
 

 

Hoge Raad der Nederlanden 
Civiele Griffie 
Korte Voorhout 8 
2511EK Den Haag 
 
 
 
Betreft: SDB / ABN AMRO  - cassatie 
 
Den Haag, 22 december 2022 
 
 
Edelhoogachtbaar College, 
 
Bij dezen doe ik u toekomen de procesinleiding in de vorderingsprocedure in 
cassatie van de Stichting SDB, gevestigd te Groningen tegen de naamloze 
vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam. Voorts gaan bij 
dezen de uitspraken van de rechtbank en van de gerechtshoven in deze zaak. 
 
Het cassatieberoep betreft het arrest van 11 oktober 2022 in de 
verwijzingsprocedure na cassatie met zaaknummer 200.274.643/03, gewezen 
door het Gerechtshof Den Haag tussen SDB enerzijds, en ABN AMRO anderzijds. 
De eerste cassatie in deze zaak eindigde met HR 22 november 2019, 
ECLI:NL:HR:2019:1830, AA 2020/179 (nt. D. Busch), JOR 2020/36 (nt. H. Scholten), 
NJ 2022/204 (nt. J. Hijma). 
 
Voor zover in cassatie nog van belang gaat het er in deze zaak in cassatie zeer kort 
gezegd om: 
1 dat het hof niet alleen moest onderzoeken of het beëindigingsrecht en het 

omzettingsrecht compensatie bieden voor de nadelige gevolgen van het 
wijzigingsbeding, maar tevens of deze rechten intrinsiek en voor de 
leningnemers kenbaar samenhangen met het wijzigingsbeding (althans voor 
zover het gaat om de samenhang met de bevoegdheid van ABN AMRO om de 
opslag te wijzigen); 
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2 dat het hof de vraag of een beëindigingsrecht of omzettingsrecht een reëel 
en niet slechts formeel recht is, had moeten beantwoorden naar het moment 
waarop het geschil wordt beslecht, dus naar het moment waarop de 
desbetreffende vraag actueel is, en niet naar het moment waarop de 
overeenkomst is gesloten; 

3 dat het hof heeft miskend dat de omstandigheid dat een beding voorkomt op 
de indicatieve lijst bij EG-Richtlijn 93/13 ‘een wezenlijk aspect’ is waarop de 
rechter zijn beoordeling van het oneerlijke karakter van dat beding kan 
baseren, ook al leidt die omstandigheid niet automatisch en op zichzelf tot de 
conclusie dat een beding een oneerlijk karakter heeft; en 

4 dat het hof de ‘argumenteerlast’ bij SDB heeft gelegd en/of de regels van 
stelplicht en bewijslast heeft miskend. 

 
Voor zover mij bekend is er geen inhoudelijke samenhang met een andere zaak 
die in cassatie is of wordt aangebracht. 
 
Hoogachtend, 
uw dw., 
 
 
D. Rijpma 



 

 

PROCESINLEIDING 
 
VORDERINGSPROCEDURE IN CASSATIE (art. 407 Rv) 
 
 
Partijen 
 
Eiseres 
 
De stichting Stichting SDB, gevestigd te Groningen, te dezer zake woonplaats kiezende 
te Den Haag aan het Prinses Margrietplantsoen 33 (WTC The Hague Business Center) 
ten kantore van Rijpma Cassatie & Litigation, van wie de advocaat bij de Hoge Raad 
mr. D. Rijpma als zodanig voor eiseres tot cassatie optreedt en namens haar deze 
procesinleiding ondertekent en indient. 
 
Verweerster 
 
De naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, in vorige 
instantie laatstelijk woonplaats gekozen hebbende te (1082PR) Amsterdam aan de 
Beethovenstraat 400, ten kantore van de advocaat mr. F.E. Vermeulen (NautaDutilh 
N.V.); 
 
Definities 
 
Eiseres van cassatie: ‘SDB’; 
Verweerster in cassatie: ‘ABN AMRO’. 
 
Cassatieberoep 
 
SDB stelt bij dezen beroep in cassatie in tegen het arrest van 11 oktober 2022 in de 
zaak met zaaknummer 200.274.643/03, gewezen door het Gerechtshof Den Haag 
tussen SDB enerzijds, en ABN AMRO anderzijds. 
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Bevoegde rechter 
 
De Hoge Raad der Nederlanden, gevestigd te (2511 EK) Den Haag aan het Korte 
Voorhout 8, is de bevoegde rechter die kennisneemt van het cassatieberoep. 
 
Verschijnen verweerster 
 
Verweerster kan, vertegenwoordigd door een advocaat bij de Hoge Raad der 
Nederlanden, ten laatste als verweerster in cassatie verschijnen op woensdag 
25 januari 2023. De enkelvoudige civiele kamer 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. 
 
Middel van cassatie 
 
Schending van het recht, en/of verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming 
nietigheid met zich brengt, omdat het Gerechtshof Den Haag heeft overwogen en 
beslist als vermeld in het arrest waarvan beroep, ten onrechte, om de navolgende, 
mede in onderling verband en samenhang te beschouwen redenen. 
 
Onderdeel 1: samenhang beëindigingsrecht & omzettingsrecht met wijzigingsbeding 
 
Klachten 
 
1.1 Het arrest van het Gerechtshof Den Haag (hierna: het ‘hof’ of het 

‘verwijzingshof’) geeft blijk van een verkeerde rechtsopvatting omtrent de 
maatstaf die het hof diende te hanteren bij de beoordeling van de vraag of 
het beëindigingsrecht en het omzettingsrecht de evenwichtsverstoring 
daadwerkelijk voldoende compenseren, alsmede omtrent ’s hofs taak na 
cassatie en verwijzing. In rov. 4.23 overweegt het hof namelijk dat ABN AMRO 
heeft aangevoerd dat het ‘beëindigingsrecht’ en het ‘omzettingsrecht’ 
uiteindelijk meebrengen dat geen sprake is van een oneerlijk beding, en het 
beperkt zich in zijn arrest tot een onderzoek van die stelling.1 Het hof moest 

 
1  Zie omtrent die beperking de middelonderdelen 1.3.1 t/m 1.3.6 en 1.4 hierna. 
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echter niet alleen onderzoeken of het beëindigingsrecht en het 
omzettingsrecht compensatie bieden voor de nadelige gevolgen van het 
wijzigingsbeding, maar tevens of deze rechten intrinsiek samenhangen met 
het wijzigingsbeding (althans voor zover het gaat om de samenhang met de 
bevoegdheid van ABN AMRO om de opslag te wijzigen). Dat volgt volgens 
vaste jurisprudentie van het HvJEU uit Richtlijn 93/13. Het vereiste uit die 
richtlijn dat een contractueel beding duidelijk en begrijpelijk moet zijn 
geformuleerd, moet volgens het HvJEU aldus worden begrepen dat het 
eveneens verlangt dat de concrete werking van het mechanisme waarop het 
betrokken beding betrekking heeft en in voorkomend geval de verhouding 
tussen dit mechanisme en het mechanisme dat is voorgeschreven door 
andere bedingen, op een transparante wijze in de overeenkomst worden 
uiteengezet, zodat de consument op basis van duidelijke en begrijpelijke 
criteria de economische gevolgen die er voor hem uit voortvloeien, kan 
inschatten.2 Zie ook § 5.8.2 van de conclusie PG in de onderhavige zaak:3 

 
‘Of het beëindigings- en omzettingsrecht de evenwichtsverstoring 
daadwerkelijk voldoende compenseren, is aan de feitenrechter om te 
beoordelen. In dat verband zal onder meer onderzocht moeten worden of het 
beëindigingsrecht en het omzettingsrecht voldoende (kenbaar) samenhang 

vertonen met het Wijzigingsbeding (…).’4 

 
2  Zie verder de uitbreiding en toelichting bij onderdeel 1 hierna (blz. 15 e.v.), waar de volgende 

arresten van het HvJEU worden geciteerd en besproken: HvJEU 21 maart 2013 (RWE), C-92/11, 
NJ 2013/375 (rov. 53); HvJEU 30 april 2014 (Kásler), C-26/13, NJ 2014/355 (rov. 75); HvJEU 20 
september 2017 (Andriciuc), C-186/16, NJ 2018/248 (rov. 45); HvJEU 9 juli 2020 (Ibercaja 
Banco), C-452/18 (rov. 45); HvJEU 27 januari 2021 (Dexia), C 229/19 en C 289/19 (rov. 50); en 
HvJEU 10 juni 2021 (BNP Paribas Personal Finance), C-609/19 (rov. 44) en C-776/19 t/m C-
782/19 (rov. 65). 

3  Onderstreping toegevoegd (DR). 
4  Ook SDB heeft dat één- en andermaal onderstreept. Zie spreekaantekeningen SDB 

d.d. 9 november 2021, § 6: ‘Waarom zijn de wijzigingsbevoegdheid van ABN AMRO en de 
omzettings- en aflossingsbevoegdheid van de kredietnemer “intrinsiek met elkaar 
verbonden”? Waarom zijn het “keerzijden”? Waarom vertonen de bevoegdheden “evidente 
samenhang”? Wanneer en hoe heeft ABN AMRO dat kenbaar gemaakt aan haar klanten? Dat 
zijn de kernvragen van dit debat na cassatie. En als die vragen op een voor ABN AMRO gunstige 
wijze worden beantwoord, moet nog worden onderzocht of de omzettings- en 
aflossingsbevoegdheid van de klanten, niet louter formele bevoegdheden zijn.’ Zie ook 
onderdeel 1.4 hierna. 
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Dat ligt ook voor de hand, omdat de consument bij het ontbreken van een 
kenbare samenhang geen inzicht kan hebben in de ‘compensatie’ die is 
verscholen in eventuele andere bedingen, zodat hij ook niet kan voorzien wat 
de gevolgen van een wijziging zullen zijn en/of hoe hij op de nieuwe situatie 
kan reageren.5 
Door niet tevens te onderzoeken of het beëindigingsrecht en het 
omzettingsrecht intrinsiek samenhangen met het wijzigingsbeding (althans 
voor zover het gaat om de samenhang met de bevoegdheid van ABN AMRO 
om de opslag te wijzigen) heeft het hof dus de juiste beoordelingsmaatstaf, 
alsmede zijn taak na cassatie en verwijzing miskend. Heeft het hof een en 
ander niet miskend, dan is zijn oordeel zonder nadere motivering, die 
ontbreekt,6 niet (voldoende) begrijpelijk gemotiveerd.  

 
1.2 Dat het hof ook moest onderzoeken of het beëindigingsrecht en het 

omzettingsrecht voldoende samenhangen met het wijzigingsbeding (althans 
voor zover het gaat om de samenhang met de bevoegdheid van ABN AMRO 
om de opslag te wijzigen) volgt ook (rechtstreeks) uit het arrest 
d.d. 22 november 2019 in de onderhavige zaak:7 

 
‘4.1.2 (…) ABN AMRO heeft betoogd dat deze rechten compensatie bieden voor 
de nadelige gevolgen voor de leningnemer van de bevoegdheid van de bank om 
de opslag te wijzigen, en met die bevoegdheid intrinsiek samenhangen. Het hof 
had niet aan dit betoog voorbij mogen gaan, omdat het bij zijn beoordeling van 
de oneerlijkheid van het beding alle relevante omstandigheden ten tijde van het 
sluiten van de overeenkomst moest betrekken, en had moeten letten op het 
cumulatieve effect van alle bedingen van de betrokken overeenkomst (…) 
4.1.3 (…) Als gevolg van een en ander moet na verwijzing opnieuw worden 
onderzocht, met inachtneming van alle relevante omstandigheden, of de 
wijzigingsbedingen oneerlijk zijn.’ 

 
Ook ingevolge het arrest van de Hoge Raad heeft het hof dus de juiste 
beoordelingsmaatstaf, alsmede zijn taak na cassatie en verwijzing miskend. 

 
5  Zie HvJEU 21 maart 2013 (RWE), C-92/11, NJ 2013/375, rov. 53. 
6  Zie mede de in voetnoot 1 vermelde onderdelen. 
7  Onderstreping toegevoegd (DR). 
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Heeft het hof een en ander niet miskend, dan is zijn oordeel in het licht van 
de verwijzingsopdracht in de rov. 4.1.2 en 4.1.3 van het arrest van de Hoge 
Raad zonder nadere motivering, die ontbreekt,8 niet (voldoende) begrijpelijk 
gemotiveerd. 

 
1.3.1 In rov. 4.24 overweegt het hof dat om de vraag te beantwoorden of, kort 

gezegd, het beëindigingsrecht en het omzettingsrecht de door de 
wijzigingsbedingen veroorzaakte aanzienlijke evenwichtsverstoring 
inderdaad compenseren, in de eerste plaats moet worden bezien of die 
rechten niet slechts formeel van aard zijn / of die rechten daadwerkelijk 
kunnen worden uitgeoefend, waarna het hof zich in de rov. 4.25 t/m 4.33 aan 
de beantwoording van die vraag zet. Het hof geeft (ook) in die 
rechtsoverwegingen geen (begrijpelijk) antwoord op de vraag of het 
beëindigingsrecht en het omzettingsrecht voldoende samenhangen met het 
wijzigingsbeding (althans voor zover het gaat om de samenhang met de 
bevoegdheid van ABN AMRO om de opslag te wijzigen). Ook uit de hier door 
het hof gekozen benadering blijkt dat het hof van een verkeerde maatstaf is 
uitgegaan bij de beoordeling van de vraag of het beëindigingsrecht en het 
omzettingsrecht de evenwichtsverstoring daadwerkelijk voldoende 
compenseren en/of dat het zijn taak als verwijzingsrechter verkeerd heeft 
opgevat. Althans heeft het hof zijn rov. 4.24 t/m 4.33 niet (voldoende) 
begrijpelijk gemotiveerd. Zie ook de onderdelen 1.1 en 1.2 hiervoor. 

 
1.3.2 In rov. 4.28 overweegt het hof dat SDB ‘verder’ aanvoert dat elke aanbieder 

van hypothecair krediet tegen een variabele rente aan de kredietnemer de 
mogelijkheid biedt om de variabele rente om te zetten in een andere 
rentevorm, en dat uit hoofde van wet- en regelgeving elke nemer van 
hypothecair krediet voortijdig kan aflossen. In rov. 4.29 overweegt het hof 
daaromtrent als volgt: 

 
‘Het hof overweegt dat ook indien iedere aanbieder van een lening met een 
variabele rente de leningnemer het recht geeft om kosteloos te kiezen voor een 
andere rentevorm, dit onverlet laat dat het omzettingsrecht in de Euribor-
hypotheken dient te worden meegewogen bij de vraag of sprake is van een 

 
8  Zie mede de in voetnoot 1 vermelde onderdelen. 
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oneerlijk beding. Ten aanzien van het recht op voortijdige aflossing opgenomen 
in de door SDB aangehaalde wet- en regelgeving (voor zover relevant; artikel 
7:127 BW is pas in 2016 in werking getreden), geldt voorts dat die wet- en 
regelgeving toestaat dat daarbij een afkoopsom verschuldigd is, terwijl bij 
gebruikmaking van het in de Euribor-hypotheken opgenomen beëindigingsrecht 
geen afkoopsom verschuldigd is. Het beëindigingsrecht is ook daarom van 
belang bij de afweging van de vraag of sprake is van een oneerlijk beding.’ 

 
Het oordeel in rov. 4.29 berust op een onbegrijpelijke uitleg van het in 
rov. 4.28 bedoelde standpunt van SDB. Klaarblijkelijk vat het hof dat 
standpunt op als betrekking hebbend op de vraag of het beëindigingsrecht en 
het omzettingsrecht niet slechts formeel van aard zijn / of die rechten 
daadwerkelijk kunnen worden uitgeoefend, althans niet als betrekking 
hebbend op de vraag of het beëindigingsrecht en het omzettingsrecht 
voldoende samenhangen met het wijzigingsbeding (voor zover het gaat om 
de samenhang met de bevoegdheid van ABN AMRO om de opslag te 
wijzigen). SDB heeft echter het volgende aangevoerd:9 

 
‘Het omzettingsrecht van de kredietnemer is verbonden met de variabele rente: 
iedere nemer van hypothecair krediet tegen een variabele rente heeft altijd de 
bevoegdheid om de variabele rente om te zetten in een andere rentevorm. Dat 
heeft niets te maken met de bevoegdheid van ABN AMRO tot wijziging van de 
opslag op de variabele rente. En elke schuldenaar ontleent aan art. 6:39 BW bij 
wijze van uitgangspunt de bevoegdheid tot voortijdige nakoming van zijn 
verbintenis, en als het gaat om de nemer van hypothecair krediet ligt dat 
bovendien sinds 2001 vast in de Gedragscode Hypothecaire Financiering en is 
het inmiddels dwingend recht ingevolge art. 7:127 lid 1 BW en art. 81c Bgfo Wft. 
Bij de aflossingsbevoegdheid van de kredietnemer speelt de rentevorm, vast of 
variabel, geen enkele rol.’ 

 
SDB bracht de zojuist geciteerde stellingen naar voren aan het eind van het 
hierna te citeren betoog over het door ABN AMRO veronachtzaamde 
onderscheid tussen de rente en de opslag:10 

 
9  Spreekaantekeningen SDB d.d. 9 november 2021, § 8, derde alinea (onderstrepingen 

toegevoegd (DR)). 
10  Spreekaantekeningen SDB d.d. 9 november 2021, § 8, eerste en tweede alinea 

(onderstrepingen toegevoegd (DR)). 
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‘Het is juist dat de flexibiliteit van de hypotheekvorm waar de kredietnemers 
voor hebben gekozen, schuilt in de variabele rente. Maar ABN AMRO hangt haar 
betoog daaraan ten onrechte op, omdat deze procedure niet om de variabele 
rente gaat. Ze gaat om de variabele opslag, meer precies: de opslag die ABN 
AMRO indirect, immers met behulp van een separate wijzigingsbevoegdheid 
- vooral in haar algemene voorwaarden - variabel heeft gemaakt. Het 
Amsterdamse hof heeft ABN AMRO daar al op gewezen, maar de vingerwijzing 
blijkt niet aan ABN AMRO besteed. 
Opslagen op de variabele rente zijn niet noodzakelijk óók variabel. Dat blijkt 
uitdrukkelijk uit art. 59aa lid 1 onder b Bgfo Wft en deze bepaling ontkracht dan 
ook de pleonastische bewering van ABN AMRO dat banken “zonder een 
wijzigingsbevoegdheid dan ook geen variabele producten tegen een scherp 
tarief kunnen aanbieden”. Omdat opslagen op de variabele rente - getuige 
art. 59aa Bgfo Wft - niet noodzakelijk ook zelf variabel zijn, hoefden 
kredietnemers er bij het sluiten van de overeenkomst dus ook niet van uit te 
gaan dat ABN AMRO aan de variabele rente variabele opslagen toevoegde. 
Oftewel: een variabele opslag behoeft wél uitleg om begrijpelijk te zijn, hij is 
helemaal niet de logische keerzijde van een omzettingsrecht van de klant. Het 
betoog van ABN AMRO is regelrecht in strijd met wat de Hoge Raad en de 
wetgever vinden. De stelling van ABN AMRO dat haar klanten “zich [bij het 
sluiten van de overeenkomst] beschermd wisten door het Omzettings- en 
Beëindigingsrecht”, is klinkklare onzin. Die rechten hebben helemaal niets te 
maken met de bevoegdheid van ABN AMRO om de opslag te wijzigen.’ 

 
Het in rov. 4.28 bedoelde standpunt van SDB kan dus redelijkerwijs niet 
anders worden opgevat dan als betrekking hebbend op de vraag of het 
beëindigingsrecht en het omzettingsrecht voldoende samenhangen met het 
wijzigingsbeding (voor zover het gaat om de samenhang met de bevoegdheid 
van ABN AMRO om de opslag te wijzigen). Het hof beantwoordt die vraag 
echter nergens, ook niet in rov. 4.29, integendeel: het hof houdt vol dat het 
beëindigingsrecht en het omzettingsrecht moeten worden meegewogen / 
van belang zijn bij de afweging van de vraag of sprake is van een oneerlijk 
beding, klaarblijkelijk zonder dat het hof zelfs maar relevant acht of het 
beëindigingsrecht en het omzettingsrecht voldoende samenhangen met het 
wijzigingsbeding (althans voor zover het gaat om de samenhang met de 
bevoegdheid van ABN AMRO om de opslag te wijzigen). Rov. 4.29 laat aldus 
redelijkerwijs geen andere conclusie toe dan dat zij berust op een 
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onbegrijpelijke uitleg van het in rov. 4.28 bedoelde standpunt van SDB, en 
aldus geen begrijpelijke weerlegging van of respons op dat standpunt vormt. 
Zij kan (althans in zoverre) ’s hofs oordeel niet (mede) dragen. 

 
1.3.3 In rov. 4.33 oordeelt het hof, voor zover hier van belang, dat ABN AMRO de 

in het contract besloten samenhang tussen het beëindigingsrecht en het 
omzettingsrecht van de leningnemers en haar wijzigingsbeding voldoende 
heeft onderbouwd. Dat oordeel is zonder nadere motivering, die ontbreekt, 
onbegrijpelijk. Het hof heeft in de voorafgaande overwegingen immers 
helemaal níets vastgesteld over die samenhang, althans niet voor zover het 
gaat om de samenhang tussen het beëindigingsrecht en het omzettingsrecht 
enerzijds, en de bevoegdheid van ABN AMRO om de opslag te wijzigen 
anderzijds. 

 
1.3.4 In de rov. 4.34 t/m 4.37 gaat het hof in op de vraag of het beëindigingsrecht, 

tezamen met het omzettingsrecht, voldoende gewicht in de schaal kan leggen 
om de wijzigingsbedingen niet oneerlijk te achten. In rov. 4.37 oordeelt het 
hof als volgt: 

 
‘Het voorgaande laat evenwel onverlet dat het beëindigingsrecht en het 
omzettingsrecht voor de leningnemers, die op basis daarvan elke maand 
konden switchen, een voldoende compensatie bieden voor de nadelige 
gevolgen van de wijzigingsbedingen. Terzijde wordt nog opgemerkt dat het 
beëindigingsrecht en het omzettingsrecht feitelijk ook een beperking zullen 
vormen van de vrijheid van ABN AMRO om daadwerkelijk de opslag te verhogen. 
Immers, ABN AMRO diende er bij het aangaan van Euribor-hypotheken rekening 
mee te houden dat indien zij de opslag zou verhogen de leningnemers de 
Euribor-hypotheken vervroegd zouden gaan aflossen (overstappen) of gebruik 
zouden van hun omzettingsrecht, indien dit voor hen aantrekkelijk zou zijn. Ook 
om die reden heeft ABN AMRO ervan mogen uitgaan dat er voor de 
leningnemers een intrinsieke verbondenheid bestond tussen aan de ene kant 
de wijzigingsbevoegdheid van ABN AMRO en de maandelijkse mogelijkheid tot 
omzetting/beëindiging aan de andere kant. (…)’ 

 
1.3.4.1 Dit oordeel is in de eerste plaats onbegrijpelijk, omdat het klaarblijkelijk niet 

volledig is. Het hof merkt immers terzijde, en dus ten overvloede, op dat het 
beëindigingsrecht en het omzettingsrecht feitelijk ook een beperking zullen 
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vormen van de vrijheid van ABN AMRO om daadwerkelijk de opslag te 
verhogen, voor welk oordeel het redengevend acht dat ABN AMRO er bij het 
aangaan van Euribor-hypotheken rekening mee zou houden dat indien zij de 
opslag zou verhogen de leningnemers de Euribor-hypotheken vervroegd 
zouden gaan aflossen (overstappen) of gebruik zouden van hun 
omzettingsrecht, indien dit voor hen aantrekkelijk zou zijn. Vervolgens 
overweegt het hof dat ABN AMRO er ook om die reden van heeft mogen 
uitgaan dat er voor de leningnemers een intrinsieke verbondenheid bestond 
tussen aan de ene kant de wijzigingsbevoegdheid van ABN AMRO en de 
maandelijkse mogelijkheid tot omzetting/beëindiging aan de andere kant. 
Het hof maakt echter op geen enkele manier duidelijk om welke andere, 
dragende grond(en) ABN AMRO ervan heeft mogen uitgaan dat die 
intrinsieke verbondenheid voor de leningnemers bestond. Het hof motiveert 
dat oordeel dus alleen met een overweging die het hof heeft bedoeld als 
slechts een overweging ten overvloede. Daarmee geeft het hof onvoldoende 
inzicht in zijn gedachtegang. Het hof geeft (dus) ook geen (voldoende) 
begrijpelijke motivering voor zijn oordeel dat ‘het voorgaande’ onverlet zou 
laten dat het beëindigingsrecht en het omzettingsrecht voor de leningnemers 
een voldoende compensatie bieden voor de nadelige gevolgen van de 
wijzigingsbedingen. 

 
1.3.4.2 ’s Hofs oordeel is in de tweede plaats onbegrijpelijk omdat de omstandigheid 

dat ABN AMRO er bij het aangaan van Euribor-hypotheken rekening mee zou 
houden dat indien zij de opslag zou verhogen. de leningnemers de Euribor-
hypotheken vervroegd zouden gaan aflossen (overstappen) of gebruik 
zouden van hun omzettingsrecht, indien dit voor hen aantrekkelijk zou zijn, 
niet impliceert dat er ook voor de leningnemers een intrinsieke 
verbondenheid, althans een voldoende kenbare samenhang bestond. Dat 
laatste volgt helemaal niet uit het eerste: gevolgtrekkingen die ABN AMRO uit 
haar eigen algemene voorwaarden maakt, nopen niet tot de conclusie dat 
ook de leningnemers, en wel ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, 
tot diezelfde gevolgtrekkingen komen. Dat ligt redelijkerwijs ook niet voor de 
hand nu het wijzigingsbeding - waarmee het beëindigingsrecht en het 
omzettingsrecht beweerdelijk verband zouden houden - ook volgens het hof 
zelf op de indicatieve lijst voorkomt, niet transparant is geformuleerd, en op 
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zichzelf genomen het evenwicht aanzienlijk verstoort (rov. 4.34), en gelet op 
de mate waarin het wijzigingsbeding ook volgens het hof zelf niet transparant 
is (rov. 4.35 en 4.36). Zonder nadere motivering is dan ook niet begrijpelijk 
s’hofs oordeel in rov. 4.37 dat ABN AMRO ervan heeft mogen uitgaan dat er 
voor de leningnemers een intrinsieke verbondenheid bestond tussen aan de 
ene kant de wijzigingsbevoegdheid van ABN AMRO en aan de andere kant de 
maandelijkse mogelijkheid tot omzetting/beëindiging (althans voor zover het 
gaat om de samenhang met de bevoegdheid van ABN AMRO om de opslag te 
wijzigen), en dat het beëindigingsrecht en het omzettingsrecht voor de 
leningnemers een voldoende compensatie bieden voor de nadelige gevolgen 
van de wijzigingsbedingen. 

 
1.3.5 In rov. 4.38 trekt het hof zijn conclusie uit de voorgaande 

rechtsoverwegingen. Ook hier geeft het hof geen (begrijpelijk) antwoord op 
de vraag of het beëindigingsrecht en het omzettingsrecht voldoende 
samenhangen met het wijzigingsbeding (voor zover het gaat om de 
samenhang met de bevoegdheid van ABN AMRO om de opslag te wijzigen). 
Het oordeel dat het hof: 

 
‘[t]egen voormelde achtergrond en alles overziend (…) tot de conclusie [komt] 
dat de wijzigingsbedingen niet een zodanige verstoring van het evenwicht in het 
nadeel van de leningnemers veroorzaken - ondanks ook de mate waarin de 
wijzigingsbedingen niet transparant zijn - dat ABN AMRO niet te goeder trouw 
kon aannemen dat de leningnemers daarmee zouden hebben ingestemd als 
daarover op eerlijke wijze afzonderlijk zou zijn onderhandeld’, 

 
geeft dan ook blijk van een verkeerde rechtsopvatting en/of is zonder nadere 
motivering niet (voldoende) begrijpelijk gemotiveerd. Het vervolg van 
rov. 4.38 doet daaraan niet af, nu ook daar de hiervoor vermelde vraag niet 
(op begrijpelijke wijze) wordt beantwoord. 

 
1.3.6 In rov. 4.39 overweegt het hof (ten overvloede) als volgt: 
 

‘Ten tijde van het aangaan van de Euribor- hypotheken was er geen hier te lande 
geldende gedragsregel die ABN AMRO ertoe verplichtte informatie te 
verstrekken over de verschillende bestanddelen die waren begrepen in het 
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rentetarief dat uiteindelijk in rekening werd gebracht. ABN AMRO hoefde er 
destijds dus op basis van het toezichtsrecht niet op bedacht te zijn dat hierover 
specifieke informatie zou moeten worden verstrekt. Naar het hof begrijpt was 
het voor banken, volgens de toen vigerende opvatting, ook bij andere 
hypothecaire leningen met een variabele rente niet gebruikelijk of verplicht 
bedoelde specifieke informatie te geven.’ 

 
Dit oordeel is regelrecht in strijd met rov. 4.2.3 van het arrest van de Hoge 
Raad in de onderhavige zaak. De Hoge Raad overwoog: 

 
‘Dat de voor banken geldende gedragsregels destijds niet in het algemeen ertoe 
verplichtten informatie te verschaffen over de opbouw van het rentetarief, 
betekent, anders dan het onderdeel veronderstelt, niet dat ABN AMRO die 
informatie ook niet behoefde te verschaffen indien dit nodig was om de 
leningnemer bij het aangaan van de overeenkomst voldoende voor te lichten in 
verband met het transparantievereiste.’ 

 
Rov. 4.39 geeft dus reeds in zoverre blijk van een verkeerde rechtsopvatting. 
Voor zover het hof met rov. 4.39 (tevens) bedoelt te zeggen dat de opslag één 
van de verschillende bestanddelen was die waren begrepen in het rentetarief 
dat uiteindelijk in rekening werd gebracht, en dat ABN AMRO (destijds) niet 
verplicht was informatie te verstrekken over die verschillende bestanddelen, 
komt dat oordeel erop neer dat het hof van mening is dat er (destijds) geen 
kenbare samenhang behoefde te zijn tussen het beëindigingsrecht en het 
omzettingsrecht enerzijds en het wijzigingsbeding anderzijds (althans voor 
zover het gaat om de samenhang met de bevoegdheid van ABN AMRO om de 
opslag te wijzigen). Ook in zoverre geeft rov. 4.39 blijk van een verkeerde 
rechtsopvatting. Althans is die overweging zonder nadere motivering, die 
ontbreekt, niet begrijpelijk. 

 
1.4 Het oordeel van het hof is ook niet (voldoende) begrijpelijk gemotiveerd nu 

het hof niet (kenbaar) respondeert op hetgeen SDB heeft aangevoerd ten 
betoge dat geen sprake is van een voldoende (kenbare) samenhang (laat 
staan van een intrinsieke samenhang) tussen het beëindigingsrecht en het 
omzettingsrecht enerzijds en de wijzigingsbedingen anderzijds (althans voor 
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zover het gaat om de samenhang met de bevoegdheid van ABN AMRO om de 
opslag te wijzigen). SDB heeft het volgende aangevoerd:11 
(a) Bij de beoordeling van de oneerlijkheid van de wijzigingsbedingen is 

relevant dat het Gerechtshof Amsterdam in rov. 3.9 heeft vastgesteld 
dat niet duidelijk is wat het doel en de achtergrond van de 
wijzigingsbedingen is, en dat de cassatieklacht van ABN AMRO tegen dat 
oordeel (onderdeel B.2, zoals uitgewerkt en aangevuld in § 4.26 sub c 
van de procesinleiding van ABN AMRO) door de Hoge Raad is verworpen 
(rov. 4.6).12 

(b) Beëindigings- of omzettingsrechten van de kredietnemer zijn in de 
voorwaarden van ABN AMRO op zichzelf staande rechten. Door het 
herhaalde gebruik van het woord ‘tegenover’ (memorie van grieven, 
sub 11, sub 101, sub 106) heeft ABN AMRO in feitelijke instanties wel 
een samenhang gesuggereerd, maar zij heeft nergens uitgelegd waaruit 
die samenhang dan blijkt, laat staan waarom haar cliënten bij het sluiten 
van hun respectieve kredietovereenkomsten hebben begrepen dan wel 
redelijkerwijs hebben moeten begrijpen dat hun aanvaarding van de 
opslagverhogingsbevoegdheid van ABN AMRO werd gecompenseerd 
door een beëindigings- en omzettingsbevoegdheid.13 

(c) ABN AMRO is blijven suggereren dat zij ‘tegenover’ haar bedongen 
opslagwijzigingsbevoegdheid aan haar klanten een beëindigings- dan 
wel omzettingsbevoegdheid heeft weggegeven, zodat de 
kredietovereenkomst een evenwichtige verdeling van voor- en nadelen 
kent, maar ABN AMRO heeft nagelaten daarbij uiteen te zetten waaruit 
het verband tussen die wederzijdse bevoegdheden dan kenbaar volgt 
- waartoe ABN AMRO ook niet in staat is omdat dat verband er niet is. Er 
kan dan ook niet van een (voldoende kenbaar) verband tussen 
opslagwijzigingsbevoegdheid en beëindigings- dan wel 
omzettingsbevoegdheid worden uitgegaan.14 

 
11  Onderstrepingen toegevoegd (DR). 
12  Memorie na verwijzing SDB, § 9.(vii) sub (d). 
13  Memorie na verwijzing SDB, § 19. Zie ook spreekaantekeningen SDB d.d. 9 november 2021, 

§ 11. 
14  Memorie na verwijzing SDB, § 21. Zie ook § 25. 
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(d) Het gaat in deze verwijzingsprocedure om de vraag of het 
beëindigingsrecht en het omzettingsrecht voor de klanten (bij het sluiten 
van de overeenkomst) kenbaar en intrinsiek samenhangen met het 
wijzigingsbeding.15 Deze vraag moet worden beantwoord aan de hand 
van hetgeen partijen voor het hof Amsterdam hebben aangevoerd. Als 
het in de memorie van antwoord na verwijzing daarop aankomt, op het 
essentiële punt van de kenbare ‘intrinsieke samenhang’ tussen de 
wijzigingsbevoegdheid van ABN AMRO enerzijds en de aflossings- en 
omzettingsbevoegdheid van de kredietnemer anderzijds, moet ABN 
AMRO het bij slechts enkele alinea’s laten, die inhoudelijk niet kloppen.16 

(e) Deze procedure gaat niet om de variabele rente, waarvoor de 
kredietnemers hebben gekozen, maar om de opslag die ABN AMRO met 
behulp van een separate wijzigingsbevoegdheid variabel heeft gemaakt. 
Opslagen op de variabele rente zijn niet noodzakelijk óók variabel. 
Omdat opslagen op de variabele rente niet noodzakelijk ook zelf variabel 
zijn, hoefden kredietnemers er bij het sluiten van de overeenkomst dus 
ook niet van uit te gaan dat ABN AMRO aan de variabele rente variabele 
opslagen toevoegde. Oftewel: een variabele opslag behoeft wél uitleg 
om begrijpelijk te zijn, hij is helemaal niet de logische keerzijde van een 
omzettingsrecht van de klant. Het betoog van ABN AMRO is regelrecht 
in strijd met wat de Hoge Raad en de wetgever vinden. De stelling van 
ABN AMRO dat haar klanten ‘zich [bij het sluiten van de overeenkomst] 
beschermd wisten door het Omzettings- en Beëindigingsrecht’, is 
klinkklare onzin. Die rechten hebben helemaal niets te maken met de 
bevoegdheid van ABN AMRO om de opslag te wijzigen.17 

(f) Verder is er de eis dat het beweerdelijke intrinsieke verband tussen de 
wederzijdse bevoegdheden bij het sluiten van de overeenkomst kenbaar 
was. ABN AMRO komt niet verder dan de suggestie dat haar klanten met 
de wijzigingsbevoegdheid rekening hadden moeten houden toen zij een 
aflossings- en omzettingsbevoegdheid bedongen, of dat ABN AMRO 

 
15  Spreekaantekeningen SDB d.d. 9 november 2021, § 4, tweede alinea, sub (ii). 
16  Spreekaantekeningen SDB d.d. 9 november 2021, § 4, tweede alinea in fine. Zie ook § 7. 
17  Spreekaantekeningen SDB d.d. 9 november 2021, § 8, tweede alinea. Zie ook de eerste en 

derde alinea van § 8, geciteerd in onderdeel 1.3.2 hiervoor. Zie voorts spreekaantekeningen 
SDB d.d. 9 november 2021, § 9, 11 en 18. 
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ervan mocht uitgaan dat haar klanten begrepen dat haar tarieven 
variabel waren. Maar dat is juist een erkenning dat het verband op 
zichzelf niet kenbaar was. En die erkenning is juist. De omzettings- of 
beëindigingsbevoegdheid van de klant staat niet in relatie tot de 
opslagwijzigingsbevoegdheid van ABN AMRO, en ABN AMRO heeft bij 
het sluiten van de overeenkomst die relatie ook niet gelegd - met 
betrekking tot het enige beding waarin de wijzigingsbevoegdheid is 
uitgewerkt, heeft het Gerechtshof Amsterdam onaantastbaar 
overwogen18 dat het in de beleving van de kredietnemers naar de rente 
verwees. De klanten van ABN AMRO wisten dat de rente variabel was, 
maar niet dat de opslag variabel was, laat staan dat hun is verteld dat zij 
de kredietovereenkomst zouden kunnen beëindigen of wijzigen als ABN 
AMRO de opslag zou verhogen.19 

(g) Het gaat erom dat de consument bij het sluiten van de overeenkomst 
moet kunnen beoordelen onder welke omstandigheden en in welke 
mate de prijs van het product van de ondernemer in zijn nadeel kan 
veranderen.20 ABN AMRO-klanten zijn verstoken gebleven van 
informatie over de mogelijkheid dat de opslag op de rente zou worden 
verhoogd, de omstandigheden waaronder en de mate waarin dat zou 
kunnen gebeuren. ABN AMRO stelt dan ook ten onrechte dat de 
stellingen van SDB repercussies hebben voor elke variabele rente. Deze 
zaak gaat niet over de rente, daar heeft het hof Amsterdam ABN AMRO 
al op gewezen, en het is haast ondenkbaar dat ABN AMRO zich er niet 
van bewust zou zijn en het verschil onopzettelijk zou negeren.21 

 
18  Voetnoot 24 van de spreekaantekeningen SDB d.d. 9 november 2021: ‘Arrest hof Amsterdam, 

rov. 3.9: “In de leningdocumentatie komt het woord ‘opslag’ niet voor, zodat voor de 
leningnemer niet duidelijk is dat met ‘rentepercentage’ niet het Euribor-tarief wordt bedoeld 
maar de opslag.” Arrest Hoge Raad, rov. 4.2.6: “Ten aanzien van het hiervoor in 2.3 onder (v) 
onder (d) vermelde beding, waarin staat vermeld dat de bank bevoegd is het rentepercentage 
te wijzigen indien de ontwikkeling van de rente op de geld- en kapitaalmarkt haar daartoe 
aanleiding geeft, is, anders dan het onderdeel betoogt, evenmin onbegrijpelijk dat het hof heeft 
geoordeeld dat daaruit voor leningnemers niet duidelijk was dat met het rentepercentage de 
opslag werd bedoeld, en niet het Euribortarief.”’ 

19  Spreekaantekeningen SDB d.d. 9 november 2021, § 10, eerste alinea. 
20  Voetnoot 26 van de spreekaantekeningen SDB d.d. 9 november 2021 verwijst naar 

HvJEU 27 januari 2021, C-229/19 (Dexia), rov. 50. 
21  Spreekaantekeningen SDB d.d. 9 november 2021, § 10, tweede alinea. 
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Indien deze argumenten ten betoge dat geen sprake is van een voldoende 
(kenbare) samenhang (laat staan van een intrinsieke samenhang) tussen het 
beëindigingsrecht en het omzettingsrecht enerzijds en de wijzigingsbedingen 
anderzijds (althans voor zover het gaat om de samenhang met de 
bevoegdheid van ABN AMRO om de opslag te wijzigen) correct zijn, dan is dat 
niet, althans niet zonder nadere motivering, die ontbreekt, verenigbaar met 
het oordeel dat het hof in zijn arrest bereikt. Het hof had dus in zijn motivering 
(kenbaar) op deze argumenten moeten responderen. De omstandigheid dat 
het hof dat niet doet, laat voorts de mogelijkheid open dat het hof zijn taak 
als verwijzingsrechter verkeerd heeft opgevat en/of dat het bij de 
beoordeling van de vraag of het beëindigingsrecht en het omzettingsrecht de 
evenwichtsverstoring daadwerkelijk voldoende compenseren van een 
verkeerde maatstaf is uitgegaan. 

 
Uitbreiding & toelichting 
 
Met zijn overweging (in rov. 4.38) dat de wijzigingsbedingen - ondanks ook de mate 
waarin zij niet transparant zijn - niet een zodanige verstoring van het evenwicht in het 
nadeel van de leningnemers veroorzaken dat ABN AMRO niet te goeder trouw kon 
aannemen dat de leningnemers daarmee zouden hebben ingestemd als daarover op 
eerlijke wijze afzonderlijk zou zijn onderhandeld, geeft het hof blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting. Het hof heeft niet onderzocht óf, laat staan vastgesteld dát ten tijde 
van het sluiten van de geldleningsovereenkomsten tussen de wijzigingsbedingen 
enerzijds en het beëindigingsrecht en het omzettingsrecht anderzijds een voor de 
leningnemers kenbare, voldoende samenhang bestond. Verder heeft het hof miskend 
dat de omstandigheden van deze zaak geen andere conclusie toelaten dan dat dat 
noch het beëindigingsrecht noch het omzettingsrecht voldoende (kenbaar) 
samenhangen met het wijzigingsbeding, en dat daarom geen sprake is geweest van 
voldoende compensatie voor het oneerlijke wijzigingsbeding. 
Als het hof is uitgegaan van een juiste rechtsopvatting, is zijn overweging 
onbegrijpelijk, omdat in zijn arrest ontoelaatbaar onduidelijk is waarom er tussen de 
wijzigingsbedingen enerzijds en het beëindigingsrecht en het omzettingsrecht 
anderzijds een voor de leningnemers kenbare, voldoende samenhang bestond. 
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Het door het hof te verrichten onderzoek 
 
In zijn arrest in de onderhavige zaak22 oordeelde de Hoge Raad dat ‘na verwijzing 
opnieuw [moet] worden onderzocht, met inachtneming van alle relevante 
omstandigheden, of de wijzigingsbedingen oneerlijk zijn’, waarbij het hof het betoog 
van ABN AMRO moet betrekken dat het omzettingsrecht en het beëindigingsrecht 
van de leningnemers compensatie bieden voor de voor hen nadelige gevolgen van de 
bevoegdheid van de bank om de opslag te wijzigen, en met die bevoegdheid intrinsiek 
samenhangen. 
 
Onderzoekskader: kenbare samenhang van (mogelijk) compenserende bedingen 
 
Het onderzoek dat het hof heeft willen verrichten, vergt (onder meer) een antwoord 
op de vraag of er tussen het oneerlijke beding enerzijds en de beweerdelijk 
compenserende bedingen anderzijds een voldoende, voor de consument kenbare 
samenhang bestaat. Zie: 
 
HvJEU 21 maart 2013 (RWE), C-92/11, NJ 2013/375, rov. 53: 
 

‘Deze strikte eisen betreffende consumentenvoorlichting zowel bij sluiting als in de 
loop van uitvoering van een leveringsovereenkomst inzake het recht van de verkoper 
om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zijn de neerslag van een afweging van de 
belangen van beide partijen. Tegenover het rechtmatige belang van de verkoper om 
zich in te dekken tegen een wijziging in de omstandigheden staat het even rechtmatige 
belang van de consument om te weten, en dus te kunnen voorzien, wat de gevolgen 
van een dergelijke wijziging voor hem in de toekomst zullen zijn en om in dat geval over 
informatie te beschikken opdat hij op de meest geëigende wijze op zijn nieuwe situatie 
kan reageren.’ 

 
HvJEU 30 april 2014 (Kásler), C-26/13, NJ 2014/355, rov. 75:23 
 

‘[H]et vereiste dat een contractueel beding duidelijk en begrijpelijk is opgesteld, (…) 
moet [aldus] worden verstaan dat het niet alleen gebiedt dat het litigieuze beding voor 

 
22  HR 22 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1830, NJ 2022/204. Zie met name rov. 4.1.3 jo 

rov. 4.1.2. 
23  Onderstreping toegevoegd (DR). 
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de consument grammaticaal begrijpelijk is, maar ook dat in de overeenkomst de 
concrete werking van het wisselkoersmechanisme van de vreemde valuta waarnaar het 
betrokken beding verwijst alsmede de verhouding tussen dit mechanisme en het 
mechanisme dat is voorgeschreven door andere bedingen betreffende de vrijgave van 
de lening, transparant zijn gespecificeerd, zodat de consument op basis van duidelijke 
en begrijpelijke criteria de economische gevolgen die er voor hem uit voortvloeien, kan 
voorzien.’ 

 
HvJEU 20 september 2017 (Andriciuc), C-186/16, NJ 2018/248, rov. 45:24 
 

‘Derhalve moet het vereiste dat een contractueel beding duidelijk en begrijpelijk is 
geformuleerd, aldus worden begrepen dat het ook gebiedt dat in de overeenkomst de 
concrete werking van het mechanisme waarop het betrokken beding betrekking heeft 
en, in voorkomend geval, de verhouding tussen dit mechanisme en het mechanisme 
dat is voorgeschreven door andere bedingen op een transparante wijze worden 
uiteengezet, zodat de consument op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria de 
economische gevolgen die er voor hem uit voortvloeien, kan inschatten (…).’ 

 
HvJEU 9 juli 2020 (Ibercaja Banco), C-452/18, rov. 45:25 
 

‘Derhalve dient het vereiste dat een contractueel beding duidelijk en begrijpelijk moet 
zijn geformuleerd aldus te worden begrepen dat het eveneens verlangt dat de concrete 
werking van het mechanisme waarop het betrokken beding betrekking heeft en in 
voorkomend geval de verhouding tussen dit mechanisme en het mechanisme dat is 
voorgeschreven door andere bedingen, op een transparante wijze in de overeenkomst 
worden uiteengezet, zodat de consument op basis van duidelijke en begrijpelijke 
criteria de economische gevolgen die er voor hem uit voortvloeien, kan inschatten (…).’ 

 
HvJEU 27 januari 2021 (Dexia), C 229/19 en C 289/19, rov. 50:26 
 

‘Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat in de overeenkomst de concrete werking van 
het mechanisme waarop het betrokken beding betrekking heeft en, in voorkomend 
geval, de verhouding tussen dit mechanisme en het mechanisme dat is voorgeschreven 

 
24  Onderstreping toegevoegd (DR). 
25  Onderstreping toegevoegd (DR). 
26  Onderstreping toegevoegd (DR). Zie ook nog HvJEU 10 juni 2021 (BNP Paribas Personal 

Finance), C-609/19 (rov. 44) en C-776/19 t/m C-782/19 (rov. 65). 
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door andere bedingen op een transparante wijze moeten worden uiteengezet, zodat 
de consument op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria de economische gevolgen 
die er voor hem uit voortvloeien, kan inschatten (…).’ 

 
In zijn conclusie (in § 5.8.2) voor het arrest van de Hoge Raad in deze zaak schreef de 
AG Wissink dan ook:27 
 

‘Of het beëindigings- en omzettingsrecht de evenwichtsverstoring daadwerkelijk 
voldoende compenseren, is aan de feitenrechter om te beoordelen. In dat verband zal 
onder meer onderzocht moeten worden of het beëindigingsrecht en het 
omzettingsrecht voldoende (kenbaar) samenhang vertonen met het Wijzigingsbeding 
(…).’ 

 
Er moet dus tussen enerzijds het beding waarin de wijzigingsbevoegdheid van ABN 
AMRO is geregeld en anderzijds de bedingen waarin de beëindigingsbevoegdheid en 
de omzettingsbevoegdheid van de leningnemers zijn geregeld, (i) (voldoende) 
samenhang bestaan en (ii) die samenhang moet voor de consument (voldoende) 
kenbaar zijn.28 
 
Standpunt SDB: geen samenhang en geen kenbaarheid van samenhang 
 
De verschillende beëindigingsrechten en omzettingsrechten waarop ABN AMRO zich 
in haar memorie van grieven voor het Hof Amsterdam heeft beroepen, zijn door SDB 
in de §§ 14-17 van haar memorie na verwijzing geciteerd, en in § 18 heeft zij de 
desbetreffende stellingen van ABN AMRO bij grieven geciteerd. SDB heeft 
aangevoerd29 dat uit die citaten niets blijkt van samenhang met het wijzigingsbeding, 
en dat ABN AMRO die samenhang wel heeft gesuggereerd,30 maar nergens heeft 

 
27  Onderstreping toegevoegd (DR). 
28  Zie ook memorie na verwijzing SDB, § 12. 
29  Memorie na verwijzing SDB, §§ 19 en 25. 
30  Zie ook het arrest van de Hoge Raad, rov. 4.1.2. 
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geconcretiseerd.31 SDB heeft ook aangevoerd32 dat ABN AMRO nergens heeft 
uiteengezet33 waaruit een voldoende kenbaar verband tussen het wijzigingsbeding en 
het beëindigingsrecht en omzettingsrecht volgt. 
 
Het onderzoek van het hof 
 
Gelet op de ontoereikendheid van de stellingen die ABN AMRO heeft aangevoerd - zie 
de eigen weergave daarvan door het hof in rov. 4.23 van zijn arrest - kon het hof deze 
stellingen van SDB redelijkerwijs slechts onderschrijven.34 Desalniettemin kondigt het 
hof in rov. 4.24 aan dat het zal onderzoeken of het omzettingsrecht en het 
beëindigingsrecht van de consument de aanzienlijke evenwichtsverstoring inderdaad 
compenseren, in de zin dat de wijzigingsbedingen toch niet oneerlijk kunnen worden 
geacht, en in rov. 4.38 formuleert het de uitkomst van zijn onderzoek: de 
wijzigingsbedingen veroorzaken niet een zodanige verstoring van het evenwicht in 
het nadeel van de leningnemers - ondanks ook de mate waarin de wijzigingsbedingen 
niet transparant zijn - dat ABN AMRO niet te goeder trouw kon aannemen dat de 
leningnemers daarmee zouden hebben ingestemd als daarover op eerlijke wijze 
afzonderlijk zou zijn onderhandeld. 
 

 
31  In haar spreekaantekeningen in de verwijzingsprocedure, §§ 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 en 18, heeft 

SDB geconstateerd dat ABN AMRO ook in haar antwoordmemorie na verwijzing nauwelijks 
ingaat op de vraag die na verwijzing moet worden beantwoord, en in § 8, dat ABN AMRO een 
valse verbinding legt met de variabele rente. Zie wat dat laatste betreft reeds rov. 3.8 van het 
arrest van het Hof Amsterdam: ‘Voor de leningnemer was uit de offerte niet kenbaar dat het 
rentetarief naast het variabele Euribor-tarief ook afhankelijk was van een variabel 
opslagpercentage.’ 

32  Memorie na verwijzing SDB, §§ 21 en 25. 
33  Zie Antwoordmemorie na verwijzing ABN AMRO, § 84: ‘Sommige dingen behoeven geen uitleg 

om begrijpelijk te zijn.’ Spreekaantekeningen ABN AMRO, § 24: ‘Die verbondenheid spreekt voor 
zich, al was het maar omdat de Leningnemers in het Omzettings- en Beëindigingsrecht een 
instrument hebben om hun gebondenheid aan de Wijzigingsbedingen en de economische gevolgen 
daarvan met onmiddellijke ingang te beëindigen. De samenhang tussen de bedoelde bedingen en 
rechten was overigens ook duidelijk in de documentatie.’ In haar spreekaantekeningen (§ 3) heeft 
SDB erop gewezen dat deze stelling van ABN AMRO, die blijk geeft van een zekere minachting 
jegens de Hoge Raad, zichzelf veroordeelt. 

34  Zie ook spreekaantekeningen SDB d.d. 9 november 2021, §§ 8 en 10. 
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De onjuiste rechtsopvatting van het hof 
 
Het hof heeft, zo blijkt uit zijn slotsom (rov. 4.38), de (hiervoor aangehaalde) HvJEU-
rechtspraak miskend. Het hof heeft ten onrechte niet onderzocht óf, laat staan 
vastgesteld dát er tussen het wijzigingsbeding enerzijds en het beëindigingsrecht en 
het omzettingsrecht anderzijds een voor de consument kenbare voldoende 
samenhang bestaat. Het hof heeft alleen onderzocht of het omzettingsrecht en het 
beëindigingsrecht niet louter formele rechten van de leningnemers zijn (rov. 4.24: ‘in 
de eerste plaats’), en - nadat het hof die vraag ontkennend had beantwoord 
(rov. 4.33) - of het ‘beëindigingsrecht, tezamen met het omzettingsrecht, voldoende 
gewicht in de schaal kan leggen om de wijzigingsbedingen niet oneerlijk te achten’ 
(rov. 4.34), welke vraag het hof bevestigend heeft beantwoord (rov. 4.37). Daarop 
heeft het hof zijn slotsom gebaseerd dat de wijzigingsbedingen niet een zodanige 
verstoring van het evenwicht in het nadeel van de leningnemers veroorzaken dat ABN 
AMRO niet te goeder trouw kon aannemen dat de leningnemers daarmee zouden 
hebben ingestemd als daarover op eerlijke wijze afzonderlijk zou zijn onderhandeld - 
hoewel ABN AMRO ‘onvoldoende transparant is geweest over de kosten/risico’s die zij 
via de wijzigingsbedingen, in haar woorden, kon ‘inprijzen’ in de te wijzigen opslag.’ 
 
De door het hof geformuleerde vragen (a) of het omzettingsrecht en het 
beëindigingsrecht niet louter formele rechten zijn (rov. 4.24) en (b) of het 
beëindigingsrecht en het omzettingsrecht samen voldoende gewicht in de schaal 
leggen (rov. 4.34), zijn in wezen dezelfde vragen. Het hof heeft die vragen 
beantwoord, maar dat antwoord is zonder betekenis voor de (ingevolge het arrest 
van de Hoge Raad eveneens door het hof te beantwoorden) vraag (c) of het 
omzettingsrecht en het beëindigingsrecht (voldoende) samenhangen met het 
wijzigingsbeding, en - als die vraag bevestigend zou worden beantwoord - de vraag 
(d) of die samenhang dan voor de consument kenbaar is geweest. Weliswaar 
suggereert het hof in de rov. 4.33, 4.37 en 4.3835 in een enkele (bij)zin het tegendeel 
(met betrekking tot vraag (c)), maar het heeft naar het antwoord op de vragen (c) en 
(d) geen (kenbaar) onderzoek gedaan. Daartoe was het wél gehouden. Zou het hof 

 
35  Rov. 4.33: ‘ABN AMRO heeft de in het contract besloten samenhang tussen deze rechten van 

de leningnemers en haar wijzigingsbeding voldoende onderbouwd.’ Rov. 4.37: ‘(…) ABN AMRO 
[geeft] ervan mogen uitgaan dat er voor de leningnemers een intrindieke verbondenheid 
bestond tussen (…)’. Rov. 4.38: ‘Bezien in onderlinge samenhang met de overige bedingen (…)’. 
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dat onderzoek hebben uitgevoerd, dan zou het hebben moeten constateren dat ABN 
AMRO vóór cassatie over de kenbare samenhang niets concreets heeft gesteld, zodat 
de door ABN AMRO gesuggereerde samenhang niet kan worden vastgesteld. Nadat 
het hof had geconstateerd (rov. 4.36) dat geen enkele variant van de 
wijzigingsbedingen aan het transparantievereiste beantwoordt, overwoog het 
(rov. 4.37) dat zulks onverlet laat: 
 

‘dat het beëindigingsrecht en het omzettingsrecht voor de leningnemers, die op basis 
daarvan elke maand konden switchen, een voldoende compensatie bieden voor de 
nadelige gevolgen van de wijzigingsbedingen’. 

 
Het enkele feit dat de leningnemers aan de algemene voorwaarden van ABN AMRO 
het recht ontleenden om hun kredietovereenkomst te beëindigen of om te zetten 
toen ABN AMRO aankondigde dat zij haar wijzigingsrecht zou uitoefenen, impliceert 
echter niet eo ipso dat er tussen het ene en het andere recht een kenbare (voldoende) 
samenhang bestaat. Na cassatie en verwijzing was het juist aan het hof om die 
samenhang en de kenbaarheid ervan alsnog (kenbaar) gemotiveerd te beoordelen. 
Dat heeft het hof echter nagelaten. 
 
Sterker nog, voor zover het hof al iets heeft gezegd over de kenbare samenhang 
tussen de wijzigingsbevoegdheid van ABN AMRO enerzijds en het beëindigingsrecht 
en het omzettingsrecht van de consument anderzijds, blijkt het zich ten onrechte te 
hebben geconcentreerd op het perspectief van ABN AMRO. Zie rov. 4.37 van het 
bestreden arrest: heeft ABN AMRO ervan mogen uitgaan dat er voor de leningnemers 
een intrinsieke verbondenheid bestond tussen aan de ene kant de 
wijzigingsbevoegdheid van ABN AMRO en de maandelijkse mogelijkheid tot 
omzetting/beëindiging aan de andere kant? Deze vraag is door het hof bevestigend 
beantwoord, op de grond dat ABN AMRO er bij het sluiten van de overeenkomst 
rekening mee heeft moeten houden dat leningnemers, indien dit voor hen 
aantrekkelijk zou zijn, hun krediet zouden aflossen of hun leningsovereenkomst 
zouden omzetten als ABN AMRO de opslag zou verhogen. 
 
Als het hof heeft gemeend dat het (ook) wat de (kenbaarheid van de) samenhang 
betreft, op grond van HvJEU 20 september 2017 (Andriciuc), C-186/16, NJ 2018/248 
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en HR 28 september 2018 (AOV-polis), NJ 2020/6836 acht moest slaan op het 
perspectief van ABN AMRO, heeft het hof de tweede en derde verklaring voor recht 
in het dictum van het Andriciuc-arrest verward. In de tweede verklaring voor recht 
wordt het transparantievereiste (art. 4 lid 2 EG-Richtlijn 93/13) geconcretiseerd 
vanuit het perspectief van de consument: een beding moet niet alleen formeel en 
grammaticaal begrijpelijk zijn maar een normaal geïnformeerde en redelijk 
omzichtige en oplettende gemiddelde consument moet ook in staat zijn om de 
economische gevolgen van het desbetreffende beding voor zijn financiële 
verplichtingen te beoordelen, welke eis in rov. 45 van het Andriciuc-arrest aldus is 
uitgewerkt dat de verhouding met een mechanisme in andere, compenserende 
bedingen op een (dus voor de consument) transparante wijze uiteengezet moet zijn.37 
Voor het antwoord op de vraag of contractuele bedingen aan het 
transparantievereiste beantwoorden, is het ondernemersperspectief dus niet 
relevant. 
 
Een andere prejudiciële vraag in het Andriciuc-arrest (de eerste, die het HvJEU het 
laatst beantwoordt; zie rov. 52) luidde of de door een oneerlijk beding veroorzaakte 
aanzienlijke verstoring van het evenwicht tussen de uit de overeenkomst 
voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen, ‘alleen aan de hand van de 
situatie ten tijde van de sluiting van die overeenkomst moet worden beoordeeld’. Het 
HvJEU beantwoordde die vraag ontkennend in zijn derde verklaring voor recht, en 
knoopte daarbij in zoverre aan bij het perspectief van de ondernemer: het oneerlijke 
karakter moet worden beoordeeld naar het moment waarop de betrokken 
overeenkomst is gesloten, rekening houdend met alle omstandigheden waarvan de 
verkoper op dat moment kennis kon hebben en ‘die gevolgen konden hebben voor de 
latere uitvoering van die overeenkomst’. Het hof heeft dit voor het omstandigheden-
vraagstuk relevante ondernemersperspectief (zie ook rov. 4.38 van zijn arrest) ten 
onrechte (tevens) betrokken op het transparantievereiste. Het hof doet het in rov. 
4.37 van het bestreden arrest ten onrechte voorkomen dat relevant is dat ABN AMRO 

 
36  Zie rov. 4.12 van het bestreden arrest, waar het hof onder andere rov. 3.2.3 uit het 

verwijzingsarrest citeert.  
37  Zie ook HvJEU 21 maart 2013 (RWE), C-92/11, NJ 2013/375 (rov. 53); HvJEU 30 april 2014 

(Kásler), C-26/13, NJ 2014/355 (rov. 75); HvJEU 20 september 2017 (Andriciuc), C-186/16, 
NJ 2018/248 (rov. 45); HvJEU 9 juli 2020 (Ibercaja Banco), C-452/18 (rov. 45); HvJEU 27 januari 
2021 (Dexia), C 229/19 en C 289/19 (rov. 50); en HvJEU 10 juni 2021 (BNP Paribas Personal 
Finance), C-609/19 (rov. 44) en C-776/19 t/m C-782/19 (rov. 65). 
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er bij het sluiten van de respectieve kredietovereenkomsten rekening mee heeft 
moeten houden dat haar klanten wellicht hun uitstaande schuld zouden aflossen of 
hun kredietovereenkomst zouden omzetten als zij haar wijzigingsbevoegdheid 
uitoefende. Daar gaat het hier helemaal niet om. Het antwoord op de vraag waar ABN 
AMRO bij het sluiten van de overeenkomst rekening mee heeft moeten houden, is - 
evident - zonder relevantie voor de vraag of ABN AMRO bij het sluiten van de 
overeenkomst de verhouding tussen het wijzigingsbeding enerzijds en het 
beëindigingsrecht en het omzettingsrecht anderzijds op een transparante wijze 
uiteen heeft gezet, zodat de leningnemers op basis van duidelijke en begrijpelijke 
criteria de economische gevolgen die er voor hen uit voortvloeien, konden 
beoordelen. Die vraag heeft het hof in rov. 4.36 van zijn arrest juist ontkennend 
beantwoord. En voor zover rov. 4.39 van het arrest - een overweging ten overvloede 
- is bedoeld als een weerlegging van het standpunt van SDB dat de 
wijzigingsbevoegdheid blijkens de eigen stellingen van ABN AMRO alleen in verband 
staat met een wijziging van de variabele rente en niet met een wijziging van de 
variabele opslag, bevestigt de overweging evenzeer dat er tussen de 
wijzigingsbevoegdheid van ABN AMRO en het beëindigingsrecht en omzettingsrecht 
van de leningnemers geen samenhang, laat staan een kenbare samenhang bestaat. 
 
Het voorgaande dwingt tot de conclusie dat het hof ten onrechte niet heeft 
onderzocht óf, noch heeft vastgesteld - en in het licht van hetgeen ABN AMRO heeft 
aangevoerd ook niet heeft kunnen vaststellen - dát het beëindigingsrecht en het 
omzettingsrecht in de algemene voorwaarden van ABN AMRO samenhangen met het 
op zichzelf oneerlijke (rov. 4.21) en intransparante (rov. 4.36) wijzigingsbeding, noch 
- veronderstellenderwijs uitgaande van die samenhang - dat die samenhang voor de 
consument kenbaar is geweest. Door zijn oordeel dat het omzettingsrecht en het 
beëindigingsrecht in de algemene voorwaarden van ABN AMRO de aanzienlijke 
evenwichtsverstoring compenseren die door de wijzigingsbedingen wordt 
veroorzaakt, in de zin dat de wijzigingsbedingen toch niet oneerlijk kunnen worden 
geacht, heeft het hof dan ook blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting met 
betrekking tot de vraag of, met inachtneming van alle relevante omstandigheden, de 
wijzigingsbedingen oneerlijk zijn.  
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Het onbegrijpelijke oordeel van het hof 
 
Als het hof moet worden geacht te hebben beoordeeld of, en/of voor zover het hof 
heeft geoordeeld dat er bij het sluiten van de kredietovereenkomsten voor de 
kredietnemers kenbaar voldoende samenhang bestond tussen enerzijds het recht van 
ABN AMRO om de opslag te wijzigen en anderzijds het recht van de kredietnemers 
om hun schuld af te lossen dan wel hun kredietovereenkomst om te zetten, is het 
oordeel van het hof onbegrijpelijk. 
 
In rov. 4.37 heeft het hof overwogen dat ABN AMRO er ‘[o]ok om die reden’ van heeft 
mogen uitgaan dat er voor de leningnemers een intrinsieke verbondenheid bestond 
tussen aan de ene kant de wijzigingsbevoegdheid van ABN AMRO en aan de andere 
kant de beëindigings- en omzettingsbevoegdheid van de leningnemers. Met ‘die 
reden’ doelt het hof klaarblijkelijk - zie hierboven - op de omstandigheid dat ABN 
AMRO zich bij het sluiten van de kredietovereenkomsten moet hebben gerealiseerd 
dat kredietnemers wellicht (namelijk: als het op dat moment gunstig voor hen was) 
hun aflossings- of omzettingsbevoegdheid zouden uitoefenen als ABN AMRO haar 
wijzigingsbevoegdheid uitoefende. Het gebruik van het woord ‘ook’ suggereert echter 
dat het hof in zijn voorgaande overwegingen al op een of meer andere gronden 
voldoende samenhang tussen het wijzigingsbeding en de beëindigingsbevoegdheid 
en omzettingsbevoegdheid heeft vastgesteld. Dat is onbegrijpelijk. 
 
In zijn aan rov. 4.37 voorafgaande overwegingen in het bestreden arrest heeft het hof 
onderzocht of het beëindigingsrecht en het omzettingsrecht louter formele rechten 
zijn - en die vraag heeft het ontkennend beantwoord (rov. 4.33) -, en of zij van 
voldoende gewicht zijn om de wijzigingsbedingen niet oneerlijk te achten - en die 
vraag heeft het bevestigend beantwoord (rov. 4.37). Aan zijn ontkennende antwoord 
in rov. 4.33 heeft het hof toegevoegd (t.a.p.) dat ABN AMRO “de in het contract 
besloten samenhang tussen deze rechten van de leningnemers en haar 
wijzigingsbeding voldoende [heeft] onderbouwd.” Maar die toevoeging is niet 
uitgewerkt. Het hof heeft dan ook geen inzicht gegeven in de gedachtegang die het 
tot de slotsom heeft gebracht dat er samenhang tussen de rechten van de 
leningnemers en het wijzigingsrecht van ABN AMRO bestaat, laat staan dat het hof de 
(hierboven weergegeven) stellingen van SDB heeft weerlegd (i) dat er geen 
samenhang tussen het wijzigingsbeding en het beëindigingsrecht en het 
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omzettingsrecht (voor zover overeengekomen) bestaat, (ii) dat ABN AMRO die 
samenhang ook nergens heeft geconcretiseerd, en (iii) dat ABN AMRO nergens heeft 
uiteengezet waarom die samenhang voor de leningnemers bij het sluiten van hun 
overeenkomst kenbaar was. Het hof heeft de desbetreffende toevoeging ook niet 
kúnnen uitwerken, gelet op het feit dat ABN AMRO te dier zake niets relevants heeft 
gesteld, zoals SDB in haar memorie na verwijzing heeft aangevoerd (zie hierboven), 
en zoals ook besloten ligt in de eigen weergave door het hof (rov. 4.23) van de 
stellingen van ABN AMRO, die niet gaan over de (kenbaarheid van de) samenhang 
tussen enerzijds het wijzigingsbeding en anderzijds het beëindigingsrecht en het 
omzettingsrecht. 
 
Slotsom 
 
Het hof kon redelijkerwijs niet anders beslissen dan dat noch het beëindigingsrecht 
noch het omzettingsrecht voldoende (kenbaar) samenhangen met het oneerlijke 
wijzigingsbeding, zodat geen sprake is geweest van voldoende compensatie van het 
oneerlijke wijzigingsbeding. 
 
Onderdeel 2: formeel karakter van beëindigingsrecht & omzettingsrecht 
 
Inleiding 
 
In rov. 4.27 overweegt het hof onder meer dat aan beletselen die zich mogelijkerwijze 
in individuele gevallen na het sluiten van de overeenkomst kunnen voordoen 
bezwaarlijk de conclusie kan worden verbonden dat de overeenkomst bij het aangaan 
ervan niet voorzag in een reële mogelijkheid de hypotheek over te sluiten bij een 
andere bank. 
In rov. 4.32 overweegt het hof onder meer dat aanpassingen in de regelgeving niet 
kunnen worden betrokken bij de toetsing van de wijzigingsbedingen aan Richtlijn 
93/13 omdat bij die toetsing moet worden gekeken naar het moment van aangaan 
van de overeenkomst. 
In rov. 4.37 overweegt het hof dat niet kan afdoen aan zijn oordeel de omstandigheid 
dat, al dan niet (mede) vanwege de aanhoudende daling van de Euribor-rente, op enig 
moment geen Euribor-hypotheken meer werden aangeboden, waardoor een andere 
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Euribor-hypotheek als alternatief afviel, reeds niet omdat deze ontwikkeling 
redelijkerwijze niet door partijen viel te voorzien. 
 
Klachten 
 
2.1 De hiervoor in de inleiding bedoelde oordelen geven blijk van een verkeerde 

rechtsopvatting voor wat betreft de situatie van de consument. De 
bescherming van de consument kan slechts worden gewaarborgd indien 
rekening wordt gehouden met diens werkelijke en dus actuele belangen en 
niet met de belangen die hij had in de omstandigheden die bestonden op het 
moment waarop de betrokken overeenkomst werd gesloten. Evenzo zijn de 
gevolgen waartegen die belangen moeten worden beschermd, de gevolgen 
die in de op het moment van het geschil bestaande of te voorziene 
omstandigheden daadwerkelijk zouden intreden indien de nationale rechter 
de overeenkomst nietig zou verklaren, en niet de gevolgen die zouden 
voortvloeien uit de nietigverklaring ervan op de datum van het sluiten van die 
overeenkomst. Zie HvJEU 3 oktober 2019 (Dziubak), C-260/18, NJ 2020/277 
(nt. C.M.D.S. Pavillon), rov. 51 en 56.38 Heeft het hof deze maatstaf niet 
miskend, dan is zijn oordeel zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet 
(voldoende) begrijpelijk gemotiveerd. 

 
2.2.1 Aan het voorgaande kan niet afdoen: 

(i) ‘s hofs overweging (ten overvloede) in rov. 4.27 dat ABN AMRO in dit 
verband nog onbetwist heeft aangevoerd dat over het algemeen bij het 
aangaan van de overeenkomst niet te verwachten viel dat een door een 
andere aanbieder uit te voeren kredietwaardigheidstoets een beletsel 
zou vormen voor een overstap. ABN AMRO moest bij het aangaan van 
de Euribor-hypotheken rekening houden met een toetsrente van zes 
procent; 

(ii) ’s hofs overweging in rov. 4.32 dat gesteld noch gebleken is dat de 
regelgeving waarop SDB doelt, wat er ook zij van de effecten daarvan op 
de mogelijkheden tot beëindigen en omzetten, toen al te verwachten 
was; en dat dat evenzeer geldt ten aanzien van het argument dat er 
thans geen Euribor-hypotheken meer worden aangeboden; noch 

 
38  Zie voorts spreekaantekeningen SDB d.d. 9 november 2021, § 16. 
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(iii) ’s hofs overweging in rov. 4.37 dat de omstandigheid dat op enig 
moment geen Euribor-hypotheken meer werden aangeboden, waardoor 
een andere Euribor-hypotheek als alternatief afviel, niet kan afdoen aan 
zijn oordeel, reeds niet omdat deze ontwikkeling redelijkerwijze niet 
door partijen viel te voorzien. 

Deze overwegingen miskennen immers de hiervoor vermelde maatstaf die 
geldt voor de situatie van de consument.39 Het hof gaat klaarblijkelijk en ten 
onrechte uit van het perspectief van ABN AMRO. Het hof legt het risico dat 
de omstandigheden zich sedert het sluiten van de overeenkomst op 
onvoorziene wijze kunnen ontwikkelen / hebben ontwikkeld, daarmee ten 
onrechte bij de leningnemers.40 

 
2.2.2 ‘s Hofs overweging (ten overvloede) in rov. 4.27 dat ABN AMRO in dit verband 

nog onbetwist heeft aangevoerd dat over het algemeen bij het aangaan van 
de overeenkomst niet te verwachten viel dat een door een andere aanbieder 
uit te voeren kredietwaardigheidstoets een beletsel zou vormen voor een 
overstap, en dat ABN AMRO bij het aangaan van de Euribor-hypotheken 
rekening moest houden met een toetsrente van zes procent, is ook overigens 
rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk, omdat ABN AMRO vóór verwijzing niet 
de door SDB aangevoerde omstandigheden heeft weersproken die van zowel 
het beëindigingsrecht als het omzettingsrecht in 2009 en 2012 een louter 
formeel recht maken in de zin van HvJEU 21 maart 2013 (RWE), C-92/11, 
NJ 2013/375, RCR 2013/38, zodat het hof dit nieuwe argument van ABN 
AMRO in de verwijzingsprocedure niet in zijn oordeel mocht betrekken.41 
ABN AMRO heeft pas bij gelegenheid van het pleidooi voor het 
verwijzingshof42 aangevoerd dat een kredietwaardigheidstoets van een 
andere aanbieder geen reëel beletsel kan zijn voor een overstap omdat ABN 
AMRO bij het sluiten van de kredietovereenkomst bij kortlopende rentes 
moest rekenen met een toetsrente van 6%, die leningnemers dus in elk geval 

 
39  Zie HvJEU 3 oktober 2019 (Dziubak), C-260/18, NJ 2020/277 (nt. C.M.D.S. Pavillon), rov. 51 en 

56. Zie voorts spreekaantekeningen SDB d.d. 9 november 2021, § 16. 
40  Zie verder de uitbreiding & toelichting bij onderdeel 2 hierna (blz. 31 e.v.). 
41  Zie memorie na verwijzing SDB, § 20 t/m 24; en spreekaantekeningen SDB d.d. 9 november 

2021, § 17. 
42  Zie spreekaantekeningen ABN AMRO d.d. 9 november 2021, § 31. 
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konden dragen, zodat zij in het algemeen in staat zijn geweest om 
redelijkerwijs te voorziene veranderingen in de rentestand op te vangen. 
Daarbij heeft ABN AMRO niet uitgelegd waarom en waar zij geacht moet 
worden het verweer al eerder te hebben aangevoerd. Zij heeft haar nieuwe 
verweer niet van enige motivering voorzien.43 
Voor zover in de nieuwe stelling van ABN AMRO al het verweer te lezen zou 
zijn dat het beëindigingsrecht van de kredietnemer niet louter een formeel 
recht is, is dit een verweer dat ten laatste bij de memorie van grieven in de 
procedure voor het Hof Amsterdam aangevoerd had moeten worden. Maar 
dat is niet gebeurd. Sterker nog, in cassatie heeft ABN AMRO erkend 
(schriftelijke toelichting, §§ 47 en 48) dat de uitoefening van het 
beëindigingsrecht van de leningnemer kan afstuiten op de noodzaak van een 
nieuwe kredietacceptatie. Daarop heeft SDB het verwijzingshof ook gewezen 
(memorie na verwijzing, § 24). 
Het hof heeft het standpunt van SDB dat het contractuele beëindigingsrecht 
louter een formeel recht was, niet mogen verwerpen op de grond dat zij niet 
het verweer heeft weersproken dat ABN AMRO op dit punt tijdens het 
pleidooi voor het verwijzingshof had aangevoerd. Door dat verweer op die 
grond te honoreren, heeft het verwijzingshof blijk gegeven van een onjuiste 
rechtsopvatting met betrekking tot art. 424 Rv. De overweging van het 
verwijzingshof is kennelijk gebaseerd op stellingen waarmee ABN AMRO haar 
eerdere stellingen na verwijzing heeft aangevuld. Door zijn oordeel op die 
nieuwe, tegenstrijdige stellingen te baseren, is het verwijzingshof evenwel 
buiten de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie en verwijzing getreden. 
In elk geval is rov. 4.27 van het bestreden arrest onbegrijpelijk. Zonder nadere 
motivering valt namelijk niet in te zien waarom het verweer van ABN AMRO 
deel uitmaakte van de rechtsstrijd na verwijzing. Bovendien kan het enkele 
feit dat SDB tijdens de mondelinge behandeling na verwijzing niet heeft 
gereageerd op het verweer dat ABN AMRO bij haar pleidooi na verwijzing 
voor het eerst voerde, niet het oordeel van het verwijzingshof rechtvaardigen 
dat ABN AMRO moet worden gevolgd in haar stelling dat het 
beëindigingsrecht niet louter een formeel recht was, temeer nu ABN AMRO 

 
43  In haar antwoordmemorie na verwijzing heeft ABN AMRO zich beperkt tot de stelling (§ 85, 

blz. 50) dat de leningnemers hun omzettingsrecht kunnen uitoefenen zonder een nieuwe 
kredietwaardigheidstoets te hoeven ondergaan. 
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in cassatie een ander standpunt had verdedigd, waarop SDB zich in haar 
memorie na verwijzing heeft gebaseerd.  
Zonder nadere motivering rechtvaardigt het niet-reageren van SDB op dit 
punt in dit stadium van de rechtsstrijd niet het oordeel dat SDB de uitbreiding 
van de rechtsstrijd met dit nieuwe - en met haar eerdere stellingen 
onverenigbare - verweer van ABN AMRO aanvaardde, noch het oordeel dat 
SDB de juistheid van het verweer heeft erkend. 

 
2.3 In rov. 4.26 neemt het hof, als door ABN AMRO gesteld en door SDB 

onvoldoende weersproken, tot uitgangspunt dat in beginsel de 
hypotheekmarkt voldoende concurrerend geacht kan worden in de zin dat er 
geen feitelijke beletsels zijn om over te stappen vanwege een slechts gering 
aantal aanbieders van gelijksoortige producten, en voorts dat de aard van het 
product geen feitelijk beletsel vormt. 
Deze overweging is zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk. 
SDB heeft in de feitelijke instanties vóór zowel als ná de eerste 
cassatieprocedure omstandig aangevoerd dat en waarom zowel het 
beëindigingsrecht als het omzettingsrecht slechts formele rechten zijn, die 
niet daadwerkelijk kunnen worden benut, waarbij zij wel degelijk 
gemotiveerd heeft gesteld dat de hypotheekmarkt onvoldoende 
concurrerend is, dat er wél feitelijke beletsels zijn om over te stappen 
vanwege een slechts gering aantal aanbieders van gelijksoortige producten, 
en dat de aard van het product wél een feitelijk beletsel vormt.44 Het hof 
betrekt deze stellingen echter noch in rov. 4.26 noch elders (kenbaar) in zijn 
motivering,45 terwijl als die stellingen correct zijn, zulks niet, althans niet 
zonder nadere motivering die ontbreekt, verenigbaar is met hetgeen het hof 
in het vervolg van rov. 4.26 overweegt en/of met het oordeel dat het hof in 
zijn arrest bereikt. Het hof had dus in zijn motivering (kenbaar) op deze 
stellingen moeten responderen. 

 

 
44  Zie de vindplaatsen vermeld in de memorie na verwijzing SDB, § 20. Zie voorts de §§ 22, 24 

en 25 van die memorie. 
45  Voor zover het hof in rov. 4.30 reageert op één of meer van die stellingen, is zijn oordeel daar 

onjuist of onbegrijpelijk om de redenen aangevoerd in onderdeel 2.4 hierna. 



 

 30 

2.4 In rov. 4.30 overweegt het hof dat bij de beoordeling van de vraag of de 
wijzigingsbedingen in de Euribor-hypotheken in algemene zin als oneerlijk 
moeten worden aangemerkt, geen plaats is om de individuele 
omstandigheden van de leningnemers mee te wegen, en voorts dat niet valt 
uit te sluiten dat in voorkomend geval de boete die verschuldigd zou zijn bij 
vervroegde aflossing van het andere - niet-Euribor - leningdeel een 
aanzienlijke drempel vormde voor een overstap naar een andere 
hypotheekverstrekker. Volgens het hof kan echter niet worden vastgesteld 
dat de boete in het algemeen een zodanig beletsel vormde dat het 
overstaprecht daardoor feitelijk illusoir werd. 
Dit oordeel gaat uit van een verkeerde maatstaf en/of is onbegrijpelijk 
gemotiveerd omdat de omstandigheid dat een (groot) deel van de 
leningnemers een 100% Euribor-hypotheek had, niet impliceert dat in een 
collectieve procedure als de onderhavige (althans naast andere 
omstandigheden) niet relevant zou (kunnen) zijn de omstandigheid dat voor 
een ander deel van de leningnemers geldt dat de Euribor-hypotheek is 
gekoppeld aan andere producten van ABN AMRO, hetgeen - voor ABN AMRO 
voorzienbaar - meebrengt dat die leningnemers daarom veelal feitelijk niet 
kunnen overstappen omdat zij dan boetes zouden (kunnen) verbeuren op de 
andere leningdelen. Dat deze omstandigheid (slechts) een deel van de 
leningnemers betreft, betekent niet dat zij niet moet, althans kan meewegen 
bij het antwoord op de vraag of het beëindigingsrecht en het omzettingsrecht 
de evenwichtsverstoring wel daadwerkelijk voldoende compenseren. Het 
gaat hoe dan ook om een significante groep leningnemers, zodat de 
theoretisch bestaande beëindigings- en omzettingsrechten (mogelijk) in 
significante mate geen soelaas (kunnen) bieden. Het gaat (dus) ook om een 
wezenlijk aspect van het (gebrek aan) evenwicht tussen het wijzigingsrecht 
enerzijds en de beëindigings- en omzettingsrechten anderzijds. Beëindigings- 
en omzettingsrechten kunnen er tegenover een eenzijdige 
wijzigingsbevoegdheid onder - door ABN AMRO aan te voeren en aannemelijk 
te maken - omstandigheden toe leiden dat níet gesproken kan worden van 
een evenwichtsverstoring.46 Tegen de achtergrond van de bestaande 

 
46  Zie HvJEU 16 januari 2014 (Constructora Principado), C-226/12, NJ 2014/247 (nt. M.R. Mok), 

rov. 29. Vgl. voorts M.H. Wissink, CPG voor het arrest van de Hoge Raad in de onderhavige 
zaak, § 4.9. 
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evenwichtsverstoring, en in aanmerking genomen dat een aanzienlijke 
verstoring van het evenwicht al kan volgen uit een ernstige discrepantie 
tussen de rechtsgevolgen van het beding en de rechtsgevolgen waartoe de 
wet bij gebreke van het beding zou leiden, behoort voor rekening van ABN 
AMRO te blijven het risico dat beëindigings- en omzettingsrechten er niet toe 
leiden dat niet gesproken kan worden van een evenwichtsverstoring. Het hof 
keert dat ten onrechte om. Zou het hof daarin gevolgd worden, dan zou dat 
meebrengen dat wezenlijke aspecten van (gebrek aan) evenwicht tussen een 
wijzigingsrecht enerzijds en beëindigings- en omzettingsrechten anderzijds in 
collectieve procedures niet aan de orde kunnen komen. Dat zou niet terecht 
zijn. 

 
Uitbreiding & toelichting 
 
Het door het hof te verrichten onderzoek 
 
Op grond van rov. 4.1.1 tot en met 4.1.3 van het arrest van de Hoge Raad in deze zaak 
moest het hof opnieuw onderzoeken, met inachtneming van alle relevante 
omstandigheden, of de wijzigingsbedingen van ABN AMRO oneerlijk zijn, met dit 
verschil ten opzichte van het onderzoek door het Hof Amsterdam, dat het hof bij de 
waardering van de relevante omstandigheden de bewering van ABN AMRO moest 
betrekken dat het beëindigingsrecht en het omzettingsrecht in de algemene 
voorwaarden van ABN AMRO de leningnemers compensatie zouden bieden voor de 
nadelige gevolgen van een uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid. Dat onderzoek 
impliceerde dat het hof de vraag moest beantwoorden of het beëindigingsrecht en 
het omzettingsrecht niet slechts ‘formele rechten’ zijn in de zin van HvJEU 21 maart 
2013 (RWE), C-92/11, NJ 2013/375.47 
 
Uitgangspunt: het wijzigingsbeding is oneerlijk 
 
Bij zijn onderzoek heeft het hof - evenals het Hof Amsterdam -geconstateerd 
(rov. 4.21, zie ook rov. 4.34) dat de wijzigingsbedingen het evenwicht tussen de uit de 
kredietovereenkomsten voortvloeiende rechten en plichten ten nadele van de 

 
47  Zie ook de conclusie (§ 5.8.2) van de AG Wissink voor het arrest van de Hoge Raad in de 

onderhavige zaak, alsmede het bestreden arrest, de rov. 4.24 en 4.25. 
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consument aanzienlijk verstoren. Daarmee strekt tot uitgangspunt dat het 
wijzigingsbeding oneerlijk is.48 
 
Onderzoekskader: het beoordelingsmoment 
 
Volgens HvJEU 21 maart 2013 (RWE), C-92/11, NJ 2013/375 is het ‘van fundamenteel 
belang’ (rov. 54): ‘dat de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op te 
zeggen, niet slechts een formeel opzeggingsrecht is, maar ook daadwerkelijk kan 
worden benut.’ En volgens het HvJEU (t.a.p.) kan de consument zijn opzeggingsrecht 
niet daadwerkelijk benutten als hij: 
 

‘om redenen die verband houden met de wijze van uitoefening van het 
opzeggingsrecht of met de voorwaarden van de betrokken markt, niet daadwerkelijk 
de mogelijkheid heeft om van leverancier te veranderen of wanneer hij niet naar 
behoren en tijdig op de hoogte werd gebracht van de op til zijnde wijziging, waardoor 
hij aldus de mogelijkheid verliest om de berekeningswijze te controleren en in 
voorkomend geval van leverancier te veranderen.’ 

 
Met betrekking tot de vraag of een overeenkomst nietig moet worden verklaard op 
de grond dat zij een oneerlijk beding bevat en zonder dat beding niet kan 
voortbestaan, dan wel of het oneerlijke beding moet worden vervangen door een 
aanvullende dan wel door partijen aangewezen nationale bepaling, besliste 
HvJEU 3 oktober 2019 (Dziubak), C-260/18, NJ 2020/227 dat het wat de consument 
betreft, niet gaat om het moment van contractssluiting maar om het moment waarop 
de ondernemer zijn pretense rechten uit het litigieuze beding uitoefent (rov. 47-52). 
In zijn conclusie (§ 60) voor het arrest schrijft advocaat-generaal Pitruzzella: 
 

‘Om volledig uitvoering te geven aan de onmiddellijke doeleinden van de richtlijn die, 
zoals gezegd, ertoe strekken een wezenlijk evenwicht tussen de partijen te herstellen, 
is het in de eerste plaats in systematisch opzicht noodzakelijk dat de gevolgen van het 
schrappen van de oneerlijke bedingen worden beoordeeld met betrekking tot de 
concrete en actuele situatie, dat wil zeggen met betrekking tot de omstandigheden die 

 
48  Art. 3 lid 1 EG-Richtlijn 93/13: ‘Een beding in een overeenkomst waarover niet afzonderlijk is 

onderhandeld, wordt als oneerlijk beschouwd indien het, in strijd met de goede trouw, het 
evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de 
partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort.’ 
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zich voordeden op het moment waarop de nationale rechter op het geding beslist. Het 
kan zijn dat de partijen op dat moment andere belangen hebben dan op het tijdstip 
waarop zij de overeenkomst hebben gesloten.’ 

 
Als de gevolgen van het schrappen van een oneerlijk beding moeten worden 
beoordeeld naar het moment waarop het geschil wordt beslecht, dus naar het 
moment waarop de vraag actueel is, ligt het voor de hand dat het antwoord op de 
vraag of een beëindigingsrecht of omzettingsrecht een reëel en niet slechts formeel 
recht is, eveneens moet worden beantwoord naar het moment waarop de 
desbetreffende vraag actueel is, en niet naar het moment waarop de overeenkomst 
is gesloten. Het gaat dus om het moment waarop de uitoefening van het recht aan de 
orde is, zodat van belang is of er zich op dát moment aan de zijde van de consument 
beletselen voor de uitoefening van dat recht voordoen.49 Dat ligt ook besloten in de 
overweging in HvJEU 21 maart 2013 (RWE), C-92/11, NJ 2013/375 dat de consument 
zijn opzeggingsbevoegdheid niet daadwerkelijk kan benutten als dat verband houdt 
met de voorwaarden van de betrokken markt of de omstandigheid dat hij niet naar 
behoren en tijdig op de hoogte werd gebracht van de op til zijnde wijziging (rov. 54). 
 
Als moet worden geoordeeld naar het moment waarop het beroep op het 
beweerdelijk compenserende beding aan de orde is en de consument op dat moment 
zijn recht niet daadwerkelijk kan benutten, is er ten aanzien van die consument sprake 
van een niet-reëel maar louter formeel recht, waaraan dan niet kan afdoen - zoals ook 
al besloten ligt in de geciteerde overweging in HvJEU 21 maart 2013 (RWE), C-92/11, 
NJ 2013/375 - dat dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst anders lag, noch 
dat die beletselen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten 
waren. Dit wordt gerechtvaardigd door het uitgangspunt dat er sprake is van een 
evenwichtsverstorend, dus oneerlijk beding en het feit dat de vraag moet worden 
beantwoord of die evenwichtsverstoring respectievelijk oneerlijkheid reëel, dus 
daadwerkelijk wordt weggenomen. 
 

 
49  Zie ook Hof Arnhem-Leeuwarden 17 september 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7568 en Hof 

Arnhem-Leeuwarden 16 februari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1819, waarnaar SDB heeft 
verwezen in haar memorie na verwijzing (§§ 22 en 23). 
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Het oordeel van het hof: moment van contractssluiting is beslissend 
 
Het hof heeft de vraag of het beëindigingsrecht en het omzettingsrecht niet louter 
formele rechten zijn, beantwoord vanuit het perspectief van ABN AMRO op het 
moment van sluiten van de kredietovereenkomst. Daartoe heeft het hof kennelijk 
aangeknoopt bij HvJEU 20 september 2017 (Andriciuc), C-186/16, NJ 2018/248 
respectievelijk het arrest van de Hoge Raad van 22 november 2019, rov. 3.2.1, waarin 
is overwogen dat bij de beoordeling van het oneerlijke karakter van een contractueel 
beding moet worden uitgegaan van het moment waarop de betrokken overeenkomst 
is gesloten, rekening houdend met alle omstandigheden waarvan de wederpartij van 
de consument op dat moment kennis kon hebben en die gevolgen konden hebben 
voor de latere uitvoering van die overeenkomst, aangezien een contractueel beding 
een verstoring van het evenwicht tussen de contractspartijen in zich kan dragen die 
zich pas tijdens de uitvoering van de overeenkomst manifesteert. 
Die aanpak van het hof is alleen al onjuist omdat de oneerlijkheid van het 
wijzigingsbeding - op het moment van sluiten van de overeenkomst - al was gegeven. 
Met dat beding creëerde ABN AMRO uitsluitend voor zichzelf de contractuele 
bevoegdheid om de opslag op de rente te verhogen, zonder daarbij de aan de 
mogelijke wijziging ten grondslag (in de toekomst) liggende redenen te benoemen -, 
hetgeen ABN AMRO heeft gerechtvaardigd met een beroep op de 
onvoorspelbaarheid van de risico’s die met de door haar aangeboden -Euribor-
hypotheken samenhingen.50 Daarmee valt niet te verenigen dat de consument niet 
aan ABN AMRO zou kunnen tegenwerpen dat hij gelet op de omstandigheden waarin 
hij ten tijde van de uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid van ABN AMRO 
verkeert, niets aan één of meer compenserende bedingen heeft, op de grond dat ABN 
AMRO die omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst niet (dat wil zeggen: 
dus net zo min als de wijzigingsredenen) heeft kunnen voorzien. 
 
Toch luidt het oordeel van het hof in die zin. Ervan uitgaande dat het perspectief van 
ABN AMRO ten tijde van de totstandkoming van de kredietovereenkomst beslissend 
is, heeft het hof geoordeeld (rov. 4.27) dat beletselen die zich na het sluiten van de 
overeenkomst hebben voorgedaan, zoals een negatieve kredietwaardigheidstoets, 
irrelevant zijn, en geweigerd (rov. 4.32) om in zijn oordeel te betrekken dat 
Nederlandse kredietverstrekkers ten gevolge van aanpassingen in de regelgeving 

 
50  Zie haar antwoordmemorie na verwijzing, §§ 89 en 90. 
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geen Euribor-hypotheken meer aanboden toen ABN AMRO het oneerlijke 
wijzigingsbeding toepaste.51 Ten onrechte. 
 
Een onjuiste rechtsopvatting 
 
In HvJEU 20 september 2017 (Andriciuc), C-186/16, NI 2018/248 heeft het HvJEU 
overwogen dat bij de beoordeling van het oneerlijke karakter van een contractueel 
beding moet worden uitgegaan van het moment waarop de betrokken overeenkomst 
is gesloten, rekening houdend met alle omstandigheden waarvan de wederpartij van 
de consument op dat moment kennis kon hebben en die gevolgen konden hebben 
voor de latere uitvoering van die overeenkomst. De overweging is een antwoord op 
de prejudiciële vraag of een bank die een kredietovereenkomst aangaat waarin de 
schuld van de kredietnemer wordt uitgedrukt in buitenlandse valuta, de kredietnemer 
moet informeren over een mogelijke stijging of daling van die valuta in de toekomst.52 
Het HvJEU heeft de vraag bevestigend beantwoord op de grond dat een contractueel 
beding een verstoring van het evenwicht tussen de contractspartijen in zich kan 
dragen die zich pas tijdens de uitvoering van de overeenkomst manifesteert.53 De 
overweging zegt echter niets over het criterium dat moet worden aangelegd als het 
gaat om de vraag of rechten die kunnen worden ontleend aan bedingen die de 
oneerlijkheid kunnen compenseren, niet louter formele rechten zijn. 
 
Uit de hiervoor - onder het kopje ‘Onderzoekskader: het beoordelingsmoment’ - 
vermelde overwegingen in HvJEU 21 maart 2013 (RWE), C-92/11, NJ 2013/375 en 
HvJEU 3 oktober 2019 (Dziubak), C-260/18, NJ 2020/227 moet worden afgeleid dat 
het bij die laatste vraag aankomt op een beoordeling ex nunc vanuit het perspectief 
van de consument, en dat daarbij niet relevant althans beslissend is wat ABN AMRO 
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de compenserende 
bedingen mocht verwachten. Het hof heeft dus ten onrechte in zijn oordeel niet ook 
de stellingen van SDB betrokken dat het beëindigingsrecht en het omzettingsrecht 
louter formele rechten zijn vanwege na het sluiten van de overeenkomst opgekomen, 
namelijk ten tijde van de eventuele uitoefening blijkende beletselen aan de zijde van 
de consument, in het bijzonder een negatieve kredietwaardigheidstoets en 

 
51  Zie ook rov. 4.37, slot. 
52  HvJEU 20 september 2017, C-186/16 (Andriciuc), rov. 15. 
53  HvJEU 20 september 2017, C-186/16 (Andriciuc), rov. 52-58. 
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aanpassingen in de regelgeving die geen aflossingsvrije hypotheken meer toelaat, 
waardoor overstappen naar een andere kredietverstrekker sterk verhoogde 
maandlasten veroorzaakt, en dus geen reëel alternatief voor de leningnemers is.54 Als 
de voorwaarden van de betrokken markt aan de uitoefening van het 
beëindigingsrecht of het omzettingsrecht in de weg staan, is dat volgens HvJEU 21 
maart 2013 (RWE), C-92/11, NJ 2013/375 immers wel degelijk reden om het recht als 
een louter formeel recht te zien. Het oordeel van het hof is innerlijk tegenstrijdig: met 
dat oordeel maakt het hof van het oneerlijke wijzigingsbeding alsnóg een eerlijk 
beding, dat legitimeert dat ABN AMRO door verhoging van de opslag een risico 
afwentelt dat zij bij het sluiten van de overeenkomst niet heeft voorzien, en dat de 
consument die op zichzelf oneerlijke afwenteling van dat risico wel móet aanvaarden 
omdat hij ten tijde van de wijziging geen reële andere mogelijkheid heeft, doordat 
zich een bij het sluiten van de overeenkomst even onvoorzien - en als het gewijzigde 
marktomstandigheden betreft, in wezen: hetzelfde - risico heeft gerealiseerd. 
In het licht van de juiste rechtsopvatting is niet beslissend althans relevant dat ABN 
AMRO ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen kennis kon hebben van het 
beletsel dat de consument bij beëindiging van de kredietovereenkomst de verplichte 
kredietwaardigheidstoets voor een nieuwe kredietovereenkomst niet zou doorstaan, 
noch kennis kon hebben van aanpassingen in de regelgeving, waardoor geen Euribor-
hypotheken meer werden aangeboden toen ABN AMRO haar oneerlijke 
wijzigingsbevoegdheid uitoefende. 
 
Een onbegrijpelijk oordeel; art. 424 Rv 
 
Als het hof wat het voorgaande betreft, is uitgegaan van een juiste rechtsopvatting, 
is zijn oordeel niettemin onbegrijpelijk. Want als relevant is wat ABN AMRO ten tijde 
van het sluiten van de kredietovereenkomsten kon weten over de positie van haar 
klanten ten tijde van een eventuele uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid, dan 
heeft nog altijd te gelden dat uitsluitend relevant is wat ABN AMRO daarover voor het 
Hof Amsterdam heeft aangevoerd. 
In haar memorie na verwijzing heeft SDB er uitdrukkelijk op gewezen dat zij vóór 
cassatie omstandig heeft aangevoerd dat zowel het beëindigingsrecht als het 
omzettingsrecht slechts een formeel recht is in de zin van HvJEU 21 maart 2013 
(RWE), C-92/11, NJ 2013/375 (rov. 54), dat niet daadwerkelijk kan worden benut en 

 
54  Memorie na verwijzing SDB, § 20. 
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dan ook niet serieus kan worden genomen,55 dat ABN AMRO deze stellingen niet heeft 
weersproken,56 en dat zij in de cassatieprocedure heeft erkend dat de uitoefening van 
het beëindigingsrecht inderdaad kan afstuiten op de persoonlijke omstandigheden 
van de consument.57 In het licht van deze stellingen van ABN AMRO is onbegrijpelijk 
’s hofs oordeel (in de rov. 4.27 rov. 4.32) dat aan de stellingen van SDB niet de 
conclusie kan worden verbonden dat ABN AMRO bij het sluiten van de 
overeenkomsten de door SDB genoemde beletselen heeft kunnen voorzien. 
Bovendien is het hof met dat oordeel getreden buiten de grenzen van de rechtsstrijd 
na cassatie en verwijzing, zodat het art. 424 Rv heeft geschonden. 
 
Onderdeel 3: de indicatieve lijst 
 
Klacht 
 
3 ’s Hofs conclusie in rov. 4.38 dat de wijzigingsbedingen niet een zodanige 

verstoring van het evenwicht in het nadeel van de leningnemers veroorzaken 
- ondanks ook de mate waarin de wijzigingsbedingen niet transparant zijn - 
dat ABN AMRO niet te goeder trouw kon aannemen dat de leningnemers 
daarmee zouden hebben ingestemd als daarover op eerlijke wijze afzonderlijk 
zou zijn onderhandeld, geeft verder nog blijk van een verkeerde 
rechtsopvatting en/of is zonder nadere motivering, die ontbreekt, 
onbegrijpelijk, omdat het hof heeft miskend dat de omstandigheid dat een 
beding voorkomt op de indicatieve lijst bij EG-Richtlijn 93/13 ‘een wezenlijk 
aspect’ is waarop de rechter zijn beoordeling van het oneerlijke karakter van 
dat beding kan baseren, ook al leidt die omstandigheid niet automatisch en 
op zichzelf tot de conclusie dat een beding een oneerlijk karakter heeft. Zie 
rov. 3.3 van het arrest van de Hoge Raad in deze zaak. 

 
Uitbreiding & toelichting 
 
Het hof heeft in zijn bestreden arrest overwogen dat ervan moet worden uitgegaan 
dat de wijzigingsbedingen van ABN AMRO op de indicatieve lijst voorkomen 

 
55  Memorie na verwijzing SDB, § 20. 
56  Memorie na verwijzing SDB, § 21-22. 
57  Memorie na verwijzing SDB, § 24. 
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(rov. 4.34). Het hof heeft ook geoordeeld (rov. 4.43) dat grief 2 in het voorwaardelijk 
incidenteel appel van SDB slaagt, voor zover daarmee is betoogd dat de rechtbank 
niet heeft overwogen dat de omstandigheid dat een beding voorkomt op de 
indicatieve lijst een wezenlijk aspect voor de rechterlijke beoordeling van het karakter 
van dat beding is. Maar hoewel die omstandigheid ‘een wezenlijk aspect’ is, heeft het 
hof dit aspect nergens in zijn arrest (kenbaar) meegewogen. Onduidelijk blijft dan ook 
waarom ‘[d]it (…) gezien hetgeen hiervoor is overwogen’ (rov. 4.43) niet tot een 
andere uitkomst van het hoger beroep leidt. 
 
Aldus heeft het verwijzingshof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, 
hetzij zijn oordeel onbegrijpelijk gemotiveerd. Juist omdat het feit dat een beding 
voorkomt op de indicatieve lijst, weliswaar niet noodzakelijkerwijs als oneerlijk hoeft 
te worden beschouwd maar wel een wezenlijk aspect in de beoordeling van de 
(on)eerlijkheid van het beding vormt, kan een rechter die van oordeel is dat het 
beding niettemin niet oneerlijk is, niet - en dus anders dan het verwijzingshof heeft 
gedaan - volstaan met de enkele vermelding van die omstandigheid. Die rechter dient 
inzicht te geven in de gedachtegang die hem heeft geleid tot zijn oordeel dat het 
beding niettemin niet oneerlijk is, en dus die omstandigheid kenbaar in zijn oordeel 
te betrekken. Nu het hof dat inzicht in zijn gedachtegang niet heeft gegeven, is het 
hetzij uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij heeft het zijn oordeel 
onbegrijpelijk gemotiveerd. 
 
Onderdeel 4: stelplicht & bewijslast 
 
Klacht 
 
4 In rov. 4.24 stelt het hof de vraag aan de orde of het omzettingsrecht en het 

beëindigingsrecht de door de wijzigingsbedingen veroorzaakte aanzienlijke 
evenwichtsverstoring inderdaad compenseren. Bij zijn beoordeling van die 
vraag in de daaropvolgende vijftien rechtsoverwegingen miskent het hof 
echter dat de ‘argumenteerlast’ te dier zake op ABN AMRO rust. ABN AMRO 
beroept zich immers op het rechtsgevolg ‘compensatie’ van het 
omzettingsrecht en het beëindigingsrecht. 
De verschillende beëindigingsrechten en omzettingsrechten waarop ABN 
AMRO zich in haar memorie van grieven voor het Hof Amsterdam heeft 



 

 39 

beroepen, zijn door SDB in de §§ 14-17 van haar memorie na verwijzing 
geciteerd, en in § 18 heeft zij de desbetreffende stellingen van ABN AMRO bij 
grieven geciteerd. 
SDB heeft vervolgens aangevoerd58 dat uit die citaten niets blijkt van 
samenhang met het wijzigingsbeding, en dat ABN AMRO die samenhang wel 
heeft gesuggereerd,59 maar nergens heeft geconcretiseerd.60 SDB heeft ook 
aangevoerd61 dat ABN AMRO nergens heeft uiteengezet62 waaruit een 
voldoende kenbaar verband tussen het wijzigingsbeding en het 
beëindigingsrecht en omzettingsrecht volgt. Weliswaar suggereert het hof in 
de rov. 4.33, 4.37 en 4.3863 in een enkele (bij)zin dat het omzettingsrecht en 
het beëindigingsrecht (voldoende) samenhangen met het wijzigingsbeding, 
maar het heeft die samenhang dus aangenomen zonder in voldoende mate 
of op (voldoende) begrijpelijke wijze acht te slaan op de gemotiveerde 
betwisting van de zijde van SDB. 
Verder heeft SDB er uitdrukkelijk op gewezen dat zij reeds vóór cassatie 
omstandig heeft aangevoerd dat zowel het beëindigingsrecht als het 

 
58  Memorie na verwijzing SDB, §§ 19 en 25. 
59  Zie ook het arrest van de Hoge Raad, rov. 4.1.2. 
60  In haar spreekaantekeningen in de verwijzingsprocedure, §§ 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 en 18, heeft 

SDB geconstateerd dat ABN AMRO ook in haar antwoordmemorie na verwijzing nauwelijks 
ingaat op de vraag die na verwijzing moet worden beantwoord, en in § 8, dat ABN AMRO een 
valse verbinding legt met de variabele rente. Zie wat dat laatste betreft reeds rov. 3.8 van het 
arrest van het Hof Amsterdam: ‘Voor de leningnemer was uit de offerte niet kenbaar dat het 
rentetarief naast het variabele Euribor-tarief ook afhankelijk was van een variabel 
opslagpercentage.’ 

61  Memorie na verwijzing SDB, §§ 21 en 25. 
62  Zie Antwoordmemorie na verwijzing ABN AMRO, § 84: ‘Sommige dingen behoeven geen uitleg 

om begrijpelijk te zijn.’ Spreekaantekeningen ABN AMRO, § 24: ‘Die verbondenheid spreekt voor 
zich, al was het maar omdat de Leningnemers in het Omzettings- en Beëindigingsrecht een 
instrument hebben om hun gebondenheid aan de Wijzigingsbedingen en de economische gevolgen 
daarvan met onmiddellijke ingang te beëindigen. De samenhang tussen de bedoelde bedingen en 
rechten was overigens ook duidelijk in de documentatie.’ In haar spreekaantekeningen (§ 3) heeft 
SDB erop gewezen dat deze stelling van ABN AMRO, die blijk geeft van een zekere minachting 
jegens de Hoge Raad, zichzelf veroordeelt. 

63  Rov. 4.33: ‘ABN AMRO heeft de in het contract besloten samenhang tussen deze rechten van 
de leningnemers en haar wijzigingsbeding voldoende onderbouwd.’ Rov. 4.37: ‘(…) ABN AMRO 
[geeft] ervan mogen uitgaan dat er voor de leningnemers een intrindieke verbondenheid 
bestond tussen (…)’. Rov. 4.38: ‘Bezien in onderlinge samenhang met de overige bedingen (…)’. 
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omzettingsrecht slechts een formeel recht is in de zin van HvJEU 21 maart 
2013 (RWE), C-92/11, NJ 2013/375 (rov. 54), dat niet daadwerkelijk kan 
worden benut en dan ook niet serieus kan worden genomen,64 dat ABN 
AMRO deze stellingen niet heeft weersproken,65 en dat zij in de 
cassatieprocedure heeft erkend dat de uitoefening van het beëindigingsrecht 
inderdaad kan afstuiten op de persoonlijke omstandigheden van de 
consument.66 Zie ook onderdeel 2.2.2 hiervoor. Desalniettemin oordeelt het 
hof, ook hier zonder in voldoende mate of op (voldoende) begrijpelijke wijze 
acht te slaan op de gemotiveerde betwisting van de zijde van SDB, ten gunste 
van ABN AMRO en ten laste van haar klanten, dat die klanten hun 
beëindigings- en/of omzettingsbevoegdheid (op het moment van sluiten van 
de overeenkomst) daadwerkelijk hadden kunnen uitoefenen. 
Als - mede gelet op art. 424 Rv - al niet moet worden aangenomen dat het 
hof bij gebreke van tijdig aangevoerde voldoende onderbouwde stellingen 
van ABN AMRO’s omtrent, kort gezegd, ‘samenhang’ en ‘compensatie’ had 
behoren te oordelen dat het omzettingsrecht en het beëindigingsrecht de 
door de wijzigingsbedingen veroorzaakte aanzienlijke evenwichtsverstoring 
niet compenseren, dan nóg geldt dat het hof in ieder geval niet kon oordelen 
zoals het deed zonder ABN AMRO eerst op te dragen haar desbetreffende 
stellingen te bewijzen, en bewijslevering door ABN AMRO af te wachten en 
vervolgens te beoordelen. Door dat niet te doen en (meteen) te oordelen 
zoals het deed heeft het hof in wezen de argumenteerlast op SDB gelegd 
en/of de regels van stelplicht en bewijslast miskend, althans zijn arrest niet 
naar de eis der wet van een (voldoende) begrijpelijke motivering voorzien. 

 
Eis 
 
SDB vordert dat de Hoge Raad het arrest waartegen bovenstaand middel van cassatie 
is gericht, vernietigt, met zodanige verdere uitspraak als de Hoge Raad zal vermenen 
te behoren, ook omtrent de kosten. 
 

 
64  Memorie na verwijzing SDB, § 20. 
65  Memorie na verwijzing SDB, § 21-22. 
66  Memorie na verwijzing SDB, § 24. 
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SDB vordert voorts dat de Hoge Raad ABN AMRO veroordeelt tot betaling van: 
- de nakosten; en 
- de wettelijke rente over alle aan SDB toekomende kosten in cassatie, voor het 

geval ABN AMRO de kosten niet (volledig) heeft voldaan binnen veertien dagen 
na de datum van de uitspraak van de Hoge Raad. 

 
Den Haag, 22 december 2022, 
 
 
 
Advocaat bij de Hoge Raad 


