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ABN AMRO BANK N.V.,
gevestigd te Amsterdam (hierna: de "Bank"), 
eiseres in het principaal cassatieberoep, 
verweerster in het incidenteel cassatieberoep, 
advocaat: mr. F.E. Vermeulen,

tegen

1. STICHTING SDB,
gevestigd te Stichtse Vecht (hierna: "SDB"),

2. STICHTING EURIBAR, 
gevestigd te Leiden (hierna "Euribar"),

Partijen sub 1 en 2 worden gezamenlijk aangeduid 
als de "Stichtingen",
verweersters in het principaal cassatieberoep, 
eiseressen in het incidenteel cassatieberoep, 
advocaat: mr. D. Rijpma

1 INLEIDING

1. Deze zaak gaat over eenzijdige wijzigingsbedingen (variation terms,

einseitige Andenmgsklaiisehi) in overeenkomsten met consumenten, en 
wel het species van rentewijzigingsbedingen in consumentenleningen, 
subcategorie hypothecaire woningfmancieringen en een bijzondere vari
ant daarvan, namelijk Euribor-hypotheken, gesloten tussen 2005 en 2009. 
De Bank wil in deze toelichting een aantal thema's belichten. Daarbij 
staat centraal het onzekerheidsdilemma waar iedere klant voor staat bij 
het maken van tariefafspraken bij langlopende woningfmancieringen en 
bij andere langlopende duurovereenkomsten.

2. De problematiek van wijzigingsbedingen in duurovereenkomsten is bij
zonder belangrijk in het algemene voorwaardenrecht. Consumenten heb
ben vaak behoefte aan contractszekerheid en binnen een lopend contract 
aan tariefszekerheid, maar bij langlopende contracten, zoals woningfi- 
nancieringen, kunnen contractszekerheid en tariefszekerheid ook verwor
den tot starheid die dan niet meer in het belang van de klant hoeft te zijn. 
Eenzijdige wijzigingsbedingen kunnen afbreuk doen aan die contractsze
kerheid en tariefszekerheid, maar afhankelijk van de context ook een legi
tieme methode zijn om te voorkomen dat aanbieder en klant bij het aan
gaan van hun contract moeten proberen vooruit te lopen op allerlei denk-
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bare of ondenkbare toekomstige ontwikkelingen en daarvoor in hun con
tract al regelingen moeten opnemen met voorwaardelijkheden en criteria 
die bepalen hoe daarmee om te gaan. In veel gevallen zijn voldoende 
flexibiliteit latende wijzigingsbedingen een noodzakelijke voorwaarde 
voor het bestaan van een product of dienst met voor de klant aantrekke
lijke eigenschappen.

3. Het dilemma voor de klant is of hij, gelet op de onvoorzienbaarheid van
de (middel)lange toekomst, beter uit is met het contractueel optuigen van 
regelingen om vooraf de grillen van de toekomst te beteugelen of wil ac
cepteren dat de aanbieder via een eenzijdig wijzigingsbeding flexibel kan 
inspelen op concrete toekomstige ontwikkelingen. Toezichthouders, rech
ters en overleg met consumentenorganisaties kunnen dit dilemma niet 
voor de klant elimineren. Het sluiten van contracten voor louter korte pe
rioden zou dat wél kunnen, maar dient meestal niet het belang van de 
consument, aangezien hij vooraf wel contractszekerheid wil hebben, in 
het geval van woningfmancieringen de zekerheid dat de lening beschik
baar blijft. Het antwoord waarmee de klant het beste af is, is niet in alge
mene zin te geven buiten de context van de omstandigheden van het ge
val en het contractuele evenwicht in de overige rechten en verplichtingen 
tussen partijen.

4. Zoals hierna in Hoofdstuk 2 wordt geïllustreerd, doet dit dilemma zich
indringend voor bij het maken van tariefafspraken voor de rente zoals die 
uit een langlopende woningflnanciering in de toekomst verschuldigd zal 
zijn. Daarbij komt ook het fundamentele verschil aan de orde tussen 
enerzijds contracten die alleen flexibel zijn voor de aanbieder en ander
zijds contracten die zowel flexibel zijn voor de aanbieder als de klant. Dit 
laatste doet zich voor als de klant door contractuele bedingen en / of 
(markt-)omstandigheden de effectieve mogelijkheid heeft zelf autonome 
keuzes te (blijven) maken en zelf in te spelen op de toekomstige ontwik
kelingen, wanneer die zich voordoen.

De vernietiging van eenzijdige wijzigingsbedingen is een zware ingreep 
in de contractuele verhoudingen. Een op basis van flexibiliteit ingericht 
contract wordt achteraf inflexibel (vast) gemaakt. Dat kan met name 
scheef zijn als het contract tweezijdig flexibel is en de flexibiliteit van de 
aanbieder wel wordt opgeheven terwijl de klant zijn flexibiliteit mag be
houden. Dit is te meer scheef, als de klant het contract niet hoefde aan te 
gaan, omdat hij - wat in de Nederlandse markt voor woningfmancieringen 
het geval is - een ruim aanbod van alternatieve keuzemogelijkheden heeft 
zónder wijzigingsbeding.
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6. Voor de bestaande klant met een lopend contract kan vernietiging allicht
voordelig zijn, maar de te beantwoorden vraag is of dit voordeel werke
lijk dient ter correctie van een aanzienlijke evenwichtsverstoring in de zin 
van de Richtlijn oneerlijke bedingen (de "Richtlijn"). Bovendien: als 
zelfs wijzigingsbedingen in tweezijdig flexibele contracten al gauw als 
oneerlijk worden gekwalificeerd, zullen nieuwe klanten die een dergelijk 
contract wensen, in hun keuzemogelijkheden worden beperkt, aangezien 
aanbieders daar bij onzekerheid over de houdbaarheid van wijzigingsbe
dingen niet meer aan beginnen.

7. Dit lijkt wellicht een oratio pro domo van een bank die het eigen belang
wil dienen door te schermen met consequenties voor de consument. De 
risico’s van ongeldigheid van wijzigingsbedingen zijn echter groot en re- 
eel, en zien potentieel op alle sectoren met langlopende consumenten
overeenkomsten: energie, gas, stadwarmte, water, telecom, media, ICT en 
de brede financiële sector. Wijzigingsbedingen komen in allerlei vormen 
en varianten voor: zij kunnen zien op de bevoegdheid tot wijziging van 
de prijs voor dienstverlening, tot aanpassing van kosten, tot verandering 
van andere voor de consument belangrijke voorwaarden en ook tot een 
min of meer technische, neutrale, aanpassing van de contractuele bepa
lingen.

Wie alleen al op internet een greep doet uit algemene voorwaarden van 
de afgelopen jaren, moet constateren dat er nauwelijks wijzigingsbedin
gen voorkomen waarin prijscomponenten zijn gespecificeerd, criteria 
resp. mechanismen voor wijzigingen zijn opgenomen of bandbreedtes of 
vergelijkbare beperkingen voor prijswijzigingen zijn geformuleerd, in de 
door het Hof Amsterdam bedoelde zin. In Hoofdstuk 4.2 wordt dat geïl
lustreerd. De benadering van het Hof Amsterdam staat in contrast met de 
wijzigingsbedingen zoals zij in de praktijk gangbaar zijn, en gaat duide
lijk verder dan de Richtlijn in de uitleg van het Hof van Justitie vergt.

In Nederland waren wijzigingsbedingen lang een rustig bezit. Tot in 2015 
was er in de Nederlandse rechtspraak en literatuur nauwelijks aandacht 
voor eenzijdige wijzigingsbedingen in algemene voorwaarden. De Neder
landse wetgever heeft gebruik gemaakt van zijn vrijheid onder de Richt
lijn om het voor wijzigingsbedingen relevante onderdeel l.j van de Bijla
ge bij de Richtlijn niet over te nemen. Het wijzigingsbeding is niet ge
plaatst op de zwarte of de grijze lijst. De wetgever benadrukte dat wijzi
gingsbedingen wel kunnen worden getoetst aan de open norm van artikel 
6:233a BW.
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10. De toetsing van wijzigingsbedingen aan de open norm van artikel 6:233a 
BW heeft in Nederland in het verleden weinig aandacht gekregen. Een 
verklaring daarvoor is dat, zoals de advocaten-generaal bij de Hoge Raad 
Rank-B erenschot en Wissink nog in 2014 en 2015 benadrukten1 2, naar 
Nederlandse opvattingen eenzijdige wijzigingsbedingen in beginsel gel
dig worden geacht en dat de uitoefening daarvan kan worden getoetst aan 
de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Onder die omstandigheden 
is de integrale toetsing van wijzigingsbedingen aan de open norm niet tot 
ontwikkeling gekomen en was er ook nauwelijks aandacht voor het be
lang van materiële transparantie van wijzigingsbedingen (de transparantie 
die erop neer komt dat de klant zich een beeld moet kunnen vormen van 
de economische gevolgen van het mogelijke gebruik van een wijzigings- 
beding).

11. Het gebod van formele transparantie (taalkundige duidelijkheid en begrij
pelijkheid) was eenvoudig te kennen uit artikel 5 Richtlijn en is in Neder
land middenjaren '90 op de agenda gezet door de inbreukprocedure tegen 
Nederland, die leidde tot het opnemen van artikel 6:238 BW. In Neder
land bleef de uitleg van het transparantiegebod ook daarna, net als in 
sommige andere lidstaten, in essentie beperkt tot een gebod van formele 
transparantie. Aandacht voor de materiële transparantie van wijzigings
bedingen en de betekenis daarvan in de open norm van artikel 6:233a BW 
was er nauwelijks (zie Hoofdstuk 4.1).

12. De aandacht voor de betekenis van de Richtlijn voor wijzigingsbedingen 
is de afgelopen jaren duidelijk gegroeid:

i) Een belangrijke factor hierin is dat de Nederlandse rechter gehouden 
is tot ambtshalve toetsing van de oneerlijkheid/onredelijke bezwa- 
rendheid van bedingen in algemene voorwaarden. In 2016 heeft De 
Hoge Raad in SEBA/Gemeente Amsterdam3 een eerste uitspraak ge
daan over de geldigheid van wijzigingsbedingen waarin uitdrukke
lijk wordt verwezen naar de Richtlijn. De nadruk ligt hierbij - in 
overeenstemming met eerdere rechtspraak van het Hof van Justitie 
en van de Hoge Raad zelf - op een integrale toetsing van bedingen in 
algemene voorwaarden.

1 Zie conclusie A-G Rank-Berenschot van 23 mei 2014 vóór HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:PHR:2014:1900, 
nr. 3.26 en conclusie A-G Wissink van 22 januari 2016, ECLI:NL:PHR:2016:3, nr. 6.38.

2 HvJ EG 10 mei 2001 (Commissie/Nederland), C-144/99.
3 HR 29 april 2016 ECLI:NL:HR:2016:769 (SEBA c.s./Gemeente Amsterdam).
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ii) Een andere belangrijke factor is dat het Hof van Justitie vanaf Invi
te!4 in 2012 heeft benadrukt dat (ook) materiële transparantie van 
wezenlijk belang is voor de consument en moet worden meegewo
gen in de integrale oneerlijkheidstoetsing van (prijs- en kos- 
ten)wijzigingsbedingen.

13. Het gebod van materiële transparantie is anders dan het gebod van forme
le transparantie niet rechtstreeks te kennen uit de bewoordingen van de 
Richtlijn. Ook uit de rechtspraak van het Hof van Justitie was het belang 
van materiële transparantie tot 2012 niet kenbaar. Zoals in Hoofdstuk 5.1 
en 6 wordt uiteengezet, heeft het Hof van Justitie door de oneerlijkheids- 
toets mede in te vullen met een materieel transparantiegebod ten opzichte 
van het acquis in de lidstaten een nieuwe stap gezet. De inbedding van 
het transparantiegebod in de integrale toetsing maakt de stap van het Hof 
van Justitie begrijpelijk en aanvaardbaar.

14. De Nederlandse wetgever5 heeft ongetwijfeld in praktische zin gelijk dat, 
zoals wetenschappelijk onderzoek leert6 7, de meeste consumenten alge
mene voorwaarden eenvoudig weg niet lezen. Dat neemt niet weg dat de 
consument door materiële transparantie in staat wordt gesteld een beter 
geïnformeerde keuze te maken (al is het alleen maar voor het geval hij de 
voorwaarden toch leest) en dat dit een bijdrage kan leveren aan de eer
lijkheid van de contractuele verhoudingen. Wie met de kennis van nu 
naar (prijs- en kosten)wijzigingsbedingen kijkt, kan bovendien bedenken 
dat een logische toekomstige vervolgstap van het Hof van Justitie kan 
zijn om als onderdeel van de materiële transparantie het belang van ken- 
baarheid van deze bedingen voor de consument te benadrukken.

15. De conclusie van deze ontwikkelingen is dat de Nederlandse rechter niet 
alleen ambtshalve de integrale oneerlijkheidstoetsing moet uitvoeren, 
maar daarin ook moet meewegen of het beding materieel transparant is. 
Die materiële transparantie kan bijdragen aan een effectieve consumen-

4 HvJ EU 26 april2012, C-472110, ECLI:EU:C:2012:242 (Invitel).
3 Zie bijvoorbeeld MvA, 31358, p. 5 (Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schrif- 
telijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer).

6 W.H. van Boom en R.J.P. Kottenhagen, 'De Richtlijn oneerlijke bedingen en haar plaats in het Nederlandse 
recht' in: Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie?, Den Haag: Boom Juridisch 2006. Zie bijvoorbeeld 
Study on consumers' attitudes towards Terms and Conditions (T&Cs) o.a. p. 9-10, te vinden op 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/fdes/terms and conditions final report en.pdf. Illustratief is ook: 
https://www.theguardian.com/technologv/2017/mar/03/terms-of-service-online-contracts-fme-print.

7 Daar zijn nu nog onvoldoende indicaties voor. Vgl. bijvoorbeeld conclusie A-G Kokott sub 75 vóór HvJ EU 
14 maart 2013, C-415/11, ECLI:EU:C:2013:164 (Aziz), waarin de gebruikelijkheid resp. het verrassende ka
rakter van bedingen als gezichtspunt werd bepleit, maar in welk pleidooi het Hof van Justitie zijn A-G destijds 
niet is gevolgd (in tegenstelling tot andere punten).
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tenbescherming. Maar materiële transparantie is geen wondermiddel. In 
veel gevallen geeft transparantie niet of nauwelijks bescherming en zal 
een effectieve bescherming van de consument tegen mogelijk bezwaren
de bedingen juist (ook) worden gevonden in andere waarborgen voor het 
evenwicht.8 Deze andere waarborgen zijn veelvormig en hebben nog 
geen contouren gekregen in de rechtspraak, maar het spreekt voor zich 
dat daaraan een zwaarwegend belang toekomt in de integrale toetsing van 
algemene voorwaarden.

16. De wijze waarop het Hof Amsterdam de rechtspraak van het Hof van 
Justitie toepast, veronderstelt een drastische koerswijziging van het Hof 
van Justitie. Daarin zou het primaat eenzijdig liggen bij de toets of een 
wijzigingsbeding aan specifieke eisen van materiële transparantie vol
doet, zodat de intracontractuele en maatschappelijke context van dat be
ding er niet of nauwelijks toedoet. De benadering van het Hof van Justitie 
is veel minder rigoureus. Het Hof van Justitie overweegt in RWE, punt 
55, dat materiële transparantie van wezenlijk belang is, maar overweegt 
in dezelfde passage dat ook een effectieve exitmogelijkheid voor de con
sument eveneens van wezenlijk belang is. Het Hof van Justitie heeft geen 
absoluut, geïsoleerd te beoordelen vereiste van materiële transparantie 
opgelegd, maar het belang van materiële transparantie ingebed in de uit te 
voeren integrale oneerlijkheidstoets. Zie Hoofdstuk 6. Het Hof van Justi
tie heeft nadrukkelijk de ruimte gelaten voor de nationale rechter en deze 
opgedragen om onverkort rekening te houden met de aard van de dienst, 
alle overige bedingen van de overeenkomst en alle overige omstandighe
den rond het sluiten van de overeenkomst, overeenkomstig artikel 4 lid 1 
Richtlijn.9

17. Uiteraard kan het nationale recht verder gaan dan de (tot minimumhar- 
monisatie strekkende) Richtlijn voorschrijft, en strenger zijn bij de toet
sing van wijzigingsbedingen. Daarbij zou echter wel een behoorlijke 
overgangsregeling passen die gebruikers van algemene voorwaarden in 
de gelegenheid stelt hun voorwaarden daarop aan te passen, ook in het 
licht van de doelstelling van afdeling 6.5.3 BW om de rechtszekerheid 
voor ondernemingen te bevorderen.10 Een voorbeeld van een strenger re
gime is mogelijk te vinden in Duitsland (zie Hoofdstuk 5.2). Maar in

8 Illustratief is wellicht de veelbesproken zaak die leidde tot de laatste landmark uitspraak van de UK Supreme 
Court inzake Parking Eye Ltd v Beavis [2015] UKSC 67, [2015] 3 W.L.R. 1373. Daarin ging het om een £ 85 
boete bij (elke) overschrijding van de eerste 2 uur gratis parkeren, voor het oordeel dat het betreffende beding 
geldig was onder de Richtlijn was met name ook van belang dat het beding "could not have been briefer, sim
pler or more prominently proclaimed", maar de vraag laat zich stellen of de uitkomst recht doet aan de belan
gen van de consument die door omstandigheden iets te laat bij zijn auto arriveert.

9 Zie recentelijk conclusie A-G Hartlief, ECLI:NL:PHR:2018:788, nrs. 5.28 e.v.
10 Pari. Gesch. Boek 6 (Inv. 3,5 en 6), p. 1454-1455.
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Nederland is ieder geval geen keuze voor een strenger regime gemaakt.

18. Bij gebreke daarvan is de Nederlandse rechter gehouden tot een richtlijn- 
conforme integrale toetsing. Zoals uiteengezet in de Procesinleiding is 
het in deze zaak met name daar misgegaan. De onjuiste benadering van 
het Hof Amsterdam zou, bij bevestiging daarvan door de Hoge Raad, een 
bom leggen onder verschillende sectoren in het Nederlandse bedrijfsle
ven, overheden en andere instellingen die zich niet vooraf daarop hebben 
kunnen instellen. Daarbij moet worden bedacht dat de rechtspraak van het 
Hof van Justitie terugwerkt tot de uiterste implementatiedatum van de 
Richtlijn, 31 december 1994. Het Hof van Justitie laat vooralsnog weinig 
of geen ruimte voor het verzachten van de gevolgen van de ongeldigheid 
van bedingen: het Hof van Justitie toont grote reserve tegenover conver
sie, geltungserhaltende Auslegung en andere technieken die leiden tot re
ductie van voorwaarden tot wél geldige bedingen.11 12 Tijdens het hoger be
roep in deze zaak heeft het Hof van Justitie in de zaak over de Spaanse

i obodemrentebedingen uitgesproken dat de rechter die de ongeldigheid 
van een beding vaststelt, daaruit de consequenties moet trekken voor het 
verleden en de toekomst, en de werking van zijn uitspraak niet mag be-

13perken tot toekomstige gevallen.

19. Binnen deze context is het bestreden arrest een gevaarlijk precedent voor 
de beoordeling van wijzigingsbedingen in brede zin bij andere hypothe
ken, consumptieve leningen, spaarproducten, beleggingsdiensten, credit 
cards etcetera en duuroverkomsten in andere sectorem

20. De benadering van het Hof Amsterdam in deze zaak dwingt tot het door
denken van de vraag hoe een eenzijdig wijzigingsbeding op eerlijke wijze 
kan worden gewaarborgd in een contractueel evenwicht en welke beteke
nis hierbij toekomt aan materiële transparantie. Zij dwingt tot verdieping 
van het inzicht waarom het Hof van Justitie het transparantiegebod niet 
heeft verheven tot een allesbeslissend principe en waarom telkens op
nieuw de contractuele en maatschappelijke context van een beding - wij
zigingsbeding c.q. prijs-of kostenaanpassingsbeding - in aanmerking 
moet worden genomen. Die context is in deze zaak de markt voor wo- 
ningfmancieringen.

11 Zie onder meer HvJ EU 14 juni 2012, 0618/10, ECLI:EU:C:2012:349 {Banco Espanol de Crédito) punt 65 
en V. van den Brink en R.H.C. Jongeneel, 'Dwingend karakter van afd. 6.5.3, de vernietigbaarheid van bedin
gen', in: B. Wessels & R.H.C. Jongeneel, Algemene Voorwaarden, Deventer: Kluwer 2017, p. 94-97, met 
verwijzingen.

12 HvJ EU 21 december 2016, C-154/15, ECLI:EU:C:2016:980 {Naranjo).
33 Vgl. over dit geldigheidsperspectief bijvoorbeeld ook HvJ EU 30 mei 2013 , 0488/11, ECL1:EU:C2013:341 

{Asbeek Brusse) punt 58.
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2 WIJZIGINGSBEDINGEN IN DE CONTRACTUELE EN MAAT
SCHAPPELIJKE CONTEXT VAN WONINGFINANCTERINGEN

2.1 Legitimatie van wijzigingsbedingen bij woningfinancieringen

21. Het Hof Amsterdam heeft in wezen miskend dat een wijzigingsbeding er
niet alleen is voor de bank als aanbieder, maar mede een legitiem middel 
kan zijn om voor de consument aantrekkelijke producten te kunnen aan
bieden. Voor een goed begrip is het dienstig zich te verplaatsen in het 
perspectief van de consument die een woningfmanciering gaat afsluiten 
voor de aankoop van zijn woning. De aanstaande leningnemer staat op 
het punt een (middel-)langlopend contract af te sluiten terwijl hij niet 
weet wat de toekomst zal brengen. Dit ziet zowel op zijn persoonlijke 
omstandigheden als op algemene (markt-)omstandigheden waaronder 
renteontwikkelingen in de toekomst. Hierdoor ziet hij zich geplaatst voor 
een onzekerheidsdilemma: in hoeverre wil/moet hij zich vastleggen en in 
hoeverre wil/kan hij zijn flexibiliteit (keuzevrijheid / autonomie) behou
den?

22. Meestal heeft de aanstaande leningnemer zowel belang bij contractsze-
kerheid, als bij contractsvrijheid. Hij heeft enerzijds belang bij de con- 
tractszekerheid dat hij voor langere tijd (meestal dertig jaar) een financie
ring voor zijn woning heeft, maar heeft anderzijds ook belang bij het be
houd van zijn autonomie/vrijheid om, wanneer hem dat ooit beter uit
komt, voortijdig flexibel van het contract af te kunnen. Binnen die con
text doet zich voor de leningnemer ook de vraag voor in welke mate hij 
tariefszekerheid wil hebben over de te betalen rente dan wel de tariefson- 
zekerheid accepteert (of verkiest), omdat dit naast nadelen ook voordelen 
voor hem heeft.

23. De leningnemer kan in zijn afwegingen diverse belangen voorop stellen,
zoals het belang van een scherp tarief of van de beperking van zijn risi
co’s, of de tariefsvrijheid om niet aan een afgesproken tarief vast te zit
ten. De (Nederlandse) woningfmancieringsmarkt speelt van oudsher hier
op in door, ook internationaal gezien, een brede keuze aan te bieden in 
rentevormen, uiteenlopend van variabel en flexibel enerzijds en vast en 
zeker anderzijds, en een keur aan tussenvormen die de kredietnemer meer 
of minder tariefszekerheid bieden. Die grote diversiteit aan rentevormen 
is er niet omdat banken dit voor zichzelf zo graag willen, maar omdat 
daar een reële vraag naar is bij consumenten.
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24. Welk tarief voor een leningnemer het gunstigst uitpakt is vooraf niet te
zeggen. Ook de bank weet dat vooraf niet. Dit blijkt pas gaandeweg en 
hangt van vooraf onbekende omstandigheden. Grosso modo geldt dat 
vaste rentes als voordeel hebben dat zij bescherming bieden tegen prijs
stijgingen, maar als nadeel dat de leningnemer ook niet kan profiteren 
van prijsdalingen omdat hij ook dan vast zit aan de vaste rente (of die 
moet afkopen door een vergoeding voor het contant gemaakte rentever- 
schil). Het is aan de leningnemer een keuze te maken, afhankelijk van 
factoren zoals zijn risicobereidheid, zijn behoefte aan tariefszekerheid en 
de verwachting of de rente zal stijgen of dalen.

25. Er zijn verschillende manieren om de leningnemer tariefszekerheid te
bieden. Dat kan voor een bepaalde tijdsduur door het afspreken van een 
rentevastperiode. Een andere vorm van tariefszekerheid is dat er welis
waar een rentewijzigingsbeding wordt overeengekomen, maar dat de 
werking wordt geclausuleerd door de wijzigingsbevoegdheid afhankelijk 
te stellen van criteria of een bandbreedte, zoals het Hof Amsterdam in 
zijn bestreden arrest categorisch verlangt.

26. Tariefszekerheid heeft echter een nadeel: het heeft een prijs. Dit heeft het 
Hof Amsterdam veronachtzaamd. Verkrijging van tariefszekerheid brengt 
extra kosten mee, die als kostenfactor in het tarief worden ingeprijsd. Ta
rieven die tariefszekerheid bieden zijn hierdoor statistisch gemiddeld 
duurder dan variabele rentes. Dat verschil loopt op naarmate de tariefsze
kerheid in tijd of werking groter is:
a) Rentevastperiode: Een langere rentevastperiode zal in de regel duur

der zijn dan een kortere rentevastperiode.
b) Clausulering van het wijzigingsbeding: Een rente (of tariefcompo- 

nent) die de bank volgens een geclausuleerd wijzigingsbeding vast
stelt, zal hoger zijn dan bij een ongeclausuleerd wijzigingsbeding.

27. Dat er ondanks de kosten van tariefszekerheid niettemin ook een reële
behoefte aan vaste tarieven is, komt vooral voort uit de behoefte van kre
dietnemers om hun risico’s te beperken en - vooral als de marktrente laag 
is - de wens om van die lage rente te kunnen blijven profiteren. De keer
zijde hiervan is het duidelijkst bij leningnemers die hun rente met 100%- 
tariefszekerheid vastzetten met een rentevastperiode voor de volle loop
tijd van hun contract. Zij geven daarmee hun tariefsvrijheid volledig op 
en betalen voor die 100%-tariefszekerheid een relatief hoog tarief. Daar
aan zijn zij tijdens het hele contract gebonden en lopen een vrij groot risi
co dat zij achteraf bezien veel duurder uit zijn dan andere leningnemers 
die voor minder tariefszekerheid kozen of zelfs voor een volledig variabel
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tarief.

28. De scherpste tarieven die banken kunnen bieden, zijn volledig variabele
tarieven, zonder enige tariefszekerheid, waarbij de bank een volledig on
geclausuleerde wijzigingsbevoegdheid heeft en er in beginsel geen be
grenzing is aan de mate waarin het tarief kan variëren. Het - volledig va
riabele - Euribor-rentetarief is hiervan een voorbeeld. Het is een combina
tie van twee variabele componenten, te weten als basis (i) de uit zich zelf 
variabele éénmaands-Euribor, met daarop (ii) een variabele opslag (vari
abel door een ongeclausuleerd wijzigingsbeding; zie Procesinleiding 2.1 
sub A). Functie van de opslag is het in het tarief inprijzen van een ver
goeding voor de dienstverlening van de bank en het inprijzen van kosten 
en risico’s die niet in de Euribor-component zijn verwerkt.

29. Een belangrijk punt dat het arrest van het Hof Amsterdam oproept is of
die opslagcomponent eerlijkheidshalve eigenlijk vast zou moeten zijn of, 
zoals het Hof Amsterdam aanneemt, zou moeten zijn geclausu
leerd/begrensd, teneinde tariefszekerheid (c.q. -transparantie) aan de Le
ningnemers te verschaffen.

30. Deze laatste vraag roept breder de vraag op hoeveel vrijheid kredietaan-
bieders bij woningfmancieringen (mogen) hebben om hun tarieven een
zijdig vast te stellen dan wel welke waarborg klanten (moeten) hebben 
daardoor niet onredelijk gedupeerd te worden.

a) Bij nieuwe leningnemers is dit relatief eenvoudig. Nieuwe klanten 
zijn zelf flexibel door de keuzevrijheid die zij dan nog hebben, 
waardoor hun verhouding met de kredietaanbieder binnen het kader 
van de regelgeving in beginsel in evenwicht is. Een bank prijst zich 
als aanbieder van woningfmancieringen uit de markt, als zij er niet 
voor zorgt dat haar tarieven concurrerend zijn.

b) Bij bestaande leningen lijkt het eerlijke evenwicht tussen de lening
nemers en de kredietaanbieder niet bij voorbaat vanzelfsprekend, er
van uitgaand dat bestaande klanten de autonomie om zelf relevante 
keuzes te (blijven) maken zouden missen. De Bank onderkent uiter
aard dat eenzijdige rentevaststelling in een lopend contract oneerlijk 
kan uitpakken, als er niet op enigerlei wijze een adequaat tegenwicht 
is ter waarborging van het eerlijke evenwicht.

31. Feit blijft dat er in de markt van oudsher een duidelijke en stabiele vraag
is naar volledig variabele rentevormen waarbij de kredietaanbieder via
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een ongeclausuleerd wijzigingsbeding een zeer scherp tarief kan aanbie
den. Die stabiele (blijvende) vraag is begrijpelijk in de context van het 
geschetste onzekerheidsdilemma en het statistische gegeven dat zulke ta
rieven on the long run meestal goedkoper uitpakken voor de klant. Die 
structurele vraag is ook een serieus te nemen indicatie dat de consumen
tenmarkt behoefte heeft aan dergelijke tariefvormen en dat consumenten 
de daarvoor noodzakelijke wijzigingsbedingen in hun context niet per se 
als oneerlijk ervaren.

Zie in dit verband nog in mei van dit jaar de Britse Financial Conduct 
Authority:

"We acknowledge the benefit of fair unilateral variation terms to firms and 
consumers. Because these terms provide scope for changes in the lifetime 
of long or open-ended contracts, they give consumers greater choice and 
flexibility. For example, in relation to variable-rate contracts, such scope 
for changes allow firms to offer competitively-priced products that go be
yond ones that simply track base-rate. This range of choice for the consum
er is available on the basis that the interest rates charges by the firm can be 
varied to reflect changes in circumstances, particularly changes in firms' 
own costs of funding."14

33. Waar het om gaat is dat er in de visie van de Bank niet slechts één, maar
verschillende manieren zijn 
wijzigingsbedingen kan zijn gewaarborgd.

34. Een van die manieren om een eerlijk evenwicht te waarborgen kan zijn
dat partijen ervoor kiezen de wijzigingsbedingen te clausuleren met wer- 
kingsmechanismes, criteria of bandbreedtes, in de door het Hof Amster
dam bedoelde zin. Zie bijvoorbeeld in rov. 3.9:

"In de Wijzigingsbedingen en ook in de overige inhoud van de leningdo- 
cumentatie is op geen enkele wijze duidelijk gemaakt onder welke omstan
digheden en volgens welke mechanismen de opslag kan worden gewijzigd 
met als gevolg dat de leningnemer niet op voorhand in staat is gesteld om 
op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria de economische gevolgen 
die voor hem uit het beding voortvloeien te voorzien (zie onder meer HvJ

14 Zie Guidance consultation GC18/2, p. 3 onder nr. 18 (https://www.fca.org.uk/publication/guidance- 
eonsultation/gc 18-02.pdf). Het document staat, net als eerdere publicaties van de FCA, in het teken van een 
respons op de sinds 2012 gewezen rechtspraak van het Hof van Justitie. Het weergegeven citaat eindigt met de 
kanttekening dat "appropriate drafting is required as variation terms, if they are unfair, risk causing consumer 
harm through unfair use."
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26 februari 2015, C-143/13, Matei, punt 74 en 75). Op het moment dat de 
leningnemers een Euribor-hypotheek afsluiten weten zij niet hoe de opslag 
tot stand komt en is samengesteld en kunnen zij niet inschatten binnen wel
ke bandbreedte de opslag kan bewegen."

35. De Bank bestrijdt niet dat aldus geclausuleerde wijzigingsbedingen eer
lijk kunnen zijn, gelet op de tariefszekerheid (c.q. -transparantie) die 
daardoor aan de leningnemer wordt geboden. De Bank bestrijdt ook niet 
dat ongeclausuleerde wijzigingsbedingen oneerlijk kunnen zijn. Waar het 
Hof Amsterdam volgens de Bank de fout is ingegaan, is dat het niet seri
eus - in respons op haar betoog in appel - heeft onderzocht of ook onge
clausuleerde wijzigingsbedingen in hun relevante context eerlijk kunnen 
zijn in die zin dat zij geen aanzienlijke en ongerechtvaardigde even- 
wichtsverstoring opleveren.

Het impliciete vertrekpunt van het Hof Amsterdam komt erop neer dat 
Wijzigingsbedingen eigenlijk niet ongeclausuleerd mogen zijn, maar via 
overeengekomen criteria of bandbreedtes toch enige tariefszekerheid 
zouden moeten bieden. Voor dit vertrekpunt bestaat geen grondslag in de 
Richtlijn of het Nederlandse nationale recht. Weliswaar is een dergelijke 
benadering wel te herkennen in het Duitse recht, maar die Duitse benade
ring berust - zie Hoofdstuk 4.2 - op de keuze om vérder te gaan dan vol
gens de Richtlijn geboden is. Zoals in Hoofdstuk 1 is aangestipt en in 
Hoofdstuk 6 nader wordt uiteengezet, is het Hof van Justitie juist niet zo 
ver gegaan als Duitsland en heeft het Hof van Justitie de toepassing van 
het transparantiegebod nadrukkelijk bestanddeel gemaakt van een open, 
brede oneerlijkheidstoetsing.

In die integrale oneerlijkheidstoets had het Hof Amsterdam recht moeten 
doen aan de door de Bank in haar verweer ingeroepen Toetsingselemen- 
ten (zie Procesinleiding, Hoofdstuk 3). Het Hof Amsterdam heeft, door 
dit na te laten, de waarborgen en voordelen miskend van een woningfi- 
nanciering die zich kenmerkt door wederzijdse flexibiliteit waarin tegen
over een - ongeclausuleerd - wijzigingsbeding voor de bank een - even
eens ongeclausuleerd - omzettings- en beëindigingsrecht staat voor de le
ningnemer.

38. Het hiervoor in nr. 21 e.v. geschetste onzekerheidsdilemma brengt mee
dat de klant altijd genoodzaakt is keuzes te maken tussen zekerheid en 
vrijheid en vooraf niet weet waarmee hij het best af is. De essentie van de 
wederzijdse flexibiliteit van de Euribor-hypotheek is dat het de klant, als 
tegenwicht voor de ongeclausuleerde wijzigingsbevoegdheid van de
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bank, volledige flexibiliteit (vrijheid / autonomie) biedt en dat de kosten 
van het inprijzen van (enigerlei) tariefszekerheid worden vermeden. Deze 
wederzijdse flexibiliteit is voor consument en bank een legitiem instru
ment om met de onzekerheid van de toekomst om te gaan op een manier 
die recht doet aan hun wederzijdse belangen.

39. De Bank is van oordeel dat de Euribor-hypotheek in die context de Le
ningnemers een redelijk en evenwichtig geheel biedt, zowel op contracts- 
als tariefsniveau:

a) De Leningnemers hebben:

i. volledige contractszekerheid: zij zijn voor de volledige looptijd 
verzekerd van de financiering van hun woning.

ïi. volledige contractsvrijheid: zij kunnen met hun eenzijdige Beëin- 
digingsrecht het contract zodra zij willen kosteloos voortijdig be
ëindigen.

b) De Leningnemers hebben geen tariefszekerheid ten aanzien van hoe 
het Euribor-rentetarief (éénmaands Euribor en variabele opslag) zich 
zal ontwikkelen. Daar staan echter significante voordelen tegenover:

i. Scherp tarief: Juist een volledig variabel tarief zoals het Euribor- 
rentetarief kan uiterst scherp zijn. Het Euribor-rentetarief was ten 
tijde van contractsluiting potentieel uiterst scherp (en is daarna 
van tijd tot tijd feitelijk uiterst scherp gebleken).

ïi. Tariefsvrijheid, tariefszekerheid, transparantie: Via het Omzet- 
tingsrecht hebben de Leningnemers volledige tariefsvrijheid, 
alsmede een alternatieve vorm van tariefszekerheid en transpa
rantie (op een wijze die geen afbreuk doet aan het scherpe Euri
bor-rentetarief).

Tariefsvrijheid: De Leningnemers hebben de ta
riefsvrijheid dat zij niet aan het Euribor- 
rentetarief gebonden zijn, want zij mogen - bin
nen hun bestaande contract - kosteloos overstap
pen naar een ander tarief.
Tariefszekerheid: De Leningnemers hebben een 
alternatieve vorm van tariefszekerheid, namelijk 
de zekerheid dat zij bij omzetting een eerlijke 
keuze hebben. De eerlijkheid van die keuze is fei-
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telijk gewaarborgd doordat het een keuze is uit 
alle tarieven die de Bank in een concurrerende 
markt ook aan haar nieuwe klanten aanbiedt (vgl 
hiervoor nr. 30 sub a).

• Materiële transparantie: De Leningnemers kun
nen door deze omzettingsmogelijkheid zelf de 
gevolgen begrenzen van het gebruik dat de Bank 
maakt van haar wijzigingsbevoegdheid (zie ook 
hierna nr. 42-43). Als een ander tarief gunstiger 
is, zijn zij vrij hun Euribor-rentetarief daarnaar 
om te zetten.

40. De Bank is van oordeel dat het Hof Amsterdam het evenwicht dat dit
geheel van afspraken voor de klant biedt heeft miskend en in dit licht in 
elk geval onvoldoende heeft verantwoord dat en waarom er sprake is van 
een aanzienlijke en ongerechtvaardigde verstoring van het contractuele 
evenwicht.

41. Natuurlijk hadden partijen een Euribor-hypotheek met andere condities
kunnen afspreken, bijvoorbeeld door een vaste opslagcomponent overeen 
te komen of een opslagcomponent met beperkte variabiliteit (via clausu
lering van de wijzigingsbedingen). De flexibiliteit van de bank in een 
dergelijk arrangement zou dan beperkt zijn, met als tweeledig gevolg: ex
tra tariefszekerheid voor de Leningnemers en meer kosten voor de bank. 
Dit was voor de Leningnemers (nog) gunstiger geweest. Dit is echter niet 
zo overeengekomen met de Leningnemers en de Richtlijn vergt dat ook 
niet.

42. Los van de inhoudelijke voordelen en waarborgen die het overeengeko
men arrangement de Leningnemers biedt, is het overigens ook maar de 
vraag of de Wijzigingsbedingen daadwerkelijk minder materiële transpa
rantie bieden dan een volgens de lijnen van het Hof Amsterdam ingericht 
contract, met een wijzigingsbeding dat voorzien is van gespecificeerde ta- 
riefcomponenten, criteria, mechanismen voor wijziging en bandbreedten 
daarvoor.

43. Het blijft hoe dan ook, ook bij de door het Hof bedoelde clausulering,
voor de leningnemer moeilijk zich van de effectieve gevolgen een con
crete voorstelling van te maken. Belangrijke!' nog is dat de Euribor- 
hypoheken materieel wel degelijk een transparante begrenzing bieden van 
de mogelijke gevolgen van uitoefening van de Wijzigingsbedingen, zij 
het op andere wijze dan het Hof Amsterdam voor ogen heeft. De Lening-
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nemers hebben binnen hun renteafspraken geen tariefszekerheid in de zin 
van een vast tarief of een begrenzing van de variabiliteit, maar wel de ze
kerheid van een alternatief marktconform tarief dat zij zelf kunnen uitkie
zen. Als zelfs met de vrije keuze uit de marktconforme tarieven die ook 
de nieuwe klanten krijgen aangeboden, in samenhang met de waarborg 
van het Beëindigingsrecht, sprake is van een aanzienlijke en ongerecht
vaardigde evenwichtsverstoring, dan had het Hof Amsterdam dit - anders 
dan het heeft gedaan - tenminste van een behoorlijke, daarop gerichte 
motivering moeten voorzien.

44. 's Hofs eenzijdige nadruk op (een specifieke vorm van) materiële transpa
rantie en zijn miskenning van de voordelen en waarborgen van tweezijdig 
flexibele arrangementen zoals de Euribor-hypotheek, heeft potentieel zeer 
verstrekkende gevolgen. De woningfmancieringspraktijk kenmerkt zich 
door een groot aanbod van en navenante vraag naar woningfmancieringen 
met een vergelijkbare ongeclausuleerde wijzigingsbevoegdheid en een 
vergelijkbare tweezijdige flexibiliteit. Het Euribor-rentetarief heeft wel
iswaar als bijzonderheid dat het bestaat uit twee componenten die ieder 
op hun eigen wijze kunnen variëren, maar dit is als zodanig niet belasten
der voor de Leningnemers dan een ongeclausuleerd wijzigingsbeding bij 
een volledig variabel tarief dat uit (slechts) één component bestaat.15 Ge
neriek kenmerk van zulke arrangementen is dat de kredietverstrekker 
flexibel is in de rentevaststelling en de kredietnemers flexibel zijn door 
een recht van kosteloze vervroegde kredietaflossing en kosteloze rente- 
omzetting naar een ander vrij uit te kiezen ander tarief.

45. 's Hofs uitspraak heeft hierdoor tot gevolg dat voortaan als dreiging bo
ven de markt hangt dat bij al dergelijke tweezijdig flexibele woninghypo- 
theken de tweezijdige flexibiliteit door rechterlijke uitspraken met terug
werkende kracht zal worden omgezet in eenzijdige flexibiliteit. Bij extra
polatie creëert 's Hofs benadering bovendien onzekerheid over de geldig
heid van wijzigingsbedingen in vele andere duurovereenkomsten in de fi
nanciële sector en in andere sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven.

Het verschil zou hooguit kunnen zijn dat de Wijzigingsbedingen in de op de Euribor-hypotheken toepasselijke 
sets algemene voorwaarden verrassende of onvoldoende kenbare bedingen zijn, maar dat is niet wat het Hof 
Amsterdam heeft beslist. Het Hof Amsterdam heeft ook niet geoordeeld dat, zoals de Leningnemers in feite
lijke instanties primair hebben betoogd, zij meenden en mochten menen van doen te hebben met een vaste (en 
dus niet-variabele) opslag in het Euribor-rentetarief Een dergelijke benadering zou ook wel zeer problema
tisch zijn, omdat de Wijzigingsbedingen in de algemene voorwaarden duidelijk zijn en duidelijk te vinden 
zijn, terwijl het uitgangspunt nu juist is dat ook wijzigingsbedingen in "de algemene voorwaarden" kunnen 
worden overeengekomen (wat ook veruit overwegend het geval is in de financiële sector en daarbuiten, zie 
Hoofdstuk 4.b).
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3 WIJZIGINGSBEDINGEN IN EEN EERLIJK EVENWICHT

3.1 Autonomie van de consument in een concurrerende markt

46. Het bijzondere kenmerk van het Euribor-rentetarief, en variabele hypo-
theektarieven in het algemeen, is dat het maximale tweezijdige flexibili
teit biedt en daarmee de leningnemer tijdens de looptijd van zijn woning- 
financiering blijvend maximale autonomie biedt om zelf zijn keuzes te 
maken en maandelijks te heroverwegen. De leningnemer kan het contract 
behouden of voortijdig beëindigen en kan zijn - scherpe - variabele (Euri- 
bor-)rentetarief behouden of iedere maand omzetten naar een vrij uit te 
kiezen ander tarief. Hij is daar vrij in.

47. Het omzettingsrecht is bij woningfmancieringen een essentiële aanvulling
op het beëindigingsrecht. Een leningnemer met alleen een beëindigings- 
recht zou in zijn flexibiliteit en keuze-autonomie beperkt worden doordat 
de overstap naar een andere financier gepaard gaat met de noodzaak van 
een nieuwe kredietacceptatie en notariële tussenkomst, met de daaraan 
verbonden kosten (wat niet wegneemt dat de financieringspraktijk laat 
zien dat dergelijke overstappen regelmatig voorkomen). Bij uitoefening 
van een omzettingsrecht is daarvan geen sprake en kan de leningnemer 
volledig vrij met behoud van zijn bestaande lening zelf een ander tarief 
uitkiezen. Kenmerk van de Nederlandse woningfinancieringsmarkt is dat 
aanbieders een breed aanbod van tarieven en tariefVormen aanbieden 
waarvan de klant juist via een omzettingsrecht kan profiteren.

48. Waar het op aan komt is dat de leningnemer binnen een dergelijk arran
gement niet in een kwetsbare positie verkeert waarin hij afhankelijk van 
de redelijkheid van de bank zou zijn, maar onafhankelijk en autonoom 
zijn eigen keuzevrijheid kan uitoefenen. Die volledige vrijheid heeft de 
leningnemer totdat hij deze opgeeft door zijn rente vast te zetten, maar 
het gevolg daarvan is dat de bank daardoor ook geen wijzigingsbevoegd- 
heid meer heeft (want "vast is vast"). Het is de klant die hierin leidend is.

49. Dit laat meteen ook zien hoezeer het bij de oneerlijkheidsweging erop
aankomt oog te hebben voor alle omstandigheden van het geval, de ove
rige bedingen en de aard van de dienstverlening. Door het brede keuze
aanbod dat er bij tarifering van langlopende woningfinancieringen is, past 
de waarborg van een omzettingsrecht daarom juist daar zo goed als waar
borg voor de eerlijkheid. Bij veel andere vormen van dienstverlening is 
het tariefkeuze aanbod beperkter en heeft de klant vaak alleen een opzeg- 
gingsrecht.
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50. Zoals de rechtspraak van het Hof van Justitie duidelijk maakt behoeft een
exit-mogelijkheid voor de klant als zodanig niet voldoende te zijn als 
waarborg voor de eerlijkheid van het beding16 17, maar het omgekeerde 
geldt evenmin (zie ook Hoofdstuk 6.4). Of (alleen) een opzeggingsrecht 
opweegt tegen een ongeclausuleerd wijzigingsbeding is niet buiten de 
context te beantwoorden. Met name kan die oneerlijkheid afwezig zijn, 
als de klant in een goed werkende markt autonoom zijn eigen keuzes kan 
blijven maken. Die autonomie komt met name tot haar recht als de markt 
voor de aanbieder concurrerend (disciplinerend) werkt en de overstapmo
gelijkheden weinig fricties voor de consumenten veroorzaken. Vergelijk 
ook het Hof van Justitie in RWE waar het in punt 55 onder meer wezen
lijk belang toekent aan de vraag of de consument in concrete daadwerke
lijk zijn opzeggingsrecht kan uitoefenen.

51. Waar het uiteindelijk om gaat zijn niet de geïsoleerde vragen of het be
ding door clausulering materieel transparant is gemaakt dan wel of er te
genover het beding een beëindigingsrecht (en eventueel een omzettings
recht) staat, maar of er met inachtneming van alle in artikel 4 lid 1 Richt
lijn bedoelde omstandigheden van het geval, al dan niet sprake is van een 
aanzienlijke en ongerechtvaardigde evenwichtsverstoring. Juist het (dy
namische) evenwicht van volledige wederzijdse flexibiliteit kan, afhanke
lijk van de context, soms veel duidelijker, aantrekkelijker en overzichte
lijker voor de klant zijn dan lang lopende vaste arrangementen zonder 
wijzigingsbevoegdheid voor de bank (en zonder flexibiliteit voor de 
klant).

3.2 Andere waarborgen voor een eerlijk evenwicht

52. Er zijn ook andere manieren denkbaar waarop een eenzijdig wijzigings
beding, afhankelijk van de context, kan passen in een eerlijk evenwicht 
tussen rechten en verplichtingen. Dat hoeft niet per se op de door het Hof 
Amsterdam bedoelde manier via een clausulering van het wijzigingsbe- 
ding.

53. Een alternatief kan bijvoorbeeld zijn dat er een voldoende serieuze waar
borg is door de rol van een toezichthouder. Een voorbeeld biedt de 
Drinkwaternet, die bepaalt dat de prijs van drinkwater kostendekkend, 
transparant en niet discriminerend is en dat de Staat daarop toezicht

i n__houdt. Een ander voorbeeld kan zijn de rol van de gemeenteraad (als

16 HvJ EU 21 maart 2013, C-92/11, ECLI:EU:C:2013:180 {RWE).
17 Artikelen 11 en 12 Drinkwaterwel Deze verplichting werd door de Tweede Kamer noodzakelijk geacht ter 

bescherming van de consumenten, zie Kamerstukken 7/2006-07, 30 895, nr. 3, p. 46.
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democratisch gekozen, vertegenwoordigend orgaan) bij de uitoefening
door de gemeente van haar bedongen bevoegdheid tot eenzijdige wijzing
van erfpachtvoorwaarden, zoals aan de orde was in SEBA e.a./Gemeente

18Amsterdam.

54. In SEBA e.a./Gemeente Amsterdam werd benadrukt dat (volledig open
geformuleerde) wijzigingsbedingen, ook als zij vallen onder onderdeel lj 
van de blauwe lijst, niet steeds oneerlijk of onredelijk bezwarend zijn, 
maar dat het aankomt op de vraag of er, gelet op alle omstandigheden van 
het geval, sprake is van een aanzienlijke en ongerechtvaardigde even- 
wichtsverstoring. Het oordeel dat dit het geval is, behoeft - aldus uw 
Raad in rov. 5.1.6 - een specifieke motivering waarin wordt ingegaan op 
de relevante omstandigheden van het geval. Ten onrechte was het Hof in 
die zaak ongemotiveerd voorbij gegaan aan het kennelijke doel en de 
strekking van de wijzigingsbevoegdheid, de binding van de gemeente aan 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de controle door de de
mocratisch gelegitimeerde gemeenteraad. In de literatuur is uit de wijze 
waarop deze gezichtspunten zijn geformuleerd, afgeleid dat zij duiden op 
de geldigheid van de wijzigingsbedingen.18 19 In de verwijzingsprocedure 
heeft het Hof Den Haag vervolgens de vorderingen tot nietigverklaring 
ongegrond verklaard (tegen welk arrest cassatieberoep door SEBA e.a. is 
ingesteld dat aanhangig is onder zaaknummer Cl7/05985).

55. De context van (de wijziging van) erfpachtvoorwaarden verschilt van
zelfsprekend van die van Euribor-hypotheken. Toch is het illustratief een 
vergelijking te maken met de SEBA-zaak:

In de SEBA zaak was de wijzigingsbevoegdheid van belang om de 
gemeente als overheid in staat te stellen de erfpachtvoorwaarden na 
verloop van tijd te kunnen aanpassen aan de gewijzigde verhoudin
gen, opvattingen en inzichten. Bij woningfinancieringen is de wijzi
gingsbevoegdheid een legitiem middel waarmee de markt omgaat 
met het in Hoofdstuk 2 beschreven onzekerheidsdilemma en waar
mee in een concurrerende markt een zo scherp mogelijk tarief kan 
worden aangeboden.

ii) In de SEBA-zaak was er ter bescherming van de erfpachters de

18 HR 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:769, het arrest werd 4 dagen voor de memorie van grieven in deze zaak 
gewezen. In de verwijzingsprocedure heeft het Hof Den Haag dienovereenkomstig beslist, tegen welk arrest 
cassatieberoep door SEBA e.a. is ingesteld dat thans aanhangig is onder zaaknummer Cl7/05985.

19 Zie onder meer C.M.D.S. Pavilion en F.J. Vonck, annotatie bij HR 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:769, 
TBR 2016/193.
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waarborg dat de wijziging van de voorwaarden wordt getoetst en 
vastgesteld door de gemeenteraad, als democratisch gekozen verte
genwoordigend orgaan. Bij wonimzfinancieringen, zoals bij de Euri- 
bor-hypotheken, is er de waarborg van de keuzevrijheid-/autonomie 
en alternatieve tariefszekerheid die de klant ontleent aan zijn omzet- 
tings- en beëindigingsrecht

iii) In de SEBA-zaak is mede van belang dat de vaststelling en toepas
sing van de voorwaarden moeten voldoen aan algemene rechtsbegin
selen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Bij woning
fmancieringen is er de derogerende werking van redelijkheid en bil
lijkheid, waaraan een laagdrempelige klachtinstantie als het Kifïd en

20overheidsrechters wijzigingen sinds jaar en dag toetsen.

56. Het voorgaande maakt duidelijk dat een open, integrale oneerlijkheidsbe-
oordeling vereist is, waarbij ook open geformuleerde wijzigingsbedingen 
wel degelijk geldig kunnen zijn en niet bij voorbaat oneerlijk / intranspa- 
rant zijn. Een en ander maakt tevens duidelijk hoe verkeerd het is om, zo
als het Hof Amsterdam heeft gedaan, zo eenzijdig de nadruk te leggen op 
een (te) specifieke vorm van transparantie en daarbij -zonder specifieke 
motivering- voorbij te gaan aan de door de Bank ingeroepen Toetsings- 
elementen (Procesinleiding sub 3). Deze benadering is veel te gesloten 
ten aanzien van de wijze waarop materiële transparantie kan worden be
reikt en veel te nauw wat betreft de uit te voeren integrale oneerlijkheids- 
toets.

4 UITWERKING VAN DE NEDERLANDSE SITUATIE

4.1 Rechtspraak en literatuur in Nederland

57. Zoals in de Inleiding is opgemerkt waren wijzigingsbedingen in Neder
land lange tijd een rustig bezit. Praktijk in Nederland was dat de toetsing
van algemene voorwaarden in het algemeen sterk was gericht op de in-

21houd, zie ook de wetsgeschiedenis. Voor wijzigingsbedingen betekent 
dit, nu deze niet op de grijze of zwarte lijst staan (wat volgens de Richt
lijn toegelaten is), een open toetsing aan de norm van artikel 6:233 a BW. 
Tot die toetsing van wijzigingsbedingen kwam het in de praktijk echter 
nauwelijks, omdat de breed gedragen opvatting was dat wijzigingsbedin
gen in beginsel toelaatbaar zijn. In de praktijk lag hierdoor de nadruk 20 21

20 MvG nrs. 161-167.
21 MvT Inv., Pari. gesch. Boek 6 (lm. 3, 5 en 6), p. 1579.
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sterk op een uitoefeningstoetsmg van wijzigingsbedingen aan de deroge
rende werking van redelijkheid en billijkheid.

58. De advocaten-generaal Rank-Berenschot en Wissink spreken in 2014 en 
2015 terecht van een Nederlandse rechtsopvatting dat wijzigingsbedingen 
in beginsel geldig worden geacht. In overeenstemming met dit uit
gangspunt gaan alle uitspraken van lagere rechters, het Kifid en de Finan
ciële Ombudsman tot het vonnis van de Rechtbank Amsterdam in deze 
zaak uit van de geldigheid van bedingen zoals de Wijzigingsbedingen. 
Kortheidshalve wordt verwezen naar de in hoger beroep geciteerde bron
nen.22 23 24 Een belangrijk gevolg hiervan is dat een integrale toetsing van wij- 
zigingsbedingen aan artikel 6:233a BW (met inachtneming van artikelen 
3 en 4 lid 1 Richtlijn in Nederland) niet tot ontwikkeling is gekomen.

59. Hiermee ging gepaard dat er in algemene zin bij de toepassing van artikel
6:233a BW weinig betekenis werd toegekend aan niet-inhoudelijke facto
ren zoals procedurele omstandigheden en transparantie. Voor het belang 
van materiële transparantie binnen die open norm bestond überhaupt 
nauwelijks aandacht. De focus was gericht op de inhoud en dat valt te be
grijpen door het gegeven dat consumenten in de praktijk nauwelijks le-

A 1
zen. Nog in 2010 merkt de wetgever daarover op:

"De praktijk leert overigens dat van algemene voorwaarden zelden kennis 
wordt genomen ongeacht de vorm waarin zij worden aangeboden. De arti
kelen 6:231-234 BW houden met die realiteit rekening doordat hierin het 
accent vooral ligt op een inhoudelijke toetsing van algemene voorwaarden 
en niet op het stellen van strenge eisen aan de aanvaarding van deze voor
waarden door de wederpartij."

60. Zie in dit verband ook Pavilion, eerst in 2007 en later in haar dissertatie. 
Procedurele omstandigheden hebben - volgens Pavilion in 2007 - in de 
rechtspraak slechts zelden doorslaggevende betekenis. Bepalend is vooral 
de inhoud:

"Doorslaggevend is meestal het door de inhoud van het beding veroorzaak
te nadeel in het betreffende geval en niet de wijze waarop het beding is op
gesteld en onderdeel van de overeenkomst is geworden. De rechter duidt

22 Zie Conclusie A-G Berenschot van 23 mei 2014 vóór HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:PHR:2Ö14:1900, nr. 
3.26 en Conclusie A-G Wissink van 22 januari 2016, ECLI:NL:PHR:2016:3, nr. 6.38.

23 Zie MvG nrs. 60, 130-136, 161-169 en Pita II nr. 36.
24 Zie MvA, 31358, p. 5 (Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en 

het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte 
te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer).
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O ^'procedurele' missers als de schending van het tranparantiegebod of de 
ongebruikelijkheid van voorwaarden (waarop niet is gewezen) vrijwel nooit 
aan als oorzaak van het nadeel. Verrassende en/of dubbelzinnige bedingen 
zijn slechts een enkele keer op grond van sub a vernietigd."36

61. In haar dissertatie schrijft Pavilion over de Nederlandse toets van artikel
6:233a BW:

"De Nederlandse toets is volgens de parlementaire geschiedenis een in- 
houdstoets: het beding moet lijden aan een 'intrinsiek gebrek'."25

"Concluderend kan worden gesteld dat de Nederlandse toets overwegend 
inhoudelijk is, doch ruimte biedt voor de inachtneming van procedurele 
omstandigheden, zowel in het voordeel als in het nadeel van de consument. 
Procedurele omstandigheden geven echter, op een enkele uitzondering na, 
niet de doorslag."26

62. Voor zover in de Nederlandse rechtspraktijk betekenis wordt toegekend 
aan transparantie, betreft het (hoofdzakelijk) formele transparantie. In 
haar dissertatie schrijft Pavilion over de betekenis van transparantie bij de 
toets van artikel 6:233a BW:

"Het enkele feit dat een bepaling in algemene voorwaarden onduidelijk is, 
maakt die bepaling nog niet per definitie onredelijk bezwarend. Het gebrek 
aan transparantie is slechts één van de (verder inhoudelijke) meegewogen, 
op de onredelijkheid van het beding duidende, omstandigheden. Het gebrek 
aan transparantie speelt in de praktijk echter nauwelijks een rol in het kader 
van de inhoudstoets."27

"Naar Nederlands recht worden procedurele omstandigheden in voor- en 
nadeel van de consument zo nu en dan bij de inhoudstoets in aanmerking 
genomen. De procedurele oneerlijkheid vormt op zichzelf echter geen grond 
om de onredelijkbezwarendheid van een beding vast te stellen."

63. Illustratief is Hijma's opvatting in 1997 dat de begrijpelijkheidsgraad van
algemene voorwaarden in principe een rol zou kunnen spelen bij de in- * * *

25

26

27

C.M.D.S. Pavilion, Open nonnen in hei Europees consumentenrecht, Diss. Groningen: Kluwer 2011, p. 95,
onder verwijzing naar MvT Inv., Pari gesch. Boek 6 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1579 en 1622.
C.M.D.S. Pavilion, Open normen in het Europees consumentenrecht, Diss. Groningen: Kluwer 2011, p. 104. 
C.M.D.S. Pavilion 'De betekenis van de Richtlijn oneerlijke bedingen voor de toetsing van onduidelijke 
bedingen', in Hartkamp e.a., Invloed Europese recht (O&R nr. 81-11) 2014/II.A.8, nr. 33.
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28houdstoetsing aan de open norm van artikel 6:233a BW:

"Bij de toetsing aan die open norm zal een lage begrijpelijkheidsgraad een 
relevante wegingsfactor vormen, maar allesbeslissend zal dit aspect niet 
zijn; inhoud en strekking van de clausule, alsmede de overige omstandighe
den van het geval, blijven van betekenis. Deze grotere flexibiliteit komt 
eens te meer als zinvol voor, wanneer men bedenkt dat algemene voor
waarden door de wederpartij meestal niet worden gelezen, zodat het belang 
van de vraag wat zij bij eventuele lezing zou hebben begrepen of kunnen 
begrijpen, niet mag worden verabsoluteerd."28 29 30

64. De dominante lijn in Nederland vanaf de jaren '90 is dat een schending
van het transparantiegebod met betrekking tot algemene voorwaarden 
hooguit beperkt een rol kan spelen bij de inhoudstoetsing. Het Hof Den 
Haag overwoog bij arrest van 30 maart 2006 (te kennen uit HR 7 decem
ber 2007 (ECLI:NL:HR:2007:BB5078, ABNAMRO/X) waarin het cassa
tieberoep met toepassing van artikel 81 RO werd verworpen):

"De omstandigheid dat een bepaling onduidelijk is geformuleerd, heeft in
vloed op de uitlegging daarvan. Die omstandigheid is echter op zichzelf 
geen grond om de bepaling onredelijk bezwarend te achten."

65. Voor het belang van materiële transparantie, zoals dit vanaf 2012 gaan
deweg gestalte heeft gekregen in de rechtspraak van het Hof van Justitie, 
bestonden geen relevante indicaties in de Nederlandse rechtspraak en lite-

28 In situaties van "kennelijke versluiering'' zou volgens Hijma vernietiging langs de route van artikel 6:233b 
BW kunnen volgen (schending informatieplicht). Zie anders: R.H.C. Jongeneel, De Wet algemene voorwaar
den en het AGB-Gesetz, diss., Deventer: Kluwer 1991, p. 141. Jongeneel meent dat een gebruiker die algeme
ne voorwaarden gebruikt die onvoldoende leesbaar of begrijpelijk zijn, geen redelijke mogelijkheid biedt van 
die algemene voorwaarden kennis te nemen. Jongeneel meent derhalve dat dergelijke bedingen vernietigbaar 
zijn op grond van artikel 6:233b BW. Alhoewel Jongeneel ook meent dat ook de route via artikel 6:233a BW 
te verdedigen is, meent hij dat de route via de informatieplicht meer voor de hand ligt.

29 Mon. Nieuw BW B-55 (Hijma), 1997, onder 43 (p. 60). In 2003 schrijft Hijma opnieuw dat alleen in situaties 
van kennelijke versluiering de route van artikel 6:233 sub b BW openstaat en dat in andere gevallen de inhou
delijke toets van artikel 6:233 sub a BW moet worden aangelegd. Anders dan in 1997 schrijft Hijma in 2003 
dat een lage begrijpelijkheidsgraad bij die toets een "belangrijk gegeven" vormt, en benadrukt hij dat mede 
betekenis toe blijft komen aan de verdere omstandigheden van het geval (Mon. Nieuw BW B-55 (Hijma), 
2003, onder 42 (p. 67)). Zie in gelijke zin Mon. Nieuw BW B-55 (Hijma), 2010 onder 42.

30 G.J. Rijken en J.M.P. Verstappen, 'Kroniek algemene voorwaarden' in Jaarboek consumentenrecht 1999, 
Deventer: Kluwer 1999, p. 48. Asser-Hartkamp 4-II, 2001, onder 357 (p. 369). Asser-Hartkamp 4-II, 2001, 
onder 357a (p. 370). Deze bewoordingen worden herhaald in Asser-Hartkamp 4-II, 2005 (onder 357a), As
ser/Hartkamp & Sieburgh 6-III* 2010, nr. 483 en Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-111* 2014, nr. 483. M.B.M. 
Loos, 'Oneerlijke bedingen en wettelijke vervaltermijnen: ruime uitleg van Océano bevestigd', NTER 2003/3, 
p. 74. Zie ook M.B.M. Loos 'Opname van algemene voorwaarden in overeenkomsten en vernietiging van al
gemene voorwaarden wegens onvoldoende kenbaarheid', BR 2003/4, onder 32-33, waar Loos onder andere 
opmerkt dat "(nodeloze) onbegrijpelijkheid" van een beding als zwaarwegende omstandigheid bij de in
houdstoetsing heeft te gelden, maar tegelijkertijd herhaalt dat de enkele schending van het Transparanzgebot 
onvoldoende is om een beding als oneerlijk aan te merken. J.G.J. Rinkes, 'Kroniek Europees Consumenten
recht 2000 - 2002', TvC 2003/2, p. 109. M.B.M. Loos, Algemene Voonvaarden, Den Haag: Boom juridische 
uitgevers 2013, nr. 242.
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ratuur over algemene voorwaarden. Nederland was daarmee niet uniek in 
Europa, zoals het hieronder in Hoofdstuk 5.a bedoelde rechtsvergelijkend 
onderzoek uit 2008-2009 leert.

66. Het algemene beeld is dat de integrale oneerlijkheidstoetsing op basis van
artikelen 3 en 4 lid 1 Richtlijn resp. artikel 6:233a BW in de Nederlandse 
rechtspraak nauwelijks tot ontwikkeling is gekomen bij de toetsing van 
wijzigingsbedingen. Voor zover er in Nederland betekenis aan transpa
rantie werd toegekend werd dat overeenkomstig de bewoordingen van ar
tikel 5 Richtlijn uitgelegd als een gebod tot "formele transparantie" (taal
kundige duidelijkheid en begrijpelijkheid) en werd aan materiële intrans- 
parantie zelden betekenis toegekend in de inhoudstoets van artikel 6:233a 
BW.

67. De jurisprudentie van het Hof van Justitie noopt de Nederlandse rechts
praktijk tot (i) verdere ontwikkeling van de integrale oneerlijkheidstoets 
en (ii) inbedding van het belang van materiële transparantie in die oneer
lijkheidstoets.

4.2 Wijzigingsbedingen in de financiële sector en andere sectoren in
Nederland

68. Het eerste voorbeeld van een uitspraak van de Hoge Raad waarin de inte
grale toetsing van een wijzigingsbeding aan de orde komt betreft het 
hiervoor besproken arrest SEBA e.a./Gemeente Amsterdam. In dit - na In
vite1 gewezen - arrest wordt zoals gezegd benadrukt dat (volledig open 
geformuleerde) wijzigingsbedingen, ook als zij vallen onder onderdeel lj 
Bijlage (de blauwe lijst), niet steeds onredelijk bezwarend zijn. Nagegaan 
moet worden of er, gelet op alle omstandigheden van het geval, sprake is 
van een aanzienlijke en ongerechtvaardigde evenwichtsverstoring en dat 
behoeft een specifieke motivering waarin wordt ingegaan op de relevante 
omstandigheden van het geval. Het SEBA-arrest is daarmee een duidelij
ke toepassing van de door het Hof van Justitie voorgeschreven contextue
le integrale oneerlijkheidstoetsing.

69. Een oriëntatie op wijzigingsbedingen in andere financiële producten en in
duurovereenkomsten in andere sectoren illustreert en bevestigt dat deze 
integrale beoordeling bittere noodzaak is. Een "veldonderzoek" op basis 
van beschikbare bronnen geeft het beeld dat weliswaar sommige onder
nemingen hebben getracht hun wijzigingsbevoegdheid te clausuleren en 
daarmee zijn opgeschoven richting de lijn van het Hof Amsterdam, maar 
dat het merendeel daar bepaald niet aan voldoet.
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70. De criteria en voorwaarden voor wijziging zijn zelfs anno 2018 hoogst
zelden in wijzigingsbedingen terug te vinden, laat staan dat is voorzien in 
een bandbreedte waarbinnen mag worden gewijzigd, zoals het Hof Am
sterdam wil. Vroegere generaties van algemene voorwaarden (sinds 
1995) zijn nauwelijks te traceren, maar gevoeglijk valt aan te nemen dat 
die voorwaarden niet "transparanter” zijn, als daaronder wordt verstaan 
clausulering van de reikwijdte / gevolgen.

71. Wijzigingsbedingen worden veelvuldig gebruikt door banken, verzeke
raars, pensioenfondsen en andere financiële service providers, vooral in 
overeenkomsten met een lange looptijd of met een open einde. In de fi
nanciële sector hebben met name en bloc clausules in verzekeringsover
eenkomsten al langer de aandacht van de wetgever en de rechtspraak. De 
verzekeringsmarkt heeft vanaf 1995 gekoerst op de lijn, zoals in 2010 ge
codificeerd in artikel 7:940 lid 4 BW, dat de inachtneming van een ter
mijn en een opzeggingsbevoegdheid voor de verzekeringnemer in begin
sel volstaan.

72. Het algemene beeld is dat en bloc clausules zeker vóór het arrest van het
31Hof van Justitie inzake Van Hove uit 2015 geen inzicht in de economi

sche gevolgen van het beding bieden, op de door het Hof Amsterdam be
doelde wijze. Zij bevatten veelal ook geen limitatieve gronden voor wij
ziging, laat staan dat het mechanisme van een wijziging is beschreven. En 
bloc clausules worden in de literatuur en rechtspraak behoudens een en- 
kele uitzondering als geldig aangemerkt. Voor beleggingsverzekeringen 
is de vraag naar de verenigbaarheid met de Richtlijn van kostenbedingen 
in algemene voorwaarden voor het eerst in een arrest van 2 mei 2017 van

33het Hof Den Bosch aan de orde gesteld. Voor al dergelijke bedingen 
geldt dat zij niet voldoen aan de door het Hof Amsterdam aangelegde 
maatstaf. En dan zijn de overige levensverzekeringen (inclusief pensi- 
oenverzekeringen) die nog tot uitkering moeten komen, nog niet op de 
korrel genomen door belangenorganisaties. Voor pensioenfondsen geldt, 
net als voor werkgevers in artikel 7:613 BW, een bijzonder bescher
mingsregime, neergelegd in artikel 19 PW, waarbij de bescherming wordt 
gezocht in een uitoefeningstoetsing op basis van een verzwaarde maat
staf. 31 32 33

31 HvJ EU 23 april 2015, 096/14, ECLI:EU:C:2015:262 {Van Hove).
32 W. Kalkman en E.A.L. van Emden, Eenzijdig tussentijds wijzigen van verzekeren al dan niet via een en bloc- 

clausule, Verzekeringsarchief 2015, aflevering 3, p. 151-155.
33 Hof Den Bosch 2 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1875.
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73. Banken hebben wijzigingsbedingen opgenomen in vrijwel alle typen van
financiële producten, variërend van spaarproducten met een variabele 
rente (dat is de meest voorkomende spaarrekening, betaaldienstproducten 
(betaalrekeningen, credit cards), beleggingsproducten en verschillende 
varianten van consumptieve en hypothecaire leningen, waaronder pro
ducten waarvan de tarieven bestaan uit twee variabele componenten (één 
gekoppeld aan een variabele referentierente en een variabele opslag). 
Hetzelfde geldt m.m. voor niet-bancaire financiële dienstverleners. Het is 
duidelijk dat in verreweg de meeste na 1995 gesloten consumentenover
eenkomsten, de wijzigingsbedingen geen inzicht bieden in de economi
sche gevolgen van het wijzigingsbeding, op de door het Hof Amsterdam 
bedoelde wijze.

74. In andere sectoren van het bedrijfsleven is het beeld niet anders. Bijlage 1
bevat een overzicht van in 2018 vigerende wijzigingsbedingen van nuts
bedrijven (elektriciteit, gas en water), telecombedrijven en een gerando
miseerde selectie van mediabedrijven (abonnementen). Alleen al deze 
"greep" op het internet volstaat om te kunnen constateren dat zelfs ruim 
nadat het Hof van Justitie sinds Invitel in 2012 expliciet betekenis is gaan 
toekennen aan het meewegen van materiële transparantie, het gros van de 
wijzigingsbedingen (inclusief prijsaanpassings- en kostenbedingen) niet 
of slechts gedeeltelijk zijn voorzien van criteria, gronden of andere be
perkingen gericht op het voorzienbaar maken van de economische gevol
gen.

75. Ook overheden die algemene voorwaarden gebruiken, hebben deze niet
of hooguit zelden ingericht door clausulering van het beding zelf. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de erfpachtvoorwaarden van de gemeente Am
sterdam, zoals aan de orde in SEBA c.s./Gemeente Amsterdam. Het beeld 
is bij andere overheden, voor zover bekend, niet anders.34

76. Al deze voorbeelden strekken niet ten betoge dat al deze wijzigingsbe
dingen, zonder onderscheid, als eerlijk moeten worden aangemerkt. Wel 
is duidelijk dat de lijn van het Hof Amsterdam bij extrapolatie tot on
werkbare en niet door de Richtlijn gedragen gevolgen leidt en dat een in
tegrale oneerlijkheidsbeoordeling onmisbaar is.

34 Zie ter illustratie de relevante bedingen in de zaak die aanleiding gaf tot de conclusie van A-G mr. Rank- 
Berenschot ECLI:NL:PHR:2014:1900 vóór het artikel 81 RO arrest van 31 oktober 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:3069.
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4.3 Uitspraak Hof Amsterdam en Nederlandse context

77. Het Hof Amsterdam zag zich gesteld voor de taak de integrale oneerlijk- 
heidstoets tot invulling te brengen en daarbij recht te doen aan inbedding 
van het belang van materiële transparantie. Het Hof Amsterdam behoorde 
bij dit oneerlijkheidsoordeel bovendien met een specifieke motivering in 
te gaan op de relevante omstandigheden van het geval (zie SEBA-arrest, 
rov. 5.1.6). Terecht respondeert het Hof op Invitel en vervolguitspraken 
van het Hof van Justitie, en onderkent het dat niet alleen inhoud maar ook 
materiële transparantie van die inhoud bij de oneerlijkheidstoets belang
rijk is.

78. Het Hof Amsterdam verruilt echter de oude te eenzijdige nadruk die de 
Nederlandse rechtspraak en literatuur legden op de inhoud, voor een te 
eenzijdige nadruk op materiële transparantie. Bovendien miskent het Hof 
de veelheid aan mogelijkheden om transparantie te bereiken en mogelijk
heden om een eerlijk evenwicht te waarborgen. Ten onrechte heeft het 
Hof Amsterdam hierbij onvoldoende oog voor de - in artikel 4 lid 1 
Richtlijn bedoelde - door de Bank in haar verweer ingeroepen Toetsings- 
elementen en heeft het niet (althans niet voldoende gemotiveerd) een in
tegrale oneerlijkheidstoets uitgevoerd zoals die volgens artikel 3 en 4 lid 
1 Richtlijn volgens het Hof van Justitie vereist is. Zie hierover verder 
Hoofdstuk 6.

79. Wordt deze benadering overgenomen en toegepast op andere wijzigings-
bedingen zoals in de vorige paragraaf beschreven, dan is eenvoudig voor
spelbaar dat er weinig of geen daarvan die toets zullen doorstaan.

5 DIVERSITEIT TUSSEN DE LIDSTATEN IN HUN BENADERING
VAN TRANSPARANTIE EN VAN WIJZIGINGSBEDINGEN

80. Voor een goed begrip van de contextuele benadering van het Hof van 
Justitie en de rol van het transparantiegebod in die benadering, loont het 
om de diversiteit in het denken over transparantie en wijzigingsbedingen 
in een aantal lidstaten onder ogen te zien. Het is duidelijk dat het Hof van 
Justitie een integrale open toetsing voorstaat waarin de transparantie van 
bedingen in algemene voorwaarden van wezenlijk maar zeker niet van 
doorslaggevend belang is. De ontwikkelingen in Nederland zijn hiervoor 
beschreven in Hoofdstuk 4.1. In aanvulling volgt hierna een korte schets 
van de ontwikkelingen in Duitsland en Engeland, na een korte duiding 
van de EU brede situatie in 2009.
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5.1 EU: globaal beeld in 2009

81. Op basis van uitvoerig rechtsvergelijkend onderzoek heeft de Commis
sie in 2008 een voorstel gedaan voor een richtlijn consumentenrechten ter

-3 /
volledige harmonisatie van het algemene voorwaardenrecht in de Unie. 
Dat voorstel heeft het niet gehaald. Een belangrijke reden daarvoor was 
dat er te grote verschillen bestonden in de implementatie en toepassing 
van de Richtlijn in de lidstaten.

82. Een aspect daarvan betrof de zeer diverse invulling en sanctionering van 
het transparantiegebod van artikel 5 Richtlijn. Artikel 5 Richtlijn bevat 
het voorschrift dat bedingen in algemene voorwaarden duidelijk en be
grijpelijk moeten zijn en dat anders de contra proferentem-regel geldt. 
Het onderzoek constateerde grote verschillen in de invulling van dit 
transparantiegebod en de wijze waarop daaraan gevolgen worden ver
bonden.

83. Het rechtsvergelijkend onderzoek geeft geen indicaties dat er ook al een 
materiële variant van transparantie in de lidstaten werd gehanteerd, in de 
zin dat de consument inzicht moet worden verschaft in de economische 
gevolgen van bedingen. Het onderzoek laat ook zien dat slechts in een 
beperkt aantal lidstaten werd geaccepteerd dat intransparantie betekenis 
heeft als onderdeel van de oneerlijkheidsbeoordeling op basis van artikel 
3 Richtlijn:

• "An assessment of transparency within a content review by contrast occurs 
in very few member states."

en

• "As Directive 93/13 contains no explicit guidelines on this point, the vast 
majority of member states have also declined to regulate the consequences 
for breach of the transparency requirement in individual actions."

Voor deze zaak is verder van belang dat de wijze van implementatie van 
de lijsten in de Bijlage van de Richtlijn sterk uiteenliep in de lidstaten, en 35 36 37

35 H. Schulte-Nölke e.a. (red.), EC Consumer Law Compendium - Comparative analysis, februari 2008, p. 341- 
437.

36 COM(20Ö8) 614 definitief - 2008/0196 (COD).
37 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende consumentenrechten 2009/C 317/54 paragraaf 6.1.14.
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38dat dit ook gold voor onderdeel lj en de uitzonderingen daarop.

5.2 Duitsland

84. In Bijlage 2 bij deze schriftelijke toelichting wordt uitvoerig ingegaan op 
de ontwikkeling en in Duitsland ter zake van (prijs)wijzigingsbedingen in 
consumentenovereenkomsten met financiële dienstverleners.

85. Het contrast tussen de aandacht in het verleden voor (transparantie van) 
deze bedingen in Duitsland en andere landen zoals Nederland kan bijna 
niet groter zijn. Er zijn vele uitspraken van het BGH over dit onderwerp 
en de hoeveelheid literatuur is enorm. Wie zich verdiept in deze Duitse 
rechtspraak en literatuur, zal elementen uit het bestreden arrest van het 
Hof Amsterdam in deze zaak herkennen en de gevolgtrekking kunnen 
maken dat het allemaal nogal voor de hand ligt wat het Hof Amsterdam 
heeft beslist. Die gevolgtrekking zou fundamenteel onjuist zijn. Dat volgt 
al uit de beschreven ontwikkelingen in Nederland, maar er zijn meer re
denen waarom de afgelopen 25 jaar de Duitse benadering geen voet aan 
de grond heeft gekregen in Nederland.

86. In de eerste plaats is Duitsland weliswaar een belangrijke jurisdictie voor 
het algemene vooiwaarden recht , maar berust het Duitse recht op andere 
nationale keuzes en eigensoortige concepten die anders zijn en die als 
geheel duidelijk verder gaan dan de vanaf 2012 gewezen rechtspraak van 
het Hof van Justitie. Daarmee is de waarde van het Duitse recht voor de 
uitleg en nadere invulling van het Unierecht zeer beperkt. Zoals in Bijla
ge 2 uitvoerig wordt uiteengezet, heeft de Duitse rechtspraak zich auto
noom ontwikkeld ten opzichte van de Richtlijn en de rechtspraak daar
over van het Hof van Justitie. Het Duitse recht gaat over nationale nor
men en opvattingen. Pas de afgelopen paar jaar is er enige dialoog ont
staan met het Hof van Justitie, met name in enkele zaken over de gas
markt na RWE. Het Duitse recht wordt echter onverkort bepaald door ei
gensoortige noties en begrippen als de Aquivalenzverhaltnis en de ergan- 
zende Vertragsauslegmg.

87. In de tweede plaats is het cruciaal dat het BGH sinds een eerste arrest in
de jaren '80 van de vorige eeuw stapsgewijs een in strengheid toenemend 
normenkader heeft ontwikkeld waarin ten aanzien van verschillende leer
stukken binnen het algemene vooiwaarden recht gaandeweg nieuwe keu- 38 39

38 H. Schulte-Nölke e.a. (red.), EC Consumer Law Compendium - Comparative analysis, februari 2008, p. 400- 
403.

39 M.H. Wissink in: B. Wesseis & R.H.C. Jongeneel, Algemene Voorwaarden, Deventer: Kluwer 2017, p. 19.
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zes zijn gemaakt en aanbieders in de gelegenheid zijn gesteld hun alge
mene voorwaarden op de nieuwe normen en uitgangspunten af te stem
men. Wie het contrast tussen de Nederlandse wetgeving, rechtspraak en 
literatuur en de Duitse bronnen tot zich laat doordringen, moet beseffen 
dat het werkelijk ernstig disruptief zou zijn als het Nederlandse bedrijfs
leven in één keer, voor het verleden, met een in enig opzicht op Duitsland 
georiënteerde benadering zou worden geconfronteerd. Dit zou een onge
hoord ernstige inbreuk betekenen op de rechtszekerheid, die het algemene 
voorwaardenrecht juist nadrukkelijk beoogt te dienen.40

88. In de derde plaats is het Duitse recht moeilijk vergelijkbaar, omdat de 
eigensoortige, strengere maatstaf van een Aquivalenzverhdltnis zijn te
genhanger vindt in de ook thans nog in Duitsland als geldend recht er
kende erganzende Vertragsauslegimg. Op grond daarvan kan en moet de 
rechter, na constatering van de ongeldigheid van een wijzigingsbeding, 
door middel van aanvullende uitleg in feite een aangepast wijzigingsbe
ding verzinnen, dat wel geldig is. In het licht van het Waranyo-arrest van 
het Hof van Justitie en eerdere rechtspraak41 42 is de vraag of die techniek

4
houdbaar is, maar daarmee ontvalt dan wel het evenwicht in de Duitse 
benadering, zoals die gedurende de afgelopen 30 jaar is ontwikkeld. Bo
vendien valt niet uit te sluiten dat de Duitse lagere rechtspraak in de inte
grale oneerlijkheidsbeoordeling in voorkomende gevallen betekenis toe
kent aan corrigerende voordelen, zoals het voordeel van een bijzonder

% 4
opzeggingsrecht. Het beeld is wel dat als de Aquivalenzverhdltnis is ver
onachtzaamd, corrigerende voordelen geen of slechts zeer beperkte bete
kenis meer kunnen hebben en de balans in het Duitse systeem wordt ge
vonden in een erganzende Vertragsauslegimg. Het lijkt verder een nog 
onbesliste vraag of de intracontractuele bescherming van een kosteloos 
omzettingsrecht (in samenhang met de lagere tariefstelling door een wij
zigingsbeding) in het licht van de marktomstandigheden kan maken dat 
een open geformuleerd wijzigingsbeding geen imangemessene Benachtei- 
lung oplevert. Dezerzijds is geen indicatie gevonden dat een beding zoals 
de Wijzigingsbedingen met gelijke of verwante kenmerken (waaronder 
het Omzettingsrecht) in de Duitse rechtspraak is getoetst.

40 Pari. Gesch. Boek 6 (Inv. 3,5 en 6), p. 1454-1455.
41 HvJ EU 21 december 2016, C-154/15, ECLI:EU:C:2016:980 (Naranjo)\ HvJ EU 14 juni 2012, 0618/10,

ECLI:EU:C:2012:349 {Banco Espanol de Crèdito); HvJ EU 9 november 2010, C-137/08,
ECLI:EU:C:2010:659 (Pémiigyi).

42 Deze vraag speelt momenteel in een zaak die aanhangig is bij het BGH (VIII ZR 16/18).
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5.3 Engeland

89. In Engeland heeft zich weer een andere ontwikkeling voltrokken. Zoals in
1 A

hoger beroep kort is aangestipt , heeft de uitspraak van de Supreme 
Court in Office of Fair Trading vs. Abbey National pic uit 2009 een dis
cussie in gang gezet ten aanzien van de eerlijkheid van wijzigingsbedin
gen in algemene voorwaarden. In Abbey National overwoog de Supreme 
Court dat een kostenwijzigingsbeding ten aanzien van een vergoeding 
voor "rood staan" gold als een kernbeding en daarom wegens de kembe- 
dingen-exceptie buiten het bereik van de oneerlijkheidstoetsing viel (zie 
artikel 4 lid 2 Richtlijn). In de juridische literatuur en de praktijk ontstond 
er echter discussie over de reikwijdte en juistheid van de fkembedingen- 
exceptie' zoals geformuleerd door de Supreme Court. Dat laat zich goed 
begrijpen omdat de kwalificatie als kernbeding, gelet op Kdsler44 en Ma- 
tef5, waarschijnlijk onjuist is en de exceptie bovendien veronderstelt dat 
aan het transparantiegebod moet zijn voldaan.

90. In 2015 is in Engeland de Consumer Rights Act (CRA) in werking getre
den. Hierin is alle eerdere wetgeving ten aanzien van consumentenrech
ten samengebracht, waaronder de Unfair Contract Terms Act 1977 
(UCTA) en de Unfair Terms in Consumer Contract Regulations 
(UTCCRs). Op grond van artikel 62 (4) CRA is een beding oneerlijk als 
"contrary to the requirement of good faith, it causes a significant imbal
ance in the parties’ rights and obligations under the contract to the det
riment of the consumerDe oneerlijkheidstoets uit artikel 3 Richtlijn is 
hier dus letterlijk in neergelegd. Lid 4 bepaalt vervolgens dat die oneer
lijkheid dient te worden beoordeeld door:

"(a) taking into account the nature of the subject matter of the contract, and

(b) by reference to all the circumstances existing when the term was agreed 
and to all the other terms of the contract or of any other contract on which it 
depends." [onderstreping toegevoegd]

91. In lijn met artikel 4 lid 1 Richtlijn vindt de ’unfaimess-tesf dus plaats aan
de hand van alle omstandigheden van het geval, rekening houdend met de 
aard van de overeenkomst en bezien binnen de context van de overige 43 44 45

43 MvGnr. 192.
44 HvJ EU 30 april 2014, C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282 (Kasler).
45 HvJ EU 26 februari 2015, C-143/13 (Matei).
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contractuele bepalingen.46 Ook de Bijlage bij de Richtlijn is opgenomen 
in de CRA (Schedule 2). Wijzigingsbedingen ('variation terms') vallen 
onder nr. 11: "A term which has the object or effect of enabling the trader 
to alter the terms of the contract unilaterally without a valid reason 
which is specified in the contact." Ook de uitzondering ten aanzien van 
financiële diensten is letterlijk overgenomen in de CRA.

92. Pre-Invitel had ook de Engelse rechter nog weinig oog voor het transpa
rantiegebod. In Du Plessis v Fontgary Leisure Parks Ltd (2012) oordeel
de de Court of Appeal dat een ongeclausuleerd wijzigingsbeding geldig 
was. De wijzigingsgrond "any other relevant factor" werd voldoende dui
delijk en begrijpelijk geacht en van een aanzienlijke verstoring van het 
contractuele evenwicht was volgens de Court of Appeal geen sprake.47 
Deze uitspraak had post-Invitel wellicht anders geluid; wellicht ook niet, 
afhankelijk van de aan de andere toetsingselementen toe te kennen bete
kenis.48

93. Er is verder relatief weinig rechtspraak over de geldigheid van wijzi
gingsbedingen. Met name de Office of Fair Trading (OFT) en later de 
Competition & Markets Authority (CMA)49 treden handhavend en rich
tinggevend op ten aanzien van de consumentenwetgeving. Het algemene 
beeld is dat in Engeland met name de (financiële) toezichthouder zich 
heeft ingezet om het algemene voorwaarden recht toegankelijk te maken 
voor het handelsverkeer50.

94. In 2015 heeft de CMA een richtlijn opgesteld voor de praktijk ("Unfair 
contract terms guidance") waarin wordt ingegaan op de uitleg van de 
CRA 2015. Op basis hiervan ontstaat het volgende beeld:

(a) De vraag of een beding transparant is maakt onderdeel uit van de in
tegrale oneerlijkheidsanalyse;51

(b) Een gebrek aan transparantie leidt niet zelfstandig tot ongeldigheid

46 CMA, Unfair contract terms guidance, Guidance on the unfair terms provisions in the Consumer Rights Act 
2015 (31 July 2015), p. 23 onder 2.18; p. 27 onder 2.34.

47 [2012] EWCA Civ 409 (2 aprii 2012). Zie ook H.G. Beale e.a. (red.), Chitty on Contacts, Volume II Specific 
Contracts, Londen: Sweet & Maxwell 2015, nr. 38-287, p. 1110.

48 H.G. Beale e.a. (red.), Chitty on Contracts, Volume IISpecific Contracts, Londen: Sweet & Maxwell 2015, nr. 
38-288, p. 1112.

49 De CMA heeft de bevoegdheid om zelfstandig in rechte op te treden ter bevordering van de consumentenbe
scherming.

30 CMA, Unfair contract terms guidance, Guidance on the unfair terms provisions in the Consumer Rights Act 
2015(31 July 2015), p. 18.

M CMA, Unfair contract terms guidance, Guidance on the unfair terms provisions in the Consumer Rights Act 
2015(31 July 2015), p. 18.
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van het beding. Eenzijdige wijzigingsbedingen die potentieel nadelig 
voor de klant zijn, kunnen toch eerlijk zijn door de aanwezigheid

52van andere elementen van het contract:

"However, transparency - even in the fullest sense - is not the sole criterion 
of fairness. If it remains the case that a term permitting unilateral contract 
variation could operate to the detriment of the customer, fairness can only 
be achieved via other elements of the term or the contract. Regard will be 
had to these other elements in making an assessment of fairness, most nota
bly the consumer's right to cancel, which is discussed below."

(c) Voor de beoordeling van de oneerlijkheid van een wijzigingsbeding 
is onder meer van belang in hoeverre de consument een vooraan
kondiging dient te ontvangen en in hoeverre de consument een rea-

53listische 'escape' heeft onder het contract:

"A variation clause may also be more likely to be found fair if it includes a 
duty on the trader to give notice of any variation in good time prior to it 
taking effect and a right for the consumer to cancel without being adversely 
affected."

95. In Engeland wordt dus altijd gekeken naar de omstandigheden van het 
geval (waaronder de bredere contractuele context) en is transparantie (of 
het gebrek daaraan) niet doorslaggevend voor de beoordeling van de eer
lijkheid van een wijzigingsbeding.

6 RICHTLIJN EN RECHTSPRAAK HOF VAN JUSTITIE

96. Het voorgaande illustreert dat de rechtsontwikkeling in de verschillende
lidstaten 25 jaar na invoering van de Richtlijn nog steeds significante ver
schillen vertoont.* 53 54 De poging in 2008-2009 tot volledige harmonisatie in 
de Richtlijn consumentenrechten is, juist ook vanwege deze verschillen, 
mislukt. Een centraal punt van verschil betrof de invulling van het trans
parantiegebod en de verdeeldheid in Europa over de rechtsgevolgen van 
schending daarvan. Het Hof van Justitie heeft zich daarover voor het eerst

32 Ibid, p. 20 onder 2.6; p. 32 onder 2.49; p. 100 onder 5.21.7.
53 Jbid, p. 99 onder 5.21.2; 5.21.8. De exit-mogelijkheid was al langer een belangrijke omstandigheid die werd 

meegewogen door de OFT bij de vraag of sprake was van een aanzienlijke evenwichtsverstoring. Zie H.G. 
Beale e.a. (red.), Chitty on Contracts, Volume II Specific Contracts, Londen: Sweet & Maxwell 2015, nr. 38- 
255, p. 1088.

34 W.H. van Boom en R.J.P. Kottenhagen, 'De Richtlijn oneerlijke bedingen en haar plaats in het Nederlandse 
recht' in: Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie?, Den Haag: Boom Juridisch 2006, p. 153 schrijven te
recht dat de 'nesteling' van Richtlijn 93/13 per lidstaat verschilt.
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in Invitel duidelijk uitgesproken.55

97. Het Hof van Justitie heeft het transparantiegebod van artikel 5 Richtlijn 
met terugwerkende kracht tot 1995 onderdeel gemaakt van de oneerlijk- 
heidstoetsing van artikelen 3 en 4 lid 1 Richtlijn en daaraan een materiële 
invulling gegeven. Op het eerste gezicht is dit, gegeven de nog in 2009 
geconstateerde grote onzekerheid en diversiteit in Europa omtrent de in
vulling en rechtsgevolg van het transparantiegebod, zacht gezegd opzien
barend. Wie de sinds Invitel gewezen rechtspraak tot zich laat doordrin
gen, ziet echter dat het Hof van Justitie zijn legitimatie hiervoor vindt in 
de telkens weer benadrukte open, contextuele benadering van artikelen 3 
en 4 lid 1 Richtlijn en de ruimte die het Hof van Justitie nadrukkelijk aan 
de nationale rechter overlaat.

98. Hieronder wordt een aantal "sporen" in de rechtspraak van het Hof van
Justitie gevolgd. Het systeem van de Richtlijn is in de Procesinleiding en 
in appel uiteengezet.

6.1 Transparantie als gezichtspunt in de oneerlijkheidstoets

99. Voor een goed begrip is relevant dat de Richtlijn en bijbehorende recht
spraak van het Hof van Justitie inzake transparantie ziet op twee funda
menteel verschillende vragen:

• De vraag welke betekenis transparantie heeft bij de uitvoering van 
de oneerlijkheidsbeoordeling (artikelen 3 en 4 lid 1 Richtlijn).

• De vraag of er sprake is van een kembeding dat transparant is, en op 
die grond bij wege van uitzondering buiten de oneerlijkheidstoetsing 
blijft (artikel 4 lid 2 Richtlijn).

100. Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat het begrip transparantie voor 
beide rechtsvragen dezelfde betekenis of draagwijdte heeft. In het Kasler- 
arrest56 zegt het Hof van Justitie hierover:

55 In HvJ EG 10 mei 2001, 0144/99, ECLI:EU;C:2001:257 (<Commissie/Nederland) was uitsluitend aan de orde 
dat het transparantiegebod op grond van de eisen van een correctie richtlijnimplementatie in het NBW diende 
te worden opgenomen. In HvJ EU 21 november 2002, C-473/00, ECLI:EU:C:2002:705 (Cqfidis) punt 23 
heeft het Hof de kans om zich daarover uit te spreken niet benut. HvJ EU 3 juni 2010 0 484/08, 
ECLI:EU:C:2010:309 (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid) en HvJ EU 16 november 2010, O 
76/10, ECLI:EU:C:2010:685 (Pohotovost) betreffen de uitzondering in artikel 4 lid 2 Richtlijn en geven nog 
geen richting voor de invulling en de rechtsgevolgen van het transparantiegebod ten aanzien van bedingen in 
algemene voorwaarden.

56 HvJ EU 30 april 2014, 026/13, ECLI:EU:C:2014:282 (Kasler).
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"69. Bijgevolg heeft dit in artikel 4, lid 2, van richtlijn 93/13 opgenomen 
vereiste dezelfde draagwijdte als het in artikel 5 van die richtlijn bedoelde 
vereiste."

101. Dat het begrip transparantie voor beide rechtsvragen dezelfde betekenis 
heeft, betekent echter niet dat het in beide gevallen ook dezelfde functie 
heeft:

• Bij de eerste vraag neemt het transparantievereiste plaats als één van 
de toetsingselementen van artikel 3 en 4 lid 1 Richtlijn die door de 
rechter in aanmerking moeten worden genomen bij de uit te voeren 
oneerlijkheidsbeoordeling.

• Bij de tweede vraag, over de uitzondering van artikel 4 lid 2, is de 
aanwezigheid van voldoende transparantie een zelfstandig vereiste 
dat direct bepalend is voor de toepasselijkheid van de uitzondering.

102. Het Hof van Justitie verwijst daarom in arresten over transparantie soms 
wel naar andere toetsingselementen (bij vraag 1), en bij andere gevallen 
niet (bij vraag 2). Alleen bij de uit te voeren oneerlijkheidsbeoordeling is 
er plaats voor het meewegen van andere elementen zoals bedoeld in arti
kel 4 lid 1 Richtlijn. Immers, bij de beantwoording van de vraag of een 
kembeding voldoende transparant is, staat het transparantievereiste vol
gens artikel 4 lid 2 Richtlijn op zichzelf.

103. Dat het transparantiegebod bij vraag 1, de oneerlijkheidsvraag, moet 
worden ingebed in de integrale oneerlijkheidsbeoordeling en niet als zo
danig doorslaggevend is blijkt al uit Invit el. In Invitel ging het Hof van 
Justitie niet mee met de tweede prejudiciële vraag of een intransparant 
beding van rechtswege oneerlijk is, door de oneerlijkheidsbeoordeling 
aan de verwijzende rechter te laten, en daarvoor materiële transparantie 
en het al dan niet bestaan van een beëindigingsrecht van de consument als 
gezichtspunten mee te geven.

104. In RWE wordt de inbedding van het transparantiegebod in de integrale 
oneerlijkheidsbeoordeling nog duidelijker. Zie punt 55 en dictum sub 2:

• Het Hof van Justitie benadrukt gelijkelijk het wezenlijk belang van 
zowel transparantie als de aanwezigheid van een effectieve opzeg- 
gingsmogelijkheid.

• Het Hof van Justitie geeft daarnaast een verdere contextuele inbed-
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ding door de verwijzing naar de harmonisatie van informatievoor- 
schriften ingevolge Richtlijn 2003/55/EG op de gasmarkt en het ont
breken van volkomen concurrentie op die markt.

• Er volgt een uitdrukkelijke opdracht aan de nationale rechter om bij 
de oneerlijkheidsbeoordeling rekening te houden met alle omstan
digheden van het concrete geval, daaronder begrepen alle bedingen 
van de algemene voorwaarden van de consumentenovereenkomsten 
waarvan het omstreden beding deel uitmaakt.

105. In een groot aantal uitspraken na RWE behandelt het Hof van Justitie het 
begrip transparantie in het kader van vraag 2, de uitzondering voor trans
parante kembedingen, ofwel als een stand a/one-vereiste. Dit betreft de 
uitspraken Matei, Kasler, Van Hove, Bncura, Naranjo en Andricinc. Deze 
uitspraken zijn hierdoor wel relevant voor de uitleg van wat transparantie 
inhoudt, maar niet voor de verdere invulling van de oneerlijkheidstoets 
van artikel 3 en 4 lid 1 Richtlijn.

57106. In Constructora Principado, Bucura en Banco Primus behandelt het 
Hof van Justitie het begrip transparantie wel weer in het kader van de on- 
eerlijkheidsvraag en krijgt het dienovereenkomstig de evenwichtige in
bedding van artikel 4 lid 1 Richtlijn. Ook Bucura is illustratief: het Hof 
van Justitie wijst op zijn eigen beperkte taak en de rol van de nationale 
rechter (punt 47), vervolgens op de door artikel 4 lid 1 Richtlijn voorge
schreven concrete toetsing (punt 48) om daarna het transparantiegebod te 
noemen (punt 49). Het Hof van Justitie maakt duidelijk dat als het trans
parantiegebod geschonden wordt geacht, de rechter vervolgens de brede 
contextuele toetsing moet verrichten (punten 63-64):57 58

"Si cette juridiction conclut que tel n’est pas 3e cas, elle est, ainsi qu’il a été 
rappelé au point 50 du présent arrêt, tenue d’apprécier le caractère abusif, 
au sens de Partiele 3 de la directive 93/13, des clauses du contrat considéré.

Un tel examen implique que la juridiction de renvoi apprécie si, eu égard a 
toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat en cause au prin-

57 HvJ EU 26 januari 2017, C-42I/I4, ECLI:EU:C:2017:60 (Banco Primus), punt 64, in verbinding met punten 
65-66. In dit licht is HvJ EU 28 juli 2016, C-191/15, EU:C;2016:612 (Vereinfiir Konsumenteninformationl 
Amazon EU Sari) een 'outlier' die tegen de achtergrond van HvJ EG 27 juni 2000, 0240/98-0244/94, 
ECLI:EU:C:2000:346 (Océano) moet worden begrepen in het licht van het feit dat het ging om een forumkeu- 
zebeding.

58 Evenzo in HvJ EU 26 januari 2017, C-421/14, ECLI:EU:C:2017:60 (Banco Primus) punt 64, en eerder in HvJ 
EU 16 november 2010, 076/10, ECLI:EU:C:2010:685 (Pohotovost), punt 71-72 en HvJ EU 3 juni 2010, O 
484/08, ECLI:EU:C:2010:309 (Caja de Ahorrosy Monte de Piedad de Madrid), punt 32.
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cipal, la description des modalités de calcul des intéréts annuels et 
F omission de différentes informations relatives aux conditions de rembour- 
sement du crédit sont susceptibles de conférer a ces clauses un caractère 
abusif au sens des articles 3 et 4 de cette directive (voir, en ce sens, ordon- 
nance Pohotovosf, 076/10, EU:C:2010:685, point 73)."

107. Deze inbedding van het transparantiegebod in een contextuele integrale 
oneerlijkheidstoets gaat gepaard met een veelheid aan uitspraken waarin 
het transparantiegebod niet speelt maar andere abstracte aanwijzingen 
voor de oneerlijkheidsbeoordeling zijn geformuleerd. Arresten als Pan
non, Aziz, Constructora Principado, Banco Primus bevestigen de centrale 
rol van de toetsing aan de hand van alle omstandigheden van het geval op 
grond van artikel 4 lid 1 Richtlijn.59 Met name de laatste twee arresten 
maken duidelijk dat de nationale rechter niet kan volstaan met de twee 
aanwijzingen in Aziz ter invulling van de abstracte begrippen "aanzienlij
ke evenwichtsverstoring" en "goede trouw" (de zgn. fictieve toets, zie 
Hoofdstuk 6.5 hieronder), maar dat de integrale oneerlijkheidstoets altijd 
moet worden verricht. De volgende contextuele toetsingselementen zijn 
onder meer aan de orde geweest in de rechtspraak van het Hof van Justi
tie:

alle overige bedingen van de overeenkomst60 
de aard van de goederen of diensten;61 62 63
de gevolgen die het beding kan hebben in het kader van het op de

62overeenkomst toepasselijke recht;
het al dan niet bestaan van geschikte en doeltreffende middelen om 
de gevolgen van een beroep op een beding te pareren; 
de (Unierechtelijke) regulatoire context;64
de gebruikelijkheid van de bedingen c.q. van de wijze waarop de 
rechtsverhouding door dat beding wordt geregeld;65 
de mate waarin het contract voorziet in een tegenpresta
tie/compensatie voor een (geïsoleerd beschouwd) bezwarend be-

59 HvJ EU 4 juni 2009, 0243/08, ECLI:EU:C:2009:35Ö, (Fannon GSM), punt 39; HvJ EU 14 maart 2013, O 
415/11, ECLI:EU:C:20I3:164 (Aziz), punt 71; HvJ EU 16 januari 2014, C-226/I2, ECLI:EU:C:2014:10 
(Constructora Principado), punt 24; HvJ EU 26 januari 2017, C-421/14, ECLI:EU:C:2017:60 (Banco Pri
mus), punt 61.

60 HvJ EU 21 februari 2013, 0472/11, ECLI:EU:C:2013:88 (Banff Plus Bank), punt 40, HvJ EU 16 januari 
2014, 0226/12, ECLI:EU:C:2014:10 (Constructora Pincipado), punt 24.

61 Zie HvJ EU 26 januari 2017, 0421/14, ECLI:EU:C:2017:60 (Banco Primus), punt 61 met verwijzingen.
62 HvJ EU I april 2004, 0237/02, ECLÏ:EU:C:2004:209 (Freiburger Kommunaïbauten), punt 21; HvJ EU 16 

november 2010, 076/10, ECLI:EU:C:2010:685 (Pohotovost), punt 59, HvJ EU 14 maart 2013, 0415/11, 
ECLI:EU:C:2013:164 (Aziz), punt 71; HvJ EU 16 januari 2014, 0226/12, ECLI:EU:C:2014:10 (Constructora 
Principado) punt 24; HvJ EU 26 januari 2017, 0421/14, ECLI:EU:C:2017:60 (Banco Primus), punt 61.

63 Zie HvJ EU 14 maart 2013, 0415/11, ECLI:EU:C:2013:164 (Aziz) punt 73, HvJ EU 26 januari 2017, O 
421/14, ECL1:EU;C:2017:60 (Banco Primus), punt 66.

64 HvJ EU 20 september 2017, 0186/16, ECU:EU:02017:703 (Andriciuc), punt 49.
Zie HvJ EU 26 januari 2017, 0421/14, ECLI:EU:C:2017:60 (Banco Primus), punt 65, parafrase.
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ding;66 *
/n

het cumulatieve effect van alle bedingen in de overeenkomst; 
de vraag of sprake is van een oneerlijke handelspraktijk.68

108. Uit deze inventarisatie blijkt dat het hierbij gaat om elementen die van 
wezenlijk belang kunnen zijn in de integrale oneerlijkheidstoetsing. Het 
al besproken arrest SEBA c.sJGemeente Amsterdam bevestigt dit: het ge
geven dat de erfpachtvoorwaarden niet zijn ingericht conform het materi
ele transparantiegebod laat onverlet dat de andere factoren volgens Uw 
Raad een doorslaggevende rol kunnen spelen, en vervolgens in de verwij- 
zingsprocedure ook hebben gespeeld.69

109. Tot besluit. Over de waarde van transparante algemene voorwaarden voor 
de consument bestaan uiteenlopende visies. Ook bij perfect transparante 
voorwaarden is het bij woningfinancieringen zelfs voor een productspe- 
cialist met zowel financieel economische als juridische expertise, gelet op 
in hoofdstuk 2 bedoelde onzekerheidsdilemma uiterst lastig tot een ade
quate beoordeling te komen en ook dan nog moet achteraf blijken welke 
keuze het gunstigst uitpakt.

110. De visie van de nationale wetgever berustte op het realisme dat consu
menten ook perfect transparante algemene voorwaarden niet lezen. De 
wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat consumenten voor
waarden niet plegen te lezen zijn talrijk.70 Het is blijkens die onderzoeken 
een fictie dat consumenten door transparantere algemene voorwaarden tot 
een geïnformeerde keuze komen. De onderzoeken onderstrepen dat het 
een illusie is dat de consument op basis van een rationele analyse van de 
economische gevolgen van contractsbepalingen zijn belangen behartigt.

111. Dat is vanzelfsprekend geen excuus voor intransparante bedingen. Trans
parantie dient het belang van de consument die wel bereid is de algemene 
voorwaarden te lezen. Bovendien kan transparantie dwingen tot een bete
re uitoefeningscontrole op het gebruik dat de aanbieder ervan maakt. Op

66

67

68

69

70

Conclusie A-G Saugmansgaard van 2 juni 2016 bij HvJ 21 december 2016, C-119/15, ECLI:EU:C:2016:388 
(Verein für Konsumenteninformation/Amazon)1, HvJ EU 16 januari 2014, C-226/12, ECLI:EU:C:2014:10 
('Constructora Principado), punt 29 (impliciet), zie ook al HvJ EU 1 april 2004, C-237/02, 
ECLI:EU:C:2004:209 {Freiburger Kommunalbauten) punt 23, HvJ EU 16 november 2010, C-76/10, 
ECLI:EU:C:2010:685 (Pohotovost), punt 64 e.v. (beperkt tot het transparantiegebod); zie voorts ook de con
siderans sub 19 van de Richtlijn, waarin is vermeld dat ook de priis-kwaliteitverhouding in aanmerking kan 
worden genomen.
HvJ EU 21 april 2016, C-377/14, ECLI:EU;C:2016:283, (Radlinger), punt 42 en HvJ 10 september 2014, C- 
34/13, ECLI:EU:C:2014:2189 {Kusionova), punt 95.
HvJ EU 15 maart 2012, C-453/10, ECLI:EU:C:2012:144 (Perenicova), punt 43.
Zie in dat verband ook Conclusie A-G Hartlief, ECLI:NL:PHR:2018:788, nr. 5.20.
Zie bronnen voetnoot 6.
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die verantwoording achteraf is de rechtspraak van het Hof van Justitie
*7 1overigens niet gebaseerd en voor dat doel bestaan ook andere bescher- 

mingsmechanismen in het recht van de lidstaten (zoals in Nederland arti
kel 6:248 lid 2 BW).

112. De bottom line is wat de Bank betreft dat wijzigingsbedingen niet over 
een kam zijn te scheren en dat transparantie op verschillende manieren 
kan worden bereikt. Uiteindelijk draait het ook of vooral om de ratio en 
rechtvaardiging van het beding binnen de brede contractuele en maat
schappelijke context van het geval. Daarbij geldt dat de wijzigingsbedin
gen bij woningfmancieringen niet exclusief het belang van de bank als 
kredietaanbieder dienen maar ook dat van de leningnemer, gelet op de 
hiervoor in Hoofdstukken 2 en 3 vermelde voordelen.

6.2 Taakafbakening Hof van Justitie en nationale rechter

In vrijwel alle arresten over de Richtlijn bewaakt het Hof van Justitie 
zorgvuldig de grensafbakening met de bevoegdheid van de nationale 
rechter. Océano (2000) geeft een zeldzaam voorbeeld van een beding dat 
het Hof van Justitie rechtstreeks toetste aan de maatstaf van artikel 3 
Richtlijn.71 72 73

114. In Freiburger Kommimalbauten (2004) heeft het Hof van Justitie verdui
delijkt dat het om een bijzonder geval ging, omdat het forumkeuzebeding 
per definitie, los van de aard van de overeenkomst en de overige omstan
digheden van het geval, het contractuele evenwicht in strijd met de goede 
trouw aanzienlijk verstoort en dus oneerlijk is. Het Hof van Justitie heeft 
dit sindsdien niet meer gedaan en keer op keer, in enigszins wisselende

73bewoordingen, zijn eigen beperkingen benadrukt. Freiburger Kommu-

71 Hier speelt waarschijnlijk de grondslag van de Richtlijn in het VWEU en het vrij verkeer van goederen en 
diensten een rol. Zoals in de considerans van de Richtlijn tot uitdrukking is gebracht is een doelstelling van de 
Richtlijn om de interne markt te bevorderen en die doelstelling is in essentie gericht op het moment van con- 
tractsluiting.

72 HvJ EG 27 juni 2000 gevoegde zaken C-240/98 tot en met C-244/98 (Océano); Vgl. ook HvJ EU 28 juli 2016 
zaak C-191/15 (VKl/Amazon).

73 Zie HvJ EU 1 april 2004, C-237/02, ECLI:EU:C:2004:209 (Freiburger Kommimalbauten), punt 19-22 en 
verder HvJ EU 16 november 2010, 076/10, ECLI:EU:C:2010:685 (Pohotovost), punt 60; HvJ EU 9 novem
ber 2010, C-137/08, ECLI:EU;C:2010:659 (Pénzügyi Lizing), punt 44; HvJ EU 15 maart 2012, C-453/10, 
ECLI:EU:C:2012;144 (Perenicova), punt 44; HvJ EU 26 april 2012, C-472/10, ECL1:EU:C:2012:242 (Invi
tel), punt 22; HvJ EU 14 maart 2013, C-415/11, ECLI:EU:C:2013:164 (Aziz), punt 66; HvJ EU 14 november 
2013, (gevoegde zaken) 0537/12 en Ol 16/13, ECLI:EU:C:2013:759 (Banco Popular Espafiol & Banco de 
Valencia), punt 63; HvJ EU 21 maart 2013, 092/11, ECLI:EU:C:2013:180 (RWE), punt 48; HvJ EU 21 fe
bruari 2013, 0472/11, ECLI:EU:C:2013:88 (Banff Plus Bank), punt 40; HvJ EU 16 januari 2014, C-226/12, 
ECL1:EU:C:2014:10 (Constructora Principado), punt 20; HvJ EU 30 april 2014, 026/13, 
ECLI:EU:C:2014:282 (Kasler), punt 40; HvJ EU 26 februari 2015, 0143/13 (Matei), punt 78, slot; HvJ EU 
23 april 2015, 096/14, ECLI:EU:C:2015:262 (Van Hove), punt 27-28; HvJ EU 21 juni 2014, 0348/14, 
ECLI:EU:C:2015:447 (Bucura), punt 46-47; HvJ EU 26 januari 2017, 0421/14, ECLI:EU:C:2017:60 (Banco 
Primus), punt 57 t/m 61; HvJ EU 20 september 2017, C-186/16, ECLI:EU:C:2017;703 (Andriciuc), punt 53.
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nalbaaten wordt daarom algemeen beschouwd als een principieel arrest 
en dat is terecht. Het Hof van Justitie overwoog in deze uitspraak:

"21 Het antwoord op de vraag of een beding in een overeenkomst al dan 
niet een oneerlijk karakter heeft, moet volgens artikel 4 van de richtlijn 
worden gegeven met in aanmerkingneming van alle omstandigheden rond 
de sluiting van de overeenkomst, op het moment waarop de overeenkomst 
is gesloten, rekening houdend met de aard van de goederen of diensten 
waarop de overeenkomst betrekking heeft. Opgemerkt moet worden dat in 
deze context 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 rechtsstelsel impliceert.

22 Zoals de advocaat-generaal in punt 25 van zijn conclusie heeft opge
merkt, volgt daaruit dat het Hof in het kader van de hem bij artikel 234 EG 
toebedeelde bevoegdheid tot uitlegging van het gemeenschapsrecht de al
gemene door de gemeenschapswetgever gebruikte criteria kan uitleggen 
teneinde het begrip oneerlijk beding te definiëren. Het kan zich echter niet 
uitspreken over de toepassing van die algemene criteria op een specifiek 
beding dat moet worden onderzocht in het licht van de omstandigheden van 
het betrokken geval."

115. Het Hof van Justitie laat structureel een wezenlijke ruimte aan de nationa
le rechter om recht te doen aan de in artikelen 3 en 4 lid 1 Richtlijn be
doelde omstandigheden.74 Wat de nationale rechters daarmee doen, is in 
de rechtspraak van het Hof van Justitie natuurlijk niet zichtbaar. Het is 
niet zichtbaar hoe omstandigheden zoals de aard van de dienst of over
eenkomst, de overige bedingen in het contract en de bredere nationale 
context het resultaat van een integrale oneerlijkheidstoets bepalen. Daar
door dreigt een al te sterke oriëntatie op de door het Hof van Justitie ge
formuleerde abstracte aanwijzingen / gezichtspunten (zoals het transpa
rantiegebod) ten koste van de open, contextuele toetsing aan artikelen 3 
en 4 lid 1 Richtlijn, die weliswaar steevast wordt benadrukt, maar waar
van de concrete toepassing aan de nationale rechter wordt overgelaten. 
Het bestreden arrest van het Hof Amsterdam is een schoolvoorbeeld van 
deze te sterke oriëntatie op één "abstracte aanwijzing", doordat een te 
grote, geïsoleerde betekenis is toegekend aan (een bepaalde vorm van) 
materiële transparantie.

74 Zie recentelijk conclusie A-G Hartlief, ECLI:NL:PHR:2018:788, nrs. 5.28-5.29: "Van belang is dat de beoor
deling of een beding als oneerlijk is aan te merken, aan de nationale rechter is overgelaten. [..] Het HvJ EU 
hecht dus aan een concrete beoordeling van het beding, dat wil zeggen, met inachtneming van alle omstandig
heden van het geval."
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6.3 Onderdeel l.j en uitzondering in onderdeel 2 sub b, eerste alinea,
Bijlage

116. De Bijlage bij de Richtlijn bevat een opsomming van bedingen die een 
indicatie van oneerlijkheid geven (blauwe lijst). Volgens onderdeel l.j 
van de Bijlage geldt als indicatief oneerlijk een beding dat de gebruiker 
daarvan machtigt zonder geldige, in de overeenkomst vermelde reden 
eenzijdig de voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen. Onderdeel 2 
sub b, eerste alinea, van de Bijlage strekt in bepaalde gevallen tot elimi
natie van die indicatie.

117. De blauwe lijst en de uitzonderingen daarop zijn een bron van uitleg- 
onzekerheden.

118. De status van de blauwe lijst als "slechts indicatieve en niet-uitputtende 
lijst" is sinds Commissie/Zweden15 bij herhaling benadrukt door het Hof

Hf-* HH HQvan Justitie. In Invitel en Asbeek Brnsse en Sebastyen oordeelt het 
Hof van Justitie dat het figureren van een beding op de Bijlage "een we
zenlijk aspect vormt waarop de bevoegde rechter zijn beoordeling van het 
oneerlijk karakter kan baseren." De nationale rechter kan {may, pent) dat

*7Qdoen, maar is dus niet verplicht om dat te doen.

119. Ook de uitzondering van onderdeel 2 sub b, eerste alinea, Bijlage geeft
Q A

aanleiding tot vragen van uitleg. Het Hof van Justitie heeft zich nog niet 
expliciet over deze uitzondering uitgesproken. Invitel, RWE en Kasler 
gaan niet over een beding als bedoeld in deze uitzondering. Matei betreft 
een wijzigingsbeding ter zake van een vaste rente, maar het Hof van Jus
titie spreekt zich niet uit over de specifieke uitzondering voor financiële

• SIdienstverleners. De travaux préparatoirs van de Richtlijn geven geen 
uitsluitsel over de betekenis van de bedoelde uitzondering op onderdeel 
l.j. Het enige wat wel duidelijk is, is dat de uitzondering voor financiële 
instellingen van meet af aan in het ontwerp voor de Richtlijn zat en on- * 76 77 78 79 80 *

73 MvG nrs. 60-61.
76 HvJ EU 26 april 2012, C-472/10, ECLI:EU:C:2012:242 {Invitel), punt 26.
77 HvJ EU 30 mei 2013, 0488/11, ECLI:EU:C2013:341 (AsbeekBrusse), punt 54.
78 HvJ EU 3 april 2014, 0342/13, ECLI:EU:C:2014:1857 (Sebestyén), punt 32.
79 Zie over dit onderscheid tussen "kan" en "mag" ook HvJ EU 30 april 2014, 026/13, ECLI:EU:O2014:282 

(Kasler), punt45 en HvJ 26 februari 2015, 0143/13, ECLI:EU:O2015:127 (Matei), punt 53.
80 Zie bijvoorbeeld Eva Lomnicka, 'Unilateral Variation in Banking Contracts: An 'Unfair Term'?', in: Peter 

Cartwright (red.), Consumer protection in Financial Sendees, Londen: Kluwer Law International 1999, p. 
114-122.

81 In Invitel, RWE, Kasler en Matei noemt het Hof de uitzonderingen in onderdeel 2 b eerste alinea en d, als 
argument voor zijn invulling van het transparantievereiste bij wijzigingsbedingen en het gezichtspunt van een 
beëindigingsrecht.
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O’)
danks kritiek erop steevast is gehandhaafd. In met name Engelse litera
tuur zijn bezwaren geuit tegen de rechtspraak van het Hof van Justitie 
over wijzigingsbedingen, in het licht van de specifieke uitzondering voor

83financiële instellingen.

120. De betekenis van de blauwe lijst en de uitzonderingen daarop is intussen 
beperkt aangezien zowel de indicatie als de eliminatie daarvan onverlet 
laten dat de nationale rechter hoe dan ook een integrale oneerlijkheids
toets moet uitvoeren en dat deze daarbij van het Hof van Justitie een we
zenlijke ruimte aan de nationale rechter om recht te doen aan de in artike
len 3 en 4 lid 1 Richtlijn bedoelde omstandigheden.

121. Onderdeel l.j van de Bijlage stelt intussen wel buiten twijfel dat een wij
zigingsbeding dat geen geldige in de overeenkomst vermelde reden bevat, 
een indicatie is van oneerlijkheid. Dat is begrijpelijk want het ontbreken 
van een in de overeenkomst vermelde geldige reden kan duiden op een 
mogelijk transparantietekort of mogelijk risico dat de gebruiker zich een
zijdig ten koste van de consument kan bevoordelen.

122. Dat zijn terechte aandachtspunten binnen de integrale oneerlijkheidstoets. 
Maar feit is wel dat dit, ongeacht de indicatie van Bijlage 1 .j, ook al volgt 
uit de integrale oneerlijkheidstoets van artikelen 3 en 4 lid 1 Richtlijn. 
Wat een transparantietekort betreft, als onderdeel van de integrale oneer
lijkheidstoets, heeft dit gestalte heeft gekregen via Invitel en daarop vol
gende uitspraken.

123. Onjuist zou zijn de integrale oneerlijkheidstoets te versimpelen door de 
betekenis van het transparantiegebod en de indicatie van Bijlage onder
deel l.j via een dubbeltelling eenvoudigweg bij elkaar op te tellen. Als er 
via die indicatie betekenis wordt toegekend aan een transparantietekort 
dan behoort daar niet onder de noemer van een transparantiegebod nog
maals gewicht aan datzelfde tekort te worden toegekend. Transparantie is 
van wezenlijk belang, maar "dubbeltellingen" in de weging horen van
zelfsprekend te worden vermeden. Zou een transparantietekort dubbel tel
len, dan valt - anders gezegd - niet in te zien waarom dit anders zou zijn 
voor de daartegenover mee te wegen voordelen en waarborgen voor de 
consument. 82 83

82 A. Henkel, Inhaltskontroïïe von Finanzprodukten nach der Richtlinien 93/13/EWG des Rates fiber missbauch- 
liche Klauseln in Verbrauchervertrdgen, Berlijn: Tenea 2004, p. 64-67 en 425-437.

83 M. Waters QC, 'Unfair terms in consumer contracts', in: Wurtzburg and Mills, Building Society Law, Sweet & 
Maxwell, Thomson Reuters 2015, release 36, p. 69-90; M. Waters QC, ’The requirement of transparency un
der the Directive on unfair terms in consumer contracts: some problems', Butterworths Journal of Internation
al Banking and Financial law, december 2017, p. 697-699.
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124. Waar het uiteindelijk - ongeacht een oneerlijkheidsindicatie van onder
deel l.j en ongeacht de uitzondering daarop van onderdeel 2.b, eerste ali
nea - op aankomt is de oneerlijkheidsvraag. Dat is de vraag of het beding 
in strijd met de goede trouw een aanzienlijke voor de consument nadelige 
evenwichtsverstoring in de rechten en veiplichtingen van partijen veroor
zaakt en die vraag moet hoe dan ook met inachtneming van alle overige 
bedingen, de aard van de dienstverlening en alle overige omstandigheden 
bij het sluiten van de overeenkomst worden beantwoord. Die vraag moet 
worden beantwoord met een specifieke motivering waarin op alle rele
vante omstandigheden wordt ingegaan.

125. Daarbij komt dat de Richtlijn de nationale wetgever de vrijheid laat de 
vermelding van wijzigingsbedingen in de Bijlage niet over te nemen (zo 
lang zij maar voldoende toegankelijk zijn voor de burgers in de lid
staat).84 Zie ook de considerans van de Richtlijn:

"Overwegende dat in het kader van deze richtlijn de lijst van bedingen in de 
bijlage slechts indicatief kan zijn en dat zij, gelet op dit minimumkarakter, 
door de Lid-Staten in het kader van hun nationale wetgeving aangevuld of 
beperkender geformuleerd kan worden, met name wat de draagwijdte van 
die bedingen betreft;"

126. Zoals in hoger beroep is uiteengezet, kan een "beperkender formulering" 
(met name wat de draagwijdte betreft) bezwaarlijk anders worden uitge
legd dan als tegenstelling van "aangevuld" (geformuleerd). Zoals gezegd 
heeft de Nederlandse wetgever van die mogelijkheid gebruik gemaakt 
door wijzigingsbedingen niet op de grijze of zwarte lijst te plaatsen en 
daarmee uitsluitend onder het regime van de open norm te brengen. De 
Richtlijn laat de keuze toe om de bepalingen beperkender te formuleren 
en laat de keuze van de Nederlandse wetgever toe om onderdeel l.j en de 
uitzonderingen daarop helemaal niet te implementeren.

127. Gevolg van niet-implementatie van de indicatie van onderdeel l.j is dat 
ook de uitzondering hierop in onderdeel 2.b, eerste alinea, van de Bijlage 
haar belang verliest, aangezien die uitzondering ertoe strekt de niet- 
geïmplementeerde indicatie te neutraliseren.

128. In dit verband is in de procesinleiding benadrukt dat prejudiciële vragen 
aan het Hof van Justitie over de uitleg van die indicatie / uitzondering 
daarop achteiwege kunnen blijven en daarom partijen bespaard zouden

84 HvJ EG 7 mei 2002, C-478/99, ECLI:EU:C:2002:281 (Commissie/Zweden).
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moeten worden, gelet op de al lange looptijd van deze procedure. Dit is 
gerechtvaardigd aangezien ook de indicatie respectievelijk eliminatie 
daarvan en uitlegvragen daaromtrent, hoe dan ook onverlet laten:

i) dat de nationale rechter een integrale oneerlijkheidstoets dient uit te 
voeren waarin alle relevante elementen waaronder naast het transpa- 
rantiebelang, ook de waarborgen en voordelen voor de consument 
moeten worden meegewogen.

ii) dat de nationale rechter bij die oneerlijkheidstoets structureel een 
wezenlijk ruimte krijgt van het Hof van Justitie om aan de verschil
lende Toetsingselementen recht te doen overeenkomstig nationaal 
recht.

129. Wat daarnaast duidelijk is, is dat het Hof Amsterdam onderdeel 1 j. en de 
uitzondering daarop onjuist heeft uitgelegd door daarbij mede acht te 
slaan op omstandigheden die dateren van na contractssluiting. Immers, al
leen de omstandigheden ten tijde van conti4 actshdting mogen worden be
trokken in de toetsing op grond van artikelen 3 en 4 lid 1 Richtlijn.85 86 Het 
Hof van Justitie is hier in recente rechtspraak zeer expliciet over, zie met 
name het recente arrest Andricincs6, punten 53-54:

"In dit verband heeft het Hof reeds geoordeeld dat, om te beoordelen of een 
contractueel beding als oneerlijk moet worden aangemerkt, de nationale 
rechter, zoals is bepaald in artikel 4 van richtlijn 93/13, alle omstandighe
den rond de sluiting van de overeenkomst „op het moment waarop de over
eenkomst is gesloten” in aanmerking moet nemen, rekening houdend met 
de aard van de goederen of diensten waarop de overeenkomst betrekking 
heeft [..].

Zoals de advocaat-generaal in de punten 78, 80 en 82 van zijn conclusie 
heeft opgemerkt, moet bij de beoordeling van het oneerlijke karakter van 
een contractueel beding bijgevolg worden uitgegaan van het moment waar
op de betrokken overeenkomst is gesloten, rekening houdend met alle om
standigheden waarvan de verkoper op dat moment kennis kon hebben en

85 Zie arresten HvJ EU 4 juni 2009, 0243/08, ECLÏ:EU:C:2009:350 (Pannon GSM), punt 39, HvJ EU 9 no
vember 2010, 0137/08, ECLI:EU:C:2010:659 (Pénzügyi Lizing), punt 42; HvJ EU 16 november 2010, 
076/10, ECLI:EU:C:2010:685 (Pohotovost), punt 59; HvJ EU 21 juni 2014, 0348/14, E- 
CLÏ:EU:C:2015:447 (Bucura), punt 48; HvJ EU 21 april 2016, 0377/14, ECLI:EU:C:2016:283 (Radiinger), 
punt 94; HvJ EU 26 januari 2017, 0421/14, ECLI:EU:C:2017:60 (Banca Primus), punten 61 en 65 en HR 21 
april 2017, ECLI:NL:HR:2017:773 zie voorts M.H. Wissink, 'Onroerend goed en algemene voorwaarden', 
WPNR 2018/7179, p. 75.

86 HvJ EU 20 september 2017, 0186/16, ECLI:EU:C:2017:703 (Andriciuc).
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die gevolgen konden hebben voor de latere uitvoering van die overeen
komst, aangezien een contractueel beding een verstoring van het evenwicht 
tussen de contractpartijen in zich kan dragen die zich pas tijdens de uitvoe
ring van de overeenkomst manifesteert."

130. Hiermee is onverenigbaar dat, zoals het Hof Amsterdam oordeelt, de 
vraag naar de geldigheid van een wijzigingsbeding mede afhangt van (i) 
de vraag of de gebruik er van het beding ten tijde van de wijziging een 
"geldige reden" heeft en (ii) de vraag of de redenen voor de wijziging 
transparant zijn toegelicht. De uitleg van het Hof Amsterdam zou ertoe 
leiden dat de geldigheid van een wijzigingsbeding in een duurovereen
komst afhankelijk wordt van de omstandigheden waaronder dit eenmaal 
wordt uitgeoefend, terwijl die omstandigheden tijdens de looptijd ver
schillen. De benadering van het Hof Amsterdam hoort thuis in een uitoe- 
feningstoetsing op de grond van artikel 6:248 lid 2 BW. Zie over de uit
zondering in onderdeel 2.b, eerste alinea, Bijlage verder de stukken van

on

de Bank in appel.

6.4 Eén Toetsingselement uitgelicht: een contractueel beëindigings- 
/omzettingsrecht gerelateerd aan de rechtspraak van het Hof van 
Justitie

%

131. In de Procesinleiding en in de Hoofstukken 2, 3 en 4 van deze schrifte
lijke toelichting is al uitvoerig, vanuit verschillende perspectieven, inge
gaan op de contractuele en bredere maatschappelijke context van de Wij
zigingsbedingen, die volgens de Bank maakt dat zij geen aanzienlijke en 
ongerechtvaardigde evenwichtsverstoring opleveren.

132. Een belangrijk element betreft het Omzettings- en Beëindigingsrecht. Het 
Beëindigingsrecht geeft de Leningnemer als aanvulling op zijn overeen
gekomen contractszekerheid ook contractsvrijheid. Het Omzettingsrecht 
geeft hem als aanvulling op een (potentieel) zeer scherp tarief ook ta- 
riefsvrijheid en een alternatieve vorm van tariefszekerheid/materiële 
transparantie. Zie hiervoor nr. 39. 87

87 Zie voorts onder meer A. Henkel, Inhaltskontrotte von Finanzprodukten nach der Richtlinien 93/I3/EWG des 
Rates fiber missbauchliche Klauseln in Verbrauchervertrdgen, Berlijn: Tenea 2004, p. 425-435; Eva Lomni- 
cka, 'Unilateral Variation in Banking Contracts: An 'Unfair Term'?', in: Peter Cartwright (red.), Consumer 
protection in Financial Services, Londen: Kluwer Law International 1999, p. 114-122. M. Waters QC, 'Unfair 
terms in consumer contracts', in: Wurtzburg and Mills, Building Society Law, Sweet & Maxwell, Thomson 
Reuters 2015, release 36, p. 69-90; M. Waters QC, 'The requirement of transparancy under the Directive on 
unfair terms in consumer contracts: some problems', Buttenvorths Journal of International Banking and Fi
nancial law, december 2017, p. 697-699.
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133. Toegespitst op het Beëindigingsrecht is het verhelderend (nogmaals) 
nader te kijken naar het RWE- arrest. Het Hof van Justitie overweegt - zie 
punt 55 en dictum sub 2 - dat wezenlijk belang moet worden gehecht aan 
met name:

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 van deze 
prijs kan voorzien. 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 tijd vooraf zullen worden geïnformeerd over de 
prijsaanpassing en hun opzeggingsrecht, mochten zij deze aanpassing niet 
wensen te aanvaarden, en
- de vraag of de consument in concreto daadwerkelijk zijn opzeggingsrecht 
kan uitoefenen."

134. RWE bevestigt aldus dat het wezenlijke belang van materiële transparan
tie. Het toetsingsmoment daarvoor ligt in beginsel bij het sluiten van de 
overeenkomst (vgl. artikel 4 lid 1 Richtlijn). Immers, zoals het Hof van 
Justitie daarbij benadrukt, kan tijdens de overeenkomst verschafte infor
matie een eventueel initieel transparantietekort niet neutraliseren.

135. Naar het Hof Amsterdam ten onrechte heeft veronachtzaamd, maakt RWE 
ook duidelijk dat naast materiële transparantie ook een effectieve exitmo
gelijkheid van wezenlijk belang is. Blijkens RWE hoeft die exitmogelijk
heid niet helemaal kosten- en moeitevrij te zijn, maar gaat het erom dat 
zij concreet benut kan worden (te beoordelen in de context van de aard 
van de dienstverlening en de overeenkomst alsmede de relevante markt
structuur (vgl. punt 54)).

136. De strekking hiervan is, uiteraard, dat de consument de autonomie moet 
hebben niet gebonden te (hoeven) zijn aan een eenzijdige wijziging van 
de overeenkomst door de dienstverlener en moet kunnen terugvallen op 
realistische alternatieven. Bij sommige diensten en contracten zal een en
kel beëindigingsrecht bijvoorbeeld in een gereguleerde markt of een con
currerende markt (die de aanbieders voldoende disciplineert) kunnen vol
staan om zulke alternatieven te bieden.

137. Als alleen al wordt stilgestaan bij het Beëindigingsrecht van de Lening- 
nemer dringt de conclusie zich op dat het Hof Amsterdam daar te gemak
kelijk aan is voorbijgegaan. Het Hof Amsterdam heeft niet vastgesteld dat
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de Leningnemers gelet op de "frictie" bij oversluiting (kosten, ongemak, 
kredietwaardigheidsbeoordeling) in concreto geen daadwerkelijke over
stapmogelijkheid hebben. Die vraag is wel degelijk relevant. Bij een wo- 
ningfmanciering is een overstap naar een andere aanbieder nu eenmaal 
steeds gemakkelijker. In 2017 betrof circa een kwart van de afgesloten 
hypotheken een oversluiting van een bestaande hypothecaire lening naar 
een andere aanbieder.88 De mogelijkheid van een overstap is in veel ge
vallen wel degelijk reëel, omdat het uiteindelijk erom gaat of een lening, 
na aftrek van transactiekosten, onder gunstiger voorwaarden kan worden 
overgesloten bij een andere financier.

138. De paradox bij de Euribor-hypotheken is dat de Leningnemers helemaal 
geen belang hadden of hebben bij een overstap naar een andere aanbie
der. Dat belang ontbreekt voor hen omdat het arrangement alle bedingen, 
en alle voor- en nadelen gewogen, bijzonder gunstig voor hen is. De crux 
is dat de Wijzigingsbedingen hooguit geïsoleerd bezien oneerlijkheid / in- 
transparant kunnen zijn, maar in hun context deel uitmaken van een ar
rangement met zoveel voordelen en waarborgen dat de Leningnemers dit 
niet willen opgeven.

139. Tot die voordelen en waarborgen behoort ook het ten onrechte door het 
Amsterdamse Hof algeheel genegeerde Omzettingsrecht. Dit recht biedt 
de Leningnemers, zoals de Bank heeft uiteengezet, meer nog dan het Be- 
eindigingsrecht de waarborg dat zij niet op oneerlijke wijze afhankelijk 
zijn van de wijze waarop de Bank van haar Wijzigingsbeding gebruik 
maakt. Dit Omzettingsrecht verschaft hun zowel volledige rentevrijheid 
als een alternatieve vorm van rentezekerheid en materiële transparantie in 
die zin dat zij zich verzekerd weten van een zelf uit te kiezen (marktcon
form) tarief en door die keuze zelf de gevolgen van het Wijzigingsbeding 
kunnen begrenzen. Het valt werkelijk niet in te zien waarom deze waar
borgen uit hoofde van het Omzettingsrecht niet mede van wezenlijk be
lang voor de consument zouden zijn.

140. Het Hof had deze essentiële toetsingselementen en de overige door de 
Bank aangevoerde Toetsingselementen (zie Procesinleiding Hoofdstuk 3) 
niet mogen negeren, en heeft ten onrechte nagelaten deze te betrekken in 
een integrale oneerlijkheidstoets, met een daarop gerichte specifieke mo
tivering waarin wordt ingegaan op alle (gestelde) relevante omstandighe
den van het geval.

88 AFM Consumentenmonitor Hypotheken, voorjaar 2017, p. 4: 
fiIe:///C:/temp/hypotheken-qlq2'-2017% 20(l).pdf.
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6.5 Fictieve toets en goede trouw

141. Het Hof Amsterdam heeft in rov. 3.10-3.11 de zgn. fictieve toets toege
past. In de procesinleiding is daarop ingegaan. Het Hof Amsterdam stelt 
bij wege van fictieve toets twee vragen aan de orde (ontleend aan Aziz89 
en Constructora Principado90):

i. De vraag of de Leningnemers door de Wijzigingsbedingen in een 
minder gunstige positie zijn geplaatst dan zij op grond van de wette
lijke regels van aanvullend recht zouden hebben (vergelijkingstoets).

ii. De vraag of de Bank redelijkerwijs ervan kon uitgaan dat de Lening
nemers de Wijzigingsbedingen zouden hebben geaccepteerd als 
daarover afzonderlijk was onderhandeld {onderhandelingstoets).

142. De negatieve beantwoording van beide vragen waartoe het Hof Amster
dam komt, is in de geïsoleerde zienswijze die het Hof op de wijzigings
bedingen heeft, eigenlijk onvermijdelijk en voegt ook niets wezenlijks toe 
aan het overige oneerlijkheidsoordeel van het Hof. Wie zoals het Hof de 
Wijzigingsbedingen isoleert uit hun context, ontkomt er eigenlijk niet aan 
tot oneerlijkheid te concluderen. Immers, wie de Wijzigingsbedingen bui
ten hun context plaatst, ziet allicht een bank die eenzijdig aan de knoppen 
kan draaien en een leningnemer die hulpeloos maar moet afwachten waar 
dit op uitdraait.

143. Relevante voordelen en waarborgen voor de Leningnemer zijn er dan niet 
en een negatieve uitkomst van de vergelijkingstoets en de onderhande
lingstoets is dan vooraf gegeven. Natuurlijk leiden de Wijzigingsbedin
gen dan - nog steeds uitgaande van een geïsoleerde beoordeling - tot een 
ongunstigere positie in vergelijking met regelend recht en natuurlijk zou 
de Bank dan geen grond hebben gehad om aan te nemen dat de Lening
nemers bij onderhandelingen hiermee hadden willen instemmen (althans 
als zij begrepen wat zij accepteerden).

144. Een dergelijke uitvoering van een fictieve toets is onjuist en dat is een 
sequeel van 's Hofs gebrek aan aandacht voor de plaats en functie van de 
Wijzigingsbedingen in hun contractuele en maatschappelijke context. 
Hierdoor kon van een correcte vergelijkingstoets geen sprake zijn en had 
het Hof in de onderhandelingstoets ook geen oog voor alle redenen die er

89 HvJ EU 14 maart 2013, C-415/11, ECLI:EU:C:2013:164 (Asiz).
90 HvJ EU 16 januari 2014, C-226/12, ECLI:EU:C:2014:10 {Constructora Principado).
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voor Leningnemers waren om de Wijzigingsbedingen binnen die context 
juist wel te willen accepteren, ook als daarover zou zijn onderhandeld.

145. Dat de door het Hof Amsterdam gevolgde wijze van uitvoering van een 
fictieve toets onjuist is, wordt ook bevestigd door A-G Hartlief in zijn re
cente conclusie, waarin uitvoering wordt ingegaan op de toetsing van een 
beding in algemene voorwaarden aan artikelen 3 en 4 lid 1 Richtlijn:91 92

"Wanneer (aan de hand van een vergelijking met het geldende (aanvullen
de) recht) is vastgesteld dat de consument door het beding in een nadelige 
positie is komen te verkeren, is daarmee niet steeds gezegd dat het beding 
leidt tot een aanzienlijke verstoring van het evenwicht tussen de uit de 
overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van partijen. Daar
bij zal de rechter bijvoorbeeld kunnen meewegen dat er iets tegenover het 
beding staat dat de nadelen voor de consument kan opheffen of afzwakken. 
Hoewel de oneerlijkheidsbeoordeling tot uitgangspunt neemt dat één enkel 
beding een aanzienlijke verstoring van het evenwicht ten nadele van de 
consument kan opleveren, lijkt de Richtlijn toe te staan dat de consument 
voor de effecten van een op zichzelf nadelig beding wordt gecompenseerd 
door andere elementen van de overeenkomst."

146. Reeds hierom is de uitgevoerde fictieve toets ondeugdelijk, maar hieraan 
valt nog het volgende toe te voegen.

147. Het Hof Amsterdam miskent namelijk ook dat er geen of nauwelijks rele
vante regels van nationaal recht zijn voor een zinvolle vergelijkingstoets. 
De Bank vindt in ieder geval steun in de literatuur dat bij wijzigingsbe
dingen een vergelijking met artikel 6:258 BW of artikel 6:248 lid 2 BW 
als oriëntatie goede zin ontbeert. Zoals Kalkman en Van Emden schrij-

92 * •ven , is nu eenmaal met het wijzigingsbeding "voorzien" in een regeling 
van toekomstige wijziging van omstandigheden. Daarom gaat de verge
lijking met artikel 6:258 BW mank en kan geen (aanvullende) betekenis 
toekomen aan een vergelijking met het wettelijke recht voor de vraag of 
sprake is van een aanzienlijke verstoring van het evenwicht.

148. Wat betreft de onderhandelingstoets doet zich de vraag voor naar de be
tekenis van het begrip goede trouw in de oneerlijkheidstoets. Een benade
ring zou kunnen zijn dat een deel van de door de Bank aangevoerde Toet
singselementen niet al aan de orde komt bij de beoordeling of er een aan-

91 Conclusie A-G Hartlief, ECU:NL:PHR:2018:788, nr. 5.24.
92 W. Kalkman en E.A.L. van Emden, 'Eenzijdig tussentijds wijzigen van verzekeren al dan niet via een en bloc- 

clausule', Verzekeringsarchief 2015, aflevering 3, p. 151-155.
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zienlijke voor de consument nadelige evenwichtsverstoring wordt veroor
zaakt, maar pas bij de vraag of die verstoring in strijd is met de goede 
trouw c.q. de onderhandelingstoets.

149. Het komt de Bank voor dat, zeker in een collectieve actie waarin wordt 
geabstraheerd van individuele bijzondere omstandigheden, wel een nutti
ge functie kan toekomen aan de denkexercitie of de gebruiker van het be
ding mocht verwachten dat de consument het beding ook bij separate on- 
derhandeling zou hebben geaccepteerd, maar dat het niet voor de hand 
ligt de betekenis van alle in artikel 4 lid 1 Richtlijn bedoelde omstandig
heden in het criterium van de goede trouw onder te brengen. Immers, de
ze omstandigheden kunnen juist bij uitstek tot de gevolgtrekking leiden 
dat er bij integrale, contextuele beoordeling van een eenzijdig wijzigings
beding, geen sprake is van een aanzienlijke contractuele disbalans ten na-

0^
dele van de consument.

150. Dat neemt niet weg dat met name het hiervoor in Hoofdstuk 2 beschre
ven onzekerheidsdilemma, de bredere marktomgeving en keuzemogelijk
heden van de consument in de markt voor woningfinancieringen wel de
gelijk ook relevant kunnen zijn in verband met het goede trouw criterium 
c.q. de onderhandelingstoets.

151. Immers, de combinatie van enerzijds een ongeclausuleerd Wijzigingsbe
ding voor de Bank en anderzijds de Omzettings- en Beëindigingsrechten 
voor de Leningnemers, laten zich ook zeer wel inbedden in een goede 
trouw-toets c.q. onderhandelingstoets. Aan de goede trouw van een aan
bieder die een dergelijk ongeclausuleerd wijzigingsbeding of de te ver
wachten positieve uitkomst van onderhandeling daarover, draagt dan bij 
dat het samenstel van bedingen binnen de geldende 
(markt-)omstandigheden een legitiem mechanisme vormt om om te gaan 
met het in Hoofdstuk 1 bedoelde onzekerheidsdilemma en meer in het 
bijzonder waarborgen en relatieve voordelen meebrengt, waaronder zo
wel volledige contractszekerheid als contractsvrijheid, vermijding van 
kosten van tariefszekerheid maar niettemin de waarborg van een markt
conform tarief (uit te kiezen uit het aanbod zoals dit er ook voor nieuwe 
klanten is). De Bank verwijst voorts naar de Toetsingselementen als om
schreven in de Procesinleiding, Hoofdstuk 3, en benadrukt dat de Le
ningnemers ook bij het aangaan van Euribor-hypotheken al de vrije keuze 
hadden en er voor hen geen enkele druk was om juist deze financiering *

93 Dat dit element in de fictieve toets niet steeds wordt toegepast blijkt onder meer ook al uit HvJ EU 16 januari 
2014, ECL1:EU:C:2014:10 {Constructora Principado).
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aan te gaan. Zij hadden ook toen al de volledige vrijheid om te kiezen 
voor een van de andere vormen van woningfmanciering c.q. andere ta- 
riefvormen (bij de Bank of bij een andere aanbieder).

152. De Bank meent dat ook de beantwoording van deze vragen geen verwij
zing naar het Hof van Justitie rechtvaardigt. Ook ten aanzien van deze 
vragen geldt dat het antwoord daarop waarschijnlijk niet nodig zal zijn 
voor de beslechting van het geschil in deze zaak, waarin de verwijzings- 
rechter na correctie en precisering door Uw Raad, de integrale toetsing 
van de Wijzigingsbedingen nogmaals ter hand zal moeten nemen bij ver
nietiging op het middel van de Bank.

6.6 Nationaal recht: bescherming consument via andere wijze verzekerd

(i) Artikel 6: 248 lid 2 BW

153. Het Hof Amsterdam heeft in zijn oneerlijkheidsbeoordeling van de Wij
zigingsbedingen geen betekenis ten gunste van de eerlijkheid daarvan 
toegekend aan de in Nederland onder artikel 6:248 lid 2 BW bestaande 
uitoefeningstoetsing. Wat het Hof Amsterdam daarover oordeelt is on
juist, zoals in de Procesinleiding sub 4.20 is uiteengezet. Dat laat echter 
de vraag open of het bestaan van deze uitoefeningstoetsing niet toch een 
(bijkomende) rol kan spelen bij de oneerlijkheidsbeoordeling.94 De recht
spraak van het Hof van Justitie bevat aanwijzingen dat andere middelen 
in de nationale wetgeving van redres voor de consument om de gevolgen 
van een beding te bestrijden wel een factor zijn. Als onderdeel van de 
hierboven bedoelde vergelijkingstoets overweegt het Hof van Justitie in 
Aziz en andere uitspraken:95

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

[..] of het nationale recht in geschikte en doeltreffende middelen voorziet

94 Zie daarover in bevestigende zin R.H.C. Jongeneel en C.M.D.S. Pavilion, 'Algemene vemietigingsgronden; de 
open norm', in: B. Wessels & R.H.C. Jongeneel, Algemene Voonvaarden, Deventer: Kluwer 2017, p. 174 en 
179, met verwijzingen naar onder meer HR 24 maart 2006, NJ 2007/115 (Meurs/NWM) en Pari. Gesch. BW 
Inv. 3, 5 en 6 Boek 6 1990, p. 1743.

95 HvJ EU 14 maart 2013, C-415/11, ECLI:EU:C:2013:164 (Aziz), punt 68 en 73 en bijvoorbeeld HvJ EU 26 
januari 2017 C-421/14 {Banco Primus), punt 61, slot en 66 en eerder HvJ EU 16 november 2010 C-76/10 
{Pohotovost) punt 59 en HvJ EU 1 april 2004, C-237/02, ECLI:EU:C:2004;209 {Freiburger Kommimalbau
ten), punt 21.
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die de aan een dergelijk beding gebonden consument de mogelijkheid bie
den om de gevolgen [..] ongedaan te maken."

154. Een arrest als Asbeek Brusse96 ziet uitsluitend op de vraag of de rechter 
die al heeft vastgesteld dat een boetebeding ongeldig is, in plaats van het 
buiten toepassing laten van het beding op de voet van artikel 6 Richtlijn, 
kan volstaan met een beroep op matiging van de boete op grond van arti
kel 6:94 BW. Uitsluitend deze vraag werd ontkennend beantwoord. Er is 
in dit arrest geen indicatie dat het bestaan van die matigingsbevoegdheid 
geen rol kan spelen in de oneerlijkheidsbeoordeling, zoals Aziz dat lijkt 
toe te staan. Ook Naranjo97 is, zoals gezegd, nauwkeurig geformuleerd 
met als vertrekpunt de premisse dat de betreffende bodemrentebedingen 
ongeldig zijn: als dat het geval is, dient de rechter één lijn te trekken en 
de bedingen (voor het verleden én de toekomst) buiten toepassing te la
ten.

(ii) Toezichtswetgeving

155. Het voorgaande roept ook de vraag op wat de invloed is van sectorale 
(Europese of nationale) regelgeving die strekt tot bescherming van de 
consument. Dit betreft een voor verschillende gereguleerde sectoren be
langrijk thema. Het is een gegeven dat op Unierechtelijke leest geschoei
de sectorale informatieverplichtingen van invloed zijn of kunnen zijn op 
de oneerlijkheidsbeoordeling.98 Voor de onderhavige zaak is deze vraag 
aanmerkelijk minder relevant, omdat er voor aanbieders van woningfi- 
nancieringen tussen 2005 en 2009 geen wettelijke informatieverplichtin
gen golden ten aanzien van de wijze waarop de variabele debetrentevoet 
was opgebouwd. Wel bestond er een code op basis van zelfregulering die 
enige informatievoorschriften bevatte.

156. In 2016 is de Richtlijn hypotheken99 (Mortgage Credit Directive, MCD) 
in werking getreden. De MCD heeft geen onmiddellijke werking. Zij 
geldt voor kredietovereenkomsten die op of na 21 maart 2016 zijn aange
gaan of voor bestaande overeenkomsten die op of na deze datum worden 
gewijzigd. De MCD is per 1 juli 2016 in Nederland geïmplementeerd. De 
MCD voorziet mede in een (volledig geharmoniseerd) Europees gestan-

96 HvJ EU 30 mei 2013 0488/11, ECL1:EU:C2013:341 (AsbeekBrusse), punten 54-60.
97 HvJ EU 21 december 2016, C-154/15, ECLÏ:EU:C:2016:980 (Naranjo).
98 Zie bijvoorbeeld HvJ EU 16 november 2010 0 76/10 (Pohotovost) punt 71 en HvJ EU 20 september 2017, 

C-186/16 (Andriciac) punt 49.
99 Richtlijn 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkom

sten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van 
de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010.
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daardiseerd informatieblad (ESIS).

157. De MCD voorziet in artikel 24 in een bepaling dat bij een kredietover- 
eenkomst met variabele rente "elke voor de berekening van de debetren- 
tevoet gebruikte index of referentierentevoet voor de partijen bij de over
eenkomst en de bevoegde autoriteiten duidelijk, begrijpelijk, objectief en 
controleerbaar is." Artikel 27 bevat een bepaling over wijzigingen van de 
rente. Beide bepalingen zijn voor hypothecaire leningen geïmplementeerd 
in artikel 59aa en artikel 68a Bgfo.

• Precontractueek Artikel 59aa schrijft, kort gezegd, voor dat de hy
potheekverstrekker informatie moet geven over de componenten van 
een variabele debetrentevoet en de risico's daarvan.

• Gedurende overeenkomst Artikel 68a Bgfo geeft informatiever
plichtingen bij wijziging van de variabele rente.

Het zijn informatieverplichtingen die op transparantie zien, maar duide
lijk minder ver strekken dan de transparantiebenadering van het Hof Am
sterdam en in het bijzonder geen verplichting inhouden tot vermelding 
van criteria, werkingsmechanismes of bandbreedtes. Het zijn verplichtin
gen die nog niet golden in het voor deze zaak relevante tijdvak 2005- 
2009. Artikel 59aa werd opgenomen in het Bgfo naar aanleiding van de 
in 2011 door de Minister geuite wens dat kredietverstrekkers meer duide
lijkheid zouden verstrekken over de wijze waarop de variabele debetren
tevoet is opgebouwd.100 Artikel 11 Richtlijn Consumentenkrediet101 102 voor
ziet in informatievoorziening over de debetrentevoet en de bepaling is op 
2 juni 2011 geïmplementeerd in artikel 68a Bgfo. Het zijn geen verplich
tingen die zijn aan te merken als codificatie van toen al bestaand onge-

1 AOschreven recht. Het is opvallend - en veelzeggend - dat noch de MCD 
(die is tot stand gekomen na jarenlange consultaties en onderzoeken), 
noch het Bgfo informatieverplichtingen bevatten die in de buurt komen 
van de transparantiebenadering van het Hof Amsterdam.

158. Voor de toekomst zal een belangrijke vraag zijn in hoeverre financiële 
dienstverleners voor hun (pre-)contractuele informatieverplichtingen eni
ge rechtszekerheid kunnen ontlenen aan gedetailleerde informatievoor- 
schriften in de toezichtwetgeving. De Richtlijn oneerlijke bedingen

100 Kamerstukken 7/2010/11, 24036, 390, p. 4.
101 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkom- 

sten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad.
102 Overigens gold artikel 59aa Bgfo al eerder (vanaf 1 januari 2013) voor andere leningen dan woningfmancie- 

ringen, maar voor woningfinancieringen betekent de sinds 1 juli 2016 geldende bepaling een wijziging ten 
opzichte van het verleden.
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dwingt tot coherentie met lege specialis zoals de MCD. Dat geldt ook 
voor andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan artikel 7.2 Telecommunica
tiewet, waarvan de portee is dat de normstelling is gericht op tijdige 
vooraankondiging en de mogelijkheid van een kosteloze beëindiging door 
de consument bij wijzing van zijn telecommunicatieovereenkomst.

159. Bij het voorgaande komt groot gewicht toe aan het belang van de rechts
zekerheid. De rechtspraktijk heeft meer dan ooit behoefte aan duidelijke, 
rechtszekerheid biedende richtlijnen, die mede rekening houden met de 
bredere maatschappelijke belangen zoals het belang van continuering van 
een breed en gevarieerd marktaanbod met voldoende productvariatie (vgl. 
hiervoor Hoofdstuk 2), maar ook het belang dat marktpartijen niet onno
dig achteraf worden opgezadeld met destijds niet voorzienbare massale 
compensatielasten.

7 VERWEER IN HET INCIDENTEEL CASSATIEBEROEP

7.1 Onderdeel 1

160. Onderdeel 1 bestrijdt 's Hofs oordeel in rov. 3.5 dat artikel 6:236i BW 
niet van toepassing is. In rov. 3.5 oordeelt het Hof Amsterdam dat de 
Wijzigingsbedingen geen bedingen zijn die worden aangemerkt als onre
delijk bezwarend (artikel 6:236 BW) of worden vermoed onredelijk be
zwarend te zijn (artikel 6:237 BW). De Stichtingen voeren een motive- 
ringsklacht en een rechtsklacht aan tegen deze eindbeslissing. Beide 
klachten falen, 's Hofs oordeel is rechtens juist, wat er ook zij van de 
daarvoor gegeven motivering.

161. In feite verzet alles wat hierboven is betoogd zich tegen de onmaatschap
pelijke, ongerechtvaardigde en in haar gevolgen voor vele sectoren desa
streuze mechanische en letterlijke uitleg resp. toepassing van artikel
6:236i BW.

162. De Bank heeft in haar appelstukken uitgebreid betoogd dat de Wijzi
gingsbedingen niet kwalificeren als bedingen in de zin van artikel 6:236i

1 mBW. De Bank verwijst daarnaar. Op hoofdlijnen heeft de Bank het 
volgende gesteld: 103

103 MvG nrs. 170-183; MvA Ine. nrs. 15-32.
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i) Artikel 6:236i BW heeft een beperkte strekking.104 De bepaling richt 
zich niet tegen een wijzigingsbevoegdheid als zodanig, maar beoogt 
"enige bescherming" te bieden.105 De bepaling is bedoeld voor de 
verhoging van de prijs voor een besteld maar nog niet geleverd pro
duct of eenmalige dienst.106 107 108 De bepaling is niet bedoeld voor een 
(neutrale) prijswijzigingsbevoegdheid die geldt gedurende looptijd 
van de overeenkomst, althans niet als het gaat om een intrinsiek va
riabele prijs in een duurovereenkomst die verplicht tot voortdurende

|

periodieke prestaties, zoals de betaling van rente.

ii) De wetgever heeft voorts bij artikel 6:236i BW niet gedacht aan een 
geval zoals het onderhavige waarin de "prijzen" collectief voor een 
grote groep van consumenten worden gewijzigd en de verplichting 
tot gelijke rentebehandeling ertoe leidt dat het kan voorkomen dat de 
overeengekomen variabele prestatie al in de eerste drie maanden van 
de veelal 30-jarige looptijd van de overeenkomst wijzigt. Artikel 
6:236i BW heeft niet de strekking de prijswijzigingsbevoegdheid in 
dergelijke gevallen te beperken.

iii) Artikel 6:236i BW biedt alleen bescherming tegen een prijsverho
ging binnen drie maanden na contractsluiting. De reden hiervan is, 
blijkens de wetsgeschiedenis, dat van de ondernemer mag worden 
verwacht dat hij anticipeert op een prijsontwikkeling gedurende drie 
maanden na het moment dat de overeenkomst, met daarin doorgaans 
de overeengekomen prijs, is gesloten.109 Prijswijzigingen na drie 
maanden moeten getoetst worden aan de open norm van artikel 
6:233a BW.110 Zoals de Bank in appel heeft betoogd, hebben de 
Stichtingen om die reden geen belang bij een beroep op artikel 
6:236i BW of zijn de Wijzigingsbedingen hooguit partieel vernietig
baar.111 112 En voor zover er gevallen zijn waarin de opslag binnen drie 
maanden is verhoogd, leent de zaak zich niet voor afdoening in een

1 1 'Jcollectieve actie.

104 MvG nr. 170 e.v.; MvA Ine. nr. 17 e.v.
103 Pari. Gesch. Inv. Boek 6, p. 1701: “De - overigens voorzichtig gestelde - bepaling onder i) beoogt [...] 

althans enige bescherming aan de consument te bieden. Zij verzet zich niet rechtstreeks tegen de voormelde 
bevoegdheid tot prijsverhoging Zie ook MvG nr. 171-172.

106 MvG nr. 174.
107 MvG nr. 176 en MvA Ine. nr. 20.
108 MvG nr. 177 en MvA Ine nr. 20.
109 Pari. Gesch. Inv. Boek 6, p. 1701.
no Zie in deze zin o.a. Tekst & Commentaar boeken 3, 4, 5 en 6 BW, artikel 6:236 BW, aant. 5b. (Valk) en 

Spanjaard in zijn noot onder de arresten van Hof Amsterdam van 12 augustus 2014, 7VC 2015/1, p. 35.
111 MvG nrs. 184-185.
112 MvG nr. 385.
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163. Voor zover de Wijzigingsbedingen wel getoetst dienen te worden aan 
artikel 6:236i BW, geldt dat de Leningnemers een recht van ontbinding

i i o

hebben in de zin van artikel 6:236i BW. Uiteindelijk richt artikel 
6:236i BW zich tegen de "onbeperkte gebondenheid van de wederpartij 
aan de gewijzigde overeenkomst" .m Het recht van ontbinding dient in dit 
verband dan ook ruim gelezen te worden, in die zin dat het erom gaat dat 
de consument een contractueel recht heeft om de overeenkomst te beëin
digen, zodat er geen onbeperkte gebondenheid ontstaat aan het verhoogde 
tarief.113 114 115 116 In cassatie staat vast dat de Leningnemers het recht hebben om 
het Euribor-rentetarief om te zetten naar een andere rentevastperiode en 
om de lening vervroegd af te lossen zonder het betalen van een beëindi-

Desgewenst kunnen de Leningnemers dus ervoor 
kiezen om niet gebonden te raken aan de opslagverhoging. Hiermee is 
voldaan aan de in artikel 6:236i BW genoemde uitzondering.

116

164. De rechtbank heeft dit laatste verweer gehonoreerd (rov. 5.18):

"voor het geval aan die uitzondering toch geacht moet worden te zijn vol
daan - omdat de leningnemers contractueel weliswaar niet kunnen ontbin
den, maar wel bevoegd zijn tot aflossing van de lening, dan wel omzetting 
van de lening naar een andere rentevastperiode — moet de vraag of de op- 
slagwijzigingsbedingen niettemin onredelijk bezwarend zijn, worden be
antwoord aan de hand van de open norm van artikel 6:233 BW en aan de 
hand van in Europese rechtspraak ontwikkelde criteria."

1 I ri

De rechtbank kreeg bijval van onder meer Jongeneel:

"[..] omdat met de ontbinding in art. 6:236 BW niet de in de wet geregelde 
ontbinding wegens een tekortkoming (art. 6:265 e.v. BW) is bedoeld, maar 
een contractueel recht van de consument om de overeenkomst te beëindi
gen, hoe ook genaamd. [..] Met andere woorden; de rechtbank ziet die wij
zen van beëindiging (m.i. terecht) als vormen van ontbinding in de zin van 
art. 6:236 onder i BW, zodat de daarin opgenomen tenzij-clausule van toe
passing is."

165. Zoals uiteengezet in appel, vereist artikel 6:236i BW niet dat de consu
ment wordt beschermd tegen nadeel als gevolg van zijn keuze om te ont-

113 MvG nr. 179 e.v. MvA Ine. nr. 21 e.v.
114 Pari. Gesch. Inv. Boek 6, p. 1701, MvG nr. 171.
115 MvG nr. 180.
116 MvG nrs. 106-115.
1!7 R.H.C. Jongeneel, 'De zwarte lijst’, in: B. Wessels & R.H.C. Jongeneel, Algemene Voorwaarden, Deventer: 

Kluwer2017,p. 276.
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binden. Anders gezegd: ook als het gebruik van dat recht ernstig nadelig
zou zijn, doet dat volgens de nadrukkelijke wetsgeschiedenis niet af aan
het bestaan van een "ontbindingsrecht" en aan de toepasselijkheid van de

118uitsluitingsgrond in de bepaling.

166. Onderdeel 1 van de Stichtingen faalt.

7.2 Onderdeel 2

167. Met onderdeel 2 komen de Stichtingen op tegen het oordeel van het Hof 
Amsterdam dat een schending van het transparantievereiste niet direct 
leidt tot oneerlijkheid van het beding. Volgens de Stichtingen staat een 
schending van het transparantievereiste gelijk aan oneerlijkheid en daar
mee aan ongeldigheid van het beding. Dit betoog is onjuist. Verwezen 
wordt in het bijzonder naar de Hoofstukken 1 en 6 hierboven, de daar 
besproken arresten van het Hof van Justitie maken het tegendeel duide
lijk. Het is acte éclairé.

Met conclusie:

- tot vernietiging in het principaal beroep
- tot verwerping in het incidenteel beroep

kosten rechtens.

bij de Hoge Raad

118 MvG nr. 182.
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1. Nutsbedrijven

Bedrijf en type 
product

Wijzigingsbeding

Nuon Energie, 
Stroom en Gas

"De prijzen kunnen veranderen. De prijzen van Nuon Energie zijn variabel en kunnen dus 
hoger of lager worden. Veranderen deze prijzen op de energiemarkt in de periode dat u een 
contract heeft? Dan kunnen ook uw prijzen veranderen. Nuon past meestal twee keer per 
jaar de prijzen aan".

"Een variabel tarief beweegt mee met de marktprijzen voor energie. De prijs kan dus hoger 
of lager worden. Meestal passen we onze prijzen twee keer per jaar aan."

https://www.nuon.nl/media/service/downloads/productvoorwaarden/nuon-ener2ie8-
32006.Ddf

Essent, Stroom en 
Gas

"5. Voor de levering van elektriciteit en/of gas gelden de in of bij de leveringsovereenkomst 
vermelde variabele tarieven. De tarieven kunnen gedurende de looptijd door marktontwik
kelingen worden beïnvloed. In de regel wijzigt Essent de variabele leveringstarieven voor 
gas en elektriciteit tweemaal per jaar, meestal per 1 januari en 1 juli. U wordt tijdig vooraf 
persoonlijk geïnformeerd over de gewijzigde tarieven.

httDs://www.essent.nl/content/Ima2es/l07549 productvoorwaarden stroom 2as essent.pdf
Eneco,
Stroom en Gas

"Artikel 19. Mogen wij deze voorwaarden en onze leveringstarieven veranderen?
19.1 Wij mogen deze voorwaarden altijd veranderen.
19.2 Veranderen wij deze voorwaarden?
Dan infomeren wij u minimaal tien kalenderdagen voor de verandering schriftelijk of 
digitaal. Wij melden dan ook dat u onze overeenkomst mag beëindigen. Daarvoor gelden 
wel deze voorwaarden.
19.3Wij kunnen met elkaar afspreken dat wij de leveringstarieven mogen veranderen tij
dens de overeenkomst. Redenen hiervoor zijn overheidsbesluiten en de ontwikkelingen op 
de markt voor elektriciteit of gas, waaronder prijsontwikkeling op de groothandelsmarkten 
voor elektriciteit of gas, wijzigingen met betrekking tot marge en prijs- en inkooprisico’s, 
wijzigingen in de kostenstructuur voor het betreffende product en wijzigingen in onze al
gemene kostenstructuur.
Ook andere, uitzonderlijke, omstandigheden kunnen een reden zijn om de leveringstarieven 
te veranderen, in dat geval zal deze reden duidelijk aan u uitgelegd worden.
19.4 Veranderen wij de leveringstarieven?
Dan informeren we u schriftelijk of digitaal. Wij informeren u tijdig voordat wij deze tarie
ven veranderen en wij melden dan ook dat u onze overeenkomst zonder vaste einddatum 
mag beëindigen. Daarvoor gelden wel deze voorwaarden. Deze bepaling geldt niet voor een 
wijziging van de tarieven door een wijziging van de overheidsheffmgen of de belastingen.
19.5 Wij kunnen ook met elkaar afspreken dat wij de leveringstarieven niet mogen veran
deren tijdens de overeenkomst. Dit geldt niet voor een wijziging van de tarieven door een 
wijziging van de overheidsheffmgen of de belastingen.
19.6 De netbeheerder kan zijn tarieven ook veranderen. In zijn algemene voorwaarden 
staan de regels hiervoor."

https://www.eneco.nl/voorwaarden/

Watervoorziening
Waternet
(omgeving
Amsterdam)

Artikel 14-Tarieven
1. Voor het tot stand brengen, in stand houden, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting 
en voor de levering zijn de aanvrager en de verbruiker bedragen waaronder administratie
kosten verschuldigd volgens de tarievenregeling van het bedrijf.
2. Het bedrijf bepaalt welk tarief van toepassing is. De aanvrager en de verbruiker zijn 
gehouden desgevraagd de daartoe benodigde gegevens te verstrekken.

Artikel 23 - Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften 
en regelingen kunnen door het bedrijf worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in wer
king dertig dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de be
kendmaking een latere datum van in werking Reden is vermeld. Wijzigingen van de ta- 
rievenregeIing/-verordening echter treden in werking tien dagen na de dag waarop de



wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in 
werking treden is vermeld.
2. Als bekendmaking geldt een kennisgeving, geplaatst in één of meer dag- of weekbladen 
die in het gebied waarin het bedrijf drinkwater levert verspreid worden, dat de voorwaar
den, voorschriften en regelingen zijn gewijzigd en bij het bedrijf ter inzage liggen en aldaar 
op aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn.
3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Indien een 
verbruiker een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst opzeggen over
eenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 7 van deze algemene voorwaarden.

https://www.waternet.nl/siteassets/service-en-contact/al2en1ene-voorwaarden-
drinkwater.pdf

Watervoorziening
Vitens
(Friesland, Overijs
sel, Gelderland, 
Flevoland)

Artikel 23 - Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften 
en regelingen kunnen door het bedrijf worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in wer
king dertig dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de be
kendmaking een latere datum van in
werking treden is vermeld. Wijzigingen van de tarieven treden in werking op de dag die 
in de bekendmaldng staat vermeld.

W ater vo orziening 
PWN
Waterleidingbedrijf
Noord-Holland

Idem (zie Vitens)

2. Telecom

Bedrijf en type 
product

Wijzigingsbeding

KPN
Alle diensten 
(televisie, internet, 
telefonie mobiel en 
vast)

"12.1 Wijzigen door ons
We kunnen de overeenkomst en de afgesproken tarieven wijzigen. Als we dat doen, laten 
we u dat minimaal 1 maand van tevoren weten.

13.3 (Tussentijds) opzeggen als u het niet eens bent met een wijziging
Veranderen we iets aan de overeenkomst of aan de tarieven en bent u het niet eens met 
zo’n wijziging? Dan kunt u de overeenkomst in veel gevallen zonder kosten schriftelijk of 
via onze klantenservice opzeggen. Dat kan met ingang van de datum waarop de wijziging 
ingaat. Uw opzegging moet voor de ingangsdatum van de wijziging bij ons binnen zijn.
U kunt de overeenkomst niet (tussentijds) opzeggen als
• de wijziging geen gevolgen voor u heeft of in uw voordeel is.
• u de wijziging kunt weigeren.
• we de wijziging bij het sluiten van de overeenkomst met u hebben afgesproken. Bijvoor
beeld een periodieke aanpassing van de
tarieven aan de inflatie.
• de wijziging door de overheid verplicht is.
• het om andere gevallen gaat waarin dit niet door wet- en regelgeving verplicht wordt."

https://www.kpn.com/al2emeen/al2emene-voorwaarden/Drive/mobiel-bellen.htm
Ziggo
alles-in-1 (alle 
diensten)

4.11 Gaat u niet akkoord met een voor u nadelige wijziging van uw overeenkomst, van de 
algemene voorwaarden of van een tarief? Dan kunt u de overeenkomst kosteloos opzeggen 
vóór de datum waarop de wijziging intreedt. Dit kan bijvoorbeeld niet als de wijziging op 
uw verzoek is; een aanpassing op aanwijzing van de overheid of vergelijkbaar orgaan 
betreft; of het de jaarlijkse tariefaanpassing per 1 januari is op basis van het maandindex- 
cijfer volgens de consumentenprijsindex.



https://www.zi2So.nl/pdf/voorwaarden/Alsemene%20voorwaarden%20Zi220%20Der%20 
l%20iuli%202018.pdf

T-Mobile
Mobiel
abonnement

8. T-Mobile heeft het recht jouw Abonnement of onderdelen daarvan eenzijdig te wijzigen 
als we dit nodig vinden voor onze bedrijfsvoering. Wij kunnen bijvoorbeeld van mening 
zijn dat bepaalde abonnementsvormen niet meer passen bij de ontwikkelingen in de markt 
en techniek en/of onevenredig veel capaciteit van onze systemen vergen. Als de wijziging 
voor jou niet voordelig is zullen we je tijdig informeren en de mogelijkheid bieden om je 
Abonnement op te zeggen. De mogelijkheid om op te zeggen geldt niet als de wijziging 
een gevolg is van een door de overheid vastgestelde regeling.

Vodafone
Mobiel
abonnement

Artikel 1 - algemeen
Vodafone mag de overeenkomst eenzijdig wijzigen. Vodafone zal je voorafgaand aan een 
wijziging informeren. Als je dan het recht hebt om de overeenkomst te beëindigen, zal 
Vodafone jou daar ook op wijzen en mag je de overeenkomst kosteloos beëindigen voor
dat de wijziging ingaat.

Artikel 9 - Tarieven
2. Vodafone mag de tarieven één keer per jaar op 1 oktober aanpassen aan de hand van de 
Consumentenprijsindex van het CBS. Als Vodafone dit doet binnen 3 maanden nadat je 
met Vodafone jouw overeenkomst bent aangegaan, mag je de overeenkomst kosteloos 
beëindigen.
3. Vodafone mag de tarieven of een ander onderdeel van de overeenkomst op ieder mo
ment wijzigen. Vodafone zal je voorafgaand aan een wijziging informeren. Als je dan het 
recht hebt om de overeenkomst te beëindigen, dan zal Vodafone jou daar ook op wijzen en 
mag je de overeenkomst beëindigen voordat de wijzigingen ingaan.

https://www.vodafone.nl/ assets/downloads/voorwaarden/actueel/akemene voorwaarden, 
pdf

Algemeen Dagblad 
en Volkskrant

Artikel 7 Betaling
7.1 De Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de abonnementstarieven te wij
zigen, onder andere op grond van de jaarlijkse indexatie. De Uitgever zal een tariefswijzi
ging tijdig en door middel van publicatie in de Krant of op www.ad.nl/service meedelen 
aan de Abonnee. Het gewijzigde abonnementstarief is vanaf de eerstvolgende betaalperio
de van toepassing op alle lopende Abonnementsovereenkomsten. Indien de tariefswijzi
ging een verhoging van het abonnementstarief betreft en plaatsvindt binnen 3 maanden na 
het sluiten van de Abonnementsovereenkomst, is de Abonnee gerechtigd de Abonne
mentsovereenkomst te ontbinden.

https://www.ad.nl/service/sites/default/files/Abonnementsvoorwaarden AD.pdf
NRC 3.4. De Uitgever is gerechtigd de abonnementstarieven te wijzigen, onder meer (maar niet 

beperkt tot) op basis van het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) vastgesteld door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

https://www.nrc.nl/leverin2sv00rwaarden/
Telegraaf Artikel 8

3. TMG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het Abonnementsgeld te wijzigen, 
onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. TMG zal een wijziging in het 
Abonnementsgeld in de Uitgave publiceren. Tenzij expliciet anders overeengekomen, is 
het gewijzigde Abonnementsgeld vanaf de eerstvolgende Betaalperiode van toepassing op 
alle lopende en nieuwe Abonnementen. Voor zover een dergelijke wijziging een verhoging 
van het Abonnementsgeld inhoudt en deze wijziging van toepassing wordt binnen drie 
maanden nadat het Abonnement is ingegaan, is de Abonnee gerechtigd het Abonnement te 
ontbinden binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging.

https://wwvvtm2.tcdn.nl/uploads/be0143aec70a086c3f33138aa53ea64a-1517475321.pdf
Bol.com Kobo Plus 
Abonnement 
(onbeperkt toegang 
tot boeken tegen 
een maandelijkse 
vergoeding)

5. Vergoedingen
5.1. Bol.com heeft het recht de vergoeding voor het Abonnement periodiek aan te passen. 
Bol.com zal de Abonnee in het geval van een aanpassing van de vergoeding ten minste 
dertig (30) kalenderdagen voordat de aanpassing wordt doorgevoerd via e-mail op de 
hoogte stellen van de voorgenomen aanpassing door een e-mail te versturen aan het door 
de Abonnee opgegeven e-mailadres. Indien de Abonnee niet akkoord gaat met de door de 
bol.com aangekondigde aanpassing, dan dient de Abonnee het Abonnement te beëindigen 
voordat de aangepaste vergoeding daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Indien de Abonnee



het Abonnement nadat de vergoeding is aangepast blijft gebruiken, dan wordt hij/zij ge
acht akkoord te gaan met de nieuwe vergoeding

https://www.bol.eom/nl/m/gebruikersvoorwaarden-kobo-plus

3. Overig

Bedrijf en type 
product

Wijzigingsbeding

ANWB
wegenwacht

8 Wijziging tarieven en voor waarden
De lidmaatschapscontributie en/of voorwaarden van het ANWB lidmaatschap kunnen 1 
keer per kalenderjaar worden gewijzigd. Wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor de 
wijzigingsdatum gepubliceerd in de Kampioen en op anwb.nl. De contributie kan tussen
tijds worden gewijzigd in verband met wijzigingen van belastingen en heffingen die de 
ANWB krachtens wet of regelgeving verplicht of bevoegd is in rekening te brengen. Dit 
kan de ANWB doen met onmiddellijke ingang van de inwerkingtreding van deze wet of 
regelgeving en zonder publicatie.

Sport City (sport- 
abonnement)

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen
1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeen
gekomen.
2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam 
bekend.
3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst 
binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden.
Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan 
door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld 
wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op 
basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die 
direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverho
ging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Over
eenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Over
eenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de 
periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument 
verschuldigde abonnementsgeld

https://www.SDortcitv.nl/sites/sDortciW.nFfiles/Al2emene%20voorwaarden SC2018.pdf
Basic Fit
(sportabonnement)

Artikel 5 lidmaatschap, termijn en betalingen
i. Basic-Fit behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal
5% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een ta
riefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een 
verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten 
van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege over
heidsmaatregelen kunnen omniddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven 
geen recht op ontbinding.

https://Droduction.basic-fit.com/Cms Data/Contents/BasicFit NL-
NL/Media/DocuSi2n/Al2emene-voorwaardenNL.pdf
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Bijlage 2

1. DE ONTWIKKELING VAN HET DUITSE ALGEMENE VOORWAARDENRECHT

1.1 W ettelij k toetsingskader

In Duitsland is de huidige algemene voorwaardenregeling neergelegd in § 305 e.v. van het Bürgerli- 
ches Gesetzbuch (BGB). In §307 Abs. 1 BGB is de algemene toetsingsmaatstaf neergelegd (Inhalts- 
kontf*olle)\

"(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschaftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des 
Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene 

Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verstandlich ist."

In § 308 nr. 4 BGB is daarnaast het volgende opgenomen:

Anderungsvorbehalt: "die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, die versprochene Leistung zu andem oder 

von ihr abzuweichen, wenn nicht die Vereinbarung der Anderung oder Abweichung unter Berücksichtigung der 

Interessen des Verwenders fur den anderen Vertragsteil zumutbar ist".

Het samenstel van §§ 307 lid 1 en 308 nr. 4 BGB vormt het toetsingskader waartegen de inhoud van 
wijzigingsbedingen in Duitsland wordt beoordeeld.1 Het gaat er dus om of sprake is van unangemes
sene Benachteihmg ('onredelijke benadeling') van de contractuele wederpartij in strijd met de goede 
trouw.

a

Dit toetsingskader is nagenoeg gelijk aan het AGB-Gesetz van 1976. In vervolg op de inwerkingtre- 
ding van de Richtlijn in 1993 heeft de Duitse wetgever slechts beperkte wijzigingen doorgevoerd. In 
2001 is het AGB-Gesetz opgenomen in het BGB en is de regeling op enkele punten aangepast. Een 
belangrijke toevoeging betrof het thans in § 310 lid 3 (3) BGB neergelegde uitgangspunt, dat bij de 
beoordeling of sprake is van unangemessene Benachteïlung in de zin van § 307 Abs. 1 BGB, ook de 
omstandigheden bij contractsluiting moeten worden betrokken.4 In vervolg op de uitspraak van het 
Hof van Justitie in Commissie/Nederland* is ook het transparantievereiste (Transparenzgebot) aan

van de Richtlijn
("aanzienlijke verstoring van het evenwicht") is echter niet overgenomen door de Duitse wetgever. 
Vastgehouden wordt aan het criterium van de unangemessene Benachteihmg.

De Duitse wetgever is dus terughoudend geweest met de implementatie van de Richtlijn. Dit komt 
voort uit de (Duitse) overtuiging dat het Duitse consumentenrecht een voorbeeldfunctie vervult bin
nen Europa. Niet voor niets werd het eerste concept van de Richtlijn vanuit Duitsland heftig bekriti-

i

2

3

4

5

Deze inhoudstoets moet onderscheiden worden van de uitoefenwgstoets neergelegd in § 315 BGB. Dit artikel ziet op gevallen waarin één 
partij op grond van de overeenkomst de eigen prestatie kan bepalen. Hiervan is ook sprake bij een wijzigingsbeding. De uitoefening van 
dit recht moet redelijk zijn (BHligkeitskonlrolle). Of dit het geval is wordt beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. 
BGB1.1, S. 3317. § 307. Vergelijkbaar: WM 1991, 179; BGHZ 118, 126,130; WM 1993, 2003 onder 2d; WM2000, 1141 onder 3b..
BGB1.1, S. 1013.
§ 310 lid 3 (3) BGB: "bei der Beurteilung der unangemessenen Benachteiligung nach § 307 Abs. 1 und 2 sind auch die den Vertragsschluss 
begleitenden Umstande zu berücksichtigen".
HvJ EG 10 mei 2001, C-144/99, ECLI:EU:C:200I:257 {Commissie/Nederland).
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seerd, hetgeen onder meer geleid heeft tot een strenge oneerlijkheidstoets.6 7 * Het Duitse algemene 
voorwaardenrecht heeft dus een zelfstandige en naar binnen gerichte ontwikkeling doorgemaakt. Dit 
blijkt niet alleen uit de late en beperkte implementatie van de Richtlijn, maar ook uit de autonome lijn 
die het Bundesgerichtshof (BGH) sinds de jaren '80 heeft uitgezet ten aanzien van de inhoudstoetsing 
van algemene voorwaarden. De ontwikkeling met betrekking tot de geldigheid van wijzigingsbedin- 
gen is hiervoor exemplarisch.

1.2 De geldigheid van wijzigingsbedingen

in beginsel geldig (wirksam) aange- 
merkt. In een toonaangevend arrest uit 1986 formuleerde het BGH belangrijke gezichtspunten ten 
aanzien rente- en kostenwijzigingsbedingen in algemene voorwaarden, die tot op de dag van vandaag 
terugkomen in de Duitse rechtspraak.

In de eerste plaats erkende het BGH de noodzaak van wijzigingsbedingen in de bancaire praktijk, 
gelet op de ten tijde van contractsluiting onvoorzienbare toekomstige herfmancieringsmogelijkheden

Q
op de kapitaalmarkt:

"In Allgemeinen Geschaftsbedingungen enthaltene Zinsklauseln der vorliegenden Art, die dem Darle- 
hensgeber ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht nach § 315 BGB einraumen, halten einer Prüfung 

nach § 9 AGBG stand [thans § 307 BGB], soweit ftir sie ein sachlicher Grund besteht. Das ist insofem 
der Fall, als ein Bedürfhis der Banken anzuerkennen ist ihre Darlehensbedingungen, insbesondere den 

Zinssatz, den wechselnden und bei VertragsabschluB meist nicht überschaubaren künftigen Refmanzie- 

rungsmöglichkeiten anzupassen." [onderstreping advocaat]

Om die reden was het voor banken in beginsel niet mogelijk, aldus het BGH, om meer dan algemene 
contractuele wijzigingsgronden op te nemen.9 Het BGH onderstreept hiermee niet alleen de legitimi
teit van wijzigingsbedingen, maar ook de functionele noodzaak van dergelijke bedingen in krediet- 
voorwaarden, onder ander met oog op het kunnen en moeten voeren van een eensporig rentebeleid:10

"Solche Klauseln sind in der Bankpraxis nicht zu entbehren, zumal im massenhaften Darlehensgeschaft 

Zinsanderimgen. die haufig vorkommen, schon aus organisatorischen Gründen kaum durch individual- 
vertragliche Abmachungen mit den einzelnen Kunden vorgenommen werden können. Dem entspricht es, 

daB auch die - Zinsen betreffenden - Leistungsbestimmungsrechte der Banken nach Zifter 14 Abs. 2,3 
AGB-Banken im Grundsatz als mit § 9 AGBG vereinbar angesehen werden."11 12 [onderstreping advocaat]

In de tweede plaats overwoog het BGH dat een wijzigingsbeding de bank niet eenzijdig mag bevoor
delen. Het wijzigingsbeding moet de bank eveneens verplichten om een kosten verlaging door te ge-

12ven aan de leningnemer (Prinzip der Anpassimgssymmetrie).

6 T. Pfeiffer, "Entwicklungen und aktuelle Fragestellungen des AGB-Rechts", NJW2017, p. 913-914. F. Graf von Westphalen, "Verbrau- 
cherschutz nach zwei Jahrzehnten Klauselrichtünie", NJW2013, 961, p. 961.

7 BGH NJW 1986, 1803.
* Ibid, nr. 18 (a).
9 Ibid, nr. 25 (cc).
10 Ibid, nr. 18a.
11 Ibid, nr. 18 a).
12 Ibid, nr. 20b).
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Het derde gezichtspunt betreft het gewicht van een opzeggingsrecht voor de vraag of sprake is van 
een oneerlijk beding. Het BGH oordeelt dat de afwezigheid van een opzeggingsrecht niet in algemene

• 13zin in de weg staat aan de geldigheid van een wijzigingsbeding in een kredietovereenkomst De 
aanwezigheid daarvan draagt daarentegen wel bij aan de conclusie dat géén sprake is van een onrede
lijk bezwarend beding.13 14 Er gaat aldus in algemene zin een compenserende werking uit van een op
zeggingsrecht.

"ee) Zudem war der Klager nach Nr. 1 der Kreditbedingungen berechtigt, die Darlehensvertrage aus den 

Jahren 1976 und 1977 mit einer Frist von drei Monaten zum VierteliahresschluB zu kündigen. Dem Kla

ger war also die Möglichkeit eingeraumt, sich im Falie einer Zinserhöhung vom Kreditvertrag zu lösen. 
auch wenn er diese Befiignis nicht mit sofortiger Wirkung ausüben konnte. Auch dieses Lösungsrecht 

des Kreditnehmers spricht dagegen. die Zinsklausel als unangemessen im Sinne des $ 9 AGBG anzuse- 
hen (vgl. BGHZ 82, 21, 27)." [onderstreping advocaat]

In essentie gaat het er bij de inhoudstoetsing van een (wijzigings)beding in algemene voorwaarden om 
dat de gerechtvaardigde belangen van partijen over en weer in balans zijn. Er moet sprake zijn van 
een angemessenen Interessenausgleich: het gerechtvaardigde belang van de bank om te wijzigen 
wordt afgezet tegen het belang van de klant om ook van kostendalingen te profiteren en om desge
wenst uit te stappen.

1.3 Vanaf 2009: Aquivalenzverhaltnis

Sinds het arrest uit 1986 is het BGH geleidelijk strenger geworden, waarbij het transparantievereiste - 
dat toen nog niet was opgenomen in de wet - sinds 1999 langzaam aan terrein heeft gewonnen binnen 
de inhoudstoetsing op grond van § 307 BGB. In zijn uitspraak van 19 oktober 1999,15 overweegt het 
BGH in een obiter dictum dat een gebrek aan transparantie tot ongeldigheid kan leiden.16 17 Met deze 
uitspraak, die in het bankenwezen voor de nodige opwinding zorgde, gaf het BGH blijk van een ver
schuivende rechtsopvatting.

De daadwerkelijke koerswijziging kreeg pas tien jaar later zijn beslag in het - toen weinig verrassende
1 H- principiële arrest van 21 april 2009. Het BGH introduceert, althans concretiseert, hierin nadere 

vereisten waaraan een eenzijdig wijzigingsbeding dient te voldoen; van de geldigheid van een onge
clausuleerde wijzigingsbevoegdheid wordt niet langer uitgegaan. Deze uitspraak is tot op de dag van 
vandaag bepalend voor de wijze waarop eenzijdige wijzigingsbedingen in kredietovereenkomsten 
worden beoordeeld.

Zoals Schimansky schrijft in zijn noot,18 bouwt het arrest in belangrijke mate voort op de uitspraak uit 
1986.

"Die Abkehr von der Entscheidung des III. Zivilsenats bezieht sich ausschlieBlich auf die damalige Bil-
ligung einer inhaltlich unbeschrankten Zinsanpassungsklausel im Wege der erganzenden Vertragsausle- 

gung, die aus heutiger Sicht auf eine unzulassige teleologische Reduktion hinauslauft. Die materiellen

13 Ibid, nr. 22.
14 Ibid, nr. 27 (ee).
15 XI ZR 8/99, onder 18.
16 H. Schimansky, "Zinsanpassungsklausuln in AGB", Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, WM 2001 Heft 25, 1169.
17 BGH BKR 2009, 345 - NJW 2009, 2051. BGH Urt. v. 21.4.2009 - XI ZR 78/08, LMK 2009, 286463 (annotatie H. Schmidt).
18 H. Schimansky, Wirtschafts- und Bankrecht, IA 2. Nr. 17 AGB-Sparkassen 1993 209.
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Anforderungen, die der III. Zivilsenat seinerzeit an eine interessengerechte Zinsanpassungsklausel ge- 

stellt hat, werden vom XI. Zivilsenat nicht in Frage gestellt."

Een wijzigingsbevoegdheid is volgens het BGH onverkort een erkend instrument om het contractuele 
evenwicht in duurovereenkomsten te waarborgen.19 Doordat de bank eventuele toekomstige kosten
stijgingen niet uit voorzorg in het tarief hoeft in te prijzen, kan de kredietnemer profiteren van een 
laag tarief. Het BGH heeft hiermee expliciet oog voor de wederzijdse voordelen van een variabel fi
nancieel product:

"Sie sind ein geeignetes und anerkanntes Instrument zur Bewahrung des Gleichgewichts von Preis und 
Leistung bei langfristigen Vertragen. Sie dienen dazu, einerseits dem Verwender das Risiko langlfistiger 

Kalkulation abzunehmen und ihm seine Gewinnspanne trotz nachtraglicher ihn belastender Kostenstei- 
gerungen zu sichern, und andererseits den Vertragspartner davor zu bewahren, dass der Verwender mög- 

liche künftige Kostenerhöhungen vorsorglich schon bei Vertragsschluss durch Risikozuschlage aufzu- 

fangen versucht."20 21 22

Het BGH bevestigt wederom het Prinzip der Anpassungssymmetrie: het uitgangspunt dat de bank ook
21 9 *contractueel veiplicht moet zijn tot verlaging van de kosten. Deze verplichting moet volgens het 

BGH spiegelbeeldig zijn aan de voorwaarden op grond waarvan de bank tot een verhoging over mag
O ogaan. Van eenzijdige bevoordeling van de bank mag dus geen sprake zijn. Het beding moet twee 

kanten uitwerken. Dit uitgangspunt van gelijkwaardigheid heeft het BGH in het arrest uit 2009 nader 
uitgewerkt met zijn overwegingen ten aanzien van dq Aquivalenzverhaltnis (ook wel Aqidvalenzprin- 
zip), waarmee wordt beoogd zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk overeengekomen afspraken te 
blijven.23

Een wijzigingsbeding moet in dat kader onder meer de wijzigingsgronden bevatten op grond waarvan 
de bank het tarief mag aanpassen. Hierbij mag het alleen gaan om zakelijke overwegingen ("sa- 
chlicher Hinsichf') en niet om het vergroten van de winstmarge van de bank.24 25 De wijzigingsbe
voegdheid dient om die reden gekoppeld te zijn aan in het beding opgenomen geobjectiveerde ont-

Owikkelingen op de kapitaalmarkt of aan een referentierentevoet. De marktbrede stijging van liquidi- 
teitskosten geldt in dat kader als een objectieve zakelijke ontwikkeling, die de bank in beginsel mag 
doorgeven aan de klant.26 27 28 De wijzigingsgronden dienen bovendien gekoppeld te zijn aan een specifie
ke drempelwaarden. Pas bij overschrijding van de overeengekomen drempelwaarde {Schwellenwert)

0*7is een tariefswijziging gerechtvaardigd. Het wijzigingsbeding dient daarnaast te bevatten wanneer
gewijzigd mag worden ("zeitlicher Hinsichf), tn dat kader dient het beding bijvoorbeeld de duur van

28de rentevastperiode te specificeren.

19 Münchener Kommentar zum BGB (§ 488 BGB), 7de druk 2016, rn. 174.
20 BGH BKR 2009, 345 -NJW 2009, 2051 (m. 23 en 24).
21 Ibid, m. 25.
22 Ibid, m. 28.
23 Münchener Kommentar zum BGB (§ 488 BGB), 7de druk 2016, m. 176.
24 BGH BKR 2009, 345 = NJW 2009, 2051, m. 27, 30 en 35
25 BGH BKR 2009, 345 - NJW 2009, 2051, m. 35.
26 K. Wimmer, "Zinsanpassungsklauseln: Praxisfragen zur BGH-rechtsprechung", WM2011, Heft 38, voetnoot 20: "Klarstellend istfestzu- 

halten, dass hier zwischen einer bankindividueHen und der marktbezogenen Spreadausweitung zu differenzieren ist. Letztere kann von der 
Bank nicht beeinjlusst werden, weswegen es ihr zuzugestehen ist, die insoweit gestiegenen Rohstoffpreise an der Kunden durchzureichen 
(ausführlich letztes Kapitel)."

27 BGH BKR 2009, 345 - NJW 2009, 2051, rn. 27. H. Schimansky, Wirtschafts- und Banrecht, I A 2. Nr. 17 AGB-Sparkassen 1993 209.
28 BGH BKR 2009, 345 - NJW 2009, 2051, rn. 35.
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Het BGH vergt vanaf 2009 dus dat een wijzigingsbeding een geobjectiveerde wijzigingsbandbreedte 
{Andenmgsparameter ) bevat, op grond waarvan de klant in staat is tariefaanpassingen te toetsen.
De Aqinvalenzverhaltnis is volgens het BGH dé voorwaarde voor de geldigheid van een eenzijdig

o i
rentewijzigingsbeding:

"Danach benachteiligt die angegriffene Klausel die Kunden auch insoweit unangemessen, als sie ein 

Zinsanpassungsrecht der Beklagten vorsieht. Auch ein solches benachteiligt die Kunden nur dann nicht 
unangemessen, wenn das Aquivalenzverhaltnis gesichert ist, die Klausel mithin eine Bindung der Bank 

an den Umfang des Kostenanstiegs vorsieht und eine Verpflichtung der Bank enthalt, Kostenminderun- 
gen an die Kunden weiter zu geben f.]."29 30 31 32 33

a ^

In zijn uitspraak van 13 april 2010 verscherpt het BGH dit principe. Op grond van § 308 lid 4 BGB 
(zie hierboven) dient een wijzigingsbeding de leningnemer ook in staat te stellen om mogelijke toe

eisen gesteld, in die zin dat 
het gaat om een MindesmaB (minimum) an Kalknlierbarkeit. Desalniettemin is de Duitse literatuur 
kritisch ten aanzien van de praktische gevolgen van de door de door het BGH aangenomen wijzi
gingsbandbreedte. Wat is bijvoorbeeld de situatie als de solvabiliteit van de klant verslechtert? De 
'rating' van een klant vindt plaats aan de hand van interne systematiek en het is niet mogelijk (noch 
wenselijk) om dit in een wijzigingsbeding te vatten.34 35 36

van een eenzijdige wijzi-
• 35gingsbevoegdheid. Aan de hand van dit uniek-Duitse concept heeft het BGH door de jaren heen een 

zeer strenge inhoudscontrole ontwikkeld, die verdergaat dan het Hof van Justitie tot dusverre heeft 
aangenomen. Daarbij heeft het BGH geen oog voor het uit artikel 4 van de Richtlijn (§ 310 lid 3 
BGB) volgende uitgangspunt dat ook omstandigheden ten tijde van contractsluiting moeten worden 
betrokken in de oneerlijkheidsanalyse. Het BGH kiest in plaats daarvan consequent voor de strenge 
abstracte maatstaf op grond van § 307 BGB en laat de "konkreten Mafistab" uit § 310 lid 3 BGB aan 
de feitenrechter:

"Mit Bliek auf den in Artikel 4 RL angesprochenen konkreten MaBstab - es ist auf die begleitenden Um- 

stande des Einzelfalls erganzend abzustellen - ist festzuhalten, dass diese Norm in § 310 BGB reflektiert 
wird, ohne dass bislang hierzu auch nur eine einzige Entscheidung des BGH vorliegt. Denn in der Sache 

wird die allgemein gebotene Anwendung eines abstrakt-generellen PrüfmaBstabs sowohl im Rahmen der 
vorgeschalteten Auslegung als auch der richterlichen Inhaltskontrolle nach § 307 ff. BGB als der stren
gere Maftstab erachtet, der auch dem Typus der AGB-KIausel als einer fur eine Vielzahl von Vertragen 

vorformulierten Vertragsbestimmung entspricht. Nach MaBgabe von Art. 8 RL sind daher auch die 
Grundsatze einer Mindestharmonisierung insoweit nicht beeintrachtigt."37

29 BGH BKR 2009, 345 =NJW 2009,2051, m. 35.
30 Ibid, rn. 38 (2): "Ldsst eine Preis- und Zinsanderungsklausel weiter den Kunden darüber im Unkïaren, ob und in welchem Umfang das 

Kreditinstitut zu einer Anpassung berechtigt oder zu seinen Gunsten verpflichtet ist, lauft auch die dem Kunden eingeraumte Möglichkeit 
einer gerichtlichen Kontrolle weitgehend leer." Zie ook K. Wimmer, "Zinsanpassungsklauseln: Praxisffagen zur BGH-rechtsprechung", 
WM 2011, Heft 38,1788 (beck-online).

31 Schimansky/Bunte/Lwoski, Bankrechts-Handbmh, München; C.H. Beek 2017, Band I, hoofdstuk 16, § 78 (Vergütungen), m. 71 (Ele- 
mente einer wirksamen Zinsanpassungsklausel).

32 Ibid, m. 32.
33 BGH WM 2010, 933. Vgl. BGH WM 2010, 306.
34 Münchener Kommentar zum BGB (§ 488 BGB), 7de druk 2016, m. 179. Zie in bredere zin ook K. Wimmer, "Zinsanpassungsklauseln: 

Praxisffagen zur BGH-rechtsprechung", WM2011, Heft 38.
35 Zie bijvoorbeeld BGH 14 maart 2017, XI ZR 508/15.
36 Vgl. T. Pfeiffer, "Bntwicklungen und aktuelle Fragestellungen des AGB-Rechts", AG7L2017, p. 915-916.
37 F. Graf von Westphalen, 'Verbraucherschutz nach zwei Jahrzehnten Klauselrichtlinie", NJW 2013,965.

50093290 M 24595245/7



Aan wijzigingsbedingen in algemene voorwaarden over financiële producten worden in Duitsland dus 
hogere eisen gesteld dan wordt voorgeschreven door de Richtlijn of het Hof van Justitie. Ook in ver
gelijking met andere lidstaten loopt Duitsland qua strengheid uit de pas. Vanuit het oogpunt van mi- 
nimumharmonisatie van de Richtlijn is de Duitse rechter hier uiteraard vrij in. Dit neemt niet weg dat 
de status quo in Duitsland moet worden bezien tegen de achtergrond van veertig jaar AGB-recht, 
waarbij de financiële sector telkens heeft kunnen 'wennen' aan de verschuivende rechtsopvatting.

1.4 De compenserende werking van het opzeggingsrecht

Ondanks de strenge lijn van de Duitse rechter, is ook in Duitsland niet uitgesloten dat compenserende 
werking uitgaat van een contractueel opzeggingsrecht ten gunste van de klant. Hoewel het BGH in 
zijn arrest van 21 april 2009 overwoog dat een opzeggingsrecht niet compenseert voor een onbeperkte 
wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de bank, onderkende het BGH wel dat er van een opzeg-

o o
gingsrecht an sich compenserende werking uitgaat. Bovendien relateerde het BGH het opzeggings
recht in deze zaak aan hoge transactiekosten en de noodzaak voor de klant om te herfmancieren 
(" Umschnldimg"). Daarvan is in de voorwaarden van Euribor-hypotheek geen sprake. De Leningne- 
mers hebben een omzettingsrecht en de mogelijkheid om vervroegd af te lossen zonder betaling van 
een beëindigingsvergoeding. Leningnemers kunnen dus kosteloos uitstappen, of binnen de Bank naar 
een andere rentevastperiode overstappen. Het BGH heeft zich, voor zover de Bank weet, niet eerder 
uitgesproken over de 'waarde' van dergelijk effectieve opzeggingsrechten, maar het is aannemelijk dat 
het compenserende effect hiervan (veel) groter is.

Ook in het kader van gas- en energieleveringsovereenkomsten heeft het BGH aangenomen dat van 
een opzeggingsrecht compenserende werking uitgaat. De intransparantie van een wijzigingsbeding 
kan worden gecompenseerd door een opzeggingsrecht, indien "der Klauselvengender nicht in der 
Lage ist, künftige Preisererhöhungen zu begrenzen imd die hierfür erforderlichten Voraussetimgen zu 
konkretisieren,
stösst".39 Kort gezegd gaat het hierbij om situaties waarin de gebruiker van algemene voorwaarden 
niet in staat is om toekomstige prijsverhogingen te beperken en het niet van hem kan worden gevergd 
de wijzigingsgronden contractueel te specificeren.

Denkbaar is dat een dergelijke compensatiemogelijkheid ook geldt voor kredietgevers, die niet in staat 
zijn om toekomstige - en buiten hun macht liggende - marktontwikkelingen te voorzien en die daarom 
deze omstandigheden ook niet in de vorm van wijzigingsgronden (inclusief bandbreedte) in een wijzi
gingsbeding kunnen specificeren. Een dergelijke analoge toepassing lijkt daarentegen bezwaarlijk, 
aangezien het BGH groot gewicht toekent aan de aard van de overeenkomst bij de beoordeling van de 
inhoud van een prijswijzigingsbeding. Zo differentieert het BGH tussen kredietovereenkomsten en 
reguliere koop- en dienstenovereenkomsten als het gaat om de mate waarin een opzeggingsrecht bepa
lend is voor de geldigheid van een prijswijzigingsbeding.40 De kredietovereenkomst is een categorie 
op zichzelf. Hetzelfde geldt voor gas- en energieleveringsovereenkomsten. Hiervoor heeft het BGH

38 BGH BKR 2009, 345 =NJW 2009, 2051, m. 35.
39 BGH 21 september 2016 VIII ZR 27/16.
40 BGH NJW 1986, nr. 22: "Die in den angefiihrten UrteÜen des VIL imd VIII. Zivilsenats beanstandeten Preisklauseln, die dein Venvender 

beliebige Preiserhöhimgen ermöglichten, ohne dem Gegner die Lösung vom Vertragzu gestalten, betrafen Kauf-, Werk- and Vertrags- 
h&ndlervertrage. Fiir die Beurteilung von Kreditvertragen (Konsumentenratenkreditvertröge können aufier Betracht bleiben, da ein sol- 
cher hier nicht vorliegt) geiten jedoch - auch aus der Sicht der Kanden - andere Kriterien, da die Festlegang der Zinsen anderen Regeln 
folgt als die Bestimmung der (Haupi-)Gegenleistung bei Kauf- and Werfo’ertragen."
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een opzichzelfstaande lijn aan rechtspraak ontwikkeld, die in beginsel niet over lijkt te vloeien naar 
rechtspraak over andere specifieke wijzigingsbedingen.

1.5 Gevolgen van ongeldigheid

Bij ongeldigheid van een wijzigingsbeding ontstaat een 'leemte' in de kredietovereenkomst. De vraag 
is dan welke afspraken (blijven) gelden tussen partijen. Het BGH beantwoordt deze vraag aan de hand 
van de "erganzende Vertragsauslegung", oftewel de aanvullende werking van de redelijkheid en bil
lijkheid. In dat verband is het aan de rechter zelf om aan de hand van de vermoedelijke partijbedoe- 
ling een aanpassingsbandbreedte vast te stellen die wél de toets van § 307 BGB doorstaat.41 42

"Vielmehr ist vom Gericht im Wege erganzender Vertragsauslegung AnpassungsmaBstab und -modus zu bestim- 
men, wobei in sachlicher und zeitlicher Hinsicht Parameter zu wahlen sind, die dem Eifordernis der Vorhersehbar- 

keit und Kontrollierbarkeit von Zinsanderungen genügen (Senat, Urteile vom 21. April 2009 - XI ZR 78/08, 

BGHZ 180.257 Rn. 35 und vom 13. April 2010-XI ZR 197/09, WM 2010, 933 Rn. 19)."

De rechter moet dus vaststellen onder welke voorzienbare en controleerbare omstandigheden de bank 
gerechtigd is het tarief te wijzigen. Hierbij moet de rechter zowel definiëren waarom de bank mag in 
toekomst het tarief mag wijzigen ("'sachlicher Hinsicht"), wanneer ("zeitlicher Hinsicht") en binnen

4 O
welke bandbreedte. Daarbij houdt de rechter rekening met de gerechtvaardigde belangen van beide 
partijen.43

"[29] Dies stellt keine erganzende Vertragsauslegung durch das Berufungsgericht dar. Denn es hat nicht selbst ent- 
schieden, welche Regelung zur Zinsanpassung die Parteien in Kenntnis der Regelungslücke nach dem hier vorlie- 
genden Vertragszweck und angemessener Abwagung ihrer beiderseitigen Interessen nach Treu und Glauben (§

242 BGB) als redliche Vertragspartner - etwa zum Referenzzins und zur Anpassungsschwelle unter gleichzeitiger 
Wahrung des Aquivalenzprinzips - getroffen hatten (vgl. dazu Senatsurteil vom 13. April 2010 -XI ZR 197/09, 

BGHZ 185, 166 Rn. 21 ff.)."

Dit betekent onder meer dat de bank er niet toe gehouden is gedurende de gehele verdere looptijd van 
het contract het bij contractsluiting overeengekomen tarief te betalen 44

"Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Parteien eine variable Verzinsung der Sparguthaben wirksam vereinbart 

hatten. Die Klagerin könne deshalb nicht eine Verzinsung ihrer Spareinlagen mit 4 % fur die gesamte Laufzeit ver
langen. Die Regelungslücke sei vielmehr durch erganzende Vertragsauslegung dahin zu schlieBen, dass die Ver

zinsung der Spareinlagen zvvar den sich andernden Kapitalmarktgegebenheiten angepasst werden könne, aber von 

dem marktüblichen Zinssatz fur Anlagen vergleichbarer Art nicht wesentlich abweichen dürfe."

Dit doet denken aan het recente arrest van het Hof van Justitie van 7 augustus 201845 waarin het hof 
overwoog dat de 'reguliere' renteafspraken kunnen blijven gelden, ondanks de ongeldigheid van het 
boeterentebeding.

41 BGH ZIP 2011, 317. BGHZ, 185, 166.
42 Schimansky/Bunte/Lwoski, Bankrechts-Handbuch, München: C.H. Beek 2017, Band I, hoofdstuk 16, § 78 (Vergütungen), m. 89.
43 BGH, 14 maart 2017 - XI ZR 508/15. Zie ook Schimansky/Bunte/Lwoski, Bankrechts-Handbuch, München: C.H. Beek 2017, Band 1, 

hoofdstuk 16, § 78 (Vergütungen), m. 89 met onder voetnoot 2 genoemde bronnen; R. Josten, Kreditvertragsrecht, München: C.H. Beek 
2017, deel 1 (Gelddarlehen), m. 136 (Zinsanpassungsklauseln - veranderlicher Zinssatz).

44 BGH WM 2008, 1493 m. 20.
4:1 HvJ EU 8 augustus 2018, C-96/16/C-94/17, ECLI:EU:C:2018:643 {Banco Santander/Banco de Sabadell).
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Concreet wordt door de Duitse rechter - in het kader van het invullen van de ontstane leemte in de 
kredietovereenkomst - een objectief referentietarief vastgesteld dat zoveel mogelijk aansluit bij het 
betreffende financiële product.46
uiteengezet in het hierboven besproken arrest van 21 april 2009.

Bij langjarige energie leveringscontracten werd in het kader van de erganzende Vertragsauslegung een 
"Dreijahreslösimg" aangenomen. Dit hield in dat bij een ongeldig wijzigingsbeding de terugbeta
lingsverplichting was beperkt tot prijsverhogingen die waren aangevochten binnen driejaren nadat de 
jaarafrekening beschikbaar werd.47 48 Volgens het BGH werd hierdoor recht gedaan aan de gerechtvaar- 
digde belangen van beide partijen en werd het materiële contractuele evenwicht hierdoor hersteld. 
Deze wijze van omgaan met ongeldige algemene voorwaarden werd tot voor kort verenigbaar geacht 
met artikel 6 van de Richtlijn en de afschrikkende werking die hier vanuit gaat49

In het iVara/yo-arrest heeft het Hof van Justitie echter overwogen dat de gevolgen van ongeldigheid 
niet in tijd kunnen worden beperkt.50 De "Dreijahreslösung" lijkt hiermee onverenigbaar:51 * *

"Die Begründung des Senats, die Vereinbarkeit seiner "Dreijahreslösung" mit Art. 6 I RL 93/13 sei ein jeden ver- 
nünftigen Zweifel ausschliepender "acte clair", ist jedenfalls nach dem EuGH, Urt. 21.12.2016 absolut unhaltbar 

geworden; die darauf basierend Rechtsprechung muss deshalb aufgegeben werden."

Momenteel is er een zaak aanhangig voor het BGH waarin de verenigbaarheid van de "Dreijahres-
53lösung" met het Afara/yo-arrest expliciet aan de orde wordt gesteld.

Het Naranjo-arrest lijkt volgens de Duitse literatuur en rechtspraak echter niet mee te brengen dat het 
concept van de erganzende Vertragsauslegimg op zichzelf niet langer toelaatbaar is.54 Men ziet in 
Naranjo een bevestiging van enkele overwegingen van het Hof van Justitie inzake Kasler5 waarin 
werd overwogen dat vervanging van een ongeldig beding door een bepaling van aanvullend nationaal 
recht toelaatbaar is als hierdoor de overeenkomst kan voortbestaan.55

"Dieses Urteil bestatigt zugleich den auf die besondere Situation einer für den Verbraucher nachteiligen Gesamt- 

nichtigkeit des Vertrags begrenzten Ausnahmecharakter des Urteils vom 30.4.2014 und macht deutlich, dass damit 

keineswegs den nationalen Gerichten die darüber hinausgehende Befugnis zuerkannt wurde, durch Anwendung 
dispositiver Vorschriften des nationalen Rechts wie nach deutschem AGB-Recht mit einer auf §§ 157, 133 BGB 
gestützten erganzenden Vertragsauslegung die Unwirksamkeitsfolgen missbrauchlicher Klauseln zu Gunsten ihres 

Verwenders und zulasten des Verbrauchers zu begrenzen."56

46MünchenerKommentarzumBGB (§488BGB), 7de druk 2016, rn. 182. BGHZ 185, 166; BGH ZIP 2011, 317.
47 BGH 5 oktober 2016, VIII ZR 241/15.
48 BGH, 6 april 2016 - VIII ZR 79/15.
49 HvJ EU 30 mei 2013, 0488/11, ECLI:EU:C2013:341 (Asbeek Brusse); HvJ EU 14 juni 2012, C-618/10, ECLI:EU:C:2012:349 (Banco 

Espanol de Crédito).
50 HvJ 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:980.
51 Kurt Markert, "EuGH: Reine Einschrankung der Restitutionswirkung bei missbrauchlichen allgemeinen Geschaftsbedingungen", LMK 

2017, 386786; T. Pfeiffer, 'Enhvicklungen undaktueUe Fragestelhmgen des AGB-Rechts", NJW 2017, p. 914.
32 Kurt Markert, "EuGH: Keine Einschrankung der Restitutionswirkung bei missbrauchlichen allgemeinen Geschaftsbedingungen", LMK 

2017, 386786. Vgl. T. Pfeiffer, "Enhvicklungen und aktuelle Fragestelhmgen des AGB-Rechts", NJW 2017, p. 914.
33 BGH - VIII ZR 16/18 (aanhangig).
34 Vgl. T. Pfeiffer, "Enhvicklungen und aktueüe Fragesielhmgen des AGB-Rechts", NJW 2017, p. 914.
55 HvJ EU 30 april 2014, C-26-13, ECLI:EU:C:2014:282 (Kasler), punt 80 e.v.
36 Kurt Markert, "EuGH: Keine Einschrankung der Restitutionswirkung bei missbrauchlichen allgemeinen Geschaftsbedingungen", LMK 

2017.386786.
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De ergcinzende Verfragsauslegimg is dan toelaatbaar, zolang de overeenkomst niet ten gunste van de 
gebruiker en ten koste van de consument wordt aangevuld. Ook het BGH lijkt post -Naranjo wat be
treft kredietovereenkomsten nog ruimte voor de ergamende Vertragsauslegmg te zien, waarbij naar 
de belangen van beide partijen wordt gekeken om tot een passende invulling van de ontstane leemte te

cn

komen.

Sinds 2009 gaat het BGH dus wat betreft ongeldige prijswijzigingsbedingen in kredietovereenkom
sten uit van een strenge inhoudstoets, gecombineerd met een relatief milde bestraffing van ongeldig
heid. De opdracht aan de rechter is immers om op grond van de redelijkheid en billijkheid en de ge
rechtvaardigde belangen van beide partijen tot een passende aanpassingsbandbreedte te komen. Onder 
de streep zoekt het BGH de consumentenbescherming dus in het verbeteren van de kwaliteit van
prijswijzigingsbedingen. Hierin vervult het BGH een voorbeeldfunctie: enerzijds door het (ex ante) 
aanreiken van een concreet kader waaraan prijswijzigingsbedingen moeten voldoen en anderzijds 
door het (ex post) zelfstandig toepassen van dit kader op concrete bedingen.

57 BGH, 14 maart 2017-XI ZR 508/15.
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