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Gerechtshof: Amsterdam
Eenheid: Civiel / F{andel
zitttng:28 juru2016
Zzaknumrr'er: 200. 1 86. 926 / 01

MEMORIE van ANTWOORD ten pdncipale
en MEMORIE VAN GRIEYEN in het
voorwaardeliike incidenteel appel
inzake:

(:

de stichting STICHTING STOP DE BANKEN,
thans gevestigd te Groningen,
gerntimeetde en voorwaardelijk appellante,
advocaten: mrs. RJ. Leijssen en E.H. Hoeksma,

hierna te noemen: Stop de banken of Sdb
cofltfa:
denaanloze vennootschap ABN AMRO BANK

N.V.,
gevestigd te Âmsterdam,
appellante en voorwaârdelijk getntimeerde,
advocaten: mrs. J.\Ø. van Rijswijk F.E. Vermeulen
en D.F. Lunsingh Scheurleer,
hierna te noemen: Abn Amro of de bank

PROLOOG E,N INHOUDSOPGAVE,:

1,. Sdb behandelt

de volgende onderwerpen in dit processtuk als reactie op de MvG zijdens
de bank. Daarnaast wordt het debat, zoals gevoerd in de 1"" aanleg, uitgebreid en vetdiept
ten aanzien van met name de richtlijn 93 /13 en daarmee samenhangende onredelijk

bezwatendheidstoets. De indeling is:

a)

Ptoloog en inhoudsopgave þagina's 7 en 2);

b)

Inleiding þagina's 2t/m6);

Ð

Europese

d)

Bloemlezing van de Europese rechtspraak þagina's 7 t/m22);

regeþving þagina's 6 en7);
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e) Aanvullende feiten en omstandigheden

þagina's 22

O

t/m24;

Ð

Devolutieve werking Qtagqna 24);

g)

Andere Nederlandse rechtspraak ovet oneerliike bedingen þagina's 24 t/m35);

h) Transponering van de casus op de geschetste rechtsregels þagina's 35 t/m 41);
Ð

Analyse van het vonnis a quo erl voorwâârdelijke gdeven þagina's 41

i)

De noodzaak van de opslagverhogingen þagina's 46 t/m70);

k)

Bespreking van de gdeven þagina's 70

1)

Verjaring þagina's 84 t/mB7);

t/m

46);

t/mB4);

m) Epiloog en samenvâtting þagina's 87 t/m90);

n)

Incorpotatie MvA zijdens Euribar tn deze Mv-A þagina 90);

o) Bewijsaanbod

2.

þagina 90);

p)

Ct.¡nclusie þagma 90);

Ð

Postscriptum þagina 90).

Sdb gebruikt het lettertype Garamond 1,2 (voorbeeld). In de gevallen dat er wordt
geciteetd, gequoted of woordelijk aangehaald is gebruik gemaakt van typografìsche tekens

van Gara;mond 10 (voorbeeld).

INLE,IDING:

3.

Contracten strekken partijen tot wet. Waat gaat het dan om bii contracten? Panijen
wensen doot een contract zekerheid te verknjgen omtrent hun toekoms';ge rechten en
verplichtingen (met name bij een toetredirigsbeding, zoals een algemene voorwaarde,
moet de consument een getnformeerd besluit kunnen nemen). Dit ligt zowel ten
grondslag aatt het algemene contrâctenrecht, alsook ît de regeling algemene
^
voorwaarden (de richdijn oneerlijke bedingen) en de richtlijn oneerlijke handelspraktijken.
Een en ander wotdt niet anders indien er gekozen is voor een variabel component (in de
overeenkomst), zoals de Euribor.

4.

Partijen, althans leningnemers, gingen ervan uit dat de Euribor-rente, die vadabel is,
maatgevend was voor de pdjs van het product. Deze Euribor-rente kan ingeschat worden
op basis ook van het vetleden. Anders ligt dit bij de opslag; de opslag is een volstrekt
onverwacht product. Leningnemers konden de werking ervan niet bevroeden, behoudens
het in 1"" aanleg uitgewerkte thema van de individuele opslag; de koppeling Ltv =
verhouding hoogte lening en waarde onderpand. Het enige dat in de precontractuele fase
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is gecommuniceerd (door de bank) met de leningnemers is dat de opslag kon wijzigen
naar gelang deze verhouding wijzigde. That's it!

5.

Bovendien wekt de wijziging van de opslag de indruk dat dit uitsluitend afr:'angt van
menselijk toedoen, in die ztn dat de opslag kennelijk wülekeurig wordt gewijzigd door de
bank. Immers er zijn geen criteria, mijlpalen, of factoren inzichtelijk op basis wâarvan
deze opslag wordt gewijzigd. Een en ander is van belang met het oog op het feit dat de
bank ¡aat voîen btengt dat gekozen is voot een onzeketheid door leningnemers door
vooî de Eudbor te kiezen. Nu zij kiezen voot deze onzekerheid zou de onzekerheid van
de opslag (die volgens de bank noodzakelijk is) op de koop toe moeten worden genomen.

6.

De bank stelt dat de opslag noodzakelijk is in de zin dat zonder opslag het Euriborproduct niet kan wotden aangeboden. Dit kan misschien gelden voor de opslag zelf, maar
voor wijziging van de opslag is dit een ontoereikende uitleg.
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De bank beroept zicb tn alledei toonaarden op de uitzondering vervat 1fl 2B, te weten de
uitzondering op J - hierna zal wotden uitgelegd dat er van een uitzondering geen sprake
is - van de indicatieve lijst van richtlijn 93 /1,3.

0) "Dt

uerkoper re maclttigen 4ondergeldige

in

de oaereenkom¡l uermelde reden eenT!'digde aoorwaarden

uan de ouereenkomsT re wl'(gen."

ln2B

staat:

"Punt J staat niet in de weg aan bedingen, waarbl' de leaerancier uøn fnanciële diensten {ch het recht
uoorbehoudl de door of aan de consament le betalen renleuoel of ber bedrag aan a//e andere op

de

fnanciële

diensten berrekking hebbende lasten bl' geldige reden qonder opTegtermyn re @'{gen, mits de uerkoþer
uerplicht wordt dit 7o Soedig mogelyk ler kennis le brengen aan de andere contracterende þarrl'en en dery

unj 71jn onniddelþ'k de oaereenkomst oþ tu <egen."

Het vervolg van punt B luidt:
"Punt

J

staat eaenmin

in

de weg aan bedingen waarb!' de uer,ëoþer rych het recht aoorbehoudt

de

uoorwaarden aan een ouereenkomst uoor onbepaalde t/d eenryldig te uij{gen, nirs 7/ uerplicht is de
clnrument daaruan redelq'ke r/d aooraf in kennis Te stellen en het de laaßte urijstaat de oaereen,þomst
onTbinden."

8.

De bank beroept zich thans in allerlei toonaatden op deze zgn. vrtzondering en stelt dat
zolang zï1 een geldige reden heeft, de consumenten ttldtg zlin gewaarschuwd en zlj
kunnen ontsnappen er niets aan de hand is. De bank stelt in dat verband dat zrj een
geldige reden heeft, dat zï1 tijdig heeft gewaarschuwd (althans zo spoedig mogeliik de
wijziging ter kennis heeft gebracht van de consument) en de consument vrij is kosteloos
over te stappen rtaal eett ander product van de bank (of ltaat eert andere bank kan gaan),
zodat de consument ook daadwerkelijk weg kan.

9. De zgn. uitzonderingsregeling

wordt tot hoofdzaak verheven. Niet uit het oog mâg

worden vedoten dat het gaat om een indicatieve lijst; de bedingen die op zich als oneerlijk
kunnen worden aangemerkt. De bedingen kunnen oneerlijk ziln en ook ruet oneedijk zijn.
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De hoofdregel ligt echter besloten rn artikel 3. Een beding in een overeenkomst waarover
tiet afzonderlijk is onderhandeld wordt als oneerlijk beschouwd indien het in strijd met
de goede tÍouw het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en
verplichtingen van partijen ten nadele van de consument aanzienltjkverstoort.
10.

Uit de aard der zaak volgt dat een prijswijzigingsbeding een beding is dat het evenwicht in
strijd met de goede trouw aanzienltlk verstoort. Immers een dergelijk beding stelt de
professionele patij in staat naar believen (zonder dat daarvan tevoren criteda of factoren
gelden) de prijs van het product te veranderen.

11. Volgens de bank zou een controle achtenf op grond van de redelijkheid en de billijkheid

(eventueel door middel van de toets van de misbruik van bevoegdheid) voldoende zijn.
Deze stelling van de bank is onjuist. Hoe is iets conttoleerbaar en toetsbaar, indien er
geen voorafgaande duidelilke criteria voor de wijzigingsbevoegdheid vaststaan?
1.2.

De stelling van de bank dat dit onmogelijk is - het in het beding opnemen

van

- blijkt ook onjuist. Met name
ieder geval vanaf 2013 wel is

maatstaven en factoren voor het wijziging van de opslag

nu er later wordt gesteld doot de bank dat in

voorgeschteven dat deze maatstaven en factoren inzichtelijk worden gemaakt en dat de
bank daaraan thans kennelijk wel kan voldoen.
13.

De beginselen die ten gtondslag liggen aan de latere wetgeving kunnen als beginselen
gelden in de zin van attikel 3:12 BW, zodat deze latere normering, via de algemeen
etkende techtsbeginselen, via de in Nededand levende rechtsovertuigingen en via de
maatschappelijke en persoonlijke belangen, al voordien gelding had.

14. Aan zowel de dchtlijn oneerlijke bedingen aIs aan een oneerlijke handelspraktijk (met
name orìeedrjke omissie) ligt ten grondslag dat met nâme degene die het beding niet
opstelt goed wotdt getnformeerd door de professionele wederparuj omtrent de werking
van het beding. Daarbrj is, zoals door de rechtbank Amsterdam overwogen, van groot
belang te weten doot welke criteria en factoren een eventuele tadefwij zigng wordt
geregeetd. Alleen dan kan de consument een afgewogen keuze maken. Een beding, dat
een pattij die (nagenoeg onbeperkt) het recht geeft om zonder behoodijke cdteria de ptijs
gedutende de looptijd van het conffact te wijzigen, werkt willekeur in de hand, althans
stetker nog leidt tot willekeur. Om die willekeur een halt toe te roepen heeft het Hof EIJ
de nodige harde uitspraken gedaan.
15.

Bedacht moet ook worden dat pattijen in beginsel ongewijzigde nakoming vaÍL
overeenkomsten kunnen verlangen. Het eerste beginsel van een overeenkomst is dat de
partij die een verbintenis aangaat deze nakomt en dat de andete paraj daarop mag
vertrouwen. Gegeven dit beginsel, zoals dit ook tot uitdrukking komt in anikel 6:258 B\X/,
zou er slechts sprake kunnen zljn van een wijziging ìndien et sprake is van onvoorziene
oto5¡2¡rlìgheden. Daarbij moet wotden bedacht dat in de ztn van artikel 6:258 BW
bedrijfseconomische omstandigheden, die de bank ten gtondslag heeft gelegd aan de
opslagverhogingen, voor rekening en dsico van de aanbiedet van een product of dienst
blijven.
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16. Bedacht moet ook worden dat de bank vage niet controleerbare begrþpen noemt om de

wijziging van opslag achteraf te techtvaardigen, zoals de onrust op de financiële markt of
andete marktomstanrligheden, die zouden nopen tot het verhogen van de opslag. Zoals
de rechtbank in vonnis a quo heeft geootdeeld, blijkt dan ook niet welke factoren er exâct
aan de otde zijn en wat de verhouding is tussen deze factoren en de mate waarin de
opslag op korte tetmijn een aantal keren werd verhoogd.
17. Een en ander is alleen in de hand te houden en kan pas als een evenwichtig beding gelden,
indien een pdjswijzigingsbevoegdheid wordt gebonden aantnzichtelijke duidelijke cdteria,

zodat het mechanisme, waarmee de prijswijtigng

tot stand komt, inzichtelijk en

controleerbaar wordt.
18.

,{nders dan de bank doet geloven is de opslagbevoegdheid bij het aangaan van de
oveteenkomst niet duidelijk naar voren gebracht. De bank heeft niet duidelijk op de
risico's gewezen. Dit is een rechtsbeginsel (de infornatieplicht ten aanzien van de risico's)
dat op basis van artikel 3:12 BV/, die in conttactuele zin al een rol speelt voordat de
nieuwe wetgeving (zoals bij kredietdienstverlening) gelding heeft, wet is geworden. De
bank stelt ten onrechte dat een mathematisch economisch model niet mogelijk is en zij is
daarbij ook nog eens tegenstrijdig. Immers, verdetop in de memorie betoogt zt1 dat zij
daartoe thans op basis van gewijzigde wetgeving wel verplicht is. Dat betekent dus dat het
kennelijk wel mogelijk is (om een voorafgaand mathematisch model rn het beding op te
nemen).

19.

Een blijkbaar onzinnige bewering is dat de bank voldoende ftansparant is door te
bedingen dat de opslag steeds kan worden gewiizrgd. Uit de rechtspraak van het Hof van
Justitie EU blijkt immers zonnel<7aar dat de factoten, op basis waarvarr de wijziging
mogelijk is, vootaf moeten worden aangegeven. Anders immets blijven deze factoren en
critetia onder de roos en in het verborgene.

20. Steeds wordt door de bank teruggegrepen naar de zvtarte of grtjze lijst of de biilage bij de
dchtliin. Sdb meent dat et moet worden uitgegaan van de algemene pdncipes zozls deze
ook in onze wetgeving gelden voor een onredelijk bezwarend beding. De open
toetsingsnorm dat een beding, gelet op de aard en de overige inhoud van de
oveteenkomst, de wijze wa^rop de voorwaatden tot stand zijn gekomen en de
wedezijdse kenbate belangen van de partijen en overige omstandigheden van het geval,
onredelijk bezwarend kan zljn, doet dus opgeld.
21. De aard van het contract is hier ondet meer het Euribor-product. Het kenbare belang van
leningnemets is dat zlj wel het risico willen aaflgaan van de wijziging van de Eudborrente, maar geen andere ongekende risico's waatop zl) r';Let zljn gewezen. Daarl>tj moeten
alle omstandìgheden rond de sluiting van de overeenkomst, alsmede alle andere bedingen
van de oveteenkomst op het moment van het sluiten van de overeenkomst in
ogenschouw worden genomen. Een belangdjke omstandigheid, ook in de zin van het
Haviltexcriterium, is dat parnjen meenden dat het product uitsluitend door de wilzigrng
van de Eudbot-rente werd geregeetd en niet doot andere wezensvreemde elementen
zoals een opslag die door de bank op onduidelijke (verborgen gehouden) criteria kon
worden gewijzigd. De enige uitzondering hietop zoals gesteld: het in 1"" aanleg
uitgewetkte thema van de individuele opslag; de koppeling Ltv = verhouding hoogte
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lening en wâarde onderpand. Het enige dat in de precontractuele fase is gecommuniceerd
(door de bank) met de leningnemers is dat de opslag kon wijzigen naa;t gelang deze
verhouding wijzigde. That's it!

niet in overeenstemming is met
het wettelijke techt. Immers een wijzigingsbevoegdheid strookt niet met het
vertrouwenscriterium dat op basis van een overeenkomst bestaat (zie ook 6:258 BSQ. De
toetssteen van 6:1"93 d BSø is van groot belang. Immers een misleidende omissie is iedere
handelspraktijk, waarbij essentiële informatie, die de gemiddelde consument nodig heeft
om een getnformeerd besluit over een transactie te nemen, wordt weggelaten, wâardoor
de gemiddelde consument het besluit of een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hii
andets niet had genomen. Van een misleidende omissie is eveneens sprake indien
essentiële informatie als bedoeld llrbd2 van dit artikel verborgen wordt gehouden of op
onduidelijke, onbegdjpelijke, dubbelzinnige wijze, dan wel te laat wordt verstrekt. Het
achteraf rechwaatcligen van opslagwijziging is nu juist par excellence het te laat
versttekken van informatie. Het opslagbeding is uitdrukkelijk een beding dat strijdig is
met 6:793 d B\Jø en dus via artikel 6:193j BW vemietigbaar. Ook op deze basis dient het
wijzigingsbeding te worden vernietigd. Voor zover deze wetgeving nog niet
geïmplementeerd was, kunnen de daaraân ten grondslag liggende beginselen wederom
van belang zrjn voor de contactinhoud via de wetking van attikel 3:12 B\X/. Daarbij geldt
dat de Europese richtlijn oneetlijke handelspraktijken werking heeft gekregen in 2005.

22. Duidel4k is dat het beding

-

anders dan de bank stelt

-

23. De bank beroept zich bijvoorbeeld in onder 1.4L van de MvG erop dat de tegelgeving
eetst in 2013 vootschrijft dat tarieÃvijzigingen meer gedetailleerd wordt verântwoord. De

bank stelt ook dat leningnemers op elke moment en elke maand boetevtij kunnen
aflossen of kosteloos kunnen omzetten. Boetevrii aflossen en kosteloos omzetten - wat
dzarvan ook zlj - miskent nu juist dat de leningnemers destijds hebben gekozen voor een
Euribor-product en dat product is in de gehele matkt niet meet vetkdjgbaar. De bank
stelt nog eens dat een ongunstiget behandeling dan de wettelijke tegeling niet maakt dat
et sprake is van een
verstoring. Het ga t er nu juist om dat een in een
^àîzienlijke
overeenkomst opgenomen mogelijkheid van wijzigþg, zonder dat duideliik is op welke
gtondslag en volgens welke maatstaf, per definitie een aanzienhjke verstodng van het
evenwicht van de overeenkomst teweegbtengt.
EUROPE,SE, RE,GE,LGE,VING:

24. In r.o.v. 5.16 van het bestreden vonnis heeft de rechtbank vastgesteld dat het
wijzigingsbeding geen kembeding ts, zodat de redelijkheidstoets moet worden toegepast
door de nationale rechter (uw Hof), zelfs ambtshalvel. Sdb stelt vast dat de bank tegen
deze vaststelling (oordeel) van de techtbank geen grief heeft gefotmuleerd, zodat dit
oordeel in hoger beroep vaststaat en als uitgangspunt dient.
25. De jurisprudentie van het Hof EtJ is van belang bij de toepassing van de regels
betreffende algemene voorwaarden (attikel 6:231. e.v. B\Q, omdat deze bepalingen
richtlijn-conform moeten worden uitgelegd voor zover een beding binnen het
toepassingsgebied van Richtlijn 93 /1.3 valt. Dit betekent onder andere dat bedingen in
t

HvJ EU 4 juni 2015, C-0497113, ECLI:EU:C:2O15:357 (Faber vs Hazet Ochten)
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overeenkomsten tussen consumenten en een professionele partij en over welke bedingen
partijen niet hebben onderhandeld, onderwotpen zl)n aan de eerlijkheidstoets van de
richtlijn (attikel 3,4 en 5). Deze toetst wordt ondet meet ge'incotporeerd in de vraag of
een beding ontedelijk bezwarend is (artikel 6:233 s'¿,b a B\Ð.
26.

In de arresten van het Hof EU lnzake Aziz2 en Sebestyen3 is - samengevat weergegeven
geoordeeld dat een beding oneerlijk is als het in stdjd met de goede trouw een
aanzienlgke verstoring in het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende
rechten en plichten voor patijen ten n¿dele van de consument meebtengt. Om een

*

dergelijke verstodng vast te stellen moet de rechter een vetgelijking maken met het recht
dat van toepassing zou zrjn geweest, als partijen het betreffende beding niet in hun
overeenkomst hadden opgenomen. Als de consument aanzrenltjk slechtet af is onder de
overeenkomst in vergelijking tot het nationale recht, kan de techtet bepalen dat sprake is
van een aanztenhjke verstoring van het evenwicht. Uitgangspunt is dat de nationale
wetgever tot een regeling is gekomen waarbtl sprake is van een contractueel evenwichta.
Een ernstige verstodng van het evenwicht kan blijken uit het feit dat de rechtspositie van
de consument verandert door de overeenkomst ten opzichte van het toepasselijke recht,
omdat de overeenkomst de consument extra verplichtingen oplegt, de overeenkomst de
rechten van de consument di. hii heeft op grond van het toepasselijke techt beperkt of de
uitoefening van rechten door de consument belemmert (zie: ook Sebestyen hiervoot). De
maatstaf voor het handelen in strijd met de goede trouw is of een verkoper er
redelijkerwiize van uit mocht gaan dat een consument een beding zou accepteren als
pattijen op een eedijke en billijke wrjze afzondetlijk ovet dat beding hadden
onderhandelds. Âls dit niet het geval is, is sprake vân striid met de goede trouw. Voorts
bepaalt anikel4 Lid 1 van de richtJijn dat rekening moet worden gehouden met alle
omstandigheden bij de afsluiting van de overeenkomst. Hietbij moet rekening worden
gehouden met de aard van de goederen en diensten, die het voorwerp van de
oveteenkomst vormen. Volgens het Hof EIJ impliceet dit ook een onderzoek naat de
gevolgen van het beding op basis van het toepasselijk techt op de overeenkomstó.
27. Bedingen moeten duideltjk en begrijpeltjk zijn geformuleerd (= transparantiebeginsel van
artikel 5 van de richtlijn) (zie: I(asler en Sebestyen hietvoor en hierna). De uitleg die het
Hof geeft aan arttkel5 geldt ook voot de wootden duidelijk en begrijpeliik in artikel 4 lid
2 van de richtlijn. uit de zinsnede "duidelijk en begrijpelijk geformuleerd" gelezen in
samenhang met de considetans waatin wordt gesteld dat "de consument daadwerkelijk de
mogelijklieid moet hebben om kennis te nemen van alle bedingen" leidt het Hof EU af
dat de consument voor de sluiting van de overeenkomst kennis heeft moeten kunnen
nemen van de contractvootwaatden7. Alleen op deze wijze kan een consument beslissen
of hij gebonden wil wotden aan de oveteenkomst. Een duidelijk en begrijpelijk beding
betekent niet alleen dat dit taalkundig en graÍìmâticaal begdjpelijk moet ztin, maar dat een
consument ook de economische gevolgen van het beding op grond van duideüjke en

'H.rJ EU 14 maart 2013, NJ 2013,374.

H.rJ EU 3 april 2014, C-342.13m ECLI:EU:C:2014:1857.
J EU 30 april 2014,ECLI:E[J.C:2014:282 (lnzake: Kasler).
'Hl
5
Zie Sebestyen hiervoor.
6
Conclusie AG, ECLI:NL:PHR:201 5:2685.
' Zie o.a. HvJ EU 23 apr1l20l5 inzake Van Hove (ECLI:EU:C:2015:262

'
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begrijpelijke criteriâ moet kunnen inschattens. Hierbij moet niet alleen het beding worden
bettokken, maar alle informatie die de consument binnen het contractuele kader is
velschaft, zoals reclame-folderse. Het Hof EU voegt ook nog toe dat in het geval van een
onduidelijk beding de voor de consument gunstigste uitleg ptevaleertlo.
BLOE,MLE,Z ING VAN DE EUROPF.SE, RE,CHTSPR AAI(;

28.FJlf vanJustitie van de Eutopese Unie d.d.
E CLI :NL:XX :201 3 :825289) rnzake: Aziz.

74maart- 2013 (NU 201.3/374 en

Ook een bancaire kwestie. Het ging om een aaflgegane oveteenkomst van geldlening,
waarbij sprake was van een vertragingsrente tegen een jaat$ks tartef van 1,8,75 o/o, welke
rente automatisch verschuldigd was voor op de vervaldatum niet betaalde bedragen,
zonder dat een aanmarúngwas vereist. Bovendien kon de bank op grond van clausule 6
bis van die overeenkomst de gehele lening tetugvotderen, indien een van de
oveteengekomen termijnen afliep en de schuldenaar ziln verplichting tot betaling vân een
deel van de hoofdsom of van de rente van de lening niet was nagekomen. Ten slotte
bepaalde clausule 75 van de overeenkomst, dat de regeling ter bepaling van het
verschuldigde bedrag bevatte, dat Catalunyacaixa om een schuld te innen niet alleen tot
hypothecaire uitwinning kon overgaan, maar ook de hoogte van het verschuldigde bedrag
rechtstreeks kon becijferen doot desbetreffende bescheiden met daarop het gevorderde
bedtag over te leggen.
Het Hof overwoog:
44

\¡oor het anlwoord op deze vnag zij er om te beginnen aan herinnerd dat het beschermingssteisel van de
rìchtlijn op de gedachte berust dat de consument zich tegenover de verkoper in een zwakke
onderhandelingspositie bevindt en over minder informatie dan de verkoper beschikt (arrest Banco Español
de Crédito, reeds aangehaald, punt 39) (arrest van1.4 jtrn2012,C-618/10, nog niet gepubliceerd in de
Jurisprudentì e, NJ 2072 / 512, re d.).
45

Gelet op deze zwakke positie bepaalt artikel 6, lid 1, van de richtlijn dat oneedijke bedingen de consument
niet binden. \rolgens de rechtspraak gaat het om eerì dwingende bepaling die beoogt het in de
overeenkomst vastgelegde formele evenwicht tussen de rechten en verplichtingen vân de contractpartijen te
vervangen door een reëel evenwicht dat de gelijkheid tussen die partijen herstelt (arrest Banco Español de
Crédito, reeds aangehaald, punt 40 en aldax aangehaalde rechtspraak).
68

Zoals de advocaat-genenal'tn punt 71 vanhaar conclusie heeft opgemerkt moet echter, om te bepalen of
een beding een 'aartzrenlijke verstodng van het evenwicht' tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende
rechten en verplichtingen van partijen veroorzaakt, met name rekening worden gehouden met de
toepasselijke regels van het nationale recht wanneer partijen op dit punt geen regeling hebben getroffen.
Àan de hand van een dergelijk vergelijkend onderzoek kan de nationale rechter bepalen of, en in
voorkomend geval, in welke mate de overeenkomst de consument in een juridisch minder gunstige positie
plaatst dan die welke het geldende nationale recht bepaalt. Daarbíj is het ook relevant om na te gaan in
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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 oneerliike bedingen.
69

NIet betrekking tot de vraag in welke omstandigheden een dergelijk verstoring van het evenwicht 'in strijd
met de goede trouV wordt veroorzaakT, moet worden vastgesteld dat, gelet op de zestiende overweging van
de considerans van de richtlijn en zoals de advocaat-generaal in wezen heeft opgemerkt in punt 74 varhaar
conclusie, de nationale rechter dient na te gaan of de verkoper door op eedijke en billijke wijze te
onderhandelen met de consument redelijkerwijs ervan kon uitgaan dat de consument een dergelijk beding
zow aanvazrden indien daarwoor afzondedijk was onderhandeld.
71

Bovendien moet overeenkomstþ artikel 4, l-id 1, van de richtlijn bij de beoordeling van het oneerlijke
karakter vafl eerì beding van een oveteenkomst alle omstandigheden rond de sluitìng van de overeenkomst,
op het moment waarop de oveteenkomst is gesloten in aanmerking worden genomen, rekening houdend
met de aard van de goederen ofdiensten waarop de overeenkomst betrekking heeft (reeds aangehaalde
arresten Pannon GSÀ,f, punt 39, en \|B Pénzügyi Lizng, punt 42). Hieruit vloeit in dit verband voort dat
ook de gevolgen moeten worden beoordeeld die dat beding kan hebben in het kader van het op de
overeenkomst toepasselijke recht, hetgeen een onderzoek van het nationale techtsstelsel impliceert (zie
arrest Freiburger Kommunâlbauten, reeds aangehaald, punt 21, en beschikking vân 16 november 2010,
Pohotovos?, C-7 6 / 1 0, J arispr. blz. I-1,1, 557, punt 59).
75

'!lat ten slotte het beding betreffende

de eenzijrlige bepaling van de hoogte van de uitstaande schuld door
de krediewerstrekker betreft, w^arzzr.. de mogelijkheid is gekoppeld om de procedure van hypothecaire
uitwinning te starterì. moet worden vastgesteld dat het. rekening houdend met punt 1. sub q. van de bijlage
bij de richtlijn en de in de artikelen 3, lid 1, en 4, lid L daawar opgenomen criteria, aan de verwijzende
rechter staat om met nâme te beoordelen of, en in voorkomend geval, in welke mate het betrokhen beding
afwijkt van de regels die van toepassin g zirjn wanneer partijen geen regeling hebben getroffen, zodathet
voor de consument moeiliiker is, gelet op de procedurele middelen waarover hij besch-ikt, om toegang tot de
rechter te krijgen en ziin rechten van verdediglng trit te oefenen.
76

Gelet op een en ander dient op de tweede vraag het volgende antwoord te worden gegeven:

Artjkel 3, lid

1, van de

richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat:

het begrip 'aanzienlijke verstoring van het evenwicht' ten nadele van de consument aan de hand van een
onderzoek van de toepasselijke nationale regels moet worden beoordeeld wânneer partijen geen regeling
hebben gettoffen, zodat bepaald kan worden of, en in voorkomend geval, in welke mate de overeenkomst
de consument in een juridisch minder gunstige positie plaatst dan die welke het geldende nationale recht
bepaalt. Daañlj is het ook relevant om na te g
in welke juridische situatie de consument verkeert gelet
^î
op de middelen waârover hij volgens de nationale regeling beschikt om een einde te maken aan het gebruik
van oneerlijke bedingen;

om te bepalen of sprake is van een verstoring van het evenwicht 'in strijd met de goede trouw' moet
v/orden î geg
of de krediewerstrekker door op eedijke en billijke wrjze te onderhandelen met de
^n
consument redelijkerwijs ervân kon uitgaan dat de consument het betrokken beding zou aaraarden indien
daarover afzondedijk was onderhandeld.
3, lid 3, van de richtliln moet aldus worden uitgelegd dat de bijlage w^ tîa r deze bepaling verwijst,
slechts een indicatieve en niet uitputtende lijst bevat van bedìngen die als oneed-ijk kunnen worden
aangemerkt.

Àrtikel

t...1

Noot: M.R. Mok:
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Om vast te stellen of sprake is van een verstoring van het evenwicht moet de nationale rechter nagaan of de
ondernemer door op eedijke en billijke wijze te onderhandelen met de consument er redelijkelwijs van kon
uitgaan dat, bij individuele onderhandeling een dergelijk beding zou aaraarden. -4,.-g. Kokott:
"Of de door het beding ten opzichte van de wettelijke situatie veroorzaakte verschuiving v¿n de uit de
overeenkomst voortvloeiende rechten en verylichtingen ten laste van de consument een aanzienlijke
verstoring van het evenwicht veroorzaakt, kan alleen worden vastgesteld door een diepgaande beoordeling
van alle afzondedijke omstandigheden rond de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, van de
richtlijn. E,e¡ azrztenJljke verstoring van het evenwicht zal met name als ongerechtvaardigd moeten worden
aangemerkt indien de rechten en verplichtingen vân de consument dusdanig worden ingeperkt dat degene
die de voorwaarden heeft opgesteld, niet te goede trouw ervan kon uitgaan dat de consument akkoord zou
zijn geweest met een dergelijke regeling indien individueel over de overeenkomst was onderhandeld.
In dit verband is onder meer varì belang of detgelijke bedingen gebruikelijk zljt, dal wil zeggen of zrj in
vergelijkbare overeenkomsten regelmatig in het rechtsverkeer worden gebruikt, dan wel eerder verrassend
zr1r', of er een objectieve reden voor het opnemen van de bedingen bestond en of de consument ondanks
de verschuiving vân het contractuele evenwicht ten gunste van de gebruiker van de bedingen, ten aanzien
van het onderwerp van het betreffende beding niet verstoken is van bescherming."

29. FJof vanJustitie van de Europese Unie d.d. 27 maart 2013 (I{J 2013/375 en
E CLI NL:X-Y :20 1 3 :BZ6 47 2) nzake RWE.
:

Het ging in deze z^ k om de volgende toetsing:
Het vetzoek om een prejudiciêle beslissing betreft enerziids de uitlegging vân artikel 1, lid
2, en de artikelen 3 en 5 van richtlijn 93 /1,3 /EF,G van de Raad van 5 aprtl 1993
betreffende oneediike bedingen in consumentenovereenkomsten (PBL 95, blz. 29) en van
de punten 1, sub j, en 2, sub b, tweede alinea, van de bijlage ervan, en andetzijds de
uitlegging van artikel 3, lid 3, en van bijlage A, sub b en c, van richtlijn 2003/55/F,G van
het Eutopees Parlement en de Raad van 261un 2003 betteffende gemeenschappelijke
tegels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van richtliin
9B / 30 /EG (PBL 1 76, l>12. 57).
De aangevallen voorwaarde in de overeenkomst luidde:

De algemene voorwaarden (hierna: 'AV') die in de in het hoofdgedingaan de orde zijnde
individuele overeenkomsten zijn opgenomen, betreffende de wijziging vân de gaspriizen,
verwezen rraar de bepalingen van de nationale regeling of naar de standaardvoorwaarden
waz-rvaî de tekst met deze regeling overeenstemde, zonder dat deze regeling op deze
overeenkomsten van toepassing was daar zij uitsluitend voor overeenkomsten met een
vâste tarifering geldt. Deze regeling bood de gasleverâncier de mogelijkheid de gaspttjzen
eenzijdig te wijzigen zonder ptecisering van reden, voorwaarden of omvangvan deze
wijziging, ofschoon hij moest waarborgen dat de klanten vàî deze wijziging op de hoogte
werden gesteld en in voorkomend geval de mogelijkheid tot opzegging van de
overeenkomst hadden.

De essentiële overwegingen van hetHof zqn
46
NIet betrekking tot eeri standaardbedLrg als in het hoofdgedi.g, op grond waarvan de levetancier de
gasprijzen eenzijdig kan wijzigen, zij opgemerkt dat uit zowel punt 2, sub b, tweede alinea, en d, van de
bijlage bij richtlijn 93 / 13 a\s bijlage ,4., sub b, bij richtlijn 2003 / 55 volgt dat de wetgever voor langlopende
overeenkomsten zoals gasleveringsovereenkomsten heeft erkend dat de leverancier rechtmatig belang erbij
heeft de prijs van zijn dienst te kunnen wijzigen.
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49

,\angaande de beoordeling van een beding op grond w^ w^Ír de verkoper de kosten van de dienst eenzijdig
kan wijzigen, heeft het Hof reeds verklaard dat uit de artikelen 3 en 5 alsmede uit de punten 1, sub j en l, en
2, sub b en d, van de bijlage bij richtlijn 93/13 volgt dat daattoe van wezenlijk belang is te v/eten of, ten
eerste, in de overeenkomst de reden voor en de wijze van aanpassing van de kosten van de dienst
transpar¿nt zijn gespeciírceerd, zodat de consument op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria
eventuele wijzigrngen van deze kosten kan voorzien, en ten tweede, de consumenten het recht hebben de
overeenkomst te beëindigen in geval van een daadwerkelijke wryzigtng van deze kosten (zie in die zin arrest
Invitel, reeds aangehaald, punten 24,26 er28).
50

in de eerste plaats
de aan de consument te verstrekken informatie betreft, blijkt dat deze
- in te lichten over de reden voor en de wijze van aanpassing van deze kosten
verplichting
om de consument
en over zijn recht om de overeenkomst op te zeggen niet is nagekomen wanneer in de ÀV gewoon wordt
Wat

verwezen naar een wettel-ijke of bestuursrechtelitke tekst waarin de rechten en verplichtingen van de partijen
worden vastgelegd. Het is immers van wezenlijk belang dat de consument van de verkoper kennis krijgt van
de inhoud van de betrokken bepalingen (zie in die zinanest Invitel, reeds aangehaald, punt 29).
51

Hoewel de omvang van de vereiste consumentenvoodichting kan variëren naargelzngvan de specifieke
omstandigheden van het concrete geval en van de betrokken goederen ofdiensten, kan het verzuim om
vóór sluiting van de overeenkomst daarover informatie te verstrekken in begrnsel niet wotden goedgemaakt
door de omstandigheid dat de consumenten in de loop van de uitvoering van de overeenkomst redelijke tijd
vooraf zullen worden gernformeerd over de aanpassing van de kosten en over hun recht de overeenkomst
te ontbinden mochten zij deze wijzigmg niet wensen te aanvaarden.
52

Floewel het overeenkomstig punt 2, sub b, van de bijlage bij richtlijn 93/13 en bijlage À, sub b, bij richtlijn
2003 / 55 aan de leverancier staat om de consumenten redelijke tijd vooraf in te lichten over een
tanef'njzr,g;ng en hun opzeggingsrecht, komt deze verplichting, waarin is voorzien voor het geval deze
leverancier zijn recht om de tarieven te wijzigen daadwerkelijk wenst uit te oefenen, immers bovenop de
verplichting om de consument vóór sluiting van de oveteenkomst op duidel-ijke en begrijpelijke wijze te
informeren over de voornââmste voorwaarden voor uitoefening van dat recht op eenzijdige wijziging.
53

Deze strikte eisen betreffende consumentenvoodichting zowel bij sluiting als in de loop van uitvoering van
een leveringsovereenkomst inzake het recht van de verkoper om de voorwaarden eenzijdtg te tløjzrgen, zrjn
de neerslag varì een afrreging van de belangen van beide partijen. Tegenover het rechtmatige belang van de
verkoper om zich in te dekken tegen een wijziging in de omstandigheden staat het even rechtmatige belang
van de consument om te weten, en dus te kunnen voorziet, wat de gevolgen van een dergelijke wijziging
voor hem in de toekomst zullen zrjr' en om in dat geval over informaúe te beschikken opdat hij op de meest
geêigende wijze op zijn nieuwe situatie kan reageren.
54

Wat
in de tweede plaats
het recht van de consument betreft om zljn leveringsovereenkomst op te
- in geval van een eenzijdige
zeggeí
wijziging van de tarieven die de verkoper toepast, is het van
fundamenteel belang, zoals de advocaat-genenalin punt 85 varthaar conclusie in wezen heeft opgemerkt,
dat de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op te zeggen, niet slechts een formeel
opzeg¡fngsrecht is, maar ook daadwerkelijk kan worden benut. Dat is niet het geval wanneer de consument,
om redenen die verband houden met de wlizevar' uitoefening van het opzeggingsrecht of met de
voorwaarden van de betrokken markt, niet daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om varì leverancier te
veranderen of wanneer hij niet naar behoren en tijdig op de hoogte werd gebracht van de op til zijnde
wijzigtng, waardoor hij aldus de mogel-ijkheid verliest om de berekeningswijze te controleren en in
voorkomend geval van leverancier te veranderen. In dit verband moet met name rekening worden
gehouden met het gegeven ofop de betrokken markt concurrentie heerst, de eventuele kosten die voor de
consument verbonden zljn aan opzegging van de overeenkomst, het tìjdsvedoop nrssen mededeling en
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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.

De Duitse regering had om beperking van de werking van het onderhavige arest in de
tijd bepleit, zoals de ABN AMRO dat ook heeft vootgesteld, mocht uw Hof de uitspraak
van de rechtbank bekrachtigen. De Duitse regering merkte het volgende op:
56

Voor het geval in het te wijzen arrest wordt geoordeeld dat een beding als dat in het hoofdgeding niet
voldoet aan de Unierechteli,ke eisen, heeft de Duitse regering'tnhaar schriftelijke opmerkingen het Hof
gevraagd de werking var zrjr. arrest in de tìjd te beperken, zodat de in dit arrest in aanmerking genomen
uitlegging niet geldt voor tarieÂrijzigingen die dateren van vóór de datum van uitspraak van dit arrest.
RWE, die everìeerìs een dergelìjk verzoek tnhzar schriftelijke opmerkingen heeft geformuleerd, is van
mening dat de werking van het arrest met 20 maanden moet worden uitgesteld teneinde de betrokken
ondernemingen en ook de nationale wetgever in staat te stellen zich aar de gevolgen van dit arrest âân te
passen.

De Duitse regering en R!78 staven hun verzoek op de ernstige financiêle gevolgen die
met betrekking tot een groot aafltal gaslevedngsovereenkomsten in Duitsland zouden
kunnen ontstaan, waardoor de betrokken ondernemingen nzieîlijk verlies zouden
^
lijden.

Het Hof oordeelt hierovet als volgt.
58

Volgens vaste rechtspraak verklaart en preciseert de uitlegging die het Hof in de uitoefening van de hem bij
arttkel26l \^MEU verleende bevoegdheid a^î eer' voorschrift van Unierecht geeft, de betekenis en de
strekking van dat voorschrift zoals het sedert het tijdstip van de inwerkingtreding el.van moet of had
moeten worden verstaan en toegepast. Hieruit volgt dat het aldus uitgelegde voorschrift door de rechter
ook kan en moet worden toegepast op rechtsbetrekkingen dte zlin ontstaan en tot stand gekomen vóór het
arrest waarbij op het verzoek om uitlegging wordt beslist, indien voor het overige is voldaan aan de
voorwaarden waaronder een geschìl over de toepassing van dat voorschrift voor de bevoegde rechter kan
worden gebracht (zie met name arresten van2 fet¡ruan 1988, Blaizot, 24/86,Juispr.ï12.379, punt 27 (¡ü/
1990 /39, red.);10 yanuar' 200ó, Skov en Bilka, C-402/03, Jaispr.llz.I-L99, punt 50 (NJ 2006 /286, red.);'18
januari 2007,Brzezittski, C-313105,Juritpr.blz. I-513, punt 55, en 7 juli 2011, Nisipeanu, C-263l10, punt
32).
59

Slechts tn zeer uitzonded-ijke gevallen kan het Hof uit hoofde varì een aan de rechtsorde van de Urue
inherent algemeen beginsel van rechtszekerheid, besluiten om beperkingen te stellen aan de mogelijkheid
voor iedere belanghebbende om met een beroep op een door het Hof uitgelegde bepaling te goeder trouw
tot stand gekomen rechtsbetrekkingen opnieuw in geding te brengen. Tot een dergelijke beperking kan
slechts worden besloten indien is voldaan aan lwee essentiële criteria, te weten de goede trouw van de
belanghebbende kringen en het gevaar voor emstige verstoringen (zie r::'et nâme ârresten Skov en Bilka,
reeds aangehaald, punt 51;BrzezìÂsl<r. reeds aangehaald, punt 5ó; arresten van 3 juni 2010, Kalinchev, C2/09,Juiqr.tlz. I-4939, punt 50, en 19 juli 2012, Rèdlihs,C-263/17, nog niet gepubliceerd in de

Jurisprudentie, punt 59).

Het komt vervolgens tot de slotsom dat niet door de Duitse regering (en RWE) is
âângetoond dat et sprake was van gevaar voor ernstige verstoringen:
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Àangaande het gevaar voor ernstige verstoringen dient van meet afaan te worden vastgesteld dat de
uitlegging die het Hof i¡ het onderhavìge arrest heeft gegeven, betrekking heeft op het begrip 'oneediik
beding', als bedoeld in artikel 3, lid 1, van richtliin 93/1,3, en op de criteria die de nationale rechter kan of
moet toepassen wanneer hij het omstreden contractuele beding toetst aan de bepalingen van richtlijn 93/13,
rekening houdend met de bepalingen van richtliin 2003/55. Het staat aan de nationale rechter om, rekening
houdend met die criteria, zich in het l-icht van de omstandigheden van het betrokken geval uit te spreken
over de concrete kwalificatie varì een bepaald contractueel beding (reeds aangehaalde arresten \|B Pénzügyi

Lízng, punt 44, en Invitel, p!ît22).
67

Bijgevolg kan niet uitsluitend op basis van de door het Hof in casu gegeven uitlegging van het Unierecht
worden uitgemaakt wat de financiële gevolgen zulTen zijn voor de gasleveranciers in Duitsland die met de
consumenten een individuele oveteenkomst voor de levering van aardgas hebben gesloten (zie nzar analogie
arrest van 1.3 rnaafi 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/0a, Juri¡pr. blz. I-2107,

punt 131 (NJ

2007

/290,

red.)).

62

Derhalve dient te worden vastgesteld dat niet is aangetoond dat er sprake is van gevaar voor ernstige
verstoringen, in de zin van de in punt 59 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, dat een
beperking van de werking in de tijd van het onderhavige arrest kan verantwootden.
63

,{.angezien niet is vold¿an aan het tweede criterium bedoeld in punt 59 van het onderhavige arrest, hoeft
niet te worden onderzocht ofis voldaan aan het criterium inzake de goede trouwvan de belanghebbende

kringen.

30. Het Hof EU d.d. 16 ianuan201,4 @CLI:EU:C:20141,0) rnzake: Constructora

Principado

Het ging om een op 26 juni 2005 door Nlenéndez Álvarez met Constructora Principado
gesloten koopovereenkomst voot eerì woning (hierna: ,,overeenkomst"). Beding 1,3 van
die oveteenkomst luidde:

"De koper betaalt de gemeentebelasting over de stijging vân de waarde van

stedelijk
de vaststelling van de prijs

onroerend goed, aangezien daarmee rekening is gehouden bij
van het onroerend goed waarop de overeenkomst betrekking heeft."

"De koper draagt ook de kosten van de individuele aansluiting op de vetschillende
voorzieningen zoals water, gas, elektriciteit, riolering enz., ook wanneer de verkoper deze
kosten heeft voorgeschoten."
De koper heeft hij bij de Juzgado de primera Instancia no 2 de Oviedo betoep ingesteld
tot veroordeling van Constructora Pdncipado tot terugbetaling van dezebedragen. Zï1n
vordering was gebaseerd op het feit dat beding 73 van de overeenkomst, op gtond
'wa;arvan de koper de betrokken bedragen had moeten betalen, uit hoofde van
artikel 10 bis van algemene wet 26/1984, zoals gewtlzigd bij wetT /1.998! moest wotden
beschouwd als een oneedijk beding, aangezten daarover niet was ondethandeld en dat
beding leidde tot een aanzienhlke verstoring van het evenwicht tussen de rechten en
verplichtingen van de partijen bij de overeenkomst.
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In het hoget beroep daarop heeft de ,\udiencia Ptovincial de Oviedo de behandeling van
de zaak geschorst en het Hof vetzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende
vra gi
,,Nloet bij een beding in een overeenkomst dat de betaling van een volgens de wet door de verkoper te
betalen bedrag op de consument añventelt, de in artikel 3, lid 1, van [de] richtlijn [...] bedoelde verstoring
van het evenwicht aldus worden uitgelegd dzt daawan reeds sprake is wanneer een volgens de wet op de
verkoper rustende betalingsverpLichting op de consument wordt afgewenteld, of betekent het feit dat de
verstoring van het evenwicht volgens de richtlijn ,aztzien\|jk' r,:.oet ztjn, dat tevens is vereist dât er in
verhouding tot het totale bedrag van de transâctie ernstige hnanciële gevolgen voor de consument zijn?"

Het Hof overwoog onder andere, voor zover hier van belang:
F,en aatziedrjke verstoring van het evenwicht kan daarentegen reeds tesulteren uit het feit dat de
rechtspositie waarin de consument als parúj bij de betrokken overeenkomst verkeert krachtens de
toepasselijke nationale bepalingen, in voldoende ernstige mate wordt aangetast doordat de inhoud van de
rechten die de consument volgens die bepalingen aan die overeenkomst ontleent, wordt beperkt of de
uitoefening van die rechten wordt belemmerd dan wel doordat aan de consument een extra verplichtìng
wordt opgelegd waarin de nationale bepalingen niet voorzien.
!Øat in het bijzonder de eerste verplichting betreft die door beding 13 van de overeenkomst aan de
consument wordt opgelegd, namelijk betaling van de vermogenswinstbelasting, blijkt uit het aa¡ het Hof
overgelegde dossier dat ten gevolge daarvat een belastingschuld op de consument als koper wordt
afgewenteld die volgens het toepasselijke nationale recht moet worden betaald door de ondernemer ais
verkoper en ontvanger van het belaste economische voordeel, te weten de vermogenswinst die is
gerealiseerd doordat de waarde van het verkochte onroerend goed is gestegen. Terwijl de verkoper prohjt
trekt uit een dergelijke waardestijging van het door hem verkochte goed, moet de consument dus
klaarblijkelijk niet alleen een koopprijs betalen waarin de waardestijgrng van dat goed is doorberekend, maar
ook een belasting die over die waardestijgrng wordt geheven. Voorts is de hoogte van die belasting volgens
de door N{enéndez Àlvarez bij het Hof ingediende opmerkingen niet bekend op het ogenblik waarop de
overeenkomst wordt gesloten, m¿ar wordt zij eerst nadien door de bevoegde autoriteit vastgesteld, wat,
indien dat het geval is, betekent dat de consument in onzekedreid verkeert over de omvang van de door

hem aangegane verbitrtenis.

Gelet op een en ander dient op de vraag te worden geanlwoord dat artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus
moet worden uitgelegd dat:
het voor eerÌ ,,aanz:ten\jke verstoring van het evenwicht" niet nodig is dat de kosten die uit hoofde
van een contracfueel beding ten laste komen van de consument, in verhoudi¡g tot het bedrag van de
betrokken transactie ernstige fìnanciële gevolgen voor hem hebben, maar ¡eeds voldoende is dat de
rechtsposiúe waarin die consument als partij bij de overeenkomst verkeert krachtens de toepasselijke
nationale bepalingen, in voldoende ernstige mate wordt aangetast doordat de inhoud van de rechten die de
consument volgens die bepalingen aan die overeenkomst ontleent, wordt beperkt of de uitoefening van die
rechten wordt belemmerd dan wel doordat aan de consument een extra ve{plichting wordt opgelegd waann

-

de nationale bepalingen niet voorzien;

het aan de verwijzende rechter stâat om, bï1 zljn beoordeling of er evenfueel sprake is van een
aarzieni:1ke verstodng van het evenwicht, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst
alsook alle andere bedingen daarvan in aanmerking te nemen, rekening houdend met de aard van het goed
of de dienst wâarop die overeenkomst betrekking heeft.

-

31. Het aïrest van het Hof EU d.d. 3 april 201,4 @CLI:EU:C:201 4:1857) inzake Sebestyén.
In deze zaak - het ging opnieuw over hypothecair krediet - was het volgende tussen
Sebestyen en de bank overeengekomen. Op 15 oktober 2008 heeft Sebestyén met
Raiffeisen BankZt een overeerìkomst voor een hlpothecaire lening en een
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hypotheekovereenkomst gesloten. In die overeenkomsten hebben partijen bepaald dat
eventuele geschillen tussen hen betteffende die overeenkomsten, met enkele
uitzonderingen waadn specifiek is voorzien, onder de exclusieve bevoegdheid van een
kamer bestaande uit drie arbiters van de Pénz- és Tókepiaci Álhndó Választottb rósâg
þermanent scheidsgerecht van de financiële en kapitaalmarkt) vielen. In die
overeenkomsten hebben partijen voorts voorzien in de exclusieve bevoegdheid,
naargelangvan het bedrag van het geschil, van de Pesti l(özponti ketületi b:tósâg
(centtale attondissementsrechtbank te Pest) dan wel van het Fóvárosi Bíróság
þetechtshof te Boedapest) voor de betalingsbevelprocedure en, in geval van verzet door
de schuldenaat,voot de eventuele gewone ptocedure.
De prejudiciële vraag die werd gesteld luidde:
NIet zijn vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te
vernemerì of artikel 3, lid 1, van richtlijn 93 / 13 aldus moet worden uitgelegd dat een beding in een
overeenkomst voor een hypothecaire lening tussen een bank en een consument dat een permanent
scheidsgerecht, wa w^Ír de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zljt voor hoger beroep, bii
uitsluiting bevoegd verklaart om kennis te nemen van alle geschìllen in verband met die overeenkomst,
moet worden aangemerkt als oneedijk in de zin van die bepaling, ook al heeft de consument vóór de
ondertekening van die overeenkomst algemene informatie over de verschillen tussen de arbitrageprocedure
en de gewone gerechtelijke procedure ontvângen.

Het Hof overwoog:
(27) Dietaansaande heeft het

Hof geoordeeld dat, om te bepalen of een beding ten nadele van

de

consumerlt een ,,aanzienlijke verstoring van het evenwicht" tussen de uit een overeenkomst voortvloeiende
rechten en verplichtingen vân partijen veroorzaakt, met name rekening moet worden gehouden met de
toepasselijke regels van het nationale recht wanneer partijen op dit punt geen regeling hebben getroffen.

Â,an de hand van een dergelijk vergelijkend onderzoek kan de nationale rechter bepalen of en, in
voorkomend geval, in welke mate de overeenkomst de consument in een minder gunstige rechtspositie
plaatst dan die welke het geldende nationale recht bepaalt. Daarbij is het ook relevant om na te gaan tn
welke juridische situatie de consument verkeert, gelet op de middelen wâârover hij volgens de nationale
regeäng beschikt om een einde te maken aan het gebruik van oneedijke bedingen (zie anesr Äziz,
EU :C:2013 :t 64, punt 6 8).
(28) N{et betrekking tot de vraag in welke omstandigheden een dergelijke verstoring van het evenwicht ,,in

strijd met de goede trou#' wordt veroorzaakt, moet worden vastgesteld dat, gelet op de zestiende
overweging van de considerans van richtlijn 93/'13, de nationale rechter dient na te g aî of de verkoper,

door op eerlijke en billijke wijze te onderhandelen met de consument, redelijkerwijs ervan kon uitgaan dat
de consument een dergelijk beding zow aznvaarden indien daarover afzondedijk was onderhandeld (zie
arrest,\ztz, BU :C:201.3:164, punt 69).

(29) Bovendien moeten overeenkomstig artikel 4,

lid1, van die richtlijn bij de beoordeling van

het

oneed-ijke karakter van een beding vân een overeenkomst alle omstandigheden rond de sluiting van de

overeenkomst, op het moment waarop de oveteenkomst is gesloten in aanmerking worden genomen,
rekening houdend met de aard va¡ de goederen of diensten waârop de overeenkomst betrekking heeft
(arresten Pannon GSNÍ, EU:C:2009:350, punt39, en \lB Pênzigyi Lízng, C-137/08, EU:C:2010:659,
punt42). Hieruit volgt dat in dit verband ook de gevolgen moeten worden beoordeeld die dat beding kan
hebben in het kader van het op de overeenkomst toepasselijke recht, hetgeen een ondetzoek van het
nationale rechtsstelsel impliceert (zie anest Freiburger Kommunalbauten, EU:C:2004:209, punt 21, en
beschìkking Pohotovost', EU:C :201 0:6 85, punt 59).
(32) De bijlage bij richtlijn 93 /73 is weliswaar niet van dien aard dzt z1j aúomatisch en op zichzelf het
oneerfijke karakter varì eerì betwist beding kan vastleggeî, m
zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, zij
^r,
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vormt een wezenlijk aspect wâârop de bevoegde rechter zijn beoordeling van het oneedijke karakter van dat
beding kan baseren (arrest Invitel,EU:C:2072:242, pi.tnt 26).
(3a) Ook aI zou vóor de sluitìng varì een oveteenkomst door de consument onfvangen algemene informatie
voldoen aan de in artikel 5 van die richtlijn neergelegde vereisten van duidelijkheid en transparantie, die
omstandigheid alleen volstaat niet om het oneerlijke karakter vân eerì beding als dat in het hoofdgeding uit
te sluiten.

(35) Indien de betrokken nationale rechter tot de conclusie komt dat het in het hoofdgeding aan de orde
zijnde beding moet worden aangemerkt als oneedijk in de zin van richtlijn 93/'1.3, noet eraan worden
herinnerd dat volgens artikel ó, lid 1, van die richtLijn die rechter dan alle volgens het nationale recht daaruit

voortvloeiende consequenties moet trekken, teneinde zich ewan te vergewissen dat de consument door dat
beding niet is gebonden (zie in die zin arrest Àsturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615,
punt 59).
(36) Gelet op een en ander moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat artikel 3, leden 1 en 3,
van richtlijn 93/1,3 er punt 1, sub q, van de bijlage bij die richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat het
azn de beffokken nationale rechter staat vast te stellen of een beding in een overeenkomst voor een
hypothecaire lening tussen een bank erì een consumerì.t dat een permanent scheidsgerecht, waarvan de
beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, bij uitsluiting bevoegd verklaart
om kennis te nemen van alle geschillen in verband met die overeenkomst, tegen de achtergrond van alle
omstandigheden rond de sluiting van die oveteenkomst moet worden aangemerkt als oneedijk in de zin van
die bepalingen. Bij die beoordeling moet de betrokken nationale rechter met name:

- nag of het betrokken beding tot doel of tot gevolg heeft het indienen varì een beroep of het instellen
^tr
van eerì rechtsvordering door de consument te beletten of te belemmerefl, erì
- er rekening

mee houden dat de mededeling aar. de consument, vóór de sluiting van de betrokken
overeenkomst, van algemene informatie over de verschillen tussen de arbitrageprocedure en de gewone
gerechtelijke procedure op zich niet volstaat om het oneerliike karakter van dat beding uit te sluiten.

Zo dat het geval is, moet die rechter alle volgens het nationale recht daaruit voortvloeiende consequenties
trekken, teneinde zich ervan te vergewissen dat de consument door dat beding niet is gebonden.

32. FJet Hof EU d.d. 30 apnl,2074 (ECLI:EU:C:2014:282) inzake Káslet

Het ging om de volgende feiten:

Op 29 mei 2008 hebben de kredietnemers met JelzâIogbank een overeenkomst gesloten

met als opschrift ,,in een vreemde valuta opgestelde geldlening onder hypothecair

vetband" (rietna:,,leningsovereenkomst").

Oveteenkomstig punt I/1 van die overeenkomst heeft Jelzâlogl>ank de kredietnemers een
lening ter hoogte vaÍr 14 400 000 Flongaarse forint (HUF) verstrekt, waarbt is
gepreciseerd dat ,,het bedrag van de lening in vreemde valuta wordt vastgesteld tegen de
door de bank toegepaste aankoopkoers van de vreemde valuta op de datum waarop de

gelden worden vrijgegeven". Volgens genoemd puntl/1. zullen ,,fla de vrijgave van de
gelden, het bedrag van de lening, de daarop betrekking hebbende rente en de
dossierkosten, evenals het bedtag van de vertragingsrente en ândere kosten in vreemde
v
u/orden vas tges teld".
^ltJta

Op basis van de door Jelzâlogbank bij de vrijgave van de gelden toegepaste aankoopkoers
van de Zwitserse frank (CHF), is het bedrag van de lening vastgesteld op 94 240,84 CHF.
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De kredietnemers waren ve{plicht om dat bedrag tn 25 jaar af te lossen in maandelijkse
termijnen die op de vierde dag van elke maand opeisbaar waren.
Volgens punt II van genoemde oveteenkomst dtoeg deze lening een nominale rente van
5,2o/o, hetgeen, verhoogd met 2,04o/o dossierkosten, op de datum wâârop deze
overeenkomst is gesloten, een jaarlijks kostenpercentâge (fI{P) van 7,43 o/o inhield.

Volgens ptntIII/2 van die overeenkomst (hierna: ,,beding III/2") ,,stelt de
kredietvedener het bedtag in Hongaarse forint van elke maandelijkse betaling vast op
basis van de door de bank

op de dag voot de verwaldatum toegepaste verkoopkoers van

de [vreemdel valuta".
De rechtsgang:

De ktedietnemeÍs hebben tegen Jelzâlogbank beroep ìngesteld v/egens het oneetlijke
karakter van beding III/2. Zti hebben aangevoerd dat dit beding, aangezien het
Jelzâlogbank toestond om de opeisbate maandelijkse aflossingen op basis van de door
Jelzâlogbank toegepaste verkoopkoers vân de vreemde valuta te betekenen terwijl het

vrijgegeven bedrag van de lening door laatstgenoemde op basis van de door haar
toegepaste aankoopkoers voor die vreemde valuta is vastgesteld, Jelzâloebank een
eenzijdig en ongerechtvaatdigd vootdeel als bedoeld in S 209 van het burgerlijk wetboek
toekent.

Het oordeel van de rechter:

De techter in eerste

heeft dit betoep toegewezen. Dat vonnis is vervolgens in
^anleg
hoger beroep bevestigd.
In zijn âi:rest heeft de appelrechter met name geoordeeld dat: in
het kader vân een leningstransactie zoals die welke aan de orde was in het biy hem aanhanglge hoofdgeding,
Jelzálogbank de klant geen vreemde valuta ter besch-ikking stelde. Integendeel, hij heeft vastgesteld dat
Jelzálogbank het in Hongaarse forint uitgedrukte bedrag van de maandelijkse aflossingen liet afhangen van
de toepasselijke wisselkoers van de Zwitserse frank met het oog op de indexering van het bedrag van de
aflossingen van de in Flongaarse forint vrijgegeven lening. JelzâIogl:,znk verstrekt de kredietnemers geen
hnanciële diensten met betrekking tot de aankoop of de verkoop van vreemde valuta, zodat de bank in
verband met de aflossing van de lening, als tegenprestatie voor een virtuele dienstverlening, geen andere
wisselkoers kan toepassen dan die welke bij de vrijgave van die lening is gehanteerd. Deze rechter heeft
voorts geoordeeld dat beding III/2 r.:.et duidelijk en begrijpelijk was, aangezie¡ er niet uit kon worden
afgeleid waardoot het verschil in de berekeningswijze van de lening, naargelang het de vrijgave dan wel de
aflossing betreft, wordt gerechtvaardigd.

Het hoger beroep:
Jelzâlogbank heeft vervolgens bij de verwijzende rechter cassatieberoep ingesteld tegen
het in hoger beroep gewezen arrest. Zlj heeft met name âangevoerd dat beding III/2,
ngezien het de bank in staat stelt inkomsten te behalen die de te betalen tegenprestatie
^
vormen voor de lening in vteemde vzltJta, wà rvàn de kredietnemers ptofiteren, en dient
tot dekking van de kosten dre ztln verbonden aan de transacties van de kredietinstelling

op de markt om vreemde valuta øart te kopen, onder de werkingssfeer valt van de in
S 209, lid 4, van het butgerlijk wetboek opgenomen uitzondering, zodat niet hoeft te
worden onderzocht of het beding oneeditk is in de zin van S 209, Iid 1, van genoemd
wetboek.
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De kredietnemers hebben daarentegen gesteld dat een detgelijk onderzoek geboden is. Zrj
hebben in dat verband aangevoerd dat Jelzâlogbank zich jegens hen niet op de
bijzondetheden van de bancaire praktijk kan beroepen en de daaruit vooftvloeiende
kosten niet aan hen in tekening kan brengen, aangezten daardoor de inkomsten van de
bank en de overeengekomen lening door elkaar worden gehaald. Door het sluiten van de
leningsovereenkomst hebben de kredietnemers ingestemd met de vrijgave varr een bedrag
in nationale valuta, te weten Hongaarse forint. Beding III/2 is bovendien niet duidelijk.

Het Hof EIJ oordeelde op de gestelde prejudiciêle vrâgen:
De L"" vraag wordt beantwoord door het Hof:
(55) Zoals de advocaat-generaal in punt 69 van ztjn conclusie heeft opgemerkt, zljn contractuele bedingen
met betrekking tot de verhouding kwaliteit/prijs vân een levering of een verrichting van toetsing uitgesloten
omdat e( geen tabellen of juridische criteria bestaan die een dergelijke toetsìng kunnen omlijnen en sturen.
(5ó) In dat verband heeft het Hof reeds geoordeeld dat die uitsluiting niet van toepassing is op een beding
inzake een aanpassingsmechanisme van de kosten van de aan de consument te verstrekken diensten (arrest
Invitel, EU :C:20 1, 2:242, F'tnt 23).

(57) In de onderhavige zaak moet bovendien worden vastgesteld dat, aangezien de uitsluiting van de
beoordeling van het oneerlijke karakter van een beding beperkt is tot de gelijkwaardigheid van enerzijds de
prijs ofvergoeding en anderzijds de als tegenprestatie te leveren goederen ofte verichten diensten, zij niet
kan worden toegepâst ingeval wordt aangevoerd dat er een asymmetrie bestaat tussen de verkoopkoers van
vreemde valuta, die volgens dat beding moet worden gebruikt voor de berekening van de aflossingen, en de
aankoopkoers van die valuta, die volgens andere bedingen van de leningsovereenkomst moet worden
gebruikt voor de berekening van het vrijgegeven leenbedrag.
(58) Bovendien kan die uitsluiting niet worden toegepast op bedingen die, zoals beding

III/2,

met het oog

op de berekening van de aflossingen, enkel de wisselkoers bepalen van de vreemde valuta waarin de
leenovereenkomst is opgesteld, zonder dat bij die berekening door de krediewedener een wisseldienst
wordt verstrekt, en die dus geen ,,vergoeding" ìmpliceren, w^aÍvaLr1 de gelijkwaardigheid als tegenprestatie
voor een door de kredietverlener verichte prestatie krachtens artikel 4, bd2,var richtlijn 93/1.3 ntet mag
worden beoordeeld op het oneedijke karakter ervan.
(59) Gelet op een en ander dient op de eerste vr^ gte worden geantwoord dat artikel
93/1,3 aldæ moet worden uitgelegd dat:

4,lid2, van richtlijn

de bewoordingen ,,eigenlijk vooru/e{p van de overeenkomst" alleen dan een beding omvatten dat is
opgenomen in een in vreemde valuta opgestelde leningsovereenkomst tussen een verkoper en een
consument en waarover niet afzonderlijk is onderhandeld, zoals het in het hoofdgeding aan de orde
zijnde beding, krachtens hetwelk de verkoopkoers varì die valuta wordt gebruikt voor de berekening
van de aflossingen van de lening, voor zover is vastgesteld dat genoemd beding een wezenlijke
prestatie van die overeenkomst vastlegt die als dusdanig de kern ervan uitmaakt. Het staat aan de
verwijzende rechter om dit îa te g arr, rekening houdend met de aard, de algehele opzet en de
voorwaarden van de overeenkomst, alsmede met de juridische en feitelijke context ervân.

in het kader van de
aflossingen van de lening de bedragen te betalen die voortvloeien uit het verschil tussen de
verkoopkoers en de aankoopkoers van de vreemde valuta, niet kan worden beschouwd als een
,,vergoeding" w^ w^fr de gelijkwaardigheid als tegenptestatie voor een door de kredietvedener
verrichte prestatie krachtens arikel 4, ltd2,vzn richtlijn 93/L3 net mag worden beoordeeld op het

een dergelijk beding, voor zover het de consument een verplichting oplegt om

oneerlijke karakter ervan.

18

IlrJlili

I l:lJsIl'\

årr*¡ìrnÊrrrr

De

2d"

O

vraag wordt beantwoord door het Hof:

(ó0) À,Iet zijn tweede vraâg wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artjl<el 4, bd 2, va¡
richtlijn 93/'13 aldus moet worden uitgelegd dat het vereiste dat een contracftreel beding duidetijk en
begrijpelijk is opgesteld aldus moet worden verstaân dat het betrokken beding voor de consument niet
alleen grammaticaal duidelijk en begrijpelijk moet ztjn, maar dat tevens de economische redenen voor de
toepassing van het contracruele beding en het verband var dat beding met andere bedingen van de
overeenkomst voor die consument duidelijk en begrijpelijk moeten ziin.
(ó7) In dat verband moet worden vastgesteld dat dit vereiste is opgenomen in artikel 5 van richtlijn 93/13,
volgens hetwelk schriftelijke contractuele bedingen ,,steeds" duideliik en begrijpelijk moeten worden
opgesteld. In de twintigste overweging van de considerans van richtlijn 93/73 woÅt in dit verband
verduidelijkt dat de consument daadu/erkelijk de gelegenheid moet hebben om kennis te nemen van alle
bedingen van de overeenkomst.

(ó8) Bijgevolg is dit vereiste dat bedingen duidelijk en begrijpelijk worden opgesteld

in elk

geval van

toepassing, ook wanneer een beding onder artjkel 4,11d2, van richtlijn 93/13 valt en het oneedijke karakter
ervan dus niet kan worden beoordeeld als bedoeld in artikel 3, lid 1, van die richtlijn.

(69) Bijgevolg heeft dit in artikel

4,Ld2, van richtlijn 93/1,3 opgettomen vereiste dezelfde draadwijdte

als

het in artikel 5 van die richtlijn bedoelde vereiste.

(70) Met betrekking tot genoemd artikel 5 heeft het Hof reeds geoordeeld dat het voor eerì consument vân
wezenlijk belang is dat hij, vóór sluiting van de overeenkomst, kennisneemt van alle contractvoorwaarden
en de gevolgen van de sluiting van de overeenkomst. Op basis van de aldus verkregen informatie zal hij
namelijk beslissen of hij wenst contractueel gebonden te zijr. aan een verkoper door de voorwaarden te
aaraarden die de laatstgenoemde tevoren heeft vastgelegd (zie arrest RWE Vertrieb, EU:C:2013:180,
punt 44).
(71) Dat contractuele bedingen taalkundig en grammaticaal begrijpelijk zljn, volstaat dus niet om te voldoen
aan het in richtlijn 93/13 neergelegde vereiste van transparantie van die bedingen.
72) Integendeel, zoals in punt 39 var het onderhavige arrest reeds in herinnering is gebracht, aatgezienhet

door richtlijn 93/73 utgewerkte beschermingsstelsel op de gedachte berust dat de consument zich
tegenover de verkoper in een zwakke positie bevindt en met name over minder informatie dan
laatstgenoemde beschikt, moet dit vereiste van transparantie ruim worden opgevat.
(73) Wat een contractueel beding als beding III / 2 betreft, op grond wa rvatr de verkoper het bedrag van de
door de coflsument verschuldigde maandelijkse aflossingen mag berekenen op basis van de verkoopkoers
van de door die verkoper toegepaste vreemde valuta en dat voor de consument tot een schijnbaar
onbegrensde verhogrng van de kosten van de hnanciële dienst leidt, volgt uit de artikelen 3 en 5 van richtlijri
93/13 alsrr'ede uit de punten 1, sub j en I, en 2, sub b en d, van de bijlage bij die richtlijn dat het met het
oog op de naleving van het vereiste van transparantie van wezenlijk belang is te weten of in de
leningsovereenkomst de reden voor en de bijzonderheden van het wisselkoersmechanisme van de vreemde
valuta en de verhouding fussen dit mechanisme en het mechanisme dat is voorgeschreven door andere
bedingen betreffende de vrijgave van de lening, transpannt ztjn gespecihceerd, zodat de consument op
basis van duidelijke en begrijpelijke criterja de economische gevolgen die er voor hem uit voortvloeien, kan
voorzien (zie naar analogie arrest RWE Ve¡trieb, EU:C:2013:180, punt 49).

(14) Wat de in bedingIII/2 gespecihceerde bijzonderhedefl vârì het wisselkoersmechanisme van de
vreemde valuta betreft, staat het aan de verwijzende rechter om te bepalen of een normaal getnformeerde
en redel-ijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument op basis van alle relevante feitelijke gegevens,
waaronder de reclame en informatie die door de kredietvedener in het kader van de onderhandeling van een
leningsovereenkomst worden verstrekt, niet alleen kon weten dat op de effectenmarkt gewoonlijk een
verschil bestaat tussen de verkoopkoers en de aankoopkoers van vreemde valuta, maar ook de - mogelijk
aznzienlijke - economische gevolgen voor hem kon inschatten van de toepassing van de verkoopkoers op
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de berekening van de uiteindelilk door hem verschuldigde aflossingen en dus van de totale
lening.

O

kosçrijs van zrjr,

(75) Gelet op een en ander moet op de tweede vraag worden geanrwoord dat artikel 4,11d2, van richtlijn
93/1,3 aldus moet worden uitgelegd dat, wat betreft een contractueel beding als dat wat in het hoofdgeding
aan de orde is, het veteiste dat een contractueel beding duidelilk en begrijpelijk is opgesteld, aldus moet
worden verstaan dat het niet alleen gebiedt dat het litigreuze beding voor de consument grammaticaal
begrijpelijk is, maar ook dat in de overeenkomst de concrete werking van het wisselkoersmechanisme van
de vreemde valuta waarnaar het betrokken beding verwijst alsmede de verhouding fussen dit mechanisme
en het mechanisme dat is voorgeschreven door andere bedingen betreffende de vrijgave van de lening,
transparant zijn gespecificeerd, zodat de consument op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria de
economische gevolgen die er voor hem uit voortvloeien, kan voorzien.

De

3d" vraag

wordt beantwoord door het Hof:

(77) ln dat verband heeft het Hof geoordeeld dat attikel 6, lid 1, van richtlijn 93/13 ald,ts moet worden
uitgelegd dat het zichverzet tegen een bepaling van nationaal recht, op grond waarvan de nationale rechter,

wanneer

hij de nietigheid van een oneedijk beding in een overeenkomst tussen een verkoper en een

consument vâststelt, de bettokken oveteenkomst kan aanl'ullen door de inhoud van dat beding te herzien
(arrest Banco Español de Crédito, EU:C:2072:349, punt 73).

(78) Gelet op de aard en het gewicht van het openbaat belang waarop de aan de consument - die zich
tegenover de handelaar in een zwakke positie bevindt - verschafte bescherming berust, verplicht richtlijn
93/13 de lidstaten voþns artikel 7, lid 1, juncto de vierentwintigste overweging van de considerans ervan,
in doeltreffende en geschikte middelen te voorzien ,,om een eind te maken aan het gebruik van oneerlijke
hedingen in overeenkomsten tussen consumenten en vetkopers" (zie arrest Banco Español de Crédito,
EU :C:2012:349, punt 68).

(79) Indien de nationale rechter bevoegd zou zljn om de inhoud van oneedijke bedingen die in dergelijke
overeenkomsten voorkomen, te herzien, wordt mogelijk afureuk gedaan aan de verwezenlijking van de
Iange termijn doelstelling van artikel 7 van richtlijn 93/13.Die bevoegdheid zou er immers toe bijdragen dat
de afschrikkende werking die voor verkopers uitgaat van een loutere niet-toepassing van dergelijke
oneerlijke bedingen ten aartzien van de consument, wordt uitgeschakeld, aangezren deze verkopers in de
vedeiding zouden bl-ijven om die bedingen te gebruiken in de wetenschap dat, ook al mochten deze
ongeldig worden verklaard, de overeenkomst niettemin voor zover noodzakelijk door de nationale rechter
zou kunnen worden aanger,'uld en het belang van die verkopers dus gediend zou zirjt (arrest Banco Español
de Crédito, EU:C:2012:349, punt ó9).
(80) Dit betekent evenwel niet dat in een situatie als aan de orde in het hoofdgeding artikel ó, lid 1, van
richtlijn 93/13 zich ertegen veÍzet d^t de nationale rechter het oneedijke beding op basis van de algemene
beginselen van contrâctenrecht schrapt en het vervangt door een nationale bepaling van aan'".ullend recht.

(81) Integendeel, een oneediik beding vervângen door een dergelijke bepaling, die volgens de dertiende
overweging van richtlijn 93/13 woñt geacht geen oneerlijke bedingen te bevatten, strookt volledig met de

doelstelling van richtlijn 93/1,3, a îgezíeî die bepaling ertoe leidt dat de overeenkomst ondanks de
schrapping van beding III/2kar' blijven voortbestaan.
(82) Een oneediik beding vervangen door een nationale bepaling van aanvullend recht strookt namelijk met

de doelstelling van artikel 6, lid 1, van richtlijn 93/13,

die bepaling volgens vaste rechtspraak
^^îgezier:'
beoogt het in de overeenkomst vastgelegde formele evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de
contractpartjien te vervângen door een reëel evenwicht dat de gelijkheid tussen die partijen herstelt en niet

alle overeenkomsten met oneedijke bedingen nietig te verklaren (zie

in

dte zin met name arresten

Pereniðová en Perenið, C-453/1,0,8U:C:201,2:144, punt 31, en Banco Español de Crédito, EU:C:2Q1.2:349,

punt 40 e¡aldaar aangehaalde rechtspraak).
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33. Het Hof EU d.d. 1B december 2014 (lNJ 2015/262 en ECLI:EII:C:2074:2464) nzake

Bakkeus.
De doeltreffende uitoefening van de door richtlijn 2008/48 vedeende rechten wordt evenwel verzekerd
doot een nationale regel volgens welke de kredietgever voor de rechter in begrnsel moet âantoflen dat hij
zijn precontractuele verpl-ichtingen naar behoren is nagekomen. Een dergelijke regel beoogt de bescherming
van de consument te waarborgen, zonder dat al te veel afbreuk wordt gedaan aan het recht van de
kredietgever op een eedijk proces. Zoals de advocaat-generaal in punt 35 van zljn conclusie heeft
aangegeven, moet een zorgvuldige kredietgever er zich immers van bewust zljn dat hij bewijzen dient te
verzamelen en te bew¿ren van het feit dat hij de op hem rustende informatie- en toelichtingsplicht is
nagekomen.

Indien een dergelilk standaardbedi¡g volgens het nationale recht echter betekent dat de consument erkent
dat de op de kredietgever rustende precontractuele verplichtingen volledig ett Íta,^r behoren zijn nagekomen,
leidt het er bijgevolg toe dat de bewijslast inzake de nakoming van deze verplichtingen wordt omgekeerd
met als gevolg dat de doeltreffendheid van de rechten van richtlijn 2008/48 gevaar kan lopen. Het staat dan
ook aan de verwijzende rechter om te verifiëren ofde bewijswaarde van dit standaardbeding geen afbreuk
doet aan de mogelijkheid
zowel voor de consument als voor de rechter
om de correcte uitvoering van
de op de kredietgever rustende
precontrâctuele informatie- en verificatieverplichtingen
ter discussie te
stellen.

Gelet op een en ander moet op de eerste en de tweede vraag worden geantwoord dat richtliin 2008/48
aldus moet worden uitgelegd dat:
deze richtlijn zichverzet tegen een nationale wettelijke regeling volgens welke de bewijslast
betreffende de niet- nakoming van de bij de atikelen 5 en 8 van richtlijn 2008/48
opgelegde verplichtingen op de consument rust, en
deze richtlijn er zich ook tegen verzet dat de rechter wegens een standaardbeding erwan
moet uitgaan dat de consument heeft erkend dat de op de kredietgever rustende
precontractuele verplichtrngen volledig en rìaar behoren zijn nagekomen, waardoor de
bewijslast betreffende de nakoming van deze verplichtingen wordt omgekeerd, met als
gevolg dat afbreuk kan worden gedaan aan de doeltreffendheid van de rechten die bij

richtliln

2008 / 48

worden toegekend.

Dit

laatste arrest is in deze fase van de rechtssttijd tussen partijen zijdelings van belang
l{of etaan te herinneren dat de bewijslast van de eventuele stelling van de bank
dat zij aanha,at informatie- en toelichtingsplicht heeft op haar nrst en dat een beding,
wa rjn de consument op voorhând verklaart dat de bank op dat punt heeft voldaan,
onschadelijk moet u/orden gemaakt.

om uw

34. IJet Hof EIJ d.d. 21 januari2015 (ECLI:EU:C:2015:21) tnzake Unicaia Banco.

De hoofdgedingen betteffen executieprocedures die door Untcaja Banco en Caixabank
zijn ingesteld ter zake van een îtal hypotheken die tussen 5 januari2007 en 20 augustus

^

2010 zijn gevestigd voor bedragen tussen 47 000 EUR en 249 000 EUR.

In

zaak C-482/1,3 bedroeg de vertragingsrente

op de

hypotheeklening 79o/o. Dit

percentage kon worden verhoogd wanneer bij een rtilgrng van de vad¿bele rente met vier

procenq)unten sprake was van een hoger percentage, met dien verstaride dat een
maximum van 25 o/o nominaal op jaarbasis niet mocht worden overschreden. In de zaken
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C-484/13, C-485/13 en C-487 /13 gold voor de hypotheekleningen een vertragingsrente

v^î22,5

o/o.

Het Hof overwoog met betrekking tot deze bedingen:
(28) In dit verband dient in herinnering te worden geroepen dat met betrekking tot de gevolgen die moeten
wotden verbonden aan de vaststelling van de oneedijkheid van een bepaling van eerì overeenkomst tussen
een vetkoper en een consument, uit de bewoordingen van afükel ó, lid 1, van richtlijn 93/13 volgt dat de
nationale rechter een oneedijk contractueel beding slechts buiten toepassing dient te laten opdat het geen
dwingende gevolgen heeft voor de consument,n^af dat de rechter niet bevoegd is om de inhoud daarvan te
herzien. De overeenkomst moet immers in begnsel, zorder andere wijzigingen dan de schrapping van de
oneerlijke bedingen, voottbestaan voor zover volgens de regels vart ralúonaal recht dat voortbestaan van de
overeenkomst rechtens mogelijk is (arresten Banco Español de Crédito, C-618/10,8U:C:20I2:349, punt 65,
en Åsbeek Brusse en de Nlan Garabito, C 488/17,8U:C:2073:341, punt 57).
(29) Nleer in het bijzonder kan die bepaling niet aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter, wanneer hij
vâststelt dat een boetebeding in een overeenkomst tussen een verkoper en een consument oneedijk is, de

in rekening gebrachte boete mag vedagen in plaats van voor de
consument het betrokken beding geheel buiten toepassing te laten (arrest .,l,sbeek Brusse en de Man
Garabito, EU :C:2073:341, punt 59).

hoogte van de aa¡ de consument

(30) Voorts velplicht richtlijn 93/13, gelet op de aard en het gewicht van het publieke belang dat gemoeid is
met de bescherming van de consument - die zich tegenover de verkoper in een zwakke positie bevindt -,
de lidstaten volgens arttkel7 ,lid 1, juncto de vierentwintigste overweglng, om in doeltreffende en geschikte
middelen te voorzien om eerì eind te maken aar het gebruik van oneedijke bedingen in overeenkomsten
tussen consumenten en verkopers (arresten Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, punt ó8, en Kásler
en Káslerné Rábai, C 26/13,8U:C:,2014:282, punt 78).

(31) Indien de nationale rechter bevoegd zou zt:1n om de inhoud van oneedijke bedingen te herzien, zou de
verwezenlijking van het lange termijn doel van artikel 7 van richtlijn 93/1,3 n gevaar kunnen komen. Die
bevoegdheid zou er immers toe bijdragen dat de afschrihkende werking die voor verkopers daarin l¡esloten
ligt dat dergelijke oneed-ijke bedingen zonder meer buiten toepassing worden gelaten teî
van de
^ll-Lzier'
consument, teniet wordt gedaan doordat verkopers nog steeds geneigd zouden zljn om die
bedingen te
gebruiken in de wetenschap dat, ook al mochten deze ongeldig worden verklaard, de overeenkomst
niettemin voor zover noodzakelijk door de nationale rechter zou kunnen worden aanger,'uld en hun belang
dus gediend zouz:rjn (arresten Banco Español de Crédito,EU:C:2012:349, punt69, en Kásler en Káslerné
Rábai, EU:C:2014:282, punt 79).
(32) Gelet op het vootgaande was het Hof van oordeel dat artikel ó, lid 1, van richtlijn 93/73 zichverzet
tegen een bepaling van rat:,onaal recht op grond waarwan de nationale rechter, wanrìeer hij de nierigheid van

een oneedijk beding

in een

overeenkomst tussen een verkoper

en een consument vaststelt, de

overeenkomst kan aan'u'ullen door de inhoud van dat beding te herzien (arresten Banco Español de Crédito,
EU:C:2012:349, punt 73, en Kásler en Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, punt 77).
(33) Het Hof heeft inderdaad ook erkend dat de nationale rechter de mogel,ijkheid heeft om een oneerlijk
beding te velvangen door een nationale bepaling van aan'"'ullend recht, indien de vervanging strookt met het
doel van artikel 6, lid 1, van richtlijn 93/1.3 en het mogelijk maakt een reëel evenwicht tussen de rechten en
verplichtingen van de partijen bij de overeenkomst te herstellen. Deze mogelijkheid is evenwel beperkt tot

gevallen waann door de nietigheid van het oneerlijke beding de rechter verplicht zot zljn om de
overeenkomst in haar geheel te vernietìgen en de consument daardoor geconfronteerd zou worden met
zodanige gevolgen dat hij in zijn belangen zou worden geschaad (zie in die zin zrcesT Kásler en Káslerné
Rábai, EU C:201, 4:282, punten 82-84).
:

(40) Dit houdt met name in dat de vaststelling van een wettelijk drempelbedrag niet belet dat de nationale
rechter aan wie een in een overeenkomst opgenomen vertra¡fngsrentebeding wordt voorgelegd waarbij de
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verttâgingsrente lager is dan het in de tweede overgangsbepaling van Ley 7/2013 bedoelde drempelbedrag,
toetst of dat beding mogelijk oneedijk is in de zirrtvar^ artjkel 3 van richtlijn 93/L3.F.etvertrâgiflgsrente van
minder dan driemaal de wettelijke rente kan dus niet zonder meer worden aangemerkt als eerlijk in de zin
v¿n de richtlijn.

35. Het Hof EU d.d.23
(ECLI:EL:C:2075:262) lnzake Van Flove. Ook hier ging
^pr112075
het om kredietovereenkomsten, die gekoppeld waren aan
arbeidsongeschiktheidsverzekedngen. Het Hof herhaalde zrjn thematiek:
N{et het oog op de naleving van het transparantieveteiste is het voor de consument bijgevolg van wezenlijk
belang dat hij vóór sluiting van de overeenkomst niet alleen kennisneemt van de voorwaarden waaronder
dekking wordt vedeend, maat ook van de bijzonderheden van het mechanisme voor betaling van de aan de
kredietgever verschuldigde aflossingen in geval o'rtt ,¡6llsrìige arbeidsongeschiktheid van de kredietnemer en
de verhouding tussen dit mechanisme en het mechanisme dat is voorgeschreven door andere bedingen,
zodztlnj op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria de economische gevolgen die er voor hem uit
voortvloeien, kan inschatten. Dit is zo aangezien de consument aan de hand van deze twee soorten
informatie zal beslissen of hij wenst contractueel gebonden te zljn aan een verkoper door de voorwaarden
te aanvaarden die de laatstgenoemde tevoren heeft vastgelegd (zie taar atalogle arresten RWE Vertrieb,
C-92/71, EU:C:2013:180, punt 44 Kâsler en Káslerné Pt6.},at, C-26/1,3,8IJ:C:2014:282, punten '/0 en73, en
Nlatei, C-1, 43 / 1,3, EU :C:2075:1,27, putt 7 4).

AAN\'ULLE,NDE, FE,ITEN E,N OMSTANDIGHE,DE,N

I wordt door drs. Van Rossum bij e-mail d.d.27 mei2016 (13:25)
corffnentaar gegeven op correspondentie tussen een bestuurder van Sdb (Jos vân der
Born) en een donateut, die in zijn brief d.d. 2 augustus 2010 beschtijft hoe een overstap
van een Euribot-rente ttaal een ander rentetype binnen de bank tot aanzienlijke
moeilijkheden en kosten leidt.

36. Als productie

37. Als productie II wordt een kostentabel in tekening gebtacht, waaruit volgt tegen welke
kosten men oploopt bij een overstap fl^ r een ander rentetype binnen de bank.

III betreft het geval van de familie Van Nimwegen. Het geval Van Nimwegen
staat model voor een aanztenltjke hoeveelheid gedupeerden, wâarvoor Sdb opteedt.
Onderdeel 1. van deze productie beteft de bevestigingsbrief d.d. 5 januari 2006 van de
bank aan de familie Van Nimwegen (dus een bevestiging van de Euribot-lening). Nergens
in deze brief wordt ook maar verwezen fla r een opslagwijzigingsbeding.
Oveteengekomen is een 1.-maands Euribor en een opslag van 0,70o/o. Onderdeel 2 van
deze productie is de bdef d.d . 26 januari 2009 van de zljde van de bank, waadn de
opslâgverhoging van 0,5o/o naar 7,00o/o wordt aangekondigd. Onderdeel 3 is de
ptotestbrief (een detgelijke brief werd in 2009 door een overgrote meerderheid van de
leningnemers geschteven). De vraagstelling van de overrompelde consument is
veelzeggend: i) mag de bank de spelregels tijdens de wedstrijd verandeten, ü) afgesproken
wâs een individuele opslag, die verband houdt met de Lw (kunt u mij helderheid op dit
punt brengen, üi) geef duidelijkheid over hoe deze opslag is tot stand is gekomen!
Ondetdeel 4f 5 van deze ptoductie, de brief van de bank d.d.6 maart2009 geeft een
uitermate ontwijkende ântwoord op de door de fam.Yan Nimwegen gestelde legitieme
vrâgen. Nu opeens is er niet sprake van een individueel dsico, mza.f val:r een intern risico

38. Ptoductie

om het product kostendekkend te houden! Ovet transparantje gesproken!
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39. Als productie

O

IV wordt

de bevestigingsbrief d.d. 7 novembet 2005 van de bank aan de
familie Van Veldhoven in het geding gebracht. l7ederom een standaard bevestigingsbrief,
Let oo wat de bank schriift: hierbii seven wii u een overzicht van de belansriikste condities van uw
woninghypotheek. Vervolgens worden deze condities genoemd en wat valt op? Er wordt
met geen woord over het wiizigingsbeding gesptoken!

40. Het is al gezegd: een gtote groep gedupeetden heeft n 2009 te hoop gelopen tegen de
opslagverhoging vap februari 2009. Als productie V wordt de protestcorrespondentie
van de familie Loeffen in het geding gebrachl Uit de cortespondentie volgt dat de bank
de wijzigrngsbedingen ook toepaste op leningnemers, voor wie geen wijzigingsbeding
gold.
41. Als productie VI wordt de protestcorrespondentie van de familie A in het geding
gebtacht (de famiJie werd op verzoek geanonimiseerd). Bii bdef d.d. 26 januari2009
kondigt de bank de 1"" opslagverhogmg per 1 februari 2009 azn (van 0,5o/o naar 1.,o/o). De
heer A. protesteert hiertegen bij bdef d.d. 10 februad 2009. Bll bdef d.d. 20 oktober 2009
kondigt de bank opnieuw verhoging van de opslag aatt zozls in uw kredietovereenkomst is
âângegeven, besta¿t de debetrente van uw lening uit een euribor-tetentarief vermeerderd met een
individuele ooslas. Conform de voorwaarden voor euriborleninsen kan de individuele ooslap worden
gewrlzigd. Met ingang van 1 november wordt uw individuele opslag verhoogd van 0,70o/o naar 1,,20"/".

Bij

brief d.d. 24 apnl2012 kondtet de bank de 2d'in het geding zijnde verhogìng aan van 1,o/o
naar 2o/o. Ook hietegen komt de heer ,4.. in het geweer met ztjn brief d.d. 6 jult 2012. Er
volgen dan enige brieven van de hand van de,\BN AMRO. De laatste is interessant, de
bdef d.d. 31 januari 2013, dte standaard naar iedere Euribor-leningnemer is vetsfuurd. In
het een na laatste blok heet het: U hoeft daarwoor niets te doen. Andets gezegd u hoeft niet
meer te stuiten. Hieruit kanbezwaarlijk iets anders worden afgeleid dan dat de bank voor
wat betreft de opslagvethoging uit 2009 afstand deed van haar bevoegdheid om zich op
de verjaring te beroepen.
42. Ook tegen de opslagvedagingen in 2015 en 2016 hebben vele leningnemers geprotesteerd.
Het ging de leningnemers er om dat zlj tnnsparant wilden te worden getnformeerd over
het hoe en waarom v^n deze vedagingen. Als productie VII brengt Sdb een standaard
protestbrief (collectief door de Sdb opgesteld) d.d. 1,0 maart 201,6 n het geding, alsmede
het standaard antwoordschrijven van de bank.

In nutshell de bank:

vânwege de concurrentiegevoeligheid kunnen wij de opslag helaas niet verder
specifìceren voor de verschillende onderdelen. ¡ü/tj zljn hier overigens juridisch gezien ook niet toe

verplicht.

43. Als ptoductie VIII wordt aan de MvA gehecht een mini-enquête over het kwantum
klagers tegen de opslagverhoging uit 2009. uit de sondering kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:

Een substantieel deel van de SDB donateurs þeschat 40 - 70o/o) heeft te maken
gehad met de opslagverhoging van 0,5o/o ln 2009 en daattegen ookl>ezwaar
aangetekend.

Die donateuts hebben overwegend bij de opslagverhoging 'nvoorjaar 201.2, dus
binnen de verjaringstermijn van 3 jaar na de afwljzing van hun eerdete bezwaar door
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de bank in oktober 2009, wedetom bezwaar gemaakt, onder verwijzing naar hun
eerdete bezwaar (dat daarmee gestuit is).
!Øelk bezw^ar ett stuiting op 31. januari2013 is gevolgd door een mededeling van de
bank dat veÍdere stuiting niet noclig is (zie punt 41 hiervoor).

44. Als productie VIIIa wordt de kredietovereenkomst d.d. 25 oktober 2005 tussen de heer
A. en de bank in het geding gebtacht. Deze overeenkomst staat model voor Euriborhypotheken, die de leningnemers afsloten. Zoals ook is betoogd in de dagvaarding in de
1"" aanleg (zie de punten 28 t/m 48) ziidens Sdb, werd standaard met de leningnemers
overeengekomen dat het ging om een indiuiduele opslag, dus een opslag gerelateetd de
verhouding hoogte lentngf waarde van de woning (= Ltv). Dit gegeven wordt tot 2 keer
toe in de overeenkomst met zoveel woorden genoemd (op de pagina's 1 en 2).
45. Productie IX wordt hietna genoemd en uitgewerkt in hoofdstuk "de noodzaak van de
opslagverhogingen".
46. Productie X wordt hierna genoemd en uitgewerkt in hoofdstuk "de noodzaak van de
opslagverhogingen".

DE,VOLUTIEVE WE,RKING
47. Uit een baaierd van techtsgrondslagen, die Sdb aanhaar vordedngen ten grondslag heeft
gelegd, heeft de rechtbank (ambtshalve) enkel de grondslag van de onredeliik
bezwarendheid (in combinatie met richtlijn 93/13lnzake oneedijke bedingen) geopteerd
en op basis van deze grondslag tot een juist oordeel gekomen. Enkel voor het geval dat
de door de bank voorgestelde grieven doel treffen en het vonnis om deze reden wordt
vernietigd, komt uw Hof voor de taak te stâân alle niet behandelde onderwerpen en
grondslagen (uit de 1"" aanleg) alsnog te onderzoeken en te beootdelen. Sdb meent dat in
dat geval een ptominente plaats toekomt aan enerzrjds de gtondslagvan de oneedijke
handelspraktijken, die ook vanEU-aard zljn; ook zrl leiden b\ aanvaarðíns van de
gtondslag tot vernietiging vân de wijzigingsbedingen. -{ndezijds heeft Sdb in de 1""
aanleghaar prrll;rarre piilen gericht enhaarkaarten gezet op de nakoming van de gemaakte
afspraak met de bank: de individuele opslag die met de bank was overeengekomen. Daar
moest (en moet) de bank zich aan houden.

AND E,RE, NE,D ERLAND S E RE,CHTSPRA,\K OVER ONE,ERLIJKE,

B E,D

IN GE,N

:

48. In Rb. Midden-Nederland 2 september 2075, (ECLI:NL:RBMNE:2015:6873) speelde het
volgende: De rechtbank heeft Hoist bij tussenvonnis in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over het
vermoeden van de rechtbank dat het beding dat opgenomen is in art. 8 juncto 9 van de algemene
voorwaarden, een oneedijk beding is in de zin va¡ art. 2 sub a juncto art. 3 lid 1 Richtlijn 93 / 13. In de
onderhavige situatie heeft de krediefverstrekker de kredietsom opgeëist. Het Hof 's-Hertogenbosch heeft
bij arrest van 18 december 2012 (I-JN 8Y6612) geoordeeld dat na opeising van het openstaande saldo een
vertragingsvergoeding over het gehele uitstaande saldo kan worden berekend die qua percentage gelijk is
aan de kredietvergoeding, indien dit is overeengekomen. In het onderhavige geval is dit overeengekomen.
Een dergelijk beding moet echter worden getoetst aan de Richtlijn oneerlijke bedingen. De toepassing van
het beding leidt ertoe dat de consument wordt gehouden tot betaling van de overeengekomen rente terwijl
hij geen gebruik meer kan maken van de kredietfaciliteiten. Naar het oordeel van de rechtbank wordt
daarmee een orìevenredig hoge schadevergoeding aan de consument opgelegd. Het overeengekomen
percentage ligt weliswaar beneden het maximaal toegestane krediewergoedingspercentage, mââr
mimschoots boven de wettelijke rente. Dat Hoist als kredietverstrekker een bijzondere positie inneemt die
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een hoger rentepercentage rechwaardigt, kan in zijn algemeenheid niet worden aanvaard. Een beding in
algemene voorwaarden is vernietigbaar als het gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst,
de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de
overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de tegenpartij van de gebmiker van
algemene voorwaarden. Een richtlijnconforme uitleg van het Nederlandse recht is geboden (HR 13
september 2013, ECLI:NL:HR:2013:691). -{rt. 4 van de Richtlijn 93/1,3bepaalt dat "voor de beoordeling
van het oneedijke karakter van een beding van een overeenkomst alle omstandigheden rond de sluitìng van
de overeenkomst (...) in aanmerking genomen worden, rekening houdend met de aardvart de goederen of
diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft". De Europese Commissie acht art. 4 voldoende
geimplementeerd in art. 6:233 BW (advies Commissie van de Europese Gemeenschappen vân 6 april 1998
uit hoofde v^î alt. 169 var het EG-Verdrag, kenbaar uit w.o. 26 470 vergaderjaar 1998/1999, m. 3, p.7; zie
ook de Ministet van Justitie, 26 47 0 nr. 5, p. 1 : de wettelijke regeling v^Ír
6:233 'geeft steeds ten minste
dezelfde bescherming'.) Årt. 5 van de richtlijn is, na een procedure tussen^tt.
Commissie en Nededand (ÀB
2007, 34), alsnog geïmplementeerd en bevat het transparantiebeginsel.

Dan volgt de belanghebbende overweging, die gelijkenis vertoont met de overweging van
de rechthank in het vonnis w^ fvafl beroep:
De rechtbank acht het noodzakelijk ook dit transparantiebeginsel in de onderhavige kwestie te betrekken.
Dit volgt bovendien ut art. 6:238lid 2 Bní, inhoudende dat bedingen duidelijk en begrijpelijk moeten zijn
opgesteld. De rechtbank wijst op HR 13 september 2073 (ECLI:NL:HR:2013:691). Uit de srukken blijkt
voldoende dat Hoist in plaats van de wettelijke rente, vermeerderd met 12 procentpunten, thans
neerkomend op een krediewergoedingspercenta ge van 1.4o/o op jaarbasis, een
vertragingsvergoedingspercentage ter hoogte van 7 ,670/o hanteert en daarmee op 55o/o zit van het
kredietvergoedingspercentage dat de v/etgever voor'Wck-kredieten maximaal redelijk heeft geoordeeld. De
wiize waarop het bedrag van 7.677o tot stand is gekomen is verder intransparant in de zin van HvJ 30 april
2014 (ECLI:EU:C:2014:282. Kásler) omdat enkel dat percentage gedaagde geen duideliike en begrijpeliik
criteria geeft die hem kunnen doen voorzien wat de economische gevolgen ziþ die voor hem ziin
verbonden aan onmiddellijke opeising. Deze intransparantie is voorts gelegen in het woordie 'eventueel' in
art. 9 van de geldende algemene voorwaarden. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het beding
onredelijk bezwarend is. Dit heeft tot gevolg dat het beding ex art. 3:40 en ó:233 onder a BW moet worden
vernieugd. De gevorderde vertragingsrente moet dan ook worden afgewezen.

49.In uw tussenarrest d.d. 19 mei 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:1931) werd het navolgende
ovefwogen en Sdb geeft daatophaat cotûnentâalTetzljde: dit arest werd gewezen,
voofdat het vonnis, w^ nvarr beroep, werd gewezen. Sdb meent dat dit arrest ook voor
ondethavþe z^ k richtinggevend moet zr1n. lrí.et is in elk geval duidelijk dat het betoog
van de bank in haat MvG, dat in de kern erop neerkomt dat bijlage 7 j van de Richtlijn
93 /1,3 niet van toepassing is omdat de uitzonding van bijlage 2 onder b van deze fuchtlijn
eerstgenoemde bepaling overrulet, dus niet juist is.

Ook in dit arrest ging het om de volgende 2 voorwaarden, die in de onderhavrge zaak
gelijkelijk een rol spelen:
(iv) Artikel 10 van de Voorwaarden 1997 bepaalt:

"De Bank is te allen tijde bevoegd om het rentepercentage te wrlzigen, indien de
ontwikkelingen van de tente op de geld- en kapttaalmarktltaar daartoe aanleiding geeft.
Het door de Schuldenaar tebetalen bedrag zal zlsdan worden hetberekend onder
handhaving vân de looptijd."
(v) Attikel 4.1.4. van de Voorwaarden 2008 luidt als volgt:
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"Is op de Lening het Euribor-rentetarief van toepâssing dan geldt het éénmaands
Euribor-tarief. Het éénmaands Euribot-tarief wordt vastgesteld op de voodaatste
werkdag van de maand en geldt voor de volgende maaîd, vetmeerderd met een opslag.
Dit rentepercentâge wordt afgerond op drie cijfers achter de komma. Het door u te
betalen bedrag zalbij elke rentewijzigngwotden hetberekend onder handhaving van de
looptijd. De Bank is bevoegd de opslag te wijzigen. Over die wijziging zult u op voorhand
schriftelijk gernformeerd worden."

De standpunten van partijen waÍen:
De benadeelde heeft gesteld over 4.1.4 van de AV 2008:
Grief 1 strekt ten betoge dat artikel 4.7.4 vzn de Voorwaarden 2008 is te kwalificeren als een onredelijk
bezwarend beding in de zin van attikel ó:233 sub a B\17. Uit de inleiding op de grieven volgt dat [appellante]
zich op het standpunt stelt dat het genoemde artikel oneedijk is in de z|n var EG-Richtlijn 93/13
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (hierna: de richtlijn) en dat het artikel
bijgevolg nietig is. Volgens de billage bij deze richtlijn, onder j, kan een algemene voorwaarde als onredelijk
worden beschouwd als het de dienstvedener machtigt om zonder geldige, in de overeenkomst vermelde
reden eenzijdig de voorwaarden van de oveteenkomst te wijzigen. In casu is dat de strekking van artikel
4.7.4 var de Voorwaarden 2008 waarop ÀBN ,{N{RO zich beroept, aldus [appellante].

De bank heeft betoogd en dit is eigenlijk een verkorte versie van de in het geding zrlnde
MvG:
,\BN ÀÀ'IRO betoogt dat uit lid 2 onder b van

de bijlage bij de richtüjn onomstotelijk blijkt dat lid 1, sub j
niet in de u/eg stâat aan bedingen waarbij de leverancier van financiële diensten zich het recht voorbehoudt
de door of aan de consument te betalen rentevoet te wijzigen, mits de andere parijvnj is de overeenkomst
met onmiddcllijke ingang op tc zeggen. Åan deze vereisten is voldaan, aldus

'\BN '\NIRO.

Het Hof oordeelt eerst over 4.1..4 van de AV
3.4

Op 21. maart 2013 heeft het Hof van Justitie van de EU in de zaak C-92/11ßìVE Vertieb tegen
\¡etbraucherzentrale Nordrhein-\X/estfalen) ârrest gewezen. Het hof heeft in r.o. 49 over.wogen dat het hof
aangaatde de beoordeling varì een beding op grond \r/^ rvart de verkoper de kosten van de dienst eenzijdig
kan wijzigen reeds heeft verklaatd dat uit de artikelen 3 en 5 van de richtliln alsmede uit de punten 1, sub i
en l, en 2, sub b en d, van de bijlage bij de richtlijn volgt dat het van wezenlijk belang is te weten of ten
eerste, in de overeenkomst de reden voor en de wijze van aanpassing van de kosten van de dienst
transparant zijn gespecificeerd, zodat de consument op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria
eventuele wijzigrngen van deze kosten kan voorzien en ten tweede, de consumenten het recht hebben de
overeenkomst te beëindigen in geval van een daadwerkelijke wijzigtng van deze kosten (zie tn dte ztn zrjn
ârrest van 26 apnI2072,Iwitel, C-472/10, onder 24,26 en 28).In r.o. 55 van het arrest wordt overwogen
dat bij de beoordeling of een standaardbeding waarin een leverancier zich het recht voorbehoudt om de
gasprijs te wijzigen, beantwoordt aan de in deze bepalingen (artikel 3 en 5 van de richtlijn - toevoegrng hof)
eisen van goede trouw, evenwicht en transparântie, wezenlijk belang moet worden gehecht aan met

ili:""

- de vraag of in de overeenkomst de reden voor en de wijze van aanpassing van deze prijs transparant
worden toegelicht, zodat de consument aan de hand van duidelijke en begrijpelijke criteria eventuele
wijzigingen var deze prijs kan voorzier. Wanneer vóór sluiting van de overeenkomst daarover geen
informatie is verstrekt, kan dit in beginsel niet worden goedgemaakt enkel door het feit dat de consumenten
in de loop van de uitvoering van de overeenkomst redelijke tjrjd vooraf zullen worden gernformeerd over de
prijsaanpassing en hun opzeggingsrecht, mochten zlj deze aanpassing niet wensen Ie aanvaardet, en

27

lllJtiti

I I'lJ55IN

;:;.j,'l;:,,,.
- de vraag of de consument in concteto daadwerkelijk zijn opzeggrngsrecht kan uitoefenen.

o

Gezien het mogelijk belang van dit arrest voor de onderhavige zaak zaI het hof partijen in de gelegenheid
stellen zich daarover uit te laten en, zo nodig, hun stellingen daaraan âân te passen, eerst lâppellante] en
daarna -ÅBN ÀlvIRO.

De opvatting van Sdb: als de overeenkomst de reden voot en de wijze van aanpassing niet
ftansparant toelicht, zodat de consument niet aan de hand van duidelijke en begrijpelijke
criteria eventuele wijzingen van deze pdjs kan voorzien, dan ztjn deze standaardbedingen
(dus: de afükelen 4.1.4 en 10 AÐ niet transparant, verstofefl zLi het evenwicht aanzienlijk
efl zijn ze niet in oveteenstemming met de goede trouw. Dan komt men dus niet meer toe
aan devnagof de consument daadwerkelijk zijn opzeggingsrecht kan uitoefenen. Omdat
de artikelen 4.7.4 en 10 AV de reden voot en de wijze van aanpassing niet toelicht (sterker
nog niets eens noemt) , zljn deze bedingen oneedijk en dus vernietigba ar. Daarb\ spelen,
zoals bedoeld in attikel 4 van de Richtlijn, dan nog de omstandigheden die in de
beoordeling moeten worden bettokken: met de enquête, zoals geproduceerd in de 1.""
aanleg (verwezen wordt naar punt 88 en de daar genoemde ptoductie 75 conclusie van
repliek zijdens Sdb), toonde Sdb al aan dat praktisch geen van de participanten
voorafgaande voodichting en informatie van de bank ontving over het wiizigingsbeding.
Over attikel 10 AV heeft het Hof nog niet geootd eeld, maar het geeft al wel de route aan
die moet worden doodopen om deze vtaagte beantwoorden. Uw Hof overwoog:
3.5

Voorts dient het hof ambtshalve te beoordelen of art. 10 van de Voorwaarden 1997 oneerlijk is in de zin
van de richtlijn. Bij dat beding rijst, mede naa¡ aanleiding vân genoemd arrest, de vraag of de wijzigrngen
van het rentepercentage die,\BN ,\r\IRO kan doorvoeren op grond van het criterium'indien
ontwikkelingen van de reflte op de geld- en kapitaalnarkt haar daartoe aanleiding geeft' voor de consument
voorspelbaar zijn, ook al zijr' de bewoordingen op zich grammaticaal duidelijk en begrijpelijk. De vraag die
moet worden beantwoord is of in art. 10 van de Voorrvaard en 1997 de reden voor de aanpassing van de
opslag transp atant is gespecificeerd , zodat een geïnformeerde consument op basis van duidelijke en
begrijpelilke criteria de economische gevolgen die er voor hem uit voortvloeien kan voorzien. Het hof wijst
in dat verband ook op het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 26 februan 2015, Nfatei c.s. tegen
Volksbank România, C-1,43 /'13, onder 7 4 en volgend. Omdat de rechtsstrijd tussen partijen geen betrekking
heeft gehad op de mogelijke oneedijkheid van art. 10 in de zinvar' de richtlijn, zallnetlnof partijen in de
gelegenheid stellen zich dazrovet, mede in het licht van genoemde arresten, alsnog uit te laten en, zo nodig,
hun stellingen daar:.ar' aan te passen, eerst lappellante] en daama,\BN ÅMRO.

Uw Hof verwees brj deze laatste overweging uitdrukkelijknaar Matei. \X/aar ging het in
Matei (Hof EU d.d. 26 februari 2015 (ECLI:EU:C:201 5:127) au fond over?
De kredietnemers hebben bij de Volksbank twee k¡edietoveteenkomsten gesloten.

De eerste overeenkomst, die op 4 maafi 2008 is gesloten en dient om lopende
persoonlijke uitgaven te dekken, heeft bettekking op een krediet ten belope van
B 000 EUR. Dat krediet, dat moet worden terugbetaald over een periode van vijf jaar, is
verleend tegen een vaste jaatlijkse rente van 9 o/o en met een JKP van 20,49 o/o.
De tweede overeenkomst, die op 7 ma.art 2008 is gesloten, heeft betrekking op

een

krediet ten belope van 103 709,18 Zwitserse frank (CHF) ter financiedng van de aankoop
van een onroetend goed met een hypothecaire wââfbofg. Dat krediet moet wofden
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terugbetaald over een pedode van 25 iaar tegen een jaadijkse rente van 3,99 7o en met een

JI(P van 79,55

o/o.

Artikel 3, onder d), van de bijzondeÍe voorwà rden van die twee overeenkomsten,
betreffende de variabiliteit van de rentevoet, bepaalt dat ,,de bank zich het recht
voorbehoudt de toepasselijke rentevoet te wijzigen in geval vân grote schommelingen op
de geldmarkt en alsdan de nieuwe rentevoet aan de kredietnemers meedeelt. De aldus
gewijzigde ïentevoet is van toepassing vanaf de datum van kennisgeving ervan".

Artikel3.5 van de algemene voorwâârden van de in het hoofdgeding aan de orde ziinde
kredietovereenkomsten, met als titel ,,risicoprovisie", bepaalt dat de kredietnemer voor de
ktedietvedening de bank een over het saldo van het ktediet berekende risicoprovisie
verschulcligd kan zijn dte hij gedurende de volledige looptijd van het krediet maandelijks
betaalt.

Het Hof oordeelde voor zover hier van belang:
Ten slotte lijken die bedingen ook buiten de werkingssfeer van artikei 4,hd 2, van richtlijn 93/1,3 te vallen,
aangeziet uit het dossier waarover het Hof beschikt, lijkt te kunnen worden opgemaakt dat het oneerlijke
karakter van die bedi¡gen niet wegens een vermeende ongelijkwaardigheid tussen het percentage van de
gewijzigde rentevoet en een of andere tegenprestatie voor die wijziging is aangevoerd, maar wel wegens de
voorwaarden en criteria voor die wiiziging door de kredietgever. in het bijzonder de reden dat er .,grote
schommelinsen oo de peldmarkt" ziin.

Ook voot wat deze kredietovereenkomsten herhaalt het Hof de I(aslet-regel, maar voor
dit arest geldt dat wel degelijk aanbljlage 2 onder b (en d) wordt getoetst:
NIet name uit de artikelen 3 en 5 van richtlijn 93/13 et de punten 1, onder j) en l), en 2, onder b) en d), van
de bijlage bij die richtlijn volgt dat het met het oog op de naleving van het vereiste vân trânsparantie van
wezenlijk belang is te weten of in de leningsovereenkomst de reden voor en de bijzonderheden van het
aanpassingsmechanisme van de rente en de verhouding fussen dat beding en andere bedingen inzake de
vergoeding van de kredietgever, transpârant zijn gespecificeerd, zodat een gernformeerde consument op
basis van duidelijke en begdjpelijke criteria de economische gevolgen die er voor hem uit voorfvloeien, kan
voorzien (zie in die zln atrest Kásler en Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, punt 73).

Dus niks erva;n d^t kredietovereenkomsten versterkt met een hypotheek van toetsin g zijn
uitgesloten, zoals de bank blijft doorhameren!
Daat komt een interessante overweging van het Hof bij:
Àangaande de in het hoofdgeding aan de orde zijnde contractuele bedingen en in de eerste plaats de
bedingen die de kredietgever machtigen de rentevoet eenzijdig te wijzigen, moet worden onderzocht of de
verhogingen van die rentevoet die de kredietgever kan doorvoeren op grond van het, op het eerste gezicht
weinig transparante, criterium van ,,grote schommelingen op de geldmarkt" voor de consument
vootspelbaar zijn, ook al is deze laatste uitdrukking op zich gramrr'a:Jcaal duidelijk en begrilpelijk.

Daarmee is dan tevens het pleit beslecht ten aanzien van het in het geding zljnde beding,
zoals genoemd door de rechtbank:l;.3.12.8 van het aangevallen vonnis: de bank is te allen
tijde bevoegd het rentepercentage te wijzigen, indien de ontwikkeling van de rente op de geld- en
kapitaalmarkt daartoe aanleiding geeft. Tetecht dat de techtbank over dit beding overwoog in
t.o.v. 5.26: weliswaar is in 1 variant vermeld dat "het rentepercentage kan worden gewijzigd wanneer de
omstandigheden op de geld- en kapitaalmarkt daartoe aanleiding geven", maar ook deze vermelding acht de
rechtbank te weinig concreet, nu niet is vermeld welke omstandigheden ÀBN ÅlvIRO hierbij op het oog
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heeft. Bovendien zal, als deze aanleiding zich volgens ,\BN ,\,\IRO
"""r0"*, t,;; ï:a--1er kunnen
worden afgeleid op welke wijze de wijziging van de opslag dient te worden vastgesteld. En dan nog
vefder de rechtbank in deze overweging: bovendien zal, aIs deze aanleiding zich volgens de ÂBN
ÀÀ,IRO voordoet, uit dit beding niet kunnen worden afgeleid op welke wijze de wijzigrng van de opslag
dient te worden vastgesteld.

Voor de risicoprovisie overweegt het Hof dan nog:
Àangaande in de tweede plaats de bedingen die voorzien in de ,,risicoprovisie", rijst de vraag of in de
bettokken leningsovereenkomst op transparante wijze is uiteengezet wat de reden is voor de vergoeding die
met die provisie overeenstemt, aatgezien wordt betwist dat de kredietgever verplicht is om werkelijk een
tegenprestatie te verrichten om die provisie te verkrijgen, afgezien van het feit dat hij het risico van nietterugbetaling draagt, w^ w^rr wordt beweerd dat het reeds wordt gedekt door een hypotheek. Het gebrek
n traîsp^Í^ntie bij de vermelding in de in het hoofdgeding aan de orde zijnde overeenkomsten van de
^redenen
voor die bedingen lijkt overigens te worden bevestigd door het in punt 29 van het onderhavige
arrest in herinnering gebrachte feit dat de kredietgever in casu de kredietnemers heeft voorgesteld om de
benaming van die bedingen te vervangen door ,,provisie voor beheer van het krediet", zonder echter de
inhoud van die bedingen te wijzigen.

50. In de zaak Seba/gem. Âmsterdam (HR 29-04-201,6 / ECLI:NL:HR:2016:769) ging het
om een wijzigingsbeding in de AV van de gemeente Amsterdam voor wat betreft
erþachtcanon. De overweging 5.1.6 is interessant.

De cassatieklacht luidde:
5.1.5

De onderdelen À.5 en -À.6 bevatten de klacht dat het hof heeft miskend dat het feit dat het hier aan de orde
zijnde beding op de indicatieve lijst bij de Richtlijn staat, nog niet zonder meer meebrengt dat dit beding
onredelijk bezwarend is.

De Hoge Raad ootdeelt aldus en Sdb geeft de overwegingen nuÍìmeringen met letters en
geef daarnaast haat corrunentaar:
5.1.6

a) Vooropgesteld wordt dat het bij de onderhavige wijzigingsbevoegdheid niet om een beding gzal dat op
grond van de art. 6:236 e¡ 237 BW als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt of wordt vermoed dat te
z1jn. F,en beding dat (uitsluitend) voorkomt op de indicatieve lijst bij Richtlijn 93/1,3/EF.G, behoeft niet
noodzakelijkerwijs als oneedijk te worden beschouwd.

Commentaar: Sdb zal hterna in punt 56 betogen dat de onderhavþe bedingen op grond

v^n h^at ratio ondet artikel 6:236 sub i B\JO zijn te kwalificeren en dan is het
wijzigingsbeding direct al onredeltjk bezwarend en vetnietigbaar. Daarflz;ast: de Hoge
R.aad zegt: tiet noodzakelijkerwijs. Dat betekent aldus dat er weinig extra substantie nodig
is om het wijzigingsbeding onredelijk bezwarend te doen zijn. Daarl:ij moet er opnieuw
op worden gewezen dat de bank vootafgaande à îhet afsluiten van de overeenkomst
met de leningnemets niet aan haar informatieverplichting heeft voldaan. Gezien het
hiervoor genoemde arrest jnzake Bakkeus rust de bewijslast, van het hebben voldaan aan
deze verplichting, op de bank. De enquête onder de participanten (zie punt 88 conclusie
repliek zijdens Sdb en de daar genoemde ptoductie 75) heeft aaî het licht gebracht dat
bijna geen van de leningnemets bij het aangaan van de Euribor-hypotheek op het bestaan
van het wijzigingsbeding is gewezen. B7o/o van de donateurs weet zeker dat az¡ L:ren
voorafgaande aan het afsluiten van het contract is verteld dat het risico van het product
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was gelegen in het bewegen van de Euribor-rente en960/o van de donateurs is er niet op

gewezen dat de bank de bevoegdheid had om de opslag op elk moment met een
onbekend percentage te vethogen. Ook uit de standaarddocumentatie, die leningnemers
bij het
n van de overeenkomst van de bank ontvingen, blijkt dat er van het
^angà
wijzigingsbeding geen gewâg wetd gemaakt. Daarbtj speelt als cruciale rol dat de bank met
de wiiziging van de opslag voor ogen stond om te kunnen ingrijpen bij een negatieve
ontwikkeling van de Ltv. Vandaar dat er destijds door de bank werd gehamerd op het feit
dat er sprake vân een individuele opslag was. Sdb verwijst naar de punten 28 t/m 48 van
de inleidende dagvaarding, alwaar dit thema van de individuele opslag is uitgewerkt met
verwijzing naar de daar genoemde relevantie ptoducties. Voor het leesgemak van uw Hof
wordt dit onderdeel van de inleidende dagvaatding hierna ingeplakt. De bank heeft in het
onderhavþe geval om te beginnen n 2009 het wijzigingsbeding voor een ander doel
gebruikt dan waatvoor het in het leven was geroepen. Het werd vanaf 2009 ngezet om in
de financiële cdses bedrijfseconomische tegenvallers van de bank af te wentelen op de
leningnemers. Het was dus een pour-besoin-de-1a-cause-argumentatie van de bank om
haat tegenvallende bedrijfseconomische tesultaten te ondervangen. Dat is dus een
eminente omstandigheid om in deze toetsing te betrekken. De thematiek van de
individuele opslag, zoals uitgewerkt in de inleidende dagvaarding, die moet worden
meegenomen in de toetsing dat er sprake van is van onredelijk bezwarende bedingen en
dus oneedijke bedingen (en om te voldoen aan de verplichting om alle omstandigheden
van het geval ten tijde van de totstandkoming van de Euribor-overeenkomsten in de
beootdeling te betrekken):
(28) De website van de bank toont in 2006 de volgende tekst (zie: ptoductie 30). Voor de onderscheiden
hypotheekvormen met een eudbor-rente worden vaste opslagen genoemd door de bank. De ba¡i¡rente wordÍ
uerhoogd met een oþslag.

Dery oþslagen ryin: 0J% uoor l'{HG-hlpotheken (NHG = nationale hlpotheek garanti4, 0,7%
(ot 75% uan de execaÍiewaarde) en 1 ,)ok uoor Íoph1þotheken (tot 1 250k aan de execaÍiewaarde)

uoor sÍandaard-hlpotheken

efl uotTlien Íamen met

de

gepublicærde

Euibor

het

taieJ

(29) Blj de introductie van de euribor heeft de bank gebruik gemaakt van een nieuwsbrief d .d. 14 apnl2005
(zie: ptoductie 31). Ook uit deze informatie volgt dat het gaat om een basisopslag van 0,57o, een
standaardopslag van 0,2o/o (= 0,5"1" + 0,2o/o = 0,7o/o) en voor mensen dle zwzar overwerhypothekeerd zijn
eeî zgn. topopslag van 0,30o/o (0,7"/" + 0,3o/o = 1o/o).
(30) In een andere circulaire van de bank aangaande de introductie van de euribor (de datum is weggevallen
/ zie: ptoductie 32) wordt dit beeld omtrent de opslagen bevestigd. Op de basisrente komt ueruoþns een
þersoonQke opskg die be¡taat aìt 0,57o Eaiborops/ag uerhoogd met de ¡tandaard- en euenÍøele topopilag. Het gaat
derhalve om een individuele opslag (ettetlijk: een persoonlijke opslag). Ofwel de gewone opslag þij
hypotheken afgedekt met een NHG), ofwel een standaard opslag, ofwel voor tophypotheken een
toptoeslag. Er wordt dus een individuele koppeling gemaakt met de verhouding tussen de EW
(executiewaarde) en de hoogte van de lening (hypotheekbedrag). De bank heeft dus bedoeld eÍ zo
hebben de donateurs dat ook gerechtvaardigd mogen verwachten - een individuele opslag te creëren
toegesneden op het betreffende individu en zljn omstandigheden (dus: op basis van dit individuele risico).
Deze omstandigheid laat natuudijk contractueel geen ruimte voor de handelwijze van de bank om deze
opslag - als dat uitkomt - te gebruiken als generiek middel om vermeende verhoogde bedrijfskosten af te
wentelen op de donateurs.
(31) Bii de introductie van de euribor in 2005 staat in de HypotheekkÍ nt o.^. het volgende: Op deze (de
euribor)rente komt een individuele opslag: 0,57o basisopslag euribor gekoppeld aan de NFIG, verhoogd
met de stândaard en topopslag van resp. 0,2o/o en nog eens 0,3o/o.Behalve de NHG þasis)toeslag dus nog
twee opslagen op basis van het risico dat de bank incalculeert, gerelateerd aan de verhouding
hypotheekbedng/ execuiewaarde. De relevante onderdelen van de H1'potheekkrant worden als ptoductie
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komt ueruolgens een indiuidaele opslag die

¡tandaard- en euenÍaeel topslag.

(32) Dat de bank zich daadwerkelijk hield aan het individueel vaststellen van de opslag blijkt bijvoorbeeld
uit de offerte d.d. 1 september 2006 van de familie S. Deze offerte wordt als productie 34 in het geding
gebracht. Het betreft voor leningdeel 1 een euribor-arrangement waarbij de opslag van 0,5070 wordt
gekoppeld aan Nationale Hypotheek Garantie (dus: onder voorbehoud dat een dergelijke garantie wordt
gegeven).
(33) Dat de opslag ook realiter werd gewijzigd bij wijzigng van het individuele risico blijkt uit de brief d.d.
20 j'th 2006 gericht aan de familie X þtoductie 35). Àangezien executiewaatde van haar woning was
gestegen en dus het risico van de bank was verminderd, glng de familie X van de hoogste opslag van 1,07o
naar de standaard opslag van 0,7% (de zgn. standaard hypotheek).
(3a) Ook weer een greep uit de verzameling van individuele gevallen: mevrouw Y krijgt uitleg over haar
euribor rente over de maand november 2007 . Btj haar geldt een individuele opslag van 0,7o/o boven de
variabele euribor-rente. Zie de brief d.d. 17 december 2007 þtoductie 36).
(35) De Àlgemene Bepalingen voor Kredietverlening door ÀBN ÅÀ,IRO (voor particulieren) van januari
1999 werden per januari 2005 aangevuld rnet ABN AMRO Bepalingen uan toepaxing oþ Eaiborleningen (uoor
parliculieren) uan janaari 2005. Deze set bepalingen wordt als ptoductie 37 het geding gebracht. In artikel 5
wordt uitdrukkelijk tot uitdrukking gebracht dat het gaat om een individuele opslag. Dat het niet om een
verschrijving van de bank gaat volgt alleen al uit de omstandigheid dat de wootdcombinatie "individuele
opslag" tot twee keer toe wordt gebezigd.
(36) Op de site van de bank heeft tot en met december 2007 de tekst gestaan, die als ptoductie 38 wordt
aangehecht. Er staat dws de ba¡i¡rente wordt uerboogd met een oþtlag; De7e opslagen {in:0,5% aoorNHG-hypotheken,
0,7o/o aoorstandaardhlpotheken (tor 75% uan de execafiewaarde) en /,)ok uoortophlpotheken (tot /25o/o uan de
execatìewaarde) en uonnen samen mel

de geþubliceerde

euribor het

taief.

(37) Tot en met apnI2009 (het moment dat de euribor uit de markt wordt gehaald) staat het volgende op
de site van de bank. FIet gedeelte vzn deze site wordt als productie 39 aan deze dagvaarding gehecht. Dr
hoogle aan de opia¿wordt indiyidaeel uaÍgesteld. Dus tot einde van haar bestaan (euribor) is er gecommuniceerd
met het publiek en dus met de donateurs dat het hier grng om een individuele opslag.
(38) Bii de eerste verhogrng in februari 2009 gaat de bank in de fout. In de aankondigrngsbrief ( de brief d.d.
26 jmurn 2009 / zie: productie 15 hiervoor), zoals verzonden aan de toen bestaande euribor klanten staat
de volgende passage:

Drt r*tttctrrìcf rr,'oldt dirgch-¡ ks \.ìstgçstrld crr gcpruþlrccçrcl ur ondltrnrcc¡ Hcl Finlnc¡';ulc l):rghlad cn op
l*lctcksl Hçt tarr'jf dal !1 { mu¿ulrlulrlks iu¡¡r Lr bsrckcncu stc-llr.'n t'íj r'nst op r1e écn ¡ta lir¡tste n'erkda¡4 r'nrr
du tna¡nd Fl{ 15 dün r¡lr' l-,r¡r¡hor-rçnlülirilüf vr.rur dü vulgunrlu mtand

Dalrn¡¡st b.r+ng*l t'U u

Ëün

opslig - l'run mLlmrinlüul {}.-í% - Ën {icrr ristcc-o¡rslag rn rcke nrng. De hoogte
¡l^. ran d,c huo¡itu r'¡rt h,.:i hYpotllc{.rkhudrag lr;n upztr-r.htu ran Ëlrj 1r'aitÍrlc r.:irn

viut r-ic ristca*:psi:ig rs il{riln¡,.uli
u$'r.\'ÕIllng
f)e opslag wr¡rdl verhrrog<l

Dc oþslaj k,iu¡ rrrrrdr-"¡t g*rr¡ergd als dc autrrlhkr:[ngcn op dc fìnanclele markt hicrtrv" a;urluidinE gcr'crt
lh:l¡.1+ rsr.r-n durgr:l¡hu ontirlf,kclrngc'n Jl cnigu tr¡dsprilrl; [)a¿runl zrjn rri¡gr:nourleraÀtd* apslag rar:
{}.51'u rnÐt lngílng lan I fcbn¡ail J{lf ,q met {1,i9'i¡ rr: vcrhrrgCn n¡Ar l-q.;r

individuele Euribor-basisopslag behorende bij een
vetdwenen en veranderd in tteen opslagtt met dâârnaast nog de risicoopslag! Dus met een taalkundige truc wotdt de weg vrij gemaakt om de opslag generiek te g an invullen en
(39) Hoezo gaat de bank de fout in? Plotseling is de

NHG hypotheek van

0r5%o

dat gebeurt vervolgens ook. De individuele NHG-opslag var' 0,5o/o heet nu ineens gewoon opslag en de
standaard- en topopslagen worden nu risico-opslagen genoemd en de weg is vrij om de NHG-opslag
'nhzzr communicatie
generiek in plaats van individueel in te zetten. Tot febr-uari 2009 heeft de bank
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nimmer de term risico opslag gebmikt niet via de internet sites; niet in de individuele offertes. Wel valt op
dat de bank - en dat is dan een foutje van de zijde van de bank - haar website niet aanpast aan deze
trucâge. Die blijft onveranderd: een opslag die individueel wordt vastgesteld. Immers, tot en met aprù2009
staat het volgende op de site van de bank. Het gedeelte van deze site is als productie 39 hiervoor aart deze
dagvaarding gehecht: De hoogte uan de opslag wordt indiaidaeel uastgesteld. Nieuwe klanten mochten er dus
eveneens op vertrouwen dat ze een individuele opslag hadden (gecontracteerd), die alleen kan wijzigen als
er in hun individuele situaties iets zou verandeten. Àan hen werd alleen wel per 1 februari 2009 verhoogde
opslagen van 7,0o/o OJHG) 1,2o/o(standaard),7,3o/o (nieuw) en \,5o/o (top) in rekening gebracht.
(40) Van belang is tevens dat de bank ineens in haar brief d.d. 26 ,lanuan 2009 stelt dat de opslag kan worden
Dat is nieuw. Nieuw: aangezien dat
nergens staat en ook niet in de voorwaarden, waar in sommige gevallen bij euribor-offerte-varianten stâat
dat de banþ. {ch het recht uoorbehoød om de opslag aan Íe þa.r.ten. De draai, die de bank met haar brief d.d. 26
januari 2009 maakt - de verhoging van de opslag wordt nu ineens aan de ontwikkelingen op de financiële
markten gerelateerd - , sta.zr in elk geval haaks op de eerdet âângegeven zard var de opslag: een individuele
grootheid, die afhankelijk is van de individuele ratio E\)l/hoogte hypotheekbedrag. Dus ineens draait de
bank de aardva¡ de opslag om varì individueel naar generiek (ontwilkelingen op de markt). Tussen partijen
is deze generieke behandeling van de opslag in iedet geval nimmer afgesproken. Deze is door de bank uit de
hoge hoed getoverd om zo de donateurs te kunnen belasten. Stop de banken merkt hierbij uitdrukkelijk op
dat de in de offerte, vanant,.\B (zie: productie 21 hiervoor), opgenomen zinsnede de bank þehoadt {ch het

gewq'{gd als de ontwìk,ëelingen op defnanciële markt hiertoe aanleidingg:uen

rechl uoor on het renteþercentage te @7igen uoor qouer de ontwìkkeling aan de rente op de geld- en kapitaalnarkt daartoe
aanleidinggeeft ruet ziet op de opslag, maar op het rentepercentage, dus op de euribor. Immers, in deze

offerte wordt de opslag als zelfstandige grootheid in het geheel niet genoemd.
(41) Naar aanleiding va¡ deze eerste verhog'ing protesteren aatzíerrLjke hoeveelheden euriborcontractânten, waarbij nâar vorerì wordt gebracht dat het glrrg om vaste opslagen, althans om individuele
opslagen, zoals hierwoor uiteengezet. Tot een gezamenlijke ll:;l:JLatj'ef â la Stop de b¿nken komt het in deze
dagen nog niet.
(42) Ofschoon de bank per 1 februari 2009 de opslag op de euribor-offertes had verhoogd, kondigt zij
intern - de informatiebrief uit maart 2009 wordt als productie 40 aan de dagvaarding gehecht - aan dat per
1.6 maafi 2009 het euribor tarief (voodoprg) uit de actieve verkoop wordt gehaald en wel om economische
redenen. De bank realiseerde zich kennelijk dat het juridisch niet haalbaar was om deze individuele opslag
generiek te verhogen. Àls de bank van oordeel was dat zij de opslag naar eigen inzichten kon verhogen, dan
warerì er geen economische redenen geweest om de euribor-hypotheken van de markt te halen. Overigens
wijst Stop de banken er op dat met deze interne informatiebrief wordt bevestigd dat het glng om
individuele opslagen, die afhangen van de ratio executiewaarden (E!í)/hoogte van de lening.
(43) Zoals gezegd biedt, althans bood de ING een euribor-hypotheek op de markt aart. ING trok haar
beslissing tot de generieke verhogrng van de opslag op de euribor-rente per augustus 201,2 ir. Ook in het
geval van de ING gaat het bij de opslag om eerì individuele grootheid. Net als bij de -{BN Àmro heeft de
ING het begrip opslag in de offertes niet uitgewerkt. Wel wordt in de algemene voorwaarden, die op de
offertes van de ING van toepassing zïlr.verkJaard, een verduidelijking gegeven over het begrip opslag. Op
paglna 14 va¡ deze brochure (als ptoductie 41 worden het voorblad en pagina 1 4 van de voorwaarden
aangehecht) onder het kopje "wanneer betaalt u een renteopslag" wordt uitgelegd dat deze opslag geldt in
gevallen dat de ING meer risico loopt met het oog op de verhouding hoogte hypotheek / executiewaarde
van de woning. Uitgelegd wordt verder dat als de hoofdsom (van de lening) onder de 75o/o van de
executiewaarde van de woning zakt, de opslag lager wordt of vervalt. Dit impliceert per dehnitie dat het
begrip opslag een individuele omstandigheid is, die aldus uit de aard vzn de zaak niet generiek kan worden
verhoogd wegens gestegen bedrijfskosten van de bank.

(\ Dat het om persoonlijke/individuele basisopslagen gaat bli,kt uit het volgende. In de ,Å.BN .dmro
Nieuwbouwtarieven per 6 febmari 2009 - een a¿n te hechten als productie 42 - stazn op de onderste balk
de euribor-tadeven vermeld. De tarieven voot NHG Q.{ededandse Hypotheek Garantie), voor stândâârd en
voor top zijn respectievebjk 2,7 60/o,2,960 ,3,06% (nieuw ge'tntroduceerd) en 3,260/o. Wordt op deze
tarieven de dan geldende euribor-rente (1,7 60/0) in mindering gebracht, dan ontstaat de volgende reeks van
basisopslagen: 1,0% (NHG),1)% (standaard), 1,37o (nieuw geurtroduceerd) en 1,5% top. Wordt deze reeks
van basisopslagen vergeleken met de eerder genoemde persoonlijke/individuele basisopslagen utt 2005 þie:
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productie 31 hierwoor) van respectievelijk 0,5% (Ì.{HG), 0,7o/o (standzard) en 1,0% (top), dan zien we dat de
bank zonder enige onderbouwing de persoonlijke/individuele basisopslagen generiek heeft verhoogd met
0,57o þrocentpunt). Dus zowel voor bestaande als voor nieuwe hypotheekcliënten.
(a5) Dat er in de praktijk ook daadwerkelijk met deze standaardopslagen werd gewerkt blilkt bilvoorbeeld
uit de offerte d.d. 14 december 2006. Deze offerte v/ordt als productie 43 in het geding gebracht.
Verwezen wordt naar paglta3 van deze offerte. Zowel leningdeel 1 als 2 hebben een basisrentepercentage
(euribor) met een opslag van 0,70'/0. Dat is dus de basisrente (euribor) met de standaardopslagvat 0,70o/o.
Dus de beschreven introductie-informatie werd in de praktijk standaard toegepast.
(4ó) Stop de banken wil benadrukken dat de genoemde drie vormen van opslagen, te weten die met dekking
de standaardopslagvat 0,7o/o en topopslag 1% ùnjd gekoppeld zijn geweest aan en
verband hielden met de verhouding tussen de EW (executiev/aarde) en de hoogte van de hypothecaire
lening. De opslag is dus nimmer in verband gebracht met kosten enf of verllezen þedrijfskosten) van de
bank. Deze laatste elementen gebruikt de bank evenwel als excuus om de opslag te verhogen zonder dat
daarvoor een cofltractuele grondslag bestaat.

NHG van 0,5o/o,

$7) h alle brieven van de bank. waarbij de klachten van de euribor klanten ten aatzien van de verhoging
van de opslag in 201,2 werder afgewezen (zie: bijvoorbeeld productie 50 hierna), werd de misleidende
opmerking gemaakt, die als volgt luidde: øw h1þotheek heefi een aarìabele rente ïlet oplag. Daarbl' hoort ook het isico
dat die rente en de opslag kannen wl'{gen. U kant londer kosten ouerclaþpen naar een þpothæk met eeil aarte rente. STop
de banken wenst te accentueren dat het merendeel van de euribor-hypotheken gerelateetd zljî
eî
^arr
gekoppeld met verbandhoudende producten, zoals partiële vaste hypotheken, andersoortige leningdelen
of
banksparen. Ofschoon de bank het heeft gepresenteerd alsofde cliënt van de bank zonder problemen kan
overstappen van de euribor-hypotheek naar een andersoortig arrangement (ofnaar een concurrerende
bank), is dat niet alleen praktisch gesproken schijn, maar ook feitelijk onjuist. De cliënten kunnen veelal niet
overstâppen op een ander hypotheekproduct, omdat er dan boetes worden verbeurd op andere leningdelen
en/of omdat dat dit (zeer) nadelige hscale consequenties kan hebben.
(48) Het overstappen zelf is weliswaâr kosteloos (geen nieuwe afsluitprovisie),maar alle andere, door de
bank aangeboden hypotheekvormen, zlln wezetlllk duurder. De variabele hypotheek is een
hypotheekvorm, waarbij de bank volstrekt in het midden laat op basis waarvan de rente wordt vastgesteld
en waarbij men volledig is overgeleverd aan de "bevoegdheid" van de bank om maandelijks het rente
percentage aân te passen. De hypotheken met vaste looptijden ziin eveneens aanmerkelijk duurder, ook
wanneer die over langere periodes vergeleken worden met de euribor-hypotheken. Overstappen rìaar een
andere aanbieder is geen alternatief,
îgezieî geen vân de Nederlandse hypotheekverstrekkers nog
^
euribor hypotheken aanbiedt. Het overstappeî î
een andere aanbieder voor een hypotheek met vaste
^t
looptijd brengt zowel eenmalige kosten met zich mee
(Ìrertaxatie, afsluitprovisie, hypotheek en
notariskosten), als sterk verhoogde maandlasten in verband met de nieuwe regelgeving, die geen
aflossingsvrije hypotheken meer toelaat. Ålle andere alternatieven kosten gemiddeld wel zo'n € 500,00 per
maand meer. Om die reden ztjn de donateurs met handen en voeten gebonden aan de bank en is de slogan
dat er kosteloos kan worden overgestapt een zowel onjuiste als een misleidende kwalificatie.

Tetug naar de overwegingen vân de HR in Seba/gem. Amsterdam:
b) À,Iet betrekking tot een dergelijk beding dient te worden î geg
of het in de context die aan de orde is,
^lt
îzier.lljke en ongerec¡r..u2¡cligde verstodng oplevert van het evenwicht in de zin v¿n art. 3 lid 1
eer,,
^ 93/1,3/EEG. Het oordeel, dat dit het geval is, behoeft een speciheke motivering waarin wordt
Richtlijn
ingegaan op de televante omstandigheden van het geval. (vgl. onder meer HR 21 septembet 201,2,
ECLI:NL:HR :201,2:BW 6135, NJ 2073 / 43 1 ( lI / Jl ), rov. 3.4 en 3.5).

Commentaar: hiervoor heeft Sdb al gemotiveerd aangegeven welke feiten en
omstandigheden van belang zijn tet bepaling dat er tn deze gevallen sprake is geweest van
eeî aanzienlijke verstoring van het contractuele evenwicht. Dat blijkt ook uit de context.
Daarbrj wijst Sdb tevens op de volgende feiten en omstandigheden: i) de wanvethouding
tussen het Euribor-taitef en de opslag, ü) het niet voldoen doot de bank a n de
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precontractuele informatieplicht (uideg geven over de werking van het opslagbeding), üi)
de bij de gedupeerden gewekte verwachting (individuele opslag/wijzigtngbij wijziging
Lw), tÐ de willekeur die deze wijzigingsbedingen mee kunnen btengen en v) de door drs.
Van Rossum bewezen en aangetoonde feiten en omstandigheden dat er daadwerkelijk een

verstoring in het evenwicht optrad/optteedt door de hoogte van de opslagwijziging (van
7o/o naar 2o/o in 2012). Sdb verwijst Íra' t hoofdstuk "de noodzaak van de
opslagverhogingen" hierna.
Terug nazr de overwegingen van de HR in Seba/gem. Amsterdam:
c) Dergelijke motivering ontbreekt in het artest van het hofl Zljn oordeel komt erop neer dat een beding dat
voor een van partijen de bevoegdheid bevat om de algemene voorwaarden eenzijdìg te wijzigen steeds

onredelijk bezwarend is.

Commentaar: een wijzigìngsbeding is niet zonder meer onredelijk bezwarend, maar dat
had het Hof Eu al een aaît^l keren zo beslist. Dit volgt ook uit de tekst van de Richtlijn
zelf. Immets attikel3 lid 3 v¿n de Richtlijn bepaalt: de bijlage bevat een indicatieve en niet
uitputtende liist van bedinsen die als oneerliik kunnen worden aansemerkt.Mzar de door
Sdb aangetoonde extra feiten en omstandigheden rondom de totstandkoming van de
onderhavige Euribor-overeenkomsten vofmen een genoe gzame onderbouwing en
motivering dat deze bedingen onredelijk bezwarend zljn.

Terug naar de overwegingen van de HR in Seba/gem. Amsterdam:
d) Dit oordeel ziet enan voorbij dat onder meer de ratio en rechwaardigìng van, de voorwaarden voor en
beperkingen op een dergelijke bevoegdheid kunnen meebrengen dat van die onredelijke bezwarendheid
geen sprake is.

Commentaar: in het onderhavige geval heeft de bank niet aangetoond dat er een ratio en
rechtvaardiging voor dit wrjzigingsbeding bestaat ert a rawezigwas. Opnieuw wordt
verwezen naar de r^ppottage Van Rossum efl naat hoofdstuk "de noodzaak van de
opslagverhogingen" hierna. Daarbtj komt nog dat vaststaat dat noch aan R\X/E-criteria,
noch aan de l(asler-maatstaven en noch aan de Matei-veteistcn is voldaan. Immers, de
ondethavige wijzigingsbedingen specificeren niet de reden voor en de wijze van
aanpassing. Enige vorm vân ttansparantìe ontbreekt aldus en dat moet als een ernstìge
tekottkomingvàî deze bedingen worden gezien.In het te berechten geval geldt in elk
geval dat er geen voorwaarden voor en beperkingen op de wijzigrngsbevoegdheid in het
beding is aangebracht. In dit geval is het wijzigingsbeding een openeind, zonder
beperkingen en voorwaatden, waardoor door het ontbteken van transparantie willekeur
op de loet ligt.

Terug naar de overwegingen van de HR in Seba/gem. ,\mstetdam:
e) In deze zaak is in dit verband onder meer van belang dat de erfpachtvoorwaarden deel uitmaken van het
beleid van de Gemeente dat zij voert als overheid met betrekking tot de grond binnen haar grenzen, dat het
kennelijke doel van de wijzigrngsbevoegdheid is om de voorwaarden na vedoop van tijd te kunnen
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aanpassen aan de gewijzigde verhoudingen, opvattingen en inzichten, dat de vootwaarden worden getoetst
en vastgesteld door de rz,zd van de Gemeente (dat een democratisch gekozen, vertegenwoordigend orgaan

is), dat de vaststelling en toepassing van die voorwaarden mede moeten voldoen aan algemene
rechtsbeginselen en de algemene beginselen van behoodijk bestuur, en dat bij de toets aa¡ deze beginselen
mede van belang is of kzn zijn met welk doel de Gemeente de grond (niet in eigendom, maar) in erfpacht
heeft uitgegeven en uitgegeven houdt. Gelet op deze aspecten valt niet in te zien dat het hier aan de orde

zijnde beding zonder meer onredelijk bezwarend zoù

zijî.

Commentaar: de ratio en rechtvaardiging vân het wiizigingsbeding in dit Amsterdamse
geding is gelegen in i) het beleid van de overheid ten aanzienvân de erfpachtuitgifte, ü) de
mogelijkheid om na zo veel tlid (in dit geval na75 jaar) de canon te kunnen âanpassen aan
de gewijzigde maatschappelijke verhoudingen, üi) de omstandìgheid dat de gemeente bij
het wijzigen van de canon de algemene beginselen van behoodijk bestuur moet
betrachten en iv) de eventuele redenen waarom er erfpacht werd uitgegeven in plaats van
eigenclom te verschaffen. Dat ztin naar het oordeel van Sdb behoorlijk zware argumenten
om n te nemen dat onder die omstandigheden niet sptake is van een onredelijk
^
bezwarend beding. Deze zware ârgumenten kan de bank niet aanvoeren, sterker îogzti
heeft deze niet aangevoerd. De bank is blijven steken in het betoog dat zij niet wil en niet
kan. Dat laatst is allicht te licht en dient te worden gepasseerd.

Tenrg naar de casus vân de HR inzake Seba/gem. Amsterdam. Nota bene en dit van
essentieel belang om goed te doorgtonden. In de in deze zaa,kvan toepassing ztjnde
wijzigingsbedingen werd de teden voor en de wijze van aanpassing van de pdjs toegelicht,
zoals volgt uit de onderstaande wijzigingsbedingen:
"Àrt. 5 Wijzigtng der algemeene bepalingen en haar inwerkingtreding
1.

De algemeene bepalingen, waatonder is uitgegeven kunnen ten allen tijde door den Gemeenteraad

worden herzten.
2. Wliziønsen oveteenkomstis het beoaalde in het voorpaande lid tot stând pekomen- treden
bouwbloksgeurijze in werking en wel voor de eerste maal op het tiidstip. waarop een termijn van 75 iaar is
verloooen. sinds het eerste terrern in dat bouwblok in voortdurende erfoacht werd uitsepeven en vervoløens
telkenmale na een termiin van 50 iaar.

Ten minste vter jaar voor afloop vân een termijn, als in het voorgaande lid bedoeld, wordt den erfpachter
en den hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de opstallen (...) kennis gegeven van de wijzigingen in de
bepalingen, welke gedurende den volgenden termijn voor zlln recht van kracht zullen worden (...)
3.

,\rt.

ó

Wijziging der pachtsommen en haar inwerkingtreding

1. De jaadilksche pachtsommen, waarvoor de terreinen in een bouwblok gelegen zijn uitgegeven, worden
herzien telkenmale irthet jaaqvoorafgaande aanhetlaatste jaat van de termijnen in het 2e lid van art. 5
bedoeld.

De herziening det oachtsommen geschiedt door deskundigen. welke daarbij-rekening zullen houden met
wiiziging der bepalingen. opgenomen in de kennisgeving. bedoeld in het 3e lid van art. 5: door de
deskundigen zal van hun bevindingen een gemotiveerd proces-verbaal aan het Gemeentebestuur worden
2.

de

inEezonden.
3. De nieuwe pachtsommen worden vastgesteld op het cijfer, door de deskundigen als resultaat der
herziening te bepalen. (...)
5.

De nieuwe pachtsommen treden in werking telkenmale bij den

2elidvan art. 5.
"A,rt. 25

(...)

^

frva'ng van de termijnen, bedoeld

in het

Deskundigen

1. Zoo dikwijls in de bepalingen, waaronder een goed in erfpacht is uitgegeven, sprake is van deskundigen
wordt daaronder verstaan eenaarlal van drie.
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2. De aanwtjzing van deskundigen geschiedt op aanzegging van Burgemeester en \ùØethouders, zoo mogeliik
in eenstemmigheid tusschen Burgemeester en Wethouders eenerzijds en den erfpachter, ten behoeve van
wiens goed de aanwijzing plaatsvindt, anderzijds.
3. Indien, terzake van de aanwiiztngvan deskundigen, partijen niet tot overeenstemming kunnen geraken
binnen één maand na dagteekening van de
bedoeld in het vorige lid, zal binnen 6 weken na
^^îzeggfîg,
genoemde dagteekening één deskundige moeten zljn aangewezen door ieder der partijen.
4. De beide aldus aangewezenen zullen binnen drie maanden na dagteekening van de
lid van dit artikel genoemd, een derden deskundige hebben aan te wijzen. (...)

^

îzeggjîg, in het 2de

ó. Indien binnen den termijn, gesteld in het 3de lid van dit artikel, door den erfpachter de aanwijzing van
den deskunr{ige niet schriftelijk ter kennis van de Gemeente is gebracht, geschiedt diens aanwijzing, alsmede
die van den derden deskundige, zoo spoedig mogelijk door den Gemeenteraad. (...)

Het advies der deskundigen moet ter kennis van partijen worden gebracht binnen twee maanden na de
aarrtlnjzingvan den derden deskundige.

8.

9. Zoo dikwijls aan het bepaalde in het vorige lid niet is voldaan, worden zoo spoedig mogelijk na afloop
van den aldaar gestelden termijn door den Raad een drietal nieuwe deskundigen benoemd. (...) "

Het wezenlijke verschil en onderscheid tussen Sdb vs ,A.bn AMRO en Seba vs gem.
Amsterdam is dus dat in de eerstgenoemde casus de reden voor en de wijze van
aanpassing niet tn het wijzigingsbeding is opgenomen en dat in de laatstgenoemde zaak de
reden voor en de wijze van aanpassing van de pdjs in het beding zelf wordt toegelicht.
Om deze reden is de rechtsregel uit de Seba/gem. Amstetdam-casus voor het hier te
beslechten geding minder pregnant en kan dus in de ondethavige zaak des te
"s¡\¡6udiger
worden besloten tot oneedijkheid van de wijzigingsbedingen, als zijnde niet transparant.

TRANSPONE,RING VAN DE, CASUS OP DE, GE,SCHE,TSTE RECHTSRE,GE,LS
51. De belangrijkste rechtsregels van het Hof EU, dre de onderhavige casus beheersen ztjn als
volgt gepâraftaseerd onder te verdelen:

a)

om te bepalen of een beding eefl'aaîziefllijke verstoring van het evenwicht' tussen de
uit de overeenkomst vooftvloeiende rechten en verplichtingen van partiien
ver.oorzaakt moet rekening worden gehouden met de toepasselijke regels vân het
nationale recht wanneer partiien op dit punt geen regeling hebben getroffen.

b)

Of

een dergelijk vetstoring van het evenwicht 'in strijd met de goede trouw'wordt
veroorzaakt, moet de nationale rechter îag
of de verkoper door op eedijke en
^n
brllijke wljze te onderhandelen met de consument tedelijkerwijs ervân kon uitgaan dat
de consument een dergelijk beding zou fl-va; rden indien daarvoor afzondedijk was
^
onderhandeld.

Ð

Bij de beoordeling van het oneerlijke karakter van een beding van een overeenkomst
moeten alle omstandigheden tond de sluiting vân de overeenkomst, op het moment
wa^top de overeenkomst is gesloten, in aanmerking worden genomen, tekening
houdend met de aardva,n de goederen of diensten wâarop de overeenkomst
bettekking heeft.

d) uit de artikelen 3 en 5 alsmede uit de punten

1, sub

j en l, en 2, sub b en d, van

de

bijlage bij richtliln 93/13 volgt dat een wijzigingsbeding alleen dan niet oneerlijk is,
indien (ten eetste) in de oveteenkomst de reden voor en de wijze van aanpassing van
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de kosten van de dienst transparant zijn gespecifi.ceerd, zodat de consument op basrs
van duidelijke en begrijpelijke criteria eventuele wijzigingen van deze kosten kan
voorzten en indien (ten tweede) de consumenten het recht hebben de oveteenkomst
te beëindigen in geval van eerl daadwerkelijke wijzigmgvan deze kosten.

e)

Het vereiste dat een contrâctueel beding duidelijk en begrijpelijk is opgesteld in de ztn

van artjkel 4, lid 2, van dchtlijn 93/1,3 houdt in dat het beding niet alleen
grammaicaal begdjpelijk is, maar ook dat in de overeenkomst de concrete werking
van het (wisselkoets)mechanisme vân de vreemde valuta wz rîa; r het bettokken

beding ver.wijst alsmede de verhouding tussen dit mechanisme en het mechanisme dat

is voorgeschreven door andere bedingen betreffende de vtijgave van de lening,
transparant zijn gespecificeerd, zodat de consument op basis van duidelijke en
begijpelijke criteria de economische gevolgen die er voor hem uit voortvloeien, kan
vootzien.

Ð

Het vetzuim om vóór sluiting van de oveteenkomst de reden vooî en wijze waarop
de pdjswijztg¡ngzï1n beslag krijgt kan in beginsel niet wotden goedgemaakt door de
omstandigheid dat de consumenten ìn de loop van de uitvoering van de
overeenkomst redelijke tijd vooraf zullen worden gernformeerd over de aanpassing
van de kosten en over hun recht de overeenkomst te ontbinden mochten zrj deze
wijziging niet wensen te aanvaarden.

g)

Het techt van de consument om de overeenkomst op te zeggen in geval van een
eenzqdige wijziging van de tatieven is van fundamenteel belang. De mogelijkheid
voor de consument om de oveteenkomst op te zeggefl is niet slechts een formeel
techt, maar moet ook daadwerkelijk kunnen worden benut. Dat is niet het geval
wanneeÍ de consument, om tedenen die verband houden met de wijze van
uitoefening van het opzeggingsrecht of met de voorwaarden van de betrokken markt,
niet daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om van levetancier te veranderen of wanneer
hij niet naar behoten en tijdrg op de hoogte werd gebracht van de op til zijnde
wijzigtng, waardoor hij aldus de mogelijkheid verliest om de berekeningswijze te
conttoleten en in vootkomend geval van leverancier te veranderen. In dit vetband
moet met name rekening worden gehouden met het gegeven of op de betrokken
matkt concurrentie heerst, de eventuele kosten die voor de consument verbonden
zï1n aan opzegging van de overeenkomst, het tijdsvedoop 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 verandeten.

h)

Uitsptaken van het Hof EU hebben directe, dus geen
werking en
""1þisdigende
hieruit volgt dat het aldus uitgelegde voorschrift door de rechter ook kan en moet
worden toegepast op rechtsbetrekkingen dre zijn ontstaan en tot stand gekomen vóór
het arrest waarbij op het verzoek om uitlegging wordt beslist. Slechts in zeer
uitzondedijke gevallen kan het Hof uit hoofde van een aan de rechtsorde van de Unie
inherent algemeen beginsel van rechtszekerheid, besluiten om beperkingen te stellen
aan de mogelijkheid voor iedere belanghebbende om met een betoep op een door het
Hof uitgelegde bepaling te goeder trouw tot stand gekomen rechtsbetrekkingen
opnieuw in geding te brengen. Tot een detgelijke beperking kan slechts worden
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besloten indien is voldaan aan twee essentiijle criteria, te weten de goede trouw van de
belanghebbende kringen en het gevaat voor erns':ge verstoringen.

Ð

Om te spreken van een ,,aanzienbjke verstodng van het evenwicht" is niet nodig dat
de kosten die uit hoofde van een contractueel beding ten laste komen van de
consument, in vethouding tot het bedrag vân de betrokken ttansactie ernstige
financiële gevolgen voor hem hebben.

j)

De bijlage bij richtlijn 93 /1,3 is weliswaar niet van dien aard dat zij automatisch en op
zichzelf het oneetlijke karakter vân een betwist beding vastlegt, maar z1j voïmt een
wezenlijk aspect waarop de bevoegde rechter zijn beoordeling van het oneedijke
karakter van dat beding kan baseren.

k)

Ook al zouvó6r de sluiting van een overeenkomst door de consument ontvangen
algemene informatie voldoen aan de in artikel 5 van die richdijn neergelegde vereisten
van duidelijkheid en transparantie, die omstandigheid alleen volstaat niet om het
oneedijke karakter van een beding uit te sluiten.

Ð

aan de artikelen l,lld2,3 en 5 en van
de punten 1, sub j, en 2, sub b, tweede ahnea, van de bijlage van richtlijn 93 /1,3 n 1
keet in haar geheel geschiedt. Dat betekent dat ingeval2 sub b van de bijlage van
toepassing is dit i) niet betekent dat dan niet meer aan sub j van de bijlage hoeft te
worden getoetst en dat ü) dit niet betekent dat niet in de oveteenkomst de concrete
werking van het (wisselkoers)mechanisme van de vreemde valuta waarnaathet
betrokken beding verwiist alsmede de verhouding tussen dit mechanisme en het
mechanisme dat is voorgeschreven doot andere bedingen betteffende de vrijgave van
de lening, transparant gespecifìceetd moeten zijn.

Uit RWE, I(asler en Matei volgt dat de toetsing

52. Sdb loopt deze rechtsregels langs en legt de casus langs dezelat.

Ad a) de algemene regel geldt dat de hypothecar ñnancier gedutende de looptijd van de
hypothecaire financiering in beginsel alleen dan het rentetarief kan wtlzigen, voor zovel
de mogeliikheid tot tenteherziening oveteengekomen is. Deze regel is voor banken
gecodificeerd in artikel 13 van de Gedtagscode Hypothecaire Financieringen Q003).
\X/ijzigingen van andete bedingen (in de A! zijn alleen mogelijk als er sprake is van
onvootziene omstandigheden als bedoeld in atikel 6:258 B\X/. Naar deze maatstaf
gemeten zou de rechter dus bij een vergelijkend onderzoek tot de conclusie komen dat
door opname van de onderhavrge wijzigingsbedingen in de contractuele relatie tussen
partijen sprake is van een aanztenlijke verstoring van het contractuele evenwicht, deze
wijzigingsbedingen weggedacht. Want zonder het wijzigingsbeding kan de bank, ìn
tegenstelling tot de Eudbor-tente, die uit zichzelf permanent wçzigt, de opslag niet
wijzigen. Op deze plaats sptingt de bank nà r eeî hierna komend hoofdstuk ("bespreking
van de grieven"). \ùØaarom? In tandnummer/punt 1.59 van haar MvG heeft de bank de
volgende erkenning gedaan: weliswaar is het zo dat geen toepasselijke wettelijke regeling voorziet in
een mogelijkheid van wijziging v^{r de opslag en dat zotder de wijzigingsbedingen een
opslagwijzigingsbevoegdheid (zowel verhoging als vedaging) ontbreekt. Yan deze erkenning vraa.gt
Sdb akte. De toetsingsmaatstaf van een aanzienhjke verstoring van het evenwicht is
gegeven tn Aziz: om te bepalen of een beding eer'aznzienlljke verstoring van het evenwicht' tussen de
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uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van partijen veroorzzakt moet rekening
worden gehouden met de toepasselijke regels van het nationale recht wanneer partijen op dit punt geen
regeling hebben getroffen. Met toepassing van deze maatstaf brengen de wijzigingsbedingen
dus per deÍrnitie eeî aanzienlijke verstoring van het (contractuele) evenwicht teweeg.
Nogmaals v^î deze erkenning doot de bank verzoekt Sdb akte en daarmee staat derhalve
- ook in de visie van de bank - vast dat er sprake is van eerr ^ îziefilijke verstoring (met
toepassing van de Aziz-maatstaf).

Ad b) bij het onderzoek naar het antwoord op de vraag of de verstoring van het
evenwicht in stdjd met de goede ttouw komt, moet de techter dus onderzoeken of de
leningnemers het wijzigingsbeding ook hadden aanvaard als zlj op het bestaan en de
werking van het beding door de bank waren gewezen en als daarover afzondedijk zoa zljn
ondethandeld. Gezien de aard van het ptoduct (een maandelijks fluctuerende Euriborrente die proefondervindelijk op de lange termijn voordeliger is dan een vadabele of vaste
tente) zouden de leningnemers een fluctuerende opslag (anders dan gekoppeld aan de Ltv)
niet hebben aanva; nd, aangezien daardoot de gunstige werking van de Euribor teniet zou
worden gedaan. Daatbij indachtig de omstandigheid dat een lage Euribor-rente over een
bepaalde periode een hogere Euribor-rente over een bepaalde periode compenseert. Deze
comperl.serende factor wordt met een fluctuetende opslag, díe naar willekeur kan worden
'ngezet
(omdat de teden voor erl de bijzonderheden van het aanpassingsmechanisme van
de opslag ontbreekt), teniet gedaan. Dus een fluctuerende opslag (anders dan gekoppeld
aan de Ltv) is in strijd met de aard en werking van dit Euribor-product, zodzt de
leningnemers dit wijzigingsbeding in deze vorm en omvang niet zouden hebben
^arrvaard.

Ad c) de enquête onder de participanten (zie punt BB conclusie repliek ziidens Sdb en de
daar genoemde productie 75) heeft aan het licht gebracht dat bijna geen van de
lerungnemers bij het aangaan van de Euribot-hypotheek op het bestaan van het
wijzigingsbeding is gewezen. 87o/o van de donateurs weet zeker dat aan hen voorafgaande
aan het afsluiten van het contract is verteld dat het risico van het product was gelegen in
het bewegen van de Euribor-rente en 960/o van de donateurs is er niet op gewezen dat de
bank de bevoegdheid had om de opslag op elk moment met een onbekend percentage te
verhogen. Ook uit de standaatddocumentatie, die leningnemers bij het ngaan van de
^ geen gewag
overeenkomst van de bank ontvingen, blijkt dat er van het wijzigingsbeding
wetd gemaakt. Daarbij speelt als cruciale rol dat de bank met de wijziging van de opslag
voor ogen stond om te kunnen ingdjpen bij een negatieve ontwikkeling van de Lw bij een
leningnemet Yandaar dat er destijds door de bank werd gehamerd op het feit dat er
sptake vân een individuele opslag was. Sdb verwijst îaat de punten 28 t/m 48 van de
inleidende dagvaatding, alwaar dit thema van de individuele opslag is uitgewerkt met
verwijzing flaar de daar genoemde relevantie producties. Ook in punt 50 hiervoor is dit
onderdeel van de inleidende dagvaarding woordelijk weergegeven. De bank heeft in het
onderhavige geval om te beginnen n 2009 het wijzigingsbeding voor een ander doel
gebruikt dan waawoor het in het leven was geroepen. Het werd vanaf 2009 rngezet om in
de financiële crises bedrijfseconomische tegenvallets van de bank af te wentelen op de
leningnemers. Het was dus een pout-besoin-de-la-cause-argumentatie van de bank om
haat tegenvallende bedrijfseconomische resultaten te ondewangen. Dat is dus een
eminente omstanrligheid om 'n deze toetsing te betrekken.
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Ad d en e) het is evident - en ook terecht door de rechtbank zo beoordeeld - dat de in
het geding zljnde wijzigingsbedingen niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen van
transparantie. Een wijzigingsbeding, zoals in deze zaak aan de orde, dient de reden voor
en de wiize van aanpassing van de opslag (en kosten) te specificeren. Dat zal ín dtt geval
moeten betekenen dat het wijzigingsbeding het mechanisme beschrijft onder welke
omstandigheden en op welke wijze de opslag wljzigt met als doel dat de leningnemer
voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst op basis van duidelijke en begrilpelijke
maatstaven de economische gevolgen vân een wijziging kan voorzien en overzien.
Duidelijk dat de onderhavige wijzigingsbedingen î deze maatstaf in het geheel niet
voldoen en om die reden oneedijk en vernietigbaat ^zLjfl.

Ad f) omdat de gebreken in de wtjzrgingsbedingen niet meer reparabel zt1n, stazt definitief
vast dat zij oneerlijk en dus vernietigbaar zijn.
Ad g) de bank heeft erop gehamerd dat - ingevalvan opslagverhoging - de mogelijkheid
teëel is voor de leningnemers om de bestaande overeenkomst te beeindigen door
omzetting van de rente of door kosteloze aflossing van de lening. Hetgeen de bank
beweert is simpelweg niet juist. Omzetting van de rente binnen de bank is mogelijk, maar
leidt altijd tot kostenverhoging en tot verandering van de voorwaarden van de lening. Uit
productie I hierwoor blijkt dat omzetting van de rente binnen de bank tot aanzienlijke
moeilijkheden leidt. Uit de tabel"omzettingsvormen" van de hand van bank þroductie II
hiervoor) kan in één opslag worden geconstateerd dat omzetting in alle gevallen tot
kostenvethoging leidt. I(osteloze aflossing van de lening kan weliswaar plaatshebben,
maar oversluiting nà t eefl andere Euriborlening þij een andere bancaire instelling) is
onmogelijk, aangezíen over: de gehele bancai,re linie Eudbor-producten niet meer worden
aangeboden. Dus de mogeliikheid van oversluiting is niet reëel, terwijl v^n de
leningnemers niet hoeft te wotden gevergd dat zlj afstand doen van hum Euriborptoduct. Dit ptoduct is destijds grootschalig door alLe bancaue instellingen in de markt
gezet als de vootdeligste hypothecaire vorm en dat aanbod hebben de leningnemers
uitdrukkelijk aldus aanvaard. Daarnaast mag niet vergeten worden wat de bank zelf
schteef in punt 285 van haat conclusie van antwoord: Zoals De Bank zelf schrijft, heeft
de Euribor-hypotheekrente in vele gevallen betrekking op slechts een leningdeel, naast
andere leningdelen, wa lrop geen Euribor-rente geldt. De mogeliikheid van boetewij
aflossen en eventueel overstappenfl^ r een andere hypotheekbank is in die gevallen een
loze belofte. Voor die andere leningdelen, die niet geregeerd worden door Euribor-rente,
gelden wel boeterentebepalingen. De constrrrctie van meerdere leningdelen is ook 1n deze
collectieve ptocedure relevant, nu De Bank zich meermalen zo expliciet beroept op de
mogelijkheid van boetewij aflossen als graadmeter voor de billijkheid en redelijkheid van
opslagverhogingen. Mag Sdb op deze plaats herhalen wat zij schreef in de punten 47 en
48 van de inleidende dagvaarding omtrent de praktische onmogelijkheid om intern of
extefn o\ref te stappen:

(7) In alle brieven van de bank, waarblj de klachten van de euribor-klanter ter aa¡zier van de verhogtng
van de opslag in2012 werden afgewezen (zie: bijvoorbeeld productie 50 hierna), werd de misleidende
opmerking gemaakt, die als volgt luidde: aw hlpotheek heefi een uaiabele reilte met op:/ag. Daarbl' hoort ook het i¡ico
dat die rente en de opslag kannen w|{gen U kunÍ qonder ,kosten lt)erstappen flaar een þtpothæk met een aa¡te rente. Stop
de banken wenst te accentueren dat het merendeel van de euribor-hypotheken gerelateerd ziin aan en
gekoppeld met verbandhoudende producten, zoals partiële vaste hypotheken, andersoortige leningdelen of
banksparen. Ofschoon de bank het heeft gepresenteerd alsofde cliënt van de bank zonder problemen kan
overstappen van de euribor-hypotheek naar een andersootttgar'angerl:'ent (ofnaar een concurrerende
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bank), is dat niet alleen praktisch gesproken schijn, maar ook feitelijk onjuist. De cliënten kunnen veelal niet
overstappen op een ander hypotheekproduct, omdat er dan boetes worden verbeurd op andere leningdelen
en/of omdat dat dit (zeer) nadelige hscale consequenties kan hebben.
(48) Het overstâppen zelf is weliswaar kosteloos (geen nieuwe afsluitprovisie),maar alle andere, door de
bank aangeboden hypotheekvormen, zijn wezenhJk duurder. De variabele hypotheek is een
hypotheekvorm, waarbij de bank volstrekt in het midden laat op basis waarvan de rente wordt vastgesteld
en waarbij men volledig is overgeleverd aan de "bevoegdheid" van de bank om maandelijks het rentepercentage aan te passen. De hypotheken met vaste looptijder' zljr' eveneens aanmerkel-ijk duurder, ook
wânneet die over langere periodes vergeleken worden met de euribor-hypotheken. Overstappen nâar een
andere aanbieder is geen alternatief, aatgeziengeen van de Nededandse hypotheekverstrekkers nog
euribor-hypotheken aanbiedt. FIet overstappen nâar een andere aanbieder voor een hypotheek met vaste
looptijd brengt zowel eenmalige kosten met zich mee (hertaxatie, afsluiçrovisie, hypotheek en
notariskosten), als sterk verhoogde maandlasten in verband met de nieuwe regelgeving, die geen
aflossingsvrije hypotheken meer toelaat. Àlle andere alternatieven kosten gemiddeld wel zo'n € 500,00 per
maand meer. Om die teden zijn de donateurs met handen en voeten gebonden aan de bank en is de slogan
dat er kosteloos kan worden overgestâpt een zowel onjuiste als een misleidende kwalificatie.

Âd h) de bank heeft in de punten 188 t/m 799 van haar MvG gelamenteerd en opgesomd
dat het vonnis a quo aanzienhjk negatieve gevolgen zou hebben voor de bank zelf en
voor de gehele bancafue sector. De bank heeft deze stelling echter niet concreet
uitgewerkt. Zoals het Hof EIJ dat heeft uitgemaakt wordt er in beginsel geen
werking toegekend aan de uitspraken van de nationale gerechten. Dat
"svþisdigende
beginsel zou uitzondering kunnen lijden als het vonnis a quo tot ernstige verstoringen van
de financiële markten zou leiden en in het geval de bank met een dergelijke uitspraak (van
in dit geval de Amsterdamse rechtbânk) in het geheel geen rekening zou hebben hoeven
houden (goede trouw). Et wordt door Sdb op gewezen dat de groep Euribor-leningen
binnen het hypotheekbestand van de bank een te verwaadozen kwantiteit is (1.o/o van het
marktaandeel), zodat het gevaar van ernstige verstoringen ztch. t:.iet zal voordoen binnen
de ABN AMRO. Sdb wijst er in dit vetband op dat de bank het Euribor-product al in
2009 van de markt heeft gehaald, zodat een evefltuele verstoring niet repeterend of
oplopend is. Het is dus een beheersbare grootheid. Sdb heeft er al op gewezen: de
opslagwijzigingsmogelijk was in de eigen optiek en perceptie van de bank het beheersbaar
houden vân de Ltv. De individuele opslag, die enkel het oog had op de verhouding
hoogte lentng/waarde onderpand. Door in de crises vanaf 2009 deze opslag vooï andeïe
doeleinden te gebruiken - het afwentelen van bedrijfseconomische tegenvallers op de
leningnemers - maakt dat niet gezegd kan worden dat de bank te goeder trouw heeft
mogen aannemen dat haar opslagwijzigingsbeleid niet zou wofden teruggedraaid (door
een rechtsprekende instantie).

Ad i) de techtbank heeft op goede gronden kunnen aannemen (ofschoon dat niet in het
vonnis a quo tot uitdrukking is gebracht) dat niet is vereist dat de leningnemer door de
wijziging van de opslag in financiële moeilijkheden komt te verkeren. Op zíchzelf is er
dus geen telatie tussen het aannemen van een
verstoring van het evenwicht
^ànzienlijke
en de mate van financiële benadeling van de leningnemer.

.A.d i) ofschoon bij de eerlijkheidstoetsing ("p grond varl richtlijn 93/13) alle
omstandigheden van het geval dienen te worden beftokken, is de constatering door de
rechter dat het wijzigingsbeding niet voldoet aan de maatstaf vaî 1, i van de bijlage van
eminent belang en kan hti
deze basis ootdelen dat sprake is van een oneer$k en dus
"p
vernietigbaar beding, zeker in combinatie met de feitelijke vaststelling dat de bank in de
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preconftactuele fase niet aan haar'tnformatieverplichting heeft voldaan (zie de hiervoor
geschetste enquête.

,{d k)

zoals

ook in de lste aanleg feitelijk is uitgewerkt door Sdb is

de

informatieverstekking aangaande het wijzigingsbeding door de bank, voorafgaande aar.
de totstandkoming van de overeenkomsten, uitermate lacuneus geweest. Dus ook in die
fase van het contracteren voldeed de bank niet
de veteisten van duidelijkheid en
^an
transpatantie.

Ad l) voor het geval 2 sub b van de bijlage in de toetsing wordt betrokken betekent dat
niet dat 1 i vzn de bijlage van de toetsing is uitgesloten. Dat is feitelijk het hele betoog van
de bank in haar MvG; omdat 2 b van de bijlage op de onderhavige wijzigingsbedingen
van toepasstngzijn, komt, aldus de bank, men niet meet toe aan toetsing aanT j van de
bijlagen. Om die reden, nog steeds de bank, hoef ik, bank, niet transparant te z1jn, zoals
dat doot het Hof EIJ is uitgemaakt. Deze wrjze van toetsing, zoals voorgestâan door de
bank, is uitdrukkelijk in RWE, I(asler en Matei als onjuist van de hand gewezen. Ook uw
Hof heeft de opvatting uit R\X/E overgenomen, gezien uw arrest d.d. 19 mei 2015 dat
hiervoot in punt 49 werd uitgewetkt. Als laatste: als 2 sub b van de bijlage van toepassing
is, betekent dat niet dat niet in de overeenkomst de concrete werking van het
(wisselkoers)mechanisme van de vreemde valuta waatnaar het bettokken beding verwijst
alsmede de vethouding tussen dit mechanisme en het mechanisme dat is voorgeschreven
door andere bedingen betreffende de vrijgave van de lening, trânsparant gespecificeerd
moeten zljn. Dat laatste moet dus sowieso en dat is het meest kardinale punt dat de bank
inhaar hele betoog biy MvG miskent.
ANAIYSE, V,{N HET VONNIS A QUO EN VOORWAARDE,LIJKE, GRIEVEN
53. Sdb constateert dat de techtbank het vedoop van de procedure, de feitenvaststelling
rondom de onderscheiden wijzigingsbedingen (contractdocumentatie), de door Sdb
gefotmuleetde petita en het geschil tussen parttjen juist heeft weergegeven op de pagina's
1 t/m 76 van het aangevallen vonnis.

54. Ofschoon het onderwerp van de bevoegdheid van de rechtbank (de verhouding tussen de
acties ex artikel 3:305a B$7 en ex ârtikel 6:241 B\X/) geen ondetdeel is van de rechtsstdjd
in appel (de bank heeft tegen het ootdeel van de techtbank, zoals neergelegd in de
overwegingen 5.1 t/m 5.3, geen klacht geformuleerd), is het goed te constateren dat de
techtbank in deze overweging niet heeft blijk gegeven van een onjuiste techtsopvattitrg op
dat punt. In zrjn arrest d.d.29 aprú,201,6 (ECLI:NL:HR:2016:769) heeft de HR
overwogen dat het bestaan van deze bijzondere procedute (van artikel 6:241EV/) net
eraan in de weg staat dat een belangenorganisatie op de voet vân artikel 3:305a B\ù7 een
vordering instelt tot vernietiging van een beding in algemene voorwaatden op de grond
dat dit onredelijk bezwarend is. Verder de Hoge Raad: hetzelfde geldt voor een vordering van
een dergelijke organisatie tot verklaring voor recht dat een beding onredelijk bezwarend en daarom
vernietigbaar is. Dergelijke vorderingen zijn immers niet gericht op de bijzondere gevolgen die zijn
verbonden âân een uitspraak op grond van artikel 6:241, BW.

55. Sdb constateert dat de bank niet is opgekomen (geen klachten heeft geuit) tegen de
oordelen van de rechtbank dat Sdb i) voldoet aan de (formele) vereisten van artikel 3:305a
BS7 en dat Sdb ü) voldoende belang heeft bij haar op artikel 3:305a BW geënte
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vorderingen. Daatmee staat onherroepelijk vast dat Sdb heeft voldaan aan de vereisten
van atikel 3:305a B\X/ en dat zij voldoende belang heeft (en behoudt) blj haar
vorderingen.
56. Ofschoon daar andets over zou kunnen worden geoordeeld, zal Sdb geen grief
ontwikkelen tegen het ootdeel van de rechtbank, zoals weergegeven in punt 5.13 van het
vonnis. Sdb zal de bank houden aan de gedane toezeggingen dat z\ de opslagen van de
Fortis-klanten met Eudbot-hypotheken (niet zijnde omzettingen) ongemoetd zallaten.
57. De bank heeft tegen het overwogene in de punten 5.15, 5.16 en 5.17 geen klachten geuit
inhaar MvG, zodat de feitelijke vaststellingen in deze punten - ook Sdb kan zich met het
overwogene verenigen - vaststaan en onherroepelijk zijn.
58. In rechtsoverweging 5.18 van het aangevallen vonnis heeft de rechtbank onderzocht of
het opslagwijzigingsbeding kwalificeett onder atikel 6:236 onder i BW. Uit de
overweging leidt Sdb af dat de rechtbank oordeelt dat deze bepaling niet van toepassing
is, aangezien de uitzondering (nogl de wederþar"t/ beuoegd is in dat geual de oaereenkomsT le
onlbinden) opgeld doet. Sdb stelt zich op het standpunt dat van ontbinding in de zin van
deze bepaling geen sprake is. Ontbinding in de zinvan deze bepalingzou gelijkgesteld
kunnen worden met i) een kosteloze aflossing, als de mogelijkheid zou bestaan bij een
alternatieve bancake instelling tegen dezelfde voorwaarden een Euribor-hypotheek aan te
gzan en met ü) kosteloze omzetting îa r een andere rentevorm binnen de bank, waarbij
de hoogte van de rente in de orde van grootte ligt van het Euribor-niveau. De bank heeft
er weliswaar op gehamerd dat - ingeval van opslagverhoging - de mogelijkheid reëel is
voor de leningnemers om de bestaande overeenkomst te beëindigen door omzetting van
de rente binnen de bank tegen dezelfde voorwaarden of door kosteloze aflossing van de
lening. Maar hetgeen de bank in dat kader heeft beweerd is simpelweg niet juist.
Omzetting van de rente binnen de bank is mogelijk, maar leidt altijd tot kostenverhoging
en tot verandering van de voorwaarden van de lening. Uit de als productie I hiervoor
ovetgelegde e-mailcorespondentie blijkt dat omzetting van de rente binnen de bank tot
aanzienhjke moeilijkheden leidt. Uit de tabel"omzettingsvormen" þie productie II
hiervoor) kan in één opslag worden geconstateerd dat omzetting in alle gevallen tot
kostenverhoging leidt. I(osteloze aflossing van de lening kan weliswaat plaatshebben,
maar oversluiting naar een andere Euriborlening þij een andere bancaire instelling) is
onmogelijk, aangezten ovet de gehele bancaire linie Euribor-producten niet meer worden
aangeboden sedert 2009. Dus de mogeliikheid van oversluiting is niet reëel, terwijl van de
leningnemers niet hoeft te worden gevergd dat z1j afstand doen van hun Euribor-product.
Dit product is destijds gtootschalig door alle bancabe instellingen in de markt gezet als de
voordeligste hypothecaire votm en dat aanbod hebben de leningnemers uitdrutkelijk
aldus aanvaard. Dit alles leidt tot de conclusie dat de genoemde uitzondering (tenzij) in
artikel 6:236 onder i B\X/ niet van toepassing is en dat betekent dat deze bepaling wel van
toepassing kan zljn op de onderhavige opslagwijzigingsbedingen, zodat deze bedingen als
onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt als aan de hoofdregel van deze
bepaling wotdt voldaan. 'S7essels, Jongeneel & Hendrikse, -Algemene voorwaanden 2006,
doceert op de pagina's 233 en 234: art. 6:236 onder i richt zich tegen prijsverhogingsbedingen en
beoogt op dit gebied althans enige bescherming aan de consument te bieden. Uit de toelichting blijkt dat
art. 6:236 onder i het resultaat is van een aÂveging van belangen van de gebruiker bij bedingen inzake
prijsverhogrng tegen die van de wederpartij. De toelichting heeft wel begrip voor het opnemen vân eerì
prijsverhogingsbeding, rnaar acht het verrassingseffect voor wederpartijen te groot. Gesteld wordt dat een
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ondernemer voor het opnemen van een prijsverhogingsbeding een goede reden kan hebben, met name
indien hij zelf de gevolgen ondervindt van prijs- en kostenstijgingen die zich tn zrjn verhouding tot zijn
voorschakel voordoen. Daar staat tegenover dat een zodanige prijswijziglng, indien zij op algemene
voolwaarden bemst, voor de wederpartij veelal geheel onverwachts plaatsvindt, erì voor haar des te
hinderl-ijker zaI zlln indien zij voor het sluiten van de overeenkomst de pnjzen van verschjllende
concurrenten heeft vergeleken. Voor het nieuwe BW komt daar nog bij dat dit wetboek een bepaling bevat
die binnen zekere grerzen wijziging door de rechter van een overeenkomst op grond van onvoorziene
omstandigheden mogelijk maakt; een zodatige wijziglng kan ook de prijs betreffen, waarbij moet worden
aangetekend dat de maatstaf van afi.6:258 meebrengt dat het juist op dit punt slechts bii hoge uitzondering
een rol zal kunnen spelen. In het algemeen zal men immers mogen aarìnemerì dat prijsfluctuaties
- die in de
huidige tijd gewoon zljr' - n de overeenkomst zijn verdisconteerd. Daartegenover is dan weer van belang
dat art. ó:258 krachtens zrt. 6:250 van dwingend recht is, zodat het rechterlijk ingrijpen in de voormelde
uitzonderingsgevallen niet kan worden uitgesloten. Gelet op dit een en ander komt het onjuist voor de
bedongen bevoegdheid tot prijsverhoglng in dit wetsontwelp geheel ongemoeid te laten. Àrtikel 6:236
onder i ziet op alle overeenkomsten, derhalve ook op duurovereenkomsten. De driemaandentermijn wordt
Ï:ir1 att. 6:236 onder i in beginsel voor eerì ondernemer voldoende geacht om zijn commerciële risico te
kunnen inschatten. Dus de wetgever heeft zich uitdrukkelijk ingelaten met het belang van de

consument bij prijswijzigingsbedingen, waarondet uiteraard ook de onderhavige
opslagwijzigingsbedingen kunnen worden geschââtd. Dus de ratto van deze
driemaandstermijn is om de ondernemer te beschermen tegen pdjswiizigingen binnen
deze 3 maanderi. Die ratio is er derhalve niet meer bij prijswijzigingen na deze 3
maandentermijn. Omdat ìn de onderhavþe zaak (opslagverhogingen :lr'2009 en2072) de
opslagwijzigingen plaatsvonden buiten (ees: na) de 3-maandsteffiûn (vanaf
contrâctdatum) is er geen sprâke meer van een te beschetmen risico voor de ondernemer
(ees: de bank). Om die reden zou op basis van de ratio van deze bepaling kunnen worden
geoordeeld dat de ondethavige opslagwijzigingsbedingen onder artikel 6:236 onder i B\ùø
kunnen worden gekwalificeerd, zoda;t deze bedingen geacht worden onredelijke
bezwarend te zljn. Dat heeft de rechtbank in deze overweging 5.18 miskend. Om die
teden zal Sdb een voorwaatdelijke gdef richten tegen dit oordeel van de rechtbank.
Voorwaardelijk: slechts voor het geval uw Hof zou oordelen dat een of meer van de
grieven van de bank doel treffen, þodat het vonnis â quo wordt vernietigd), behoeft deze
grief van Sdb behandeling. De voorwaardelijke grief luidt aldus dat de rechtbank ten
onrechte heeft geoordeeld dat de uitzondering van artikel 6:236 onder i B\X/ (ten7g de
wederparîÙ' beuoegd is in daf geual de oaereenkomst Te ontbinden) opgeld doet en dat de rechtbank
ten onrechte heeft geootdeeld dat de onderhavige opslagwijzigingsbedingen niet onder
artikel 6:236 onder i kunnen worden gerubriceerd.
59. In de laatste zinsnede varì r.o.v. 5.18 van het bestreden vonnis heeft de rechter het
volgende voofopgesteld: in het kader van de richtlijn komt betekenis toe aân de vraag of het beding

is

opgenomen in de bijlage bij de richtlijn, houdende een (indicatieve en niet-uitputtende) lijst van bedingen
die als oneed.ijk kunnen worden aangemerkt. Met die vooropstelling miskent de rechtbank de

doot het Hof EU opgestelde rechtsregel: de bijlage bij dchtlijn 93 /13 is weliswaar niet
van dien aard dat zlj automattsch en op zichzelf het oneerlijke karakter van een betwist
beding vastlegt, maar zlj vormt een wezenlijk aspect waarop de bevoegde rechter zijn
beoordeling van het oneerliike karakter vaî dat beding kan baseren. Verwezen woÍdt naar
de atresten van het Hof EU d.d. 3 april 201,4 @CLI:EIJ:C:201 4:1857) lnzake Sebestyén
en Invitel @U:C:201.2:242,punt26). Om die reden zal Sclb een voorwaardelijke grief
richten tegen deze doot de rechtbank aangelegde maatstaf. Voorwaardelijk: slechts voor
het geval uw Hof zou oordelen dat een of meer van de grieven van de bank doel tteffen,
(zodat het vonnis a quo wordt vernietigd), behoeft deze gnef van Sdb behandeling. De
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voorwaardelijke gdef luidt aldus dat de rechtbank in de laatste zinsnede van overweging
5.18 van het vonnis een onjuiste maatstaf heeft aangelegd.
60. In techtsoverweging 5.19 van het vonnis wa r\r^fl beroep heeft de rechtbank de
verhouding tussen bijlage 1 ondet j en bijlage 2 ondet b en e van de bijlage bij richthln
93 / 1,3 voorgesteld als hoofdregel vetsus uitzondering. Andets gezegd de rechtbank
overweegt hier dat als de uitzondedng van bijlage 2 onder b en e van toepâssing is men
aan de toepassing van de hoofdregel van bijlage 1 onder j niet meer toekomt. Een
detgelijke verhouding kan in deze bepalingen van de bijlage bij richtlijn 93 /13 echter niet

worden gelezen.Dat deze opvatting van de techtbank niet juist is volgt uit het R!øEârïest. Uit R!øE volgt dat de toetsing aan de artikelen 1 , hd 2,3 en 5 efl a 17 de punten 1 ,
sub j, en 2, sub b, tweede alinea,van de bijlage van richdijn 93/1,3 in 1 keer ínhaat geheel
geschiedt. Dat betekent dat ingeval 2 sub b van de bijlage van toepâssing is op het
onderhavige beding dit niet inhoudt dat men da¡ aan toetsing aan 1 sub j van de bijlage
niet meet toekomt. Ook een grammattcale interpretatie van deze bepalingen laat de
opvatting van de techtbank niet toe. Punt 2 b van de bijlage Leest: punt j ¡tøat niet in de weg
aan bedingen, waarbl'
.. .. Niet in de weg staan betekent niet dat niet ook aan bijlage 1
onder j moet worden voldaan. Dus ook de bedingen,w^ rop 2 onder b van de bijlage het
oog heeft, zullen, zoalsbljlage 1 punt j vootschrijft, een geldige in de overeenkomst
uitgedrukte reden voot de wijziging moeten behelzen. Ook uw l{of gaat van dit laatste uit
in het arrest d.d. 19 mei 2015, de overwegingen3.4 en 3.5 (zie punt 49 hiervoor). Om
deze reden zal Sdb een voorwâardelijke grief richten tegen deze door de rechtbank
geduide opvatting (in deze r.o.v. 5.19 van het vonnis). Voorwaardelijk: slechts voor het
geval uw l{of zou ootdelen dat een of meer van de grieven van de bank doel fteffen,
þodat het vonnis a quo wordt vernietigd), behoeft deze gnef van Sdb behandeling. De
voorwaardelijke grief luidt aldus dat de rechtbank in r.o.v. 5.19 van de onjuiste gedachte is
uitgegaan dat bij het opgaan van de uitzondedng van bijlage 2 onder b niet meer aan de
hoofdregel van bijlage 1 onder j kan worden toegekomen.
61. Rechtsoverweging 5.20 van het vonnis a quo spoort geheel, is in oveteenstemming en is
in lijn met de techtspraak van het Hof EU.
62. Voor r.o.v. 5.21van het vonnis geldt hetgeen hiervoor is gesteld rn punt 60: er dient niet
gescheiden getoetst te wotden. De artikelen 1, lid 2, 3 en 5 van richtlijn 93 /1,3 vormen
samen met de punten L, sub j, en 2, sub b, tweede alinea, van de bijlage van richtlijn
93/1,3 één geheel en dienen tiet afzonderlijk te wotden beoordeeld en afzonderlijk op het
beding te worden toegepast. Het vereiste van transp atzntte geldt voor zowel artikel 3 van
deze richtlijn als voor de artikelen 4 en 5. Dit werd uitdrukkelijk overwogen in het
hiervoot geparafraseerde Kaslet-arrest. Vetwezen wordt naar de rechtsoverwegingen 6769 van dit laatste affest: (ó7) in dat verband moet worden vastgesteld dat dit vereiste is opgenomen in
artikel 5 van richtl,ijn 93 /73, volgens hetwelk schriftelijke contractuele bedingen ,,steeds" duidetijk en
begrijpelijk moeten worden opgesteld. In de twintigste overweging van de considerans var' nchtbjn 93 /13
wordt in dit verband verduidelijkt dat de consument daadwerkelijk de gelegenheid moet hebben om kennis
te nemen van alle bedingen van de overeenkomst. (68) Bijgevolg is dit vereiste dat bedingen duidelijk en
begdjpelijk worden opgesteld in elk geval van toepassing, ook wanneer een beding onder artikel 4,bd2,van
richtlijn 93/73 vak en het oneedijke karakter ervan dus niet kan worden beoordeeld als bedoeld in artikel 3,
lid 1, van die richtlijn. (69) Bijgevolg heeft dit in artikel 4,11d 2, van richtlijn 93 / 13 opgetomen vereisre
dezelfde draadwijdte als het in artikel 5 van die richtlijn bedoelde vereiste. Om deze reden zal Sdb een

voorwaardelijke grief richten tegen deze door de rechtbank geduide opvatting (in deze
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r.o.v. 5.21 van het vonnis). Voorwaardelijk: slechts voor het geval uw Hof zou oordelen
dat een of meer van de grieven van de bank doel treffen, (zodat het vonnis a quo wordt
vernietigd), behoeft deze grief van Sdb behandeling. De voorwaardelijke grief luidt aldus
dat de rechtbank in r.o.v. 5.27 van de onjuiste gedachte is uitgegaan dat er gescheiden en
afzondedijk moeten worden getoetst aan de bepalingen van de bijlage en aan de
transparantiebepalingen.
63. In rechtsovetwegng5.22 van het vonnis stelt de rechtbank terecht vootop:

deze

ongeclausuleerde bedingen kwalificeren als een oneedijk beding als bedoeld in de bijlage onder j.

daarop volgende btlztn, tenzij sprake is van

één van de uitzonderingen van onderdeel

De

2 var die bijlage,

is echter rechtens onjuist, omdat hij van de onjuiste gedachte uitgaat dat bij het opgaan
van de uitzondering van bijlage 2 onder b niet rr.een rr de hoofdregel van bijlage 1 onder
^ voorwaardelijke grief richten
j kan worden toegekomen. Om deze reden zal sdb een
tegen deze door de rechtbank geduide opvatting (in deze r.o.v.5.22 van het vonnis).
Voorwaatdelijk: slechts vooÍ het geval uw Hof zou oordelen dat een of meer van de
grieven van de bank doel treffen, (z,odathet vonnis a quo wordt vernietigd), behoeft deze
gdef van Sdb behandeling. De voorwaatdelijke grief luidt aldus dat de rechtbank in r.o.v.
5.22 van de onjuiste gedachte is uitgegaan dat bi¡ het opgaan van de uitzondering van
bijlage 2 ntet meet aaî de hoofdregel van bijlage 1 onder j kan worden toegekomen.
64. Ofschoon rechtsoverweging 5.23 zowel feitelijk als techtens juist is, gaat zrj wel uit van de
onjuiste gedachte dat bij het opgaan van de uitzondering van bijlage 2 onder b niet meer
aan de hoofdtegel van bijlage 1 onder j kan worden toegekomen. Daarbij lijkt de
rechtbank er tevens van uit te gaan dat aan toetsing van bijlage 1 onder j niet kan worden
toegekomen als aan éénvan de vereisten van bijlage 2 onder b is voldaan. Dus - zo liikt
de rechtbank te redeneren - men komt aan de toetsing van bijlage 1 onder j niet meer toe
als er of een geldige reden is, of aLs er een (contractuele) verplichting bestaat de consument
zo spoedig mogelijk te informeten en of als de mogelijkheid bestaat de overeenkomst
onmiddellijk op te zeggeî. De systematiek moet echter zrln dat als één van deze laatste
vereisten niet is voldaan de regel van bijlage 2 onder b niet opga t en er in dat geval dus
aanbilage 1 ondet j moet worden getoetst. Om deze teden zal Sdb een voorwaardelijke
grief richten tegen deze door de rechtbank geduide opvatting. Voorwaardelijk: slechts
voor het geval uw Hof zou oordelen dat een of meer van de grieven van de bank doel
treffen, (zodat het vonnis a quo wordt vernietigd), behoeft deze gtíef van Sdb
behandeling. De voorwaardelijke grief luidt aldus: i) dat de rechtbank in r.o.v. 5.23 van de
onjuiste gedachte is uitgegaan dat bij het opgaan van de uitzondering van bijlage 2 b niet
meer à n de hoofdregel van bijlage 1 ondet j kan worden toegekomen en ü) dat de
rechtbank in t.o.v. 5.23 van de onjuiste gedachte is uitgegaan dat men aan de toetsing van
bijlage 1 onder j niet meer toekomt als er of een geldige reden is, of als er een
(conffactuele) verplichting bestaat de consum ent zo spoedig mogelijk te informer en en of
als de mogelijkheid bestaat de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.
65. Rechtsoverweging 5.24 van het vonnis is qua feitelijke vaststellingen en qua

recht(sopvatting) juist en lege artis.
66. Rechtsoverweging 5.25 van het geattaqueerde vonnis is juist. Hierbij tekent Sdb aan dat
de bijlage bij richtlijn 93 / 13 weliswaar niet van dien aard is dat zij automatisch en op
zichzeff het oneedijke karakter van een betwist beding vastlegt, maar zrj vormt een
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wezenliik aspect wâarop de bevoegde rechter zijn beoordeling van het oneerlijke karakter
van dat beding kan baseren. Verwezen wordt opnieuw naat de arresten van het Hof EIJ
d.d. 3 april 2014 FCLI:EIJ:C:2014:1857) lnzake Sebestyén en Invitel @IJ:C:2012:242,
punt26). Daarnaast ztj azngetekend dat uit de rechtspraak van het Hof EU volgt dat bij
de beootdeling van het oneedijke karakter van een beding van een overeenkomst alle
omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst, op het moment u/aarop de
overeenkomst is gesloten, in aanmerking moeten worden genomen, rekening houdend
met de aard van de goederen of diensten waarop de overeenkomst beffekking heeft. Ook
aan dit veleiste heeft de rechtbank voldaan inhaar doorwrochte werkstuk. Mocht uw Hof
menen dat de motivering van de rechtbank op dit punt te mager zou zijn, dan kan uw
Hof die motivering alsnog bijbrengen om vewolgens het vonnis te bekrachtigen. Uw Hof
kan putten uit een zeev^flinformatie, die Sdb inhaar procestukken in 1"" aanleg heeft
geproduceerd.
67. Rechtsoverweging 5.26 van het vonnis deelt hetzelfde lot: zij is juist en zij kleurt het juiste
oordeel 'tn; daarnaast wotdt nog eens gemotiveetd dat de onderhavþe bedingen en de
handelwijze van de bank niet voldoen aanhet kernvereiste van de Europese wetgeving:
transparantie!
68. De slotsom is dat het vonnis waarva;rt beroep zowel feitelijk als juridisch juist is en dat het
derhalve behoott te worden bekrachtigd. Enkel voor het geval een of meer grieven van de
zljde van de bank zouden slagen, heeft Sdb bezwaren tegen het vonnis aangevoerd, die
dus voorwaardelijk zijn voorgesteld.
DE,

NOODZAAK VÁ.N DE, OPSLAGVERHOGINGEN:
69.

l.

Dit hoofdstuk wotdt ondervetdeeld in 4 afzonderlijke onderdelen,

te weten: i) bredere
context van de zaak, i) de aard en werking van het Euribor-rentetarief , üi) waren de
opslagverhogingen getechtvaardigd vanwege stijgende financiedngskosten op de
kapitaalmarkt en iv) conclusies lnzake opslagverhoglngen.

Bredere context vafi de zaa"k
1.1.In de Memorie van Grieven (pangraaf 1..3, tandnummers 12 t/m20) meent de bank een
exposé te moeten geven over de "bredere context" van het Euribor-rentetarief.
1.2.Bij dit exposé vetoorlooft de bank zicb nogal een aantal vrijheden, die tezamen een valse
voorstelling van zaken schetsen. In deze Memorie van Antwoord zal dan ook een meer
waarheidsgeftouw beeld worden gegeven, zodat het Hof zich een goed beeld kan volmen.
1.3.Het is inderdaad juist dat de opslagbedingen van de bank niet geïsoleerd moeten worden
beschouwd , zoals de bank terecht stelt in MvG (randnurrüner 12). De context was er
namelijk éénvan concuttentje met andere aanbieders van hypothecaite financiedng die
expliciet uitgingen van een vaste opslag boven Euribor.

48

I)rlKs

t.btJrisLN
i:;;i;j;:.,," o

7.4.2o was er sinds 2002 een Obvion-financieringll mogelijk die er als volgt ,itzag:
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concreto was er binnen deze Ftnanciedng, gelet op de actuele Euribor-rentestand, sprake
van een vaste opslagvan0,650/o, te vemeerderen met dsico-opslagen voor genoemde LtVklassen van telkens 0,7o/o, ergo een vaste opslâg voor een tophypotheek vzn 0,95o/o.
1.5.Met de introductie van het Euribot-rentetadef per 1 juni 2005 moest de bank dan ook
opboksen tegen concurrentie vân de marktleider en andere aanbieders, die alle uitgingen
vân een vaste opslâg, of althans in hun offertes veinsden dat te doen. De bank heeft dus
vanuit concurrentieoverwegingen een basisopslag van 0,5o/o gehanteerd om de concurrentie
te onderbieden, in de omstandìgheid dat daarmee in de meest voorkomende LtV-kl¿ssen
een gunstiger tarief werd aangeboden dan de concurrentie. Alleen voor de tophypotheek
was de concurrentie voordeliger (door de bank wetd daarvoor in 2 stappen van resp. 0,2oh
en0,3o/o een totale opslag van1,0o/o gehanteerd toen het Euribot-tentetarief in 2005 op de
hypotheekmarkt u/erd aangeboden). De bank heeft verklaard dat de basisopslagvan 0,5o/o
kostendekkend was en de meest vootkomende dsicoklasse die tot75o/o LtV (CvA,
randnummer 61 resp. 161 voetnoot26), zodat de meest voorkomende opslag uitkwam op
0,7o/o. Daarbij dient aangetekend te wotden dat de hiet gebruikte onderscheiding tussen
basisopslag en risico-opslagen voor de leningnemer in 2005 niet zichtbaaÍ w^reî. Er werd
ll Obvi<¡n wcrd in 2002 gesticht als joint venture van de marktleider voor hypotheken Rabobank (ìroep en het Pensioenfonds
,'\BP. tscidc bedriiven waren eþnaar van Obvion, llabobank voor 70o/o en ABP voor 30o/o. ()bvion is sinds maart 2012 volledig
in handen van Rabobank. Bron: https://nl.wikipedia.o¡glwiki/Obvion
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een vaste all-in opslag geoffteerd, welke werd toegelicht als een individueel bepaalde opslag,
die alleen kon wijzigen als er zich een wijziging in de LtV-verhouding zou vootdoen.

1.6.Het volgende voorbeeld laat zien hoever hypotheekadviseuts van de bank gingen om die
concurenúe
te gaan. In het voorbeeld is sprake van een tophypotheek van ca. 7,2
^aî
miljoen euro met een totale vaste opslagvan 0,95o/o12 (Productie IX voor volledige
offertes):
Variabele KroonRente

Rentevorm:
Rentec¡mschrijving:

5

jaar.

Cedurcnde de juridischc looptijd van de hypothecaire geldlening
zal aan de bank een rente verschuldigd zijn gelijk aan 0,95 7o
boven de 3-maands EURTBOR-rente (European lnterbank

0ttèred Rate).
Het rentepercentage is variabel en wordt per 3 maand{en) vooraf
op de laatste rverkdag van de nraand va.stgesteld. De EURTBORrente is het rentepercentage op jaarbasis waartegen in de
geldmarkt interbancair deposito's in euro's worden aangebtden
binneu het eurogetried. l)e rente wordt berekend als ecn
gcmiddelde van de opgave vcrsehaft door een panel van de mccst
aclieve banken in het eurogebied. De EURIBOR-rente wordt

tJ

Ylplg¡rstq!

Renteherriening

llc

1.il"sÞqls.Idrqgn.Bentc

Variabclrr KrrxrnR{:ntrr is gchascrri op dc ririemaanrls

Iente verl¡orw<! tncl c.'n
o¡xlag Il,,'
'a{Te
p!'rL*cntat!'i: rariuhet cn t,orJt pcr tiric
*¡¡randcn" tour.l
op tic luuistc *'srLdag r.¡¡, i.ìi' rr¡¿¿rrri '.ast'.:tslel,J '.'n ltcr
[:r.¡rìh.rr

milanri achtcraf in rcl*c¡ltn{

l.

hrach!

Om deze propositie te kunnen onderbieden ging de hypotheekadviseur van de b¿nk er
toe over het totale hypotheekbedtag te splitsen in een hypotheek en een hypothecair
krediet die elk onder de grens van de 75o/oLtY bleven, zodat een opslag van0,'7o/okon
worden aangeboden:
Geldlening(en)
Leníng

Aflossíngswijze:

Leningbedrag
Basisrcntcperccntage
Opslag
Rcûtepercêltsge

: EUR 877.5@,00

Renteperiode

: I maand(en) vast

Rentebepaling

:

Looptijd

;360 rn¡¡nden

:2,12%
:0.10%
:2,82Voper

jau

Euribor (variabel)

EUR 2.062,13 reote per rnaand

aflossingsvrij

12 De gemiddelde hoofdsom van de Euribor hypotheken bedraagt € 218.000 (CvA, randnummer 295) maâr er is geen reden om
aan te nemen dat dc bank discriminccrdc bij hct aanbieden van een vaste opslag naar hoo¡¡te van dc hypothccaire lening.
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Euribor-teferentietarief zijn ntet aangeüoffen. Maat financieringsinstrumenten met het 3(mâinstream'
maands Euribot-teferentietarief zljn daatentegen
voor de wtjze van
financieren doot de bank in al die gevallen waarbij voor emissies gebruik is gemaakt van
'floating t^tes'2e . De constatering van de bank OItG, randnumm er 27) dat bi¡ het op de
kapttaabnarkt geld ¿antrekken van investeerders bovenop de 'floatìng râte' een
"liquiditeitsopslag" is verschuldigd is correct, maat niet correct is dat daarbij sprake zou
ztjn van een opslag bovenop de 1 maands Eudbor. Dergelijke 'floating rates' komen bij de
emissies van de bank niet voor.
De opmerking dat daarbij sptake is van "langlopende financieringsinstrumenten" moet wel
met een koneltje zout worden genomen. Gold voor de securitisaties nog dat de
(gemiddelde) looptijd aardìBin de pas liep met de gemiddelde looptijd van de hypotheek
vart na r opgâve van de bank 5 totT jaaf1,voor de na2012 in toenemende mate gebruikte
'Mid Term Notes' (ongedekte obligaties, een tamelijk generiek inzetbaar
financiedngsinstrument) gelden looptijden die veel korter z:rin,van 2 - 5 jaa4 waardoor per
saldo het verschil met geldmarktinstrumenten ook weer niet overdreven moet worden en in
iedet geval gebruik gemaakt kan worden v¿n de laagst denkbare liquiditeitsopslagen".
Daawoor wordt dan de prijs betaald dat er wijwel permânent herfnancieringvan een groot
deel van de totale hypotheekpofiefeuille dient plaats te vinden, welke last voor de bankiers
v¿n de bank kennelijk overkomelijk is. De bank maakt daarbif gebruik v^îhaar terecht
aangehaalde'gematigd risicoprofiel'(À4vG, tandnummer2T), een concurrendevoordeel ten
opzichte van een aantal andere aanbieders dat de marktstrategie als 'prijsvechter'op het
terein van het Euribor-rentetanef mede mogelijk heeft gemaakt.

Voor de goede orde: SDB betwist dus niet dat de bank een djk scala aan ftnancietingsinsttumenten inzet om in haar totale financieringsbehoefte te voorzien , m^at betrekt de
steläng dat een deel van die funding zokan worden gealloceerd dat daardoor het
prijsvechten in een deelmarkt voor de interne boekhouding tenminste kostendekkend is te
maken. Er is, anders dan de bank wil beweren (lVItG, randnummet 28) dus wel degelijk
sprake van een zekete "back-to-back" constructte mel a/thans de Earibor-h-lpotheken, anders
zou er geen beddjfseconomische grondslag zljn voor het ptijsvechtet-mechanisme w^ rvan
de bank zich heeft bediend ett zorr het Euribot-rentetadef samenvallen met de 1 maands
variabele rente (hoewel er dus ook funding-technische redenen moeten zijn om de 1
maands variabele tente onder normale omstandigheden lager uit te laten vallen dan die
voor rentevasçerioden van 1.,2,3, of 5 iaar, hoewel het momenteel een straf lijkt bii de
bank te kiezen voor een kortere rentevastpedode dan 7 jaar).
De bank heeft erkend dat et zelfs sprake is van een volledige back-to-back, zo niet
financiering, dan wel van toetekening op basis van het louter aantrekken van het korte
geld van de geld- en niet uan het lange geld uan de kapitaahnarktu':

2r https: /

/en.wikipedia.orglwiki/Floating interest rate

Bron: CvA. randnummer 44.
31 Bron: https://www.abnamro.com/nl/investor-relations/beleggers-in-obligaties/<¡ngedekte-financieringsinstrumenten/finaltefms.html
32 Zie ptoductlc(s) 15 (en 1 6) CvA van dc bank zelf.
30
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zijn overeengekomen als volgt:
De K¡edietnemer kcrjgt op basis van diens huidige financiële positie van ABN AMRO leningen ter
beschikking tegen de in deze overeenkomst rnet bijbehorende brjlage vermelde condities. De leningcn
diencn ter fìnancienng van de aankoop van €en onroerende zaak.

0mvang faciliteit

EUR 420.000,:

'farieve n
3 0 -j arige eurihorlen íng

-

Eenmaands Euribor vermeerderd met een individuele
opslag van 0,70% per jaar.
Op basis van het voor de maand oktober 2005
geldcndc Ecnmaands Euribor bedraagt de
rentevergoeding (inclusief de hiervoor vermelde
individuele opslag) 2,821y' per jaar.

Rente

Betteffende leningnemer beschikte ook nog over een aanbieding van ING Bank, die
uitging van een (vaste) opslag van 7,3o/o boven Euribor en een aanbieding van de
Rabobank zelf met een sterk op de Obvion-hypotheek lijkende opslag van 0,870 voor
een tophypotheek, zonder dat Obvion vermeld werd.
Het is evident dat leningnemer bij de keuze tussen de vootliggende alternatieven voor
het aanbod van de bank zwichtte, in de omstandigheid dat deze de laagste opslag boven
Euribot bood en alle aanbieders, ook door de hypotheekadviseur van de bank,
benadn¡kten dat het ging om een vaste opslag, ongeacht wat er precies in de kleine
lettertjes nog vermeld stond.

.Kan er over de vaste opslag van de Van Lanschot Variabele I(toonRente geen enkele
twijfel bestaan, Obvion heeft nog geprobeetd van het'achterdeurtje'in de
hypotheekvoorwaarden gebtuik te maken om per 1 november2008 de opslag met0,7o/o te
verhogen. Daatbij beriep Obvion zich op deze fotmulering uit de hypotheekvoorwaarden
waarin stond vermeld dat de vaste opslag pedodiek werd bepaald, dus alleen per periode
vast zot zijn:

1.7
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Met behulp van het Haviltex-criterium is daar door het Hof korte metten mee gemaakt,
waann Obvion na drie successievelijke nedetlagen heeft berust13. De opslagverhoging per 1
november 2008 kon alleen voot nieuwe leningen gelden. Sindsdien is de vaste þasis)opslag
doot Obvion voor die nieuwe gevallen bevtoten op 7,35o/o .
Maar hoe dat ook ztj, aan leningnemers ging dat alles voorbij: de met elkaar concurrerende
hypotheek-vertegenwoordigers deden aan'hard-selling' en daat hootde alleen het
þe)vestigen van de indruk dat sprake was vân een vaste opslag bij en als de sales-men een
cursusje hadden gevolgd deden ze anders wel aan emo-selling,waarbli
1\'licvooruitsÞrekcnvanhctllofhtm://uitspraken.rcchtspraak.nl/inzicniftrcumcnt?itl=U(,1,1:NL:(ìllSIIli:2012:tsS16738
htto://uitsoraken.rechtsoraak.nllinzicndocument?id=l:iCLI:N[,:(ì[ISIIE:2012:8\ùØ6749
http:/ /uitsprekcn.rcchtspraak.nllinzicndocumcnt?i<l=tr(ll,I:NL:GI ISI II i:2012:8W6745
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producteigenschappen in de kleine lettertjes moesten u/orden verdonkeremaand en het
vetstând van de leningnemer moest worden uitgeschakeldla.

l.S.Leningnemers accepteetden dus het dsico van de variabele rente, mâ t aîders dan de
bank beweert (À4vG, randnummet L2), maakte opslagverhoging (anders dan door wijziging
in de LtV-verhouding) niet 'patt of the bargain' uit. l)e enige echte variabele zou het
Euribor-rentetarief zrjn en het hiermee gepa rd gaande dsico zouden zij inderdaad kunnen
ondervangen door een hoger tadef voor een vâste rente te betalen. Gelet op de
omstandigheid dat leningnemers voor lnet zelf kunnen volgen van het variabele Euriborrentetadef doot de bank expliciet werden gewezen op de te raadplegen bron, kon dat risico
overigens beheetsbaar en in ieder geval kenbaar bliivenrs.
1.9.Met het bieden van de bodempdjs van een vaste basisopslag van 0,570 (verpakt in de
individueel bepaalde opslagen inclusief dsico-component per LtV-klasse) handelde de bank
dus als 'ptijsvechtef ,waarl:ltj welbewust genoegen werd genomen met een slechts
kostendekkend tarief. Zodta de belangrijkste concurtent per 23 maart 2009 stopte met het
aanbieden van Eudbot-rentetarief, volgde de bank 6 dagen later per 29 maart2009.

Dat de bank als stijlkenmerk heeft om met stunþdjzen marktaandeel te ver- of
heroveten moge ook blijken uit de meest recente actie op dat gebied, de 'primeur'van een
hypotheekrente onder de 1.o/o.16

1.10.

Een tussenconclusie kan dan ook luiden dat de bank bij het bepalen van de hoogte van
de þasis)opslag gedreven werd doot louter commerciële motieven en dat voor verrijking of
vetschraling van de markt de mogelijkheid die opslagen te kunnen wijzigen bepalend zou
zt1n, een achteraf verzonnen drogreden pour besoin de la cause vormt. De markt is per 23
resp.29 ma rt 2009 verschraald, zonder dat daarbìj het al dan niet gebruik kunnen maken
van een opslagwijzigingsbeding een rol heeft gespeeld. Dat geldt voor zowel de concurrent
(R.abo-Obvion) als de bank. Al hetgeen de bank aarloeft onder MvG randnufirners 74 e.v.
resp. 1B e.v. mist dan ook feitelijke grondslag en kan door het Hof worden gepasseerd.
Evenmin kan het verschil in basisopslag tussen 0,5% (de bank) en 0,650/o (R.abo-Obvion)
worden verklaard uit of toegeschreven worden aan het aI dan ntet"lnprtjzen" van de
vetschillende risico's die beide aanbieders zouden hebben gelopen, zoals MvG,
randnummer 14, suggereert. Immets beide prtizen ztln als "vaste opslag" in de markt
aangeboden, het vetschil qua fotmulering in het "achterdeurtje" in de kleine lettertjes
maakt dat niet andets. Gelet op het Haviltex-criterium mocht overþens van banken in het
algemeen verwacht worden dat de gecommuniceerde opslag voor de leningnemer
voldoende voorspelbaar was. Voor de opinie van de bank als verwoord onder MvG
randnummerl9O ontbteekt dan ook de feitelijke grondslag. Dat de op4enelyke heimelijkheid
van het achterdeurtje niet beootdeeld zou mogen worden vanuit de eis van voldoende
transpatantie treft dan ook geen doel. De bank kon weten dat opzettelijke heimehjkheid het

1.11.

tt '/.ic voot ccn toclichting op dit bt grip 'hard sclling' t'n cmo-sclling: https://www.managcmcntsitc.nllvcrkopcn-clt-¡c-cmotic
l5 l)cfinitic van dc bank op httos://www.abnemro.nl/nl/zakeliik/soaren/basisrcntrj¿ricvcn/toclichtinq.html : "l,luribt¡r steat
voor: Iluro Interbank Offcred lìate. FIet is het gemiddelde rentetaricfwaarop de beste banken zeggen bereid tc zijn elkaar
lcningen in euro's tc verstrekken". http://www.euribor.org en andcrc sites, waaronder ook
https://www.abnamro.nllnllzakeliik/sparen/basisrentetarieven/index.html
t6 Zie bcrichten in diverse mcdia, o.a. https://www.fx.nllblog/hypotheekrente-oncicr-1-bii-abn-amro.
De commcrciële noodzaak
daartoc kan ook gemakkclijk gcvonden wordcn in dit bericht: http://www.z24.nl/ondcrncmen/ing-en-rebobank-winnen-tcrtcin.

tcrus-op-hvÞothcckmarkt-abn-amro-bhi

ft-ach tcr - 61, 6428
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karaktet zou hebben van een onredelijk bezwarend wijzigingsbeding. Hoe bedingen met
het Haviltex-criterium dienen te worden uitgelegd is geen nieuwigheidje van recente
datum17. De opinie van de bank als verwoord onder MvG randnummer 195 treft dan ook
geen doel.

l.l2.Datvariabele tatieven, zoals bij het Euribor-rentetarief, niet mogelijk zouden zijn
zonder opslagwijzigingsbevoegdheid (NItG, randnummer 1,4) wordt gelogenstraft door de
feiten. Zie de vaste opslagen zoals door andere aanbieders zijn of wetden aangeboden
(R.abo-Obvion, Van Lanschot e.a.). Et is in dat verband geen reden om zatt te nemen, zoals
de bank lijkt te suggereren OItG, randnummet 14, voetnoot 3) dat die andere aanbieders
in strijd zouden handelen met de prudentiële tegels \)7fT artikel 3:17 ltd 2 sub c inzake de
soliditeit van de financiële onderneming, waaronder wordt veïstâan het beheersen van
financiële tisico's, het beheersen vân andete risico's die de soliditeit van de financiële
ondetneming kunnen aantasten, het zorgen voor de instandhouding van de vereiste
financiële waarborgen en andete bij algemene maatregel van bestuur te bepalen
onderwerpen. Het simpele feit dat voor een deel van slechts 0,9o/o van de totale hypotheekportefeuillett om commetciële tedenen genoegen wordt genomen met een slechts
kostendekkend tarief kan toch moeilijk als toekeloos bankieren wotden afgedaan. En
mochten er al te grote risico's zrjn genomen door deze maniet van prijsvechten op de
hypotheekmarkt, dan is met het per 29 rrraafi2009 van de markt halen voldoende aan
risicobeheersing gedaan om een AFM-boete op dat punt te ontlopen.
1

Dat het Eudbot-rentetarief van de bank lager was en nog steeds is dan het "gewone"
vadabele tartef,laat staan het tarief voor oplopende rentevastperioden, wordt niet betwist
en is niet in geschil. De door de bank gepresenteerde grafiek (NItG, randnummer 13) is dan
ook voot onderhavig geschil betekenisloos. Opvallend afwezige in die grafiek is overigens
de gewone 1 maands variabele en de 1 jaar vaste rente, omdat daaruit zou blijken dat om
kennelijk commerciële redenen het Euribot-rentetarief en die variabele resp. 1 iaar vaste
rente met elastiekjes aan elkaat vast lijken te zitten. Dat momenteel met een
rentevastperiode van 2 iaar zelfs een nog lagere tentetarief mogelijk is in de 2 meest
voorkomende LtV-klassen, wordt uiteraard door SDB-leningnemers doorzien als een
'lokkertje', omdat er geen enkel uitzicht bestaat dat een dergelijk aanbod de komende jaren
wordt gecontinueerd en terugswitchen vân dat lagere tanef nzar het Euribor-rentetarief
door de bank is geblokkeerdle:

.73.

17 I Ict arrcst lìrmcs/ I laviltex tegenwoordig kortweg bekend als I Iaviltex (13-03 -1 981 NJ 1981, 635), is cen arrcst uit 1981
van dc
,
Nederlandsc IIogc lìaad. ()p 18 oktobcr 2002hecft de IIoge Raad twce arrestcn gcwczcn dic bcidc betrekking hebben op de
vraag of bij <.lc bcoordcling van cen geschil omtrcnt een clausule in een overeenkomst dc I Iaviltex-maatstaf dan wcl dc objectievc
uitlegmcthodc moct wortlcn t()cgcpest: I Ilì lB oktobcr 2002. NJ 2003. 503. Bron: https://nl.wikioedia.orqlwiki/[ laviltcx
18 Omvang van 0,9o/o bepaald op basis van eigen administratic van de bank pcr maart 2013: dc gcmiddcldc hoofdsom van
dc
lìuribor hypothckcn bcdraagt € 218.000, tcrwijl hct aantai l,cningncmcrs mct ccn Euribor hypothcek pcr maart 201,3 6.316
bcdroeg ((ìvr\, randnummer 295).
1e Wic ccnmaal het liuribor-rentetarief heeft veilaten, kan niet mcer te rug. I let liuribor-re ntetarief staat nict opcn voor
lcningncmcrs van de bank vanuit een ander rentetarief. Opgave juni2016 Woninghypotheek met bctaalpakkct, aflossingsvrij.

Bron: htos://www.ebnamro.nl/nllnrivc/hvn<¡thckcn/actuclc-hvoothcckrcntc/hvoothccl<rcntc-<-¡vcrzicht.html
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Het stunttarief van 2 jaar vast met rentebedenktijd is overþens mogelijk dootdat de b¿nk
gebruik maâkt vân het extreem ruime monetaire beleid vân de Europese Centrale Bank. De
ECB koopt iedete maand voor €60 mrd aan obligaties op om de tente te drukken, nu ook
bedrijfsobligaties'o. Dat stelt de bank kenneliik in staat om de hypotheken van de
leningnemers die voor dat lage 2 jaar vaste rentetarief kiezen, met goedkope door de ECB
beschikbaar gestelde "funding" te financieren, âls onderdeel van het totale fundingplan van
de bank. Daarmee is overþens ook beweze¡ dat afzondering van bepaalde fundinginstrumenten om aan specifieke betalingsverplichtìngen te voldoen voor uiteenlopende
groepen leningnemers mogelijk is en dat beweringen van de bank $rtvG, randnummer 27
en eldets) van het tegendeel een feitelijke grondslag ontberen. Ook naar het stunttarief van
2 jaar rcntevast is nog geen AFM-onderzoek ingesteld of niet hierdoor de prudentiële regels
WfT artikel 3:77 ltd 2 sub c worden geschonden . Deze maniet van prijsvechten is kennelijk
toegestaan, zoals dat ook met de inttoductie van het Euribot-tentetarief het geval was.
7

20

.14. De bank

lijkt

voor het 1 maands-Euriborrentetarief met opslagwijzigingsbevoegdheid kan zlln een hypotheek met een navenant
korte looptijd met wel een vaste opslag OltG, randnummer 15). Het hier gelegde verband
tussen het tenteregiem en de looptijd van de hypotheekovereenkomst is niet erg plausibel,
m^ar n^at moet worden âangenomen wordt in feite de vtaaggesteld of de bank ook
gebruik maakt van dergelijke kortlopende financiering. Los vân het feit dat dit inderdaad
leningnemers in alle communicatievormen (offerte, media-uitingen, reclame) is
voorgehouden, wordt - zoals nogzal blijken - wel degelijk gebruik gemaakt van
geldnarknnstrumenten ter financiering van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de
hypotheekportefeuille, maat zo wil SDB hier aannemefl, fiiel als eruìge in:lrument. Da¿rnaast is
ook gebruik gemaakt van kapiraalm arkltnstrumenten. De daarmee gemoeide
financieringskosten worden in de volgende paragraaf dtepgaand besproken, m^aÍ dat het bij
een langlopende hypotheekovereenkomst niet mogelijk zou zrjn een 1 maands-renteregiem
te ontwerpenwaarin de risico's in een vaste opslag worden ingeprijsd is door de bank niet
bewezen, terwijl die stelplicht wel op de bank berust. De feiten tonen immers aan dat dtt
andete aanbieders wel is gelukt en dat de bank om cofffnetciële redenen de laagste opslag
in de markt wenste
bieden en daarbrl genoegen nam met de geringste risicomarge die
^^ÍLte
kostendekkendheid zouwaatborgen. Het enige verschil met de "gewone" 1 maands
variabele rente lijkt te zljn dat daarbrj een hogere winstmarge wordt verdiend, waarbij het
aannemelijk is dat in het bedrijfsmodel van de bank ook voot die gewone variabele rente de
Euribor als referentierente wotdt gebruikt, al wordt dat niet gecommuniceerd. Dat
aatt te nemen dat het enige alternatief

http:/ /fd.nlleconomie-politick/

1 1

36949/hypothcckrcntc-duikt-<¡nder-2
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leningnemers op dit gunstiger Euribor-rentetarief âânbod van de bank zijn ingegaan kan
hen niet worden tegengewo{pen, evenmin het feit dat ztj tot een select gezelschap gingen
behoren, toen de bank pet 29 maart 2009 de deuren sloot voor nieuwe leningnemers die
van dit aanbod wensten te proflteren. I(ennelijk waren op dat moment de commerciêle
doelen van de bank bereikt. In geschil is evenwel geen vordering die deuren weer te
openen.

Ondertussen was de bank ingedekt tegen de grootste risicofactor: schommelingen in het
Euribor-rentetarief, die immers 1 op 1 binnen een maand aan leningnemers konden
worden doorgegeven. Ver:rnoedelijk ook weer geheel gelijk aan leningnemets die
gebruikmaken vân het gewone 1 maands variabele tanef, maar daawoor een hogere
winstmarge zijn verschuldigd.

voor onderhavig geschìl van wat de bank wil beweren over de
"gebruikelijke onzekerheden met beftekking tot de hoogte van de rente" (iVItG,
randnummer 16), ontgaat SDB. Niet betwist, dus ook niet in geschil, is immers dat SDBleningnemets de onzekerheid van het Euribor-rentetarief hebben geaccepteerd. Dit was
evenwel de voot hen enige kenbare onzekerheid. Voor de kennelijke stelling dat de
leningnemers ook bekend moesten zljn rnet de onzekerheid omtrent de hoogte van de als
vast gepresenteerde opslag bestaat geen feitelijke grondslag, zodat de bank in de MvG niet
aal:haat stelplicht voldoet. Dat het Eudbot-rentetartef zelf onzeker was maakt dit nog niet

1.15. De relevantie

anders.

Dat aan het overstappen naar een andere geldverstrekker kosten zijn vetbonden is een feit
van algemene bekendheid. Dat staat er trjet aan in de weg dat er feitelijke belemmenngen
kunnen zijn die het wijzþn van het rente-tegiem dan wel het tijdens de looptijd van de
hypotheek overstappen naar een andere geldverstrekker onmogelijk maken. Dat kan
samenhangen met wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden, inkomenstoetsing enf of
toepassing van hypotheekverstrekkings-normen in relatie tot de waardeontwikkeling van
het onderpand etc. Allemaal redenen die het niet legitiem maken dat de bank de
overeenkomst wil opzeggert, maat die wel de keuzevrijheid aan de leningnemer ontnemen
om de overeenkomst op te zeggen.
De naar de mening van de bank door het Hof in overweging te nemen belangen van de
financiële sector als geheel (NItG, randnummer 1.7 e.v.) hebben een te hoog 'fantasy
movie'2t karakter om een rol te spelen in een serieus gerechtelijk debat.

1.16.

Âls al "dreigende verschraling van het aanbod van financiële producten" een geldige reden
zou kunnen zijn bestaande rechten met voeten te tteden, moet eerst nuchter vastgesteld
worden dat et niet iets kan dreigen wanneer de aanbieders van een Euribor-rentetarief met
een vaste opslag alle dat financiêle product al n 2009 van de markt hebben gehaald.
Gekwetst roepen over die vetschralin g n 201,6 doet nogal potsiedijk aan.

(ìcnrc. Iìantasiefilms vol vcrzonncn wczcn, zich alspcicnd in imaginairc wcrcldcn. 'I'crugkcrcndc moticvcn zijn magic, tovenarij,
mythokrgie en'soms een vlcugje spiritualitcit of pseuclo-wijshcden. Veclal spanncndc avr¡nturcnfilms, maar stccds onder het
motto: dromen mag! FIet genre ligt dicht bij scicncefiction en horror, maar t()on cn timbrc vcrschillcn nadrukkcliik. Bron:
httn: / /www.culturcclwuortlcnbock.nl /indcx. oho?lcm-Z7 4
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Om de "dreigende verschraling2' in het juiste perspectief te zien, is het aan te raden eens
kennis te nemen wat dâarover op de website van Euribor-rates.eu staat geschrevefl22:
"Vatiabele hypotheektente
Op het moment dat er gekozen wordt voor eerì kortlopende lening of hypotheek ftorte rentevastperiode),
beweegt de te betalen hypotheektente vaak mee met het Euribor tanef. Zodra de Euribor omhoog gaat, stijgt
de te betalen rente en vice versa. Bij veel maatschappijen is er zelfs sprake van een direct verband. Op het
moment dat u kiest voor een hypotheek met een variabele rente, wordt dan van te voren âangegeven dat u de
Euribor rente betaalt (vaak 1 ma¿nds Euribor of 3 maands Euribor) met een vaste opslag. Dus biivoorbeeld

Euribor +

17o.

()
Keuze variabele hypotheekrente of vaste hypotheekrente
Ofeen variabele hypotheekrente voor u interessant is, hangt afvan veel factoren. Belangrijkste factor is het
feit of u grote wijzrgingen in de te betalen hypotheeklasten kunt en wilt dragen. Zoals t kunt zien op de
Euribor grafieken pagina op deze site zijr. et nao:'ehik grote schommelingen mogelijk. Indien u deze
renteschommelingen niet pfettig vindt, dan is variabele rente niets voor u.
Historisch gezien, zijn mensen die consequent vasthouden aan variabele rente goedkoper uit geweest dan
mensen die kiezen voor een vaste hypotheekrente. N'Iaar of dat zo bhjft is afhankelijk van diverse factoren
waaronder de actuele inflatie. Gezien het feit dat de laatste /aten het verschil tussen vadabele tente en
vaste tente heel klein is, kiezen momenteel veel mensen (terechQ voot een lange rcntevasStetiode."

De conclusie dat er in ieder geval geen sprake is van eett acut€ dreiging vân verschraling, lijkt
in iedet geval voor de hand te liggen. Dat de SDB-leningnemers als ware hypotheek-dino's
vasthouden âân hun door eerdere keuzes verworven rechten kan hen in ondethavig geschjl
niet worden tegengeworpen.

Voot zovet de keuzevrijheid van consumenten wordt beperkt, is dat geheel toe te schrijven
a îhet commerciële beleid van geldverstrekkers als de bank, die niet langet het Euriborrentetarief als kenbare refetentietente open stellen. SDB kan in dat opzrcht geen verwiit
tteffen. Evenmin staan verworven rechten de hednttoductie van eerì Euribor-rentetadef
met vaste opslag in de weg, mits die vdj blijven van oneediike bedingen in de vorm van
"achtetdeurtjes" in de kleine lettertjes die in het verkoopproces wotden weggemoffeld.
7. Niet wordt betwist dat met een verschil in vaste opslag van 1o/o (pte:l1aar 2012) een
bedtag van 15 miljoen EUR kan zijn gemoeid (lvlvG, rândnummer 19). Dat wil zeggen,
uitgaande van de in CvÂ randnummer 295 verstrekte gegevens is sprake van een totale
hypotheekomvang van € 1.376.888.000, en 1o/o daawan bedraagt derhalve
€ 13.768.880. SDB wil best aan afrondins meedoen, m^ 1 dan zou 13,8 miljoen EUR
dichtet bij de waarheid liggen. Hoe dat ook zrj, van belang is om op te merken dat dit
bedrag staat voor een inkzmslenderaing indien de bank gehouden is het rechtbankvonnis uit
te voeren en is er dethalve geen sprake van aer/ies. Dat geldt ook voor beweringen van de
bank dat er per maand een vedies van 1 miljoen geleden zov zlin zonder opslagverhoging
(CvA, tandnummel5T), immets ook dat sommetie is niet anders dan het per maand
tetugrekenen van de genoemde van 13,8 milioen EIJP* inkonstenderuing.

1 .1

De bewering van de bank dat de inkomstenderving ktzake de leningnemers met een
Euribor-rentetarief ook zal leiden tot een navenante inkomstenderving inzake alle
22

htto: / /nl.curibor-ratcs.cu /hvotlthcck-cn-cu¡ibor.asn
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hypotheken met bijvoorbeeld een gewone 1 maands variabele rente, is gespeend van elke
logica en moet als gtotesk en potsiedijk worden afgedaan. Dat I maands variabele
rentetarief is immets voor leningnemers niet ffanspatant (zelfs de referentierente wordt niet
vermeld) en is uitsluitend ondethevig aan het commerciële beleid van de bank in relatie tot
datvan de concurrentie. Niet aannemelijk is dat de vaste opslag, zoals gehanteerd voot het
deel van 0,9o/o van de totale hypotheek-portefeuille dat over het Euribor-rentetadef
beschikt, dat commerciële beleid in de weg zov st^ î,in de omstandigheid dat er geen
nieuwe leningnemers tot het Euribor-rentetarief worden toegelaten.

Het feit d¿t voot alle hypotheekovereenkomsten geldt dat de hypotheekvoorwaarden geen
oneedijke bedingen mogen bevatten maakt dat niet anders. In feite probeert de bank het
Hof te bewegen buiten de grenzen van de rechtstaat te treden, met een oproep vigerend
recht te negeten vanwege het (vermeende) belang van de financiële productaanbieders.
De bewering van de bank dat als het Hof niet bereid zou ztin buiten de rechtstaat te treden
zij mede schuldig wordt aan miy'ardenuerlieryn þedoeld zal ztjn miljarden aan
inkomstenderving), zoals gesteld in MvG onder randnummer 20 resp. 191, geeft blijk van
een onvetholen minachting van het Hof en dient dienovereenkomstig te worden
beootdeeld, nu evident sprake is van ongefundeerde bangmakerij. Voor de opinie van de
bank als verwootd onder MvG randnurffner 189 jo. 191 e.v. bestaat dan ook geen feitelijke
grondslag.

2.

Aard en v¡erking van het Euribor-tentetarief
2.1.Euribor is de tente waartegen een groot aantal Europese banken, en in ieder geval de
leden van het Euribot-panel, kortlopende leningen aan elkaar verstekken. Banken die geld
lenen van andere banken, kunnen dit geld weer gebruiken om uit te lenen aan anderen. Zo
beschouwd, is Euribot de inkoopptijs die een bank betaalt voor kortlopende leningen. De
bank was lid van dat panel op het moment dat het Euribor-rentetarief in 2005 werd
getntroduceetd en was dat nog steeds op het moment dat het tarief weer van de matkt
werd gehaald in 2009. Voor de bewedng van de bank dat zlj geen lid is van het Eudborpanel en ook "nimmer onderdeel daarvan geweest" (Cv-A,, randnummer 39) en
dientengevolge geen gebruik zou kunnen maken van het per definitie nultarief voor de
liquiditeitsopslag boven Eudbor bestaat geen feitelijke grondslag. Het vedaten van dat
panel pet I februari 2010 is voor zover valt na te gaar' een corffnerciële beslissing van de
bank, waarvan de eventuele consequenties niet kunnen worden afgewenteld op een groep
klanten waarvoor de propositie van dat nultarief bepalend was voor hun keuze de
oveteenkomst
te g àfl (Conclusie 1 in Productie 63 bij Conclusie van Repliek en
^àn
vermeerdering van eis SD8.2014.07 .30,ln MvG niet weersproken).
De bank erkent een en ander nota bene zelf tn producties 15 en 16 bij CvA, maat meent in
de CvA randnummer 39 dit weer te kunnen loochenen. Het Hof kan ztcb beperken tot de
feiten.
2.2.Het inkopen van kortlopende leningen tegen Euribor is derhalve een geldmarktinstrument dat de bank ten dienste stond en staat of had kunnen staaî.
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2.3.De bank stelt zich op het standpunt dat niet specifiek back-to-back voor de hypotheken
met het Eudbor-rentetarief geld wordt aangetrokken, maâr dat de bank uitgaatvanhaar
totale financieringsbehoefte (À4vG, rândnummer 27). Deze stelling wordt gelogenstraft
door de feiten, waaruit blijkt dat er wel degelijk werd uitgeg^anva;tt voor deze groep
leningnemets specifieke Frnanciering, die het mogelijk maakte als prijsvechter het gewone 1
maands variabele rentetarief te verslaan23:
Variabele rente versus de Euribor rente
Onze variabele rentê is op dit moment beduidend
hoger dan de nieuwe Euribor variabele renle. Dit
verschil is te verklaren door de manier van funden
gecombineerd met de filosofie achter het rente"
beleid. De variabele rente wordt gefund met ecn
mix van kort en lang geld.Wij slrevên met de
variabele renle een stab¡el verloop na . De klant

heeft hier clus niet maandelijks le maken met
rente-aanpassingen zoals bij de Euribor wel het
geval is^

Merk daatbij op dat daardoor niet alleen het variabele rentetarief van de bank zelf kon
worden verslagen, maar ook datvan de concurrentie en eveneens het Euribor-rentetadef
met vaste opslag zoals dat in 2005 doot de concurrentie werd aangeboden.
Als we de redeneringen van de bank goed begrijpen is het dus zo dat de bank bij het
gewone 1 maands vadabele tentetarief een groter risico loopt dan bij het Euribortentetarief en dat zLi drt bij het gewone L maands rentetarief heeft "ingeprijsd" door middel
van een substantieel hogere opslag, zodat die vadabele rente een stabiel verloop krijgt,
terwijl er bij het Euribor-tentetadef geen reden is voor dit inpdjzen, omdat het risico elke
maand aan de leningnemer niet alleen kan worden maar ook wordt doorgegeven. Nlerk
overþens op dat merkwaard'igerwïlze leningnemers met een gewone variabele rente wel
degelijk hetzelfde maandelijkse risico blijken te lopen, blijkens uideg die de bank op haar
website zelf over dit tarief geeft2a.
Onder de kennelijk van de standaard wijze zfwljkende "manier van funden", die als
vetklaring voor het vetschil in tarieven tussen 1 maands Euribor-tentetarief en 1 maands
variabel rentetadef wordt aangevoerd, kan niets andets worden begtepen dan het "funden
met een mix van kort en lang geld". In deftþer termen dus een mix van geldmarkt- en
kapttaalmarktin s trumenten.
-A.angenomen moet dus wotden dat het gewone vanabele tentetarief door het Eudborrentetarief kon worden verslagen door een combinalie van a) het achterwege laten van de

extra opslag die nodig zou ztjn om het gewone variabele rentetârief "te stabiliseren"
(rentefilosofie) en b) het tarief nog meer te laten bepalen door de inkoopprijs op de
geldmarkt dan bij het gewone variabele tarief al het geval was (manier van funden).
Leningnemers met een Euribor-tentetadef werd immers voorgehouden dat zij de voor hen

23

Zie productics 15 cn 16 Cvr\ van <le bank zclf.
2rhttos://www.abnemro.nl/nl/orivc/hvoothckcn/actuclc-hvnothcckrcntc/intlcx.html [,cn veriabclc rcntc.
Dat bctckcnt dat het rentepercentâgc pcr maand kan dalcn ofstijgcn. IIct bcdrag dat u aan rente betaalt kan dus iedere maand
andcrs zijn, waardoor u gccn zckcrhcid hceft over de hoogte van uw maandlastcn.
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relevante renteontwikkeling zelf konden volgen door de Eudbor te raadplegen.

2.4.Door SDB wordt niet betwist dat de bank in de weliswaar niet met leningnemers
gecommuniceerde praktijk in werkeþ'kheid gel>turk maakt van een funding-strategie en
gebruik maakt van een samenhangend fundingplan voot de (her)financiering v^îhaar
hyp otheekp orte feuille.

Maar in die strategie resp. dat plan komen naast generieke instrumenten, zoals
geldmarktinstrumenten, ook instrumenten w^ rva;n gebruik v/ordt gemaakt voor, waarbij
juist specifieke categorieën hypotheken c.q. groepen leningnemers back-to-back worden
"gebundeld". Hierbij wordt gerefereerd aan de voor herfinanciering van hypotheken

wereldwijd veelgebruik te aanpak van "securitisatie"25.
Alleen al de eis van "homogenisering" om te kunnen securitiseren dwingt de bank daar ook
toe.

Indien de "Investor Relations" van de bank worden getaadpleegd'u, dan blijkt dat de bank
voor de secudtisaties vetschllende programma's gebruikt,w^arv^rt met name het
zogeheten 'Goldfish' programma een goede graadmeter vormt voot de basisopslag binnen
het Eudbot-rentetarief, immers hypotheken met NHc-garant)e, de LtV-klasse met een
tisico-opslagvzn 0o/o boven de basisopslagvan (in 2005) 0,5o/o.
Zoals tn de volgende parzgraaf nog diepgaand zal worden besptoken, heeft de bank
inmiddels een goedkopere votm van Qret)financiering gevonden, waardoor momenteel
vtijwel geen gebruik wordt gemaakt van Goldfish securitisaties (van de 'outstanding notes'
is maat 4o/o wetkeltjk uitgegeven,960/, is 'tetained', voor Dolphin securitisaties is dat
ovedgens niet wezenlijk anders2T) . Maar in de jaren tot ultimo 2072 is door de bank om
overigens goede redenen intensief van het instrument securitisaties gebruik gemaakt.

25

Sccuritisatic ofcffectisering ofvertiteling is een financiëlc tcchnick waarbii activa worden samcngevoegd en verkocht als
vcrhandclbarc securities (effecten). lìinanciële institutcn cn bc<ìdiven van alle soorten gebruiken securitisatie om dc huidige
waardc van toekomstige kasstromcn dircct tc rcaliscrcn. Sccuritisatie heeft een ontwikkeling doorgemaakt sinds dc jaren 70 tot cen
totaal van ()ngcvccr 6,6 biljoen (6.600.000.000.000) USS. Sccuritisatic valt onder "structured financc". (...) tien moticf daarvoor is
bijvoorbcclci ccn bank die een portfolio hypothekcn hccft. Dc hypotheken zijn afgesloten tegen een vaste rente van60/o terwijl de
rente is gestcgcn ntal 8oh. Dc bank zou dus graag het geld terug willcn hcbbcn om hct opnicuw tc kunncn uitzetten, nu tcgen B7o.
Ook moct dc bank tcgenover iedere 100 euro aân hypothckcn 8 euro aan aandelenkapitaal stellcn. Door nu alle hypotheken te
bundclcn cn aan ccn andere financiëlc instclling tc vcrkopcn, hceft de bank haar geld terug, kan zc het opnieuw uitzctten, en hocft
zc mindcr aandclcnkapitaal tc handhaven. (...)Voor securitisatie dicncn activa in principc aân twcc vor¡rwaarden te voldocn. Ze
t.licncn ecn homogccn karaktcr te bezitten en tevens ccn constantc stro<¡m inkomstcn tc gcnercrcn þijvoclrbeeld een portfolio
hvnothcceirc vortlcrinpcn). lbron: htms://nl.wikinctlia.orElwiki/Sccuritisatie).
2ó

httos://www.abnamro.com/nl/investor-relations/beleqqers-in-obliqatics/sccuritisatics/indcx.html

27

Bron:

https://www.abnamro.com/nllimages/D<¡cumcnts/050 Investor lìelations/2OlS/r\BN Á,MIIO GFISII Master Issuer Outst
antlins Notes 20150528.odf cn:
https://www.ebnamro.com/nllimagcs/Documcnts/lnvcstor lìclations/l)cbt Investors/Sccuritisaties/Dolphin/201ól,\BN A
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Securitisaties
ABN AüRO gabrulkt sêcurltl3atles voor håar å196n flnânclorlngsbêhoefis rn ksp¡taalb€hsêr. Voor ds eecurltlsrtls wordan momont€el yla
dlvsr!r prþgråmmå's (måstðr lasusr/strnd ¿lonâ) twså belogglñgscãtsgorlsðn gâbrulkt: ryonlnghypothskon ôn mkb-kr€dletsn. Zla

Mastor lssusr programmss

B€l€99¡ngscåtogoris

D0lgllr¡

Stândaard eersteklâs Nederlândse wôniñghypothekôn

Goldlish

Nederlândsê woninqhyoothêkeo mel NHG-9âranlre

Es¡Þew!

Nederlandse won¡nghypÕ&eken met NHG.gârânti€

N¡sl standaard êerstsklås Nederlaßdse wÕninghypothef(6n
Bslqc_a

(o.â. !ôningen âân zzp'grs ân ¿ân

medewerkers mel hogere sâlar,ssen)-

Indien de bank zou willen beweten dat zngeachl de wijze van geld ophalen toch de daarmee
gepaard gaande kosten zijn uitgesmeerd over allelenngnemers zondet op het voor hen van
toepassing zrjnde rentetarief te letten, is dat uiterst onwaarschijnlijk, zo niet
ongelooÂvaardig, dus niet aannemelijk, maat 'au fond' een corffnerciële besüssing waar de
toezichthouders zich druk over mogen maken.
Maar dan geldt uiteraard het omgekeetde ook: om hetptijsvechten op een bepaalde
deelmatkt voor de intetne boekhouding tenminste kostendekkend te makenmoet
het mogelijk zijn een deel van het opgehaalde geld zo te alloceren dat die
kostendekkendheid is gewaarborgd. U weet wel, die afrvijkende manier van funden die het
mogelijk zou maken "þeduidend'lager dan het gewone 1 maands variabele taltcf rc büjven.
2.5.Het blijft fascinetend om uit de mond van de bank op te mogen tekenen dat de hele
'Euribor' één groot toneelstuk is, dat voor de 'bühne' wordt opgevoerd, maar waarvan de
echte bankiers wel weten dat dit een 'bedriegertjes'-vermaak voor de massa is (l\{vG,
tandnumm er 26). Het Hof za| in deze procedure wel de feiten willen vaststellen, is deze
bron waaruit wij alle gewone stervelingen drinken nu vervuild of niet:
"Euribor is de rente waartegen een groot aantal Eutopese b¿nken kortlopende leningen aan elkaar
verstrekken. Banken die geld lenen van andere banken, kunnen dit geld weer gebruiken om uit te lenen aan
anderen. Zo beschouwd, is Euribor de inkoopprijs die een bank betaalt voor kortlopende leningen."28

Zolang de bank het bewijs niet heeft gelevetd van het tegendeel, wenst SDB et van uit te
gaan dzt althans een deel van de hypotheekportefeuille voor het Euribor-rentetarief backto-back is gefinancierd op de geldmarkt en dat deze ftnanciedng tenminste een matigende
werking heeft op de gemiddelde financieringskosten voor dit deel van de totale
hyp otheekp orte feuille.

wordt gekeken naatkapttaalmarktinstnrmenten, dan is er sprake van een ander
verhaal. Voorbeelden binnen de bank waarbijkapitaal is opgehaald met het 1-maands

2.ó. Indien

28

http:/ /nl.curibor-ratcs.culhypotheck-cn-euribor.asp
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Waarorn Euribor?
Door de hoge huizenprijzen is er bij consumenten
behoefte aan een lage rente en dito maandlast.
Tovens constateren wii een voorkeur voor
lransparanlo (rente)constructies, Met de Euribor
var¡ant volgt ABN AMRO de renteontwikkelíng op
de geldmarkt volledig.

Maar'au fond' is en blijft het natuurlijk primair eefl clmmerci¿ile beslissing die tol van
prijsvechter te willen âannemen en kan niet achteraf geklaagd worden dat het Euriborrentetadef kennelijk een lagere winstmarge kent dan gemiddeld voor de hele
hyp o theekp ortefeuille.
Is het dus een feit dat de funding bij 'floating rates' uitgaatvan 3 maands Euribor als
referentie en de Eudbot-hypotheken van het 1 maands Euribor, die twee teferenties vallen
in de afgelopen jaren wel vrijwel samen, zoals de hiernavolgende gtafiek laat zien.
Een vetschil van 0,2o/o of minder - zoals in de periode tot aan |ub 2007 en tussen juli 2008
tot januari 2013 - moet ztjn "ingeprijsd" bij het op de markt brengen van dit type
hypotheekrentetarief. Slechts gedurende een relatief korte periode (juli 2007 - juli 2008) is
sptake geweest van een groter verschil (in de orde vân grootte van gemiddeld 0,3o/o). Daar
staat tegenover dat sinds januant 2013 dat verschil weer naar nul tendeert.
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In de volgende pangraaf over de vetmeende gerechwaatdigdheid van de opslagverhoging
za| dan ook van het verschil tusseri 1 maands en 3 maands Euribot worden geabstraheerd
als zijnde verwaadoo sbaar.
2.7.Door SDB wordt niet betwist dat in de opslag boven Euribor ook andere dan
liquiditeitskosten zi,n verwerkt. Maar nu de bank zelf heeft gesteld dat de srùgtngvan de
opslag ook niet veroorzaakt is doot stijging van de kosten voor de interne bedrijfsvoedng
(CvA, randnummer 60), kan het debat in de volgende paragnaf gevoeglijk bepetkt blijven
tot het onderwerp 'liquiditeitskosten'. Nu van de vaststaande feiten kan worden uitgegaan
dat het Euribor-rentetanef een vorm van prijsvechten in een deelmarkt vertegenwoordigt
en het tarief als kostendekkend kan worden aangenomen, kan buiten beschouwing blijven
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of daatbij sprake is geweest van een al dan niet voor de bank bevredigende winstmarge
Het was een commerciële beslissing van de bank om met dit tarief de hypotheekmarkt op
te g an, waarin andete aanbieders vân een iets hogere vaste opslag uitgingen. De stelling
van de bank in MvG randnuÍüner 31 kan dan ook door het Hof worden gepasseerd. Zoals
ook de bank in MvG onder randnummer 32 toegeeft, gaat het immers niet alleen in
essentie, maar ails/ailend om de vraag of er sprake is geweest van een dusdanige
ontwikkeling van de liquiditeitsopslag dat dit als een omstandigheid moet worden
aangemetkt die een wijziging van de opslag zou rcchtva¿1digen. Daarbtl wordt bii de
behandeling van die vraag even buiten beschouwing gelaten of hier niet sprake is van een
ondernemingsrisico dat voor rekening van de bank moet blijven dat niet via een oneedijk
beding op de leningnemer kan worden afgewenteld.
2.8 In een sub-paragraaf (lVIrG, tandnummets 33 t/m 35) maakt de bank melding van de
verschillende wljze wâârop de op de hypotheken betrekking hebbende "bedingen"
ztjn geformuleerd in uiteenlopende versies van de hypotheekvoorwaarde. Op de
juddische merites van die vetschillen wordt elders in deze MvA ingegaan, voor het
debat over de vermeende ¿erechluaardigdbeidvan de opslagverhoging kan daawan

wotden geabstraheerd.

Met de aantekening dat in al die gevallen sptake is van lteinelijke "achterdeurtjes" in de
kleine lettertjes die in al die gevallen als oneerlijk beding hebben te gelden.

3.

Waren de opslagvethogingen gerechwaatdigd vanwege stiigende financieringskosten
op de kapitaalmarkt?
3.1.Voor de goede orde: in det:atzrjn de verhogingen van de basisopslag, de LtV-gerelateerde
risico-opslagen z1)n niet gewijzigd, met dien verstande dat ln 2009 een verlaging met 0,2o/opunt van die risico-opslag heeft plaatsgevonden voor de hypotheken met een leningbedrag
tussen de 7 60/o en 700o/o executiewaarde (welke daarvoor werden geschaard onder de
tophypotheken met een opslag van oorspronkelijk 1o/oboven het Eudbor-tarief). De
vootstelling van zaken in de MvG, randnummer 36 is dus niet geheel coffect, althans
onvolledig. Vastgesteld kan ondertussen worden dat de financiering voor die hypotheken
zonder NHG-garantie kennelijk in de loop der tijd geen hogere liquiditeitskosten met zicl.t
mee hebben gebracht.
3.2.De bank beroept zích op gewijzigde omstandigheden op de geld- en de kapitaalmarkt
(NItG, tandnummer 39). Zoals alis vastgesteld is de situatie op de geldmarkt niet
vetanderd, dat wil zeggen conform de definitie kon de bank kort geld aantrekken tegen
Euribot. Dat dit na het vertrek van de bank uit het Euribor-panel per B februari2}l}
andets zou ztjn is niet gebleken of gesteld en kan overþens geen rol hebben gespeeld bij
het besluit de opslag :u:.2009 te verhogen, terwijl een gewijzigde omstandigheid bij de
opslagverhogitg it 201.2 door het vedaten van het panel voot rekening van de bank dient
te blijven.
3.3.Zoals in het hietnavolgende zal worden aangetoond, rechtvaardigden de omstandigheden
ook op de kapitaalmarkt de opslagverhogingen niet en kan er derhalve niet daardoor
"verlies" zijn geleden. Al eerdet in deze MvA is voorgerekend dat onder veÃtezen gederfde
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inkomslen dienen te worden verstaan, maat gederfde inkomsten Qees: de wens een hogere

winstmarge te bewerkstelligen) zijn geen rechtvaardigingsgrond voor opslagverhogingen die
hun legitimering zoeken 1n exlerfle factoren.
3.4.Tussen paftjen is niet in geschil dat het debat zich derhalve dient te concentreren op de al
dan niet vermeende gestegen financieringskosten op de kapifaa/nar,ë1, lees gestegen
lzquidinimþslagen Qr[vG, tandnummer 37 en 38 en elders). De bank erkent daarmee ook dat
uitsluitend gelet zou moeten worden op de financieringsinstrumenten die bij emissies
uitgaan van een liquiditeitsopslag boven een'floating rate" (in casu de 3 maands Euribor).
Andere financieringsinstnrmenten uit het totale fundingplan kunnen derhalve onbesproken

blijven.

3.5.,{l datgene wat doot de bank over de aþmene economische ontwikkelingen wordt
beweerd in MvG, randnummer 40 e.v., wotdt door SDB niet betwist, m^ n zoals de bank
zelf ook terecht over die publicaties als van De Nededandsche Bank heeft opgemerkt:
"Deze stellingen, alsook die welke worden ontleend aan het onderzoek van professor Schinkel zoals
aangehaald in alinea 1,47 Dagvaardtng SDB, ziin irrelevant voor deze zaak,wznr al deze stellingen - wat
daar verder van zlj - gaan over de gemiddelde hypotheekrente van alle Nededandse banken. Zii gaan

dus niet over hwotheken van alleen de Bank en aI helemaal niet ovet alleen de Euribot hqotheken
van de Bank Ook de opmerkingen van de ,\FM zoals aangehaald in alinea 143 va¡ de Dagvaarding SDB
gaan over alle banken, en niet specifiek over de Bank."

Cvr{., randnummer 290.

3.6.Zoals desalniettemin ook uit doe publicaties van DNB kan worden opgemaakt, lijkt
financiedng middels securjtisaties lange tijd voordeliger geweest te zijn dan financiering
mrddels ongedekte obligaties. De onder MvG randnummer 41 opgenomen 'Grafiek 3'
geldt nog voor a//e Nederlandse banken, in een vervoþublicatie van DNB uit 2013 kan
nog een stukje verder worden ingezoomd op de situatie van de drie grootbanken :
Figuur 3 Risicopremies ongedekte obligaties en securitisatics, zooS-zorz
Spreacls

in procer¡te¡r boverr srv.tptrrief, per uitgifie: se<'uritisrtie. met ccrr r¡tir[¡ vlrr tcrrrrrirrste AA-
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Toelichtirrg: f)e grootbanken zii¡r ING, Rabobank en ABN AMRO. Se lectie uitgiltes; loo¡:tijd 3 t/nr
r.l iaar ¡¡ret cer¡ (tr¿nche) onìvtlì[a v¡¡r terr¡ni¡rste EUR so ¡nlr¡. Risicou iie refère¡rtievoet is cle swa¡rrate
op dezelfcle dag met geliike looptiicl in iaren.
Brott: Dcrl,rgir crr Bloorrrl>erg.

lbron: DNB "Financierinosoroblemen in cle hvootheekmarkt" 120131)

De op het oog geschatte gemiddelde liquidatieopslagen voor securitisaties liggen op een
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substantieel laget niveau (ca.1.,5o/o tegen2o/o),w^arbrj opgemerkt dient te worden dat dit
nog steeds betrekking heeft op alkbypotheken van de drie grootbankefl, m^at dat voor de
hypotheken met NHG- gararL:j.e (de maatstaf voor de basisopslag) een lager dsico geldt dus
een gunstiger financiedng middels securitisaties mogelijk moet zijn (merk op dat dit
vetschil bij ongedekte obligaties als generiek insffument wegvalt, dus geen gunstiger
liquidatieopslag is te bedingen) . Zowel bij ongedekte obligaties als securitisaties dient dus
nog wel voor de absolute waarde van de liquiditeitsopslag op het niveau van de basisopslag
voor de 0,2o/o * 0,3%o risico-opslagen per oplopende LtV-klasse gecorrþeerd te worden.
3.7. Anders dan de bank beweert (NIvG, tandnummer 42) is dus de door de bank getoonde
"Grafiek 3" vàî DNB helemaal niet tepresentatief voor de bank, laat staan voor de
categorie Eudbor-hypotheken van de bank, en de DNB-grafiek uit 2073 alwât meer
teptesentatief voor de bank als een van de drie grootbanken, maar nog steeds niet
verbijzonderd naar de Eudbor hypotheken van de bank en nog mindet voor de
hypotheken van de bank met een NHG-garantie welke als maatstaf voor de 0%o risicoopslag voor de (ìn 2005) 0,570 basisopslag gelden. Alleen cilfers die reþresenrailef 7/n uoor de
Earibor þporheken met een NHG-garantie ,kunnen ah bewl'sniddel worden roegelaren. Al het andere
is louter gespreksstof voor de boreltafel.
3.8. ,\lvorens de juiste cijfets kunnen worden gepresenteerd, dient eerst de vraag beslecht te
worden of fìnanciering middels ongedekte obligaties nu duurder is dan middels
securitisaties. SDB heeft hietover in eerste aanleggemotiveerde stellingen betrokken, welke
in de MvG niet worden weersptoken. Al datgene wat hieromtrent nâar voren is gebracht
onder Productie 63 bij Conclusie van Repliek en verneerdeting van eis SD8.2014.07.30
wordt geacht hier integraal ingelast te zljn.

3.9.De verkotte versie daarvan is de stelling dat lange tijd kapitaalmarktfinanciering middels
securitisaties de goedkoopste manier van financiering voor de bank was, lees de laagste
liquiditeitsopslag boven de 3 maands Euribor floating rate kende. Maar dat etnd 2012 een
omslagpunt werd beteikt,w^alfl^ financiering via generieke emissies van ongedekte
obligaties (d.w.z. in het bijzondet de 'Private Placements van Mid Term Notes33) de laagste
üquiditeitsopslagen kenden.
Zoals de volgende grafieken, dre ztln ontleend aan de door de bank gepubliceerde cijfers op
de website voor Investot Relations'4, laten zien, steeg de liquiditeitsopslag voor Goldfish
securitisatie s n 2013 naar 0,95o/o boven 3 maands Euribot en kon die voor ongedekte
obligaties daar onder blijven:

Goldfish securitisaties

33 Zic https://u.ww.abnamro.comlnllinvestor-relations/beleggers-in-obligaties/ongcdekte-financieringsinstrumenten/hnalterms.html
3a https: / /www.abnamr<¡.com/nl/investor-rclations /index.html
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Mid Term Notes lPrivate Placements)

Opslag bps
L,OOWo

0,80096

o,ffiwo
0,40Mo
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o,20ú/o
Q,OOMO

9-jul-12

9-jul-13

9-jul-14

9-jul-15

Beide gtafieken l¿ten de opslag per uitgiftedatum zien (z.oals al eerder is opgemetkt, dwingt
de wijze van financiering ook op de kapitaalmatkt een vdjwel pemanente stroom emissies

af om de betalingsverplichtingen te herfinancieten).

3.10. Die weergave van de fluctuerende opslagen geeft geen zuiver beeld. Middels
secutitisaties en uitgifte van ongedekte obligaties vindt er,zoals gezegd, eenpennanenle
herfinanciering plaats. Met uiteenlopende looptijden van 2 - 5 jaar voor ongedekte
obligaties en 3 - 70 )ax voot securitisaties en met sterk uiteenlopende volumes.

Voot een zuiver beeld dient uitgegaan te worden vaî per volume gewogen gemiddelda¡
hier ter illustratie per)aat van (ret)financiering. Opslagverhogingen en vetlagingen vinden
immets niet permanent plaats, maat doorgaans hooguit een keet per jazr.
Het beeld is dan als volgt (tot en met 2072 gebaseetd op securitisaties):
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3.11. Het door de bank geschetste beeld OIrG, tandnummet 42) dat in de loop van 2008
sprake was vân een oplopende liquiditeitsopslag is in zoverre juist dat die opslag indetdaad
opliep, maar anders dan de bank beweert dus niet opliep tot "over de 100 basispunten"
(=1o/o), maar trjet verder kwam dan iets boven de helft daarvan (0,50/o), waarblj nog geen
rekening is gehouden met het feit dat ook voor 2008 al in de basisopslag een percentage
voor de verschulcligde liquiditeitsopslag verdisconteerd moet zijn geweest en dat voordat

tot de noodzaak tot opslagverhoging wotdt geconcludeerd, ook de dempende werking op
de totale fìnanciedngskosten van het aantrekken van kort geld op de geldmarkt in de
beschouwing moet worden bettokken.
3.12.De bank schetst dan ook in MvG onder randnummer 44 een onjuist beeld. Door gebtek
a n tta;îsparantte kan het "regulatory ptofit" ("RP") model van de bank35 niet op feiten
worden gevetifieerd, ma r zoals de bank ook zelf heeft etkend, is het voldoende naar de
hquiditeitsopslag te kijken als de enige geldige factor die invloed heeft op de winstmatge
(zie ook bij NIvG ovetlegde Productie 47, dte uitgaat van de "samenhang fussen
liquiditeitsopslag en de "regulatory profit" ). Immers voot alle andere kostenfactoren kan
de "ceteris paribus" voorwâarde worden aangenomen, nu in de 'baseline'berekening
uitgegaan dient te worden van de kostendekkendheidvan de basisopslagvan 0,5o/o in 2005.
Deftþer geformuleerd: de ontwikkeling van de liquiditeitsopslag bepaah cetens paribas de
winstmatge in het RP-model van de bank.
Daarblj valt dus de winstmatge zelf binnen de 0,570 basisopslag in de 'baseline' berekening
(in ondetstaande gra[tek dus de nullijn). Zoals reeds gemotiveerd âangegeven, heeft de
bank om commetciële tedenen in 2005 gekozen voor een basisopslag vzn 0,5o/o, ook als
daar een lagere winstmatge dan0,25o/o in zou hebben gezeteî, of in tetmen van de bank
(NItG, randnummer 44) beneden de"prudenTiemargd'zou zijn vastgesteld. Maat doot

Ilen "rcgulatory profit model" wordt overigens doorgaans gebruikt in sectoren waar ondcr invkrc<i van wettelijke regelgeving de
winstmargc niet door marktomstandigheden kan worden bepaald en dus regelgevend dient tc wordcn vastgesteld (zoals
bijv<rrrrbccld gcbrurkclijk was in door dc overheid gccontrolccrde cncrgicbcdrijvcn). Dc llP-projtnar¿e is dan ook geen financiölc
indicat<¡r dic in dc cxterne fìnanciöle vcrslaggcving van dc bank is terug tc vindcn. In hct i\nnual Rcport 2015 wo¡dt allecn
gesprokcn ovcr de wijze van berekenen van het "regulatory capiîal, waarmee wordt gcCocld op dc kapitaaleisen uit hoofdc van
cxterne regclgcving, zoals tsasel II resp. III. De bank hecft in dat vcrband bcgin 201ó toestemming gekrcgcn van dc
toczichthoudcr om het rcgulatory capital te berekenen mct bchulp van dc r\dvanced Nleasuremcnt Approach (r\Nfr\). þron:
httos://www.abnamro.com/nllimrscs/Documcnts/O5O lnvcstor llclations/2O15/,\RN ,\MlìO ,\nnual ltcoclrt 2015.odf ).
'1.îc ook htms: / /en.wikiocdia.orslwiki / ('.a;nitc,l rcquircment en
httos://cn.wikiocdie.orq/wiki/.\dvanccd mcesurcmcnt aooroach . .\rnqcnomcn moct dus wordcn det slcchts sprekc is vrn ccn
ryfg,ëoqen intcrn b<¡ckhoudverantwr¡ordingssysteem van dc bank dat past binncn de ¡\NIr\ vereisten.
35
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stijging van de liquiditeitskosten na 2005 zou de basisopslagvan 0,50lo dus kunnen
ophouden nog langet kostendekkend te zrjn. Die stelling is wel vedfieetbaat.
r,ffiú/o
7,40t/o
r,20ú/o
7,O0ú/o

o,80t/o
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De hier gepresenteerde liquiditeitsopslag is dus afgeleid vân de back-to-back financiering
met behulp van het Goldfish securitisatie-programma tf m201.2 en met behulp van de
ongedekte obligaties vanaf 2073.
Geen rekening is gehouden met de dempende invloed van geldmarktfinanciering en het feit
dat ook in de kostendekkende basisopslag van 0,5o/o uit 2005 een kostencomponent voor
de liquiditeitsopslag moet hebben gezeten. Indien voor deze factoren een dempende
werking moet wotden aangenomen van ca. 0,2o/o dan ontstaat het volgende beeld:
1,60ü/o

1,40t/o
1,20tr/o

!,aot/o
0,80ú/o

rg¿si5epslagve rhoging

0,60(f/o

íteitsopslag bps

o,4Ðú/o

-Liqu¡d

o,20ú/o

o,ffiú/o

2007 2008 2009 2010 20rr 2072. 2073 2014 2015 2016
lJitgaande van dit laatste beeld zou een opslagverhoging van 0,2o/o - 0,3o/o n 2009
gerechtvaardigd zijn, dte n2013 weer grotendeels ongedaan gemaakt zou moeten wotden
om in 2015 weer een verhogingvan0,2o/o- 0,3o/o naarhet niveau van0,4o,/o te
rechwaardigen. De actuele vedagingen n 201,5 err 201,6 vinden dus geen rechtvaardiging in
gedaalde liquiditeitsopslagen, maar kunnen slechts opgevat worden als teragauen v^fl eefder te
hoog vastgestelde opslagverhogingen. Ook dan blijft de basisopslag nog ca. 0,870 te hoog.
De facto is dus sprake van een substantiële vethoging van de þoekhoudkundige)
winstmatge, kennelijk om het verschil met de winstmarge van de "gewone" 1 maands
vadabele rerìte te verkleinen.

Bij dit alles blijft de vraag of de 'tegenvalTer' van de gestegen liquiditeitskosten met
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tot het ondernemingsrisico behoren, nu leningnemers is voorgehouden dat backto-back voot 10070 de geldmarkt gevolgd zou wotden (en dus niet de kapitaalmarkt) en dat
gesteld noch bewezen is dat er op de geldmarkt voor leden van het Eutibor-panel
liquiditeitsopslagen boven Euribor in rekening worden gebracht, laat staan dat deze spenfek
aoor de bank zouden zíjr' gestegen. En dan laten we het QE-beleid van de ECB nog maar
0,4o/o ntet

onbesproken.

De tussenconclusie kan niet anders zijn dan dat de opslagverhogitg it 2009 prematuur en
te hoog is vastgesteld en dat voor de opslagverhoging in 2012 n het geheel geen
rechfvaardigirg ir gestegen liquiditeitskosten gevonden kan worden en dat de vedagingen
n 2015 en 2076 dit niet wezenlijk anders maken.
3.13.81j hetgeen de bank onder MvG randnummer 44 naar voren brengt kunnen nog de
volgende kanttekeningen worden geplaatst.
3.13.1. Bij de presentatie van de "Grafiek 1" vafl de bank wordt gesptoken over de "door
de bank behaalde marge oþ de door haar uerstrekte Euribor-h1þotbeken". Daarbij is dus
niet gespecificeetd naar de per LtV-klasse uiteenlopende (risico-)opslagen, terwijl
toch moet worden aangenomen dat de financiering op de kaprtaalmarkt afhankelijk
is van de risico-inschatting van investeetders met betekking tot de aangeboden
gehomogeniseetde zeketheden. Nu het belang van secutitisaties liikt te ziln
afgenomen is dit verschil wellicht minder belangiik geworden, maarbij een debat
dat zich toespitst op de basisopslag (waarvoot de categorie hypotheken met een
NHG-gatantie de maatstaf vormt) kan niet zonder meer voorbij wotden gegazn à n
de implicaties voor financiedng van de voor investeerders risicoloze hypotheken
met een NHG-garantie. Door vrijwel uitsluitend nog te herfinancieten middels het
meer generieke instrument van de ongedekte obligaties ontneemt de bank zich de
mogelijkheid voor het risicoloze deel van de hypotheekportefeuille een gunstiger
back-to-back financiedng te zoeken. Daarvoot kunnen goede commerciële
motieven bestaan, maar de vaststelling van de basisopslag dient daarvoot
gecordgeetd te worden.
3.13.2. In de "Gtafiek 1" is sprake van een nogal grillig verloop van de "ptofit marge" (de
rode lijn). Als de toelichting uit de bij de MvG behorende Productie 47 naar de
letter moet worden genomen, kan van een dergelijk gillig vedoop geen sprake zijn.
In die toelichting (NItG Productie 47, nndnummers 1.2 t/m 16) is sprake van
"modelaanpassingen", wâârdoor er sinds 2074 sprake zou zrjn v^î eefl gemidde/de
liquiditeitsopslag aan de hand van de naar iaar uitgesplitste fundingkosten van de
voorafgzande vqf jaar. Nu moet worden aangenomen dat de Grafiek t het historisch
correcte beeld zou weergeven in overeenstemming met het "RP Model 201,4", ts et
geen ruimte om van een grillig vedoop van die liquiditeitsopslagen uit te gaan, maar
zouden in plaats daawan de meer lineair vetlopende gemiddelden te zien moeten
zljn..

Maar hoe dat ook zii, SDB zal niet voortekenen hoe die grafiek er dan wel uit zou
moeten zien, omdat de bank niet gevolgd kan worden in de uitgangspunten voor de
vaststelling van die gemiddelde liquiditeitsopslagen.
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Zoals algemotiveerd uiteengezet is er - zeker sinds door de bank overwegend
gebnrik wordt gemaakt van het kapttaaLmarktinstrument van ongedekte obligaties
sprake van het vriiwel permanent back-to-back hetfrnancierenvan de

Euribor-hvootheeknottefeuille-

onpeacbl bel moruent waarob de hyootheken

aanpeaadn en onpeacht de hemiddelde) loottliid uan die hvbolheken.

-

liin

Met andere woorden: de

bank heeft zichzelf verplicht de met de hypotheken samenhangende
betalingsverplichtingen permanent te herfinancieren op de kapitaalmarkt, met
verschillende looptijden en verschi.llende omvang van de emissies, zolang de bank
nog Eudbor hypotheken ìn portefeuille heeft þelet op het feit dat et geen nieuwe
leningnemers met een dergelijke hypotheek kunnen instromen is dit dus een
verplichting tot telkens relatief kortlopende herfinanciering totdat de hele
portefeuille is geliquideerd, waarbij inmiddels de gehele bestaande pottefeuille al een
keer compleet is geherfinancierd: de oudste nog lopende financiering dateert van 5
december 2013, rr'et een 'due date' van december 2017). Om de gemiddeld
verschuldigde liquiditeitsopslag objectief te kunnen bepalen dient dethalve te
worden uitgegaan van de in een bepaald jaar nogbeschikbare 'outstanding notes' en
deze te herwegen naar de omvang van die nog lopende coupons. In Productie X
wordt daawan een historisch overzicht gepresenteerd voor de ongedekte obligaties
in de pedod e 201.3 - 201.636. Een dergelijk ovetzicht voor de periode 2007 - 201,2
voor de Goldfish secudtisaties is al in eerste aanleg overlegd (Ptoductie 63 bij
Conclusie van Repliek en vermeerdering van eis SD8.2014.07 .30, n MvG niet
weersptoken).

In de hierboven door SDB overlegde grafieken wordt dan ook uitgegaan van
dergelijke

meer corecTe henuogen gemiddelde liquidinitsopslagen

(waarbij is afgezien van

verfijningen per maand of kwartaal).
3.14. Anders dan de bank beweert $4vG, randnummer 45) is dus geenszins inzichtelijk,laat
staarl zaflflemelijk gemaakt of bewezen dat er een noodzaak tot opslagverhoging bestond.

Evenmin is sprake geweest vart"veÃiezen", maaf hooguit van"gederfde inkom¡ler/'. Als de
bank er voor kiest die gederfde inkomsten in een interne boekhoudkundige
verântwoordi.g op te nemen als "veÃLezen" of met het eufemisme "ontoereikende
waardetoevoeging", dan dient dat voor rekening van de bank te blijven en kan dat niet als
rechtvaardigingsgrond worden aangevoerd, nu de feitelijke grondslag in de objectief
verifieerbare liquiditeitskos ten daaw o or ontbreekt.

Of de bank om commerciijle redenen bij de introductie van het Euribor-rentetarief in 2005
genoegen heeft genomen met een lagere dan prudentiële marge kan ðaafi>ï1in het midden
blijven, maar dient in ieder geval de bank te worden toegerekend.
3.15. De door de bank in MvG randnurrüner 49 ovedegde Grafiek 2voegt geen nieuwe feiten
toe en bevestigt slechts dat het debat gefocust kan blijven op de vermeende
rechwaardigingsgrond van de liquiditeitsopslag om het RP Model te begrijpen, zoals ook in

Productic X is gcbasccrd op dc gcpublicccr<1e gegevens op https://www.abnamro.com/nl/investor-relations/beleggers-inoblisatics/onr¡cdcktc-financierinssinstrumcntcn/final-terms.html wearbii ocr iaar kan wordcn tcrussekckcn wclke Medium'lcrm
Nr¡tcs in hct dcsbctrcffcnclc iaar "outstanding" warcn, dus waren uitgegcvcn. D¿arvan zljn alleen de Medium 'I'erm Notcs
meegenomen die uitgaan van een op I,)uribor gebascerdc'floating rate", omdat alleen daarvan dc liqui<litcitsopslag is tc bcpalen.
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MvG onder randnummer 50 nog een keer wordt herhaald. De hierboven in deze MvÄ
reeds gepresenteerde grafieken dienen in de plaats te komen van bedoelde Grafiek 2 om uit
te kunnen gaanvan de objectief juiste liquiditeitsopslagen.

Het is overþens aan de bank om te bewijzen dat ondanks de nu ook in Gtafiek 2 meer
üneair verlopende liquiditeitsopslagen de RP-marge toch dat grilliget verloop blijft tonen,
nu van ceteris paribus omstandigheden mocht worden uitgegaan. Maar hoe dat ook zi1:. dat
wijzigt het feit niet dat de door de bank getoonde liquiditeitsopslagen structureel op een te
hoog niveau liggen, indien wordt uitgegaan van de back-to-back financiering van specifiek
dat deel van de Euribor-hypotheekportefeuille met NHc-garantie. SDB heeft daarl:ljhaar
onderliggende data-set (nota bene ontleend aan de bronnen van de bank zelf) getoond,
mazr de Grafiek 2 uit de MvG ontbeert een detgelijke verantwoording.

3.76.In het voorafgaande is gemotiveetd aangetoond dat de opslagverhogingen dus geen
rechtvaardiging vinden in de ontwikkeling van de releuanle liquiditeitsopslagen. Partsjen zljn
het er kennelijk wel over eens dat voor zover naar de ontwikkeling van de financieringskosten op de kaprtaalmarkt moet worden gekeken - en er aan wordt voorbij gegaan dat
deze 'tegenvaller' tot het ondernemingsrisico behoot en bovendien de Euribot voor
Eudbot-panelleden op de geldmarkt in de beschouwing moet wotden bettokken - gelet
moet worden op uitsluitend de liquiditeitskosten.
De bank komt dan ook niet toe om voor de al dan niet betrachte redeliikheid en de
biJlijkheid bij de opslagvethogingen te verwijzen naar I(iFiD-uitspraken, waarin geen uerifcatie
uan die liquidinits,Þosten heeft plaatsgeaonden (iVltG, randnummer 51). Immers, indien uit die
verificatie naar voren komt dat een objectieve grondslag voor die verhoging in de
ontwikkeling van de relevante liquiditeitsopslagen niet gevonden kan worden, bestaat ook
geen ruimte te oordelen dat die verhogingen desondanks aan de toets van tedelijkheid en
biJlijtJreid zouden voldoen. Bovendien zljn al die aangehaalde uitsptaken van de
Geschillencommissie, waàrvàr7 ook de bank wel weet of dient te weten dat die in appel
geen stand kunnen houden indien op die verificatie van feiten wordt aangedrongen.

Nog erger maakt de bank het onder MvG randnumrner 52, door de verwijzen naar eerr
opinie van de Ombudsman,waarvzlt bekend is dat detgeliike opinies in de I{iFiD-procedure
geen enkele waarde kan worden toegekend bij het verder doodopen van de geschil- en de
beroepsprocedure van I(iFiD. Niet voot niets is dan ook in het nieuwe I{FiD-teglement
van 1 oktober 201,4 de Ombudsman het recht ontnomen dergelijke opinies te ventileren.

Nu op het gebied van Euribor-rentetarieven sprake is van een monopoloide
marktstructuur, en het betteffende tentetarief door geen enkele bank meer wordt
aangeboden, kan uiteraard geen enkele betekenis gehecht wotden aan het feit ofde bank al
dan niet in de pas loopt met de concuttentie. De bank wenste zich desondanks te spiegelen
aan de ING (IVIvG, tandnummer 52).

3.17.

Ter illustratie zou ook gespiegeld kunnen worden met de (voorheen) marktleidet RaboObvion. Dan ontstaat het volgende beeld:
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Met als conclusie dat het concutrentievoordeel dat de bank in 2005 als prijsvechter
behaalde begSn2012 vetloren is gegaan. Maar belangtrjket is natuurlijk de constatering dat
de tarieven niet meer onder de tucht van de mârkt, dus ondet de druk van de concurrentie
staafl, omdat de leningnemer de keuzewijheid is ontnomen met de verschraling van het
aanbod n 2009, zonder dat de mogelijkheid de opslag te wijzigen nog in het geding was. In
herinnering wordt geroepen dat Obvion het Euribor-rentetarief op 23 m^ rt 2009 van de
markt haalde en de bank 6 dagen later op 29 maart2009.
3.18. Dat de leningnemers van de bank met een Euribor-rentetarief in absolute zin
momenteel een zeer lage hypotheekrente betalen, zoals de bank als ârgument voor de
redelijkheid en de billijkheid wenst aan te voeren MrG, randnummer 53), kan niet tot een
ander oordeel leiden. In relatieve zin is de leningnemer van de bank dus duurder uit dan bij
Rabo-Obvion, maar die keuze heeft hij niet. \X/el is waat dat het Euribor-rentetarief lager
blijft dan de "gewone" 1 maands variabele ïente van de bank zelf. Nu de bank zich -blj
gebrek aan concurrentie op het vlak van het Euribor-rentetarief - de wijheid veroodooft
de gewone variabele rente zo dicht mogelijk te benaderen, is het althans een 'blessing in
disguise', dat de gewone variabele hypotheekrente wel onderhevig is aan de tucht van de

markt.
Volgens diverse auteurs is in Nederland sptake van een þroten)deels nog ontbrekende
tucht van de markt, maar wordt (toenemende) concurrentie wel als de enige mogelijkheid
gezten effectief sturend op te treden in het belang van de Nedetlandse woningconsument3T
3.19. Gelet op het ontbreken van concurrentie op het vlak van het Euribot-tentetarief
onttrekt het "redelijkheidscriterium", zoals door de bank aangevoerd in MvG,
randnummer 53 zich aan elke beootdeling. Die "tedelijkheid" als dax omschreven kan
derhalve niet in de rechtsoverwegingen bettokken worden. Enwaar de keuzevrijheid om
over te stappen fl^àr eefl andete bank met een Eutibor-tentetarief ontbreekt en de
leningnemer van de bank derhalve is overgeleverd aan de willekeur van het wijzigen van de
opslag, kan die willekeur niet worden gerccltßraardigd door te verwijzen naar de
mogelijkheid van het kosteloos overstappen n^al een ander, minder gunstig, tenteregiem,
Zie http://fd.nlleconomic-politick/1 134652lwinstmargcs-op-hypothekcn-in-ncdcdand-te-hoog cn vcrgclijk de in ecrstc aanleg
ovcrlegde publicatics van professor Schinkcl zoals aangchaald in alinca 147 Dagvauding Sdts cn \N^^t^ n de bank referecrtlc in
(ìvr\, ran<ìnum rncr 290.
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nog onvedet de praktische belemmeringen die dan een rol kunnen spelen.
3.20. Ook'marktconformiteit', als door de bank âangevoerd in de MvG onder randnummer
54,kan in de techtsoverwegingen geen rol spelen, in de omstandigheid dat et geen sprake
meer is van een markt voor hypotheken met een Euribor-rentetarief. De vergelijking met
Rabo-Obvion toont ook aan wat de bank zich permitteert indien marktomstândigheden
ontbreken: de rol van prijsvechter wordt door de bank moeiteloos opgegeven, nu de hond
van de buren niet meer kan bijten en zelfs niet meer kan blaffen.

3.21..Yoor zover in onderhavþ geschil de objectieve, vedfieetbare, rechtvaardiging van een
wijziging van de basisopslag een rol in de rechtsoverwegingen dient te spelen, dienen
partijen zích te houden aan de erkenning dat daarvoor uitsluitend gekeken dient te worden
naar de ontwikkeling van de liquiditeitsopslagen van de televante back-to-back financiering
van de inmiddels "bevtoren" hypotheekportefeuille met een Eudbot-tentetarief.

4.

Conclusie inzake opslagverhogingen
4.l.Vastgesteld kan worden dat de bank bij de introductie van het Euribor-rentetadef in 2005
om commerrië/e redenen genoegen nam met een kostendekkende basisopslag van 0,5o/o (en dat
kennelijk de dsico's van hypotheken zonder NHG voldoende waren "ingeprijsd" met
tisico-opslagen van 0,2o/ovoot de LTV-klasse tot 75o/oLtY en0,3o/o extra voor
tophypotheken boven de 7 5o/o L:Ñ).
4.2.Bri de verkoop van het Euribor-tentetadef is leningnemers de "aÂvijkende funding"
middels back-to-back financiering op de geldmarkt voorgehouden, waarbij leningnemers
slechts de Euribor behoefden te raadplegen om de ontwikkeling van hun variabele
rentetarief te kunnen volgen.

4.3.In de concurtentieslag met andere aanbieders van een Euribor-rentetarief is het
"achterdeurtje" in de hypotheekvoorwaatden (nu bekend als 'opslagwijzigingsbeding')
verheimelijkt, verzwegen of als "niet van toepassing" gepresenteerd.
4.4.Dat onder deze omstancligheden een 'tegenvallet'voot de bank optreedt, doordat de
werkelijke wijzevan funden hquiditeitsopslagen metzich meebrengen die de
kostendekkendheid eroderen, dient aangemerkt te worden als een ondetnemersrisico dat
voot tekening van de bank dient te blijven.
4.5.Vastgesteld moet worden dat, als naar de feitelijke mogeliikheden voor back-to-back
Frnanciedng van de Euribot-hypotheekportefeuille van de bank wordt gekeken (sinds 2013
voornamelijk middels ongedekte obligaties), de liquiditeitsopslagen minder hoog zijn
geu/eest als de bank wil doen voorkomen. Daartn kunnen dan ook niet de techtvaardiging
gevonden worden voor de opslagverhogingen van 0,5o/o n 2009 en nog eens 1o/o n 2012
(evenmin sporen de vetlagingen vân de opslag un2015 en20L6 daarmee, die de facto het
karakter hebben vân een gedeeltelijke teruggave van te hoge opslagen).
Rekening houdend met de dempende werking van geldmarktfinanciering, die na l m^g
worden aangenomen in ieder geval gedeeltelijk ook heeft plaatsgevonden, ziin de
liquiditeitskosten sinds 2005 structureel niet meer gestegen dan ca. 0,2o/o - 0,3o/o n 2009,
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welke stijging lr:'2013 weer grotendeels ongedaan gemaakt zou moeten worden om in 2015
weer een verhoging van 0,2o,/o- 0,3o/o naat het nive¿u van 0,4o/o te zten te geven.
4.6. Gelet op het feit dat er op het terein van het Euribor-rentetarief geen concurrentie meer
bestaat, omdat alle aanbiedets dit tanef van de markt hebben gehaald en de bank derhalve
met een etfenis van comrnerciële beslissingen in het vededen heeft te maken, behoren alle
daanitvoortvloeiende 'tegenvallers'tot het ondememersrisico en dienen voor rekening
van de b¿nk te blijven. De bank heeft dit risico beperkt door sinds 29 m^art 2009 geen
nieuwe leningnemers meeÍ met het Euribot-rentetatief toe te laten. De bank staan wegen
genoeg open om dit dsico nog vetdet te beperken, zonder dat de lasten daarvan drukken
op de generatie leningnemers die destijds op grond van rationele afwegingen voor het
Euribor-rentetarief met vaste opslag hebben gekozen.

4.7.

Nu de aan leningnemers in vetschillende versies gestuurde
conditiewiizigingsbrieven een oniuiste clausuleting bevatten (vastgesteld is dat de
ontwikkeling van de rente op de geld- en kapitaalmarkt geen rechwaardiging voor
de opslagverhoging boden) dient Grief 4, als geformuleetd ondet MvG
randnummetzl6 te falen. Yan een seldige reden is immets geen sptake.

BESPRE,KING V.,\N DE, GRIE,VE,N
70. Sdb zalbierna de inhoud van de MvG doorlopen en deze puntsgewijs (de nummering van
de MvG zal worden gevolgd) stâccato bespreken en van commentaâr voorzien.

Ad punt 6: anders dan de bank stelt is et wel degelijk een uitgekristalliseetd deb¿t gevoerd
over de onderwe¡pen oneedijke en onredelijk bezwatende bedingen. Bij conclusie van
antwoord heeft de bank uitgebreidhaar stellingen en betoog uitgewerkt in de punten23}
t/m250. Bif pleidooi (zie de punten 16 t/m27)heeft de bank opnieuw uitgebreid betwist
dat de wijzrgingsbedingen in stdjd ztln met dchtüjn 93/1,3.Daarnaast- dus naast hetgeen
partijen op dat punt hebben aângevoerd - moest de rechtbank ambtshalve toetsen of
deze wijzigingsbedingen de redelijkheidstoets der kritiek konden doorstaan. Daarbij geldt
dat de bank niet meer of anders had kunnen nvoeren over deze onderwerpen. Dus, als
^
de techtbank, nadat zij kenbaar zou hebben gemaakt aan parttien om de
wijzigingsbedingen ambtshalve te vernietigen, partijen in de gelegenheid zou hebben
gesteld zich over dat punt uit te laten, zott dat geen nieuwe feiten, omstandigheden of
gezichtspunten hebben opgeleverd. De bank heeft aldus bij deze klacht geen belang.
Ad punt 9: de bank neemt in de laatste zinsnede van dit punt een contradictoir standpunt
in. Heet het dat de wryzigingsbedingen hoe dan ook niet ontedelijk bezwarend z1jn, ook al
zou het rL tr^rLsp^r¿ntie schorten. Schort het aan ftansparantie dan is uitgangspunt dat
^
het wijzigingsbeding oneedijk is, zoals uit met name I(asler en Matei volgt.
A,d punt 10: ook Sdb heeft het nodige gezegd over HR 29 apr:d.2016 tn punt 50 hiervoor.
Sdb verwijst naar dit punt. Verder vetliest de bank hierbij de volgende tegel uit het oog.

De bijlage bij richtlijn 93 /13 is weliswaat niet van dien aard dat zij automatisch en op
ztchzelf het oneedijke karakter van een betwist beding vastlegt, maar ziivotmt eeft
werynþ'k aspecT waarop de bevoegde rechter zijn beoordeling van het oneedijke karakter
van dat beding kan baseren. Dat geldt dus ook voor de doot de rechtbank van toepassing
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verklâârde regel van bijlage L onder j van de dchtlijn 93 / 1,3. Verwezen wordt naar de
arresten van het Hof EU d.d. 3 april 2014 @CLI:EU:C:201 4:1857) inzake Sebestyén en

Invitel

@,IJ :C:201.2:242,

punt 26).

Âd punt 11 sub i) in punt 52 g hiervoor heeft Sdb al uitgewerkt dat van boetevrij
omzetten geen feitelijk geen sprake is. Los daarvan: de leningnemers hebben niet door
middel van de wijzigingsbedingen onzekerheid gekozen; zij hebben onzekerheid gekozen
in de vorm van maandelijks fluctuetende Euribor-rente, die statistisch op langere termijn
gunstiger is dan een variabele of vaste rente. Dit gunstige effect is door onverwachte
opslagverhogingen teniet gedaan.

Ad punt 11 sub v) Sdb heeft in punt 52 g hiervoot al uitgewerkt dat boetewij aflossen
weliswaar mogelijk is, maar dat et nergens in den lande een vergelijkbare Euriborhypotheek kan worden verkregen.
Ad punt 11: de 6 door de bank genoemde argumenten kunnen de stelling van de bank
niet rechtvaardigen dat er geen sprake is van een aanztenlijke en ongerechtvaatdigde
verstodng van het contractuele evenwicht. Bovendien vediest de bank blj haar
argumentatie uit het oog dat volgens o.a. het Aziz-anest deze aanzienlijke verstoring als
volgt wordt gemeten: om te bepalen of een beding eefl'a; îzienlijke verstodng van het
evenwicht' tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van
partijen veroorzaakt moet rekening worden gehouden met de toepasselijke regels van het
nationale recht wanneer partijen op dit punt geen tegeling hebben getroffen. Dat zou zích
dan in dit geval als volgt vertalen: als algemene regel geldt dat de hypothecair financier
gedurende de looptijd van de hypothecaire financiering in beginsel alleen dan het
rentetatief kan wijzigen, voor zovel de mogelijkheid tot renteherziening overeengekomen
is. Deze tegel is voot banken gecodificeerd in artikel 1,3 van de Gedragscode
Hypothecaire Financieringen Q003). Wijzigingen van andete bedingen (in de AV] zijn
alleen mogelijk als er sprake is van onvoorziene omstandigheden ¿ls bedoeld in artikel
6:258 B\X/. Naar deze maatstaf gemeten zou de rechtet dus bij een vergelijkend onderzoek
tot de conclusie komen dat door opname van de onderhavige wijzigingsbedingen in de
contractuele relatie tussen patijen sprake is van een aanzienlijke verstoring van het
contractuele evenwicht, deze wijzigingsbedingen weggedacht. W'ant zonder het
wijzigingsbeding kan de bank, in tegenstelling tot de Euribor-rente, die uit zichzelf
pemanent wrjzrgt, de opslag niet wijzigen.

Ad punt 11 laatste blok: de stelling wordt betrokken door de bank dat zi1 zichkan
beroepen op de "uitzonderingi' van bijlage 2 order b van richtlijn 93/1,3 en dat daarom
het ffansparantievereiste kan worden losgelaten. De bank miskent hiermee echter dat er
niet gescheiden getoetst dient te wotden. De artikelen 1, lid 2,3 en 5 van richtlijn 93 /13
vormen samen met de punten 1, sub j, en2, sub b, tweede alinea, van de bijlage van
dchtlijn 93 /1,3 één geheel en dienen niet afzondedijk te wotden beoordeeld en
afzonderhlk op het beding te worden toegepast. Het vereiste van trânspanntte geldt voot
zowel artikel 3 van deze richtlijn als voor de artikelen 4 en 5. Dit werd uitdrukkelijk
overwogen in het hiervoor geparaftaseerde I(asler-affest. Verwezen wordt nazr de
rechtsoverwegingen 67 -69 van dit laatste affest: (67) In dat verband moet worden vastgesteld dat
dit vereiste is opgenomen in artikel 5 van richtlijn 93/1,3, volgens hetwelk schriftelijke contractuele
bedingen,,steeds" duidelijk en begrijpelijk moeten worden opgesteld. In de twintigste overweging van de
considerans van richtlijn 93/13 wordt in dit verband verduidelijkt dat de consument daadwerkelijk de
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gelegenheid moet hebben om kennis te nemen van alle bedingen van de overeenkomst. (68) Bijgevolg is dit
vereiste dat bedingen duidelijk en begrijpelijk worden opgesteld in elk geval van toepassing, ook wanneer
een beding onder artikel 4,lid2,van richtlijn 93/13 valt en het oneedijke karakter ervan dus niet kan
worden beoordeeld als bedoeld in artikel 3, lid 1, van die dchtlijn. (69) Biigevolg heeft dit in artikel 4,11d2,
van richtlijn 93/73 opgenomen vereiste dezelfde draadwijdte als het in artikel 5 van die richtlijn bedoelde

Dus de bank gaat hiet van de onjuiste gedachte uit dat er gescheiden en
afzondedijk moeten worden getoetst n de bepalingen van de bijlage en âan de
^
transparantiebepalingen. In elk geval heeft te gelden - dat als âângenomen moet worden
dat toepassing van bijlage 2 ondet b toetsing aanbljlage 1 onder j zou uitsluiten - dat bij
toetsing aanbijlage 2 onder b tevens het transpatantievereiste blijft gelden en dat zulke
bancaire wrlzigingsbedingen dus de teden voor en tirjzewaarop deze wijziging wordt
aangepzrst dient te vermelden. Ontbreekt maatstaf f factor/wrjzrgnEsmechanisme in het
wijzigingsbeding zelf, dan is er in combinatie met de ander relevante omstandigheden ten
tijde van het afsluiting van de Euribor-overeenkomsten sprake van oneetliike en dus
onredelij k bezwarende bedingen, die nietig/v erntettgb aar zrjn.
vereiste.

Âd punt 12: juist is de opvatting van de bank dat de leningnemers hebben gekozen voor
een variabel tentetadef, de Eudbot. Die kan hoog of laag zljn. Geen onderdeel van de
systematiek is dat bij een lage Eudbor-stand de bank via een bedekt wilzigingsbeding
andere kosten, zoals tegenvallende bedrijfsresultaten, binnensmokkelt en welk beding ook
niet bedoeld is voor dergelijke kosten.
Âd punt 53: de redenering van de bank is: de Euribor is, zelfs na de opslagverhogingen,
nog steeds de goedkoopste, dus hij is niet ontedelijk. Die stelling is echter niet relevant.
l{et gaat etom of het wijzigingsbeding na het uitvoeten van een onredelijk
bezwarendheidstoets in stand kan blijven. Vergelijkingen met andete rentevormen zijn
daarbij niet relevant. Ook niet relevant is de quasi causaliteitstoets, die de bank aanlegt.
De leningnemers zouden niet voor een andere rentevorm hebben gekozen, als zij hadden
geweten dat de opslag (eenziydig) kon worden gewijzigd. Deze toets is - nogmaals - niet
relevant en hoeft dus door uw Hof niet gemaakt te worden. LJw Hof heeft daarover
overigens al iets televants opgemerkt in het arrest d.d. 19 mei 2015
(E CLI:NL: GHAMS :20 1 5 :1,9 31) in techtsoverweging 3. 7 :
Dat [appellante], zoals ÀBN ÀÀ{RO stelt, na de verhoging van de opslag in jun2012 nog steeds een lage
rente betaalt, is in dit verband niet relevant evenals haar stelling dat er geen alternatjef voor [appellante] was
ge\¡/eest; met een andere hypotheekvorm zou zlj zltijd duurder utt zljn geweest.

De leningnemers zelf (met name de stuurgroep) hebben hierovet in de conclusie van
repliek (itt 1'* aanleg) het volgende over gezegd op de pagina's 53, 54 en 55. De
advocaten van Sdb hebben deze woorden van de stuurgroep nagenoeg ongecensureerd
overgenomen in die conclusie om het gevoel van de gewone man aan de magisttatuur
over te brengen:
Àd 155: In het geding is dwaling. De bank geeft in deze altnea uitdrukkelijk een onjuiste voorstelling van
zaken. De euribor-hypotheek was, en is, niet per dehnitie goedkoper dan de lange tentevaste en variabele
hypotheek. Bij een eventuele oplopende korte termijn rente, en daarmee een sterk oplopende 1-maands
euribor, is de eurÌbor-hypotheek binnen de kortste kerer aanzíenlijk duurdet dan bijvoorbeeld de huidige
vaste 1O-jaarsrente! In 2001,2008 e¡2009 is de l-maands euribor boven de 57o geweest! .A,ls de
Leningnemer het niet eens is met de wijziging van de opslag mag hij boetevrij aflossen. Let op: overstappen
t eeî andere bank is voor de Leningnemer niet mogelijk ôf bijzonder onaantrekkelijk: dat is slechts
^Í
mogelijk
tegen hoge kosten, en euribor-hypotheken worden niet of nauwelijks meer aangeboden. Een vette
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gotspe: "De Leningnemers hadden toch al gekozen voor een tarief dat maandelijks wijzigde." Is dat voor de
bank dan een vrijbrief om îzal willekeur met de opslag te mogen omspringen? Oversluiten naar een andere
geldverstrekker is voor velen PR \KTISCH ONÌVIOGELIJK geworden in verband met de nieuwe regels
omtrent hypotheekverstrekking. Zo het al mogelijk is, krijg je te maken met advieskosten, taxatiekosten en
notariskosten. Àls je NHG hebt komt daar nog een percentage van het hypotheekbedrag bij. Voor een
hypotheek van twee ton bedragen de totale oversluitkosten al snel zo'r 4000 euro !! þron \EFÐ.

,\d

161: het doet niet ter zake dat de euribor-hypotheek destijds, nu of in de toekomst "goedkoop" is. Het

is immers een andere hypotheekvorm dan een hypotheek met lange rentevaste periode.

Door

de

afhankelijkheid van de 1-ma¿nds euribor-rentevoet kan de euribor-hypotheek-maandlast in principe per
maand variëren en daatmee duurder of goedkoper worden. Het is de rente-visie van de consument die voor
een euribor-hypotheek heeft gekozen, en die visie heeft (tot nu toe) een verhoudingsgewijs "goedkope"
hypotheek opgeleverd. Op het moment dat de korte termijn reîte g at oplopen zal de euribor-hypotheek
binnen de kortste keren "duurder" blijken zijn de hypotheken met lange rentevaste periode. En wordt het
vetmeende voordeel dat de Leningnemer heeft genoten weer ingelopen. De bank beweert dat "een Euriborhypotheek nog steeds de goedkoopste hypothecaire lening is die men kan krijgen in de markt". Dit is een
onwaarachtige voorstelling van zaker, immers: 1. Vergelijkbare euribor-hypotheken worden in de markt
niet meer aangeboden en 2. Overstappen naar een andere geldverstrekker is praktisch onmogelijk of gaat
gepaard met hoge kosten!

Àd 200: Åls de bank vooraf openin g van zaket had gegeven, dan had de klant wellicht voor een product
van eerì concurrent gekozen. De bank gzat er ten onrechte vanuit dat de klant alleen uit haar producten kon
kiezen. Àndere banken zoals Forús boden ook hypotheken aan op basis van Eurìbor. Die bleken in veel
gevallen achteraf wel de beloofde transparantie te geven. Daar was de LN dus beter af geweest. Omdat
statistisch bewezen is dat een variabel rentetariefover een langere reeks van jatenbezten goedkoper is dan
een vâste rente, hebben de LN gekozen voor een variabel rentetarief. De traditionele variabele rente kende
eer aar'tal nadelen. De wijze waarop het rentetarief door de bank werd vastgesteld was niet transparant en
door de koppeling met de kapitaalmarkt was zij onnodig duur. In ptoductie 15 Cv,{ legt de bank uit dat zij
met de Euribor-variant deze nadelen voor de klant wegneemt. -dchteraf blijkt dit een mystificatìe.
Àd 215: De bank stelt de vraag wât de klant gedaan zou hebben als hij zich gerealiseerd had dat zowel de
Euribor als de opslag variabel was en de bank daarmee in feite een carte blanche had bij het vaststellen van
de rente. Een fypische "wat als" vraag. De bank geeft in de producties 15 en 16 CvÅ zatt dat zij het product
uit concurtentieoverwegingen in de markt heeft gezet. Het antwoord van de klant op de "wat als" vraag is
dus duidelijk; zij zott naar de concurrent zijn gestapt. Hierin ligt ook een duidelijke verklaring waarom de
bank achteraf gezien niet open en eedijk is geweest over de w¿re aard van de opslag. Zlj was bang dat de
klant op een offerte van bijvoorbeeld Fortis of Obvion zow lr.gaan. Dan was de klant achteraf beter af
geweest, weet Sdb nu.

Ad de punten 55 t/m 67: deze zrjn n het vorenstaaîde weerlegd; het bepaalde in bijlage
onder b votmt geen uitzondering op het in bijlage 1 ondet j genoemde beding.
,{.d punt 68: de argumentatie, die bank geeft over 2 onderscheiden wijzen waarop "bii
geldige reden" kan worden uitgelegd, is geforceerd. Dat er voor wat betreft de
opslagverhogingen (in 2009 en 2012) geldige reden zouden hebben bestaan is weetlegd

2

in

hoofdstuk "de noodzaak van de opslagverhogingen" hiervoor.

Ad de punten 69 t/m 73: ook de hier gegeven redenering is gekunsteld en tegelrecht
stdjdig met de opvatting van het Hof EU in het l(asler-artest, waarin is overwogen (voor
zover hier van belang):

frt¡Oat contractuele bedingen taalkundig en grammaticaal begrijpelijk zijn, volstaat
in richtl-ijn 93 /73 teergelegde vereiste v^î tÍaîspa'n^ntie van die bedingen.

aan het
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72) Integendeel, zoals in punt 39 var het onderhavige arrest reeds in herinnering is gebracht, aangezien het
door richtlijn 93/13 uitgewerkte beschermingsstelsel op de gedâchte berust dat de consument zich

tegenover de verkoper

in een zwakke positie bevindt en met

name over minder informatie dan

laatstgenoemde beschikt, moet dit vereiste van transparantie ruim worden opgevat.
(73) Wat een contrâctueel beding als beding

III/2betteft, op grond w

^nvzrr

de verkoper het bedrag van de

door de consument verschuldigde maandel,ijkse aflossingen mag berekenen op basis van de verkoopkoers
van de door die verkoper toegepaste vreemde valuta en dat voor de consument tot een schijnbaar
onbegrensde verhoging van de kosten van de financiêle dienst leidt, volgt uit de artikelen 3 en 5 van richtlijn
93/1.3 alsmede uit de punten 1, sub j en 1, en 2, sub b en d, van de bijlage bij die richtlijn dat het met het
oog op de naleving van het vereiste van transparantie van wezenlijk belang is te weten of in de
leningsovereenkomst de reden voor en de bijzonderheden van het wisselkoersmechanisme van de vreemde
valuta en de verhouding tussen dit mechanisme en het mechanisme dat is voorgeschreven door andere
bedingen betreffende de vrijgave van de lening, transpannt ziln gespecificeerd, zodat de consument op
basis van duidelijke en begrijpelijke criteria de economische gevolgen die er voor hem uit voorffloeien, kan
voorzien (zienaar analogle arrest RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, punt 49).

Dus het wijzigingsbeding dient niet alleen grzmmattcaal duidelijk te z1jn, maar uit de
artikelen 3 en 5 van richtlijn 93/13 alsmede uit de punten 1, sub j en 1, en 2, sub b en d,
van de bijlage bi¡ die richtlijn volgt dat het met het oog op de naleving van het vereiste
van transparantie van wezeÜk belang is te weten of in de leningsovereenkomst de reden
voor err de bijzonderheden van het wisselkoersmechanisme van de vreemde valuta en de
verhouding tussen dit mechanisme en het mechanisme dât is voorgeschteven door andete
bedingen beteffende de wijgave van de lening, transpârânt zijn gespecificeerd. Wat hier

directopvalt:erisltoetsinga,îdeartikelen3en5alsmedeaandebijlagenljen2b(en
d). Dus van een hoofdregel/uitzondering-systematiek, waarop de bank hamett, en die zou
meebrengen dat bijlage 1 ondet i alsdan niet van toepassing is, is uitdrukkelijk geen
sprake. Let op: ook in het l(asler-geval was sprake van een hypothecaire lening met
wijzigingsbeding. Desondanks wordt de zgn. uitzondering (di" geen uitzondering is) van
bijlage 2 ondet b niet exclusief met uitsluiting van bijlage 1 j opgevat.

Ad de punten 74 t/m76:

gezten het geschtevene

in ad de punten 69 t/m73,komt aan

deze punten enig belang te ontvallen.

Ad de punten 77 t/m 80: het gestelde door bank miskent een van de basisregels uit R\øE,
met name overweging 54. Hoe was het alweer? Het techt van de consument om de
overeenkomst op te zeggefl in geval van een eenzijclige wijziging van de tarieven is van
fundamenteel belang. De mogelijkheid voor de consument om de oveteenkomst op te
zeggen is niet slechts een formeel recht, maar ook daadwerkelijk kunnen worden benut.
Dat is niet het geval wanneet de consument, om redenen die verband houden met de
wljze van uitoefening vân het opzeggingsrecht of met de voorwaarden van de bettokken
markt, niet daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om van leverancier te veranderen of
wanneer hij niet naar behoren en tijdig op de hoogte wordt gebracht van de op til zijnde
wlizþjng, waardoor hij aldus de mogelijkheid vediest om de berekeningswijze te
controleren en in voorkomend geval van leverancier te veranderen. In dit verband moet
met name rekening worden gehouden met het gegeven of op de betokken markt
concurrentie heerst, de eventuele kosten die voor de consument verbonden ztln aan
opzegging van de overeenkomst, het tijdsvetloop 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. Maat is dit een reële optie voor de
leningnemers? Hetgeen de bank beweert is simpelweg niet juist. Omzetting van de rente
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binnen de bank is mogelijk, maar leidt altijd tot kostenverhoging en tot verandering van
de voorwaarden van de lening. L-Tit productie I hiervoor bleek dat omzetting van de tente
binnen de bank tot aanzienltjke moeilijkheden leidt. Uit de tabel "omzettingsvormen" van
de hand van bank (zie productie II hierwoor) kan in één opslag worden geconstateerd dat
omzetting in alle gevallen tot kostenvethoging leidt. I(osteloze aflossing van de lening kan
weliswaat plaatshebben,ma t oversluiting n^ar een andere Euribor-lening þij een andere
bancaire instelling) is onmogelijk, aangezren over de gehele bancaire linie Euriborproducten niet meer worden aangeboden. Dus de mogelijkheid van ovetsluiting is niet
reëel, terwijl van de leningnemers niet hoeft te worden gevetgd dat zij afstand doen van
hum Eutibot-product. Dit ptoduct is destijds gtootschalig door alle bancaire instellingen
in de matkt gezet als de vootdeligste hypothecaite votm en dat aanbod hebben de
leningnemers uitdrukkelijk aldus a"aflvaatd.Daatnaast mag niet vergeten wotden wat de
bank zelf schteef in punt 285 vanhaar conclusie van antwoord: Zoals De Bank zelf
schrijft, heeft de Euribor-hypotheekrente in vele gevallen betrekking op slechts een
leningdeel, naast andete leningdelen, waatop geen Euribor-rente geldt. De mogelijkheid
van boetevrij aflossen en eventueel overstapp et7 rta r een andete hypotheekbank is in die
gevallen een loze belofte. Voor die andere leningdelen, die niet geregeerd worden door
Eudbot-rente, gelden wel boeterentebepalingen. De constructie van meeldere leningdelen
is ook in deze collectieve procedure relevant, nu De Bank zich meermalen zo expliciet
beroept op de mogelijkheid van boetevrij aflossen als graadmetet voot de billijkheid en
redelijkheid van opslagvethogingen.

Ad de punten 81 en 82: dat l(asler niet over de "uitzonderingsbepaling" vanbijlage
onder b zou gaan is uitdrukkeliik feitelijk onjuist. Wat zeí I(asler ook alweer?

2

Wat een contractueel beding als beding III/2 betreft, op grond w^ w^fr de verkoper het bedrag van de
door de consumeflt verschuldigde maandelijkse aflossingen mag berekenen op basis van de verkoopkoers
van de door die verkoper toegepaste vreemde valuta en dat voor de consument tot een schijnbaar
onbesrensde verhosins van de kosten van de {ìnanciële dienst leidt. volst uit de artiÌelen 3 en 5 van richtliin
93113 alsmede uit de Þunten 1. sub i en l. en 2. sub b en d. van de biilase bii die richtliin dat het met het

oog op de naleving van het vereiste van trânsparantie van wezenlijk belang is te weten

of in

de

leningsovereenkomst de reden voor en de bijzonderheden van het wisselkoersmechanisme van de vreemde
valuta en de verhouding tussen dit mechanisme en het mechanisme dat is voorgeschreven door andere
bedingen betreffende de vrijgave van de lening, transparant zljn gespecihceerd, zodat de consument op
basis van duidelijke en begrijpelilke criteria de economische gevolgen die er voor hem uit voortvloeien, kan
voorzien (zte naat analogie arrest RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, punt 49).

Dus: een duidelijke toetsing aanbijlage 2 b (en d)!

De stellingen van de bank aangaande I(aslet en Matei - ad de punten 90 t/m 95 - is voot
Sdb aanleiding om het Matei-arrest nog eeris te analyseren (Hof EU d.d. 26 februan2015
(E CLI:EU: C :201 5 :1 27 ) inzake: Matei).
Waat ging het feitelijk om:

De kredietnemers hebben bij de Volksbank twee ktedietovereenkomsten gesloten.

overeenkomst, die op 4 ma rt 2008 is gesloten en dient om lopende
persoonlijke uitgaven te dekken, heeft betrekking op een krediet ten belope van

De eerste

79

lllfKti
l.l:lJS\lrN

;:':,;,'l::,,,.

o

8 000 EUR. Dat krediet, dat moet worden terugbetaald ovet een periode van
verleend tegen een vaste jaadijkse rente van 9 o/o en met een JI(P van 20,49 o/o.

vijf

jaa4 is

De tweede overeenkomst, die op 7 maart 2008 is gesloten, heeft betekking op een
krediet ten belope van 103 709,18 Zwitserse frank (CHF) ter financiering van de aankoop
van een onroerend goed met een hypothecaire waarborg. Dat krediet moet wotden
terugbetaald over een periode van 25 jaat tegen een jaadijkse rente van 3p9 %o en met een
o/o.
JI(P van 1,9,55
,{rtikel 3, onder d), van de bijzondere voorwaarden van die twee overeenkomsten,
betreffende de variabiliteit van de rentevoet, bepaalt dat ,,de bank zich het techt
voorbehoudt de toepasselijke rentevoet te wijzigen in geval van grote schommelingen op
de geldmarkt en alsdan de nieuwe rentevoet aan de kredietnemers meedeelt. De aldus
gewijzigde rentevoet is van toepassing vanaf de datum van kennisgeving ervan".

Artikel3.5 van de algemene voorwâarden van de in het hoofdgeding aaî de orde zljnde
kredietovereenkomsten, met als titel ,,tisicoprovisie", bepaalt dat de kredietnemer voor de
kredietvedening de bank een ovet het saldo van het krediet berekende dsicoprovisie
verschuldigd kan zljn die hij gedurende de volledige looptijd van het ktediet maandelijks
betaalt.

Het Hof oordeelde voor zover hier van belang:
Ten slotte lijken die bedingen ook buiten de werkingssfeer van artikel 4,l1d2,van richtlijn 93/13 tevallery
aansezien uit het dossier waarover het Hof besch-ikt. liikt te kunnen worden opsemaakt dat het oneediike
karakter van die bedingen niet wegens een vermeende ongelijkwaardigheid tussen het percentage van de
Eewiizisde rentevoet en een of andere te!¡enorestâlle voor die wiizisinp is aanpevoerd. maar wel weEens de
voorwaarden en cnteria voor die wiiziglng door de kredietgever. in het biizonder de reden dat er ..grote
schommelinsen oo de peldmarkt" ziin.

Ook voor wat deze kredietovereenkomsten herhaalt het Hof de l(aslet-regel, maat voor
dit arrest geldt dat rvel degelijk aanbijlage 2 onder b (en d) wordt getoetst:
N{et name uit de artikelen 3 en 5 van richtlijn 93/73 er de punten 1, onder j) en l), en 2, onder b) en d), van
de bijlage bij die richtliin volgt dat het met het oog op de naleving van het vereiste van transparantie van
wezenlijk belaig is te weten of in de lemngsovereenkomst de reden voor en de bijzonderheden van het
aanpassingsmechanisme van de rente en de verhouding fussen dat beding en andere bedingen inzake de
vergoeding van de kredietgever, transpârant zijn gespecihceerd, zodat een gernformeerde consument op
basis van duidelijke en begrijpelijke criteria de economische gevolgen die er voor hem uit voottvloeien, kan
voorzien (zie in die zin aresT. Kásler en Káslerné Rábai, EU:C:201.4:282, punt 73).

Dus niks ervan dat kredietoveteenkomsten vetsterkt met een hypotheek van toetsing zijn
uitgesloten, zoals de bank blijft doorhameren, onder het mom en motto: frzppez, frappez
toujouts!
Daar komt een irìtetessante overweging van het Hof bij:
Åangaande de in het hoofdgeding aan de orde zijnde contractuele bedingen en in de eerste plaats de
bedingen die de kredietgever machtigen de rentevoet eenzijdig te wijzigen, moet worden onderzocht of de
verhogingen van die rentevoet die de kredietgever kan doorvoeren op grond van het, op het eerste gezicht
weilig transpa'ràîte, criterium van ,,grote schommel-ingen op de geldmarkt" voor de consument
voorspelbaar zijn, ook al is deze laatste uitdrukking op zich grammztlcaal duidelijk en begrijpelijk.

80

tltjKä

l.ItJ\\l:\

È.rhrr,ñ!1ir.-

O

Daarmee is dan tevens het pleit beslecht ten aanzien van het in het geding zrjnde beding,
zoals genoemd door de rechtbank in 3.12.8 van het bestreden vonnisr de bank is te allen tijde
bevoegd het rentepercentage te wijzigen, indien de ontwitkel-ing van de rente op de geld- en kapitaalmarkt

Terecht dat de rechtbank over dit beding overwoog in t.o.v. 5.26 van
het vonnis: weliswaar is in 1 variant vermeld dat "het rentepercentage kan worden gewijzigd wanneer de
daafioe aanleiding geeft.

omstandigheden op de gelcl- en kapitaalmarkt daartoe aanleiding geven", maat ook deze vermelding acht de
rechtbank te weinig concreet, nu niet is vermeld welke omstandigheden ,\BN ,{À,IRO hierbij op het oog
heeft. Bovendien zal, als deze aanleiding zich volgens ,\BN ,!\IRO voordoet, uit dit beding niet kunnen

worden afgeleid op welke wijze de wijzigtng van de opslag dient te worden vastgesteld. De techtbank

heeft zich hier terecht laten inspireren door Matei.

Voor de dsicoprovisie overweegt het Hof dan nog:
Åangaande in de tweede plaats de bedingen die voorzien in de ,,risicoprovisie", rijst de vraag of in de
betrokken leningsovereenkomst op transparante wijze is uiteengezet wat de reden is voor de vergoeding die
met die provisie overeenstemt, aar.gezien wordt betwist dat de kredietgever verplicht is om werkelijk een
tegenprestatìe te verrichten om die provisie te verkrijgen, afgeziet van het feit dat hij het risico van nietterugbetaling dnzgt, w^ rvaî wordt beweerd dat het reeds wordt gedekt door een hypotheek. Het gebrek
rt tt^r7sp^r^ntie bij de vermelding in de in het hoofdgeding aan de orde zijnde overeenkomsten van de
^
redenen voor die bedingen lijkt overigens te worden bevestigd door het in punt 29 van het onderhavþe
arrest in herinnering gebrachte feit dat de kredietgever in casu de kredietnemers heeft voorgesteld om de
benaming van die bedingen te vervangen door ,,provisie voor beheer van het krediet", zondet echter de
inhoud van die bedingen te wijzigen.

Ad punt 90: dus er is uitdrukkelijk getoetstaanbijlage 2 onder b.
Ad punt 91: het kan dan wel zo zljn, zoals de bank oppett, dat de problematiek van het al
dan niet ztlnvan een kernbedirg ir deze arresten speelde, maâr de crux is dat het ging om
de toelaatbaarheid van wrjzigþgsbedingen , w^afvaî het Hof imperatief vaststelde dat ðeze
de reden voor erì de bijzonderheden van het wisselkoersmechanisme van de vreemde valuta en de
verhouding tussen dit mechanisme en het mechanisme dat is voorgeschreven door andere bedingen
betreffende de vrijgave van de lening transparant gespecifìceerd zijn in de leningsovereenkomst (IQsler)

efl

de reden voor efl de bijzonderheden van het aanpassingsmechanisme van de rente en de verhouding
tussen dat beding en andere bedingen inzake de vergoeding van de kredietgever transparant gespecihceerd

zijn in de leningsovereenkomst (N{atei).

Dus vereist is: de reden voor en de bijzonderheden van het aanpassingsmechanisme van
de rente en de verhouding tussen dat beding en andere bedingen inzake de vergoeding
van de kredietgever transparant gespecificeer.d 24fl in de leningsovereenkomst.

Ad punt 92l. daarbli is er principieel geen onderscheid te maken tussen een vaste of
om het wijzigingsbeding
variabele rente. Immers, het gaat niet om de tente, neen het g
^t
te geven hoe, op welke wljze en onder welke
van de opslag (dat het mechanisme dient
^àn
omstandigheden deze kan worden aangepast). De bank zegt letterüik: dit alles speelt echter
niet bij een lening met een variabel tanef'. dazrcan weet de consument dat de rente kan wijzigen en hij kiest
er dan ook bewust voor dat de economische gevolgen van de leningsovereenkomst niet op voorhand

Met deze uitspraak geeft de bank blijk niet tot de kern van de problematiek door
te ddngen. De leningnemers hebben welbewust gekozen voor een pet definiúe vadabele
Euribor, die geheel transparant is en die statistisch op de lange termijn gunstiger is dan
een variabele of vaste rente. Maarwaar de leningnemets niet voor hebben gekozen is een
'tngezet.
Nu juist
wijzigende opslag, die oncontroleerbaar is en die willekeutig kan worden
vaststâât.
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een beding, op basis waarv^t7 de bank de opslag wijzigt, dient transpar^nt te zijn

voor de

controleerbaarheid.
ad punt 95: de argumentatie van de bank
de hiervoor besproken punten.

in de punten 1) t/m vü) vindt zijn weedegging rn

Ad punt 99: het is een open deur: een variabel tarief kan wijzigen? Ja dat weten de
leningnemers ook wel; z1j kozen juist voor deze variabele rente. De crux zit echter niet in
het wijzigen van de tente, maarhet (oncontroleerbaar) wijzigen van de opskg. De bank
zegti d^t komt onder meer omdat in het variabele tarief nog geen

opslag voor hogere toekomstige

De oniuistheid van deze stelling zijdens de
kapitaaleisen (Basel I\)
bank is aangetoond in hoofdstuk "de noodzaakvan de opslagverhogingen" hiervoor.
ingeprijsd hoeft te worden.

Nota bene: ook tegen de opslagvetlagingen n 2015 en 2076 hebben vele leningnemers
geprotesteerd. Het ging de leningnemers er om dat zij transparant wilden te worden
ge'nrformeerd over het hoe en wâârom van deze vedagingen. Als ptoductie VII hiervoot
heeft Sdb een standaard protestbrief d.d. 10 maart 201,6 n het geding gebracht, alsmede
het standaard antwoordschrijven van de bank.

In nutshell de bank:

vanwege de concurrentiegevoeligheid kunnen wij de opslag helaas niet verder
specifìceren voor de verschillende onderdelen. Wt1 ztþ hier overigens juridisch gezien ook niet toe

verplicht.

Sdb vraagt zich in gemoede af of dit oordeel van de bank wel in overeenstemming is met
ook het aangescherpte oordeel op dit punt van de Commissie van Beroep ((ifid), die
sedert begin 201.4 ook de EU-techtsprz;ak'tn haar oordeel betrekt (zie o.a. uitspraak d.d.

37 lanuart 2074,2074-007). De Commissie overwoog: 4.6 De eis dat de bank haar vrijheid niet
mag gebruiken op een wijze die nz t ma tst^ven van redelijkheid en billijkheid onzanvaardbaar is, heeft niet
alleen gevolgefl. voor de aanpassing van de rente, maâr ook voor de informatie die de bank belanghebbende
daarover moet verstrekken. De omstandigheid dat de onderhavige overeenkomst uit 2001een variabele
rente kent zonder een kader waarbinnen de bank gebruik mag maken varhaar vrijheid om de rente aan te
passen, brengt naar het oordeel van de Commissie van Beroep naar huidige opvattingen mee dat de bank
belanghebbende voldoende informatie moet vetschaffen om hem in stâat te stellen na te gaân of de bank
haar vrijheid gebruikt binnen de grenzen die de redelijkheid en billijkheid voorschrijven. Die opvattingen
hebben ten aanzie¡ van nieuwe kredieten neerslag gevonden in recente wetgeving, waaronder voor
hypothecair krediet (met ingang van 7 januan 2013) artikel 59aa Besluit gedragstoezicht fìnanciële
ondernemingen 'ùØft en de daarop gebaseerde ministeriële regeling van 72 december 2072, Stctt. 2012, m.
26426 (FNI 2012/7883 Nf), en voor consumentenkrediet artikel 7:60 Bìl in samenhang met artikel 6 van de
Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Padement en de Raad vzn 23 zpnl 2008 tnzzke
kredietovereenkomsten voor consumenteri en tot intrekking van Richtlijn 87 /102/EEG van de Raad. Ook
uit uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt een verplichting jegens de consument
tot transparantie bij prijsaanpassingen als de onderhavige (HvJ EU 26 zpri2072,zaakC-472/10,
Nemzeti/Invitel en HvJ ErJ 21. maart2073,zzakC-92/1,L, RWE/Verbraucherzentrale Nordrhein\Øestfalen). De bank kan daarom thans niet meer ermee volstaan belanghebbende mee te delen dat de rente
wordt verhoogd of zonder redengeving af te z;tett van verlaging van de rente als in de markt een dalende
rente waameemba¿r is. Zij zal. anders dan in 2001 het geval was. belanghebbende inzicht moeten geven rn
de comoonenten waaruit de variabele rente is ooEebouwd en de factoren die haar rentebeleid beoalen.
Dus ook bij een vedaging zal de bank de leningnemers inzicht moeten geven in de
componenten, waaruit de variabele rente is opgebouwd en de factoren die haat
rentebeleid bepalen.
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Ad punt 100: een boude stelling van de bank: de neuttaliteit van de bedingen vormt een
belangrijk gezichtspunt waârom de bedingen niet oneerlijk zlin. De opvatting van de bank
staat diametraal tegenover I{asler en Matei, die voor dit soort bedingen een duidelijke
oekaze uiwaarcligden en over dit soort bedingen een heldete opvatting ventileerden.

,{d punt 101: kosteloos omzettefifiaaÍ een andete rentevorm en overstappen naar een
andere bank kost wat, aldus de bank, maar dat kostenaspect is niet onredelijk bezwarend.
Dat is semantisch gegoochel; een en ander heeft niets met ontedelijk bezwarendheid te
maken. Flet gaat et volgens R\)78 om dat de mogelijkheid van opzegging van de
overeenkomst niet slechts een formeel recht is, maar dat ook daadwetkelijk kan worden
benut. Bij deze toetsing speelt dus uitdrukkelijk niet de onredelijk bezwarendheidtoets.

,{.d punt 103: met het gestelde miskent de bank dat het er niet om g
dat een
^t
wijzigingsbeding niet toelaatbaar is, maar dat dit beding de teden voot en de
bijzonderheden van het aanpassingsmechanisme van de opslagrente transparant

specificeet
Ad punt 104: de juistheid van de stellingen van de bankzrjn weerlegd in hoofdstuk "de
noodzaak van de opslagverhogingen" hiervoor.
Ad punt 105: de juistheid van de stellingen van de bank zijn weerlegd in hoofdstuk "de
noodzaak van de opslagvethogingen" hiervoor.
Â.d de punten 106 t/rr.11.5: deze punten - de zgn. mogelijkheid van boetevrij aflossen en
kosteloos omzetten î^ r eefl andere rentevorm - missen zelfstandige betekenis; zoals
hiervoot uiteengezet voldoen de wijzigingsbedingen trìet aan de kardinale veteisten van
I{aslet en Matei. Daarnaast geldt dat de juistheid van de stellingen van de bank zrin
weerlegd in hoofdstuk "de noodzaakvan de opslagvethogingen" en in punt 52 g

hiervoot.

Ad de punten 116 t/m 119: ook deze punten - de zgn. voorâânkondiging - missen
zelfstanclige betekenis met een verwijzing naar de I(asler- en Matei-regels. In de
overwegingen 3.1.2 t/m 3.1.2.1.0 heeft de rechtbank de contractdocumentatie van de bank
onder de loep genomen en zij komt in overweging5.23 op basis van deze analyse tot de
conclusie dat die verplichting tot vooraankondiging (van de opslagwijziging) uit deze
documentatie niet kan worden afgeleid. De bank zegt vetvolgens zich gegriefd te voelen
doot dat oordeel van de rechtbank, maar zrj laat na uit te leggen wat de techtbank fout
deed. Dit betoog van de bank kan uw Hof aldus passeren, omdat de grief niet voldoet aan
de dzaraan te stellen eisen van duidelijkheid en precisering.

t/m 129: de juistheid van de stellingen van de l>ank ztjn weedegd in
hoofdstuk "de noodzaak van de opslagverhogingen" hiervoot. Met betrekking tot punt
126 geldt dat deze zgn. "open formulering" dan kennelijk een vrijbrief is voor de bank om
gemiste winst (uit hoofdstuk "de noodzaak voor de opslagverhogingen" hiervoor volgt
dat er geen sprake was van vedies) techtstreeks op de leningnemers te verhalen zonder
enige mogelijkheid tot conttole. Uit punt 727 doemt het volgende beeld op: de bank heeft
een dermate ingewikkeld product aan de leningnemers verkocht dat het bijkans
onmogelijk is de werking van de product aan de leningnemets uit te leggen. Dat beeld
A.d de punten 720
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verdraagt zich slecht

zofgplicht.

-

zo meent Sdb

-

O

met de Europese beginselen van tlansparantie en

1.30 t/m 136: we moeten oppâssen dat we dat door 5¡sllige wl1ze, v/aarop
de bank beargumenteert dat wijzigingsbedingen volgens Nededand in beginsel altijd
toelaatbaat zijn, op een verkeerd been worden gezet. lVat de bank verzuimt te vermelden
is dat bedingen, waarop deze procedure ziet, de reden voor en de bijzondetheden van het
(wisselkoers)mechanisme van de vreemde valuta en de verhouding tussen dit mechanisme
en het mechanisme dat is voorgeschteven door andere bedingen betreffende de vrijgave
van de lening trânsparant moeten specificeren (IGslet) en de teden voor en de
bijzondetheden van het aanpassingsmechanisme van de rente en de verhouding tussen
dat beding en andere bedingen inzake de vergoeding van de kredietgever transparant
moeten specifi.ceren (1\4atei). Het is daatom ook niet voor niets dat de Europese wetgever
dit beginsel heeft opgenomen op de indicatieve lijst van richtlijn 93/13 ondet j: bedingen
die tot doel of tot gevolg hebben de vetkoper te machtigen zonder gelclige, in de
overeenkomst vermelde reden eenzijdig de voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen
zrjn tndtcattef onredelijk. Daar hoeft maar weinig bij te komen en dan verschiet indicatief

Ad de punten

van kleur tot zwart.

Ad punt 136: met dit punt opnieuw miskent de bank de uitdrukkelijke vereisten van
RWE, Kasler en Matei, dus vereistettwzaraart wijzigingsbedingen minimaal moeten
voldoen.
,{.d punt 138: de bank zegt letterlijk: zoals de rechtbank tn rcv. 5.22 oordeelt, is op dit beding (indien
de ontwikkeliflg van de rente op de geld- en kapitaalmarkt daartoe aanleiding geeft) punt 1 j van de bijlage

Sdb stelt vast dat de rechtbank dat niet heeft geoordeeld. Dit zgn.
geclausuleerde beding heeft de rechtbank niet anders beoordeeld dan de ongeclausuleetde
bedingen. -Anders gezegd, de rechtbank heeft beide bedingen gelijkelijk behandeld en
b eoordeeld, w aaù:rli de techtbank vewolgens het geclausuleetde wij zigingsb eding nog
eens extra onder loep genomen heeft in rov. 5.26 van het vonnis en vân dat beding
dus niet van toepassing.

gezegd: maar ook deze vermelding acht de rechtbank te weinig concreet, nu niet is vermeld welke
omstandigheden ÀBN ÀÀ,IRO hierbij op het oog heeft. Dat oordeel van de rechtbank spoort
geheel met het oordeel van het Hof EIJ in Matei: Ten slotte lijken die bedingen ook buiten de
werkingssfeer van artikel 4,L1d 2, van richtlijn 93 /73 te vallen, aatgezien uit het dossier waarover het Hof
beschikt, lijkt te kunnen worden opgemaakt dat het oneerliike karakter van die bedingen niet wegens een
vermeende ongelijkwaardigheid tussen het percentage van de gewijzigde rentevoet en een of andere
tesenorestatie voor die wiizisrns is aansevoerd. maar wel wepens de voorwaarden en criteria voor die
wiizioinp door de kredietpever^ in het biizonder de reden dat er..srote schommelinpen oo de seldmarkt"

zlw
De bank heeft in dit kader en in dit punt verwezerr n^ar het oordeel vân uw Hof in uw
arrest d.d.12 augustus 201.4,8CLI:NL:GHAMS:2014:3638, rov. 3.4. Voortschrijdend
tnzicht van uw Hof heeft ertoe geleid dat daar thans anders over wordt gedacht doot uw
Hof. Immers in uw tussenarrest d.d. 19 mei201,5 (in zaaknummer:200.156.431-01, /
ECLI:NL:GHAMS:2015:1931), genoemd in punt 49 hiervoor, oordeelde uw Hof
(voorlopig) in rov. 3.5: Voorts dient het hof ambtshalve te beoordelen of art. 10 van de Voorwaarden
1997 oneerlijk is in de zir var de richtlijn. Bij dat beding rijst, mede naar aanleidins vân genoemd atrest, de
vraag of de wijzigingen van het rentepercentâge die ÀBN ,\MRO kan doorwoeren op grond van het
criterium 'indien ontwikkelingen van de rente op de geld- en kapitaalmarkthaar daartoe aanleiding geeft'
voor de consumefl.t voorspelbaar zijn, ook al zl)n de bewoordingen op zich grarr'n:'alucaal duidelijk en
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begrijpelijk. De vraag die moet worden beantwoord is of in att. 10 van de Voo¡waarder 1,997 de reden voor
de aanpassing van de opslag traflsparânt is gespecificeerd,zodat een geúrformeerde consument op bâsis van
duidelijke en begrijpelijke criteria de economische gevolgen die et voor hem uit voortvloeien kan voorzien.
Het hof wijst in dat verband ook op het arrest van het Hof vanJustitie van de EU van 26 februan2015,
Nlatei c.s. tegen Volksbank România, C-143/1,3, onder 74 en volgend. Omdat de rechtsstrijd tussen partijen
geen betrekking heeft gehad op de mogelijke oneedijkheid v^î aft. 10 in de zinvan de richtlijn, zal het hof
partijen in de gelegenheid stellen ztch daarover, mede in het licht van genoemde arresten, alsnog uit te laten
en, zo nodig, hun stellingen daaraar âan te passeri, eerst lappellante] en daarna ÀBN ÅMRO.

Ad de punten L39 t/m 1.41.: de bank lijkt in deze punten te betogen dat als zíj een geldige
reden heeft en dat zrj de opslag (dus) mag wijzigen. Met dat standpunt miskent de bank
enerzi,ds dat er geen gelclige reden was (verwezen zli naar hoofdstuk "de îoodzaãk van de
dat vereist is dat deze gelclige reden in het
opslagverhogingen") eî
^fideïzfds
opslagwijzigingsbeding zelf is geformuleerd, zoals ook uw Hof dat tot uitdrukking heeft
gebracht in uw arrest d.d. 19 mei 2075 (zaaknummer 200.156,431,-01 /
ECLI:NL:GHAMS:201 5:1,9374:3638, tov. 3.5.: De vraag die moet worden beantwoord is of in art.
10 van de Voorwaarden 1997 de reden voor de aanpassing van de opslâg transparant is gespecificeerd,
zodat een gernformeerde coûsument op basis van duidelijke en begrilpelijke criteria de economische
gevolgen die er voor hem uit voortvloeien kan voorzien.

Ad de punten 1.47 t/m 154: Sdb verwijst voor wat betteft de niet reêle mogelijkheid van
boetewij aflossen en kosteloze omzetting îaat eeî7 andere rentevorm nà rhet gestelde in
punt 52 g en hoofdstuk "de noodzaakvân de opslagvethogingen" hiervoor.
Ad punt 150: ter beantwoording van de vnag of de leningnemer een reële mogelijkheid
heeft om op te zeggen dient niet de maatstaf te worden aangelegd of er sprake is van een
aanzienltlke verstoring in strijd met de goede trouv/. Dat miskent de bank in dit punt. Het
gaat erom, zoals RWE dicteett, dat: in dit verband met nâme rekening moet worden gehouden met
het gegeven of op de betrokken markt concurrentie heerst, de eventuele kosten die voor de consument
verbonden zijn aan opzegging van de overeenkomst, het tijdsvedoop fussen 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.
1.52: de techtbank heeft in rov. 5.23 geconstateetd: de rechtbank stelt in dit verband in
de eerste plaats vast dat r\BN Ä,\IRO op basis van geen enkele contractvariant gehouden is de klant zo
spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van een wijziging van de opslag. In één geval voorziet het
opslagwrjzigrngsbeding erin dat de klant over eerì wijziging van de opslag "tevoren" wordt getnformeerd;
dat dit dan "zo spoedig mogelijk gebeurt" is echter in geen enkel geval voorgeschreven, net zo min als dat
contracfueel is gewaarborgd per welk moment de klant uitedijk over eerì opslagwtjziging wordt

Ad punt

gernformeerd. Tegen deze feitenvaststelling

heeft de bank geen klachten geurt; zij staat dus

vast in appel.

Ad de punten 1,55 t/m 169: de door de bank ingenomen stellingen betreffen
herhaling v^fl zettefl.

een

Ad punt 15B: het g at er natuudijk niet om of de bedingen ook een nadeel tn zich betgen;
het gaat om de potentiële willekeur en intranspatant:te, die de wijzigtngsbedingen
omgeven.

Ad punt 159: Sdb constateert dat de bank erkent dat (woordelilk):

weliswaar is het zo dat geen
toepasselijke wettelijke regeling voorziet in een mogelijkheid van wilziging van de opslag en dat zonder de

wijzigingsbedingen een opslagwijzigrngsbevoegdheid (zowel verhoging als vedagtng) ontbreekt.
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erkenning door de bank vraag Sdb akte. De toetsingsmaatstaf van een aanzienbike
verstoring van het evenwicht is gegeven tn Aziz: 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 rekening worden gehouden met de toepasselijke regels van het nationale recht

Met toepassing van deze maatstaf
brengen deze de wijzigingsbedingen dus per definitie
îzreîltjke verstoring van het
^àn ^
(contractuele) evenwicht teweeg. Nogmaals v^n deze erkenning doot de bank verzoekt
Sdb akte en daarmee staat derhalve - ook in de visie van de bank - vast dat er sprake is
van een aanzienhjke vetstoring (met toepassing van de Aziz-maatstafl.
wanneer partijen op dit punt geen regeling hebben getroffen.

Ad punt 160: Sdb heeft daarop al gewezen. De stelling van de bank dat Euribor-leningen
niet bestaanbaat zljn zonder een opslagwijzigingsbeding is eenvoudigweg onjuist.
Empirisch is aangetoond dat de opslag over een langere pedode niet wijzigde en dat er in
de cdses ook þedrijfs)economisch gezien geen rechtvaatdiging en geen aanleiding voor
een verhoging was. Daarnaast ztjn er verscheidene varianten van de Euribodeningen bij
alternatieve Nederlandsebancaite instellingen, die een vaste opslag hadden en hebben.
161, t/m 169: in deze punten miskent de bank dat de EU-rechtspraak,
wâârop Sdb zich beroept, eerst in 2074het levenslicht heeft gezien en sedertdien op
nattonaal niveau in de wetgeving en rechtspraak is verankerd. Dit voortschdjdend inzicht
heeft uw Hof zich ook eigen gemaakt, gezten de genoemde arresten.

Ad de punten

Ad punt 165: ook hier weer wordt miskend dat het ontbindingsrecht þoetewij aflossen
of kosteloos ovetstappen op een ander rentetype) een reële optie is. Met het oog op het
R\X/E-critetium en gezren de in dit opzicht geschetste feiten en omstandigheden is van
een daadwerkelijke beëindigingsmogelijkheid aan de zljde van de leningnemers geen
sprake. Verwezen wotdt rraat o.a. punt 52 g en hoofdstuk "de noodzaak van de
opslagverhogingen" hiewoot.
Ad punt 1,66: voor de door de bank gewenste temporele inperking of de prospective
roling (alleen werking in de toekomst, vooÍ het geval het vonnis a quo wordt bevestigd) is
gezien de duidelijke criteria van het Hof EU in Rì7E geen plaats. Verwezen nâar o.a. punt
52 adh, pag;na 11 hiervoor, waaitn de relevante overwegingen van het R\)7E-arrest zijn
weergegeven, en ad de punten 1BB t/m 199 htena

Ad de punten 1,70 t/m 187: Sdb heeft voor wat betteft het oordeel van techtbank ten
aanzien van de werking van attikel 6:236 í BW op de wijzigrngsbedingen een
voorwaatdelijke grief ontwikkeld in punt 58 hiervoor. Sdb verwijst nax dit punt.
A,d punt 173: Sdb heeft erop gewezen dat de wetgever zich uitdrukkelijk bij de bepaling
van artikel 6:236 t, B\)ü heeft ingelaten met het belang v¿n de consument bij

prijswijzigingsbedingen. Buiten kijf is dat de ondethavige opslagwijzigingsbedingen als
prijswijzigingsbedingen kwalificeten. En daatbij dient dan met fl^me îà 1de tatio van
deze bepaling te wotden gekeken. Zoals Wessels, Jongeneel & Hendrikse, Algemene
voorwaatden2006, hebben beschreven is de ratio van deze driemaandstermijn om de
ondernemer te beschetmen tegen pdjswijzigingen binnen deze 3 maanden. Die tatio is er
derhalve niet meer bij prijswijzigingen na deze 3 maandentermijn. Omdat in de
onderhavige zaak (opslagverhogingen tn 2009 en 201,2) de opslagwijzigtngen plaatsvonden
buiten (ees: na) de 3-maandstermijn (vanaf contractdatum) is er geen sprake meer van
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een te beschermen r{sico voor de ondernemer (lees: de bank). Om die reden zou op basis
van de ratio van deze bepaling goed verdedigbaar zrjn om de ondethavige
opslagwijzigingsbedingen onder artjkel 6:236 onder i B\X/ te rubdceren, zodat deze
bedingen geacht worden onredelijke bezwatend te zijn.

punten 1BB t/m 199: de bank bepleit dat voor het geval uw Hof het vonnis
waarvan beroep in stand laat de werking ervan wordt beperkt voor âlleen de toekomst.
Dus geen onmiddellijke werking, aldus de bank. Het verzoek kan, gezren de duidelijke
bewootdingen in het R\ùØE-arrest, niet worden gehonoreerd.
,A.d de

In de RWE -zaakhad de Duitse regering en RWE het Hof verzocht de werking varr een
ongunstig arrest in de tijd te beperken. De Duitse regering wees op de nefaste en erns':ge
financiële gevolgen in geval de wijzigingsbedingen ongeoorloofd zouden worden
beschouwd door het Hof.
Het Hof overwoog:
58

Volgens vaste rechtspraak verklaart en preciseert de uitlegging die het Hof in de uitoefening van de hem bij
arttkel267 VWEU vedeende bevoegdheid aan een voorschrift van Unierecht geeft, de betekenis en de
strekking van dat voorschrift zoals het sedert het tijdstip van de inwerkingtreding ervan moet of had
moeten worden verstaân en toegepast. Hieruit volgt dat het aldus uitgelegde voorschrift door de rechter
ook kan en moet worden toegepast op rechtsbetrekkingen dte z1þ ontstaan en tot stand gekomen vóór het
atrest waarbij op het verzoek om uidegging wordt beslist, indien voor het overige is voldaan aan de
voorwaarden waaronder een geschìl over de toepassing van dat voorschrift voor de bevoegde rechter kan
worden gebracht (zie met name arresten var 2 februan'l988,Blaizot,24/86, Jarispr. blz. 379, punt 27 (Àü/
1990 /39, red.); 10 jaman 200ó, Skov en Bilka, C-402/03, Jaritpr. blz.I-199, punt 50 (NJ 2006/286, red.);18
januan200T,Brzeziiski, C-313/05,Jarisþr.blz. I-513, punt 55, en 7 juli 2011, Nisipeanu,C-263/70,p:unt
32).
59

Slechts tn zeer uitzondedijke gevallen kan het Hof uit hoofde varì een aan de rechtsorde van de Unie
inherent algemeen beginsel van rechtszekerheid, besluiten om beperkingen te stellen aan de mogelijkheid
voor iedere belanghebbende om met een beroep op een door het Hofuitgelegde bepaling te goeder trouw
tot stand gekomen rechtsbetrekkingen opnieuw in geding te brengen. Tot een dergelijke beperking kan
slechts worden besloten indien is voldaan âân rwee essentiële criteria, te weten de goede trouu/ van de
belanghebbende kringen en het gevaar voor ernstige verstoringen (zie met name arresten Skov en Bilka,
reeds aangehaald, punt 51;Brzeztnsl<t, reeds aangehaald, punt 56; arresten van 3 juni 2010, Kalinchev, C,
2/09, Jurispr. blz.I-4939, punt 50, en 19 juli 2012, Redl-ihs, C-263 /71, nog niet gepubliceerd in de

Jurisprudentie, punt 59).

Het Hof kwam vervolgens tot de slotsom dat niet doot de Duitse regering (en R\X/E) is
aangetoond dat er sprake wâs vân gevà r voor ernstige verstoringen:
60

Àangaande het gevaar voor ernstige verstoringen dient van la:'eer af aan te worden vastgesteld dat de
uitleggtng die het Hof in het onderhavige arrest heeft gegeven, betrekking heeft op het begrip 'oneedijk
beding', als bedoeld in artikel 3, lid 1, van richtlijn 93/1,3, en op de cntetiz die de nationale rechter kan of
moet toepassen wanrìeer hij het omstreden contrâctuele beding toetst aari de bepalingen van richtlijn 93/13,
rekening houdend met de bepalingen van richtlijn 2003 / 55. Het staat aan de nationale rechter om, rekening
houdend met die criteria, zich in het licht van de omstandigheden van het betrokken geval uit te spreken
over de concrete kwalificatie varl. een bepaald contrâcfueel beding (reeds aangehaalde arresten \rB Pénzügyi
Líztng, punt 44, en Invitel, pvît 22).
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Bijgevolg kan niet uitsluitend op basis van de door het Hof in casu gegeven uitleggrng van het Unierecht
worden uitgemaakt wat de hnanciële gevolgen zulTen zrjn voor de gasleveranciers in Duitsland die met de
consumefltefl een individuele overeenkomst voor de levering van aardgas hebben gesloten (zie naar analogie
arrest van 13 maart 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/ 04, Jariryr. blz. I-21.07 ,

punt 131 (líJ

2007

/290,

red.)).

62

Derhalve dient te worden vastgesteld dat niet is aangetoond dat er sprake is van gevaar voor ernstige
verstoringen, in de zin van de in punt 59 van het onderhavþe arrest aangehaalde rechtspraak, dat een
beperking van de werking in de tijd van het onderhavige arrest kan verantwoorden.
o.t

Àangezien niet is voldaan aan het tweede criterium bedoeld in punt 59 van het onderhavige arrest, hoeft
niet te worden onderzocht ofis voldaan aanhet criterium inzake de goede trouwvan de belanghebbende
kringen.

Aangezien de bank niet in concreto heeft aangegeven dat er ingeval van bekrachtiging van
het vonnis a quo sprake is van een zeet uitzonderlijk geval, is er dus geen reden om het
verzoek van de bank te honoteren.
Daarnaast heeft Sdb er âl op gewezen datvan ernstige verstoringen van de financiële
markten in dit geval geen sprake is of zal zijn. Evenmin is er sprake van goede trouw,
waarop de bank ztch tn dit kader zou kunnen beroepen. Er wordt door Sdb op gewezen
dat de groep Euribor-leningen binnen het hypotheekbestand van de bank een te
vetwaarlozen kwantiteit is (1% van het marktaandeel), zodat het gevaar van ernstige
verstoringen zich ntet zal voordoen binnen de ,A.BN AMRO. Sdb wijst er in dit verband
op dat de bank het Euribot-product al in 2009 van de markt heeft gehaald, zodat een
eventuele verstoring niet repeterend of oplopend is. Het is dus een beheersbare grootheid.
Sdb heeft er al op geu/ezen: de opslagwijzigingsmogelijk was in de eigen optiek en
perceptie van de bank het beheersbaar houden van de Lw. De individuele opslag, die
enkel het oog had op de verhouding hoogte lentngfwaarde onderpand. Door in de crises
vanaf 2009 deze opslâg voor andere doeleinden te gebruiken - het afrventelen van
bedrijfseconomische tegenvallers op de leningnemets - maakt dat niet gezegd kan worden
dat de bank te goeder trouw heeft mogen aannemen datltaar opslagwijzigingsbeleid niet
zou worderi teruggedraaid (door een rechtsprekende instantie).
A.d punt 189: de juistheid vân de stelling van de bank is weedegd in punt 52 h en
hoofdstuk " de noodza;ak.va;n de opslagverhogingen" hiervoor.

in

Ad punt 190: de juistheid vân de stelling van de bank is weerlegd in hoofdstuk "

de

noodzaak van de opslagvethogingen" hiervoor.

Ad punt 191: de juistheid van de stelling van de bank is weedegd in hoofdstuk " de
noodzaak van de opslagverhogingen" hiervoor.
VE,RJARING:
71 .

De rechtbank heeft zich in de punte n 200 t/ m 201,5 beklaagd dat de rechtbank voorbij
zou zijn geg
â rr eerr doot de bank in 1"" aanleg gevoerd ver,aringsverweer ten aanzíen
^n
88
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van de votdering van Sdb over de kwalijke gevolgen van de opslagverhoging in 2009. Ten
eerste metkt Sdb op dat het verweer zo tedoops is gevoetd (alleen in punt 246 van de cva
is dit verweet genoemd) dat de techtbank hieraan, gezien het gevoetde fundamentele en
inhoudelijke verweer van de bank, redelijkerwijs voorbij mocht gaan.

72.'I'en tweede geldt het volgende: het verjanngsverweer staat niet in de weg aan de
verplichtìng van de rechter om een oneedijk beding ambtshalve te toetsen en op de voet
van art.6:233 sub a B\X/ te vernietigen.
73. Dttis door Loos38 verdedigd met de tedenering dat indien een beroep op het beding is
gedaan, dit onderdeel uitmaakt van de rechtsstrijd, zodat de rechter krachtens de fuchtlijn
oneedijke bedingen ambtshalve moet toetsen. Indien hij dan tot het oordeel komt dat het
beding oneer$k is, dient hij het buiten toepassing te laten, ook al is een beroep op een
vernietigingsgrond niet meet mogelijk. Zou de techter het beroep op verjaring honoreren,
dan zou het beding de consument toch binden, wat nu juist door de Richtlijn wordt
vetboden.
74. Volgens de rechtspraakvan het Hof EU moeten nad.onale verjaringstermijnen worden
getoetst aan de Unierechtelijke beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid3e. In
Hof Eu d.d. 21 novembet 2002 (Coîrdts) werd een vervaltermijn om een beroep te doen
op het oneedijke karaktet van een beding door het hof getoetst Ã î en in stild bevonden
met het doeltreffendheidsbeginseloo. De termijn kwam neer op twee jaren na het sluiten
van de overeenkomst. Het Hof formuleert ztln oordeel als volgt:
"38: In die omstandigheden moet op de gestelde v:,zz'g worden geantwoord, dat de door de richtlijn aan de
corlsument vedeende bescherming zich verzet tegen een nationale regelgeving die, in het kader van een
vordering die door een verkoper is ingediend tegen een consument en is gebaseerd op een tussen hen
gesloten overeenkomst, de nationale rechter na het verstdjken van een vervaltermijn verbiedt, ambtshalve
of naar aanleiding van een door de consument opgewolpen exceptie vast te stellen dat een in een
overeenkomst opgenomen beding oneedijk is."

75. Een verjaringsverweer gaat ook niet op indien de consument nalaat ziclt tet afrvering van
een op een techtshandeling Qoals een algemene voorwaarde) steunende vordering te
beroepen op de vetnietigingsgrond van art. 6:233 onder a B\ùØ en de rechter - binnen het
toepassingsbereik van de Richtlijn oneerlijke bedingen - gevolg geeft aan diens
verplichting om ¿mbtshalve te toetseri of een beding oneedijk is en, zo iz, dat beding
ambtshalve te vetnietigen. Om deze teden zalhet probleem van de verjaring in veel
gevallen niet spelen. Ook in de ondethavþe zaak niet, aangezien de rechtbank - terecht ambtshalve heeft getoetst.

38

Algemene voorwaarden,2OT3, nr. 104 en 201. Zie reeds M.B.M. Loos, WPNR
p.
867-869,
met reactie van A.S. Hartkamp, WPNR 2OO7/6736, p. 1055-1057).
?OO7/6727,
3e
lzie L.A.D. Keus, Europees privaatrecht (Mon. BW AjO), 2010, p. 63-65; H.B. Krans, Nederlands
burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht, 2010, p. 177-714; Asser/Hartkamp 3-I 2075/II4).
'" (HvJEG 21 november 2002 (Cofidis) C-473/OO, ECLI:EU:C:2002:705, NJ 2003/703 m.nt. M.R.
(zie: M.B.M. Loos,

Mok).
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76. Niet moet wotden vergeten dat de verjaringstermijn voor Sdb pas begint te lopen vanaf
het moment van de opeisbaarheid van haar vordering: dat is het moment van haar
opdchting, dus het moment waarop de individuele benadeelden beseften dat er jegens
hen onrechtmatig doot de bank was gehandeld en dus het moment dat Sdb als
claimvehikel door deze benadeelden in het leven werd geroepen. Dat standpunt strookt
met het bepaalde in artikel 3:52ltd 1 onder d B\ø dat bepaalt dat de rechtsvordedng tot
vernietiging van een techtshandeling verjaart 3 iarcn nadat de bevoegdheid om deze
vernietigingsgrond in te toepen, aan degene aan wie deze bevoegdheid toekomt, len dienste
is komen te sTaan. Dat is nu precies wat hier is gebeurd. De Stichting Stop de Banken is
opgedcht en heeft aanstonds deze groepsactie geëntameerd; haar is deze bevoegdheid
aldus in het jaat 2072 nn dienste komen te staafl. Daarblj wordt opgemerkt dat als beginpunt
van de verjaringstetmijn niet kan gelden het moment waarop de bank zich voor eerst op
het wijzigingsbeding beriep. Want op dat moment konden de individuele benadeelden
nog niet onderkennen dat de bank zich varì een in de kleine lettertjes weggemoffeld
oneetlijk beding bediende. Dus leidend moet zijn het moment waarop de individuele
benadeelden ondetkenden dat hen een remedie toekwam tot tedtes van de onregelmatige
handelwijze van de bank. Als afgeleide daawan is het dus voor de Stichting Stop de
Banken het momentvanhaar oprichting als het starÞunt voor de ve{adngste*ijr.
Aangezien Sdb in hetzelfde jaar als haar oprichting deze groepsactie entameerde, is van
verjadng van de collectieve claim ten aanzien van de opslagverhoging per 2009 geen
sptake.

77. In elk geval geldt het

voþnde. Attikel

5211d 1 onder d van Boek 3 begint

6:235 hd 4 B!ø bepaalt dat de termijn bedoeld in artikel
met de aanvang van de dag, volgende op die waarop een beroep op het

Dat houdt 2 dingen in, te weten: dat i) et door de gebruiker een beroep op
het beding moet worden gedaan en dat ü) de bevoegdheid om te kunnen vernietigen aan
de consument ten dienste moet komen te staan. Ad i): de 1"" opslagverhogingsbrief d.d.
26 januaÅ 2009 is in het geding gebtacht door Sdb als productie 15 bi1 de dagvaarding in
1"" aanleg. Netgens in deze brief doet de bank een beroep op de onderhavþ
wijzigingsbedingen. Dus - anders dan de bank heeft betoogd bij MvG - de
verjaringstermijn is niet met het uitbrengen dan deze (standaatd)bdef gaan lopen. Ad ü):
met het uitbrengen van deze (standaatd)brief is aan de leningnemers niet de bevoegdheid
ten dienste komen te staan om het wijzigingsbeding te vernietigen. Eerstens wordt het
wijzigingsbeding niet genoemd door de ¡uÀt itr d.þno.mde bdef en ten tweede kenden
de leningnemers ten tijde van het uitbrengen van deze brief de bewuste
wijzigingsbedingen niet. Dus leidend moetzrjn het momentwaarop de individuele
benadeelden onderkenden dat hen een remedie toekwam tot tedtes van de onregelmatige
handelwiize van de bank. Als afgeleide daarvan is het dus voor de Stichting Stop de
Banken het momentvanhaar opdchting als het stârq)unt voor de verjaringstermijn. Ter
zijde metkt Sdb het volgende op: Het is vaste techtspraak dat de bevoegdheid tot
vernietiging van een beding ten dienste komt te sta; î î de consument, zodra deze
^
daadwerkeþ'k met het bestaan van de betrokken beding bekend is geworden. Op dat
moment begint de verjaringstermijn van 3 iaren te lopen. Aldus is niet bepalend wanneer
de consument van het bestaan van het bettokken beding op de hoogte had kunnen ziin.
Uit het laatstgenoemde arrest van de HR genoemd tussen haakjes hierna volgt tevens dat
de bewijslast van de stelling dat de bevoegdheid tot vernietigirg van de consument is
verjaatd op de bank rust (zie: HR 5 januan2007,ECLI:NL:HR:2007:AY8771en HR 17
februari 20 12, F.CLI: NL: HR:20 1 2:BU 6506).
beding is gedaan.
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8. Daatblj komt nog dat het abstracte karakter van deze groepsactie zrch verzet tegen het
verjaringsverweer van de bank. Een dergelijk verweer speelt op individueel niveau en zou
doot de bank kunnen worden gevoerd in individuele zaken, nadat deze gtoepsactie is
afgetond en de individuele benadeelden een schadeactie of vordering uit otr.r.trçþsldigde
betaling entameren. Daarbij wordt nog opgemetkt dat een overgrote meerderheid van
individuele participanten wel tijdig een stuitingshandeling heeft uitgebracht. Als voorbeeld
van individuele klacht tondom de opslagverhoging van 2009 wordt vefwezer' rraar
productie V hiervoor; de protestconespondentie tussen de familie Loeffen en de bank.
Het zou het bestek en het karakter van deze groepsactie ex attikel 3:305a te buiten gaan
om alle individuele klachten te ptoduceren. Dat kan niet van de Sdb gevergd worden. Dat
zou dan betekenen dat er in kader van deze groepsactie eerst een individueel onderzoek
zou moeten uitgevoerd om een en ander te inventariseren. Dat laatste staat op gespannen
voet meq neen stetket nog is in strijd met de aard en reikwijdte van de 3:305a B\X/-actie.

79. Nog een andet voorbeeld betreft de casus van de heer.{ (op zrln vetzoek is de in het
geding te brengen corespondentie geanonimiseerd). De correspondentie werd al als
productie VI hiewoor in het geding gebracht. Bij brief d.d.26 januan 2009 kondigt de
bank de 1 "" opslagverhoging per 1 febru aú 2009 aan (van 0,5o/o naar 7 ,o/o) . De heer ,{..
protesteert hiertegen bil brief d.d. 10 februari 2009.F1i brief d.d. 20 oktober 2009 kondigt
de bank opnieuw verhoging van de opslag n: zoe'ls in uw kredietovereenkomst is aangegeven,

^
bestaat de debetrente van uw lening uit een euribo-retentadef
vermeerderd met een individuele opslag.
Conform de voorwaarden voor euribodeningen kan de individuele opslag worden gewijzigd. Met ingang

Bli brief d.d. 24 aprt1,
2012 kondtgt de bank de 2d" in het geding zl1nde verhoging
v^î 1,o/o naar 2o/o. Ook
^afl
hiertegenkomtdeheerA.inhetgeweer metzrjnbrief d.d.6 juh2012. Ervolgendan
enige brieven van de hand van de ABN AMRO. De laatste is intetessant, de brief d.d. 31
januari 2013, dte standaatd naar iedere Euribor-leningnemer is verstuurd. In het een na
laatste blok heet het: U hoeft daarvoor niets te doen. Andets gezegd u hoeft niet meer te
stuiten. Uit deze casus van de heer 4.. is af te leiden:
- De donateurs Sdb - voor zover een Euribor-tanef van voor 1 februari 2009 (40% 70o/o van de ca. 600 donateurs met lening bij de ABN AMRO, niet zljnde ex-Fortis!) van 1 november wordt uw individuele opslag verhoogd van 0,70o/o nazr 1,20"/r.

hebben op echt grote schaalbezwaar gemaakt tegen opslagverhoging per 1 februad
2009 (immers: deze activiteit heeft bij afwrjzngbezwaar mede de stoot gegeven tot de
votming van SDB).
- Die donateurs (en de donateurs die Euribor-tanef na 1 februan2009 zrjn
overeengekomen) hebben op grote schaal ook opnieuw (sic!) bezwaar gemaakt tegen
opslagverho glrrg n 201,2.
- De verjaringstermijn van 3 jaar ts (op individueel niveau) p^s gaaî lopen vanaf datum
afwrjzng eerste bezt¡taar (was in alle gevallen in oktober 2009).
- Per 31 januari2013 beeft.A.BN AMRO op waar$k grote schaal de brief aan
donateurs toegestuurd waann stond dat verdere stuiting niet meer nodig was; de
klagers van het eerste uur mochten et ook op vettrouwen dat daarmee hun
vorderingen uit voorjaat 2009 waren gestuit.
I(ortom: de heet A. staat model voor de harde kern van de 240 - 420 Sdb-donateurs, die
al een Euribot-tarief hadden vân voor 7 fel-¡ruari 2009.
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80. Het verjaringsverweeï van de bank, dat is gedaan in de punten 200
derhalve te worden verworpen.
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205 MvG, dient

EPILOOG E,N SAMENVATTING:
81. De gdeven van de bank hebben het geschil rn aanzienltlk mate beperkt en feitelijk en
juridisch verkleind tot een toetsing van de wijzigingsbedingen aan de onredelijk
bezwatendheid (waarvan toetsing aan dchtlijn 93 /1,3 ondetdeel is). Alleen ingeval een of
meet klachten van de bank doel tteffen, wordt het geding doot middel van de devolutieve
werking van het appel verbreed en keet het terug in zijn oorspronkelijke grootte. Enkel
in dat geval behoeven de voorwaardelijke grieven van Sdb behandeling.
82.

Dehier

aan de orde zljnde wijzigingsbedingen voldoen om een aantal hiervoor
uitgewerkte redenen tiet aan de eisen, die de wet en (EU)-rechtspraak aan dit soort

bedingen stelt.
83. Van een afzondetlijke toetsing aanbljlage 2 onder b van richtlijn 93/13 is geen sprake.
Toetsing aan deze bepaling sluit toetsin g aan bljlage 1 ondet j van deze dchtlijn niet uit.
Ook al zou dat laatste niet juist zljn - toetsing aanbljlage 2 onder b sluit toetsing aan
bijlage 1 ondet i
dan nog vereist het transparantiebeginsel dat de reden voor en de
"it - ,
wqze van ftet mechanisme) aanpassing van de opslag duidelijk en helder in het beding

zelf moet zijn opgenomen.

84. De bank betoogt dat er "een reëel beschikbaar alternatief is of anders gezegd dat de
leningnemers onmiddellijk kannen zp<€Æen zoals bedoeld in punt 2l: van de bijlage bij
Richtlijn 93 /1,3. Dat is, naast het betoog van de bank dat ze een geldige teden had voor
de opslagverhogingen, au fond een van de enige themata in de MvG zijdens de bank.
Bijlage 1 onder j zou niet van toepassng zljn (aldus de bank), omdat bijlage 2 onder b van
toepassing is. Deze stelling is onjuist, omdat er niet sprake is van een geldige reden. ,{1s er
dus geen geldige reden is, komt men aan de het vereiste van het onmiddellijk kunnen
opzeggen al niet meer toe. Als er dus geen geldige reden is, is de uitzondering van bijlage
2 ondet b niet meer vân toepassing en valt men dus terug op bijlage 1 ondet j (in alle
gevallen geldt dat de wijze van a.anpassing en de mechaniek van aanpassing van de opslag
in het beding tot uitdrukkin g zrjn gebracht en bij gebreke waarv^n dat ook niet achtetaf
kan worden gerepareetd).
85. Van een rei:le uitstapmogelijkheid (gelijk te stellen met beëindigen of ontbinden ingeval
van verhoging van de opslag) is geen sptake (geweest). Intern overstappen op ander
rentetype of extern overstappen met kosteloze aflossing leidt in alle gevallen tot
zanzienltjke kosten. In ronduit de meeste gevallen is de Euribor-lening ondetdeel van een
gecombineerd arcangement, waarblj voor de andere leningdelen boetes gelden bij

voortijdige aflossing of beëindiging. Van groot gewicht is dat beëindigitg van de Euriborlening ook het einde betekent van een dergelijke voordelige lening, aangezien Eurioborleningen sedert 2009 door geen enkele bancafue instelling binnen de Nededandse grenzen
meer wordt aangeboden. Dat laatste betekent dus pet definitie een aanzienlijke
verslechtedng van de positie van de leningnemer.
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86. De redenering van de bank dat de Euribor-lening, zelfs na de opslagverhogingen, de
goedkoopste is en dat daarom de verhoging van de opslag redelijk is, is onjuist en niet
relevant. }Jet gaat erom of het wijzigingsbeding na het uitvoeren van een onredelijk
bezwarendheidstoets al dan niet in stand kan blijven. Daarbtl zijn vetgelijkingen met
andere rentevormen zonder belang. De door de bank in d¿t kader aangelegde
causaliteitstoets (de leningnemerhad deze vorm van rente ook gekozen, als hij had
geweten dat de bank de opslag eenzijdig kon verhogen) is evenzeer niet relevant en hoeft

doot uw Hof niet te worden gemaakt.
87. Het rapport Van Rossum heeft empirisch en wetenschappelijk aangetoond:
Vastgesteld kan worden dat de bank bij de intoductie van het Euribor-rentetarief in
2005 on commerriä/e redenen genoegen nam met een kostendekkende basisopslag van
0,570 (en dat kennelijk de risico's van hypotheken zonder NHG voldoende waren
"ingeprijsd" met dsico-opslagen van 0,2o/o voor de LTV-klasse tot75o/o LtV en 0,30lo
extra voot tophypotheken boven de75o/oLff).

Bil de verkoop van het Euribor-rentetarief is leningnemers de "aÂvijkende funding"
middels back-to-back financiedng op de geldmarkt voorgehouden, waarbii
leningnemets slechts de Eudbor behoefden te raadplegen om de ontwikkeling van
hun variabele rentetarief te kunnen volgen.

In de concurentieslag met andere aanbieders vân een Euribot-rentetarief is het
"achtetdeuttje" in de hypotheekvoorwaatden (nu bekend als 'opslagwijzigingsbeding)
verheimelijkt, verzwegen of als "niet van toepassing" gepresenteerd.
I)at onder deze omstandigheden een 'tegenvaller'voor de bank optreedt, doordat de
wetkelijke wrjze van funden liquiditeitsopslagen met zich meebtengen die de
kostendekkendheid eroderen, dient aangemerkt te worden als een ondernemersrisico
dat voor tekening van de bank dient te blijven.
Vastgesteld moet worden dat, als naar de feitelijke mogelijkheden voor back-to-back
financiering van de Euribot-hypotheekportefeuille van de bank wordt gekeken (sinds
201,3 voornamelijk middels ongedekte obligaties), de liquiditeitsopslagen minder hoog
zijn geweest als de bank wil doen voorkomen. Daartn kunnen dan ook niet de
rechtvaatdiging gevonden worden voor de opslagverhogmgen van 0,5o/o in 2009 en
nog eens 7o/o tn 2012 (evenmin sporen de verlagingen van de opslag tn 2015 en 201.6
dzarmee, die de facto het karakter hebben van een gedeeltelijke teruggave van te hoge
opslagen).

Rekening houdend met de dempende werking van geldmarktfinanciering, d:te naat
mag worden aangenomen in ieder geval gedeeltelijk ook heeft plaatsgevonden, zljn de
liquiditeitskosten sinds 2005 stuctureel niet meer gestegen dan ca.0,2o/o - 0,3o/o in
2009, welke stijging n 2013 weer grotendeels ongedaan gemaakt zou moeten worden
om in 20 1 5 weer een verhogin g van 0 ,2o/o- 0,3o/o naar het niveau van 0 ,4o/o te zien te
geven.
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Gelet op het feit dat er op het terrein van het Euribor-rentetarief geen concurrentie
meer bestaat, omdat alle aanbieders dit tarief van de markt hebben gehaald en de
bank derhalve met een erfenis van comlnerciële beslissingen in het vededen heeft te
maken, behoren alle daaruit voortvloeiende 'tegenvallers' tot het ondernemersrisico
en dienen voor tekening van de bank te blijven. De b¿nk heeft dit dsico beperkt door
sinds 29 maart 2009 geen nieuwe leningnemers meer met het Euribor-rentetarief toe
te laten. De bank staan v/egen genoeg open om dit risico nog verder te beperken,
zonder dat de lasten daarvan dtukken op de generatie leningnemers die destijds op
gtond van tationele afwegingen voor het Euribor-rcntetaríef met vâste opslag hebben
gekozen.

Nu de aan leningnemeÍs in verschillende vetsies gestuurde conditiewijzigingsbdeven
een oniuiste clausulering bevatten (vastgesteld is dat de ontwikkeling van de rente op
de geld- en kapitaalmarkt geen rechtvaardiging voor de opslagverhoging boden) dient

GÁef 4, als geformuleerd onder MvG randnurnner 276 te falen. Van
is immers geen sprake.

eet:' Esld¿g!"reden

88. De bank beroept zich thans in alledei toonaarden op deze zgn. uitzondering vanbijlage 2
b bij richtlijn93/1,3 en stelt dztzolangzij eengeldige reden heeft,.
....". Het komt
Sdb voor dat wat er ook gesteld of beweerd wordt, in laatste instantie altijd sprake van
een "gelclige teden" moet zijn. Zonder geldige reden mag er niets zo maar getx"tjzigd
worden, in welke bijlage van een bijlage of van een bijlage bij een bijlage of uitzondering
daarop dit dan ook tot uitdrukking is gebracht. Welnu: die geldigheid ontbreekt in deze
casus, doordat is aangetoond dat externe ontwikkelingen gelet op het back-to-back
financieringskaraktet van de Euribor-hypotheekportefeuille van de bank helemaal geen
aanleiding was om de opslag met 0,570 laat staan 1.o/o te verhogen. De (exta)
financieringskosten bleven beduidend lager dan de bank wil doen voorkomen, het betoog
van de DNB ten spijt (welk betoog ziet op banken in het algemeen, grootbanken in het
algemeen, hypotheken in het algemeen, maar niet op de bank,laat staan op de Euriborhypotheken van de bank, laat helemaal stâân op de Euribor hypotheken met een NHGgarantte van de bank).
89. Van verjaring, zoals de bank heeft betoogd, is geen sprake. 26 januan 2009
Qret moment
van het uitbrengen van de 1"" opslagverhogingsbrief) is in elke geval niet het startpunt
van deze gestelde verjaringstermiin. Nergens in deze brief heeft de bank een beroep op de

ondethavþe wijzigingsbedingen gedaan, terwijl met het uitbrengen van deze bdef aan de
leningnemets niet de bevoegdheid ten dienste is komen te staan om het wijzigingsbeding
te vernietigen.

INCORPORATIE, MVA ZIJDE,NS E,URIBAR IN DE,ZE MVA:
90. Sdb en Euribar zijn parzllelTe clubs, die identieke doelen dienen en nastreven. Deze clubs
hebben samen in en buiten rechte opgetrokken. Weliswaar is stdkt theoretisch
procestechtelijk sprake van 2 afzondedijke procedures , maat in de praktijk is sprake van 1
proces, waarin ook 1 eindvonnis is gewezen enwaatin ook de bank heeft volstaan met het
uitbrengen van 1 voor beide clubs geldende MvG. Sdb en Euribar hebben er voor
gekozen om eigen en afzonderlijke Mv-{'s op te stellen en in te dienen om zo veel
mogelijk doelen te treffen. Wel kiezen beide clubs er voor om wederzijds de andere MvA
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in de eigen MvA te incorpoteten en van toepassing te verklaren. Dus alles wat Sdb heeft
betoogd geldt ook door Euribar en andersom, tenzij door de beide clubs ingenomen
stellingen of gepresenteerde feiten tegenstrijdi g z\n, in welk geval de stellingen en
gepresenteetde feiten van de zljde van Sdb boven die van Euribar prevaleren.
BE,WIJSAANBOD:

in

in de punten 154 t/m 1,57 van de dagvaarding)
een uitgebreid bewijsaanbod uitgewerkt en gedaan. Dat a¿nbod wordt op deze plaats
hethaald (als het al niet n^ r deze instantie devolueert).

91. Sdb heeft

1"" aanleg (in het bijzonder

CONCLUSIE,S:
92. F{et is vorenstaande gtonden dat Sdb concludeert dat het uw Hof behage om bij arrest
het vonnis w^ rvafl beroep te bevestigen en enkel voorwaardelijk de grieven van de zijde
van Sdb te behandelen en te beoordelen, met veroordeling van de bank in de kosten van
het appel aan de ztjde van Sdb gevallen.

POSTSCRIPTUM:
93. Sdb wil graag afsluiten met de gedenkwaardige woorden van minister Donald Rumsfeld,
destijds minister van defensie ondet Bush jr., die a l¿ de bank antwoord gaf op de vraag
w^ârom enig bewijs ontbrak van de stelling dat de Iraakse regering aan teroristen
weapons of mass destruction leverde: (there are known knowns; there are things we
know we know. We also know thete are known unknowns; that is to say we know there
afe some things we do not know. But there ate also unknown unknowns - the ones we
don't know we don't know).

fl¡-ouu'c,-.<-^v
Advocaten

<Amsterdam,23 jun2016
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