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1. Inleiding
De Europese Richtlijn 1993/13 over oneerlijke  
bedingen in consumentenovereenkomsten1  
oefent al 25 jaar haar invloed uit op het Neder-
landse recht.2 Waar deze invloed aanvankelijk 
gering leek, blijkt inmiddels dat de betekenis  
van de Richtlijn zeer groot is. Het doel van deze 
bijdrage is om deze betekenis toe te lichten en 
aan te geven tot welke vragen de Richtlijn leidt 
bij de toepassing van het Nederlandse recht. 
Deze bijdrage biedt niet voor elk gesignaleerd 
probleem al een oplossing. Eerst wordt kort de 
inhoud van de Richtlijn en haar toepassingsbe-
reik besproken. Daaruit volgt dat er de nodige 
raakvlakken zijn met het onroerend goed (par. 
2). Vervolgens wordt een aantal door het Hof  
van Justitie van de Europese Unie (hierna  
HvJEU) door uitleg van de Richtlijn geïnitieerde 
ontwikkelingen geschetst, te weten ambtshalve 
toetsing van bedingen in consumentenvoor-
waarden, de noodzaak om deze duidelijk te for-
muleren, de oneerlijkheidstoets en de gevolgen 
van een oneerlijk beding (par. 3). Sommige van 
deze ontwikkelingen lijken hun weg naar de Ne-
derlandse rechtspraktijk te hebben gevonden, 
andere staan nog in de kinderschoenen zodat de 
uiteindelijke betekenis ervan nog onzeker is. In 
par. 4 wordt een probleem besproken dat in de 
Nederlandse onroerend goedpraktijk soms wordt 
gesignaleerd, maar in de rechtspraak van het 
HvJEU nog niet met zoveel woorden aan de orde 
is gesteld. Het gaat om de vraag of de bescher-
ming van de Richtlijn zich uitstrekt tot situaties 
waarin de hoedanigheid van de wederpartij van 
de gebruiker van de algemene voorwaarden 
wijzigt van consument naar niet-consument (of 
andersom). 

2. De Richtlijn oneerlijke bedingen in con-
sumentenovereenkomsten
2.1. Een oude bekende?
De Richtlijn stamt alweer uit 1993 en ziet, kort 
gezegd, op algemene voorwaarden in overeen-
komsten tussen een professionele gebruiker van 
die voorwaarden (de gebruiker) en een consu-
ment (de wederpartij) – hierna: consumenten-
bedingen − die is gesloten na 31 december 1994.3 
De komst van de Richtlijn viel samen met de 
introductie in het Nieuwe BW van afdeling 6.5.3 
over algemene voorwaarden.
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* Hoogleraar privaatrecht RuG en A-G bij de Hoge Raad. 

1. PbEG 1993 L 95.
2. Zie van de algemene literatuur onder meer Wessels/Jon-

geneel (red.), Algemene voorwaarden, 2017; Jac. Hijma, 
Algemene voorwaarden (Mon. BW B55), 2016; M.B.M. 
Loos, Algemene voorwaarden, 2013; E.H. Hondius, GS 
Verbintenissenrecht, afd. 6.5.3 BW; C.M.D.S. Pavillon, 
Open normen in het Europees consumentenrecht (diss. 
Groningen), 2011.

3. Art. 10 Richtlijn 1993/13.

Beide regelingen vertonen veel overeenstem-
ming. De omschrijving van het type beding is 
nagenoeg gelijk: de Richtlijn spreekt van bedin-
gen waarover niet is onderhandeld, terwijl art. 
6:231 onder a BW een bestemmingscriterium 
hanteert. Beide regelingen kennen een open 
norm (oneerlijk respectievelijk onredelijk bezwa-
rend), die wordt uitgewerkt in een lijst (die bij 
de Richtlijn indicatief is en in het BW dwingend), 
en een vergelijkbare sanctie (niet binden res-
pectievelijk vernietigbaarheid). De Nederlandse 
wetgever heeft aanvankelijk dan ook geoordeeld 
dat afd. 6.5.3 BW zou volstaan om uitvoering te 
geven aan de verplichting om de Richtlijn om 
te zetten in het Nederlandse recht. Weliswaar is 
nadien naar aanleiding van een inbreukproce-
dure art. 6:231 aangepast (om aan te geven dat 
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kernbedingen alleen van de inhoudstoets zijn 
uitgezonderd als zij duidelijk en begrijpelijk zijn 
geformuleerd). En toen is ook in art. 6:238 BW 
wettelijk verankerd dat consumentenvoorwaar-
den duidelijk en begrijpelijk moeten zijn gefor-
muleerd en zo nodig contra proferentem moeten 
worden uitgelegd. Maar het algemene beeld is, 
onveranderd, dat de Richtlijn en afd. 6.5.3 BW in 
grote lijnen hetzelfde stramien volgen.4

Waar het Nederlandse recht meer bescherming 
aan consumenten biedt dan de Richtlijn − zoals 
bij de dwingende zwarte en grijze lijsten van de 
art. 6:236-237 BW − kan deze worden gehand-
haafd omdat de Richtlijn slechts minimumhar-
monisatie beoogt en verdergaande nationale 
maatregelen dus toelaat. Waar op detailniveau 
verschillen bestaan – zoals bij de omschrijving 
van type beding − kunnen deze door middel 
van een richtlijnconforme interpretatie van het 
Nederlandse recht worden opgevangen zodat 
het BW per saldo voldoet aan de eisen van de 
Richtlijn. Reeds in 1997 overwoog de Hoge Raad 
dat “de Nederlandse regels betreffende alge-
mene voorwaarden, waarvan de wetgever heeft 
geoordeeld dat zij de richtlijn incorporeren, al-
dus moeten worden uitgelegd dat zij aan – kort 
gezegd – consumenten tenminste dezelfde be-
scherming bieden als de richtlijn”.5 Dat dit geen 
loze woorden zijn, bleek later toen het BW op 
het vlak van de ambtshalve toetsing van bedin-
gen minder bescherming (b)leek te bieden aan 
consumenten dat de Richtlijn vereist, omdat een 
consument zich erop moet beroepen dat een be-
ding onredelijke bezwarend en dus vernietigbaar 
is (art. 6:233 onder a BW). De Hoge Raad oor-
deelde in 2013 echter dat het Nederlandse recht 
zo uitgelegd kan worden, dat ook de Nederland-
se rechter ambtshalve een oneerlijk beding dient 
te vernietigen.6

Op het eerste gezicht lijkt de betekenis van de 
Richtlijn voor het Nederlandse recht dus niet al 
te groot te zijn, maar schijn bedriegt zoals bleek 
op het vlak van de ambtshalve toetsing. Het 
Nederlandse recht moet in de pas blijven lopen 
met het Europese recht, omdat het Nederlandse 
recht de Richtlijn volledig moet omzetten en de 
Nederlandse rechter verplicht is zijn nationale 
recht zoveel mogelijk richtlijnconform uit te leg-
gen en toe te passen.7 Daarom vertalen ontwik-
kelingen in de rechtspraak van het HvJEU over 
de Richtlijn zich onmiddellijk in ontwikkelingen 
in het Nederlandse recht. 

2.2. Een breed toepassingsbereik
Deze ontwikkelingen (waarover meer in par. 3) 
doen zich echter alleen voor binnen het toepas-
singsbereik van de Richtlijn. Dat toepassingsbe-
reik is bepaald breed te noemen, breder wellicht 

dan men op het eerste gezicht zou menen. Het 
wordt bepaald door drie elementen: een tempo-
reel, een personeel en een inhoudelijk element.

Het temporele element kwam al even aan de 
orde. Het moet gaan om overeenkomsten die  
zijn gesloten na 31 december 1994. Dat hierover 
in de praktijk nog problemen kunnen ontstaan, 
bleek in de zaak over de Amsterdamse erfpacht-
voorwaarden.8 Daarin ging het in sommige geval-
len nog om ‘vooroorlogse’ erfpachtverhoudingen 
waarop in 1915, 1934 of 1937 door de Gemeente 
Amsterdam vastgestelde algemene voorwaarden 
van toepassing waren. Ook al waren de huidige 
erfpachters rechtsopvolgers van de eerste erf-
pachters, de erfpachtverhoudingen waaraan zij 
gebonden waren, stamden van vóór 31 december 
1994. Voor de toepasselijkheid van de Richtlijn 
gaat het, aldus de Hoge Raad, om het tijdstip 
waarop de voorwaarden door de Gemeente zijn 
bedongen.

Voor het personele element gaat het alleen 
om de hoedanigheid van de contractpartijen, 
naargelang zij al dan niet in het kader van hun 
bedrijfs- of beroepsactiviteit handelen.9 Dat 
de Richtlijn de professional ook wel ‘verkoper’ 
noemt, heeft dus niets om het lijf. Het impliceert 
geen beperking tot bepaalde professionals of 
bepaalde soorten overeenkomsten. Ook overhe-
den die algemene voorwaarden hanteren bij het 
sluiten van overeenkomsten vallen hieronder.

Inhoudelijk ziet de Richtlijn op elke overeen-
komst tussen een professional en een consu-
ment, behoudens de volgende uitzonderingen.10 
Volgens de tiende overweging bij de Richtlijn 
ziet zij niet op overeenkomsten met betrekking 
tot arbeid, erfrecht, gezinssituatie, oprichting 
en de statuten van vennootschappen. Voorts 
zijn uitgezonderd bedingen waarin ‘dwingende’ 
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van 
nationaal recht zijn overgenomen (art. 1 lid 2 

4. Wessels/Jongeneel, Algemene voorwaarden, 2017, p. 
12-13.

5. Vgl. reeds HR 19 september 1997, ECLI:NL:HR:1997: 
ZC2435, NJ 1998/6 m.nt. Jac. Hijma (Assoud/SNS).

6. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:691, NJ 
2014/.274 m.nt. H.B. Krans (Heesakkers/Voets).

7. Waarover onder meer Asser/Hartkamp 3-I 2015/181.
8. HR 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:769, RvdW 2016/584, 

rov. 5.1.4.
9. EU:C:2013:341 (Asbeek Brusse en De Man Garabito/

Jahani BV), rov. 30.
10. HvJEU 19 november 2015, C-74/15, ECLI:EU:C:2015:772 

(Tarcǎu/Banca Comercialǎ Intesa Sanpaolo România 
SA e.a.), punt 20.



73

WPNR 7179 Onroerend-goed-transacties

27 januari 2018

Richtlijn)).11 Ten slotte vallen kernbedingen wel 
onder de Richtlijn, maar zijn zij uitgezonderd 
van de oneerlijkheidstoets voor zover zij duide-
lijk en begrijpelijk geformuleerd zijn.

2.3. Raakvlakken met onroerend goed
Tegen deze achtergrond is duidelijk dat de 
Richtlijn de nodige raakvlakken vertoont met 
onroerend goedtransacties. Naast koopover-
eenkomsten kan men bijvoorbeeld denken aan 
huurovereenkomsten en daarin opgenomen boe-
tebedingen,12 erfpachtovereenkomsten met de 
problematiek van de vaststelling van de nieuwe 
canon en de eenzijdige wijzigingsbevoegdheid 
van de algemene voorwaarden13 en hypotheek-
overeenkomsten.14 In beginsel elke overeen-
komst die ten aanzien van onroerend goed wordt 
gesloten tussen een professional een en consu-
ment die (de bij deze gestandaardiseerde trans-
acties onvermijdelijke) algemene voorwaarden 
bevat, valt onder het bereik van de Richtlijn.

In het Nederlandse recht wordt via de scha- 
kelbepaling van art. 6:216 BW de regeling van 
de algemene voorwaarden in afd. 6.5.3 BW en 
(daarmee impliciet ook) de Richtlijn toepas-
selijk geacht op andere meerzijdige vermogens-
rechtelijke rechtshandelingen dan obligatoire 
overeenkomsten, zoals goederenrechtelijke over-
eenkomsten. Dit strookt met de benadering van 
het HvJEU, dat de Richtlijn ook van toepassing 
acht op bijvoorbeeld hypotheekovereenkomsten. 
Hypotheekvoorwaarden en erfpachtvoorwaarden 
kunnen dus ook worden getoetst aan afd. 6.5.3 
BW en aan de Richtlijn. In de rechtspraak van 
het HvJEU is het goederenrechtelijke karakter 
van deze rechtsverhoudingen, waaruit volgt dat 
zij zaaksgevolg hebben zodat ook anderen dan 
de oorspronkelijke partijen eraan gebonden 
kunnen zijn, nog niet aan de orde geweest. In 
het Nederlandse recht worden afd. 6.5.3 BW en 
de Richtlijn toegepast in de verhouding tussen 
de (oorspronkelijke) erfverpachter en latere erf-
pachters.15

3. Enige ontwikkelingen
3.1. Inleiding
Bij algemene voorwaarden speelt ‘traditioneel’ 
de vraag of de wederpartij een consument is in 
verband met de informatieplicht/terhandstel-
lingsplicht van art. 6:233 en 6:234 BW16 en met 
het oog op de toepasselijkheid van de zwarte en 
grijze lijsten. De kwalificatie van de wederpartij 
als consument heeft echter nog meer gevolgen, 
omdat het bouwwerk van afd. 6.5.3 BW ook 
dient ter omzetting van de Richtlijn. Hieronder 
worden vier gevolgen genoemd aan de hand 
van ontwikkelingen in de rechtspraak van het 
HvJEU. Het betreft (i) de plicht tot ambtshalve 
toetsing van bedingen in algemene voorwaarden 

die jegens consumenten worden gebruikt, (ii) de 
noodzaak om deze bedingen duidelijk te formu-
leren, (iii) de wijze waarop wordt beoordeeld of 
een beding oneerlijk is en (iv) de vraag of aanvul-
lend nationaal recht nog mag worden toegepast 
nadat een beding oneerlijk is geacht.

Daarbij zij opgemerkt dat de rechtspraak van 
het HvJEU over de Richtlijn per definitie be-
perkt is tot consumentenvoorwaarden, maar 
dat afd. 6.5.3 BW daartoe niet beperkt is. Bij 
elke ontwikkeling op het niveau van de Richtlijn 
spelen daarom – naast de vraag hoe deze ont-
wikkeling moet worden begrepen − in beginsel 
nog twee vragen. Ten eerste, kan het Neder-
landse recht bij consumentenvoorwaarden op 
het betreffende punt richtlijnconform worden 
uitgelegd en toegepast? Ten tweede, dient het 
Nederlandse recht zich ten aanzien van niet-con-
sumentenvoorwaarden op dat punt op dezelfde 
wijze te ontwikkelen en, zo ja, in welke mate? De 
Nederlandse rechter dient volgens het EU-recht 
het eerste, binnen zijn mogelijkheden, zo veel 
mogelijk te waarborgen. Voor de Nederlandse 
rechter is de tweede vraag een ‘vrije kwestie’: 
zijn er voldoende redenen om bepaalde ontwik-
kelingen bij consumentenvoorwaarden te verta-
len naar bepaalde gevallen waarin de wederpartij 
geen consument is (maar een zzp-er, mkb-er, 
grote onderneming of instelling, etc.). Heel kort 
gezegd, lijken de onder (i) en (iv) bedoelde ont-
wikkelingen zich vooral te beperken tot consu-
mentenvoorwaarden, terwijl bij de onder (ii) en 
(iii) bedoelde ontwikkelingen eerder denkbaar 
is dat zij in bepaalde gevallen een zekere uitstra-
ling kunnen hebben naar niet-consumentenvoor-

11. Hieronder zijn blijkens de 13e considerans van de Richt-
lijn ook bepalingen van aanvullend recht begrepen. Zie 
HvJEU, C-92/11, EU:C:2013:180 (RWE Vertrieb) punt 25-
26; HvJEU 10 september 2014, C-34/13, EU:C:2014:2189 
(Kušionová), punt 78-79. 

12. HvJEU 30 mei 2013, EU:C:2013:341, NJ 2013/487 m.nt. 
M.R. Mok (Asbeek Brusse en De Man Garabito/Jahani 
BV); Hof Amsterdam 29 juli 214, ECLI:NL:GHAMS: 
2014:5414, WR 2015/35.

13. HR 24 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV1706 NJ 
2007/115 (Meurs/Newomij); HR 29 april 2016, ECLI:NL: 
HR:2016:769, JIN 2016/133 m.nt. E.E. van der Kamp, 
TBR 2016/193 m.nt. F.J. Vonck en C.M.D.S. Pavillon 
(SEBA/Amsterdam).

14. HvJEU 3 september 2015, C-110/14, EU:C:2015:538, 
NJ 2016/339 m.nt. M.B.M. Loos (Costea); HvJEU 14 
september 2016, C-534/15, EU:C:2016:700 (Dumitraş); 
HvJEU 21 december 2016, C-154/15, EU:C:2016:980,  
NJ 2017/213 m.nt. V.P.G. de Serière (Gutiérrez Naranjo/
Cajasur Banco).

15. Zie bijvoorbeeld Asser/Bartels & Van Velten 5 
2017/2016a; Hijma, Algemene voorwaarden (Mon. BW 
B55), 2016/4; F.J. Vonck, De flexibiliteit van het erfpacht-
recht (diss. Groningen), 2013, p. 175 e.v.; K. Everaars, 
‘Europees recht en erfpachtvoorwaarden’, WPNR 
2015/7061, par. 4.

16. Die ook geldt voor andere ‘kleine’ wederpartijen (art. 
6:235 lid 1 BW).
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waarden. Zowel art. 6:231 onder a BW als art. 
6:233 onder a BW zien immers ook op (bepaalde) 
wederpartijen die geen consument zijn.

3.2. Ambtshalve toetsing
Vanaf 2000 heeft het HvJEU in een reeks van 
arresten geoordeeld dat de nationale rechter ver-
plicht is om, indien hij beschikt over de daartoe 
noodzakelijke gegevens, ambtshalve te toetsen 
of de Richtlijn van toepassing is en, zo ja, of een 
beding oneerlijk is.17 Deze verplichting is inmid-
dels stevig verankerd in het Nederlandse recht.18 
Aan de rechtspraak van het HvJEU heeft de 
Hoge Raad toegevoegd dat wanneer de relevante 
feiten niet alle vaststaan, de rechter de instruc-
tiemaatregelen moet nemen die in dit verband 
nodig zijn om de volle werking van de Richtlijn te 
verzekeren, wat betreft zowel de toepasselijkheid 
van de Richtlijn, als de mogelijke oneerlijkheid 
van het beding. De verplichting tot ambtshalve 
toetsing bestaat binnen het toepassingsgebied 
van de Richtlijn. Zij ziet dus niet op overeenkom-
sten van vóór 31 december 199419 en ook niet op 
wederpartijen die geen consumenten zijn.20

3.3. Formulering van algemene voorwaarden
In het voetspoor van de Richtlijn bepaalt art. 
6:238 lid 2 BW dat consumentenvoorwaarden 
‘duidelijk en begrijpelijk’ geformuleerd moeten 
zijn. Dit betekent volgens de rechtspraak van 
het HvJEU niet alleen dat het beding uit gram-
maticaal oogpunt begrijpelijk is voor de consu-
ment, maar ook dat − kort gezegd − de werking 
van het beding op een transparante wijze wordt 
uiteengezet, zodat de consument op basis van 
duidelijke en begrijpelijke criteria de economi-
sche gevolgen die er voor hem uit voortvloeien, 
kan inschatten.21 Het vereiste kan dus een infor-
matieplicht inhouden.22 Of een beding duidelijk 
en begrijpelijk is, moet objectief worden beoor-
deeld aan de hand van de Europese maatman-
consument, dat is de normaal geïnformeerde en 
redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde 
consument. Dit is een toets voor algemene voor-
waarden die naar mijn mening in beginsel staat 
naast de in het Nederlandse recht gebruikelijke 
wijze van uitleg van algemene voorwaarden, al 
is denkbaar dat het gezichtspunt van de gemid-
delde consument de toepassing van de uitleg-
maatstaf zal kunnen beïnvloeden.

Indien een beding niet duidelijk en begrijpelijk 
is geformuleerd, kunnen daar verschillende 
rechtsgevolgen aan worden verbonden. In de 
eerste plaats kan het beding in het nadeel van 
de gebruiker van de algemene voorwaarden wor-
den uitgelegd (art. 6:238 lid 2 BW). Indien het 
een kernbeding is, wordt het onderworpen aan 
de inhoudstoets (art. 6:231 onder a BW). Wat 
betreft de toepassing van de inhoudstoets, kan 

het oneerlijke karakter van het beding volgen uit 
een formulering die niet voldoet aan het vereiste 
dat het beding duidelijk en begrijpelijk moet zijn 
opgesteld.23 Dat blijkt ook uit de Nederlandse 
literatuur, al bestaan er wel nuanceverschillen.24 
Ten slotte is ook denkbaar dat in extreme ge-
vallen een onduidelijk beding wordt vernietigd, 
omdat daarmee niet wordt voldaan aan informa-
tieplicht (art. 6:233 onder b BW).25

17. Te beginnen met HvJEG 27 juni 2000, C-240/98–
C-244/98, ECLI:EU:C:2000:346, Jur. 2000 I-4941, NJ 
2000/730 (Océano). Zie daarover onder meer A.G.F. 
Ancery, Ambtshalve toepassing van EU-recht (diss. 
Groningen), 2012; LOVCK rapport Ambtshalve toetsing 
II (november 2014); H.J Snijders, ‘New developments 
in National Rules for Ex Officio Raising of Points of 
Community Law by National Courts’, in: A.S. Hart-
kamp e.a. (red.), The Influence of EU Law on national 
Private Law, Part. I, 2014, p. 95 e.v.; C.M.D.S. Pavillon, 
‘De invloed van Europese richtlijnen op de Nederlandse 
regeling van algemene voorwaarden (afdeling 6.5.3 BW)’ 
in; A.S. Hartkamp e.a. (red.), The Influence of EU Law 
on national Private Law, Part. II, 2014, p. 237; Asser/
Hartkamp 3-I 2015/175; C.J.A. Seinen en A.G.F. Ancery, 
‘Vorderingen in B2C-verstekken: toetsen of toewijzen? 
Ambtshalve toetsen op grond van Heesakkers /Voets, de 
waarheidsplicht en art. 139 Rv’, TCR 2015/3.

18. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:691, NJ 
2014/274 m.nt. H.B. Krans, AA 2014/5, p. 358-362 m.nt. 
W.H. van Boom, JBPR 2014/2 m.nt. F.J.H. Hovens, JIN 
2013/179 m.nt. F. Oostlander; TvC 2013/6 m.nt. M.B.M. 
Loos en R.R.M. de Moor (Heesakkers/Voets); HR 
26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:340, NJ 2017/214 
m.nt. H.B. Krans, JOR 2016/116 m.nt. A.S. Hartkamp, 
JBPR 2016/36 m.nt. D.F.H. Stein, TvHB/13182 m.nt 
J.M. Winter-Bossink en N. Amiel (Ebecek/Stichting 
Trudo); HR 12 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:236, 
NJ 2017/282 m.nt. Jac. Hijma, AA0160363 m.nt. W.H. 
van Boom, JOR 2016/127 m.nt. J.W.A. Biemans en J.M. 
van Poelgeest, JIN 2016/85 m.nt. N. de Boer, TvC 2016, 
p. 232 m.nt. mr. R.R.M. de Moor, TvC 2016, p. 236, 
m.nt. C.M.D.S. Pavillon (Telefoon II); HR 21 april 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:773, JOR 2017/164 m.nt. C.W.M. Lie-
verse (Tijhuis/Dexia).

19. HR 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:769, JIN 2016/133 
m.nt. E.E. van der Kamp, TBR 2016/193 m.nt. F.J. Vonck 
en C.M.D.S. Pavillon (SEBA/Amsterdam).

20. HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:559 (art. 81 RO) 
(Erfpacht Texel). Zie echter ook Rb. Rotterdam  
19 oktober 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BV9536, rov. 
4.7; Rb. Middelburg (sector kanton) 28 oktober 2009, 
ECLI:NL:RBMID:2009:BL 4051, waarover Ancery & 
Pavillon, WPNR 2014/7026, p. 647 e.v. (par. 4).

21. HvJEU 30 april 2014, C-26/13, EU:C:2014:282, NJ 
2014/355 m.nt. M.R.M. Mok (Kásler en Káslerné Rábai); 
HvJEU 23 april 2015, C-96/14, EU:C:2015:262 (Van Hove/
CNP Assurances SA).

22. Vgl. HvJEU 20 september 2017, C-186/16, ECLI:EU:C: 
2017:703 (Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca 
Româneascǎ SA), punt 31.

23. HvJEU 28 juli 2016, C-191/15, EU:C:2016:612, AA 
201600957 m.nt. A.A.H. van Hoek (Verein für Konsu-
menteninformation/Amazon EU Sàrl). Vgl. ook HvJEU 
21 december 2016, C-154/15, EU:C:2016:980, NJ 2017/213 
m.nt. V.P.G. de Serière (Gutiérrez Naranjo/Cajasur 
Banco).

24. Loos, Algemene Voorwaarden, 2013/242 (afwegen samen 
met inhoudstoets); Hijma, Algemene voorwaarden 
(Mon BW B55), 2016/33a (zelfstandige grond voor oneer-
lijkheid als voldoende ernstig); Jongeneel in: Wessels/
Jongeneel (red.), Algemene Voorwaarden, 2017, p. 443-
444 (enige onduidelijkheid kan door uitleg worden weg-
genomen, maar bij te veel onduidelijkheid zelfstandige 
grond voor oneerlijkheid).

25. Hijma, Algemene voorwaarden (Mon BW B55), 2016/33a.
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3.4. Beoordeling van oneerlijkheid
Zowel art. 6:233 onder a BW als de Richtlijn 
werkt met een vage norm om te bepalen of 
sprake is van ‘onredelijk bezwarendheid’ res-
pectievelijk van ‘oneerlijkheid’. ‘Oneerlijk’ is een 
beding 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 aanzien-
lijk verstoort (art. 3 lid 1 Richtlijn). In de recht-
spraak van het HvJEU is deze norm wel als volgt 
uitgewerkt.26 Om te bepalen of een beding een 
‘aanzienlijke verstoring van het evenwicht’ tus-
sen de uit de overeenkomst voortvloeiende rech-
ten en verplichtingen van partijen veroorzaakt, 
moet met name rekening worden gehouden met 
de toepasselijke regels van het nationale recht 
wanneer partijen op dit punt geen regeling heb-
ben getroffen (de vergelijkingstoets). Met be-
trekking tot de vraag in welke omstandigheden 
een dergelijk verstoring van het evenwicht ‘in 
strijd met de goede trouw’ wordt veroorzaakt, 
dient de nationale rechter na te gaan of de ver-
koper door op eerlijke en billijke wijze te onder-
handelen met de consument redelijkerwijs ervan 
kon uitgaan dat de consument een dergelijk 
beding zou aanvaarden indien daarvoor afzon-
derlijk was onderhandeld (de fictieve onderhan-
delingstoets). Een aanzienlijke verstoring van 
het evenwicht kan echter ook reeds resulteren 
uit het feit dat de rechtspositie waarin de consu-
ment als partij bij de betrokken overeenkomst 
verkeert krachtens de toepasselijke nationale 
bepalingen, in voldoende ernstige mate wordt 
aangetast.27

Bij de uitoefening van de oneerlijkheidstoets 
speelt de vergelijking met de rechtspositie van 
de consument zonder het beding, dus een be-
langrijke rol. Daarbij moet worden gekeken naar 
het cumulatieve effect van de rechtsgevolgen die 
een of meer bedingen in de algemene voorwaar-
den verbinden aan een bepaalde situatie.28 Dat 
een beding wordt genoemd op de indicatieve lijst 
bij de Richtlijn is als zodanig onvoldoende om te 
oordelen dat het oneerlijk is.29 Er moet worden 
gekeken naar alle omstandigheden van het geval. 
Omdat het gaat om een inhoudstoets – en niet, 
zoals bij een beroep op de beperkende werking 
van de redelijkheid en billijkheid, een uitoefe-
ningstoets – gaat het om een beoordeling naar 
het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. 
Daarbij dient te worden bezien welke gevolgen 
het beding voor de consument kán hebben. 
Daartoe behoren dus ook de mogelijke nade-
lige gevolgen die het beding kan hebben voor 
de consument, ook indien deze gevolgen zich 
in een concreet geval niet zouden voordoen.30 
Deze wijze van toetsen kan meer concreet/in-
dividueel of meer abstract/objectief uitvallen.31 

Het is denkbaar dat een meer abstracte toet-
sing plaatsvindt wanneer de rechter een beding 
ambtshalve toetst, wanneer de rechter gevraagd 
wordt een beding te toetsen in het kader van een 
collectieve actie32 of indien de Hoge Raad in het 
kader van een prejudiciële vraag zelf een oordeel 
geeft over de toelaatbaarheid van een beding.33 
In dergelijke gevallen zal immers de vraag of 
het beding oneerlijk is, worden beoordeeld aan 
de hand van de kenmerken die voor die groep 
gevallen geldt (en niet aan de hand van alle bij-
zonderheden van één individueel geval). Op deze 
manier stelt de inhoudstoets van de Richtlijn de 
rechter vooral voor de vraag wat voldoende is 
voor oordeel dat beding oneerlijk is.

3.5. Oneerlijk, en dan?
Het HvJEU is tamelijk streng over de gevolgen 
van het oordeel, dat een beding oneerlijk is.34 De 
overeenkomst moet in beginsel, zonder andere 
wijzigingen dan de schrapping van de oneerlijke 
bedingen, voortbestaan voor zover volgens de re-
gels van nationaal recht dat voortbestaan van de 
overeenkomst rechtens mogelijk is. In verband 
met de afschrikkende werking die voor profes-
sionele gebruikers van algemeen voorwaarden 
daarin besloten ligt dat dergelijke oneerlijke 
bedingen zonder meer buiten toepassing worden 
gelaten ten aanzien van de consument, mag de 
rechter het beding niet ‘herzien’. Dit betekent 
dat matiging (art. 6:94 BW) of conversie (art. 3:42 

26. HvJEU 14 maart 2013, C-415/11, ECLI:EU:C:2013:164, NJ 
2013/374 (Aziz).

27. HvJEU 16 januari 2014, ECLI:EU:C:2014:10, NJ 2014/247 
(Constructora Principado). Zie voorts HvJEU 26 januari 
2017, C-421/14, ECLI:EU:C:2017:60, AA 201700827 m.nt. 
A.S. Hartkamp (Banco Primus SA/Gutiérrez García).

28. Vgl. HvJEU 21 april 2016, C-377/14, ECLI:EU:C:2016:283 
(Radlinger); HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017: 
2275, NJ 2017/347 (huurovereenkomst verbindt aan 
schending van een contractueel verbod op onderver-
huur twee rechtsgevolgen, te weten de verbeurte van 
een forfaitaire boete en de verplichting tot afdracht van 
onderhuurpenningen).

29. HR 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:769, JIN 2016/133 
m.nt. E.E. van der Kamp, TBR 2016/193 m.nt. F.J. Vonck 
en C.M.D.S. Pavillon (SEBA/Amsterdam).

30. HvJEU 9 juli 2015, C-348/14, EU:C:2015:447 (Bucura); 
HvJEU 20 september 2017, C-186/16, ECLI:EU:C:2017: 
703 (Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Româneascǎ 
SA); HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:773, JOR 
2017/164 m.nt. C.W.M. Lieverse (Tijhuis/Dexia). Vgl. 
reeds HR 23 maart 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1068, NJ 
1991/214 m.nt. H.J. Snijders (Botman/Van Haaster).

31. Zie uitgebreid C.M.D.S. Pavillon, Open normen in het 
Europees consumentenrecht (diss. Groningen), 2011.

32. Zie HR 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:769, JIN 
2016/133 m.nt. E.E. van der Kamp, TBR 2016/193 m.nt. 
F.J. Vonck en C.M.D.S. Pavillon (SEBA/Amsterdam), 
rov. 4.6.2, over het verschil in tussen de hier bedoelde 
toetsing in een collectieve actie van art. 3:305a BW en 
de abstracte toetsing van bedingen door het Hof  
Den Haag op de voet van art. 6:240 BW.

33. Vgl. HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:773, JOR 
2017/164 m.nt. C.W.M. Lieverse (Tijhuis/Dexia).

34. Vgl. de conclusie sub 2.23.2 voor HR 27 oktober 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:2775 (Tio Teach).
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BW) niet is toegestaan.35 De nationale rechter 
heeft de mogelijkheid om een oneerlijk beding te 
vervangen door een nationale bepaling van aan-
vullend recht, indien de vervanging strookt met 
het doel van art. 6, lid 1, van Richtlijn 93/13/EEG 
en het mogelijk maakt een reëel evenwicht tus-
sen de rechten en verplichtingen van de partijen 
bij de overeenkomst te herstellen. Deze moge-
lijkheid is evenwel beperkt tot gevallen waarin 
door de nietigheid van het oneerlijke beding de 
rechter verplicht zou zijn om de overeenkomst 
in haar geheel te vernietigen en de consument 
daardoor geconfronteerd zou worden met zoda-
nige gevolgen dat hij in zijn belangen zou worden 
geschaad.36 Deze rechtspraak van het HvJEU 
roept de nodige vragen op.37

De Hoge Raad heeft zich er nog niet expliciet 
over uitgelaten. Wel heeft hij in een prejudiciële 
zaak, na te hebben geoordeeld dat een beding 
van Dexia over de gevolgen van voortijdige beëin-
diging van een effectenleaseovereenkomst oneer-
lijk is, overwogen dat dit onverlet laat dat Dexia 
bij wanbetaling door de lessee de mogelijkheid 
behoudt om over te gaan tot ontbinding van de 
overeenkomst en dat zij dan overeenkomstig art. 
6:277 BW aanspraak kan maken op schadevergoe-
ding.38 De literatuur is verdeeld. De rechtspraak 
van het HvJEU lijkt mee te brengen dat de ruimte 
om aanvullend recht toe te passen er alleen is als 
de na de vernietiging van een beding ontstane 
leemte in de overeenkomst in het nadeel is van 
de consument.39 Daartegen wordt ingebracht dat 
dit niet de bedoeling kan zijn, omdat de Richt-
lijn de consument beoogt te beschermen tegen 
oneerlijke bedingen, maar niet om de gebruiker 
in een slechtere positie te brengen. Toepassen 
van aanvullend recht is volgens deze opvatting 
niet hetzelfde als actief een vernietigbaar beding 
‘herzien’.40 Voorts wordt erop gewezen dat de 
sanctie ook evenredig moet zijn.41 In mijn conclu-
sie voor ECLI:HR:2017:2775 (Tio Teach) heb ik 
betoogd dat de rechtspraak van het HvJEU naar 
mijn mening niet in de weg staat aan de toepas-
sing van (semi)dwingend nationaal recht.42

4. Aandacht voor (verandering van)  
hoedanigheid
4.1. De consument
De bescherming van de Richtlijn wordt alleen 
geboden aan de consument. Dat is een natuur-
lijke persoon43 die niet handelt in uitoefening 
van beroep of bedrijf. Bij deze hoedanigheid 
wordt geabstraheerd van de eigenschappen van 
de betreffende persoon. Ook een deskundige 
(maar niet per se: machtige) consument wordt 
beschermd. Het begrip consument is een objec-
tief begrip. Dit begrip moet worden vastgesteld 
aan de hand van een functioneel criterium, na-
melijk of de betrokken contractuele band deel 

uitmaakt van activiteiten die niets te maken 
hebben met de uitoefening van een beroep of 
een bedrijf.44 Het HvJEU heeft deze ‘niets te 
maken’-toets ontwikkelt in gevallen waarin een 
particulier zich (mede) verbond als schuldenaar, 
borg of hypotheekgever in verband met een aan 
een bedrijf verstrekte lening. Bij dergelijke ‘ver-
bonden’ overeenkomsten moet de rechter dus 
per contractuele band toetsen of in de hoedanig-
heid van consument is gehandeld. In de litera-
tuur wordt geopperd dat deze toets ook van 
dienst zou kunnen zijn bij de beoordeling van de 
zogenaamde ‘gemengde’ overeenkomst, waar-
bij dezelfde partij deels zakelijk en deels privé 
handelt (bijvoorbeeld iemand die een computer 
koopt voor zakelijk en privégebruik).45 Dat zou 
mogelijk andere resultaten kunnen opleveren 
dan de andere toetsen die bij gemengde overeen-
komsten worden gehanteerd, namelijk de vraag 
of het beroepsmatige gebruik ‘onbetekenend’ is46 
dan wel ‘niet overheerst’.47

35. HvJEU, 21 januari 2015 C-482/13, ECLI:EU:C:2015:21 
(Unicaja Banco/Hidalgo Rueda). Zie ook HvJEU 14 juni 
2012, -618/10, ECLI:EU:C:2012:349, NJ 2012/512 m.nt. 
M.R.M. Mok (Banco Español de Crédito SA/ Joaquín 
Calderón Camino); HvJEU 30 mei 2013, C-488/11, 
ECLI:EU:C:2013:341, NJ 2013/487 m.nt. M.R. Mok  
(Asbeek Brusse en E Man Garabito/Jahani BV).

36. HvJEU 21 januari 2015, gevoegde zaken C-482/13, 
C-484/13, C-485/13 en C-487/13, ECLI:EU:C:2015:21. 
Zie voorts HvJEU 14 juni 2012, C-618/10, ECLI:EU: 
C:2012:349, NJ 2012/512 m.nt. M.R. Mok (Banesto) en 
HvJEU 30 april 2014, C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282, NJ 
2014/355 m.nt. M.R. Mok (Kásler).

37. Zie ook vraag in lopende zaak C-94/17 (Banco de Saba-
dell): mag na vernietiging oneerlijke vertragingsrente-
beding nog wettelijke rente worden toegewezen?

38. HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:773, JOR 2017/164 
m.nt. C.W.M. Lieverse (Tijhuis/Dexia).

39. C.M.D.S. Pavillon, ‘Het Europees verbod op de her-
ziening van oneerlijke bedingen: welke ruimte is er 
nog voor dwingend en aanvullend nationaal recht?’, 
Tijdschrift voor de Procespraktijk 2015-3, p. 74-75; 
M.B.M. Loos bij Hof Den Haag 8 maart 2016, ECLI:NL: 
GHDHA:2016:486, TvC 2016, p. 243.

40. Jongeneel, in: Wessels/Jongeneel, Algemene voorwaar-
den, 2017, p. 359-360.

41. Zie ook C.M.D.S. Pavillon, ‘De prejudiciële procedure 
als abstracte onredelijk bezwarend-toets’, WPNR 
2017/7163, par. 4.

42. Naar ik heb begrepen volgt nog een commentaar in 
TvCH naar aanleiding van deze zaak.

43. HvJEU 22 november 2001, C-541/99 en C-542/99, 
EU:C:2001:625 (Idealservice).

44. HvJEU 3 september 2015, C-110/14, EU:C:2015:538, NJ 
2016/339 m.nt. M.B.M. loos (Costea); HvJEU 19 novem-
ber 2015, C-74/15, EU:C:2015:772 (Tarcǎu); HvJEU 14 
september 2016, C-534/15, EU:C:2016:700 (Dumitraş); 
HvJEU 27 april 2017, C 535/16, ECLI:EU:C:2017:321 
(Bachman).Vgl. ook HvJEU 9 juli 2015, C-348/14, 
EU:C:2015:447 (Bucura).

45. A.S. Hartkamp, AA 2017/3, p. 222-22. Zie ook M.Y. 
Schaub, ‘Wie is consument?’, TvCH 2017/1.

46. HvJEU 20 januari 2005, C464/01, ECLI:EU:C:2005:32, NJ 
2006/278 m.nt. P. Vlas (Gruber/Bay Wa AG) inzake de 
forumbepaling van art. 13 EEX.

47. Zie de 17e considerans bij Richtlijn 2011/83/EU in 
zake consumentenrechten. Vgl. de conclusie van A-G 
Cruz Villalón voor HvJEU 3 september 2015, C-110/14, 
EU:C:2015:538, NJ 2016/339 m.nt. M.B.M. Loos (Costea).
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4.2. Verandering van hoedanigheid
In de rechtspraak van het HvJEU is nog niet het 
geval aan de orde geweest waarin de hoedanig-
heid van de wederpartij verandert. In de litera-
tuur is er echter enige aandacht voor. Meestal 
gaat die aandacht uit naar de toepasselijkheid 
van consumentenbeschermende bepalingen van 
afd. 6.5.3 BW en niet naar de toepasselijkheid 
van de Richtlijn. Het ligt voor de hand om voor 
de vraag of afd. 6.5.3 BW dan wel de Richtlijn 
van toepassing is, in beginsel uit te gaan van 
het moment waarop de overeenkomst wordt 
gesloten: was op dat moment de wederpartij een 
consument? Het is echter de vraag of daarmee 
steeds kan worden volstaan. Ik illustreer dat aan 
de hand van de volgende voorbeelden

(1) De hoedanigheid van de wederpartij  
verandert 
Het is in de eerste plaats denkbaar dat met 
een professional wordt gecontracteerd die later 
consument wordt. Asser/Bartels & Van Velten 
5 2017/216a geeft het voorbeeld dat een perceel 
grond is uitgegeven in agrarische erfpacht. De 
erfpachter blijft na zijn bedrijfsbeëindiging wo-
nen op het terrein waarop hij voorheen zijn be-
drijf uitoefende. Uitgaande van de hoedanigheid 
als professional ten tijde van de contractsluiting 
(c.q. de totstandkoming van het erfpachtrecht) 
was de Richtlijn niet van toepassing. Ook na  
de beëindiging van het bedrijf is dat het geval.  
Het omgekeerde geval laat zich ook indenken: de 
wederpartij contracteerde als consument maar is 
inmiddels professional. Men zou kunnen denken 
aan het geval dat een woning met erf in particu-
liere erfpacht wordt uitgegeven. De erfpachter 
begint daarin een beroepspraktijk en het pand 
wordt na aantal jaren alleen nog gebruikt voor 
de praktijk terwijl de erfpachter inmiddels elders 
woont. Als wordt uitgegaan van het de contract-
sluiting als toetsmoment was sprake van een 
consument zodat de Richtlijn van toepassing is 
en blijft. In deze gevallen lijkt er in beginsel geen 
bezwaar tegen te bestaan om af te stemmen op 
de hoedanigheid van de wederpartij ten tijde van 
de contractsluiting.

(2) De wederpartij verandert en daarmee diens 
hoedanigheid
Het is ook denkbaar dat de persoon van de we-
derpartij, en daarmee de hoedanigheid, wijzigt. 
De eerste variant is dat de oorspronkelijke we-
derpartij contracteerde als professional maar dat 
de huidige wederpartij een consument is. Bij de 
tweede variant zijn de rollen omgedraaid. 

Huijgen gaf in 1995 het volgende voorbeeld: erf-
verpachter A vestigt een erfpacht ten behoeve 
van professional B. B draagt het erfpachtrecht 
over aan C, een consument. C draagt het daarna 

over aan D, een professional. Huijgen stelt de 
vraag of C met een beroep op de zwarte of grijze 
lijst van 6:236-237 BW een beding in de erfpacht-
voorwaarden zou kunnen vernietigen en het 
erfpachtrecht vervolgens zonder dat beding aan 
D zou kunnen overdragen.48 Bartels beantwoordt 
deze vraag ontkennend, omdat de hoedanigheid 
wordt beoordeeld naar moment van de contract-
sluiting.49 Tot deze conclusie komt ook Vonck, 
die er voorts op wijst dat het begrip ‘wederpar-
tij’ in art. 6:231 BW ziet op de oorspronkelijke 
wederpartij en dat de erfverpachter ten tijde 
van de uitgifte in erfpacht aan een professional 
geen rekening hoeft te houden met de alsdan 
onbekende belangen van een latere erfpachter-
consument.50 Everaars spitst de vraag toe op de 
toepasselijkheid van de Richtlijn en betoogt dat 
deze van toepassing is op de verhouding tus-
sen A en C, omdat de Richtlijn alleen kijkt naar 
de hoedanigheid van de wederpartij en omdat 
het bieden van bescherming aan consument C 
strookt met de strekking van de Richtlijn. Om te 
voorkomen dat D zou kunnen profiteren van de 
alleen voor C bedoelde bescherming, zouden de 
voorwaarden in de relatie A-C niet aan art. 6:233 
onder a BW getoetst moeten worden, maar aan 
de beperkende werking van de redelijkheid en 
billijkheid, zodat oneerlijke bedingen alleen in de 
relatie A-C de consument niet binden.51

Een vergelijkbare discussie speelt bij contracts-
overneming (art. 6:159 BW). Anders dan bij de 
overdracht van een erfpachtrecht is voor con-
tractsoverneming de medewerking vereist van 
de oorspronkelijke wederpartij (X) van de over-
dragende partij (Y). Ook hier lopen de meningen 
echter uiteen. Loos meent dat de vraag of de 
overnemer Z een beroep kan doen op art. 6:233 
onder a BW afhangt van de vraag of overdrager 
Y dat kon.52 Van Rijssen en Huizingh zoeken 
hiervoor echter aansluiting bij de hoedanigheid 
van overnemer Z.53 Deze laatste opvatting wordt 
bestreden door Beversluis en Verheul, die beide 

48. W.G. Huijgen, Erfpacht (preadvies KNB), 1995, p. 125-
129.

49. Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/216a.
50. F.J. Vonck, De flexibiliteit van het recht van erfpacht 

(diss. Groningen), 2013, p. 176-178.
51. K. Everaars, ‘Europees recht en erfpachtvoorwaarden’, 

WPNR 2015/7061, par. 4. 
52. Loos, Algemene voorwaarden, 2013/36.
53. G. van Rijssen, Contractsoverneming (diss. Groningen), 

p. 207; M. Huizingh, Contractsoverneming (diss. Nijme-
gen), 2016/261 e.v. en ‘Vernietiging van algemene voor-
waarden na contractsoverneming’, WPNR 2012/6916. 
Zie ook Hof Arnhem-Leeuwarden 16 februari 2016, 
ECLI:NL:GHARL:2016:2625, NJF 2016/261. Vgl. Jac. 
Hijma, Algemene voorwaarden (Mon. BW B55) 2016/49; 
Asser/Sieburgh 6-II 2017/309.
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in beginsel uitgaan van het behoud van de iden-
titeit van de overgenomen rechtsverhouding. 
Zij verbinden daaraan overigens verschillende 
gevolgen. Beversluis meent dat consumenten-
bescherming ‘inbreekt’ zodat bescherming kan 
ontstaan waar zij eerder afwezig was of kan ver-
vallen waar zij eerder bestond.54 Volgens Verheul 
volgt uit de identiteit van de rechtsverhouding 
dat de overnemer Z (een professional) de voor-
waarden kan vernietigen indien de overdrager 
Y (een consument) dat kon. Indien echter een 
consument de rechtspositie van een professional 
overneemt, betoogt Verheul dat de Richtlijn kan 
vereisen dat de consument meer bescherming 
toekomt dan de overdrager toekwam (waartoe 
art. 6:248 lid 2 BW ingezet zou moeten worden).55

Men kan bij de hier besproken situatie ook den-
ken aan het geval dat een gemeente grond in erf-
pacht uitgeeft aan een projectontwikkelaar om 
woningbouw te realiseren. De eerste erfpachter 
is dan een bedrijf, de latere erfpachters zijn con-
sumenten. Indien uitsluitend wordt uitgegaan 
van de hoedanigheid van de erfpachter als pro-
fessional ten tijde van de contractsluiting (c.q. 
de totstandkoming van het erfpachtrecht) zou 
dit betekenen dat de Richtlijn niet van toepas-
sing is. Dit argument is aangevoerd in de zaak 
SEBA/Amsterdam, maar de Hoge Raad kwam 
niet toe aan de beoordeling ervan.56 Er lijkt iets 
te wringen met de conclusie dat de Richtlijn 
in een dergelijk geval geen bescherming kan 
bieden. Anders dan bij het onder (1) bedoelde 
geval van de boer die na bedrijfsbeëindiging blijft 
wonen op het terrein waarop hij voorheen zijn 
bedrijf uitoefende (en wellicht ook anders dan in 
het voorbeeld van Huijgen), is in dit geval voor 
de gebruiker van de algemene voorwaarden (de 
gemeente) vanaf het begin voorzienbaar dat zij 
te maken zou krijgen met consumenten als we-
derpartij/erfpachter. Een deel van de eerder ge-
noemde argumenten vervalt dan, met name het 
argument dat de erfverpachter geen rekening 
kan houden met de belangen van de hem nog 
onbekende consument-erfpachter.57 En voorts 
rijst de vraag of Europeesrechtelijke beginselen 
als de nuttige werking van de Richtlijn, het doel-
treffendheidsbeginsel en het beginsel van effec-
tieve rechtsbescherming, niet meebrengen dat 
de bescherming van de Richtlijn zich dient uit te 
strekken tot de rechtsverhouding tussen de pro-
fessionele erfverpachter en de latere consument-
erfpachter. Verheul neemt dan ook aan dat in dit 
geval de erfpachtvoorwaarden onderworpen zijn 
aan de strengere toetsing voor consumenten.58

Het geval dat de oorspronkelijk wederpartij 
consument was en de nieuwe wederpartij een 
professional kan zich ook voordoen. Een perceel 
wordt uitgegeven in erfpacht aan een consument 

en deze draagt het erfpachtsrecht daarna over 
aan een rechtspersoon.59 Kan deze rechtsper-
soon zich beroepen op de bescherming van de 
Richtlijn? Als wordt uitgegaan van het moment 
van contractsluiting was sprake van een con-
sument zodat de Richtlijn van toepassing is en 
blijft. De vraag is echter of de bescherming van 
de Richtlijn ook dit geval omvat, nu de nieuwe 
erfpachter als rechtspersoon geen consument 
kan zijn. Onduidelijk is wat mij betreft of de 
Richtlijn in een dergelijk geval vereist dat de 
door haar aan de consument geboden bescher-
ming behouden blijft.

5. Conclusie
Deze bijdrage bevat een overzicht van enige ge-
volgen van de toepasselijkheid van de Richtlijn 
oneerlijke bedingen op transacties met consu-
menten waarbij algemene voorwaarden worden 
gebruikt. In de sfeer van het onroerend goed 
kan dat gaan om obligatoire verhoudingen, zoals 
huur, maar ook om zakenrechtelijke verhoudin-
gen, zoals erfpacht. De toepasselijkheid van de 
Richtlijn betekent dat de rechter ambtshalve 
moet toetsen of een beding in de algemene voor-
waarden onder het bereik van de Richtlijn valt 
en of het oneerlijk is. Daarbij kan een rol spelen 
of het beding duidelijk en begrijpelijk is geformu-
leerd. Indien een oneerlijk beding wordt vernie-
tigd, is onduidelijk in hoeverre het (aanvullende) 
recht dan nog de verhouding tussen partijen op 
het punt van het vernietigde beding kan regelen. 
Voorts speelt de Richtlijn mogelijk een rol bij 
verandering van hoedanigheid van de wederpar-
tij van de gebruiker van algemene voorwaarden, 
met name wanneer een consument een zakelijk 
recht verkrijgt van een professional.
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