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Procesinleiding vorderingsprocedure Hoge Raad 

Algemeen 
Datum indienen 	 16 maart 2018 
Gerecht 	 Hoge Raad der Nederlanden 
Uiterste verschijndatum verweerder 	20 april 2018 

De enkelvoudige civiele kamer van de Hoge Raad behandelt de zaken, vermeld op 
het in artikel 15 van het Besluit orde van dienst gerechten bedoelde overzicht van 
zaken, op vrijdagen zoals vermeld in hoofdstuk 1 van het procesreglement Hoge 
Raad der Nederlanden, om 10.00 uur. 

Partijen en advocaten 

Eiseres tot cassatie 

Rechtsvorm 	 naamloze vennootschap 

Naam 	 ABN AMRO Bank N.V. 

Woonplaats 	 Amsterdam 

Eiseres tot cassatie wordt hierna aangeduid als de "Bank". 

De door de Bank aangewezen advocaat bij de Hoge Raad, die haar in het geding 
zal vertegenwoordigen en bij wie de Bank woonplaats kiest is: 

Naam mr. F.E. Vermeulen (NautaDutilh NV.) 
Adres Beethovenstraat 400 
Plaats 1082 PR Amsterdam 

Verweerster 1 in cassatie 

Rechtsvorm 	 Stichting 

Naam 	 Stichting SDB 

Woonplaats 	 Stichtse Vecht 
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Advocaat in de vorige instantie voor verweerster 1 in cassatie: 
Naam 	 mr. R.J. Leijssen 
Adres 	 Boddenkampsingel 76 
Plaats 	 7514 AR Enschede 

Verweerster 1 in cassatie wordt hierna aangeduid als "SDB". 

Verweerster 2 in cassatie 

Rechtsvorm 	 Stichting 

Naam 	 Stichting Euribar 

Woonplaats 	 Leiden 

Advocaat in de vorige instantie voor verweerster 2 in cassatie: 
Naam 	 mr. F.W. Koopman 
Adres 	 Vondellaan 51 
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Verweerster 2 in cassatie wordt hierna aangeduid als "Euribar". Verweersters sub 
1 en 2 gezamenlijk worden aangeduid als de "Stichtingen". 
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Gerechtshof Amsterdam 
gevoegde zaken: 200.186.926/01 en 
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19 december 2017 
ABN AMRO Bank N.Y. 
Stichting SDB en Stichting Euribar 
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MIDDEL VAN CASSATIE 

Schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming 
nietigheid meebrengt, doordat het hof ten onrechte heeft geoordeeld en beslist zoals 
vermeld in zijn onder zaaknummer 200.186.926/01 en 200.187.018/01 tussen de 
Bank als principaal appellante en Stichting SDB en Stichting Euribar als principaal 
geïntimeerden gewezen arrest van 19 december 2017, zulks om één of meer van de 
volgende, waar nodig in onderling verband en samenhang te beschouwen, redenen. 

1. 	INLEIDING EN BREDERE CONTEXT 

1.1. 	Deze collectieve actie betreft hypothecaire Euribor-leningen ("Euribor-
hypotheken") die de Bank tussen 2005 en 2009 aan circa 6.000 consumen-
ten (de "Leningnemers") heeft verstrekt voor de financiering van hun wo-
ningen. Het rentetarief in de Euribor-hypotheken bestaat in de meeste ge-
vallen uit de variabele éénmaands Euribor en een variabele opslag en in 
een deel van de portefeuille uit een variabele rente ("Euribor-
rentetarief').' De Bank kan de opslag aanpassen op grond van een wijzi-
gingsbevoegdheid in hetzij (een bijlage bij) de offerte hetzij (verschillende 
sets) algemene voorwaarden (de "Wijzigingsbedingen"). De Bank heeft in 
2009 en 2012 op grond van de Wijzigingsbedingen de opslag verhoogd, 
waarna ook weer verlagingen hebben plaatsgevonden. 

1.2. 	Een deel van de Leningnemers heeft tegen de verhogingen bezwaar ge-
maakt. Zij hebben zich aangesloten bij verweerders in cassatie, de Stichtin-
gen, die overeenkomstig de vereisten van artikel 3:305a BW opkomen voor 
alle Leningnemers. De naar schatting van de Bank circa 500 bij de Stich-
tingen aangesloten Leningnemers hebben met name bezwaar gemaakt te-
gen de verhogingen met het argument dat zij ervan uitgingen en ervan 
mochten uitgaan een vaste opslag te hebben afgesproken. Daarin zijn zij 
door de Rechtbank Amsterdam en het hof niet gevolgd. De rechtbank heeft 
bij vonnis van 11 november 2015 ambtshalve getoetst of de Wijzigingsbe-
dingen onredelijk bezwarend zijn en de Wijzigingsbedingen in alle Bun-
bor-hypotheken vernietigd. Het hof heeft dit vonnis bij arrest van 19 de-
cember 2017 bekrachtigd. 

1.3. 	Het vonnis van de rechtbank brak met een duidelijke lijn in de uitspraken 
van rechters en het Kifid dat wijzigingsbedingen in beginsel geldig zijn en 
dat het vooral aankomt op een uitoefeningstoetsing, een toetsing of van de 
wijzigingsbevoegdheid geen onaanvaardbaar gebruik is gemaakt. Deze uit- 

Hierna wordt kortheidshalve, in navolging van het hof, alleen gesproken over de opslag en de opslagwijzigings-
bevoegdheid. 
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spraken strookten met het in de wetsgeschiedenis en de Nederlandse vakli-
teratuur sinds begin jaren '90 verwoorde uitgangspunt. De financiële sector 
en andere sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven hebben zich hierop ge-
oriënteerd. De Richtlijn oneerlijke bedingen  (de "Richtlijn"), die per 1 ja-
nuari 1995 diende te zijn geïmplementeerd, bracht hierin geen wijziging. 
Het vonnis van de rechtbank kwam daardoor als een grote verrassing, ook 
omdat deugdelijk wederhoor had ontbroken. De Richtlijn was niet of nau-
welijks onderdeel geweest van de rechtsstrijd, die een groot aantal vorde-
ringsgrondslagen omvatte. De rechtbank heeft de Richtlijn centraal gesteld 
op de pleidooizifting, waarna partijen niet in de gelegenheid zijn gesteld 
zich daarover schriftelijk uit te laten. 

1.4. 	De Bank heeft in appel het partijdebat ingezet vanuit de centrale vraag of 
de Wijzigingsbedingen onredelijk bezwarend zijn in de zin van artikel 
6:233a BW resp. oneerlijk zijn in de zin van artikel 3 Richtlijn.3  Daarin 
gaat het erom of deze bedingen, in strijd met de goede trouw, een voor de 
Leningnemers nadelige aanzienlijke evenwichtsverstoring veroorzaken tus-
sen de rechten en verplichtingen die voor partijen voortvloeien uit de over-
eenkomst. Die beoordeling moet worden uitgevoerd met inachtneming van 
alle relevante omstandigheden en de overige bedingen van de overeen-
komst, rekening houdend met de aard van de goederen of diensten. Daar-
naast is van belang of de Wijzigingsbedingen voldoende transparant zijn in 
de zin van artikel 5 Richtlijn, dus of zij duidelijk en begrijpelijk zijn. Vol-
gens vanaf 26 april 2012 gewezen rechtspraak van het Hof van Justitie, is 
het niet voldoende dat een beding tekstueel duidelijk en begrijpelijk is, 
maar moet het ook (materieel) transparant zijn ten aanzien van de econo-
mische gevolgen voor de consument. 

1.5. 	In hoger beroep heeft het hof, mede tegen de achtergrond van het partijde-
bat, een voor de Bank en de financiële sector even verrassend als bezwaar-
lijk arrest gewezen. Het hof heeft daarin eenzijdig de nadruk gelegd op de 
transparantie zonder dit oordeel in te bedden in de vereiste - integrale - in-
houdelijke toetsing van de Wijzigingsbedingen. Het is transparantie wat de 
klok slaat in 's hofs arrest. Het hof opent daarmee in roy. 3.8 en 3.9 en ver-
werpt, ondanks zijn juiste vooropstelling in roy. 3. 10, eerste volzin, dat on-
voldoende transparantie de Wijzigingsbedingen nog niet oneerlijk maakt, 
het beroep van de Bank op haar goede trouw met een wederom in essentie 
op de transparantie gebaseerde petitio principii in roy. 3.10. In roy. 3.19 
concludeert het hof vervolgens, alles overziende, dat de Wijzigingsbedin- 

2  Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkom- 
sten. 

' Zie MvG nr. 5-11. 
HvJ EU 26 april 2012, C-472/10, ECLI:EU:C:2012:242 (Invite!). 
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gen op zichzelf genomen onvoldoende transparant zijn, om in roy. 3.24 tot 
de slotsom te komen dat de Wijzigingsbedingen "dus vernietigd dienen te 
worden. Het hof lijkt intransparantie dan ook met oneerlijkheid te vereen-
zelvigen, aangezien het hof nergens concludeert dat de Wijzigingsbedingen 
(ook) oneerlijk of onredelijk bezwarend zijn. Het hof doet daardoor en 
daarbij geen recht aan de integrale oneerlijkheidstoets en aan het daarop 
gerichte verweer van de Bank. Het hof miskent dat een transparantiegebrek 
buiten de vereiste - integrale - inhoudelijke toetsing geen conclusies kan 
rechtvaardigen over de (on)eerlijkheid van een beding, al was het maar 
doordat ook een beding waarvan de (mogelijke) werking en gevolgen zeer 
klantvriendelijk is, een transparantiegebrek kan hebben. Het centrale punt 
voor de Bank was en is namelijk dat de Leningnemers, zelfs als de Wijzi-
gingsbedingen achteraf bezien niet aan alle transparantievereisten voldoen, 
niet de dupe zijn van een met goede trouw strijdige aanzienlijke verstoring 
van het evenwicht tussen de rechten en verplichtingen in de voorwaarden 
van de Euribor-hypotheken. 

1.6. 	De Bank heeft in hoger beroep uitentreuren aandacht ervoor gevraagd dat 
voor de Leningnemers tegenover de Wijzigingsbedingen een tweetal daar-
mee intrinsiek en onverbrekelijk verbonden bedingen staat  .5  Enerzijds heb-
ben de Leningnemers het recht om de rente tijdens de looptijd kosteloos 
om te zetten naar een andere rentevorm met een vrije keuze uit de tarieven 
die de Bank ook aanbiedt aan andere bestaande of nieuwe klanten ("Om-
zettingsrecht"). Anderzijds hebben zij het recht om hun lening vergoe-
dingsvrj vervroegd te beëindigen en af te lossen ("Beëindigingsrecht"). 
De Bank heeft uitvoerig gewezen  op de contractuele bescherming voor de 
Leningnemers van dit Omzettings- en Beëindigingsrecht tegen de mogelij-
ke gevolgen van de Wijzigingsbedingen en de relatieve voordelen die deze 
contractuele rechten de Leningnemers, gelet op de aard van de Euribor-
hypotheken, bieden in vergelijking met alternatieve rentevormen zoals ren-
tevastperiodes. Het hof heeft, mede door zijn eenzijdige nadruk op de 
transparantie, deze bedingen in strijd met artikel 6:233a BW en artikel 4 
Richtlijn genegeerd en heeft (juist) ook daardoor geen recht gedaan aan de 
stellingen van de Bank over de relatieve voordelen daarvan, mede in ver-
band met de tariefstelling van de Euribor-hypotheken. 

1.7. 	's Hofs veel te eenzijdige en te smalle invulling van de oneerlijkheidstoets 
leidt ertoe dat zijn toetsing aan het transparantievereiste daarbinnen een te 
groot en verkeerd gewicht heeft gekregen.7  Het hof weegt in wisselende 

MvG nr. 8-16, 101, 106-115 en Pita  II  nr. 6-17,23 en 51. 
6  Zie i.h.b. MvG nr. 11, 101 en 106-115. 

De prominentie die het hof ten onrechte toekent aan het transparantievereiste binnen de oneerlijkheidstoets blijkt 
ook uit twee recent door het hof gewezen arresten over dezelfde materie. Zie Hof Amsterdam, 6 maart 2018, 
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bewoordingen ten nadele van de Bank mee dat de Wijzigingsbedingen on-
geclausuleerd zijn in die zin dat duidelijke criteria die een voor de Lening-
nemer voorzienbare begrenzing van de gevolgen bieden, ontbreken. Daar-
bij miskent het hof dat die begrenzing er nu juist wel is doordat de Lening-
nemers door uitoefening van het Omzettings- en Beëindigingsrecht het in 
hun macht hebben die gevolgen zelf te begrenzen. Dit is weliswaar geen 
begrenzing tegen een rentestijging door algemene marktontwikkelingen, 
maar wel tegen een eventueel bovenmatig gebruik door de Bank van haar 
wijzigingsbevoegdheid. Er is geen basis in de Richtlijn, zoals uitgelegd 
door het Hof van Justitie, om aan te nemen dat dit een ontoelaatbaar middel 
zou zijn om de mogelijke gevolgen van de Wijzigingsbedingen voor de 
Leningnemers vooraf te begrenzen. Het hof kent hieraan ten onrechte geen 
betekenis toe. 

1.8. 	Evenals de rechtbank heeft het hof niet ervoor gekozen de zaak af te doen 
op een contractsuitleg ten gunste van de Leningnemers in de zin dat zij 
mochten menen van doen te hebben met een vaste opslag. Het hof oordeelt 
niet dat de Wijzigingsbedingen verrassingsbedingen zijn waarop de Le-
ningnemers niet bedacht hoefden te zijn, maar kent, ondanks zijn vaststel-
ling in roy. 3.5 dat het geen kernbedingen zijn, toch dragende betekenis toe 
aan zijn overweging dat de Leningnemers niet uitdrukkelijk op de Wijzi-
gingsbedingen zijn gewezen en dat daarover niet afzonderlijk is onderhan-
deld. Daarbij miskent het hof dat de Bank de Leningnemers door tijdige 
verstrekking van de algemene voorwaarden in ieder geval een redelijke 
kennisnemingsmogeljkheid in de zin van artikel 6:233b jo. 234 BW heeft 
geboden en dat het voor de Leningnemers goed mogelijk was om, met be-
hulp van duidelijke en richtinggevende kopjes, de bepalingen over de ren-
tetarieven inclusief het Wijzigingsbeding, te kennen. Het hof gaat boven-
dien ten onrechte eraan voorbij dat er verschillende subgroepen Leningne-
mers zijn met onderling verschillende documentatie, waarvan een deel bij 
contractsluiting uitdrukkelijk op de wijzigingsbevoegdheid van de Bank is 
gewezen. 

1.9. 	Als de uitspraken van rechtbank en hof, met de daarin gevolgde eenzijdige, 
onvoldoende contextuele benadering als precedent zouden gaan dienen 
voor komende geschillen over wijzigingsbedingen, kosten- en prijsbedin-
gen en andere bedingen met economische gevolgen voor de consument, 
dan zal dat grote gevolgen hebben. Voor de toekomst zal dit leiden tot on-
zekerheid over de werking van dergelijke bedingen en potentieel tot ver-
schraling van het productaanbod die niet in het belang is van de consument 

200.137.573/01 (ABNAMRO/De Bruin) roy. 2.3 en Hof Amsterdam, 6 maart 2018, 200.156.431/01 (ABNAM-
RO/Kennedy-Jansen), roy. 2.3. 
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en haaks staat op de doelstellingen van de Richtlijn.8  Voor het verleden zul-
len ondernemingen in de financiële sector, maar ook in andere sectoren, 
kunnen worden opgezadeld met exceptioneel grote, onhanteerbare financi-
ele risico's. 

1.10. Deze zaak is de eerste zaak die aan de Hoge Raad wordt voorgelegd over 
rentewijzigingsbedingen in langlopende leningen en beoogt de invulling en 
de toepassing van de oneerljkheidstoets - en de betekenis daarbinnen van 
het transparantievereiste - fundamenteel aan de orde te stellen. De rechts-
praktijk heeft behoefte aan duidelijke richtlijnen omdat vergelijkbare wij-
zigingsbedingen in allerlei variaties veelvuldig voorkomen in de voorwaar-
den bij leningen, maar ook bij andere diensten in de financiële sector en 
daarbuiten. Het grote risico voor de financiële sector, maar ook voor ande-
re sectoren, is dat al deze bedingen op basis van een te eenzijdig ingevulde 
oneerlijkheidstoets in  hindsight  vanaf 1995 als (materieel) intransparant en 
reeds daarom als "dus" verdacht en bezwarend voor de consument worden 
beschouwd. Dat komt dan enerzijds door een te vergaande invulling van of 
toekenning van een te groot gewicht aan het materiële transparantievereiste 
en anderzijds - vooral - doordat geen of onvoldoende acht wordt geslagen 
op de samenhang van het wijzigingsbeding met overige bedingen in de do-
cumentatie en de aard van de dienstverlening, die gelet op de wisselende 
context en bijkomende omstandighedenheden maken dat een wijzigingsbe-
ding uiteindelijk geen aanzienlijke en ongerechtvaardigde evenwichtsver-
storing behoeft op te leveren voor de consument. Dat is verkeerd en niet in 
overeenstemming met de Richtlijn, zoals uitgelegd door het Hof van Justi-
tie. 

1.11. De Bank is gericht op een efficiënte en spoedige afwikkeling van de ge-
schillen over Euribor-hypotheken. Zij heeft zich om die reden niet verzet 
tegen een collectieve beoordeling van de vraag of de Wijzigingsbedingen 
onredelijk bezwarend zijn en zij heeft er in appel geen punt van willen ma-
ken of de Unierechtelijke verplichting tot ambtshalve toetsing zich uitstrekt 
tot zaken waarin niet consumenten zelf, maar professionele belangenorga-
nisaties zoals verweersters in cassatie procespartij zijn.9  De geschillen over 
Euribor-hypotheken lopen nu al vele jaren. De Bank zal, met het oog daar-
op, een spoedbehandeling verzoeken aan de Hoge Raad op de voet van ar-
tikel 3.1.12.2 van het Procesreglement. Dit verzoek zal naar verwachting 
worden onderschreven door de beide verweersters in cassatie. 

Zie de zevende alinea van de considerans van de Richtlijn, luidende: "Overwegende dat daarmee de verkopers 
van goederen en de dienstverrichters hij hun activiteit als verkoper van goederen en als dienstverrichter, zowel 
in het eigen land als elders in de interne markt, zullen worden geholpen; dat aldus de mededinging wordt gesti-
muleerd, waardoor de burgers van de Gemeenschap als consument betere keuzemogelijkheden worden gebo-
den;" 
Vgl. HvJ EU 1 oktober 2002, C-167/00, ECLI:EU:C:2002:555 (VKI/Henke1L 
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1.12. De Bank heeft tegen deze achtergrond grote reserves tegen de aanzienlijke 
verdere vertraging die gepaard zou gaan met een prejudiciële verwijzing 
naar het Hof van Justitie. De Bank meent dat een verwijzing onnodig is, 
omdat de rechtspraak van het Hof van Justitie voldoende duidelijk is voor 
beslechting van deze zaak door de nationale rechter in een voortgezet ho-
ger beroep na cassatie en verwijzing. Immers, het zal na cassatie en verwij-
zing uiteindelijk moeten aankomen op een weging van de omstandigheden 
met inachtneming van de stellingen van de Bank en van de Stichtingen. 
Deze weging is blijkens de hiervoor bedoelde rechtspraak van het Hof van 
Justitie voorbehouden aan de nationale rechter. Volgens de Bank dient in 
die afweging, zoals gezegd, centraal te staan dat juist het met de Wijzi-
gingsbedingen intrinsiek en onverbrekelijk verbonden Omzettings- en Be-
eindigingsrecht, gelet op de aard van de langlopende leningen, de relatieve 
voordelen in vergelijking met rentevastperiodes, en de overige omstandig-
heden bij het aangaan van de lening, maken dat geen sprake is van een 
aanzienlijke en ongerechtvaardigde evenwichtsverstoring. De Bank hecht 
eraan haar stellingen daarover weer te geven, voorafgaand aan de klachten 
van het middel, omdat het hof daarvoor geen oog heeft getoond. 

2. 	WIJZIGINGSBEDING ALS ONDERDEEL VAN DE TARIEFAF-
SPRAKEN 

I. 	Euribor-rentetarief met Omzettings- en Beëincligingsrecht 

2.1 	De Bank heeft zich bij het hof uitvoerig beroepen op de samenhang en het 
evenwicht in de contractsdocumentatie voor de Euribor-hypotheken.'°  
Hoewel deze documentatie per kiantengroep verschilt, hebben de tariefaf-
spraken voor alle Leningnemers de volgende kenmerken gemeen.1 ' 

A. 	Het variabele Euribor-rentetarief- 
Het met de Leningnemers overeengekomen Euribor-rentetarief be- 
staat uit twee componenten: 

Euribor-component 
De basis is de variabele éénmaands Euribor. Deze compo-
nent bevat geen wijzigingsbeding. De éénmaands Euribor 
fluctueert uit zichzelf. Deze Euribor-component is geen in-
zet van het geschil.  

ii.  Opslag met Wijzigingsbeding 
De éénmaands Euribor dekt niet alle kosten van de Bank 

'° Zie in het bijzonder MvG nr. 8-16, 101 en 106-115 en Pita  II  nr. 6-17, 23-32 en 51. 
° Zie MvG nr. 21-35 en 97-115 en Pita  II  nr. 10-17. 
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en bevat ook geen vergoeding voor haar dienstverlening. 
Daarom bevat het Euribor-rentetarief mede een opslag. Die 
opslag is variabel doordat de Bank op grond van het Wij-
zigingsbeding de opslag kan wijzigen. De Wijzigingsbe-
dingen die inzet van het geschil zijn, zijn geheel of nage-
noeg12  ongeclausuleerd. Daardoor is de Bank, behoudens 
uitoefeningsbeperking door de derogerende werking van 
de redelijkheid en billijkheid, vrij in de vaststelling van de 
opslag. 

B. 	Het Omzettings- en Beëindigingsrecht 
Aan het Euribor-rentetarief zijn voor de Leningnemer twee essenti- 
ele rechten verbonden: 

i. Omzettingsrecht 
Het Omzettingsrecht houdt in dat de Leningnemer tijdens 
de looptijd van zijn lening zijn Euribor-rentetarief, vergoe-
dings- en kostenvrj13, mag omzetten naar een andere ren-
tevorm. Die omzetting biedt hem de vrije keuze uit markt-
conforme actuele rentetarieven, zoals de Bank die aanbiedt 
aan alle nieuwe en bestaande klanten. De Leningnemer is 
hierin vrij.  

ii. Beëindigingsrecht 
De Euribor-hypotheek verbindt aan het Euribor-rentetarief 
voor de Leningnemer ook een ongeclausuleerd Beëindi-
gingsrecht. Dit Beëindigingsrecht is een relevante aanvul-
ling op het Omzettingsrecht. Het bewerkstelligt dat de Le-
ningnemer nooit tegen zijn zin aan de Bank of de Euribor-
hypotheek (inclusief het Wijzigingsbeding) gebonden hoeft 
te blijven. Krachtens zijn Beëindigingsrecht kan de Le-
ningnemer op ieder moment, zonder beëindigingsvergoe-
ding en zonder significante kosten, zijn lening deels of ge-
heel vervroegd aflossen. Als een andere bank hem een be-
ter aanbod kan doen, is hij tegenover de Bank Vrij daarvan 
gebruik te maken. In zoverre biedt dit Beëindigingsrecht 
een prikkel voor de Bank om concurrerende aanbiedingen 
te doen en een waarborg dat de Leningnemer kan overstap-
pen naar een andere bank als dat voordeliger is dan accep- 

12  Het "nagenoeg ziet op een deel van de Wijzigingsbedingen te weten de bedingen in roy. 3.1.12.8. Deze bedin-
gen zijn in die zin geclausuleerd dat de Bank bevoegd is het rentepercentage te wijzigen, indien de ontwikkeling 
van de rente op de geld- en kapitaalmarkt haar daartoe aanleiding geeft. 

13  Als uitzondering hierop vermeldt de in 's liefs arrest onder 3.1.12 sub b vermelde categorie ex-Fortis documen-
tatie dat er bij omzetting "administratiekosten" verschuldigd zijn. Voor alle overige door het categorieën Le-
ningnemers was het omzettingsrecht volledig vergoedings-/kostenvrij. 
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tatie van het gewijzigde Euribor-rentetarief of een na om-
zetting te verkrijgen ander tarief van de Bank. 

2.2 	Het Omzettingsrecht en het Beëindigingsrecht van de Leningnemers staan 
in cassatie vast. De Bank verwijst voor de verschillende varianten naar roy. 
3.1.12 van 's hofs arrest.  14  Het zijn reële rechten die de Leningnemers 
daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Ook dat staat in cassatie, ten minste ver-
onderstellenderwijs, vast. Aan de omzetting naar een andere rentevorm bij 
de Bank zijn, zoals de Bank heeft gesteld", geen kosten of andere lasten 
verbonden. Ook de bezwaren bij aflossing zijn niet van dien aard dat, in de 
gegeven context, sprake is van een te hoge drempel om van het recht daar-
toe gebruik te maken. Zoals de Bank heeft gesteld,  16  zijn de in een deel van 
de portefeuille Euribor-hypotheken overeengekomen kosten verwaarloos-
baar en zijn de kosten van oversluiten naar een andere bank niet anders dan 
wanneer een klant bij het einde van een rentevastperiode kiest voor een 
overstap naar een andere bank.  17  

H. 	Het Omzettings- en Beëindigingsrecht geven contractuele 
bescherming 

2.3 	Zoals de Bank heeft gesteld", zijn het Omzettings- en Beëindigingsrecht 
intrinsiek en onverbrekelijk verbonden met de variabiliteit van het Euribor-
rentetarief met inbegrip van het Wijzigingsbeding, hetgeen ook de manier 
is waarop de Bank dit product via het verkoopkanaal heeft gepresenteerd.  19  
De bevoegdheid die de Bank heeft om de opslag eenzijdig te wijzigen, 
heeft een tegenhanger in het Omzettings- en Beëindigingsrecht die door 
hun werking de Leningnemer een effectieve contractuele bescherming bie-
den tegen een hun onwelgevallige uitoefening door de Bank van haar be-
voegdheid.20  

a. 	Waarborg voor de Leningnemer: 
Door het Omzettingsrecht heeft de Leningnemer een effectieve con-
tractuele waarborg dat hij, ongeacht hoe de Bank het Wijzigingsbe-
ding gebruikt, altijd - zonder kredietwaardigheidsbeoordeling en 
zonder kosten - zijn lening bij de Bank kan voortzetten tegen een 

14  Wat betreft de Euribor-hypotheken die oorspronkelijk van Fortis afkomstig zijn bevat de akte van conversie een 
beding op grond waarvan de Leningnemer in geval van omzetting een vergoeding van EUR 225 aan de Bank 
verschuldigd is. Deze kosten zijn sinds de integratie van Fortis in ABN AMRO in 2010 (en dus voorafgaand aan 
de tweede verhoging in 2012) echter niet meer in rekening gebracht. Zie MvG nr. 35 onder  (iii).  

"MvG nr. 35, 106, 108, 158, 160 en 179. Zie de uitzondering genoemd in de vorige voetnoot. 
16  Die kosten bedragen EUR 225. Zie voetnoot 144. Zoals de Bank heeft gesteld, moeten die kosten worden bezien 

tegen de achtergrond van de lange looptijd van een hypothecaire lening (meestal 360 maanden). Zie MvG nr. 
107 en 154 en Pita  It  nr. 69. 

17  MvG nr. 11 onder (v) en 16. 
18  MvG nr. 8-16, 101, 106-115 en Pita  II  nr. 6-17, 23-32 en 51. 
19  Zie CvA nr. 127-128 en producties 15 (pp. 4-5) en 16 (p.3) bij CvA. 
29  Zie in het bijzonder MvG nr. 35. 
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marktconform ander tarief, vrij te kiezen uit tarieven zoals de Bank 
die, in een concurrerende markt, ook aan andere - bestaande en 
nieuwe - klanten aanbiedt. 

b. 	Begrenzing gevolgen Wijzigingsbeding: 
Het Omzeftingsrecht geeft daardoor mede een transparante en op 
voorhand kenbare begrenzing van de tariefswijzigingen die de Bank 
ten nadele van de Leningnemer kan doorvoeren. Immers, als de Le-
ningnemer meent voordeliger uit te zijn met een andere (marktcon-
forme) rentevorm bij de Bank, dan stapt hij over naar die andere ren-
tevorm en als een andere bank een beter aanbod mocht doen dan is 
hij vrij daarvan gebruik te maken. Die begrenzing geeft weliswaar 
geen bescherming tegen rentestijging door algemene marktontwik-
kelingen (die inherent is aan variabele rente), maar wel tegen een 
eventueel bovenmatig gebruik door de Bank van haar Wijzigingsbe-
ding. Het Omzettingsrecht voorkomt daardoor ook dat de Lening-
nemers ten gevolge van de Wijzigingsbedingen in een ongewenste 
afhankelijke positie verkeren.  

III. 	Aard van de dienstverlening en relatieve voor- en nadelen 

2.4 	Zoals de Bank heeft gesteld  21, volgt uit de aard van langlopende woning-
hypotheken, zoals de Euribor-hypotheken (met een looptijd van veelal 30 
jaar) dat klanten altijd voor het dilemma staan hoeveel zekerheid zij wen-
sen en hoeveel flexibiliteit. De klant heeft hierin de keuze tussen rentevor-
men die variabel en flexibel zijn en rentevastperiodes die meer zekerheid 
bieden. Al deze rentevormen kennen hun eigen mix van (potentiële) voor-
delen en (potentiële) nadelen die intrinsiek en onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Ook de Leningnemer die van zijn Euribor-rentetarief af wil 
en dat tarief wil omzetten heeft die keuze. 

2.5 	De zekerheid van een rentevastperiode biedt voor- en nadelen. Het voor-
deel voor de Leningnemer is dat hij tijdens de rentevastperiode wordt be-
schermd tegen een rentestijging. Het nadeel voor hem is dat de zekerheid 
wederkerig is, waardoor de Leningnemer duur uit is als de rente daalt. Na-
deel is ook dat zekerheid geld kost die in het tarief wordt ingeprjsd en dat 
hij bij tussentijdse beëindiging een vergoeding verschuldigd kan zijn. 

2.6 	In de praktijk is er voor de Leningnemer, welke rentevorm hij ook kiest, 
onvermijdelijk altijd renteonzekerheid, tenzij hij meteen bij het aangaan 
van de lening de rente vastzet voor de volle duur van de lening.  22  Bij klan- 

21  Zie voor de stellingen in nrs. 2.4 t/m 2.8: MvG nr. 8-16, 101, 106-115 en Pita  II  nr. 6-17,23 en 51. 
22  Zie in het bijzonder MvG nr. 16. 
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ten pleegt er weinig vraag te zijn naar rentevastheid gedurende de volle le-
ningsduur, door de wegens de lange looptijd in te prijzen hoge extra kosten 
en het risico dat de klant gedurende die lange looptijd aan een te hoog ta-
rief vastzit. 

2.7 	Veel klanten kiezen als tussenoplossing een korte of middellange rente-
vastperiode. Ook voor die klanten is er aan het eind onvermijdelijk de on-
zekerheid welke rente de Bank (of een andere bank) hem als vervolg - in 
een stijgende of dalende markt - zal aanbieden. Die onzekerheid is niet 
fundamenteel anders dan de onzekerheid die de Leningnemers bij Euribor-
hypotheken doorlopend hebben. De combinatie van een wijzigingsbe-
voegdheid aan de zijde van de Bank met een Omzettings- en Beëindigings-
recht voor de Leningnemer biedt de Leningnemer naast het nadeel van on-
zekerheid ook significante voordelen.23  Dit laat zich illustreren met een 
tweetal scenario's. 

a. Dalende rnarktrente: Een klant die vrij wil kunnen profiteren van da-
lende marktrentes, doet dit niet door te kiezen voor rentevastperio-
des. Een klant met een lopende rentevastperiode kan bij rentedaling 
daarvan alleen profiteren als hij de bank compenseert voor haar ver-
lies op de af te breken lopende hogere rente (via afkoop van het con-
tant te maken renteverschil, de beëindigingsvergoeding). Een klant 
met een variabele rente, zoals de Euribor-hypotheek, kan daarente-
gen zonder kosten van rentedalingen profiteren. 

b. Stijgende marktrente: Een klant die zich door rentezekerheid wil be-
schermen tegen rentestijgingen doet dit niet door te kiezen voor va-
riabele rente, maar door te opteren voor een rentevastperiode. Een 
klant met een variabele rente heeft die zekerheid niet, maar heeft 
door zijn Omzettings- en Beëindigingsrecht wel de vrijheid vergoe-
dings- en kostenvrj alsnog voor die zekerheid te kiezen. Daarbij past 
zoals gezegd dat klanten met een (veel gekozen) rentevastperiode 
van 5 of 10 jaar evengoed de onzekerheid hebben welke rente de 
Bank (of een andere bank) hen bij het einde daarvan als vervolg zal 
bieden en dat weinig klanten ervoor kiezen hun rente meteen voor de 
volle looptijd vast te zetten wegens de daaraan verbonden nadelen 
(de hoge kosten en gebondenheid ook als dit naderhand ongunstig 
blijkt). 

2.8 	Op de keper beschouwd lijken variabele rentes en korte rentevastperiodes 
veel op elkaar en kan het fundamentele onderscheid bij zeer korte looptij-
den verdwijnen. Dit laat het Euribor-rentetarief zien, dat steeds met een 

23  Zie hieromtrent in het bijzonder MvG nr. 11, 82, 106-115 en 208 en Pita  II  nr. 10-27, 43-44 en 54-57. 
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looptijd van een maand wordt vastgesteld. Het bestaat hierdoor materieel 
uit een opeenvolging van éénmaandstarieven die steeds automatisch in-
gaan, tenzij de klant gebruik maakt van zijn Omzettings- of Beëindigings-
recht. Kortom, door rente-onzekerheid te accepteren, vermijdt de klant de 
aan de rentezekerheid verbonden gemiddeld hogere kosten en kan hij ver-
goedings- en kostenvrj profiteren van rentedalingen. Het is een feit van al-
gemene bekendheid dat variabele rentes, waarbij de bank de rente kan aan-
passen en daardoor minder risico's hoeft in te prijzen, in de regel goedko-
per zijn dan rentevastperiodes en dat rentevastperiodes duurder plegen te 
worden naar mate de rentevastperiode langer is. Dit wordt ook - achteraf - 
bevestigd doordat, zoals de Bank onbestreden heeft gesteld ,24  het Euribor-
rentetarief een uitermate gunstig tarief is gebleken voor de Leningnemers.  

IV. 	Legitimiteit en functionele noodzaak Wijzigingsbedingen 

2.9 	Het Wijzigingsbeding, in de combinatie met het Omzettings- en Beëindi-
gingsrecht van de Leningnemer, is, zoals de Bank heeft gesteld  2', een legi-
tiem beding dat deel uitmaakt van een legitieme rentevorm. Juist de com-
binatie van enerzijds een Wijzigingsbeding voor de Bank en anderzijds een 
Omzettings- en Beëindigingsrecht voor de Leningnemer is een legitiem 
middel om voor de nadelen van rentevastperiodes een variabel en flexibel 
alternatief te bieden, met andere voor- en nadelen, zoals beschreven in nrs. 
2.4-2.8. Het biedt de Leningnemers de in nr. 2.3 beschreven contractuele 
bescherming. Zoals hieronder wordt uiteengezet, past deze contractuele be-
scherming bij uitstek in de brede belangenafweging die de nationale rechter 
op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie dient te verrichten. 

2.10 	Bovendien zou het Euribor-rentetarief niet, met dezelfde scherpe (lage) 
opslag, kunnen worden aangeboden in de veelal 30 jaar lopende hypothe-
ken zonder de mogelijkheid om de opslag tussentijds te wijzigen.  26  De 
Bank heeft er teneinde een scherpe (lage) opslag te kunnen aanbieden een 
legitiem belang bij om tussentijds het rentetarief te herzien en aan te passen 
aan de gewijzigde kosten van  funding,  kosten voor het aanhouden van ka-
pitaal en andere kosten en risico's. Dat de basis in het Euribor-rentetarief 
wordt gevormd door de éénmaands Euribor maakt dat niet anders. Zoals de 
Bank uitvoerig gemotiveerd en gedocumenteerd heeft uiteengezet27  en het 
hof fundamenteel heeft miskend in roy. 3.18, is er geen sprake van een één-
op-één relatie tussen de tariefstelling van de Euribor-hypotheken en de fi-
nanciering  (funding)  daarvan. Het is niet zo dat de Bank geld inkoopt tegen 
de éénmaands Euribor en deze simpelweg doorgeeft aan de klant. De Bank 

24 MvG nr. 53-54 en 101 en Pita 11 nr. 23, 26, 32, 40, 45, 73, 95 en 103. 
25  MvG nr. I1-16en98-115. 
26 Zie hieromtrent in het bijzonder MvG nr. 36-54. 
27 MvG hfst. 2.2, i.h.b. nr. 28, en Pita  II  nr. 97-10 1. Zie ook hfst. 3.2 en 4.2 van Productie 50 en voorts CvD nr. 14. 
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koopt geld in met een gediversifieerde finding mix die uitgaat van de ge-
middelde duur van de relatie met klanten op portefeuilleniveau. De kosten 
daarvan worden toegerekend aan de Euribor-hypotheken. Die toerekening 
vindt plaats op basis van de éénmaands Euribor vermeerderd met de op-
slag. Als de fundingkosten sterk stijgen, zoals voor de verhogingen door de 
Bank in 2009 en 2012 het geval was,28  heeft de Bank er een legitiem be-
lang bij die sterk gestegen kosten door te berekenen aan de Leningnemers 
door verhoging van de opslag. 

2.11 	Zoals de Bank uitvoerig gemotiveerd en gedocumenteerd heeft gesteld ,29  is 
zij bepaald terughoudend geweest met het gebruik van haar wijzigingsbe-
voegdheid, zoals de onderstaande grafiek3°  laat zien. 

Ontwikkeling porteteuilleniarcJe Euribor 2008.2016 

V,t)J.tfc9 D* 

------------------------- 

- 

2.12 Hieruit volgt dat de Bank geruime tijd heeft gewacht met het gebruik van 
haar wijzigingsbevoegdheid en bij beide verhogingen uitsluitend de resul-
taten op de portefeuille Euribor-hypotheken heeft genormaliseerd. 's Hofs 
arrest heeft tot gevolg dat de Bank in de Euribor-hypotheken, die thans nog 
wel 20 jaar kunnen lopen, gebonden is aan een initiële, scherp afgestelde 
opslag, die volkomen uit de pas loopt (en kan blijven lopen) met de werke-
lijke kosten die de Bank maakt voor het aanhouden van de Euribor-
hypotheken. 

3. 	ALGEMENE KLACHTEN EN SAMENVATTING 

3.1 	De Bank voert de volgende, onderling samenhangende, algemene klachten 
aan. Deze klachten worden in Hoofdstuk 4 uitgewerkt en aangevuld. 

28  MvG hfst.3.3. 
MvG lofst. 3.2. 

30  MvG nr. 43. 
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3.2 	Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting omtrent artikel 
6:233a en 6:238 lid 2 BW, mede in verband met artikelen 3, 4 en S Richt-
lijn, althans heeft een ontoereikend gemotiveerde beslissing gegeven. Het 
hof heeft het wezen van de in deze bepalingen vervatte maatstaf miskend 
die gericht is op beantwoording van de vraag of een beding in strijd met de 
goede trouw het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende 
rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van de consument aan-
zienlijk verstoort (artikel 3 Richtlijn), in aanmerking nemend alle omstan-
digheden rond de sluiting van de overeenkomst, alsmede alle andere be-
dingen van de overeenkomst en de aard van de goederen of diensten (arti-
kel 4 Richtlijn). Daardoor en daarnaast heeft het hof enerzijds een te ver-
gaande en anderzijds een onjuiste betekenis en invulling gegeven aan het 
transparantievereiste (artikel S Richtlijn). 

Onderdeel A: Ontoelaatbaar eenzijdige invulling en toepassing oneerlilkheids-
toets 

3.3 	Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, althans heeft 
een ontoereikend gemotiveerde beslissing gegeven door in strijd met arti-
kel 6:233a BW respectievelijk artikelen 3 en 4 Richtlijn in zijn beoordeling 
niet (kenbaar) in aanmerking te nemen de volgende elementen (de "Toet-
singselementen") waarop de Bank nadrukkelijk een beroep heeft gedaan 
en die elementen onderdeel te maken van een integrale oneerljkheidsbe-
oordeling. 

3.4 	Tegenover het Wijzigingsbeding van de Bank staat voor de Leningnemer 
een tweetal bedingen, met daarin het Omzettingsrecht en het Beëindigings-
recht zoals hiervoor beschreven. Het hof diende deze bedingen in zijn on-
eerlijkheidsbeoordeling te betrekken. Het Omzettingsrecht en de werking 
daarvan laat het hof bij zijn toetsing aan de oneerljkheidsmaatstaf zelfs 
volledig onvermeld. Het Beëindigingsrecht noemt het hof weliswaar in roy. 
3.11, laatste volzin, maar alleen om aan te kondigen dat het pas aan de orde 
komt bij de behandeling van punt 2.b.1, de uitzondering in de Bijlage bij de 
Richtlijn. 

3.5 	Het hof had het Omzettings- en Beëindigingsrecht met de daaraan verbon-
den contractuele bescherming (zie nr. 2.1-2.3) en relatieve voordelen (zie 
nr. 2.4-2.8), - kenbaar en volledig - bij zijn beoordeling in aanmerking 
moeten nemen. Daarbij had het hof recht behoren te doen aan het betoog 
van de Bank dat de aard van langlopende woninghypotheken meebrengt 
dat een Wijzigingsbeding, in combinatie met een Omzeftings- en Beëindi-
gingsrecht een legitiem middel is om een variabel en flexibel alternatief te 
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bieden voor rentevastperiodes, waarbij elk zijn eigen mix van voor- en na-
delen voor de Leningnemer meebrengt. Het hof diende daarbij tevens de 
stellingen van de Bank te betrekken dat het Wijzigingsbeding functioneel 
noodzakelijk is in de Euribor-hypotheken (zie nr. 2.9-2.11). 

3.6 	Het hof heeft voorts een aantal bijkomende omstandigheden waarop de 
Bank een beroep heeft gedaan niet (kenbaar) in zijn oneerljkheidsoordeel 
in aanmerking genomen. 

3.7 	's Hofs ontoelaatbaar eenzijdige invulling en toepassing van de oneerlijk-
heidstoets werkt door in zijn beoordeling van de vraag of de Bank te goe-
der trouw was in de zin van artikel 3 lid 1 Richtlijn. Zie voor uitwerking en 
aanvulling hiervan onderdeel 4.A.1 tot en met 5 (nrs. 4.14.21): 

1. Contractuele bescherming door en relatieve voordelen van het Omzet-
tings- en Beëindigingsrecht (onderdeel 4.A.1); 

2. Legitimiteit en de functionele noodzaak van de Wijzigingsbedingen 
(onderdeel 4.A.2); 

3. Invloed van de tariefstelling als relevante factor (onderdeel 4.A.3); 
4. Bijkomende omstandigheden: 

a) Nederlandse context (onderdeel 4.A.4(a)); 
b) Rol artikel 6:248 lid 2 BW (onderdeel 4.A.4(b)); 
c) Impact financiële sector (onderdeel 4.A.4(c)). 

Onderdeel B: Onjuiste invulling en toepassing transparantietoets binnen on-
eerlijkheidsmaatstaf 

1. Inleiding 

3.8 	Het hof heeft enerzijds vastgesteld dat de Wijzigingsbedingen geen kern-
beding zijn maar anderzijds niet vastgesteld dat de Wijzigingsbedingen, ge-
let op de positie daarvan in de Euribor-documentatie, een verrassingsbe-
ding waren, waarop de Leningnemers niet bedacht behoefden te zijn. Ook 
heeft het hof niet geoordeeld dat de Wijzigingsbedingen taalkundig ondui-
delijk waren dan wel vatbaar waren voor verschillende uitleg. Volgens de 
rechtspraak van het Hof van Justitie is het ook van wezenlijk belang dat 
bedingen materieel of inhoudelijk transparant zijn opdat de werking en ge-
volgen voorzienbaar zijn. Het hof weegt in zijn beoordeling ten nadele van 
de Bank mee dat de Wijzigingsbedingen onvoldoende transparant zijn door 
(samengevat) (i) enerzijds het ontbreken van - kortgezegd - clausulering in 
de vorm van criteria of begrenzing en  (ii)  anderzijds onvoldoende kenbaar-
heid van de bedingen. 
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2. 	Materiële transparantie / clausulering door inzichtelijke criteria of be-
grenzing 

3.9 	Het hof weegt in roy. 3.8 en 3.9 in verschillende bewoordingen ten nadele 
van de Bank mee dat de Wijzigingsbedingen (materieel) intransparant zijn 
doordat de bedingen niet zijn geclausuleerd door criteria, bandbreedte, kos-
tencomponenten of andere relevante factoren voor de uitoefening, teneinde 
de economische gevolgen voorzienbaar voor de Leningnemers te maken. 
Dit oordeel is rechtens onjuist althans onbegrijpelijk of ontoereikend ge-
motiveerd om de volgende redenen: 

'i) Ontoelaatbaar eenzijdige en smalle beoordeling 
Het hof heeft ten onrechte niet (kenbaar) overeenkomstig arti-
kel 6:233a BW en artikelen 3 en 4 Richtlijn alle bij onderdeel 
A bedoelde Toetsingselementen in aanmerking genomen. on-
der meer heeft het hof ten onrechte niet (kenbaar) in aanmer-
king genomen (1) de contractuele bescherming en relatieve 
voordelen die de Leningnemers hebben uit hoofde van het met 
de Wijzigingsbedingen verbonden Omzettings- en Beëindi-
gingsrecht en (2) de mogelijkheid die zij hebben om door uit-
oefening van deze rechten zelfde potentiële gevolgen van de 
Wijzigingsbedingen te begrenzen en daarmee ook de reikwijd-
te van die gevolgen te overzien. Daarbij geldt dat naar vaste 
rechtspraak de consumentenvoorlichting kan variëren naar ge-
lang de omstandigheden van het geval. 
Zie verder in nrs. 4.27-4.29.  

(ii) SpecijIcatieplicht voor kostencomponenten? 
Het hof miskent voorts dat er destijds, bij het aangaan van de 
Euribor-hypotheken, geen gedrags- of rechtsregel bestond dat 
kredietaanbieders (de verhouding tussen) kostencomponenten 
moesten vermelden. Het hof mocht het nalaten van de Bank 
om een dergelijke specificatie te geven niet ten grondslag leg-
gen aan zijn oordeel dat de Wijzigingsbedingen onvoldoende 
transparant en of oneerlijk zijn, althans had het bij de weging 
daarvan mede de bij onderdeel IA bedoelde Toetsingselemen-
ten moeten betrekken. Zie verder in nr. 4.30.  

(iii) Voorzienbaarheid en inzicht? 
Het hof heeft ten onrechte geen kenbare betekenis toegekend 
aan de, in roy. 3.9 in het midden gelaten en dus in cassatie 
vaststaande, stelling van de Bank dat, 'omdat de oorzaken 
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voor het aanpassen van de opslag zeer divers zijn, een open 
forimilering van de Wijzigingsbedingen onvermijdelijk is en 
dat een specificatie van de gronden voor wijziging en een op-
gave van de wijze waarop de opslag kan worden gewijzigd, de 
ieningnemer geen beter inzicht zou geven in de risico dat en 
de mate waarin de opslag kan worden gewijzigd. Zie verder 
in nrs. 4.31-4.32.  

(iv)  Peildatum transparantie 
Het hof kent in zijn beoordeling van de transparantie van de 
Wijzigingsbedingen en daarmee van de oneerlijkheid ten on-
rechte betekenis toe aan omstandigheden van na contract-
sluiting. Zie verder in nr. 4.33. 

3. Goede procesorde, hoor en wederhoor, grenzen rechtsstrijd en stelp-
licht en/of instructieplicht 

3.10 Het hof heeft de eisen van de goede procesorde, hoor en wederhoor en de 
grenzen van de rechtsstrijd geschonden, althans de op de Stichtingen rus-
tende steiplicht en/of zijn instructieplicht in het kader van de ambtshalve 
toetsing aan de Richtlijn miskend. Zie verder in nrs. 4.34-4.36. 

4. Formele transparantie en kenbaarheid van de Wijzigingsbedingen 

3.11 	Het hof kent bij zijn oneerlijkheidsoordeel ten nadele van de Bank dragen-
de betekenis toe aan zijn oordeel dat uit de offerte niet kenbaar was dat het 
rentetarief naast het variabele Euribor-tarief ook afhankelijk was van een 
variabel opslagpercentage (roy. 3.8, derde volzin) en dat gesteld noch ge-
bleken is dat de Leningnemers expliciet op de Wijzigingsbedingen zijn 
gewezen of daarover afzonderlijk is onderhandeld (roy. 3.9). Het hof oord-
eelt echter ook dat de Wijzigingsbedingen geen kernbedingen zijn, terwijl 
het hof niet heeft vastgesteld dat het verrassingsbedingen zijn waarop de 
Leningnemers, gelet op de positie daarvan in de documentatie niet bedacht 
hoefden te zijn. 

3.12 	's Hofs oordeel geeft aldus blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans is 
ontoereikend gemotiveerd om de volgende redenen: 

('i) Rechtens voldoende kenbaar en duidelijk 
Het hof respondeert ten onrechte niet op de stellingen van de 
Bank die, samengevat, erop gericht zijn dat de Bank de Le-
ningnemers, voorafgaand aan het afsluiten van de Euribor-
hypotheek, de algemene voorwaarden heeft verstrekt en hun 
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aldus overeenkomstig artikel 6:233b jo. 234 lid 1 BW een re-
delijke mogelijkheid tot kennisneming heeft geboden, en dat 
de Wijzigingsbedingen tekstueel begrijpelijk zijn en met be-
hulp van begrijpelijke (sub)kopjes voor de (gemiddelde geïn-
formeerde oplettende gewone consument) goed kenbaar wa-
ren. Het hof heeft ten onrechte aan deze in cassatie (veronder-
stellenderwij s) vaststaande omstandigheden geen betekenis 
toegekend bij zijn beoordeling of de betreffende Wijzigings-
bedingen voor de betreffende deelgroepen van Leningnemers 
voldoen aan de vereisten van goede trouw, evenwicht respec-
tievelijk transparantie. Zie verder in nrs. 4.38-4.39.  

('ii)  Ontbreken van expliciete verwijzing naar resp. onderhande-
ling over de Wijzigingsbedingen is rechtens irrelevant 
Het hof heeft ten onrechte, ondanks zijn vaststelling dat de 
Wijzigingsbedingen geen kernbedingen zijn, betekenis eraan 
toegekend dat de Leningnemers niet expliciet op de Wijzi-
gingsbedingen zijn gewezen en dat daarover niet afzonderlijk 
is onderhandeld. Zie verder in nr. 4.40.  

'iii)  Miskenning relevante verschillen in categorieën documentatie 
Het hof scheert ten onrechte verschillende categorieën docu-
mentatie en deelgroepen van Leningnemers over één kam. Zie 
verder in nrs. 4.41-4.47. 

5. Vereenzelviging van intransparantie en oneerlijkheid 

3.13 	Het hof stelt in roy. 3. 10, eerste volzin, voorop dat het enkele feit dat niet is 
voldaan aan het transparantievereiste een beding nog niet oneerlijk maakt. 
Het hof blijkt echter vervolgens toch te opereren vanuit de vooronderstel-
ling dat intransparantie oneerlijk maakt. Tot een uitdrukkelijke kwalificatie 
dat de Wijzigingsbedingen (ook) oneerlijk of onredelijk bezwarend zijn 
komt het hof niet, laat staan op basis van de vereiste integrale oneerlijk-
heidsanalyse. Zie verder in nrs. 4.48-4.49. 

Onderdeel C: Onjuiste invulling en toepassing fictieve toets in bredere oneer-
lijkheidsmaatstaf 

3.14 	Ook bij de toepassing van de fictieve toets heeft het hof een te smalle en 
eenzijdige weging toegepast en ten onrechte nagelaten (kenbaar en toerei-
kend gemotiveerd) hierin alle bij onderdeel 3.A bedoelde Toetsingselemen-
ten te betrekken. Dat betreft beide vragen die het hof behandeld in het ka- 
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der van de fictieve toets, namelijk of de Leningnemers door de Wijzigings-
bedingen in een ongunstigere positie worden gebracht respectievelijk de 
vraag of de Bank erop mocht vertrouwen dat zij de Wijzigingsbedingen bij 
afzonderlijke onderhandelingen hadden geaccepteerd. Dat geldt ook overi-
gens bij zijn oordeel of er strijd is met de goede trouw. Het hof motiveert 
zijn oordeel over beide vragen ook overigens ontoereikend. 

3.15 	's Hofs vergelijking van de geïsoleerde Wijzigingsbedingen met de wette-
lijke regels (van aanvullend recht) is bovendien onjuist althans ontoelaat-
baar eenzijdig. Een vergelijking met de artikelen 6:258 en 6:248 lid 2 BW 
is onjuist althans daaraan kan slechts beperkte betekenis toekomen voor de 
beantwoording van de vraag of de Wijzigingsbedingen een aanzienlijke 
evenwichtsverstoring veroorzaken. 

3.16 's Hofs beoordeling of de Bank te goeder trouw was, berust ten onrechte op 
zijn transparantieoordeel. Zijn feitelijke oordelen kunnen voorts niet in 
stand blijven bij het slagen van de daartegen gerichte klachten in onderdeel 
4.A.1 tot en met 3. 

3.17 	Het hof heeft bovendien ten onrechte niet gerespondeerd op de stelling van 
de Bank dat zij, gelet op de destijds vigerende opvattingen en de toelaatba-
re invulling van de door de Richtlijn gestelde minimumnormen door de 
Nederlandse wetgever en de nationale rechtspraak, te goeder trouw was bij 
het aangaan van de Euribor-hypotheken. Zie verder in nrs. 4.50-4.57. 

Onderdeel  ID:  Onjuiste uitleg Bijlage bij de Richtlijn 

3.18 	Naar het hof heeft miskend, volgt uit punt 1.j van de Richtlijn, in samen-
hang met de uitzondering van punt 21.1 dat inzicht in de economische ge-
volgen niet behoeft te worden gegeven, zolang aan de voorwaarden van 
deze uitzondering van punt 21. 1 is voldaan. Dit systeem, waarover het Hof 
van Justitie niet heeft beslist in RWE, bevestigt dat de nationale rechter bij 
bedingen die onder de betreffende uitzondering vallen, veel gewicht mag 
toekennen aan een effectieve beëindigingsmogeljkheid bij wijziging, en a 
fortiori bij een contractueel omzettings- en aflossingsrecht bij vooraankon-
diging van de wijziging. 

3.19 Het hof heeft voorts de aard en functie van de Bijlage alsmede het toet-
singsmoment daaronder miskend. Het hof heeft ten onrechte geoordeeld 
dat de Bijlage voorziet in toetsing of bij uitoefening van een wijzigingsbe-
voegdheid een geldige reden voor wijziging bestaat. Zie verder in nrs. 
4.58-4.63. 
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Onderdeel E: Geldige reden voor opslagverhogingen 

3.20 	's Hofs oordeel dat de Bank geen geldige reden had voor haar opslagwijzi-
gingen in 2009 en 2012 is onbegrijpelijk en/of ontoereikend gemotiveerd. 
Zie verder in nrs. 4.64-4.69. 

4. 	UITWERKING EN AANVULLING ALGEMENE KLACHTEN 

Onderdeel A: Ontoelaatbaar eenzijdige invulling en toepassing oneerlijkheids-
toets 

1. Contractuele bescherming en relatieve voordelen door Omzettings- en 
Beëindigingsrecht 

4.1 	Het hof heeft in roy. 3.7 terecht vooropgesteld dat bij een wijzigingsbeding 
dient te worden nagegaan of het in de context die aan de orde is, een aan-
zienlijke en ongerechtvaardigde verstoring van het evenwicht oplevert in 
de zin van artikel 3 lid 1 Richtlijn. Het oordeel dat dit het geval is, behoeft 
een specifieke motivering, waarbij wordt ingegaan op de relevante omstan-
digheden van het geval, waaronder de aard en de overige inhoud van de 
overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de 
wederzijds kenbare belangen van partijen en het kennelijke doel van de 
wijzigingsbevoegdheid. Uit artikel 4 Richtlijn volgt dat ook "alle andere 
bedingen van de overeenkomst" in aanmerking moeten worden genomen, 
waarbij "rekening moet worden gehouden met de aard van de goederen of 
diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft". Het hof heeft deze 
maatstaf in roy. 3.8 t/m 3.24 miskend en blijk gegeven van een onjuiste 
rechtsopvatting omtrent artikel 6:233a BW jo artikel 3 jo. 4 Richtlijn, 
doordat het hof ten onrechte niet, althans verregaand ontoereikend, heeft 
gerespondeerd op de in Hoofdstuk 2 hierboven weergegeven essentiële 
stellingen van de Bank over, kort gezegd, het Omzettingsrecht en het Be-
eindigingsrecht van de Leningnemers. Het hof heeft zijn arrest daardoor in 
elk geval ontoereikend gemotiveerd. 

4.2 	Centraal in het in Hoofdstuk 2 weergegeven betoog3' van de Bank in hoger 
beroep staat dat, ook als achteraf bezien het Wijzigingsbeding naar de sinds 
2012 ontwikkelde maatstaven onvoldoende transparant zou zijn, dit een le-
gitiem onderdeel is van een variabele en flexibele rentevorm. Daarin wordt, 
aldus de Bank, het evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van par-
tijen gewaarborgd door de contractuele bescherming (zie Hoofdstuk 2.11) 
en de relatieve voordelen (Hoofdstuk 2.111) die de Leningnemer ontleent 

31  MvG nr. 11, 82 en 96 onder  (vii)  en Pita 11 nr. 4 en 79. 
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aan zijn met het Wijzigingsbeding onlosmakelijk en functioneel verbonden 
Omzettingsrecht en Beëindigingsrecht. De samenhang tussen het Wijzi-
gingsbeding voor de Bank en het Omzettingsrecht en het Beëindigingsrecht 
voor de Leningnemer biedt zodanige bescherming en voordelen voor de 
Leningnemer, dat er, gelet op de aard van de Euribor-hypotheken als lang-
lopende leningen en de overige omstandigheden van het geval, geen sprake 
is van een aanzienlijke en ongerechtvaardigde evenwichtsverstoring in de 
zin van artikel 6:233a BW resp. artikel 3 en 4 Richtlijn, die de vernietiging 
van de Wijzigingsbedingen rechtvaardigt. 

4.3 	Het hof citeert in roy. 3.1.12.1 t/m 3.1.12.19 wel de bedingen waarin het 
Omzettingsrecht en het Beëindigingsrecht zijn geregeld (in de verschillen-
de varianten van de Euribor-documentatie), maar het hof betrekt deze ver-
volgens niet in de beantwoording van de vraag of de Wijzigingsbedingen 
oneerlijk zijn. Het Omzettingsrecht laat het hof blijkens roy. 3.1.5, slot, 
3.10, 3.11 en 3.13 volledig buiten beschouwing en wordt in de oneerlijk-
heidsbeoordeling zelfs helemaal niet genoemd. Het Beëindigingsrecht 
wordt weliswaar vermeld in roy. 3.11, laatste volzin, maar wordt daar op 
onjuiste gronden buiten de weging gehouden of er een aanzienlijke en on-
gerechtvaardigde evenwichtsverstoring is. Het hof overweegt immers dat 
het Beëindigingsrecht pas aan de orde komt bij de beantwoording van de 
vraag of de uitzondering van punt 21.1 van toepassing is en ook in dat 
verband gaat het hof daar blijkens roy. 3.19 niet op in. 

4.4 	Het hof geeft in roy. 3.11, laatste volzin, een onjuiste uitleg aan het RWE-
arrest van het Hof van Justitie. Het hof overweegt dat een transparantiever-
zuim vóór sluiting van de overeenkomst in beginsel niet meer kan worden 
goedgemaakt door een kosteloos Beëindigingsrecht en dat het Beëindi-
gingsrecht dus pas bij de behandeling van de uitzondering van punt 21.1 
aan de orde hoeft te komen. Het hof miskent aldus dat het Hof van Justitie 
in RWE32  uitdrukkelijk de taak van de nationale rechter bevestigt om in zijn 
integrale oneerlijkheidsanalyse "rekening te houden met alle omstandighe-
den van het concrete geval, daaronder begrepen alle bedingen van de al-
gemene voorwaarden van de consumentenovereenkomsten waarvan het 
omstreden beding deel uitmaakt". Hoewel het Hof van Justitie het Beëindi-
gingsrecht (het "opzeggingsrecht") binnen de context van het RWE-arrest 
(energieleveranties in een niet-geliberaliseerde energiemarkt) als zodanig 
onvoldoende acht om een transparantietekort goed te maken, laat dit onver-
let dat uit dit arrest volgt dat het Beëindigingsrecht een relevante omstan-
digheid is die in de oneerlijkheidsanalyse thuis hoort. Blijkens het RWE-
arrest komt aan het Beëindigingsrecht derhalve ook reeds betekenis toe in 

32  HvJ EU 21 maart 2013, C-92/1I, ECLI:EU:C:2013: 180 (RWE), zie dictum. 
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het kader van de vraag of sprake is van een aanzienlijke en ongerechtvaar-
digde verstoring van het evenwicht en niet alleen als contra-indicatie voor 
de indicatieve oneerlijkheid van een beding als bedoeld in punt 21. 1. 

4.5 	Bij het voorgaande komt dat het Omzettingsrecht niet op een lijn kan wor-
den gesteld met het Beëindigingsrecht. Het Omzettingsrecht biedt de Le-
ningnemer een wezenlijk andere bescherming (zie hierboven Hoofdstuk 
2.11), aangezien de uitoefening daarvan nu juist niet leidt tot een beëindi-
ging van de lening en tot opeisbare aflossingsverplichtingen, maar tot om-
zetting van het Euribor-rentetarief naar een dooi' de Leningnemer zelf te 
kiezen andere marktconforme rentevorm, met instandhouding van de ove-
rige voorwaarden van de lening. Hiermee heeft de Leningnemer het ook ef-
fectief in zijn macht om de gevolgen van de uitoefening van het Wijzi-
gingsbeding te begrenzen door de keuze voor een andere door de Bank in 
een concurrerende markt aan andere nieuwe en bestaande klanten aange-
boden rentevorm. Daarbij komen de relatieve voordelen die het Omzet-
tingsrecht de Leningnemers bieden in vergelijking met andere gangbare 
rentevormen zoals rentevastperiodes (zie Hoofdstuk 2.111). Eén en ander is 
eveneens door het hof miskend in het onderdeel 4.B te bestrijden transpa-
rantieoordeel. Het RWE-arrest laat de mogelijkheid open dat de rechter, 
mede door de aanwezigheid van een dergelijk Omzettingsrecht, tot de slot-
som komt dat een prjswijzigingsbeding geen aanzienlijke en ongerecht-
vaardigde verstoring van het evenwicht oplevert. Reeds daarom kan s hofs 
oordeel in roy. 3.11, laatste volzin, geen (dragende) verwerping van het be-
roep van de Bank op het contractuele Omzettingsrecht inhouden. 

2. Legitimiteit en functionele noodzaak Wijzigingsbedingen 

4.6 	Het hof geeft voorts blijk van een ontoelaatbaar eenzijdige invulling en 
toepassing van de oneerlijkheidstoets doordat het niet, of verregaand on-
volledig, heeft gerespondeerd op de stellingen van de Bank over, kort ge-
zegd, de legitimiteit en de functionele noodzaak van de Wijzigingsbedin-
gen. 

4.7 	Zoals in Hoofdstuk 2 hierboven is uiteengezet, is het Wijzigingsbeding, in 
de combinatie met het Omzettings- en Beëindigingsrecht van de Lening-
nemer, een legitiem beding dat deel uitmaakt van een legitieme rentevorm. 
Juist de combinatie van enerzijds een Wijzigingsbeding voor de Bank en 
anderzijds een Omzettings- en Beëindigingsrecht voor de Leningnemer 
vormt een legitiem middel om voor de nadelen van rentevastperiodes een 
variabel en flexibel alternatief te bieden, met andere voor- en nadelen, zo-
als beschreven in Hoofdstuk 2.111. Het biedt de Leningnemers de in Hoofd-
stuk 2.11 beschreven contractuele bescherming. Juist doordat het hof volle- 

50093290 M 23541538 / 57 



. NautaDutiih 
25 

dig  is voorbijgegaan aan het contractuele Omzettings- en Beëindigings-
recht, heeft het in roy. 3.9 t/m 3.13 geen recht gedaan aan de stellingen van 
de Bank over de relatieve voor- en nadelen en de legitimiteit van de tarief-
structuur in de Euribor-hypotheek inclusief het Wijzigingsbeding. Daarbij 
maakt het voor de legitimiteit van het Wijzigingsbeding vanzelfsprekend 
niet uit dat het slechts geldt voor de opslag en niet mede voor de andere 
component van het Euribor-tarief zijnde de éénmaands-Euriborrente (die 
uit zich zelf al fluctueert). 

4.8 	De Bank heeft voorts gesteld  33  dat de Wijzigingsbedingen onderdeel zijn 
van de tariefstructuur van de Euribor-hypotheken en dat zij noodzakelijk 
zijn om dit financieel product, met een scherpe (lage) opslag, te kunnen 
aanbieden. Zonder de Wijzigingsbedingen zou de Bank, zoals zij heeft ge-
steld34  en het hof in roy. 3.10 in het midden laat, dit product niet hebben 
aangeboden en in plaats daarvan (althans in theorie, want dit product bood 
de Bank niet aan) een rentevorm met een hogere vaste opslag hebben moe-
ten aanbieden, waarin meer kosten en risico's zijn verdisconteerd. Daar-
naast heeft de Bank gesteld  35  dat de Wijzigingsbedingen met het oog op die 
lagere tariefstelling noodzakelijkerwijs "open" zijn geformuleerd, omdat de 
Bank tevoren niet weet en ook niet kan weten welke oorzaken in de toe-
komst in welke mate zullen leiden tot hogere of lagere kosten die aanlei-
ding kunnen geven tot een wijziging van de opslag. 

4.9 	Het hof is, in het licht van artikel 6:233a BW en artikelen 3 en 4 Richtlijn 
ten onrechte aan deze (in cassatie veronderstellenderwijs vaststaande) stel-
lingen voorbijgegaan. De legitimiteit en functionele noodzaak van de Wij-
zigingsbedingen in het kader van de Euribor-voorwaarden is, zoals de 
Bank heeft gesteld ,36  een factor in de beoordeling of de Wijzigingsbedin-
gen oneerlijk zijn. Daarbij is van belang dat de Wijzigingsbedingen onder-
deel zijn van een intrinsiek variabele tariefstructuur, waarin de door de Le-
ningnemer aan de Bank te betalen rentevergoeding elke maand opnieuw 
wordt vastgesteld, en waartegenover het Omzettings- en Beëindigingsrecht 
van de Leningnemer staan. De Wijzigingsbevoegdheid dient ertoe een lage 
tariefstelling mogelijk te maken ten gunste van de Leningnemer. Deze 
functie en doelstelling gaan verder en zijn van een andere orde dan het al-
gemene belang van een dienstverlener om de prijzen voor zijn diensten van 
tijd tot tijd te kunnen aanpassen in een duurovereenkomst. Het gaat om een 
essentiële, door het Omzettings- en Beëindigingsrecht gecorrigeerde, con-
tractuele voorziening die intrinsiek deel uitmaakt van de integrale tarief- 

MvG nr. 25-32 en 103-105 en Pita  II  nr. 10-32. 
" MvG nr. 11 onder  (ii)  en 15. 

' MvG nr. 125-129 en Pita  II  nr. 31. 
36  MvG nr. 8, 103-105 en Pita  II  nr. 3 en 61. 
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structuur. 

4.10 	Het hof laat in roy. 3.9 de juistheid in het midden van het betoog37  van de 
Bank dat, omdat de oorzaken voor het aanpassen van de opslag zeer divers 
zijn, een open formulering van de Wijzigingsbedingen onvermijdelijk is en 
dat een specificatie van de gronden voor wijziging en een opgave van de 
wijze waarop de opslag kan worden gewijzigd de Leningnemers geen beter 
inzicht zou geven in de risico's dat en de mate waarin de opslag kan wor-
den gewijzigd. Dit dient in cassatie veronderstellenderwijs tot uitgangs-
punt. Het hof diende deze omstandigheid mee te wegen in zijn beantwoor-
ding van de vraag of de Wijzigingsbedingen oneerlijk zijn. Immers, deze 
omstandigheid draagt ertoe bij (of kan althans ertoe bijdragen) dat de Wij-
zigingsbedingen geen aanzienlijke en ongerechtvaardigde verstoring van 
het evenwicht opleveren. Het hof diende deze omstandigheid tevens te be-
trekken in zijn beoordeling (in roy. 3.10) van de vraag of de Bank begreep 
of mocht begrijpen dat de Leningnemers de Wijzigingsbedingen ook bij 
separate onderhandeling zouden hebben geaccepteerd (zie verder onderdeel 
4.C). 

3. Invloed van tariefstelling als relevante factor 

4.11 	Het hof oordeelt in roy. 3.10. 3.11 en 3.13 dat de Bank ten gunste van het 
contractuele evenwicht in de Euribor-hypotheken, kort gezegd, geen be-
roep kan doen op de lage tariefstelling daarvan. 

a. Het hof verwerpt in roy. 3.10 de stelling38  van de Bank dat de Le-
ningnemers bij afzonderlijke onderhandeling de Wijzigingsbedingen 
zouden hebben aanvaard, mede omdat, kort gezegd, het (theoreti-
sche) alternatief een hogere vaste opslag op het Euribor-rentetarief 
zou zijn geweest en de Leningnemers de Euribor-hypotheek hebben 
gekozen vanwege het lage rentetarief. Daarbij wijst het hof onder 
meer erop dat ten tijde van het aangaan van de Euribor-hypotheken 
onzekerheid bestond over de ontwikkeling van het Euribor-
rentetarief. 

b. Het hof oordeelt in roy. 3.11 en 3.13 dat het feit dat de Leningne-
mers ook na verhoging van de opslag nog steeds het laagste tarief 
betalen niet ertoe doet, omdat omstandigheden van na contract-
sluiting geen rol mogen spelen bij de beoordeling van het oneerlijke 
karakter van een beding. 

37 MvG nr. 125-129 en Pita nr. 31. 
38  MvG nr. 157 en Pita  II  nr. 23 en 54. 
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C. 	In roy. 3.11 verwerpt het hof de onweersproken39  stelling40  van de 
Bank dat sprake is van een laag tarief omdat in het tarief geen extra 
rentekosten zitten die inherent zijn aan het vooraf verkrijgen van 
rentezekerheid. De Bank licht, aldus het hof, niet toe hoe hoog die 
extra rentekosten destijds waren zodat het genoemde voordeel ten 
opzichte van de Wijzigingsbedingen niet duidelijk is. Het waarbor-
gen van de doeltreffendheid van de controle op oneerlijke bedingen 
brengt mee dat over een eventuele "tegenprestatie" wel duidelijkheid 
moet bestaan, waarvoor het hof verwijst naar het arrest Consructora 
Principado.4' 

d. 	Het hof passeert in roy. 3.13 ook de stelling42  van de Bank dat de 
Leningnemers (nog steeds het laagste tarief betalen en) door het ac-
cepteren van onzekerheid over de tariefhoogte gemiddeld bezien 
veel goedkoper uit zijn dan wanneer zij kiezen voor een vaste rente. 
Het hof oordeelt dat het voor een aanzienlijke verstoring van het 
evenwicht niet nodig is dat de kosten die uit hoofde van een contrac-
tueel beding ten laste van de consument komen in verhouding tot het 
bedrag van de betrokken transactie ernstige financiële gevolgen voor 
hem hebben. De vraag of een dergelijke verstoring van het even-
wicht heeft plaatsgevonden, kan dus, aldus het hof, niet louter wor-
den beantwoord op basis van een kwantitatieve financiële beoorde-
ling. 

4.12 	Deze sub a. tim d. weergegeven oordelen zijn rechtens onjuist althans on-
toereikend gemotiveerd. Het hof heeft de betreffende stellingen ten onrech-
te niet conform het betoog van de Bank in hoger beroep beoordeeld met in-
achtneming van het contractuele Omzettings- en Beëindigingsrecht van de 
Leningnemers. Dat had het hof wel moeten doen op grond van de maatstaf 
van artikel 6:233a BWjo artikel 3 en 4 Richtlijn. 

i. 	Voor het sub a. bedoelde oordeel van het hof geldt in het bijzonder 
dat de Bank heeft gesteld  43  dat de Wijzigingsbedingen, juist ook 
vanwege de bescherming die daar tegenover wordt geboden door het 
Omzeftingsrecht, het mogelijk maken dat de Leningnemers zo lang 
mogelijk kunnen profiteren van het laagste tarief terwijl zij het risico 
van een tariefstijging beperkt weten tot de marktconforme andere 
rentevormen die de Bank haar bestaande en nieuwe klanten aanbiedt. 

39 Zoals ook uitdrukkelijk blijkt uit CvR (SDB) onder 'ad 161" en MvA (SDB) nr. 3.18 en onder "ad punt 53". 
° MvG nr. 11 onder  (ii),  99, 101 en 110 en Pita  II  or. 20,26 en 85. 
' HO EU 16 januari 2014, C-226/12, ECLI:NL:XX:20 14:33 (Constructora Princ,pado). 

42  MvG or. 12-14 en Pita  II  nr. 23 en 95. 
43 MvG or. 53 en Pita  II  or. 14. 
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Dit bood de Leningnemers weliswaar geen bescherming tegen on-
gunstige marktontwikkelingen, maar wel tegen een eventueel bo-
venmatig gebruik door de Bank van haar Wijzigingsbeding.  

ii. 	Voor het sub c. bedoelde oordeel van het hof geldt in het bijzonder 
dat het Oinzeftingsrecht voorziet in een mechanisme dat een directe 
verbinding legt met de tarieven die de Bank voor vastrentende peri-
odes aanbiedt. Deze liggen doorgaans hoger dan het variabele Bun-
bor-rentetarief. Dat is duidelijk voor de klant bij contractsluiting en 
tijdens de looptijd van de lening. Als het rentevoordeel ten opzichte 
van andere rentevormen er niet meer is of naar verwachting eindigt, 
dan kan een andere rentevorm worden gekozen. 

4.13 	Met zijn achter a. verkort weergegeven oordeel in roy. 3.10 heeft het hof 
een rechtens onjuiste en/of ontoereikend gemotiveerde beslissing gegeven. 
Het hof laat de juistheid in het midden van de stelling44  van de Bank dat het 
(theoretische) alternatief voor een variabele opslag een hogere vaste opslag 
op het Euribor-rentetarief zou zijn geweest. Dit staat daarom in cassatie 
veronderstellenderwijs vast. Het hof heeft deze omstandigheid ten onrechte 
alleen beoordeeld bij beantwoording van de vraag of de Bank te goeder 
trouw was in de zin van artikel 3 Richtlijn. Het hof diende deze stelling 
ook te betrekken in zijn ambtshalve toetsing van de oneerlijkheid van de 
Wijzigingsbedingen met inachtneming van alle concrete omstandigheden 
van het geval op grond van artikel 6:233a BW jo artikel 3 en 4 Richtlijn. 
De door de Bank gestelde omstandigheid kan immers, ook los van de vraag 
wat de Leningnemers al dan niet bij afzonderlijke onderhandeling zouden 
hebben gedaan, eraan bijdragen dat achteraf bezien geen sprake is van een 
oneerlijk beding. 

4.14 's Hofs achter b. weergegeven oordeel gaat eraan voorbij dat de Bank met 
name heeft gewezen op het bij contractsluiting potentiële en zelfs waar-
schijnlijke voordeel van een lager tarief door de variabiliteit. Dat komt 
enerzijds door de achter c. bedoelde, door de Bank gestelde, omstandigheid 
dat in de opslag minder risico's zijn ingeprjsd dan in een vaste rente. Dat 
komt anderzijds door de achter d. bedoelde omstandigheid dat de klanten 
door het accepteren van onzekerheid over de tariefhoogte in de regel veel 
goedkoper uit zijn dan wanneer zij kiezen voor een vaste rente. De Bank 
heeft daarnaast erop gewezen  4' dat de Leningnemers inderdaad nog steeds 
het laagste tarief betalen en dat vrijwel niemand zijn Euribor-hypotheek 
heeft omgezet of afgelost. Het tarief verloop na contractsluiting bevestigt 

44 MvG nr. 53 en 157 en Pita  II  nr. 21 en 30. 
45 MvG nr. 42, 53-54, 101 en Pita  II  nr. 22-25. 
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het bij aanvang bestaande potentiële voordeel dat, als gezegd, in verbin-
ding met het Omzeftingsrecht en Beëindigingsrecht moet worden be-
schouwd. Zoals hieronder onderdeel 4.B.2(iv) en 4.E aan de orde komt, 
staat de nadrukkelijke beperking door het hof in roy. 3.11 en 3.13 tot de 
omstandigheden ten tijde van contractsluiting haaks op zijn rechtens on-
juiste oordeel in 3.14 t/m 3.19 en 3.24. Daarin kent het hof wel degelijk be-
tekenis toe aan omstandigheden na contractsluiting. 

4.15 	's Hofs oordeel achter c. is rechtens onjuist, waar het hof met verwijzing 
naar het arrest Constructora Principado van het Hof van Justitie oordeelt 
dat over een eventuele "tegenprestatie" wel duidelijkheid moet bestaan, 
zulks met het oog op het waarborgen van de doeltreffendheid van de con-
trole op oneerlijke bedingen. Dit oordeel kan redelijkerwijs niet anders 
worden begrepen dan dat het hof mede gewicht eraan heeft toekend dat het 
bij contractsluiting voor de Leningnerners schortte aan duidelijkheid over 
de "tegenprestatie", waardoor geen doeltreffende controle mogelijk is. Dit 
is rechtens onjuist en het volgt ook niet uit punt 29 van het arrest Construe-
tora Principado, waarin het Hof van Justitie niet méér heeft beslist dan dat 
een loutere verklaring dat het contract een voordeel bevat voor de consu-
ment, niet volstaat om aan te nemen dat dit voordeel er ook in werkelijk-
heid was. Daaruit volgt niet (le) dat die duidelijkheid erbij contractsluiting 
al moest zijn voor de consument en/of (2e) dat het voordeel met precisie 
kan worden vastgesteld. Waar het op aankomt is of, achteraf bezien, (geen) 
sprake is van een aanzienlijke en ongerechtvaardigde verstoring van het 
evenwicht ten tijde van contractsluiting. 

4.16 	's Hofs oordeel achter c. is voorts onbegrijpelijk. De Bank heeft immers, 
kenbaar voor de Stichtingen en het hof, gemotiveerd en gedocumenteerd 
gesteld46  dat, wat ook van algemene bekendheid is, er meer kosten en risi-
co's werden en worden ingeprjsd in een vaste rente, die niet zijn verdis-
conteerd in het - daarom lagere - Euribor-rentetarief. De Bank heeft dit in 
haar memorie van grieven geïllustreerd aan de hand van de tariefsontwik-
keling vanaf 2005 tot en met 2015 van leningen met het Euribor-
rentetarief, vijfjaar vast en tien jaar vast.47  Daaruit volgt dat, zoals de Bank 
heeft gesteld  4', de in de tarieven voor vaste renten verdisconteerde kosten 
en risico's verklaren waarom het Euribor-rentetarief, door de lage variabele 
opslag, substantieel lager is dan geweest dan de tarieven bij deze andere 
rentevormen. Hiermee heeft de Bank met cijfermatige precisie gesteld dat 
"in het tarief geen extra rentekosten zitten die inherent zijn aan het vooraf 
verkrijgen van rentezekerheid," anders dan het hof overweegt in roy. 3.11. 

46  MvG nr. 11 onder  (ii),  12-16, 18 en 99 en Pita  II  nr. 85. 
° MvG nr. 13. 
48  MvG nr. 12-14 en Pita  II  nr. 12. 
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4.17 	's Hofs achter d. weergegeven oordeel geeft blijk van een onjuiste rechts- 
opvatting althans is onbegrijpelijk en/of ontoereikend gemotiveerd. Het hof 
verwerpt in roy. 3.13 niet de stelling49  van de Bank dat de Leningnemers 
(nog steeds het laagste tarief betalen en) door het accepteren van onzeker-
heid over de tariefhoogte in de regel veel goedkoper uit zijn dan wanneer 
zij kiezen voor een vaste rente. De juistheid van deze stelling dient daarom 
in cassatie veronderstellenderwijs tot uitgangspunt. Het hof diende deze 
omstandigheid te betrekken in zijn ambtshalve toetsing van de oneerlijk-
heid van de Wijzigingsbedingen met inachtneming van alle concrete om-
standigheden van het geval op grond van artikel 6:233a BW jo artikel 3 en 
4 Richtlijn. Immers, het is één ding dat, kort gezegd, deze beoordeling niet 
louter kan plaatsvinden op basis van een kwantitatieve financiële beoorde-
ling. Het is iets wezenlijk anders dat het ontbreken van een (significant) fi-
nancieel nadeel wel een factor kan (en moet) zijn in de oneerlijkheidsbe-
oordeling. 

4. Bijkomende omstandigheden 

a) Nederlandse context 

4.18 Zoals de Bank heeft gesteld5°  werden wijzigingsbedingen vanaf begin jaren 
'90 in beginsel geldig geacht door de Nederlandse wetgever. De wetgever 
heeft bewust ervoor gekozen dit type van bedingen niet op de grijze of 
zwarte lijst te plaatsen. Deze lijsten zijn na de inwerkingtreding van de 
Richtlijn en de Bijlage daarbij (waaronder punt 1.j) niet aangepast. De ze-
ventiende alinea van de considerans van de Richtlijn laat toe dat de lidsta-
ten de draagwijdte van de onderdelen van deze Bijlage (en de uitzonderin-
gen daarop) beperken of uitbreiden. Vanaf het begin van de jaren '90 is, in 
overeenstemming met het uitgangspunt in de wetsgeschiedenis, in de recht-
spraak, uitspraken van klachtcommissies en de literatuur, de nadruk gelegd 
op een uitoefeningstoetsing van deze bedingen, waarbij de bedingen uiter-
aard ook toetsbaar waren aan de open norm van artikel 6:233a BW. Voor 
deze norm geldt, zoals de Bank heeft betoogd  51, dat in Nederland onder vi-
geur van de Richtlijn het accent is gelegd op een materiële inhoudstoetsing. 
Daarbij speelde het transparantiegebod in de inhoudscontrole geen rol van 
betekenis althans werd daaraan niet de sanctie van vernietigbaarheid ver-
bonden. In tegendeel, uit de wetsgeschiedenis volgt dat de wetgever ervan 
uitging dat consumenten algemene voorwaarden niet plegen te lezen en - 
juist daarom - de nadruk ligt op de in artikel 6:233a BW voorziene maten- 

49 MvGnr. 13. 
° MvG nr. 130-132 en Pita II nr. 59. 
' Pita II nr. 75 en79. 
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ele inhoudscontrole van bedingen in algemene voorwaarden. Het voor-
gaande moet mede worden gezien tegen de achtergrond dat afdeling 6.5.3 
BW blijkens de wetsgeschiedenis rechtszekerheid beoogt voor gebruikers 
van bedingen in algemene voorwaarden.52  

4.19 Tegen deze achtergrond diende het hof a fortiori, overeenkomstig de dui-
delijke aanwijzing van het Hof van Justitie in RWE en andere recht-
spraak53, te onderzoeken of de Wijzigingsbedingen, gelet op alle relevante 
omstandigheden van het concrete geval, oneerlijk zijn omdat zij niet be-
antwoorden aan de eisen van goede trouw, evenwicht en transparantie. Het 
hof mocht in dit licht eens te meer niet een zo grote betekenis toekennen 
aan zijn - door onderdeel 4.B bestreden - bevinding dat de Wijzigingsbe-
dingen naar de sinds 2012 dooi' het Hof van Justitie ontwikkelde maatsta-
ven onvoldoende transparant zijn. 

b) Rol artikel 6.248 lid 2 B W 

4.20 De Bank heeft het bestaan in Nederland van een mogelijke uitoefe-
ningstoetsing op de voet van artikel 6:248 lid 2 BW - en het accent daarop 
in de wetsgeschiedenis en rechtspraak - aangevoerd  54  als bijkomende factor 
ten gunste van de Bank in de beoordeling of de Wijzigingsbedingen oneer-
lijk zijn. Het hof verwerpt dit betoog in roy. 3.12 op onjuiste gronden. Im-
mers, uit het feit dat de rechtsgevolgen van een toetsing aan artikel 6:233a 
BW en artikel 6:248 lid 2 BW niet naast elkaar kunnen worden ingeroepen 
volgt niet dat het bestaan van de uitoefeningscontrole in Nederland geen 
bijkomende factor kan zijn bij de toepassing van de open norm van artikel 
6:233a BW en artikel 3 en 4 van de Richtlijn. Het gegeven dat de rechter 
ambtshalve aan deze bepalingen dient te toetsen dwingt niet ertoe alle an-
dere nationale gronden voor redres weg te denken, in elk geval niet als, zo-
als in deze zaak, over de uitoefening van een wijzigingsbeding uitvoerig 
debat heeft plaatsgevonden. 

c) IinpactJlnanciële sector 

4.21 	De Bank heeft, met verwijzing naar artikel 3:12 BW en de grondslag van 
artikel 6:233a BW in de redelijkheid en billijkheid, betoogd  55  dat in het ka-
der van de integrale oneerlijkheidsanalyse ook betekenis toekomt aan de 

52  Par!. Gesch. Boek 6 (mv. 3,5 en 6), p. 1454-1455. 
Onder meer HvJ EG 1 april 2004 C-237/02, ECLI:EU:C:2004:209 (Freiburger Konununalba uien), punt 22, HvJ 
EU 26 april 2012, C-4721 10, ECLI:EU:C:2012:242 (Invite!), punt 22, HvJ EU 30 april 2014, C-26/13, 
ECLI:EU:C:2014:282 (Kdsler), punt 45 en HvJ EU 26 februari 2015, C-143/ 13, ECLI:EU:C:2015: 127 (Matei), 
punt 53. 

54 MvG nr. 11 onder  (vi),  nr. 130-135 en nr. 161-163. 
n MvG nr. 18 en 98-105 en Pita  II  nr. 88. 

50093290 M 23541538 / 57 



• NautaDutilh 
32  

bredere sectorale belangen die in deze zaak op het spel staan. Dit betoog 
hield, sterk verkort samengevat, in dat het hof, binnen de ruimte die de 
rechtspraak van het Hof van Justitie biedt, oog dient te hebben voor de gro-
te gevolgen van een a-contextuele, categorische toepassing van het transpa-
rantievereiste. Het hof heeft daarvoor echter in het geheel geen oog gehad 
en is zelfs buiten de kaders getreden zoals die door het Hof van Justitie 
sinds 2012 zijn ontwikkeld en van toepassing verklaard op langlopende, 
vanaf 1 januari 1995 gesloten duurovereenkomsten. Zoals de Bank heeft 
betoogd, geeft dit eens te meer aanleiding tot de geboden contextuele ana-
lyse van een wijzigingsbeding met inachtneming van alle concrete omstan-
digheden van het geval. Dit betoog, zoals gepreciseerd bij appelpleidooi," 
was niet erop gericht dat het hof uitsluitend een uitspraak zou doen met 
werking voor de toekomst. Dat betoog was achterhaald door het arrest van 
het Hof van Justitie in de zaak Naranjo.57  Het hof is hier ten onrechte aan 
voorbijgegaan. In roy. 3.21 overweegt het hof immers slechts dat de wer-
king van de uitspraak niet in de tijd beperkt kan worden. 

Onderdeel B: Onjuiste invulling en toepassing transparantietoets binnen  on  
eerlijkheidsmaatstaf 

1. Inleiding 

4.22 Op grond van artikel 5 Richtlijn en artikel 6:238 lid 2 BW moeten bedin-
gen duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld en prevaleert bij twijfel over de 
betekenis de voor de consument gunstigste interpretatie. Sinds Invitel58  
heeft het Hof van Justitie dit transparantiegebod zo uitgelegd dat het niet 
voldoende is dat bedingen formeel en grammaticaal begrijpelijk zijn (for-
mele transparantie), maar dat zij ook materieel of inhoudelijk transparant 
zijn, opdat de werking en de gevolgen van het beding aan de hand van dui-
delijke criteria voor de consument voorzienbaar zijn. 

4.23 	In het arrest RWE59, punt 44, maakt het Hof van Justitie duidelijk dat het 
ook van wezenlijk belang is dat de consument, vóór sluiting van de over-
eenkomst, kennis neemt van alle contractvoorwaarden en de gevolgen van 
sluiting van de overeenkomst. Op basis van de aldus verkregen informatie 
zal hij, aldus het Hof, namelijk beslissen of hij wenst gebonden te zijn door 
voorwaarden die de verkoper tevoren heeft vastgelegd. De omvang van de 
vereiste consumentenvoorlichting kan variëren naargelang van de specifie-
ke omstandigheden van het concrete geval en van de betrokken goederen 

56  PIta  II  nr. 71-79. 
"HvJ EU 21 december 2016, C-  154/15, C-307/15 en C-308/15, ECLI:EU:C:2016:980  (Naranjo).  
58  HvJ EU 26 april 2012, C-472/10, ECLI:EU:C:2012:242 (Invite!). 
59  HvJ EU 21 maart 2013, C-92/11, ECLI:EU:C:2013:180 (MEE). 
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of diensten (punt 51). Het Hof van Justitie erkent hierbij ook het rechtmati-
ge belang van de leverancier om zich in te dekken tegen een wijziging in 
de omstandigheden (punt 53): 

"(.....) Tegenover het rechtmatige belang van de verkoper om zich in 
te dekken tegen een wijziging in de omstandigheden staat het even 
rechtmatige belang van de consument om te weten, en dus te kunnen 
voorzien, wat de gevolgen van een dergelijke wijziging voor hem in 
de toekomst zuilen zijn en om in dat geval over informatie te be-
schikken opdat hij op de meest geëigende wijze op zijn nieuwe situa-
tie kan reageren." 

4.24 In datzelfde RWE-arrest heeft het Hof van Justitie gepreciseerd dat het de 
taak is van de verwijzende rechter om bij zijn oneerlijkheidsbeoordeling 
(dictum, slot): 

"rekening te houden met alle omstandigheden van het concrete ge-
val, daaronder begrepen alle bedingen van de algemene voor-
waarden van de consumenten overeenkomsten waarvan het om-
streden beding deel uitmaakt." 

4.25 	Het hof heeft in roy. 3.8 en 3.9 de Wijzigingsbedingen onvoldoende trans- 
parant bevonden in deze materiële zin. Zoals in onderdeel 4.B hieronder 
nader wordt uiteengezet, gaat het niet om verrassende, slecht toegankelijke 
of in taalkundig opzicht onduidelijke en/of onbegrijpelijke bedingen. Het 
hof stelt ook terecht niet vast dat de Wijzigingsbedingen taalkundig voor 
verschillende uitleg vatbaar zijn. Als dat het geval was had het hof op 
grond van artikel 6:238 lid 2 BW respectievelijk artikel 5 Richtlijn voor de 
uitleg moeten kiezen die voor de Leningnemers het gunstigst is. Dit is niet 
wat het hof heeft gedaan. De Wijzigingsbedingen zijn als zodanig duide-
lijk. De Bank kan de opslag wijzigen en is daarbij niet aan enige beperking 
gebonden (behoudens uitoefeningstoetsing via artikel 6:248 lid 2 BW). Dit 
is potentieel - bij geïsoleerde beoordeling waarin het Omzettings- en Be-
eindigingsrecht worden genegeerd - een beding dat voor de klant een aan-
zienlijke verstoring kan veroorzaken van het evenwicht van rechten en ver-
plichtingen, maar onduidelijk, onbegrijpelijk of intransparant is het op 
zichzelf genomen niet. Het hof weegt in zijn beoordeling ten nadele van de 
Bank mee dat de Wijzigingsbedingen onvoldoende transparant zijn door 
(samengevat) (i) enerzijds het ontbreken van - kortgezegd - clausulering in 
de vorm van criteria of begrenzing en  (ii)  anderzijds onvoldoende kenbaar-
heid van de bedingen. 
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2. 	Materiële transparantie I clausulering door inzichtelijke criteria of be-
grenzing 

4.26 	Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, althans heeft 
zijn oneerlijkheidsoordeel ontoereikend gemotiveerd door ten onrechte al-
thans ontoelaatbaar eenzijdig ten nadele van de Bank mee te wegen dat de 
Wijzigingsbedingen onvoldoende transparant zijn, en daartoe het volgende 
te oordelen: 

a. De Leningnemers zijn bij het aangaan van de Lening niet geïnfor-
meerd over de verschillende kostencomponenten waaruit het ge-
hanteerde opslagpercentage is opgebouwd, en dus ook niet over het 
aandeel van de verschillende kostencomponenten, waaronder de li-
quiditeitsopslag, in het opslagpercentage (roy. 3.8). 

b. In de Wijzigingsbedingen en ook in de overige inhoud van de le-
ningdocumentatie is op geen enkele wijze duidelijk gemaakt onder 
welke omstandigheden en volgens welke mechanismen de opslag 
kan worden gewijzigd met als gevolg dat de Leningnemers niet op 
voorhand in staat zijn gesteld om op basis van duidelijke en begrij-
pelijke criteria de economische gevolgen die voor hen uit het be-
ding voortvloeien te voorzien (roy. 3.9) 

C. 	Op het moment dat de Leningnemers een Euribor-hypotheek af-
sluiten weten zij niet hoe de opslag tot stand komt en is samenge-
steld en kunnen zij niet inschatten binnen welke bandbreedte de 
opslag kan bewegen. Ook is niet duidelijk wat het doel en de ach-
tergrond van de Wijzigingsbedingen is (roy. 3.9). 

d. 	Op de Bank rust derhalve de verplichting om de Leningnemer vóór 
sluiting van de overeenkomst op duidelijke en begrijpelijke wijze 
te informeren over de (voornaamste) voorwaarden voor uitoefening 
van het recht op eenzijdige wijziging. Die verplichting is zij niet 
nagekomen (roy. 3.9). 

() Ontoelaatbaar eenzijdige en smalle beoordeling 

4.27 Het hof weegt aldus, in wisselende bewoordingen, ten nadele van de Bank 
mee dat de Wijzigingsbedingen intransparant zijn doordat de bedingen on-
geclausuleerd zijn en geen criteria, begrenzing of bandbreedte behelzen. 's 
Hofs ontoelaatbaar eenzijdige nadruk op het transparantievereiste is onver-
enigbaar met de volgens artikel 6:233a BW en artikel 3 en 4 Richtlijn toe te 
passen integrale oneerlijkheidstoets. Daarin moeten immers ook de overige 
bij onderdeel 3.A bedoelde Toetsingselementen worden betrokken. Door 
dit na te laten heeft het hof een ontoelaatbaar groot gewicht toegekend aan 
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zijn onder het transparantievereiste geschaarde oordelen in roy. 3.8 en 3.9. 
Dat is niet in overeenstemming met de in nr. 4.24 hierboven geciteerde 
rechtspraak van het Hof van Justitie. 

4.28 Meer in het bijzonder heeft het hof ten onrechte niet (kenbaar) in aanmer-
king genomen de contractuele bescherming die de Leningnemers tegenover 
het Wijzigingsbeding van de Bank ontlenen aan hun Omzettings- en Be-
eindigingsrecht (Hoofdstuk 2.I.B en 2.11). Uit de stellingen van de Bank 
volgt dat de Leningnemers door die bescherming het zelf in hun macht 
hebben de potentiële gevolgen van het Wijzigingsbeding te begrenzen en 
daarmee in zoverre ook de reikwijdte van die gevolgen te overzien. Welis-
waar biedt die waarborg geen bescherming tegen een rentestijging door al-
gemene marktontwikkelingen, maar wel tegen een eventueel bovenmatig 
gebruik door de Bank van haar wijzigingsbevoegdheid (vgl. hiervoor nr. 
2.3). Er is geen basis in de Richtlijn, zoals uitgelegd door het Hof van Jus-
titie, om aan te nemen dat dit een ontoelaatbaar middel zou zijn om de mo-
gelijke gevolgen van het Wijzigingsbeding voor de Leningnemer voorzien-
baar en begrensbaar te maken. Het hof kent hieraan ten onrechte geen be-
tekenis toe bij zijn beoordeling van de transparantie en de eerlijkheid van 
de Wijzigingsbedingen. Dat behoorde het hof wel te doen tegenover de 
stellingen van de Bank en zo nodig mede gelet op het feit dat het hof het 
ontbreken van een begrenzing (door een specificatie van componenten en 
door een bandbreedte voor wijziging) zelf heeft bijgebracht (zie onderdeel 
4.B.3 hieronder). 

4.29 Het hof heeft (daardoor) onvoldoende recht gedaan aan het reeds in het 
RWE-arrest geformuleerde uitgangspunt dat de omvang van de vereiste 
consumentenvoorlichting kan variëren naargelang van de specifieke om-
standigheden van het geval .60  Daarbij is, zoals de Bank heeft gesteld  61, de 
aard en de functie van de Wijzigingsbedingen en de bredere context van de 
Euribor-hypotheken mede bepalend. Daarin bestaat een intrinsiek en on-
losmakelijk verband tussen de open geformuleerde Wijzigingsbedingen en 
het Omzettings- en Beëindigingsrecht, die het in samenhang mogelijk ma-
ken dat de Leningnemers profiteren van een laag variabel tarief, waarin 
minder kosten en risico's zijn ingeprjsd, terwijl de Leningnemers contrac-
tueel bescherming wordt geboden.  

(ii)  Specificatieplicht voor kostencomponenten? 

4.30 	Ten onrechte heeft het hof voorts, blijkens roy. 3.8, dragende betekenis 

60  HvJ EU 21  maart  2013, C92/11, ECLI:EU:C:2013: 180 (RWE), punt 51 
61  MvG nr. 8, 86 en 103-105 en Pita II nr. 3. 
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eraan toegekend dat de Leningnemers, bij het aangaan van de Euribor-
hypotheken, niet zijn geïnformeerd over (het aandeel van) de verschillende 
kostencomponenten (waaronder de liquiditeitsopslag) in het opslagpercen-
tage. Dit aspect van de samenstelling van de opslag keert terug in roy. 3.9. 
Het hof geeft hiermee blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Er bestond in 
het tijdvak 2005-2009 geen gedragsregel die een kredietverstrekker ertoe 
verplichtte informatie te verstrekken over de verschillende bestanddelen 
van een rentetarief. Voor hypothecaire kredieten geldt eerst vanaf 1januari 
2013 een daartoe strekkende gedragsregel uit hoofde van het financieel 
toezichtsrecht.62  Er bestonden in het tijdvak 2005-2009 noch op nationaal, 
noch op Unierechtelijk niveau (voldoende) aanknopingspunten voor een 
civielrechtelijke verplichting van hypothecaire kredietverstrekkers om de 
bestanddelen van een rentetarief te specificeren. Bij die stand van zaken 
mocht het hof het nalaten van de Bank om een dergelijke specificatie te 
geven niet (mede) ten grondslag leggen aan zijn oordeel dat de Wijzigings-
bedingen onvoldoende transparant zijn. Zoals de Bank in hoger beroep 
heeft gesteld heeft de Commissie van Beroep van het Kifid om die reden 
een civielrechtelijke verplichting tot specificatie van de bestanddelen van 
een variabel rentetarief pas vanaf 1januari 2013 aanvaard.63  

(iii) Voorzienbaarheid en  inzicht?  

4.31 	Het hof laat in roy. 3.9 de juistheid in het midden van de stelling van de 
Bank dat, "omdat de oorzaken voor het aanpassen van de opslag zeer di-
vers zijn, een open formulering van de Wijzigingsbedingen onvermijdelijk 
is en dat een  spec  ijIcatie van de gronden voor wijziging en een opgave van 
de wijze waarop de opslag kan worden gewijzigd de leningnemer geen be-
ter inzicht zou geven in de risico's dat en de mate waarin de opslag kan 
worden gewijzigd". Die stelling staat daarom in cassatie veronderstellen-
derwijs vast. Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting 
of een onbegrijpelijke en/of ontoereikend gemotiveerde beslissing door 
niettemin het ontbreken van dergelijke informatie in de Euribor-
documentatie ten nadele van de Bank in de oneerljkheidsbeoordeling mee 
te wegen. Rechtens onjuist is 's hofs oordeel in roy. 3.9, slot, dat voor dit 
soort onvoorzienbare situaties punt 21.1 is opgenomen (zie onderdeel 
4.13), waarbij niet valt in te zien dat de Bank, uitgaande van de onvoorzien-
baarheid van deze situaties, daarover op zinvolle en/of betekenisvolle wijze 
informatie zou hebben kunnen verstrekken bij het aangaan van de Euribor-
hypotheken. 

62  Artikel 59aa Bgfo jo. artikel 5 Uitvoeringsregeling Wft. 
63  Overigens: zonder dat hiervoor een toereikende wettelijke grondslag bestond. 
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4.32 	De transparantietekortkomingen die het hof vaststelt, vinden noch in alge-
mene zin afdoende steun in enige gedragsregel of uitgekristalliseerde ci-
vielrechtelijke informatieverplichting, noch in de rechtspraak van het Hof 
van Justitie. Deze rechtspraak is, kort gezegd, beperkt tot informatie over 
de omstandigheden waarin en de wijze waarop en met welk mechanisme, 
ook in verhouding tot andere mechanismen, een prijs of de kosten voor een 
product of dienst kunnen worden gewijzigd. Voor zover het hof heeft be-
doeld te oordelen dat de Wijzigingsbedingen dergelijke voorwaarden had-
den moeten bevatten, gaat het niet meer om de transparantie, maar om de 
inhoud van de bedingen. Dat geldt ook voor zijn oordeel dat de Leningne-
mers niet kunnen inschatten binnen welke bandbreedte de opslag kan be-
wegen. Dat oordeel komt in essentie erop neer dat onder de vlag van trans-
parantie de inhoud van het beding niet evenwichtig is. Dat is onjuist. De 
bandbreedte waarbinnen de opslag kan bewegen heeft met transparantie 
niets van doen, althans moet bij de inhoudelijke beoordeling afortiori de 
hiervoor genoemde contractuele bescherming worden meegewogen die de 
Leningnemers ten dienste staat uit hoofde van hun Omzettingsrecht en Be-
eindigingsrecht.  

(iv)  Peildatum transparantie 

4,33 	Het hof oordeelt in roy. 3.11 en 3.13 dat de oneerlijkheid van een beding 
moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden ten tijde van 
het sluiten van de overeenkomst. Tegelijkertijd kent het hof, in zijn beoor-
deling van de transparantie van de Wijzigingsbedingen, betekenis toe aan 
omstandigheden van na contractsluiting. Volgens het hof zou de Bank im-
mers ook achteraf, in de onderhavige procedure, geen inzicht hebben ge-
geven in de kostenopbouw van het bij contractsluiting gehanteerde opslag-
percentage (roy. 3.8, slot) en evenmin bij de uitoefening van haar wijzi-
gingsbevoegdheid in 2009 en 2012 (roy. 3.17-3.18). Dit getuigt van een 
onjuiste rechtsopvatting. De peildatum voor de beoordeling of aan het 
transparantievereiste is voldaan is immers het tijdstip van contractsluiting. 
's Hofs oordeel is bovendien onbegrijpelijk, want innerlijk tegenstrijdig. 

3. Goede procesorde, hoor en wederhoor, grenzen rechtsstrijd en stelp-
licht en/of instructieplicht 

4.34 Het hof heeft de eisen van een goede procesorde, het in artikel 19 Rv en 
artikel 6 EVRM verankerde recht van hoor en wederhoor en de grenzen 
van de rechtsstrijd geschonden, althans miskend dat op de Stichtingen, me-
de gelet op hun hoedanigheid als bedoeld in artikel 3:305a BW als proces-
partij in deze collectieve actie, de stelplicht en, gegeven de gemotiveerde 
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betwisting van de Bank, de bewijslast rust van de omstandigheden op 
grond waarvan de Wijzigingsbedingen onredelijk bezwarend zijn. Dit heeft 
het hof gedaan door bij het oordeel dat de Wijzigingsbedingen onvoldoen-
de transparant zijn, dragende betekenis toe te kennen aan omstandigheden 
die de Stichtingen niet kenbaar hebben gesteld. Zo heeft het hof ambtshal-
ve bijgebracht: 

a. dat de Leningnemers bij het aangaan van de Euribor-hypotheek 
niet zijn geïnformeerd over de verschillende kostencomponenten 
waaruit het gehanteerde opslagpercentage is opgebouwd, en dus 
ook niet over het aandeel van de verschillende kostencomponenten, 
waaronder de liquiditeitsopslag, in het opslagpercentage en dat de 
Bank ook achteraf, in de onderhavige procedure, geen inzicht heeft 
gegeven in de kostenopbouw van het bij aanvang gehanteerde kos-
tenpercentage (roy. 3.8); 

b. dat de Leningnemers, op het moment dat zij een Euribor-hypotheek 
afsluiten, niet weten hoe de opslag tot stand komt en is samenge-
steld en zij niet kunnen inschatten binnen welke bandbreedte de 
opslag kan bewegen, en dat ook niet duidelijk is wat het doel en de 
achtergrond van de Wij zigingsbedingen is (roy. 3.9 en 3.10 ("per-
centages")). 

4.35 De Stichtingen hebben een en ander niet kenbaar gesteld of aan hun beroep 
op de onredelijke bezwarendheid van de Wijzigingsbedingen ten grondslag 
gelegd. De Stichtingen hebben, met verwijzing naar rechtspraak van het 
Hof van Justitie, gesteld  64  dat in de Wijzigingsbedingen niet duidelijk is 
gemaakt onder welke omstandigheden en volgens welke mechanismen de 
opslag kan worden gewijzigd, zodat de Leningnemers de economische ge-
volgen van de bedingen niet kunnen voorzien. Het partijdebat heeft zich 
geconcentreerd op de vraag of de Bank de redenen voor wijziging van de 
opslag en de wijze van vaststelling in de Wijzigingsbedingen had moeten 
vermelden.  65  's Hofs hierboven weergegeven oordelen in roy. 3.8 en 3.9 
liggen niet in het verlengde van dit partijdebat. 

4.36 Hoewel het hof belast is met ambtshalve toetsing aan de Richtlijn, laat die 
taak niet toe dat het hof ambtshalve de onderhavige omstandigheden bij-
brengt zoals het heeft gedaan, en aldus de grenzen van de rechtsstrijd ver-
ruimt. In ieder geval had het hof, gelet op een goede procesorde en het 

64  Dagvaarding nr. 135-150, i.h.b. nr. 143 en MvA nr. 52 (p. 41); 1.11 (p. 52-53) en onder 'Ad punt 11 laatste 
blok' (p.  75-76). 

' Zie de vindplaatsen in de vorige voetnoot. Zie voor de relevante stellingen van de bank CvA nr. 49-61; MvG nr. 
119-164, waarvan i.h.b. nr. 150-157 en Pita  II  nr. 33-42 en 89-101. 
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recht van hoor en wederhoor, alsmede de geldende stel- en instructieplicht 
de Bank in de gelegenheid moeten stellen hierop te reageren en verweer te 
voeren. 

4. Formele transparantie en kenbaarheid van de Wijzigingsbedingen 

	

4.37 	Het hof oordeelt in roy. 3.8 dat voor de Leningnemer uit de offerte niet 
kenbaar was dat het rentetarief naast het variabele Euribor-tarief ook af-
hankelijk was van een variabel opslagpercentage. In enkele offertes werd, 
aldus het hof, het opslagpercentage niet afzonderlijk vermeld, maar alleen 
een nominaal rentepercentage, zodat voor de Leningnemer zelfs niet duide-
lijk was hoe hoog de opslag was. In het verlengde daarvan overweegt het 
hof in roy. 3.9 dat waar van het variabele Euribor-tarief gezegd kan worden 
dat de Leningnemer bewust ervoor heeft gekozen dat de economische ge-
volgen niet op voorhand vaststaan, een dergelijke bewuste keuze niet volgt 
uit de gang van zaken bij het aangaan van de Euribor-hypotheken: over de 
Wijzigingsbedingen is niet onderhandeld en gesteld noch gebleken is dat 
de Leningnemers expliciet op de Wijzigingsbedingen zijn gewezen. Over 
de in roy. 3.1.12.18 bedoelde leningsdocumentatie oordeelt het hof dat 
daarin het woord opslag' niet voorkomt, zodat voor de Leningnemer niet 
duidelijk is dat met 'rentepercentage' niet het Euribor-tarief wordt bedoeld 
maar de opslag. 's Hofs oordeel is om de volgende redenen rechten onjuist 
althans ontoereikend gemotiveerd. 

	

( 	Wijzigingsbedingen rechtens voldoende kenbaar en duidelijk 

	

4.38 	Het hof heeft in roy. 3.8 en 3.9, bij zijn beoordeling of de betreffende Wij- 
zigingsbedingen voor de verschillende deelgroepen van Leningnemers vol-
doen aan de vereisten van goede trouw, evenwicht en transparantie, ten on-
rechte geen kenbare betekenis toegekend aan de volgende door de Bank 
gestelde en in cassatie ten minste veronderstellende wijs vaststaande om-
standigheden: 

a. De Bank heeft de Leningnemers de algemene voorwaarden ver-
strekt en daarmee de Leningnemer overeenkomstig artikel 6:233 b 
jo 234 lid 1 BW een redelijke mogelijkheid van kennisneming ge-
geven. 66 

b. De Wijzingsbedingen zijn tekstueel duidelijk en begrijpelijk en niet 
voor verschillende uitleg vatbaar.67  

66  CvA nr. 86-87. Dit is door de Stichtingen niet betwist. 
67  MvG nr. 120-124 en Pita  II  nr. 33-37. 
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C. 	De Wijzigingsbedingen in de door de Bank gehanteerde sets alge-
mene voorwaarden zijn leesbaar en tekstueel begrijpelijk en de ta-
riefafspraken inclusief het Wijzingsbeding zijn eenvoudig toegan-
kelijk onder duidelijke, inhoudelijk richtinggevende (sub)kopjes 
rente en "Euriborrente", zoals weergegeven in roy. 3.1.12.6 en 

3.1.12.7.68  

d. 	Het was voor de gemiddeld geïnformeerde oplettende gewone con-
sument goed mogelijk om de betreffende Wijzigingsbedingen te 
kennen bij raadpleging van de bedoelde sets algemene voorwaar-
den. 69 

4.39 Het hof stelt ook niet vast dat de Wijzigingsbedingen, mede gelet op hun 
positie in de contractsdocumentatie van de betreffende Euribor-
hypotheken, verrassende bedingen zijn, waarop de Leningnemers niet be-
dacht behoefden te zijn.  

'ii)  Ontbreken van expliciete verwijzing naar resp. onderhandeling over Wijzi-
gingsbedingen is rechtens irrelevant 

4.40 	Zoals het hof in roy. 3.5 heeft vastgesteld zijn de Wijzigingsbedingen in 
deze zaak geen kernbedingen. 'S Hofs oordeel dat bij de toepassing van ar-
tikel 6:233a BW betekenis eraan toekomt dat op de Wijzigingsbedingen 
niet expliciet is gewezen, dat zij niet in de offertes stonden en dat daarover 
niet is onderhandeld, is niet verenigbaar met het uitgangspunt dat het gaat 
om bedingen in algemene voorwaarden. Immers, het is van tweeën één: 

a. Ofwel de consument wordt verondersteld bedingen in algemene 
voorwaarden in beginsel niet te lezen. In dat geval kan geen door-
slaggevende betekenis toekomen aan een transparantievereiste dat 
erop is gericht consumenten bij contractsluiting inzicht te bieden in 
de economische gevolgen van een beding. Het zwaartepunt ligt dan 
in elk geval bij de inhoudscontrole op de voet van artikel 6:233a 
BW. 

b. Ofwel van de consument mag lezing wél worden verwacht, maar 
dan mag het ook niet uitmaken dat de bedingen niet afzonderlijk 
zijn vermeld, er niet expliciet op is gewezen en er niet over onder-
handeld is. Het hof heeft dit miskend en daardoor blijk gegeven 

68 MvG nr. 120-124 en Pita II nr. 35-36. 
69 MvG nr. 120-129 en Pita II nr. 33-37. 
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van een onjuiste rechtsopvatting. 

(iii) Het hof scheert ten onrechte verschillende categorieën van documentatie 
en  Len  ingnemers over één kam 

4.41 	Hoewel er verschillende varianten Euribor-documentatie zijn, met duidelij- 
ke verschillen in de opbouw en indeling en de plaats daarin van het Wijzi-
gingsbeding, heeft het hof op onaanvaardbare wijze alle gevallen over een 
kam geschoren. Volgens de weergave van het hof in roy. 3.1.12 zijn te on-
derscheiden: 

• documentatie Fortis voor nieuwe Euribor-hypotheken (roy. 
3.1.12.1) 

4.42 Deze categorie is niet meer van belang omdat de Bank, blijkens de vaststel-
ling door het hof, voor deze categorie de verhoging heeft teruggedraaid. 

• 	documentatie Fortis voor omzetting bestaande hypotheken 
(roy. 3.1.12.2) 

4.43 	's Hofs oordeel in roy. 3.8 dat voor de Leningnemer uit de offerte niet ken- 
baar was dat het rentetarief naast het variabele Euribor-rentetarief ook af-
hankelijk was van een variabel opslagpercentage is onbegrijpelijk voor zo-
ver het deze categorie betreft. Zoals de Bank heeft gesteld  70  en zoals volgt 
uit de door het hof weergegeven passages uit de standaardofferte wordt de 
opslag vermeld en wordt in een uit twee pagina's bestaande bijlage bij die 
offerte de bevoegdheid van de Bank tot wijziging daarvan duidelijk ver-
meld. In dit licht is onbegrijpelijk 's hofs oordeel in roy. 3.9 dat niet is ge-
steld of gebleken dat de Leningnemers expliciet op de Wijzigingsbedingen 
zijn gewezen. Dat is, zo volgt uit de stellingen van de Bank, bij de Lening-
nemers die de in roy. 3.1.12.2 onder b) bedoelde documentatie ontvingen 
wél het geval. 

• 	documentatie ABN AMRO voor omzettingen bestaande hypo- 
theken tot begin 2009 (roy. 3.1.12.8) 

4.44 	's Hofs oordeel in roy. 3.8 is ook voor deze categorie onbegrijpelijk. Zoals 
de Bank heeft gesteld', vermeldde de offerte in deze gevallen een rente-
percentage en werd, wederom in een overzichtelijke bijlage bij deze offer-
te, duidelijk gemaakt dat de Bank het rentepercentage kan wijzigen (vgl. 

70 CvAnr. 151. 
' CvA nr. 88-92 en MvG nr. 33-34. 
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3.1.12.6 en 3.1.12.7). Niet valt in te zien dat de Bank in dit rentepercentage 
de opslag had behoren uit te splitsen in dit rentetarief, omdat de betreffende 
Leningnemers zich verbonden tot het betalen van een (niet nader onderver-
deeld) rentepercentage voor een rentevastperiode van een maand en waar-
bij de Bank bevoegd is om dat rentepercentage te wijzigen, indien de ont-
wikkeling van de rente op de geld- en kapitaalmarkt haar daartoe aanlei-
ding geeft. 

o documentatie ABN AMRO bij wijziging na december 2010 
(roy. 3.1.12.10) 

4.45 	Wat betreft offertes die zijn uitgebracht na december 2010, geldt dat, zoals 
de Bank heeft gesteld, de wijzigingsbevoegdheid in de offerte direct bij het 
leningdeel met het Euribor-rentetarief staat vermeld  .72  's Hofs oordeel in 
roy. 3.8 is daarom ook voor deze categorie onbegrijpelijk.  

(iv)  Ten onrechte betekenis toegekend aan mededelingen op website, ten on-
rechte niet aan mededelingen door verkoopkanaal 

4.46 Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en/of een on-
toereikend gemotiveerde beslissing gegeven, door blijkens roy. 3.8 mede 
relevant te achten dat op de website van de Bank tot en met april 2009 in-
formatie over Euribor-hypotheken heeft gestaan, waarin niet is vermeld dat 
de opslag kan worden gewijzigd. Het hof heeft aldus in de eerste plaats 
miskend dat bij de beoordeling van de vraag of is voldaan aan het vereiste 
van transparantie alleen de schriftelijke, digitale en mondelinge communi-
catie van de kredietverlener mag worden betrokken die in het kader van de 
onderhandeling over een leningsovereenkomst wordt verstrekt. Dat kan 
rechtens ook communicatie via een website zijn, maar dan moet wel vast-
staan dat de aspirant-Leningnemers daarvan voorafgaand aan het sluiten 
van hun overeenkomst, kennis hebben genomen. Het hof heeft dit miskend, 
althans ten onrechte niet onderzocht, laat staan vastgesteld, of daarvan 
sprake is. Bovendien heeft het hof eraan voorbijgezien dat, zoals de Bank 
heeft gesteld  73, de betreffende tekst in elk geval niet in het gehele tijdvak 
gedurende welke Euribor-hypotheken zijn gesloten op de website heeft ge-
staan. 

4.47 Het hof heeft ten onrechte de stelling  74  van de Bank genegeerd dat het ver- 

72  CvA, nr. 92. 
73 Vgl. CvA nr. 138 waarin is vermeld dat Mat gedurende een aantal periodes op de website van de Bank gewag is 

gemaakt van een individuele opslag. Ook de rechtbank heeft niet vastgesteld dat de betreffende tekst gedurende 
het gehele tijdvak op de website van de Bank heeft gestaan. 

74 CvA nr. 127-128 en productie 16 (p.  3) bij CvA. 
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koopkanaal in een door de Bank verspreide circulaire nadrukkelijk erop 
werd gewezen dat de opslag door de Bank kan worden gewijzigd en dat de 
klant dan wel het recht heeft over te stappen op een andere rentevastperio-
de. Deze stelling is rechtens relevant, omdat ook deze door de Bank gestel-
de mededelingen van belang kunnen zijn voor de vraag of individuele Le-
ningnemers zijn gewezen op de wijzigingsbevoegdheid van de Bank. 

5. Vereenzelviging van intransparantie en oneerlijkheid 

4.48 De rode draad is dat 's hofs overwegingen niet zijn aan te merken als een 
integrale oneerlijkheidsbeoordeling, zoals vereist op grond van artikel 
6:233a BW respectievelijk artikelen 3 en 4 Richtlijn. Het transparantiever-
eiste wordt door het hof in vergaande mate vereenzelvigd met oneerlijk-
heid. Hoewel het hof in roy. 3.10, eerste volzin, vooropstelt dat het enkele 
feit dat niet voldaan is aan het transparantievereiste niet betekent dat de 
Wijzigingsbedingen oneerlijk zijn, stelt het hof transparantie vervolgens 
wel degelijk in essentie gelijk aan oneerlijkheid: 

a. In roy. 3.10 behandelt het hof in het kader van de fictieve toets de 
vraag of de Leningnemers de Wijzigingsbedingen zouden hebben 
aanvaard als daarover afzonderlijk was onderhandeld. Het hof be-
antwoordt die vraag negatief met als motivering dat de Bank eraan 
voorbij ziet dat: "indien over de Wijzigingsbedingen op een eerlijke 
en billijke wijze was onderhandeld, de leningnemers goed waren 
geïnformeerd over de kenmerken en gevolgen van de Wijzigingsbe-
dingen en dat daarbij ook aan de orde was gekomen met welke 
percentages de opslag verhoogd zou kunnen worden en onder wel-
ke omstandigheden een wijziging aan de orde zou kunnen zijn'. De 
beantwoording van die vraag is aldus in essentie een herhaling van 
s hofs eerdere intransparantie-oordeel. 

b. Vervolgens geeft het hof in het licht van zijn intransparantiepre-
misse een onjuiste uitleg van de uitzondering in punt 21.1 van de 
Richtlijn (roy. 3.14 e.v.; zie ook 4.62-4.63 hieronder). 

C. 	Tenslotte overweegt het hof in 3.19: "Alles overziende is het hof 
van oordeel dat de Wijzigingsbedingen op zichzelf genomen onvol-
doende transparant zij... 

4.49 Nergens in zijn arrest zet het hof de stap van het intransparantie-oordeel 
naar een kenbaar en gemotiveerd oneerlijkheidsoordeel, laat staan dat het 
hof komt tot een integrale oneerlijkheidsanalyse waarbij (kenbaar) de bij 
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onderdeel 3.A bedoelde Toetsingselementen in aanmerking worden geno-
men. De bekrachtiging door het hof van de door de rechtbank uitgesproken 
vernietiging van de Wijzigingsbedingen is daarmee in strijd met de op 
grond van artikel 6:233a BW respectievelijk artikelen 3 en 4 Richtlijn te 
verrichten integrale oneerlijkheidsanalyse, althans is het oordeel van het 
hof ontoereikend gemotiveerd. 

Onderdeel C: Onluiste invulling en toepassing fictieve toets in de bredere on-
eerlijkheidsmaatstaf 

4.50 	Bij zijn oneerlijkheidsanalyse stelt het hof in roy. 3.10 twee vragen aan de 
orde, die het hof beide negatief voor de Bank beantwoordt (de zgn. fictieve 
toets): 

a. De vraag of de Leningnemers door de Wijzigingsbedingen in een 
minder gunstige positie zijn geplaatst dan zij op grond van de wet-
telijke regels (van aanvullend recht) anders zouden hebben. 

b. De vraag of de Bank redelijkerwijs ervan kon uitgaan dat de Le-
ningnemers de Wijzigingsbedingen zouden hebben geaccepteerd 
als daarover afzonderlijk was onderhandeld. 

4.51 	Deze vragen kunnen weliswaar een relevant hulpmiddel zijn bij de beant-
woording van de oneerljkheidsvraag, te weten de vraag of een beding in 
strijd met de goede trouw een voor de consument nadelige aanzienlijke 
verstoring van het evenwicht tussen de rechten en verplichtingen veroor-
zaakt. Maar dit ontslaat de rechter niet van zijn taak op grond van artikel 
6:233a BW jo. artikel 3 en 4 Richtlijn alle overige bedingen, de omstan-
digheden rond het sluiten van de overeenkomst en aard van het product of 
de dienst in aanmerking te nemen, dat wil zeggen in het onderhavige geval 
de bij onderdeel IA bedoelde Toetsingselementen. Dit heeft het hof echter 
niet gedaan. Het kan zo zijn dat de Wijzigingsbedingen bij een geïsoleerde 
beoordeling waarin het Omzettings- en Beëindigingsrecht worden gene-
geerd, een ongunstigere positie opleveren (zoals bij vraag a. bedoeld) of 
naar de Bank mocht verwachten bij afzonderlijke onderhandelingen voor 
de Leningnemers niet acceptabel zouden zijn (zoals bij vraag b. bedoeld). 
De Wijzigingsbedingen zijn echter niet geïsoleerd, maar juist in een intrin-
sieke en onverbrekelijke samenhang met het Omzettings- en Beëindigings-
recht, overeengekomen en dienen ook niet geïsoleerd (buiten die samen-
hang) te worden beoordeeld. Het hof had de bedoelde Toetsingselementen 
bij de beantwoording van de vragen onder a en b moeten betrekken of an-
ders ten minste die elementen daarna alsnog op evenwichtige en kenbare 
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wijze in de oneerlijkheidsweging moeten betrekken. Het hof heeft echter 
noch het een gedaan noch het ander, en daarmee blijk gegeven van een on-
juiste rechtsopvatting althans zijn oordeel onbegrijpelijk en ontoereikend 
gemotiveerd. 

4.52 	Hieruit volgt dat 's hofs vergelijking van de geïsoleerde Wijzigingsbedin-
gen met de wettelijke regels zoals bedoeld bij vraag a. onjuist althans on-
toelaatbaar eenzijdig is, waardoor het hof daaraan een te groot gewicht toe-
kent. Het hof miskent voorts dat er geen (specifieke) wettelijke regels (van 
aanvullend recht) zijn die de rechtsverhouding tussen partijen zouden rege-
len bij gebreke van de Wijzigingsbedingen. Aan de bij vraag a. te maken 
vergelijking komt (ook) daardoor geen of slechts een beperkt gewicht toe. 
Dit wordt niet anders doordat het hof in die vergelijking de artikelen 6:248 
lid 2 BW en artikel 6:258 BW heeft betrokken. Deze bepalingen zijn zo 
generiek van aard en bedoeld voor zulke exceptionele situaties en hebben 
daardoor zo weinig onderscheidend vermogen in de vergelijking, dat daar-
aan geen of hooguit (zeer) beperkte betekenis kan worden toegekend. Bo-
vendien is het bij's hofs verwijzing naar artikel 6:248 lid 2 BW onduidelijk 
welke partij in 's hofs visie op welk beding krachtens de derogerende wer-
king van de redelijkheid en billijkheid geen beroep zou kunnen doen. Gaat 
het om artikel 6:258 BW, dan gaat de vergelijking ook in zoverre mank, 
dat een wijzigingsbeding nu juist datgene beoogt wat partijen bij toepas-
sing van deze wettelijke bepaling hebben nagelaten, namelijk "voorzien" in 
een regeling voor tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Bovendien 
moet bij het voorgaande worden bedacht dat een dienstverlener er een ge-
rechtvaardigd belang bij kan, en meestal zal hebben om de modaliteiten 
van een langlopende duurovereenkomst, waaronder de prijs, van tijd tot tijd 
te kunnen aanpassen.75  

4.53 	Wat betreft vraag b. geeft het hof in essentie geen andere motivering dan 
een herhaling van zijn eerdere - in onderdeel 4.B.2 en 4 bestreden - in-
transparantieoordeel, waarmee het hof de transparantievraag en de oneer-
lijkheidsvraag - zoals bij onderdeel 4.B.5 betoogd - te zeer met elkaar ver-
eenzelvigt. Het hof heeft ten onrechte dragende betekenis toegekend aan 
zijn overweging in roy. 3.10 dat indien er op een eerlijke en billijke manier 
over het Wijzigingsbeding was onderhandeld, de Leningnemers goed wa-
ren geïnformeerd over de kenmerken en gevolgen van de Wijzigingsbedin-
gen en dat de Bank onvoldoende heeft toegelicht dat zij er redelijkerwijs 
van mocht uitgaan dat de Leningnemers als gemiddeld geïnformeerde, om-
zichtige en oplettende gewone consument de ongeclausuleerde Wijzigings-
bedingen zouden hebben aanvaard. 

75  Vgl. HvJ EU 21 maart 2013, C-92/11, ECLI:EU:C:2013: 180 (RJVE), punt 46. 
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4.54 Ook bij zijn toetsing of de Bank te goeder trouw was in de zin van artikel 3 
Richtlijn heeft het hof ten onrechte de bij onderdeel 3.A bedoelde Toet-
singselementen veronachtzaamd. Zoals de Bank heeft gesteld, leiden deze 
Toetsingselementen ertoe dat de Bank te goeder trouw was bij het aangaan 
van de Euribor-hypotheken, omdat zij er, mede gelet op deze omstandighe-
den, van uitging - en er redelijkerwijs vanuit mocht gaan - dat de Lening-
nemers de Wijzigingsbedingen als onderdeel van het geheel van contractu-
ele afspraken zouden hebben geaccepteerd, als daarover afzonderlijk was 
onderhandeld. Het hof heeft de betreffende essentiële stellingen van de 
Bank ten onrechte, (ook) in dit verband, gepasseerd. 

4.55 	Om dezelfde redenen is onbegrijpelijk 's hofs oordeel in roy. 3.10 (tot en 
met roy. 3.13) dat de Bank onvoldoende heeft toegelicht dat zij er redelij-
kerwijs van mocht uitgaan dat de Leningnemers als gemiddeld geïnfor-
meerde, omzichtige en oplettende gewone consument de ongeclausuleerde 
Wijzigingsbedingen zouden hebben aanvaard. 

4.56 	Daarbij komt dat, zoals de Bank heeft uiteengezet in nrs. 4.6-4.10, de Wij-
zigingsbedingen onderdeel zijn van de tariefstructuur van de Euribor-
hypotheken. Zonder de Wijzigingsbedingen zou de Bank dit product niet in 
deze vorm, met een lage opslag, hebben aangeboden (zie Hoofdstuk 2). De 
situatie waarin in het kader van de Euribor-hypotheken afzonderlijk over 
de Wijzigingsbedingen zou zijn onderhandeld is dus, naar het hof in roy. 
3.10 miskent, louter hypothetisch. 

4.57 	Het hof is bovendien ten onrechte niet ingegaan op de stelling  76  van de 
Bank dat zij, gelet op de in onderdeel 4.A.4(a) bedoelde, destijds vigerende 
opvattingen en de toelaatbare invulling van de door de Richtlijn gestelde 
minimumnormen door de Nederlandse wetgever en de nationale recht-
spraak, te goeder trouw was bij het aangaan van de Euribor-hypotheken. 
Niet valt in te zien dat aan dit aspect van de goede trouw van de Bank rech-
tens geen betekenis zou kunnen toekomen bij de toepassing van artikel 
6:233a BW jo. artikelen 3 en 4 Richtlijn. 

Onderdeel D: Onjuiste uitleg Bijlage bij de Richtlijn 

4.58 	Het hof heeft in roy. 3.9, slot, 3.11, laatste volzin, 3.14 e.v. en in roy. 3.19 
en 3.24 de functie en betekenis van de Bijlage en punt 1.j alsmede de uit-
zondering daarop in punt 21. 1 miskend. 

76 MvG nr. 82, 193 en 195 en Pita II nr. 45. 
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4.59 	De Bijlage bevat volgens artikel 3 lid 3 Richtlijn een indicatieve en niet-
uitputtende lijst van bedingen die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt. 
In punt 2 van de Bijlage is de draagwijdte van de punten I .g), 1.j) en 1.1) 
nader bepaald. De zeventiende alinea van de considerans van de Richtlijn 
vermeldt dat de lijst van bedingen in de Bijlage slechts indicatief is en dat 
zij, gelet op dit minimumkarakter, door de lidstaten in het kader van hun 
nationale wetgeving aangevuld of beperkender geformuleerd kan worden, 
met name wat de draagwijdte van die bedingen betreft. Het is vaste recht-
spraak van het Hof van Justitie dat de Bijlage een indicatief en niet-
uitputtend karakter heeft en deel uitmaakt van een bredere beoordeling van 
de (on)eerlijkheid van een beding, waarbinnen de Bijlage een wezenlijk 
aspect is waarop de nationale rechter zijn beoordeling kan baseren.77  

4.60 	Het hof geeft in zijn arrest op meerdere punten een onjuiste uitleg en toe-
passing aan de Bijlage. Voortbouwend op zijn verregaande vereenzelviging 
van (in)transparantie en (on)eerlijkheid (vgl. onderdeel B.5) komt het hof, 
ten onrechte, tot een beoordeling van de uitzondering in punt 2.b.1 op de in 
punt I j bedoelde indicatieve oneerlijkheid, zonder eerst te hebben vastge-
steld of de Wijzigingsbedingen überhaupt volgens I j indicatief oneerlijk 
zijn. Daarbij geeft het hof een onjuiste uitleg aan punt 21. 1 door die bepa-
ling uit te leggen als (uitsluitend) een uitzondering op het transparantiever-
eiste waarvan de toepasselijkheid afhankelijk zou zijn van (i) een achteraf 
intredende onvoorzienbare situatie en  (ii)  het achteraf inzichtelijk maken 
daarvan bij uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid. Gelet hierop geeft 
het hof geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans zijn oordeel on-
toereikend gemotiveerd, zulks mede gelet op het volgende. 

(i) 	De in punt 2.b.1 gegeven uitzondering op de in punt 1.j bedoelde in-
dicatieve oneerlijkheid, veronderstelt dat de Wijzigingsbedingen in-
dicatief oneerlijk zijn. Het hof heeft echter niet (kenbaar) vastgesteld 
dat de Wijzigingsbedingen indicatief oneerlijk zijn en heeft, door 
niettemin impliciet daarvan uit te gaan, blijk gegeven van een onjuis-
te rechtsopvatting althans zijn beslissing ontoereikend gemotiveerd. 
Daarbij komt dat de beoordeling van een beroep op de uitzondering 
in punt 21.1 rechtens deel uitmaakt van de beoordeling of de Wijzi-
gingsbedingen oneerlijk zijn naar de maatstaf van artikel 3 en 4 
Richtlijn. Het hof heeft dat miskend door het beroep op punt 21.1 
separaat te behandelen, los van de vraag of de bedingen een aanzien-
lijke en ongerechtvaardigde verstoring van het evenwicht vormen. 

' Zie om. Invite!, punt 25-26. 
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(ii) Punt 21. Lis niet (uitsluitend) van toepassing op de door het hof be-
doelde (achteraf blijkende) onvoorzienbare situaties. Deze uitleg 
vindt noch steun in de tekst van punt 21.1 noch in de rechtspraak 
van het Hof van Justitie. Het hof miskent bovendien (in het bijzon-
der in roy. 3.11, laatste volzin) dat de in punt 2.b.1 vermelde voor-
waarden en omstandigheden steeds (ook) relevante gezichtspunten 
zijn bij de integrale toetsing of een beding oneerlijk is.  

(iii) Het hof heeft bovendien miskend dat in de oneerlijkheidsbeoorde-
ling, met inbegrip van de Bijlage, volgens vaste rechtspraak van het 
Hof van Justitie78  en de Hoge Raad" alleen de omstandigheden ten 
tijde van contractsluiting mogen worden betrokken. Daarvan gaat het 
hof ook zelf uit in roy. 3.11 en 3.13. Daarmee is onverenigbaar 's 
hofs uitleg van de Bijlage dat op grond daarvan niettemin rekening 
moet worden gehouden met van na contractsluiting daterende om-
standigheden, namelijk (i) het, al dan niet, intreden van een onvoor-
ziene omstandigheid (roy. 3.9 en 3.19),  (ii)  het achteraf bestaan van 
een geldige reden voor de wijziging (roy. 3.14-3.19) en  (iii)  het ach-
teraf bezien voldoende tijdig en adequaat geïnformeerd zijn van de 
Leningnemers over een wijziging (roy. 3.8, 3.17-3.18). Deze om-
standigheden kunnen wel relevant zijn voor de uitoefeningstoetsing 
van een wijzigingsbeding (op grond van artikel 6:248 lid 2 BW), 
maar horen niet thuis in de oneerlijkheidstoets van artikel 6:233a 
BW respectievelijk artikelen 3, 4, 5 jo Bijlage punt 1 .j en punt 21. 1. 

4.61 	Het hof miskent voorts in roy. 3.14 en 3.15 dat de term geldige reden in de 
uitzondering van punt 21.1 ziet op het ontbreken van een vooraankondi-
ging. In de gevallen waarin geen sprake is van een vooraankondiging van 
de wijziging, dan is een wijzigingsbeding dat indicatief oneerlijk is op 
grond van punt 1.j op twee voorwaarden niet indicatief oneerlijk. De 
dienstverlener moet (i) verplicht zijn de consument zo spoedig mogelijk 
van een wijziging in kennis te stellen en  (ii)  de consument moet vrij zijn 
om de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen. Zoals de Bank heeft be-
toogd,80  geldt naar de ratio van deze uitzondering dat als sprake is van een 
(contractueel voorziene) vooraankondiging van een wijziging, het onmid-
dellijke beëindigingsrecht een belangrijke rol speelt in de beoordeling van 
de (on)eerlijkheid van een wijzigingsbeding. Het hof heeft dat miskend. 

HvJ EU 4juni 2009, C-243/08, ECLI:EU:C:2009:350 (Pannon  GSM),  punt 39, HvJ EU 9 november 2010, C- 
137/08, ECLI:EU:C:2010:659 (VB Pénzügyi Lizing Zr!.), punt 42 en HvJ EU 14 maart 2013, C-415/11, 
ECLI:EU:C:2013:164 Aziz), punt 71. 

79  HR  21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:773 (Dexia), roy. 3.5.2. 
88  MvG nr. 63-80, i.h.b. 77-79 en Pita  II  nr. 67-70. 
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4.62 	Daardoor kunnen ook 's hofs oordelen in roy. 3.16 t/m 3.19 niet in stand 
blijven. Ook afgezien daarvan geeft de uitzondering van punt 21.1 geen 
steun voor de opvatting van het hof in roy. 3.16 e.v. dat een geldige reden 
voor de wijziging in transparante vorm moet worden meegedeeld. Deze 
oordelen kunnen voorts niet in stand blijven, omdat het hof daarin voort-
borduurt op zijn te vergaande uitleg en toepassing van het transparantiever-
eiste, met name door te vergen dat de Bank in 2005-2009 informatie had 
moeten geven over de componenten waaruit de opslag is opgebouwd en de 
wijziging daarvan. Daarvoor bestond geen grondslag in het financieel toe-
zichtrecht en voldoende duidelijke aanknopingspunten voor een daarop ge-
richte civielrechtelijke informatieverplichting waren er evenmin. 

4.63 De verwijzingsrechter zal zich dan ook een oordeel moeten vormen over de 
vraag in hoeverre het transparantievereiste, zoals ingevuld door het Hof 
van Justitie, gelijkelijk van toepassing is op rente- of opslagwijzigingsbe-
dingen als bedoeld in punt 2.b.1. Immers, naar het hof heeft miskend, volgt 
uit punt 1.j Richtlijn, in samenhang met de uitzondering van punt 2.b. 1, dat 
inzicht in de economische gevolgen niet behoeft te worden gegeven, zo-
lang aan de voorwaarden van deze uitzondering van punt 21. 1 is voldaan. 
Dit systeem, waarover het Hof van Justitie niet heeft beslist in RWE, beves-
tigt dat de nationale rechter bij bedingen die onder de betreffende uitzonde-
ring vallen, veel gewicht mag toekennen aan een effectieve beëindigings-
mogelijkheid bij wijziging, en afortiori bij een contractueel omzettings- en 
aflossingsrecht bij vooraankondiging van de wijziging. 

Onderdeel E: Geldige reden voor opslagverhogingen 

4.64 	In roy. 3.18 oordeelt het hof dat de toelichting die de Bank heeft gegeven 
ten aanzien van de gerechtvaardigdheid van de opslagverhogingen incon-
sistent is. Dit oordeel ligt ten grondslag aan 's hofs conclusie dat de Bank 
geen geldige reden had voor het verhogen van de opslag. Dit feitelijke oor-
deel is onbegrijpelijk en/of ontoereikend gemotiveerd tegenover de stellin-
gen van de Bank. 

4.65 De Bank heeft over de  funding  en kostprijsberekening van de Euribor-
hypotheken het volgende gesteld: 

a. 	In Hoofdstuk 2.2 van de memorie van grieven is de Bank op hoofd-
lijnen ingegaan op de kort- en langlopende financieringsinstrumen-
ten waarmee de Bank haar producten financiert (de zogenaamde 
fundingmix). In fl1.. 28 memorie van grieven heeft de Bank benadrukt 
dat de financiering niet per hypotheek  ('back-to-back)  of per groep 
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hypotheken, maar voor de Bank als geheel wordt aangetrokken.8 ' 

b. 	De feitelijke fundinginix moet onderscheiden worden van de kost-
prijsberekening. In Hoofdstuk 4.2 van Productie 50 heeft de Bank 
toegelicht dat, op grond van het in de bancaire sector gebruikelijke 
FTP-beleid, voor de kostprijsberekening van de Euribor-hypotheken 
modelmatig wordt uitgegaan van de liquiditeitskosten op ongedekte 
obligaties met een vijfjarige looptijd. Deze financieringsinstrumen-
ten sluiten het beste aan bij de looptijd van de Euribor-hypotheken 
(het matchedfunding principe). 

4.66 Van inconsistentie in de stellingen van de Bank is daarom geen sprake. Ten 
onrechte overweegt het hof dat in de memorie van grieven voor de kost-
prijsberekening "wordt aangehaakt bij de - qua liquiditeitskosten goedko-
pere - fundingmix", daar waar volgens Productie 50 wordt uitgegaan van 
vijfjarige ongedekte obligaties. Defundingmix zegt niets over de kostprijs 
van een product, maar over de wijze waarop de Bank zich feitelijk van ge-
diversifieerde  funding  voorziet. Dit heeft de Bank in Productie 50 duidelijk 
onderscheiden in Hoofdstuk 3 en 4.2  .82  's Hofs oordeel dat de liquiditeits-
kosten van de fundingmix goedkoper zouden zijn dan de liquiditeitskosten 
van ongedekte obligaties, is bovendien in strijd met artikel 24 en/of artikel 
149 Rv, althans onbegrijpelijk: noch de Bank, noch de Stichtingen hebben 
dit gesteld.83  

4.67 	Ook 's hofs oordeel over de "back to back"  funding  is onbegrijpelijk. Het 
hof overweegt dat de Bank in memorie van grieven nr. 28 heeft toegelicht 
dat de portefeuille Euribor-hypotheken niet specifiek  (back-to-back)  wordt 
gefinancierd.84  Vervolgens overweegt het hof echter ten onrechte dat bij de 
kostprijsberekening "wel primair  ('back-to-back)  uitgegaan [wordt] van 
(de hogere liquiditeitskosten van) vijfjarige benchmarkobligaties". Hieruit 
blijkt dat het hof wederom de concepten  'funding'  en 'kostprijsberekening' 
verwart. Het betreft geen tegenstelling. De Bank doet feitelijk niet aan  
back-to-back funding  én gaat modelmatig op grond van het  matched-
funding  principe voor de kostprijsberekening van Euribor-hypotheken uit 
van vijfjarige benchmarkobligaties. In het kader van de kostprijsberekening 

81  Zie ook Hoofdstuk 3.2 van Productie 50 en or. 14 CvD. 
82  In Hoofdstuk 2.2 MvG licht de Bank in algemene zin de liquiditeitsopslag toe en de wijze waarop de Bank  

funding  aantrekt. In Hoofdstuk 3.2 MvG illustreert de Bank, mede aan de hand van de ontwikkeling van de li-
quiditeitsopslag op ongedekte obligaties, dat de liquiditeitsopslag sinds 2008 fors is gestegen. Hierbij gaat het 
niet over de kostprijsberekening van de Euribor-hypotheken. Dit komt pas specifiek in Productie 50 aan bod. 

83  De Stichtingen hebben slechts stelling ingenomen ten aanzien van de kostbaarheid van verschillende soorten 
financieringsinstrumenten ten opzichte van elkaar, niet van een 'goedkope fundingmix' als geheel ten opzichte 
van (ook tot de fundingmix behorende) ongedekte obligaties. Dit zou feitelijk geen hout snijden. 

84  Een euro die de bank aantrekt uit de geld- en kapitaalmarkt kan niet "met een touwtje" worden gevolgd naar een 
specifiek product. Zie ook Productie 50, p.  6 onderaan. 
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kan dan ook niet van een  back-to-back  constructie worden gesproken, al-
dus de door het hof ten onrechte genegeerde of verkeerd begrepen stellin-
gen van de Bank. 85 

4.68 	De Bank heeft in Productie 50 toegelicht hoe de  funding  en de kostprijsbe- 
rekening van de Euribor-hypotheek feitelijk in elkaar steekt. KPMG heeft 
dit kostprijsberekeningsproces op onafhankelijke wijze gevalideerd.86  De 
Stichtingen hebben deze feitelijke toelichting niet betwist.  8' Desondanks 
heeft het hof aan de hand van Productie 16 bij conclusie van antwoord ge-
concludeerd dat "het rentetarief bij Euribor-hypotheken (grotendeels) ge-
baseerd is op  funding  met - goedkoper - geld". In het licht van de stellingen 
van de Bank is deze conclusie onbegrijpelijk, althans ontoereikend gemoti-
veerd. 

4.69 Het hof heeft bovendien essentiële stellingen van de Bank over de gerecht-
vaardigdheid van de opslagverhogingen in 2009 en 2012 onbesproken ge-
laten. De Bank heeft onbestreden gesteld dat zij vanaf 2008 te maken heeft 
gehad met een forse stijging van de liquiditeitsopslag.88  De ontwikkeling 
van de liquiditeitskosten op grond van de door KPMG gevalideerde admi-
nistratie van de Bank staat eveneens in cassatie vast.89  Ook onderkennen de 
Stichtingen dat een stijging van de liquiditeitskosten op zichzelf voor de 
Bank een geldige reden kan opleveren om tot een opslagverhoging over te 
gaan.90  De Bank heeft gesteld dat deze ontwikkeling een langdurig verlies-
latend effect heeft gehad op de Euribor-portefeuille, waardoor de Bank 
zich genoodzaakt zag de opslag te verhogen.9' Het hof is hieraan ten on-
rechte voorbijgegaan. Het hof overweegt slechts dat de Bank in 2010 een 
modelaanpassing heeft doorgevoerd die heeft geleid tot een verhoging van 
de liquiditeitskosten. Het hof gaat eraan voorbij dat, zoals de Bank heeft 
gesteld, de portefeuille Euribor-hypotheken mét en zonder deze modelaan-
passing verlieslatend was.  92  Het hof is eveneens ten onrechte voorbijge-
gaan aan de stelling van de Bank dat het tarief door de opslagverhogingen 
niet significant is gaan afwijken van de tarieven van relevante concurrenten 

9° MvG nr. 25-31 en Pita  II  nr. 97-101. 
9°  Productie 50, Hoofstuk 4.2. 
87  Productie 13 SDB bij appelpleidooi, p. 3 bovenaan. De Stichtingen gaan uit van de hypothese dat er toch een 

vorm van  back-to-back funding  plaatsvindt, los van de daadwerkelijke handelingswijze van de Bank. Zie ook p. 
6 e.v. De Stichtingen blijven steken in aannames op basis van Productie 16 bij conclusie van antwoord. Tegen- 
over de uitgebreide feitelijke toelichting van de Bank, had het hof niet zonder nadere motivering mogen over- 
gaan tot de foutieve feitelijke vaststelling ten aanzien van de tariefstelling van de Euribor-hypotheek. 

9°  MvG hoofdstuk 3.3 en MvA nr. 3.11. 
89  PIta  II  nr. tol. 
9° Productie 13 SDB bij appelpleidooi, p. 1 onderaan. 
9°  MvG nr. 45. 
92  Ook uit deze overweging blijkt 'a hofs onjuiste begrip van de (stellingen over) interne processen van de Bank. 

De Bank heeft in Productie 47 (nrs. 12 e.v.) de achtergrond van de evaluatie en aanpassing van het model uit- 
eengezet en benadrukt dat dit voor de verlieslatendheid van Euribor-hypothekenportefeuille geen verschil maakt 
(Productie 47, onder nr. 15). 
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met een vergelijkbare fundingstructuur (en zelfs lager bleef)93  en dat het ta-
rief ook na de verhoging in absolute zin zeer laag bleef.  94  Ook dit is, zoals 
de Bank met verwijzing naar vaste rechtspraak van het Kifid heeft gesteld, 
een relevante factor voor de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van 
de opslagverhogingen.95  

MITSDIEN 

vordert de Bank dat de Hoge Raad het bestreden arrest vernietigt met veroordeling 
van de Stichtingen in de kosten. 

~ ~- E i- - - ---I  

advocaat bij de Hoge Raad 

' MvG nr. 52. 
94 MvG or. 53. 
95 Geschillencomiiiissie Financiële Dienstverlening, 5januari 2015, nr. 2015-001, roy. 5.6; Geschillencommissie 

Financiele Dienstverlening, 2 september 2014, or. 2014-319, roy. 5.7-5.8; Geschillencommissie Financiele 
Dienstverlening, 11 april 2012, or. 2012-118, roy. 4.1; Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, 22 au-
gustus, nr. 2014-311, roy. 5.3. 
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