
EUROPESE COMMISSIE ORIGINEEL 

Brussel, 4 januari 2012 
SJ.J (2012) 624 

AAN DE PRESIDENT EN DE DAMES EN HEREN RECHTERS 

VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE 

SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN 

ingediend overeenkomstig artikel 23 van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof 

van Justitie van de Europese Unie door de Europese Commissie, vertegenwoordigd door 

Marta OWSIANY - HORNUNG en Michel van BEEK, leden van haar Juridische dienst, 

als gemachtigden, en kantoor kiezende in Luxemburg bij de heer Antonio ARESU, 

gebouw BECH, 5 rue A. Weicker, 2721 Luxemburg, 

in de zaak C-488/11 

ASBEEKBRUSSE 

betreffende een bij arrest van 13 september 2011 van het Gerechtshof Amsterdam, 

gedaan verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU betreffende 

met name artikel 6, lid 1, van Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in 

consumentenovereenkomsten. 

Ref. Ares(2012)6069 - 04/01/2012



INHOUD 

1. INLEIDING 3 

2. DE PREJUDICIËLE VRAAG 5 

3. WETGEVING 6 

3.1. De gemeenschapsregeling 6 

3.1.1. De Nederlandse nationale bepalingen 7 

4. IN RECHTE 8 

5. CONCLUSIE 21 



De Commissie heeft de eer het volgende aan het Hof voor te leggen. 

1. INLEIDING 

1. Met ingang van 1 januari 2008 verhuurt Jahani BV, die zich bezighoudt met de 

bedrijfsmatige verhuur van woningen, aan de Heer Asbeek Brusse een woning. 

2. Het betreft een zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs. 

3. Op de huurovereenkomst zijn de Algemene bepalingen huurovereenkomst, zoals 

vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken op 30 juli 2003 (AB 

huurovereenkomst woonruimte ROZ 2003) van toepassing verklaard. 

4. Een van deze bepalingen luidt als volgt: 

"In verzuim zijn/boetebeding 

20.1 Huurder is in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn. 

20.2 Voor elk geval dat huurder in verzuim is met de tijdige en volledige 
betaling van een geldsom, is hij 1 % rente per maand verschuldigd over de 
verschuldigde hoofdsom vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele 
voldoening van de hoofdsom. Hierbij wordt een gedeelte van een maand als een 
volle maand aangemerkt. 

20.3 Indien een van partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige 
verplichting welke ingevolge de wet enlofde huurovereenkomst op haar rust en 
de andere partij daardoor gerechtelijke enlof buitengerechtelijke maatregelen 
moet nemen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de 
tekortschietende partij. 

20.4 Ingeval het tekortschieten bestaat uit de niet tijdige betaling van een 
geldsom en in verband met de incassering daarvan buitengerechtelijke kosten 
moeten worden gemaakt, worden deze hierbij bepaald op ten minste 15 % van 
het verschuldigde bedrag met een minimum van €125,00. Ingeval de 
buitengerechtelijke incasso door een gemachtigde c.q. raadsman/raadsvrouw 
geschiedt, worden deze bedragen vermeerderd met de door verhuurder aan zijn 
gemachtigde C.q. raadsman/raadsvrouw over de buitengerechtelijke 
incassokosten verschuldigde omzetbelasting. 

20.5 De aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke kosten ontstaat pas 
nadat de partij die tekortschiet schriftelijk door de andere partij is aangemaand, 
waarbij haar een redelijke termijn tot nakoming is gesteld en de nakoming 
binnen die termijn uitblijft. 
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20.6 Huurder is aan verhuurder een direct opeisbare boete van € 25.00 per 
kalenderdas verschuldigd voor elke verplichting ... die hij niet nakomt of 
overtreedt, onverminderd zijn verplichting om als no s aan die verplichtins te 
voldoen en onverminderd verhuurders overise rechten op schadeversoedins: of 
anderszins. Genoemd bedras is sebaseerd op het prijspeil 1 januari 2003 en 
wordt met insans van 1 januari 2004 jaarlijks seïndexeerd '_. 

5. Bij aanvang bedraagt de huurprijs van de huurovereenkomst € 875,00 per maand 

en, als gevolg van de indexering, vanaf 1 juli 2008 € 894,25. 

6. Asbeek Brusse heeft de verhoging van de huurprijs niet betaald. Voor de maand 

februari 2009 heeft hij aan huur in totaal € 190,00 betaald. Daarna heeft hij geen 

huur meer betaald. 

7. Op 3 juli 2009 daagt Jahani BV Asbeek Brusse voor de rechter. 

8. Kort weergegeven vordert Jahani B.V. dat de huurovereenkomst wordt ontbonden, 

met bevel tot ontruiming van de woning. Voorts heeft Jahani gevorderd dat Asbeek 

Brusse zal worden veroordeeld tot betaling van in totaal € 13.897,09, welk bedrag 

blijkens een overzicht dat is overgelegd als productie 3 bij inleidende dagvaarding, 

is gespecificeerd als volgt: 

- € 5.365,50 aan huurschuld2 3, 

- € 156,67 aan reeds verschenen contractuele rente, 

- € 96,25 aan huurschuld wegens huurprijsindexering, 

- € 4.525,00 aan boetes voor niet-betaalde huurprijs, 

- € 3.800,00 aan boetes voor niet-betaalde huurprijsindexering, 

- € 658,67 aan buitengerechtelijke kosten, 

verminderd met € 1.065,00 aan betalingen. 

9. Bij vonnis van 21 oktober 2009 wijst de rechter in eerste instantie de vorderingen 

van Jahani B.V. toe. 

Onderlijning toegevoegd. 
2 De verwijzende rechter preciseert dat de optelling van verschuldigde huur en boete over de maanden 

maart tot en met juni 2009 niet juist is (maandelijks telkens € 90,00 te hoog). 

De huurachterstand is berekend tot en met juni 2009. 



10. In hoger beroep voert Asbeek Brusse grieven aan ter matiging van de verbeurde 

boete. Samengevat wijst hij daartoe op de discrepantie tussen de verbeurde boete 

enerzijds en de schade voor verhuurder ten gevolge van de te late betaling 

anderzijds. 

11. In de onderhavige zaak vormt het boetebeding dat is opgenomen in artikel 20.6 van 

de AB huur woonruimte ROZ 2003 het voorwerp van het voorgelegde geding. Het 

boetebeding maakt deel uit van een huurovereenkomst met betrekking tot 

woonruimte. 

2. DE PREJUDICIËLE VRAAG 

12. Aldus heeft het Gerechtshof Amsterdam, in het kader van de hiervoor beschreven 

procedure, het Hof van Justitie, bij arrest van 13 september 2011, de volgende 

prejudiciële vragen gesteld: 

"Vraael 
Is een bedrijfsmatige verhuurder van woonruimte die een woning verhuurt aan 
een particulier aan te merken als een verkoper of dienstverrichter in de zin van 
de richtlijn? Valt een huurovereenkomst tussen een bedrijfsmatige verhuurder 
en een niet-bedrijfsmatige huurder onder de werking van de richtlijn? 

Vraas 2 
Brengt de omstandigheid dat artikel 6 van de richtlijn moet worden beschouwd 
als een norm die gelijkwaardig is aan de nationale regels die in de interne 
rechtsorde gelden als regels van openbare orde mee dat in een geding tussen 
particulieren de nationale uitvoeringswetgeving met betrekking tot oneerlijke 
bedingen van openbare orde is, zodat de nationale rechter zowel in eerste 
aanleg als in hoger beroep bevoegd én verplicht is ambtshalve (en dus ook 
buiten de grieven om) een contractueel beding te toetsen aan de nationale 
uitvoeringswetgeving en de nietigheid van dat beding aan te nemen indien hij tot 
het oordeel komt dat het beding oneerlijk is? 

Vraas 3 
Past het bij de nuttige werking van het gemeenschapsrecht dat de nationale 
rechter een boetebeding dat moet worden aangemerkt als een oneerlijk beding 
in de zin van de richtlijn niet buiten toepassing laat, maar slechts met 
toepassing van de nationale wetgeving de boete matigt, indien een particulier 
wel een beroep op de matigingsbevoegdheid van de rechter heeft gedaan, maar 
niet op de vernietigbaarheid van het beding? " 



3. WETGEVING 

3.1. De gemeenschapsregeling 

13. Voor zover van belang luidt Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen 

in consumentenovereenkomsten (PB L 95 van 21 april 1993, blz. 29) (hierna: 

"Richtlijn 93/13"), als volgt: 

"Artikel 3 

1. 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. 

(-) 

3. De bijlage bevat een indicatieve en niet uitputtende lijst van bedingen die als 
oneerlijk kunnen worden aangemerkt. 

Artikel 6 

1. De Lid-Staten bepalen dat oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een 
verkoper en een consument onder de in het nationale recht geldende 
voorwaarden de consument niet binden en dat de overeenkomst voor de partijen 
bindend blijft indien de overeenkomst zonder de oneerlijke bedingen kan 
voortbestaan. 

2. De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
consument de door deze richtlijn geboden bescherming niet wordt ontzegd door 
de keuze van het recht van een derde land als recht dat op de overeenkomst van 
toepassing is, wanneer er een nauwe band bestaat tussen de overeenkomst en 
het grondgebied van een Lid-Staat. 

BIJLAGE 

IN ARTIKEL 3, LID 3, BEDOELDE BEDINGEN 

1. Bedingen die tot doel of tot gevolg hebben: 

e) de consument die zijn verbintenissen niet nakomt, een onevenredig hoge 
schadevergoeding op te leggen.... " 



3.2. De Nederlandse nationale bepalingen 

14. De richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de regeling met betrekking tot 

algemene voorwaarden die is opgenomen in de artikelen 6:231 tot en met 247 BW, 

waarbij de bijlage van de richtlijn niet is overgenomen, maar anders luidende lijsten 

zijn opgesteld (artikelen 6:236 en 237 BW). Het beding zoals bedoeld in de bijlage 

onder e is niet met zoveel woorden in de artikelen 6:236 en 237 BW vermeld. 

15. De algemene norm van artikel 6:233, aanhef en onder a, BW luidt: 

"Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar4 

a. i rdi en ht, gelet op de aard en de overige irhud шп de 

o vereerh mt, de wij ze waarop de ю o rwaarden zij n tot s t ard geh nen 

de weder zi j ds e Iertare beiargen \an partij en en de overige omíardigkden 

шп ht ge\al, o rredelij k bezwarerd is юог de wederpartij ; " 

16. De verplichting tot richtlijnconforme interpretatie brengt mee dat in het geval van 

consumentenovereenkomsten bij de toepassing van deze algemene norm met de 

inhoud van de richtlijn rekening moet worden gehouden. 

17. Artikel 6:233 BW, dat blijkbaar de artikelen 3, lid 1, en 6, lid 1, van de richtlijn 

omzet, voorziet niet in nietigheid van rechtswege, maar in de sanctie van 

vernietigbaarheid. 

18. Een en ander betekent dat een contractueel beding geldig is behoudens een geslaagd 

beroep van de consument op het onredelijk bezwarend karakter van het beding. De 

nationale rechter kan daarom het beding in beginsel niet buiten toepassing laten als 

de consument geen beroep doet op de vernietigbaarheid daarvan. Uit recente 

rechtspraak van de Hoge Raad zou kunnen worden afgeleid dat de hoogste 

nationale rechter niet gehouden is tot een ambtshalve toetsing aan het bepaalde in 

artikel 6:233, aanhef en onder a, BW. 

19. Ingevolge het bepaalde in artikel 3:40 BW kan de nationale rechter echter wél een 

beding dat in strijd is met de goede zeden, de openbare orde of een dwingende 

wetsbepaling nietig verklaren, met dien verstande dat in het geval het gaat om een 

dwingende wetsbepaling die uitsluitend strekt ter bescherming van een van de 

Onderlijning toegevoegd. 
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partijen bij een overeenkomst, er sprake is van vernietigbaarheid, tenzij anders 

voortvloeit uit de strekking van de bepaling. Het artikel luidt : 

"1. Een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede 
zeden of de openbare orde, is nietig. 

2. Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de 
rechtshandeling, doch, indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van 
één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling, slechts tot 
vernietigbaarheid, een en ander voor zover niet uit de strekking van de bepaling 
anders voortvloeit. 

3. Het vorige lid heeft geen betrekking op wetsbepalingen die niet de strekking 
hebben de geldigheid van daarmede strijdige rechtshandelingen aan te tasten. " 

20. Ten slotte luidt artikel 6:237, letter i) als volgt: 

"Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk 
persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt 
vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden 
voorkomend beding... 

L dat voor het geval de overeenkomst wordt beëindigd anders dan op grond 
van het feit dat de wederpartij in de nakoming van haar verbintenis is tekort 
geschoten, de wederpartij verplicht een geldsom te betalen, behoudens voor 
zover het betref een redelijke vergoeding voor door de gebruiker geleden 
verlies of gederfde winst... " 

4. IN RECHTE 

Inleidende opmerking 

21. In punt 5.4 van zijn verwijzingsarrest merkt de rechter a quo op, dat met het oog op 

artikel 2 van de richtlijn, in de thans voorliggende zaak als vaststaand kan worden 

aangenomen dat Jahani BV ten aanzien van de verhuur van de onderhavige woning 

handelt in het kader van haar privaatrechtelijke beroepsactiviteit en dat Asbeek 

Brusse ten aanzien van de huur van de onderhavige woning handelt voor 

doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. 

De beantwoording van de eerste prejudiciële vraag 

22. De eerste vraag bestaat uit twee delen. De Commissie zal allereerst op de in het 

tweede deel gestelde vraag antwoorden omdat deze een meer algemene strekking 



heeft. Met het tweede deel van de eerste vraag wenst de verwijzende rechter te 

weten te komen of een huurovereenkomst tussen een bedrijfsmatige verhuurder en 

een niet-bedrijfsmatige huurder onder de werking van Richtlijn 93/13 valt. 

23. Het antwoord op beide delen van deze vraag dient bevestigend te zijn. 

24. Hoewel huurovereenkomsten niet uitdrukkelijk in Richtlijn 93/13 worden vermeld, 

is de Commissie van oordeel dat er geen valide reden bestaat om dit soort 

contracten van de werkingssfeer van de richtlijn uit te sluiten. 

25. Om te beginnen is de werkingssfeer van Richtlijn 93/13 zeer wijd, hetgeen kan 

worden afgeleid uit de considerans en met name de volgende rechtsoverwegingen 

(onderlijning toegevoegd): 

"Overwegende dat het, ten einde de totstandkoming van de interne markt te 
vergemakkelijken en de burger in zijn rol als consument bescherming te bieden 
bij het kopen van goederen en bij dienstverrichtingen op basis van 
overeenkomsten waarop de wetgeving van een andere Lid-Staat dan de zijne van 
toepassing is, van essentieel belang is oneerlijke bedingen uit deze 
overeenkomsten te weren [zesde rechtsoverweging]; 

Overwegende dat daarmee de verkopers van goederen en de dienstverrichters 
bij hun activiteit als verkoper van goederen en als dienstverrichter, zowel in het 
eigen land als elders in de interne markt, zullen worden geholpen [zevende 
rechtsoverweging] ; 

Overwegende dat in de twee Gemeenschapsprogramma's voor een beleid inzake 
bescherming en voorlichting van de consument (4) is gewezen op het belang van 
de bescherming van de consument op het gebied van oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten; dat in deze bescherming moet worden voorzien door middel 
van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die hetzij op communautair 
niveau zijn geharmoniseerd, hetzij rechtstreeb op dat niveau zijn vastgesteld 
[achtste rechtsoverweging]; 

Overwegende dat, overeenkomstig het beginsel dat onder het hoofd 
"bescherming van de economische belangen van de consument" in deze twee 
programma's is vastgelegd, kopers van goederen of dienstenontvanzers moeten 
worden beschermd tesen misbruik van de machtspositie van de verkoper 
respectievelijk de dienstverrichter, in het bijzonder tegen 
toetredingsovereenkomsten en de oneerlijke uitsluiting van rechten in 
overeenkomsten [negende rechtsoverweging]; 

Overwegende dat door het vaststellen van eenvormige voorschriften op het 
gebied van oneerlijke bedingen een doeltreffender bescherming van de 
consument kan worden bewerkstelligd; dat deze voorschriften van toepassing 
moeten zijn op alle overeenkomsten tussen verkopers en consumenten [tiende 
rechtsoverweging, eerste zin] ..." 
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26. Vervolgens worden in de considerans, huur- en verhuurovereenkomsten niet 

genoemd als categorie van overeenkomsten die met name van de werkingssfeer van 

de richtlijn zijn uitgesloten: 

"dat bijgevolg met name van deze richtlijn zijn uitgesloten 
arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten betreffende erfrechten, overeenkomsten 
met betrekking tot de gezinssituatie en overeenkomsten met betrekking tot de 
oprichting en de statuten van vennootschappen [tiende rechtsoverweging, eerste 
zin] ... " 

27. Met betrekking tot het eerste deel van de door de verwijzende rechter gestelde 

eerste vraag - te weten of een bedrijfsmatige verhuurder van woonruimte die een 

woning verhuurt aan een particulier als een verkoper of dienstverrichter in de zin 

van Richtlijn 93/13 is aan te merken -, kan uit voorgaande rechtsoverwegingen 

worden afgeleid dat, zelfs al voorziet de Nederlandse versie van die richtlijn in 

artikel 2, letter c) enkel in de definitie van "verkoper"5, in casu dienstverrichter ook 

tot deze categorie moeten worden gerekend. 

28. Ten slotte wijst ook de rechtspraak van Uw Hof op de noodzaak van een ruime 

werkingssfeer van Richtlijn 93/13 in het licht van de gedachte dat de consument 

zich tegenover de verkoper in een zwakke onderhandelingspositie bevindt. Aldus 

kan uit het arrest van Uw Hofvan 9 november 2010, zaak C-137/08, Pénzügyi 

Lízing, worden afgeleid 

"29... het door richtlijn 93/13 uitgewerkte beschermingsstelsel berust op de 
gedachte dat de consument zich tegenover de verkoper in een zwakke 
onderhandelingspositie bevindt en over minder informatie dan deze beschikt, 
wat ertoe leidt dat hij met de tevoren door de verkoper opgestelde voorwaarden 
instemt zonder op de inhoud daarvan invloed te kunnen.... 

30 Gelet op deze zwakke positie bepaalt artikel 6, lid 1, van die richtlijn dat 
oneerlijke bedingen de consument niet binden. Volgens de rechtspraak gaat het 
om een dwingende bepaling die beoogt het door de overeenkomst vastgelegde 
formele evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de contractpartijen te 
vervangen door een reëel evenwicht dat de gelijkheid tussen die partijen herstelt 

31 Teneinde de door richtlijn 93/13 beoogde bescherming te verzegen, heeft 
het Hof evenwel herhaaldelijk benadrukt dat de tussen consument en verkoper 

De Franse versie vermeldt het veel neutralere "professionnel", de Engelse versie "seller or supplier". 
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bestaande situatie van ongelijkheid enkel kan worden opgeheven door een 
positief ingrijpen buiten de partijen bij de overeenkomst om ... 

32 Gelet op deze beginselen heeft het Hof dan ook geoordeeld dat de nationale 
rechter ambtshalve dient te beoordelen of een contractueel beding oneerlijk is 

29. In het licht van voorstaande is de Commissie van oordeel dat een 

huurovereenkomst tussen een bedrijfsmatige verhuurder en een niet-bedrijfsmatige 

huurder onder de werking van de richtlijn valt en dat een bedrijfsmatige verhuurder 

van woonruimte die een woning verhuurt aan een particulier, is aan te merken als 

een verkoper of dienstverrichter in de zin van Richtlijn 93/13. 

De beantwoording van de tweede prejudiciële vraag 

30. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de 

omstandigheid dat artikel 6 van Richtlijn 93/13 moet worden beschouwd als een 

norm die gelijkwaardig is aan de nationale regels - die in de interne rechtsorde 

gelden als regels van openbare orde - meebrengt dat in een geding tussen 

particulieren de nationale uitvoeringswetgeving met betrekking tot oneerlijke 

bedingen van openbare orde is, zodat de nationale rechter zowel in eerste aanleg als 

in hoger beroep bevoegd én verplicht is ambtshalve (en dus ook buiten de grieven 

om) een contractueel beding te toetsen aan de nationale uitvoeringswetgeving en de 

nietigheid van dat beding aan te nemen indien hij tot het oordeel komt dat het 

beding oneerlijk is. 

31. Deze vraag is ingegeven door de kenmerken van het Nederlands Burgerlijk 

procesrecht, waarover de verwijzende rechter het volgende stelt. 

32. In Nederland geldt ten aanzien van de procedure in hoger beroep het grievenstelsel. 

Het grievenstelsel houdt kort gezegd in dat de appèlrechter in hoger beroep het 

geschil slechts mag beoordelen voor zover dat door middel van grieven aan hem is 

voorgelegd. Het zijn daarom de grieven die de rechtsstrijd in hoger beroep bepalen. 

Bovendien kunnen partijen enkel bij hun eerste conclusie in hoger beroep grieven 

tegen het oordeel van de rechtbank aanvoeren. Met later in het geding gebrachte 

grieven mag de appèlrechter in beginsel geen rekening houden. Wel moet de 



12 

appèlrechter bepalingen van openbare orde ambtshalve toepassen, ook buiten de 

grieven om. 

33. In de voorliggende zaak heeft het hoger beroep en hebben de grieven betrekking op 

het boetebeding, maar niet op de vraag of het beding onredelijk bezwaarlijk 

(oneerlijk) is en daarmee vernietigbaar. Uitgaande van de hiervoor beschreven 

beperkingen van het grievenstelsel, kan de verwijzende rechter als appèlrechter 

daarover dus geen uitspraak doen. Dit zou, altijd volgens de verwijzende rechter, 

anders kunnen zijn indien de desbetreffende wetsbepalingen moeten worden 

beschouwd als een uitwerking van de norm van artikel 6 van de richtlijn en aldus 

van openbare orde. In die situatie kan worden gezegd dat het openbaar belang 

vereist dat de appèlrechter ambtshalve optreedt en dat het 

gelijkwaardigheidsbeginsel vereist dat de appèlrechter ambtshalve mag en moet 

onderzoeken of het beding oneerlijk is, gelijk hij dat mag en moet ten aanzien van 

nationale regels van openbare orde. Dat onderzoek zou er vervolgens toe kunnen 

leiden dat de appèlrechter, los van de regeling van de vernietigbaarheid, ambtshalve 

de nietigheid van het beding aanneemt (punt 5.7.3 van het verwijzingsarrest). 

34. Immers, in punt 5.6.2 van het verwijzingsarrest heeft de rechter a quo nader 

uiteengezet dat artikel 6:233 BW niet in nietigheid van rechtswege voorziet, maar 

in de sanctie van vernietigbaarheid. Dat betekent dat een contractueel beding geldig 

is behoudens een geslaagd beroep van de consument op het onredelijk bezwarend 

karakter van het beding. De nationale rechter kan daarom het geïncrimineerde 

beding in beginsel niet buiten toepassing laten als de consument geen beroep doet 

op de vernietigbaarheid daarvan. 

35. De Commissie is van mening dat het antwoord op de tweede door de verwijzende 

rechter gestelde vraag bevestigend dient te zijn omdat de nationale rechter en met 

name de rechter a quo het nuttig effect van de door de richtlij nbepalingen gewenste 

bescherming moet verzekeren (4 juni 2009, zaak C-243/08, Pannon GSM, Jurispr. 

biz. 1-4713, punt 32). 

36. Vooraleerst merkt de Commissie op dat volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof, 

de krachtens artikel 6, l id i , van Richtlijn 93/13 aan de lidstaten opgelegde 

verplichting de burger in zijn rol als consument een recht toekent en het met de 

richtlijn nagestreefde resultaat omschrijft. Immers, aan het in die richtlijn 
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uitgewerkte beschermingsstelsel ligt ten grondslag de gedachte dat de consument 

zich tegenover de verkoper in een zwakke onderhandelingspositie bevindt en over 

minder informatie dan deze beschikt, wat ertoe leidt dat hij met de tevoren door de 

verkoper opgestelde voorwaarden instemt zonder op de inhoud daarvan invloed te 

kunnen uitoefenen (zie bv. voorgenoemd arrest Pannon GSM, punten 21 en 22). 

37. Aldus heeft Uw Hof ook bij herhaling geoordeeld dat, gelet op deze zwakke 

positie, artikel 6, l idi , van Richtlijn 93/13 bepaalt dat oneerlijke bedingen de 

consument niet binden. Volgens de rechtspraak gaat het om een dwingende 

bepaling die beoogt het door de overeenkomst vastgelegde formele evenwicht 

tussen de rechten en verplichtingen van de contractpartijen te vervangen door een 

reëel evenwicht dat de gelijkheid tussen die partijen herstelt (arrest Pannon GSM, 

reeds aangehaald, C-243/08, Jurispr. 2009, biz. 1-4713, punt 25 of van 6 oktober 

2009, zaak C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, Jurispr. 2009, biz. 1-9579, 

punt 30). 

38. In zijn arrest van 9 november 2010, zaak C-137/08, VB Pénzügyi Lízing Zrt, nog 

niet gepubliceerd, punten 51 en 56 heeft Uw Hof het volgende toegevoegd : 

"51 Teneinde de doeltreffendheid van de door de gemeenschapswetgever 
gewenste consumentenbescherming te waarborgen, dient de nationale rechter 
dus in alle gevallen, ongeacht zijn nationale recht, na te gaan of over het 
litigieuze beding afzonderlijk tussen een verkoper en een consument is 
onderhandeld 

56... dat de nationale rechter verplicht is om ambtshalve maatregelen van 
instructie te nemen teneinde te kunnen vaststellen of een in een overeenkomst 
tussen een verkoper en een consument opgenomen exclusief territoriaal 
forumkeuze beding dat het voorwerp vormt van het aan hem voorgelegde geding, 
binnen de werkingsfeer van de richtlijn valt, en zo ja, ambtshalve te toetsen of 
een dergelijk beding eventueel oneerlijk is". 

39. Immers, in Uw arrest Pannon, punt 35, had Uw Hof zich niet beperkt 

dienaangaande op te merken dat de nationale rechter gehouden is ambtshalve te 

toetsen of een contractueel beding oneerlijk is zodra hij over de daartoe 

noodzakelijke gegevens, feitelijk en rechtens, beschikt. 

Onderlijning toegevoegd. 
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40. Maar in datzelfde punt had Uw Hof eveneens gesteld dat de rechter: 

"... {a)cht hij een dergelijk beding oneerlijk, dan laat hij het buiten toepassins, 
tenzij de consument zich hiertesen verzet ..." 

41. Onderstreept dient daarbij te worden dat Uw Hof hierbij uitdrukkelijk heeft gesteld 

dat deze toetsingsplicht zich richt tot de nationale rechter, in alle gevallen en 

ongeacht zijn nationale recht. 

42. De nationale rechter moet immers, zoals al eerder opgemerkt, het nuttig effect van 

de door de richtlijnbepalingen nagestreefde bescherming verzekeren. Derhalve 

houdt de rol die het Unierecht de nationale rechter op het betrokken gebied toekent, 

niet alleen louter de bevoegdheid in om uitspraak te doen over de vraag of een 

contractueel beding mogelijk oneerlijk is, maar ook de verplichting om die kwestie 

ambtshalve te onderzoeken zodra hij over de daartoe noodzakelijke gegevens, 

feitens en rechtens, beschikt (zie arrest Pannon, punt 32). 

43. Natuurlijk, bij gebreke van een gemeenschappelijke regeling terzake, geldt het 

beginsel van de procedurele autonomie van de lidstaten. Evenwel, Uw Hof heeft 

ten aanzien van deze vrijheid bepaalde limieten gesteld. Aldus, mogen deze nadere 

regels niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke situaties krachtens 

intern recht gelden (gelijkwaardigheidsbeginsel) en de uitoefening van de door de 

communautaire rechtsorde verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of 

uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel) . 

44. Uw Hof heeft zich, bij meerdere gelegenheden, over de toepassing van deze twee 

beginselen met betrekking tot consumentenbescherming kunnen uitspreken. 

45. Wat het doeltreffendheidsbeginsel betreft, heeft Uw Hof reeds geoordeeld dat ieder 

geval waarin de vraag rijst of een nationale procesregel de toepassing van het 

gemeenschapsrecht onmogelijk of uiterst moeilijk maakt, moet worden onderzocht 

met inaanmerkingneming van de plaats van die bepaling in de gehele procedure, en 

van het verloop en de bijzondere kenmerken ervan, voor de verschillende nationale 

instanties. In voorkomend geval moet rekening worden gehouden met de 

7 Ibid. 

Genoemd antsX Asturcom Telecomunicaciones, punt 38. 
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beginselen die aan het nationale stelsel van rechtspraak ten grondslag liggen, zoals 

de bescherming van de rechten van de verdediging, het rechtszekerheidsbeginsel en 

het goede verloop van de procedure . 

46. Bovendien volgt - zoals hiervoor reeds is uiteengezet - uit de vaste rechtspraak van 

Uw Hof dat de nationale rechter het nuttig effect van de door de richtlijnbepalingen 

gewenste bescherming moet verzekeren. Dit impliceert dat hij ambtshalve dient te 

toetsen of een contractueel beding oneerlijk is en dit beding, waar nodig, ter zijde 

moet schuiven. 

47. Wat in de tweede plaats het gelijkwaardigheidsbeginsel betreft, heeft Uw Hof reeds 

gesteld (zie bv. het arrest Asturcom Telecomunicaciones, punt 51) dat dit beginsel 

niet alleen vereist dat de voorwaarden die het nationale recht inzake het ambtshalve 

in het geding brengen van een regel van gemeenschapsrecht stelt, niet ongunstiger 

mogen zijn dan die welke voor de ambtshalve toepassing van gelijkwaardige regels 

van nationaal recht gelden. 

48. Tevens geldt dat artikel 6, lid 1, van Richtlijn 93/13 een dwingende bepaling is en 

dat deze richtlijn in haar geheel volgens de rechtspraak van het Hof overeenkomstig 

artikel 3, l idi , sub t, EG een maatregel vormt die onontbeerlijk is voor de 

vervulling van de taken van de Europese Gemeenschap en in het bijzonder voor de 

verbetering van de levensstandaard en van de kwaliteit van het bestaan binnen de 

gehele Gemeenschap (zie antst Asturcom Telecomunicaciones, punt 51). 

49. Het was dan ook niet onverwacht dat Uw Hof in punt 52 van het arrest Asturcom 

Telecomunicaciones heeft gesteld: 

"Gelet op de aard en het gewicht van het openbare belang waarop de door 
richtlijn 93/13 aan de consument verzekerde bescherming berust, dient derhalve 
te worden vastgesteld dat artikel 6 van deze richtlijn moet worden beschouwd 
als een norm die gelijkwaardis is aan de nationale regels die in de interne 
rechtsorde als resels van openbare orde seiden ". 

50. Aldus concludeerde Uw Hof met betrekking tot een in een standaardovereenkomst 

opgenomen arbitragebeding, dat voor zover de nationale rechter, die kennisneemt 

9 Ibid, punt 39. 

10 Onderlijning toegevoegd. 
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van een vordering tot gedwongen tenuitvoerlegging van een definitief arbitraal 

vonnis, op grond van de nationale procesregels ambtshalve dient te onderzoeken of 

een arbitragebeding in strijd is met nationale voorschriften van openbare orde, hij 

eveneens ambtshalve moet beoordelen of dit arbitragebeding oneerlijk is in het licht 

van artikel 6 van voornoemde richtlijn, zodra hij over de daartoe noodzakelijke 

gegevens, feitelijk en rechtens, beschikt. 

51. Uit voorgaande trekt de verwijzende rechter de conclusie dat hij als nationale 

rechter in het kader van zijn taken krachtens Richtlijn 93/13 dient na te gaan of het 

boetebeding binnen de werkingssfeer van de richtlijn valt en zo ja, ambtshalve is 

verplicht om dat beding te toetsen aan de in Richtlijn 93/13 neergelegde eisen 

inzake consumentenbescherming (punt 5.7.1. van het verwijzingsarrest). 

52. Hij vraagt zich af evenwel af hoever die verplichting strekt (punt 5.7.1. van het 

verwijzingsarrest). Deze twijfel heeft geleid tot zijn tweede vraag. 

53. Zoals al eerder opgemerkt, heeft Uw Hof bij herhaling bevestigd dat, gelet op de 

zwakke positie van de consument, artikel 6, lid 1, van Richtlijn 93/13 bepaalt dat 

oneerlijke bedingen niet binden. Artikel 6 is een dwingende bepaling die nastreeft 

het door de overeenkomst vastgelegde formele evenwicht tussen rechten en 

verplichtingen van de contractspartijen te vervangen door een reëel evenwicht dat 

de gelijkheid tussen de partijen herstelt. Aldus dient de nationale rechter in alle 

gevallen, ongeacht zijn nationaal recht, na te gaan of over het litigieuze beding 

afzonderlijk tussen een verkoper en een consument is onderhandeld en zo ja, 

ambtshalve te toetsen of een dergelijk beding eventueel oneerlijk is. 

54. Indien, zoals in voorliggende zaak, de nationale procedureregels verhinderen dat de 

appèlrechter het oneerlijk karakter van een contractsbepaling onderzoekt, indien dit 

punt niet voor de rechter van eerste aanleg is opgebracht, dan zal, zoals hiervoor 

reeds is uiteengezet, deze beperking moeten worden beoordeeld in het licht van het 

doeltreffendheids - en het gelijkwaardigheidsbeginsel. 

55. Vooraf stelt zich dus de vraag of de Nederlandse nationale bepalingen, zoals die 

hierboven onder punt 3.1.1. zijn aangehaald, moeten worden geacht artikel 3, lid 1, 

en met name artikel 6 van Richtlijn 93/13 om te zetten in de nationale rechtsorde. 

De verwijzende rechter gaat hiervan uit (punten 5.6.1. en 5.6.2. van het 
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verwijzingsarrest). De Commissie ziet geen reden om dit standpunt in twijfel te 

trekken. 

56. Vervolgens is artikel 6, lid 1, van richtlijn 93/13, in lijn met punt 52 van Uw arrest 

Asturcom Telecomunicaciones, te beschouwen als een norm die gelijkwaardig is 

aan de nationale regels die in de interne rechtsorde als regels van openbare orde 

gelden. 

57. In een dergelijke situatie moet de Nederlandse appèlrechter - zoals ten aanzien van 

nationale regels van openbare orde - ambthalve optreden. Het 

gelijkwaardigheidsbeginsel verplicht de appèlrechter ingevolge artikel 3:40 BW 

ambtshalve te onderzoeken of het litigieus contractsbeding door de strekking of 

inhoud in strijd is met de openbare orde. 

58. Indien dit daadwerkelijk het geval is, dan zal dit onderzoek ertoe leiden dat de 

appèlrechter tot de nietigheid van het oneerlijk contractsbeding concludeert. In die 

omstandigheid moet de nationale rechter het beding buiten beschouwing laten 

niettegenstaande het feit dat de consument geen beroep op vernietigbaarheid heeft 

gedaan. 
&v 

59. Op grond van deze vaststelling is het verder niet meer nodig te beoordelen of de 

Nederlandse procedureregels verder in overeenstemming zijn met het 

doeltreffendheidbeginsel. 

60. De Commissie concludeert dan ook dat artikel 6 van de richtlijn moet worden 

beschouwd als een norm die gelijkwaardig is aan de nationale regels die in de 

interne rechtsorde gelden als regels van openbare orde, waardoor in een geding 

tussen particulieren de nationale uitvoeringswetgeving met betrekking tot 

oneerlijke bedingen als regels van openbare orde gelden, zodat de nationale rechter 

zowel in eerste aanleg als in hoger beroep verplicht is ambtshalve een contractueel 

beding te toetsen aan de nationale uitvoeringswetgeving en de nietigheid van dat 

beding aan te nemen indien hij tot het oordeel komt dat het beding oneerlijk is. 
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De beantwoording van de derde prejudiciële vraag 

61. Ter herinnering, artikel 6, lid 1, van Richtlijn 93/13 stelt het volgende: 

"De Lid-Staten bepalen dat oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een 
verkoper en een consument onder de in het nationale recht geldende 
voorwaarden de consument niet binden en dat de overeenkomst voor de partijen 
bindend blijft indien de overeenkomst zonder de oneerlijke bedingen kan 
voortbestaan. " 

62. De eenentwintigste rechtsoverweging van de considerans, gesteld in vrijwel gelijke 

bewoordingen als artikel 6, lid 1, bevestigt dat oneerlijke bedingen de consument 

niet binden. 

63. In punt 35 van Uw arrest Pannon kan dan ook worden gelezen dat "Acht de 

nationale rechter hij een dergelijk beding oneerlijk, dan laat hij het buiten 

toepassing, tenzij de consument zich hiertegen verzet". 

64. Daar tegenover staat dat artikel 6, lid 1, van Richtlijn 93/13 niet voorschrijft dat de 

nationale rechter een oneerlijk beding moet bijstellen, matigen of vervangen door 

een meer evenwichtige bepaling. Integendeel, deze bepaling stelt dat het contract, 

met uitzondering van het oneerlijk beding, in beginsel, voor de partijen bindend 

blijft indien de overeenkomst zonder de oneerlijke bedingen kan voortbestaan. 

Door enerzijds het oneerlijk beding ten behoeve van de consument niet bindend te 

verklaren en anderzijds dat het contract, met uitzondering van het oneerlijk beding, 

in beginsel, voor de partijen bindend voort te laten bestaan, heeft de Unie wetgever 

deze bepaling een afschrikkend effect willen geven. Het beoogt dus de partij die 

verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van het oneerlijk beding te sanctioneren. 

65. Genoemd artikel 6, lid 1, voorziet dus niet dat de tussenkomst van de nationale 

rechter moet bijdragen tot het weer in evenwicht brengen van de verplichtingen van 

de partijen bij het contract. Integendeel, deze bepaling heeft ten doel een licht 

voordeel ten bate van de gelaedeerde consument tot stand te brengen. 

66. Dit is logisch. Immers, indien de enkele sanctie die een gebruiker van 

standaardcontracten in geval van aanwezigheid van een oneerlijk beding te wachten 

zou staan, bestond uit het matigen van dat beding of vervangen ervan door een 

evenwichtig beding, dan zou maar heel weinig afschrikkend effect van artikel 6, 

lid 1, van Richtlijn 93/13 uitgaan. Immers, in het voor de gebruiker slechtste geval, 



19 

zou de tussenkomst van de nationale rechter enkel leiden tot de toepassing van een 

beding dat vanaf den beginne in het contract had moeten zijn opgenomen. 

67. In een dergelijke situatie loopt de gebruiker van standaardcontracten met een 

dergelijk beding, zolang het oneerlijk karakter ervan niet is vastgesteld, geen risico 

en dan nog, vervolgens is de sanctie minimaal. Een dergelijke benadering kan 

nauwelijks worden geacht het gebruik van oneerlijke bedingen in 

standaardcontracten te ontmoedigen. Een tegenovergestelde conclusie lijkt meer op 

zijn plaats. Dit gezichtspunt doet evenwel tekort aan de tekst en beoogde resultaat 

van artikel 6. 

68. Ook is de Commissie van oordeel dat de aanwezigheid van de woorden "onder de 

in hei nationale recht geldende voorwaarden" geen verandering in haar analyse 

teweegbrengt. Deze woorden duiden haars inziens enkel op het feit dat artikel 6 van 

Richtlijn 93/13, op grond van de verscheidenheid van de bestaande juridische 

tradities van lidstaat tot lidstaat verschillend in de nationale wetgeving kan zijn 

opgenomen. Al naargelang de lidstaat kunnen de civielrechtelijke sancties variëren 

van het niet bestaand, nietig, vernietigbaar, niet werkzaam of niet toepasbaar 

verklaren van het aangevochten oneerlijk beding. 

69. Uw beschikking van 16 november 2010, zaak C-76/10, Pohotovost, dat een 

standaardcontract met buitensporige niet-nalevingskosten betrof, bevestigt Uw 

eerdere rechtspraak11. 

70. Bij die gelegenheid heeft Uw Hof de nationale rechter niet ingegeven om het 

oneerlijk geacht beding af te zwakken, te matigen of te vervangen door een meer 

evenwichtig beding. Integendeel, Uw Hof heeft gesteld dat in een dergelijke situatie 

die rechter dan alle volgens het nationale recht voortvloeiende consequenties dient 

te trekken, teneinde zich ervan te vergewissen dat de consument door dat beding 

niet is gebonden. 

71. Verder is de benadering van de Commissie in lijn met Uw bestaande rechtspraak 

betreffende de bedoelde afschrikwekkende werking van artikel 6. Aldus volgt uit 

Uw arrest Mostaza Claro, punt 27, dat de bevoegdheid van de rechter om 

Zie in die zin arrest Asturcom Telecomunicaciones, punt 59. 
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ambtshalve te toetsen of een beding oneerlijk is, moet worden beschouwd als een 

geschikt middel, onder andere ter bereiking van het in artikel 6 van de richtlijn 

beoogde resultaat, aangezien van een dergelijke toetsing een afschrikkende werking 

kan uitgaan die ertoe bijdraagt dat het gebruik van oneerlijke bedingen in 

overeenkomsten met consumenten wordt gestaakt. 

72. De Commissie heeft deze benadering ook verdedigd in zaak C-618/10, Banco 

Español, hangende voor Uw Hof. 

73. Ten slotte merkt de Commissie nog op dat zij zich bewust is dat, voor zover van 

belang, de feiten in de voorliggende zaak niet identiek zijn aan die in de zaak 

Pannon. Immers, in Pannon verzette de benadeelde consument zich tegen het 

gebruik van een oneerlijk beding. Hij was op de hoogte van zijn rechten op grond 

van Richtlijn 93/13 in geval van een oneerlijk beding. Iets anders ligt het in de 

thans voorliggende zaak waarin de consument - blijkbaar - niet op de hoogte is van 

zijn rechten op grond van Richtlijn 93/13, dat wil zeggen de vernietigbaarheid van 

het beding, maar enkel op de bevoegdheid van de rechter tot matiging dat de 

nationale wetgeving aan de rechter toekent. Evenwel, in het licht van voorafgaande 

analyse met betrekking tot de tweede en derde door de rechter a quo gestelde 

vragen, verandert dit, in de visie van de Commissie, niets aan de eindconclusie. 

74. Zij concludeert dan ook dat de nuttige werking van het gemeenschapsrecht zich 

verzet tegen een situatie waarin de nationale rechter een boetebeding, dat moet 

worden aangemerkt als een oneerlijk beding in de zin van de richtlijn, niet buiten 

toepassing laat, maar slechts met toepassing van de nationale wetgeving de boete 

matigt, indien een particulier wel een beroep op de matigingsbevoegdheid van de 

echter heeft gedaan, maar niet op de vernietigbaarheid van het beding. 
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5. CONCLUSIE 

75. In het licht van het vorenstaande stelt de Commissie het Hof voor als volgt op de 

gestelde prejudiciële vragen te antwoorden: 

"Vraas 1 

Een huurovereenkomst tussen een bedrijfsmatige verhuurder en een niet-

bedrijfsmatige huurder valt onder de werking van de richtlijn. Een bedrijfsmatige 

verhuurder van woonruimte, die een woning verhuurt aan een particulier, is aan te 

merken als een verkoper of dienstverrichter in de zin van de richtlijn. 

Vraas2 

Artikel 6 van de richtlijn moet worden beschouwd als een norm die gelijkwaardig 

is aan de nationale regels die in de interne rechtsorde gelden als regels van 

openbare orde. waardoor in een geding tussen particulieren de nationale 

uitvoeringswetgeving met betrekking tot oneerlijke bedingen als regels van 

openbare orde gelden, zodat de nationale rechter zowel in eerste aanleg als in 

hoger beroep verplicht is ambtshalve een contractueel beding te toetsen aan de 

nationale uitvoeringswetgeving en de nietigheid van dat beding aan te nemen 

indien hij tot het oordeel komt dat het beding oneerlijk is. 

Vraas 3 

De nuttige werking van het gemeenschapsrecht verzet zich tegen een situatie 

waarin de nationale rechter een boetebeding dat moet worden aangemerkt als een 

oneerlijk beding in de zin van de richtlijn niet buiten toepassing laat, maar slechts 

met toepassing van de nationale wetgeving de boete matigt, indien een particulier 

wel een beroep op de matigingsbevoegdheid van de rechter heeft gedaan, maar niet 

op de vernietigbaarheid van het beding. 

Michel van BEEK Marta OWSIANY—HORNUNG 

Gemachtigden van de Commissie 




