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Naar een Europees
contractenrecht: de richtlijn
oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten

1. Inleiding

Op 5 april jl. heeft de Raad van de Europese Gemeenschap-
pen de lang verwachte richtlijn betreffende oneerlijke bedin-
gen in consumentenovereenkomsten vastgesteld.2 De
richtlijn verplicht de Lid-Staten om vóór 31 december 1994
in deze materie een aantal maatregelen te treffen. Dezelfde
verplichting geldt voor die leden van de Europese Vrijhan-
dels Associatie die het Verdrag inzake de Europese Economi-
sche Ruimte hebben geratificeerd (dus niet Zwitserland).
Dat zal de meeste van de bedoelde landen niet zoveel moeite
kosten, aangezien zij juist in de jaren zeventig en tachtig wet-
telijke regels inzake algemene voorwaarden hebben totstand-
gebracht. In Belgiëis dat de Wet betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de
consument van 1991 , in Denemarken de Markedsfloringslov
van 14 juni 1974 , in Duitslandhet Gesetz zur Regelung des
Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Gesetz) ,
in Finland hoofdstuk 3 van de wet van 20 januari 19787, in

1. AI in 1975 had de Europese Commissie een ontwerp-richtlijn gereed. Het werk
hieraan werd tijdelijk stopgezet, toen juist aan het einde van de jaren zeventig Duits-
land, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zeer uiteenlopende wettelijke maatregelen
troffen. In 1984 publiceerde de Europese Commissie een consultation paper, die aanlei-
ding gaf tot veel discussie. Zie hieromtrent de Memorie van Toelichting, alsmede Pe-
ter Duffy, Onfair contract terms and the draft E. C. Directive, Journal of Business Law
1993, biz. 67-79.
2. Publikatieblad EG L 95/29 d.d. 21 april 1993.
3. Zie N. Reich, Europaisches Verbraucherschutzrecht, Baden-Baden 1993, nr. 276.
4. Waarover R.B.M. Keurentjes, TVC 1992, blz. 287, 292-293.
5. Zie B. Gomard, Revue internationale de droit comparé W&I, blz. 591-671.
6. Zie R.H.C. Jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en het AGB-Gesetz, diss. vu,
Deventer 1991.
7. Zie Th. Wilhelmsson, European Consumer Law Journal 1992, blz. 77-92.
8. ZieJ. Calais-Auloy, Droit de la consommation, 3e druk Parijs 1992, blz. 134-149.
9. Zie E. Alexandridou, European Consumer Law Journalen, blz. 30-31.
10. Zie hierover Unfair terms in consumer contracts, Utrecht 1987, blz. 65-67.
11. Zie C. Hoffmann in: Revue internationale de droit comparé 1982, blz. 851 -886.
12. Zie Jongeneel, o.e.
13. Zie Th. Wilhelmsson, o.e.
14. Zie F. Bydlinski in Festschrift Meier-Hayoz, 1982, blz. 65 e.v.
15. Zie D. Mallmann, Recht der Internationalen Wirtschaft 1987, blz. 111-114.
16. Zie hierover M. Coca Payeras, S. Diaz Alabart, J. Tornos Mas, L.H. Claveria Cosäl-
bez en E. Malaret i Garcia, in: R. Bercovitz Rodriguez-Cano en J. Salas Hernandez
(red.), Comentarios a la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, Madrid
1992, blz. 223-353.
17. Zie R. Lowe en G. Woodroffe, Consumer Law and Practice, 3e druk London 1991,
blz. 126-146.
18. Zie Th. Wilhelmsson, o.e.
19. Zie B. Stauder, European Consumer Law Journal 1991, blz. 138-153.
20. Zie G. Alpa en M. Bessone (red.), / contratti standard nel diritto interna e comunita-
rio, Torino 1991.
21. Zie hierover K.J.M. Mortelmans, EEG-Minimum-harmonisatie en consumentenrecht,
TVC 1987, blz. 175-186.
22. Zie hieromtrent Jochen Taupitz, Europäische Privatrechtsvereinheitlichung heute und
morgen, Tübingen 1993, met op blz. 73-87 verdere literatuurverwijzingen.
23. Zie G. Howells, Comparative Product Liability, Aldershot 1993.
24. Zie bijv. mijn bijdrage The impact of the product liability directive on legal develop-
ment and consumer protection in Western Europe, 4 Canterbury Law Review 34-51
(1989).
25. Bijv. de documentatie m Journal of Consumer Policy 1992, blz. 469-492 en in het
boek van G. Alpa en M. Bessone (red.), / contratti standard nel diritto inferno e comuni-
tario, Torino 1991. De Memorie van Toelichting is onder andere te vinden in Annex 3
van het Sixth Report of the House of Lords Select Committee on the European Communities
(Session 1991-92) H.L. Papers 28, 36.

Frankrijk de wet 78-23 van 10 januari 1978 en 5 januari
19888, in Griekenland de Consumer Protection Act1991s', in
Ierland at Sale of Goods and Supply of Services Act van
1980 , in Luxemburg at Loi relative à L· protection juridique
du consommateur van 25 augustus 1983 , in Nederland àe. ar-
tikelen 6:231-248 Burgerlijk Wetboek12, in Noorwegen de
wet 47/1972, zoals geamendeerd in 1981 , in Oostenrijk het
Konsumentenschutzgesetza.a. 8 maart 1979 , in Portugaises
Dekreet 446/85 d.d. 25 oktober 198515, in Spanje artikel 10
Ley general para la defensa de los consumidores y usarios d.d. 19
juli 1984 , in het Verenigd Koninkrijk de Unfair Contract
Terms Actvzn 197717, in Zwedende wet 1971:11218 en in
Zwitserland ten slotte art. 8 Loi fédérale contre la concurrence
déloyale vin 19 december 1986 (ik noem alleen de belang-
rijkste wetten). Alleen in Italië doet zich de wet van de rem-
mende voorsprong gelden. Van de huidige EG en EVA-landen
kwam Italië in 1942 met de artikelen 1341, 1342 en 1370
Codice Civile als eerste met een wettelijke regeling, welke
thans echter voor verouderd doorgaat.
Vaak gaan de genoemde regels verder in de bescherming van
de consument dan de thans gepubliceerde richtlijn. De richt-
lijn dwingt deze landen niet tot het intrekken van deze re-
gels. Zelfs staat art. 8 de Lid-Staten toe om in de toekomst
verder te gaan met het treffen van beschermende maatregelen:

Ter verhoging van het beschermingsniveau van de consument kunnen
de Lid-Staten op het onder deze richtlijn vallende gebied strengere bepa-
lingen aannemen of handhaven, voor zover deze verenigbaar zijn met het
Verdrag.

De richtlijn heeft met andere woorden een 'minimum-karak-
ter'. Voor het bedrijfsleven is dit onaantrekkelijk, omdat
het betekent dat van de beoogde harmonisatie niet zo gek
veel terechtkomt.
Ook consumentenkringen zullen niet bijster enthousiast zijn
over de richtlijn. Een punt waarop het oorspronkelijke voor-
stel van de Commissie verder ging, betrof de toepassing op
oneerlijke contractsbedingen in het algemeen. In de definitie-
ve tekst van de richtlijn is de werkingssfeer goeddeels beperkt
tot gestandaardiseerde contractsbedingen, oftewel algemene
voorwaarden.
Niettemin is de richtlijn van groot belang. Zij is namelijk de
eerste richtlijn die rechtstreeks ziet op een centraal leerstuk
van het contractenrecht en levert daarom een belangrijke bij-
drage aan een verdere 'Europeanisering' van dat recht. De
richtlijn vertoont in dit opzicht enige gelijkenis met de richt-
lijn produktenaansprakelijkheid van 1985. Ook deze richt-
lijn is zowel van producenten— als van consumentenzijde
bekritiseerd. Producenten zagen van een werkelijke harmoni-
satie nog niet zoveel terechtkomen en consumenten consta-
teerden te vele mazen in het aansprakelijkheidsnet.23 Toch is
ook met betrekking tot de richtlijn produktenaansprakelijk-
heid verdedigd dat dit de eerste richtlijn is welke zich op een
centraal deel van het aansprakelijkheidsrecht richt en dat
juist in de 'Europeanisering' van dit recht haar grootste bete-
kenis moet worden gezocht.
Alvorens tot dit 'Leitmotiv' terug te keren, wil ik eerst een
overzicht van de inhoud van de richtlijn geven. Daarbij zal ik
een enkele maal ingaan op de voorgeschiedenis. Deze is bij
richtlijnen helaas vaak moeilijk te achterhalen. Gelukkig zijn
in het geval van de onderhavige richtlijn enkele nuttige bron-
nenverzamelingen gepubliceerd.

2. Werkingssfeer

Twee punten spelen bij de discussie over totstandkoming van
wetgeving inzake onredelijk bezwarende contractsbedingen
veelal een belangrijke rol: moet de regeling worden beperkt
tot consumententransacties en moet zij worden beperkt tot
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algemene voorwaarden. Met betrekking tot het eerste punt
heeft de voorgeschiedenis van de richtlijn eigenlijk automa-
tisch de beperking tot consumententransacties meegebracht.
De richtlijn is immers voortgekomen uit het programma van
de EG tot bescherming van de consument. De beperking
tot consumententransacties is te betreuren, omdat er ook in
ondernemerstransacties onredelijk bezwarende contractsbe-
dingen voorkomen. Het valt te hopen dat de richtlijn te gele-
gener tijd op dit punt zal worden aangevuld.
De vraag of de richtlijn moest worden beperkt tot algemene
voorwaarden heeft bij de totstandkoming een belangrijke rol
gespeeld. Aanvankelijk zag het voorstel van de Commissie op
alle contractsbedingen, gestandaardiseerd of niet. Na pressie
van onder meer Duitsland is evenwel voor de beperktere
aanpak van alleen algemene voorwaarden gekozen: art. 3 lid
l ziet slechts op een beding in een overeenkomst waarover
niet afzonderlijk is onderhandeld en lid 2 bepaalt daarom-
trent nader:

Een beding wordt steeds geacht niet het voorwerp van afzonderlijke on-
derhandeling te zijn geweest wanneer het, met name in het kader van
een toetredingsovereenkomst, van tevoren is opgesteld en de consument
dientengevolge geen invloed op de inhoud ervan heeft kunnen hebben.

Deze aanpak heeft het voordeel dat de zwarte lijst van oneer-
lijk geachte bedingen aanzienlijk kon worden uitgebreid. In-
dien immers deze lijst mede zou zien op individuele bedin-
gen, zou zij aanzienlijk korter uitvallen omdat van diverse be-
dingen het onredelijk bezwarend karakter wordt weggeno-
men als zij met open vizier worden overeengekomen.
In ons land is een kwestie van werkingssfeer ook dat zijn uit-
gezonderd bedingen die de kern van de prestatie raken. De
richtlijn wijdt hieraan eveneens een uitzonderingsbepaling,
die echter dogmatisch correcter is geformuleerd als een uit-
zondering op de toetsing en niet op de werkingssfeer, art. 4
lid 2:

De beoordeling van het oneerlijke karakter van bedingen heeft geen be-
trekking op de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeen-
komst, noch op de gelijkwaardigheid van enerzijds de prijs of vergoe-
ding en anderzijds de als tegenprestatie te leveren goederen of te verrich-
ten diensten, voor zover die bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn gefor-
muleerd.

Uit de considerans blijkt dat hierdoor mede polis'bedingen
die het verzekerde risico en de verbintenis van de verzekeraar
duidelijk omschrijven of afbakenen, niet het voorwerp van
een dergelijke toetsing zijn.'

3. Terminologie en begripsomschrijvingen

De terminologie van de richtlijn stelt de meeste Lid-Staten
niet voor al te grote problemen. Met uitzondering van Italië -
en wellicht IJsland - hebben zij alle het begrip 'consument'
reeds in hun wetgeving geïntroduceerd. 'Een beding in een
overeenkomst waarover niet afzonderlijk is onderhandeld'
(art. 3 lid 1) kennen de meeste landen ook al, gewoonlijk on-
der de wat eenvoudiger naam 'algemene voorwaarden', 'allge-
meine Geschäftsbedingungen', enz. Waarom de term
'algemene voorwaarden' niet wordt gebezigd, is niet duide-
lijk. Meer in het algemeen, kan men zich soms verbazen over
de gebruikte terminologie. Jongeneel heeft zich reeds geër-
gerd aan de term Oneerlijk'. Ik heb wel een vermoeden
waar die term vandaan komt. Er is momenteel nog aanhan-
gig een voorstel tot aanpassing van de richtlijn misleidende
reclame. In een voorontwerp zou de uitbreiding betrekking
hebben op alle 'unfaire' reclame en dat werd terecht vertaald
met Oneerlijk'. Het ligt dan voor de hand om als zich weder-
om een richtlijn aandient waarin het woord 'unfair' c.q.
'abusif wordt gebruikt ook nu de vertaling 'oneerlijk' te han-

teren. Het staat de Lid-Staten dunkt me vrij om hun eigen
terminologie te handhaven, mits uiteraard geen verschillen
ontstaan. Dat betekent dat in het BW de term 'onredelijk be-
zwarend' kan blijven gehandhaafd.
Jongeneel ergert zich ook aan de term 'verkoper', nu deze
mede op het verlenen van diensten ziet, art. 2 onder c :

In deze richtlijn wordt verstaan onder:
(...)
r. verkoper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij onder
deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt in het kader van zijn pu-
bliekrechtelijke of privaatrechtelijke beroepsactiviteit.

Ook in deze kritiek kan ik Jongeneel volgen. Noch de in de
Franse tekst gebezigde term 'professionnel' noch de in de En-
gelse versie gebruikte term 'seller or supplier' gaf aanleiding
om op 'verkoper' uit te komen. Het wat ongelukkige woord
'gebruiker' van onze afdeling 6.5.3 - ongelukkig vanwege ge-
makkelijk te voorspellen verwarring met 'verbruiker'30 - is
nog altijd te prefereren boven de onjuiste term 'verkoper'.
Het komt mij voor dat de Nederlandse wetgever ook aan
deze terminologie niet gebonden is en dat hij bij eventueel
noodzakelijke wetswijzigingen de gangbare Nederlandse ter-
men kan hanteren.
Behalve Jongeneel heeft ook Van Erp taalkundige bedenkin-
gen bij de Nederlandse tekst van de richtlijn.
Opvallend is dat de richtlijn in de tweede alinea van art. 3
lid 2 het begrip 'toetredingsovereenkomst' noemt. In ons
land heeft dit begrip ooit onder Franse invloed als 'adhesie-
contract' enige bekendheid verworven, maar veel betekenis is
er nooit aan toegekend. Dat is anders in Frankrijk, waar
het 'contrat d'adhésion' nog steeds een - bescheiden - plaats
in de doctrine inneemt.
De omschrijving van de begrippen kan hier slechts kort aan
de orde komen. Het meest interessant lijkt mij de omschrij-
ving van het begrip 'consument'. Deze wordt in art. 2 onder
b omschreven als:

iedere natuurlijke persoon die bij onder deze richtlijn vallende overeen-
komsten handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsacti-
viteit vallen;

Deze omschrijving doet de vraag rijzen of ook de onderne-
mer die een beroepsvreemde transactie sluit - de bekende ak-
tetas van de advocaat - onder de regeling valt. Doordat de
richtlijn in afwijking van het BW spreekt van 'doeleinden', is
dunkt me sprake van een zekere mate van objectivering,
waarbij minder gemakkelijk naar de hoedanigheid van de on-
dernemer wordt gekeken. Dit zou meebrengen dat eerder
dan in onze nationale regeling van een consumententransac-
tie sprake kan zijn. Erkend moet evenwel worden dat deze
uitleg op gespannen voet lijkt te staan met de restrictieve in-
terpretatie van het begrip 'consument' in het arrest van het

26. Alleen de Commissie voor Juridische Zaken van het Europese Parlement heeft er-
voor gepleit de werkingssfeer van de richtlijn uit te breiden tot buiten de
consumententransacties.
27. Zie in Duitsland de forse kritiek op het oorspronkelijk voorstel van H.E. Brandner
en P. Ulmer, EG-Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträge, Be-
triebs-Berater 1991, blz. 701-709.
28. Dit tot verbazing van een Engelse commentator, Peter Duffy, die in Journal of
Business Law 1993, blz. 67-79 stelt dat de considerans hiermee iets aangeeft dat niet
uit de tekst van de richtlijn blijkt.
29. R.H.C. Jongeneel, Een richtlijn die weinig schade aanricht, TVC 1993, blz. 117-130.
30. In deze bijdrage bezig ik daarom de term Ondernemer', die ook niet geheel juist is,
maar minder kans op verwarring geeft.
31. J.H.M, van Erp, Van onredelijk bezwarend naar oneerlijk, of: van Nederzwart en Ne-
dergrijs naar Euro-blauw, WPNR 6079 (1993).
32. Zie Contractenrecht VII, nr. 5.
33. J. Ghestin, Traité de droit civil, Les obligations, Le contrat: formation, tweede druk
Parijs 1988, nrs. 73-87.
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Europese Hof van Justitie in de Pinto-zaak.34 Vanwege de
richtlijnconforme uitleg is deze Europese inkleuring van
het begrip 'consument' rechtstreeks van belang voor de inter-
pretatie van het nationale recht in de Lid-Staten. Weliswaar
betrof het genoemde arrest de colportage-richtlijn welke een
iets andere omschrijving van het begrip 'consument' kent,
maar zoals Mortelmans opmerkt is deze inhoudelijk gelijk
aan die van art. 2 onder b van de richtlijn oneerlijke con-
tractsbedingen. Het enige dat ik hier vooralsnog weer tegen
kan aanvoeren is dat de argumentering van het hor erop
lijkt te duiden dat toch onderscheid moet worden gemaakt
naar gelang de bedrijfsvreemdheid van de transactie.
Ten slotte verdient vermelding dat de richtlijn, in afwijking
van het BW, ook mondelinge bedingen bestrijkt. Dit brengt
mee dat het enkele feit dat een beding mondeling is overeen-
gekomen niet meebrengt dat sprake is van een beding dat
'voorwerp van afzonderlijke onderhandeling' in de zin van
art. 3 lid 2 is geweest.

4. Toetsingsmaatstaf

Ingevolge artikel 3 van de richtlijn wordt een beding

als oneerlijk beschouwd indien het, in strijd met de goede trouw, het
evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en ver-
plichtingen van de partijen ten nadele van de consument aanzienlijk ver-
stoort.

Vergelijking met de oorspronkelijk voorgestelde tekst wijst
uit dat twee criteria thans zijn samengevoegd. Blijkens de toe-
lichting bij de huidige tekst geldt

dat er bij de beoordeling van de goede trouw in het bijzonder moet wor-
den gelet op de min of meer sterke respectieve onderhandelingsposities
van de partijen en op de vraag of de consument op enigerlei wijze ertoe
is aangezet zijn instemming met het beding te betuigen en of de goede-
ren of diensten op speciale bestelling van de consument zijn verkocht of
geleverd; (...).

Vermoedelijk moeten algemene voorwaarden ook worden ge-
toetst aan bepalingen van aanvullend recht. Het niveau van
de nationale wetgeving zal zeker niet beneden het voorge-
schreven minimum van de richtlijn komen, indien wetgevers

34. EG Hof van Justitie 14 maart 1991, TVC 1991, blz. 217, 219, zaak C-361/89 inza-
ke Patrice Di Pinto: 'le critère d'application de la protection réside dans le lien qui
unit les transactions faisant l'objet du démarchage à l'activité professionnelle du com-
merçant: celui-ci ne peut prétendre à l'application de la directive que si l'opération
pour laquelle il est démarché excède le cadre de ses activités professionnelles. Parmi les
actes accomplis dans le cadre de ces activités professionnelles, l'article 2, rédigé en des
termes généraux, ne permet pas d'établir une distinction entre les actes de pratique
courante et ceux qui présentent un caractère exceptionnel'.
35. Zie hierover G. Betlem, Een vierde type van rechtsvinding, NJB 1991, blz. 1363-1371.
36. K.J.M. Mortelmans, TVC 1991, blz. 185, 192.
37. TVC 1991, blz. 217, 219: 'II y a tout lieu de croire en effet qu'un commerçant, nor-
malement avisé, connaît la valeur de son fonds et celle de chacun des actes que nécessite
sa vente, de sorte que, s'il s'engage, ce ne saurait être de manière inconsidérée et sous le
seul effet de la surprise'. .
38. In ondernemerskringen ziet men de lijsten vaak als een verdere vorm van betutteling
- zie UNICE, in: Alpa en Bessone (red.), / contratti Standard neldiritto inferno a comuni-
tario, Torino 1991, blz. 220, 223. De Scandinavische landen menen dat in een systeem
van consumentombudslieden een lijst weinig zin heeft - zie Th. Wilhelmsson, Europe-
an Consumer Law Journal 1992, blz. 77, 87 noot 48, waar overigens het althans in
Duitsland onjuist bevonden argument wordt gebruikt dat van een zwarte lijst een a con-
trario werking zou kunnen uitgaan.
39. Ik teken aan dat dit eerder op een gebrek aan politieke wil duidt, want in 1976 kon
de Raad van Europa wel tot een lijst komen: Unfair Terms in Consumer Contracts and
an Appropriate Method of Control, Resolution (76) 47.
40. De Hoge Raad was al eerder op deze gedachte gekomen: HR 23 maart 1990, NJ
1991, 214 (HJS) inzake Botman/Van Haaster.

geen aanzienlijke verstoring eisen, maar genoegen nemen met
een simpele verstoring. Dit doen ook de resolutie (76) 47
van de Raad van Europa en het commentaar van de European
Consumer Law Group.

5. Lijst

Hoewel niet iedereen er gelukkig mee is , bevatten veel wet-
ten inzake algemene voorwaarden naast de open norm een
nadere inkleuring daarvan in de vorm van een of meer lijsten
van niet toelaatbare bedingen. Deze lijsten beogen partijen
meer zekerheid te geven dan via een open norm kan worden
bereikt. Ook de richtlijn bevat een lijst, maar wat de status er-
van is, is niet duidelijk. De lijst is opgenomen in een bijlage.
Artikel 3 lid 3 bevat een verwijzing naar deze bijlage:

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

In een eerder voorstel was de lijst nog 'mandatory'. Volgens
de Commissie bleek het evenwel voor de Lid-Staten niet mo-
gelijk om tot overeenstemming over de op een dergelijke lijst
te plaatsen bedingen te komen. De Commissie acht de
thans voorgestelde lijst 'nonetheless a useful indication for
judges, national authorities and economic agents, and will
help to specify the general criteria set out in Article 3 of the
Directive'.

Nuttig lijkt mij een lijst zeker. Ik geef een voorbeeld. Onder
a van de Europese lijst treffen we een type exoneratieclausule
aan, te weten de uitsluiting of beperking van aansprakelijk-
heid voor overlijden of lichamelijk letsel. Anders dan art.
6:237 onder ƒBW geeft deze bepaling de ondernemer geen
mogelijkheid om het vermoeden van onredelijke bezwarend-
heid te ontkrachten. Voor de interpretatie van ons art. 6:237
onder ƒ brengt dit dunkt me mee dat de rechter in geval van
dood of lichamelijk letsel tegenbewijs door de ondernemer
niet spoedig zal mogen aannemen. Nog een voorbeeld, dit-
maal ontleend aan de laatste clausule op de Europese lijst.
Deze verbiedt arbitrageclausules op dezelfde voet als art.
6:236 n bindend advies-clausules als onredelijk bezwarend
aanmerkt, dat wil zeggen dat de consument na het ontstaan
van het geschil de keuze moet worden gelaten tussen scheids-
gerecht en gewone rechter. In ons land heeft de arbitragelob-
by indertijd gedaan weten te krijgen dat het arbitraal beding
uit art. 6:236 n werd geschrapt. Thans zal althans bij consu-
mententransacties het arbitraal beding uit hoofde van de
richtlijn toch weer als Oneerlijk' kunnen worden aange-
merkt.40

Anders dan het BW en het BGB kent de richtlijn geen tweede-
ling in een zwarte en grijze lijst, resp. bedingen mit en ohne
Wertungsspielraum. Daar staat tegenover dat een aantal clau-
sules zo is omschreven dat in feite aan de rechter een discre-
tionaire bevoegdheid wordt toegekend: 'op ongepaste wijze'
b, 'onevenredig hoge' e, 'redelijke' g, 'al te ver' h, 'zonder gel-
dige reden'j'en k, 'te hoog' /en 'op ongeoorloofde wijze' q.
Wat voorts opvalt, is dat een aantal bedingen als oneerlijk
wordt aangemerkt indien de daarbij aan de ondernemer toe-
gekende bevoegdheid aan de consument wordt onthouden:
'wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'.
Voorbeelden van dergelijke spiegelbeeldfiguren zijn te vin-
den in c, d, f l en o.
Ten slotte valt op dat ook in Brussel gelobbied wordt. De
vraag hoe sterk een lobby is, kan vaak worden bepaald door
te zien of de betrokken bedrijfstak erin is geslaagd voor zich-
zelf een uitzondering op de toepassing van de regeling van de
algemene voorwaarden te bereiken. De in de bijlage opgeno-
men uitzonderingsbepalingen tonen de sterkte van in het bij-
zonder de financiële dienstverleners aan.
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6. De lijst in detail

Thans wil ik heel globaal een vergelijking maken tussen de
zwarte lijst van de richtlijn en de Nederlandse lijsten van de
artikelen 6:236 en 237. Onderdeel a kwam zojuist reeds aan
de orde. Onderdeel b ziet op een heel scala aan bedingen
waarbij rechtsmiddelen van de consument in geval van te-
kortkoming door de ondernemer worden uitgesloten of be-
perkt. Deze materie wordt te onzent onder meer geregeld in
de artikelen 6:236 b (nakoming) en 6:237 g (verrekening).
Onderdeel c is het eerste voorbeeld van een spiegelbeeldvoor-
schrift; men zie het vergelijkbare art. 6:237 a. Onderdeel d
bevat ook al een spiegelbeeldbepaling; enigszins vergelijkbaar
is art. 6:237 /'. Onderdeel e vindt bij ons regeling in art. 6:94
(boetebeding). Van een aspect van onderdeel/- het recht
van de ondernemer op ontbinding - hebben wij in art. 237 d
een vergelijkbare regeling. Onderdeel g wordt bestreken door
art. 6:237 d. Onderdeel h regelt net als bij ons art. 6:236 y en
6:237 /het continuatiebeding. Van onderdeel i tref ik op de
Nederlandse lijsten geen rechtstreeks evenbeeld, maar de
combinatie van de artikelen 6:233/234 en 6:246 (dwingend
recht) leidt tot hetzelfde resultaat. Van onderdeel j'trof ik
geen exact voorbeeld op de Nederlandse lijsten. De materie
van onderdeel k vindt bij ons regeling in art. 6:237 c. Prijs-
verhogingsclausules van onderdeel /zijn in het BW geregeld
in art. 6:236 i. Evenmin als onderdeel m staat art. 6:236 d de
ondernemer toe eenzijdig vast te stellen of de goederen of
diensten conform de overeenkomst zijn. Onderdeel n vindt
regeling voor wat betreft de volmacht in art. 6:238 en voor
wat betreft de vormvereisten in art. 6:237 m. Onderdeel o
sluit uitsluiting van een opschortingsbevoegdheid uit, net als
art. 6:236 c. Onderdeel p lijkt op ons art. 6:236 e.
Onderdeel q ten slotte kwam hierboven reeds ter sprake.

7. Uitleg; begrijpelijkheid

Jarenlang is er, vergeefs, voor gepleit en nu komt het er
toch van. De 'contra proferentem' uitlegregel moet in ons
BW worden neergelegd. Art. 5, tweede zin van de richtlijn be-
paalt:

In geval van twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor
de consument gunstigste interpretatie.

Deze regel geldt niet voor de collectieve actie bedoeld in art.
7 lid 2. De bedoeling van deze uitzondering is niet om de
consument minder bescherming te bieden, in tegendeel. Zo-
als Jongeneel reeds heeft opgemerkt, brengt toepassing van
de contra proferentem methode mee dat steeds de voor de con-
sument meest gunstige uitleg wordt gekozen. Daardoor zou
het betrokken beding de abstracte toetsing gewoonlijk door-
staan en tot in lengte van dagen in de voorwaarden blijven fi-
gureren. Beter is het daarom bij deze abstracte toetsing uit
te gaan van een pro proferentem methode of althans een neu-
trale aanpak.
Artikel 5 bepaalt in de eerste zin voorts:

In het geval van overeenkomsten waarvan alle of bepaalde aan de consu-
ment voorgestelde bedingen schriftelijk zijn opgesteld, moeten deze be-
dingen steeds duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld.

Dit is een belangrijk novum. Het bouwt voort op een ont-
wikkeling die met ups en downs vermoedelijk al vijfduizend
jaar bestaat. Enkele van de laatste 'ups' zijn het Transpa-
renzgebotdat het Duitse Bundesgerichtshoj\e.e!n. ontwikkeld
en de 'plain language' beweging in enkele Engelstalige lan-
den. Veel zal er van afhangen hoe deze bepaling in de prak-
tijk vorm zal worden gegeven. De ervaringen met artikel 10
lid l onder Λ van de Spaanse Ley general Aai 'Concreción, cla-

ridad γ sencillez en la redacción' voorschrijft, stemmen niet
hoopvol.

8. Procedurele maatregelen

Waarin schuilt het probleem van de oneerlijke contractsbe-
dingen? Hierover bestaat verschil van inzicht. Volgens som-
migen is pas sprake van een probleem indien een onderne-
mer zich op een dergelijk beding beroept. Volgens anderen is
reeds sprake van een probleem zodra een zodanig beding in
een contract is opgenomen. Zodra de wederpartij van dit be-
ding kennis neemt, zal hij in de ogen van deze anderen van
een geding wellicht afzien op grond van de woorden van dit
beding, ook al is het zo nietig of vernietigbaar als wat. We
kunnen het verschil in visie ook zo omschrijven. De eerste ge-
dachtengang leidt ertoe dat recht wordt gedaan in individu-
ele gevallen die aan de rechter worden voorgelegd. De
tweede gedachtengang beoogt uiteindelijk uitbanning van
alle onredelijke bedingen. De richtlijn opteert in art. 7 lid l
terecht voot de tweede visie:

De Lid-Staten zien erop toe dat er in het belang van de consumenten als-
mede van de concurrerende verkopers, doeltreffende en geschikte midde-
len bestaan om een eind te maken aan het gebruik van oneerlijke
bedingen in overeenkomsten tussen consumenten en verkopers.

Art. 7 lid 2 preciseert (nou ja, preciseert) deze middelen:

De in lid l bedoelde middelen dienen wettelijke bepalingen te omvatten
waarbij personen of organisaties die volgens de nationale wetgeving een
legitiem belang hebben bij de bescherming van de consument, overeen-
komstig het nationale recht een beroep kunnen doen op de rechtbanken
of de bevoegde administratieve instanties om te ooidelen of contractuele
bedingen die zijn opgesteld met het oog op een algemeen gebruik, oneer-
lijk zijn, en de passende en doeltreffende middelen aan te wenden om
een eind te maken aan het gebruik van deze bedingen.

De geciteerde bepaling verplicht de Lid-Staten mijns inziens
om een collectieve actie mogelijk te maken, zoals voorzien in
art. 240 Boek 6 BW.
Niet wordt voorzien in de instelling van toezichthoudende
instanties op Europees niveau, zoals de Europese Ombuds-
man waarom de commissie voor consumentenbescherming
van het Europees Parlement had gevraagd.45

9. Gevolgen voor de rechtspraktijk

De gevolgen van de aanvaarding van de richtlijn zullen zich
in de eerste plaats doen kennen op het niveau van de wetge-
vers van de Lid-Staten en de EVA-landen. De Lid-Staten heb-
ben al enige jaren inspeeltijd gehad, dus het zal hen betrek-
kelijk weinig tijd behoeven te kosten om de richtlijn te imple-
menteren. In de meeste gevallen kan worden volstaan met
een aanpassing van bestaande wetgeving.
Landen als Ierland, de Noordse landen, het Verenigd Ko-
ninkrijk en Zwitserland zullen zich moeten beraden over de
betekenis van de zwarte lijst. Ierland en het Verenigd Ko-
ninkrijk zullen dunkt me een groepsactie moeten invoeren.
Nederland zal de contra proferentem regel en de 'plain langu-

41. Zie Jongeneel, diss., blz. 152 met verdere verwijzingen.
42. Zie Jongeneel, diss., blz. 162.
43. Zie Jongeneel, diss., blz. 138-139.
44. Zie bijv. Ontario Ministry of Consumer and Commercial Relations, A Consultation
Draß of the Consumer and Business Practices Code (Toronto 1990), waarover bijdragen
van Marvin G. Baer, Roderick J. Wood en Nicole L'Heureux in 21 Canadian Business
Law Journal 254-305 (1992).
45. Zie Alan Davis, The Amended Proposal for an EEC Directive on Unfair Contract
Terms in Consumer Contracts, European Consumer Law Journal 1992, blz. 65, 72.
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age' regel moeten codificeren en voorts het begrip 'algemene
voorwaarden' moeten aanpassen. Het grootst zullen de reper-
cussies zijn in Italië, waar de wet van de remmende voor-
sprong zich heeft doen gelden. Wat eens de meest
geavanceerde regeling van de algemene voorwaarden was, is
door de loop der tijd in het tegendeel komen te verkeren.
Sinds 1942 worden de Italianen verplicht op de stippellijnen
te tekenen, maar niets wijst er op dat dit aan een vergroting
van de consumentenbescherming heeft bijgedragen.
Op middellange termijn is echter belangrijker dat de leer van
de richtlijnconforme interpretatie de rechters en dus de advo-
caten in de Lid-Staten ertoe zal dwingen de nationale uitvoe-
ringsbepalingen conform de interpretatie van de richtlijn
door het Europese Hof van Justitie uit te leggen. Een ver-
nieuwing van deze richtlijn is dat de richtlijnconforme inter-
pretatie door de ingevolge art. 10 lid 2 verplichte verwijzing
naar de richtlijn in de nationale uitvoeringsbepalingen duide-
lijker onder de aandacht van rechtstoepassers zal worden ge-
bracht.47

10. Conclusie

De EG-richtlijn oneerlijke contractsbedingen is een belangrijk
werkstuk; belangrijk omdat het een stap is op weg naar een
Europees privaatrecht. Vanuit ondernemersgezichtspunt valt
te betreuren dat geen sprake is van totale harmonisatie. Con-
sumenten en hun organisaties zullen niet gelukkig zijn met
de beperking van de werkingssfeer tot algemene voorwaarden
en met het onduidelijke karakter van de zwarte lijst. Voor pri-
vaatrechtelijk Europa is het evenwel een gewichtig docu-
ment. Na richtlijnen die alleen bijzondere overeenkomsten
bestrijken (bankovereenkomst, time-share, verzekering) en
richtlijnen die bepaalde aspecten van de overeenkomst be-
ogen te regelen (colportage, verkoop op afstand) is er nu ook
een Europese aanpak van een centraal leerstuk van het over-
eenkomstenrecht.

46. Kolpinghuis, Jur. 1987, blz. 3969.
47. Vergelijk J.S. Watson, TVC 1991, blz. 25-26.
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