dat art. 6:236i BW een beperkte strekking heeft en niet van toepassing is op de Bedingen. Dat geldt

in elk geval voor zover de Bank niet binnen drie maanden na contractsluiting gebruik heeft gemaakt van haar opslagwijzigingsbevoegdheid. In
alle gevallen geldt voorts, zoals de rechtbank eigenlijk zelf ook al oordeelt, dat de Leningnemers in overeenstemming met de geest van de bepaling binding aan de verhoogde prijs kunnen vermijden door de mogelijk6r

Hof Amsterdam, l2 augustus 2014, ECLI:NL:GHAMS:2O14:3638, rov. 3.4; Hof Amsterdam, l2 augustus

2014,
o5

ECLI:NL:GHAMS:2014:3561,

rov. 3.5; Hof

Amsterdam,

l2

augustus 2014,

ECLI:NL:GHAMS:20 l4:3563, rov. 3.4.

Zie Rechtbank Amsterdam, 2 juli 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:4507, rov. 4.3; Rechtbank Amsterdam, 30
april 2013, ECLI:NL:RBNNE:2014:2281, rov. 4.5.3; Rechtbank Amsterdam, l9 juni 2013,
ECLI:NL:RBAMS20134777,rov.4.5; Rechtbank Amsterdam, l0 juni 2014, ECLI:RBAMS:2014:5424,rov.

l9; Rechtbank Amsterdam, 26 juni 2013, CV 12-36541, rov. 7; Rechtbank Amsterdam, 2 oktober 2013, CV
I

2-3 I I 76, rov. I 0.
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heid van aflossing en de mogelijkheid van omzetting naar een andere ren-

tevorm.
5.1

Ãrt.6:236i BW mist toepassing en Leningnemers hebben in elk geval
een " ontbindingsrecht"

t7l

De reikwijdte van art.6:236i BW is beperkt.66 Deze bepaling beoogt de
consument "enige" bescherming te bieden tegen een verhoging binnen
drie maanden na het moment van contractsluiting, door het voor de consument mogelijk te maken de overeenkomst te ontbinden indien binnen
die termijn van drie maanden wel een prijswijziging plaatsvindt. De bepa-

ling beoogt niet meer dan dat. Zie aldus Parl. Gesch. Inv. Boek 6,

p.

t70t:
"De - overigens voorzichtig gestelde - bepaling onder

i beoogt [...] alZij verzet zich

thans enige bescherming aan de consument te bieden.

niet rechtstreeks tegen de voormelde bevoegdheid tot prijsverhoging,
doch wel tegen de onbeperkte gebondenheid van de wederpartij aan de

gewijzigde overeenkomst: deze dient de bevoegdheid te hebben de
overeenkomst te ontbinden indien de prijs binnen drie maanden na het

sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd."
172

Overigens onderstreept deze passage het in paragraaf 4.2f hierboven
vooropgestelde uitgangspunt van de wetgever dat een eenzijdige wijzigingsbevoegdheid - ook als die ziet op de wijziging van de prijs - naar
Nederlands recht in beginsel niet reeds onredelijk bezwarend is.

t73

Gelet op zijn beperkte strekking is art. 6:236i BW niet van toepassing
indien een prijsverhoging plaatsvindt buiten de drie maanden. Prijswijzigingen ná drie maanden moeten getoetst worden aan de open norm van
art. 6:233a BW. Zie in deze zin o.a. Tekst & Commentaar boeken 3, 4, 5
en 6 Bl4/, art. 6:236 BW, aant. 5b. (Valk) en Spanjaard in zijn noot onder
de arresten van Hof Amsterdam van 12 augustus 2014, TvC 201511, p.
35.

174

De bepaling is te zien als een compromis tussen de belangen van de gebruiker en die van de consument in gevallen waarin meer dan drie maanden tijdsverloop bestaat tussen het moment van contractsluiting en het
moment van nakoming van de overeenkomst door gebruiker. Met de be-

paling is aansluiting gezocht bij art. 7:35 BV/. Daarin is een soortgelijke
regeling getroffen voor consumentenkoopovereenkomsten voor de situa66

ZieookCv{nr.243.
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tie dat is overeengekomen dat aflevering pas drie maanden na contractsluiting (of nadien) zal plaatsvinden. De bepaling beoogf de praktijk uit te
bannen dat bij contractsluiting slechts een voorlopige of wijzigbare definitieve prijs wordt vermeld, terwijl van de gebruiker van het beding mag
worden verwacht dat

hij prijsfluctuaties gedurende de drie

maanden na

contractsluiting kan overzien.
175

In dit opzicht is tevens van wezenlijk belang dat art. 6:236i BW uitsluitend betrekking heeft op bedingen die voorzien in de eenzijdige bevoegd-

heid tot verhoging van de prijs. Dat is wat anders dan een neutraal beding, zoals de Bedingen, op grond waarvan de rente kan worden verhoogd maar ook verlaagd. Er is geen reden om een beding dat twee kanten uit kan werken bij voorbaat als onredelijk bezwarend aan te merken.
176

Art. 6:236i BW is aanvankelijk bedacht voor het geval van een prijsverschil tussen het moment van contracteren en het moment van nakoming
van de overeenkomst binnen drie maanden. De bepaling is weliswaar
blijkens de wetsgeschiedenis uitgebreid tot duurovereenkomsten, maar is
er niet op gericht de variabiliteit van een voortdurende periodieke prestatie - zoals de betaling van rente - aan banden te leggen. Zie ook CvA nr.
242.

177

Bovendien heeft de wetgever niet, althans niet kenbaar, gedacht aan een
geval zoals in deze zaak aan de orde is, waarin (i) de "prijzen" collectief
voor een grote groep van consumenten wordt gewijzigd en (ii) er ex aft.
81a Bgfo een gehoudenheid is om de leden van die groep gelijk te behandelen, waardoor het kan voorkomen dat de rente of opslag wordt gewljzigd in het eerste tijdvak van drie maanden van de langlopende overeen-

komst. Ook daarom kan art. 6:236i BW niet van toepassing worden geacht op de Bedingen.

t78

Kortom, de Bedingen zien niet uitsluitend op een bevoegdheid tot verhoging van de prijs binnen drie maanden, maar geven de Bank de mogelijkheid gedurende de gehele looptijd van de lening, te weten: 30 jaren, de
opslag te wijzigen. Kortom, naar de rechtbank heeft miskend in rov. 5.18,
valt het onderhavige geval buiten het toepassingsbereik van art. 6:236i
BW.

179

Voor zover ar|.6:236i BW al van toepassing zou zijn op de Bedingen en
de verhogingen, geldt in ieder geval (en zo nodig subsidiair) dat de Leningnemers de lening niet alleen boetevrij kunnen aflossen, maar deze
ook kosteloos kunnen omzetten naar een andere rentevorm. Zie paragraaf
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4.2c waarin uitvoerig is ingegaan op de mogelijkheden en alternatieven
die de Leningnemers in het geval van wijziging van het Euriborrentetarief hebben. Daarmee is voldaan aan de uitzondering die art.
6:236i BW maakt op de regel dat een beding dat de gebruiker toestaat de
prijs te verhogen binnen drie maanden na contractsluiting "zwaÍt" is, namelijk dat de consument bevoegd is de overeenkomst "te ontbinden".
Naar haar strekking genomen, is aan deze uitzondering ook voldaan indien de consument de mogelijkheid heeft een lening te beëindigen door
deze voortijdig (dus: vóór het verstrijken van de looptijd) af te lossen.
Voor zover de rechtbank in rov. 5.18 de nrogelijkheid van aflossing en
omzetting naar een andere rentevorm niet heeft aangemerkt als "ontbinden" in de zin van art. 6:236i BW, is dit onjuist.
180

Herhaling verdient dat art. 6:236i BW zich niet zozeer verzet tegen de
bevoegdheid tot prijsverhoging, maar tegen de onbeperkte gebondenheid
van de wederpartij aan de gewijzigde overeenkomst. Gelet op deze strekking dient het begrip "ontbinding" in art. 6:236i BW aldus te worden uitgelegd dat dit begrip iedere mogelijkheid van beëindiging van de overeenkomst omvat. Daaronder vallen ook figuren als opzegging en, in geval
van een lening, vervroegde aflossing. Voor deze benadering bestaat temeer reden, omdat het recht inzake algemene voorwaarden zich niet laat
leiden door formeel-juridische kwalificaties maar door de materiële inhoud, strekking en rechtsgevolgen van een beding.

l8l

Hieraan doet niet af dat indien de Leningnemer kiest voor aflossing, hlj
het restant van de hoofdsom in één keer zou moeten terugbetalen om te
voorkomen dat hij niet (deels) gebonden is aan de opslagverhoging. Immers, ook indien sprake zou zijn van een ontbinding met de rechtsgevolgen van art. 6:271 BW,ut zou op de Leningnemer de verbintenis rusten tot

terugbetaling van het restant van de hoofdsom. De betaling door de Bank
van de openstaande hoofdsom, dient immers ongedaan te worden gemaakt. De rechtsgrond voor die betalingsverbintenis van de Leningnemer

is wellicht een andere, maar dat doet niet ter zake. Wat betreft de rente
over de openstaande hoofdsom, bestaat evenmin verschil tussen aflossing
en ontbinding met de rechtsgevolgen van art. 6:271 BV/. Op de voet van
art. 6:271 Qo. 6:270) BW is de Leningnemer immers bevrijd van zijn
verbintenis tot betaling van de toekomstige rente, wat in geval van een
vroegtijdige aflossing niet anders is. Dit laatste ware wellicht anders geweest indien bij vroegtijdige aflossing een boeterente verschuldigd zou
zijn geweest, maar de Bedingen bepalen allemaal dat de vroegtijdige aÊ
nt

Gelet op de context van art.6:236 sub i BW zou die ontbinding vooral een partiële ontbinding zijn, te weten
uitsluitend voor de toekomst.
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lossing boetevrij zal zijn. Kortom, in economisch opzicht bestaat voor de
Leningnemer en de Bank geen relevant onderscheid tussen het geval van
een vroegtijdige aflossing van de lening en het geval van een ontbinding

met de rechtsgevolgen van art.6:271 BW.

182.

In ieder geval geldt dat voor zover de Leningnemer nadeel kan ondervinden van de "ontbinding" door vervroegde aflossing of omzeffing naar een
andere rentevorm, dit niet eraan afdoet dat de door art. 6:236i BW vereiste ontbindingsmogelijkheid aanwezig is. Zie expliciet in deze zin Parl.
Gesch. Inv. Boek 6,p.1704 en 1705:
"Minister Korthals Altes: [...] Er zullen gevallen zijn waarin de wederpartij meer schade ondervindt door van die ontbindingsbevoegdheid
gebruik te maken dan door het aanvaarden van de prijsverhoging. Er
vindt dan een economische afueging plaats. Als men die prijsverhoging
aanvaardt, omdat de ontbinding van de overeenkomst nog minder be-

valt, dan is dat de vrucht van een interne afweging. Ik zou dat
vaardbaar vinden.

aan-

[...]

De heer Hartkamp:

[...] Als [een beding] niet onder de omschrijving

van deze lijst valt, wil dat niet zeggen dat het niet aan de open norm kan

worden getoetst. Als

je als ondernemer in feite toch vrij bent om de

prijzen te verhogen, omdat het nadeel van ontbinding voor de wederpar-

tij zo groot

is dat deze daar toch niet toe over zal gaan, is het heel goed

denkbaar dat een dergelijk beding, getoetst aan de open norm, het onder
bepaalde omstandigheden toch niet zal halen.

183

Kortom, de Bedingen zijn niet "zwart", ook al zou aflossing of omzeffing
kosten met zich brengen voor de Leningnemers. Getoetst moet worden
aan de open norm van art. 6:233 sub a BW.

5.2

Terzijde I: partiële nietigheid/conversie en ontbreken belang in de
zin van art.3:303 BW

184

Art.6:236i BW is niet van toepassing op de opslagwijzigingsbedingen en
in elk geval beschikken de Leningnemers naar de strekking van deze bepaling over een'ontbindingsrecht'. In het onverhoopte geval dat hierover
anders zou worden geoordeeld, geldt bij uitstek voor bedingen die een
ruime prijswijzigingsbevoegdheid bevatten dat het beding slechts partieel
nietig is, namelijk slechts voor zover dit beding mede de bevoegdheid
omvat om de prijs binnen drie maanden na contracteren te wijzigen. Er is
gelet op de duidelijke beschermingsstrekking van de norm geen grond
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voor een verdergaande sanctie dan partiële vernietiging en is er in elk geval grond voor conversie van de Bedingen in geldige bedingen op de voet
van
185

art.3:428W.

Bovendien/althans hebben de Leningnemers slechts belang in de zin van
art. 3:303 BW bij een vordering tot vernietiging van de Bedingen indien
en voor zover de Bank daadwerkelijk binnen drie maanden na contracteren haar opslagwijzigingsbevoegdheid heeft uitgeoefend.

5.3

Terzijde

186

Voor de goede orde merkt de Bank nog op dat art. 6:236i BW geen implementatie is van punt l(l) van de Bijlage bij de Richtlijn. Het artikel
was al in het (ontwerp) NBW gekomen voordat het commissievoorstel
voor de Richtlijn verscheen.6s Voor zover thans relevant, ziet punt 1(l) op
een beding op grond \¡/aarvan de prijs van de goederen wordt vastgesteld
op het ogenblik van levering, dan wel de verkoper van de goederen ofde
dienstverrichter het recht te verlenen zijn prijs te verhogen, zonder dat de
consument in beide gevallen het overeenkomstige recht heeft om de
overeenkomst op te zeggen, indien de eindprijs te hoog is ten opzichte
van de bij het sluiten van de overeenkomst bedongen prijs.

187

De rechtbank heeft punt 1(l) terecht niet relevant geacht. Immers, ook
deze bepalingziet, net als art.6:236i BW, uitsluitend op eenzijdige prijsverhogingsbedingen. De bepaling ziet voorts uitsluitend op gevallen
waarin sprake is van een eindprijs en een bij het sluiten van de overeenkomst bedongen prijs.Daarvan is geen sprake in het geval van de Bedingen. In de Bedingen is de prijs immers variabelwaarbij de prijs gedurende een bepaalde periode periodiek verschuldigd is, zowel wat betreft de
basisrente als de opslag, en is geen sprake van een situatie waarin een
eindprijs met een bedongen prijs kan worden vergeleken. Bovendien
geldt ook hier dat indien de consument een opzeggingsrecht heeft, de Bedingen niet indicatief oneerlijk zijn. Ten slotte geldt bij toepasselijkheid
van de bepaling, dat moet kunnen worden gezegd dat de eindprijs te hoog
is ten opzichte van de bedongen prijs. Dat is in deze zaak ook niet het geval. De rente is als geheel gedaald ten opzichte van de rente die de Leningnemers bij aanvang van de Euribor-hypotheken betaalden en de opslag als onderdeel van het rentetarief is niet te hoog vergeleken bij de initiële opslag. Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen naar de grafiek in
nr. l3 hierboven.

ot

II: punt 1(l) van de Bijlage

is niet van toepassing

R.H.C. Jongeneel, 'DeZwarte Lijst', in: B. Wessels, R.H.C. Jongeneel, M.L. Hendriks (red.), Algemene Voorwaerden, Deventer: Kluwer 2010, p. 232.
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6

SUBSIDIAIR: BEPERIilNG TOT WBRIilNG VOOR DE TOEKOMST

188

De Bank meent dat er grond is om, als het Hof ondanks al het voorgaande

in beginsel tot de conclusie zou komen dat de Bedingen toch onredelijk
bezwarend zijn, te bepalen dat zulks uitsluitend voor toekomstige gevallen geldt of kan gelden. De Bank verzoekt het Hof daartoe een peildatum
te hanteren die op een termijn van ten minste zes maanden ligt nadat een
uitspraak in deze zaken in kracht van gewijsde zal zijn gegaan. I-Iet kost
de Bank minimaal een halfjaar om alle voorwaarden en processen aan te
passen.
189

Zoals in paragraaf 1.3b hiervoor al gememoreerd, heeft een mogelijk
oordeel dat de Bedingen onredelijk bezwarend zijn zeer ernstige repercussies voor de financiële sector in Nederland en Europa. Het gaat hier
niet alleen om vergelijkbare bedingen in Euribor-hypotheken van andere
banken in binnen- en buitenland. De redenering van de rechtbank zou ook
tot onredelijkbezwarendheid van rente- en opslagwijzigingsbedingen in
andere financiële producten leiden. Het gaat dan met name om het oordeel van de rechtbank dat, kort gezegd, (i) de in paragraaf 4.lc hierboven
besproken rechtspraak van het Hof van Justitie over het algemene transparantievereiste gelijkelijk van toepassing is op opslag- en rentewijzigingsbedingen in contracten met financiële dienstverleners én (ii) dat
daaraan doorslaggevende betekenis toekomt in een integrale oneerlijkheidsanalyse van de Bedingen.

190

Banken en andere financiële dienstverleners hebben, zoals in de inleiding
al ter sprake kwam, in hun voorwaarden geen rekening gehouden met een
vereiste om te specificeren op grond van welke redenen en op welke

zij

wij-

ofopslag in een variabel ofperiodiek vast te stellen rentetarief kunnen wijzigen. Zij hebben geen rekening gehouden met een vereiste om in de contractsdocumentatie specifieke verplichtingen op te nemen om de precieze redenen van een wijziging mee te delen en om een
wijzing (tijdig) van tevoren aante kondigen. Een dergelijke invulling van
het transparantievereiste en toepassing daarvan op rente- en opslagwijzigingsbedingen in contracten met financiële dienstverleners is volkomen
nieuw en zal het bedrijfseconomisch fundament wegslaan onder vele variabele tariefproducten (dus inclusief spaarproducten).
ze

191

een rente

Er is geen openbare bron die de financiële gevolgen hiervan in

kaart

brengt. Het is echter duidelijk dat het alleen al in Nederland om miljarden
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gaat. Bovendien zijn er aanwijzingen dat het in andere EU landen niet
anders is. Als in dit appel de redenering van de rechtbank wordt gevolgd,
zal deze zaak mogelijk uitmonden in cassatie en een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie. Een beslissing in deze zaak zal daardoor EU
brede repercussies hebben. Dat ook in andere landen niet is gerekend met
de vereisten die de rechtbank Amsterdam stelt, ligt voor de hand als bij-

voorbeeld wordt gekeken naar de stand van het recht in Frankrijk en Engeland.

192. Uit een tweetal uitspraken van de Franse

Cour de Cassation volgt dat

opslag- en rentewijzigingsbedingen (en kostenwijzigingsbedingen) geldig

worden geacht op voorwaarde dat de consument over een wijziging wordt
geinformeerd en het contract kan beëindigen.un In Engeland heeft zich
nog geen duidelijk precedent aangediend, wat opvallend is nu de Engelse
hypotheekmarkt nog veel meer dan in Nederland fluctuerende rentetarieven kent. De belangrijke uitspraak van de Supreme Court in Office of
Fair Trading vs. Abbey National plc uit 200970 geeft echter wel in algemene zin blij k van een zéér terughoudende benaderin g. Deze uitspraak

uit

2009 merkte nog als kernbeding aan kostenwijzigingsbedingen ter zake
van een vergoeding voor "rood staan" in rekeningen-courant. De uitspraak strekte ertoe door de kwalificatie als kernbeding de wijzigingsbedingen zoveel mogelijk buiten een inhoudelijke toetsing te brengen.
193

De Bank biedt bewijs aan van haar stelling dat de financiële impact van
de redenering van de rechtbank al in Nederland zeer groot is en een veelvoud beloopt in de EU. Daarbij zijn, naar moet worden aangenomen, mil-

joenen rechtsbetrekkingen betrokken waarvoor, gelet op de duidelijke
tekst van de specifieke uitzondering in punt 2(b), eerste alinea, van de
Bijlage, geldt dat zij te goeder trouw tot stand gekomen zijn. De Bank
verzoekt het Hof voor de vaststelling van de financiële impact zo nodig
een deskundigenbericht te gelasten.Tr

194

De Bank beroept zich op de volgende gronden op basis waarvan aan een
uitspraak in deze zaak uitsluitend werking voor de toekomst kan worden
gegeven.
a.

Het Hof van Justitie heeft het in Rw'd2 (punten 59-62) in feite
aan de nationale rechter gelaten om rekening te houden met de

r'e

Cour de Cassation 22 januari 2009, n. 01 -12.134, Cour de Cassation 25 november 2003, n. 0 I - I 8-02 I
Supreme Court 25 november 2009 [2009] EWCA Civ I l6 [2009] UKSC 6.
tr Vgl.
over het belang van dit soort informatie: F.F. Langemeijer, J.E. van de Bunt en S. Srerksma, Het raadplegen van externe deskundigen in burgerlijke zaken door de Hoge Raad ofhet parket, TREMA 2009/4,p.129
e.v. en o.m. Asser/Vranken Algemeen deel**** 2014/63.
t2
HvJ EU 2l maart2013,C-92111, ECLI:NL:XX:2O13B.26472 (RIVE).
to
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sectorale impact van het niet bindend zijn van wijzigingsbedingen. Volgens dit anest kan, nu de integrale toetsing van bedingen
door de nationale rechter dient plaats te vinden, niet door het Hof

van Justitie worden uitgemaakt wat de financiële gevolgen zijn
van het niet bindend zijn van een beding. Dat moet de nationale
rechter dus (kunnen) beoordelen.
b

Als de financiële gevolgen wel geheel afhangen van de uitleg van
het Unierecht - en er in het kader van een oneerlijkheidsbeoordeling door de nationale rechter geen of onvoldoende ruimte zou
bestaan - kan het Hof van Justitie de werking van zijn uitspraak
in de tijd beperken. Het is geboden dat de nationale rechter de financiële impact vaststelt, zodat kan worden beoordeeld of is voldaan aan de Unierechtelijke criteria of sprake is van een gevaar
voor "ernstige verstoring" / "ernstige economische repercussies"
en of belanghebbenden te goeder trouw waren.t' In deze zaak is,
zoals hieronder nader wordt uiteengezet, sprake van een uitzonderlijk geval dat aan deze criteria voldoet.

c.

Het UnierechtelijkeT4 en nationale rechtszekerheidsbeginsel verzeIlen zich bovendien tegen onrniddellijke werking van een onverhoopte uitspraak waarin de Bedingen onredelijk bezwarend
worden verklaard.

Banken mochten op grond van de expliciete wetsgeschiedenis ervan uitgaan dat wijzigingsbedingen in beginsel niet onredelijk bezwarend ziin.

195

Zij mochten daarbij uitgaan van de in de Richtlijnconsiderans benadrukte
bevoegdheid van de lidstaten om de reikwijdte van de bijlage beperkter te

implementeren. Zij mochten uitgaan van de duidelijke tekst van de voor
opslag- en rentewijzigingsbedingen geldende uitzondering in de Bijlage

bij de Richtlijn. Zij behoefden geen rekening te houden met een extensieve uitleg van de na medio 2012 gewezen rechtspraak van het Hof van
Justitie over het algemene transparantievereiste. De banken waren te goeder trouw en het onredelijk bezwarend zijn van opslag- en rentewijzigingsbedingen zou daarom onaanvaardbaar zijn en leiden tot een ernstige
verstoring in de bancaire sector.

73

Zie RI'ltE punf 59 e.v. en conclusie A-G Wahl C-359/l

I

en C-400/l

I

(Schultz en

Ebringhffi

punt 69 e.v.

'oZieover ditrechtszekerheidsbeginsel o.m. HvJEG I april 2004,C-01/02,ECLI:EU:C:2004:202(Borgmann)

rov. 30; HvJ EG 9 maart 2006,C-499/04, ECLI:EU:C:2006:168 (Werhof), rov. 32; HvJ EG l2 februari 2008,
C-2/06,ECLI:EU:C:2008:78 (Kempter), rov. 37; HvJ EU 29 aprìl2010, C-340l08, ECLI:EU:C:2010:23 (The
Queen/M) r.o.64;L.A.D. Keus, 'The principle of legal certainty', in: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, L.A.D.
Keus, J.S. Kortmann & M.H. Wissink (Eds.), The influence of EU law on national private law, (Serie onderneming en Recht, 8l-l), Deventer: Kluwer 2014, p.297-314.
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196

In de al genoemde zaken over wijziging van de variabele rente, brachten
bovengenoemde argumenten de Commissie van Beroep van het Kifid ook
consistent tot het hanteren van een peildatum.T5 Volgens de Commissie
van Beroep kon en hoefde de betreffende bank bij het aangaan van de
overeenkomst geen rekening te houden met de nadien gewijzigde inzich-

ten over welke informatie aan de consument moet worden verstrekt over
een tariefwijziging. De Commissie van Beroep oordeelde daarom - met
een expliciete verwijzing naar Invitel en RWE - dat die gewijzigde inzichten met het oog op de rechtszekerheid pas per 1 januari 2013 aan de betrelfende bank kunnen worden tegengeworpen. Er is aanleiding om aan
deze uitspraken betekenis toe te kennen

bij de invulling van wat de rede-

lijkheid en billijkheid met zich brengen.T6
197

Dit sluit ook geheel aan bij het gegeven dat art.68a Bgfo, dat regels bevat
over informatieverschaffing bü wijziging van een variabele rente, pas
geldt per l januari 20ß,77 Het is duidelijk dat hierbij sprake is van nieuwe, aangescherpte regels, die geen werking hebben voor het verleden.
Een aanvullend gezichtspunt is voorts dat in omringende landen verschillend werd en wordt gedacht over opslag- en rentewijzigingsbedingen in
fìnanciële contracten. Hierboven werd al kort ingegaan op het Franse en
Engelse recht.

198

De gang van zaken in Duitsland illustreert bij uitstek het inzicht dat een
kentering in de normering van de toetsing van rente- en opslagwijzigingsbedingen zéér behoedzaam dient te gebeuren.

199

ln Duitsland blijkt dat vanaf 198678 jarenlang de vaste lijn van het BGH
was dat een dergelijk wijzigingsbeding geldig was en, indien het open
was geformuleerd, werd uitgelegd op een wijze die waakte tegen een arbitraire, eenzijdige uitoefening door de bank van de in het beding gegeven bevoegdheid uitsluitend ter verhoging van het rentetarief. Gebleken
is dat het BGH in 20097e strenger is geworden door deze uitlegbenadering
te verlaten: bedingen zijn sindsdien ongeldig indien zij niet uitdrukkelijk
voorzien in een beperking tot proportionele aanpassing aan de wijziging
van fundingkosten en de verplichting inhouden het tarief bij daling van
deze kosten te verlagen. Uit een arrest uit 2010 kan echter worden afgeleid dat de Duitse rechter actief de leemte vult die door de ongeldigheid

"ZieCvB Kifid 3l januari2014,

2014-005 en2014-00'7 en CvB Kifid 9 december 2014,2014-037 enCvB
Kifrd 27 j anuari 20 I 6, 20 1 6 -002.
tn
Vgl. HR 12 januari 1996, NJ 19961683 over de betekenis in het verband van art.3:12 BW van uitspraken van
de voormalige Raad van Toezicht voor het schadeverzekeringsbedrijl
77

Wijzigingsbesluit financiële markten 2013, Stb. 2012,695.
tt BGH 6 maart 1986 :BGHZ97,2l2undff.
tt BcH 21 april 2009 -Xl ZR 78/08- : BGHZ 180,257.
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van het wijzigingsbeding ontstaat.s0 Essentieel is echter, dat het BGH deze koerswijziging heeft bereikt na een eerdere duidelijke aankondiging

F"it"l¡k

heeft het BGH - zich
volledig bewust van het zo grote belang van de kwestie voor de Duitse financiele sector - zijn koers voor de toekomst geleidelijk gewijzigd. Overigens gaat het hierbij om een zuiver nationale benadering die niet is gedat deze er op enig moment zou komen.tt

wil zeggen: in deze ontwikkeling is nergens
verwezen naar de Richtlijn. Tegenover de duidelijk vooraangekondigde
koerswijziging in Duitsland staat dat de status quo in Franløijk en EngeIand nog steeds lijkt te zijn dat opslag- en rentewijzigingsbedingen in de
baseerd op de Richtlijn. Dat

overheidsrechtspraak zo veel mogelijk worden gesauveerd.

7

DEEL VAN DE VORDERINGEN IS VERJAARI)

200

In eerste aanleg heeft de Bank zich in CvA nr.246, subsidiair, beroepen
op verjaring van de vordering tot vernietiging van de Bedingen ten aanzien van de Leningnemers bij wie de opslag reeds op I februari 2009 met
0,5o/o is verhoogd. De rechtbank is hier integraal aan voorbij gegaan. Met
het oog hierop voert de Bank in paragraaf 8.7 hieronder een zelfstandige
grief aan tegen het Vonnis.

201

Tegenover de Leningnemers bij wie reeds op I februari 2009 de opslag
met0,5o/o is verhoogd, is bij brief van 26 januari 2009 een beroep gedaan
op de betreffende Bedingen. Dit betekent dat de verjaringstermijn van de
vordering tot vernietiging daarvan op laatstgenoemde datum is aangevangen.

202.

De verjaringstermijn bedraagt drie jaren, te rekenen vanaf 27 januari
2009. Die termijn is dus voltooid op 26 januari 2012. Binnen die termijn
is geen collectieve vernietigingsverklaring afgelegd, noch is binnen die
termijn een collectieve stuitingshandeling verricht. Geen van de Stichtingen was immers vóór die datum opgericht en evenmin heeft een andere
collectieve belangenbehartiger een vernietigingsverklaring afgelegd dan
wel een stuitingshandeling verricht. De omstandigheid dat de Bank de betreffende Bedingen op 24 april 2012 nogmaals heeft ingeroepen, heeft
geen nieuwe vernietigingsmogelijkheid doen ontstaan en evenmin is een
nieuwe verjaringstermijn gaan lopen.

203

Nu de verjaring van de rechtsvordering tot vernietiging van de Leningnemers jegens wie reeds op I februari 2009 de opslag met 0,5Yo is ver-

BGH 13.04.2010 - xt zR 197/09

'o
trBGHZ
158, 149,

-Xl ZR 78/0850093290

M

:

156 en

-:

BGHZ lg5,

BGHZ 180, 257 Rz. 30 aE,

128072s7

166.

BGH 10.06.2008 -XlZR2ll/07 -Rz. l2).Zieooknadrukkelijk BGH 21 april2009
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hoogd, reeds was voltooid voordat de onderhavige vorderingen van de
Stichtingen tot vernietiging van de betreffende Bedingen waren ingesteld,
moeten deze vorderingen in zoverre worden afgewezen.

204

De voltooiing van de verjaring staat er eveneens aan in de weg dat uw
Hof ambtshalve de betreffende Bedingen toetst op mogelijke onredelijkbezwarendheid dan wel oneerlijkheid en ambtshalve de vernietiging
daarvan uitspreekt (dan wel anderszins de Bedingen buiten werking stelt).
Zie aldus expliciet de conclusie van A-G Wissink nr. 10.5 e.V.,
ECLI:NL:PHR:2016:3, onder verwijzingnaar HvJEG 21 november 2002
(Cofidis) C-473100, ECLI:EU:C:2002:105, en HvJEU 6 oktober 2009,
(As turc om) C-40l80, ECLI EU C :2009 :61 5 .
:

:

20s

Voor zover in enkele individuele gevallen de vernietiging wél tijdig, dus
uiterlijk op 26 januari 2012, mocht zijn gestuit, brengt dit geen collectieve stuiting teweeg. Uitsluitend in die individuele gevallen kan dus nog
een beroep op de vernietiging worden gedaan. Dit kan echter in deze collectieve actie niet aan de orde worden gesteld.

8

GRIEVEN

206

Bij wijze van samenvatting van al het voorgaande en voor het gemak van
het Hof formuleert de Bank hieronder grieven tegen het Vonnis. Deze
grieven moeten uiteraard worden gezien in onderling verband en samenhang met al het bovenstaande. Het onderstaande beoogt dus generlei be-

perking op al hetgeen hierboven is aangevoerd en waarin de grieven tegen het Vonnis al besloten liggen.
8.1

Grief 1: Geen integrale toetsing aan open norm art. 6:233a BW

207

In rov. 5.18 t/m 5.27 heeft de rechtbank ten onrechte niet alle relevante
omstandigheden van het geval betrokken in zijn oordeel over de vraag of
de Bedingen onredelijk bezwarend zijn. Art.6:233a BW vergt daarentegen, net als art. 3 lid 1 en 4 lid 1 van de Richtlijn, een toetsing met inachtneming van alle omstandigheden van het geval en de rechtbank
mocht zich (dan ook) niet beperken tot louter een toetsing aan punt lo
en 2(b), eerste alinea, van de Bijlage brj de Richtlijn. Daarbij heeft de
rechtbank tevens miskend dat met louter een constatering dat de Bedingen niet aan punten

l(i)jo.

2(b), eerste alinea, voldoen, nog niet is gezegd

dat de Bedingen onredelijk bezwarend zijn.
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208

Voorts/althans heeft de rechtbank miskend dat (ook) een gebrek aan
transparantie nog niet volstaat om een beding als onredelijk bezwarend te
kunnen kwalificeren. Daar komt bij dat de rechtbank, met name in rov.
5.26 en 5.27 Qo.5.20), heeft miskend dat het transparantievereiste dat het
Hof van Justitie aannam in Invitel en RWE niet, althans niet gelijkelijk

van toepassing is op de Bedingen. Verder miskent de rechtbank dat de
Bedingen kenbaar zijn en duidelijk zijn geformuleerd. Een "open" formulering is onvermijdelijk. Zie, wat dit laatste betreft, paragraaf 4.2e.
Bovendien vormen de Bedingen binnen de Euribor-hypotheek onderdeel
vau een evenwichtig systeem, waarin tegenover de onzekerheid over het
tarief vele voordelen voor de Leningnemers staan. Zelfs indien het naar
huidige maatstaven zou schorten aan de transparantie van de Bedingen, is
daarmee nog geen sprake van een aanzienlijke en ongerechtvaardigde
verstoring van het evenwicht tussen de Leningnemers en de Bank.
209

De Bank verwijst voor de verdere uitwerking en toelichting op deze grief
naar paraglaaf 4.1.

8.2

Grief 2: Onjuiste uitgangspunten bij toetsing punt 2(b), eerste alinea,
van de Bijlage

210

Bij

de toetsing in rov. 5.23 Qo.5.20) van de Bedingen aan punt 2(b), eer-

ste alinea, van de Bijlage, is de rechtbank uitgegaan van onjuiste uitgangspunten. In aanvulling op wat is uiteengezet bij grief 1, heeft de
rechtbank het volgende miskend:

i)

Er geldt geen vereiste dat de geldige reden in de overeenkomst wordt
vermeld. Evenmin geldt een vereiste dat de Bedingen de Bank verplichten om de redenen voor de wijziging aan de Leningnemers toe te

ii)

Punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage vereist niet dat de Bedingen
de Bank verplichten om de Leningnemers zo spoedig mogelijk op de
hoogte te stellen van een wijziging. Dit geldt alleen indien een voor-

lichten.

iii)

aankondiging van de wijziging ontbreekt, en die ontbreekt niet.
De rechtspraak van het Hof van Justitie over de mogelijkheid tot uitoefening van het recht tot onmiddellijke opzegging is niet althans niet
gelijkelijk van toepassing in geval van een overeenkomst zoals bedoeld in punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage.

211

De Bank verwijst voor de verdere uitwerking en toelichting op deze grief
naar paragraaf 4.1.
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8.3

Grief 3: Aan alle vereisten van punt 2(b), eerste alinea, is voldaan

212

De rechtbank heeft in rov. 5.23

(o.

5.20) ten onrechte geoordeeld dat niet

aan de vereisten van punt 2(b), eerste alinea, is voldaan ten aanzien van
de Bedingen (voor zover toepasselijk, zie grieven 1 en2).

213

De Bank heeft de Leningnemers in het geval van beide verhogingen een
vooraankondiging (althans kennisgeving) gedaan. De verplichting daartoe
was overwegend expliciet vastgelegd in de Bedingen en volgt daarnaast
uit wettelijke verplichtingen, art. 2 van úe Algemene Bankvoorwaarden
en de redelijkheid en billijkheid. Onjuist is dan ook het oordeel in rov.
5.23 dat slechts in één enkel geval de Bedingen erin voorzien dat een Leningnemer over de wijziging van de opslag "tevoren" wordt geïnformeerd. Ten onrechte acht de rechtbank de vooraankondiging van de verhoging in 2009 ontijdig en leidt zij daaruit af dat de Bank het niet (steeds)
als haar verplichting beschouwde om de Leningnemers tijdig op de hoog-

te te stellen van de opslagwijzigingen. Zie voorts paragraaf 4.2d

en

4.2s.üi.
214

Voorts heeft de rechtbank miskend dat de Bank de reden voor de opslagwijzigingen heeft toegelicht. Zie paragrafen 4.2d,4.2g.ü en 4.29.iü.

21s

De rechtbank miskent dat de mogelijkheid van aflossing en omzetting
naar een andere rentevorm zijnte beschouwen als een recht om "de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen" in de zin van punt 2(b), eerste alinea, van de Bijlage. Deze mogelijkheden van beëindiging van de lening
zijn door de Leningnemers daadwerkelijk uit te oefenen. Kosten en de
termijn van vooraankondiging/kennisgeving staan daaraan niet in de weg.
Voorts belet de termijn van 30 dagen, zoals die in de in rov.3.12.6 en
3.12.7 bedoelde algemene bepalingen van ABN AMRO (art.17 resp. 7.6)
is opgenomen, dat de Leningnemers dadelijk tot aflossing moeten overgaan. In het geval van de Fortis Euribor-hypotheken geldtjuist géén beperking voor de Leningnemer om onmiddellijk tot aflossing over te gaan.
Bovendien wordt in alle gevallen de rente maandelijks opnieuw vastgesteld en hebben de Leningnemers elke maand opnieuw het recht om af te
lossen of om voor een andere rentevorm te kiezen. Zie paragrafen 4.2c en

4.2g.iv.

8.4

Grief 4: Conditiewijzigingsbrief vermeldt geldige reden

2t6

De in rov. 3.12.8 bedoelde conditiewijzigingsbrief bevat de clausulering
"indien de ontwikkeling van de rente op de geld- en kapitaalmarkt haar
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in rov. 5.22 e.v. (m.n.
5.26) dat dit Beding voldoet aan punt 1fi) van de Bijlage en reeds daarom
niet 'indicatief oneerlijk' is. Aan de vereisten voor de uitzondering in punt
daartoe aanleiding geeft". De rechtbank miskent

2(b), eerste alinea, van de Bijlage behoeft dan ook niet te worden voldaan. Zie paragraaf 4.2g.i. Bovendien voldoet het beding aan het transparantievereiste. De aanscherping van dit vereiste door het Hof van Justitie
geldt niet, althans niet op dezelfde wijze voor dit Beding.

8.5

Grief 5: Art.6:236i BW

217

De rechtbank heeft in rov. 5.18 miskend dat art. 6:236i BW een beperkte
strekking heeft en niet van toepassing is op de Bedingen. Voor zover de
rechtbank in rov.5.l8 de mogelijkheid van aflossing en omzetting naar
een andere rentevorm niet heeft aangemerkt als "ontbinden" in de zin van

art. 6:236i BW, is dit onjuist. In economisch opzicht bestaat voor de Leningnemer en de Bank immers geen relevant onderscheid tussen het geval

van een vroegtijdige aflossing van de lening of omzetting en het geval
van een ontbinding met de rechtsgevolgen van art. 6:271 BW. De Bank
verwijst voor de verdere uitwerking en toelichting op deze grief naar
hoofdstuk 5.

8.6

Grief 6: Beperking vernietigbaarheid voor de toekomst

218.

Voor zover de Bedingen onredelijk bezwarend zijn, is het noodzakelijk
en gerechtvaardigd dat aan deze uitspraak slechts werking voor de toekomst wordt verleend. Zie hierover nader hoofdstuk 6.

8.7

Grief 7: Verjaring

219

Ten onrechte heeft de Rechtbank in het dictum de vernietiging van de
Bedingen uitgesproken (mede) ten behoeve van de Leningnemers jegens
wie reeds op 1 februari 2009 de opslag was verhoogd. De Rechtbank kon
deze vernietiging niet uitspreken omdat de rechtsvordering tot vernietiging van het beding in zoverre is verjaard. Zie hierover nader hoofdstuk
7.

9

BEWIJS

220

De Bank biedt (tegen)bewijs aan van al haar stellingen. Zij aanvaardt
daarmee geen bewijslast die rechtens niet op haar rust. Dit bewijsaanbod
omvat alle feitelijke stellingen van de Bank in deze memorie van grieven
en in eerste aanleg. Het ziet onder meer - maar dus niet uitsluitend - op
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bewijs van de juistheid van de cijfermatige informatie in hoofdstukken 2
en 3. Daarover kunnen medewerkers van de Bank, waaronder dhr. B.

Kerkhoff en dhr. C. de Stigter, verklaren. De Bank wijst ook op haar
(subsidiaire) verzoek tot het gelasten van een deskundigenbericht in nr.
193. De Bank handhaafthaar gespecificeerde bewijsaanbod in de pleitno-

ta in eerste aanleg nr. 50.

10

CONCLUSIE

221

De Bank handhaaft haar vorderingen zoals verwoord in de appeldagvaarding van l0 februarijl.

Advocaat

mr. J.W. van R¡fswilk
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