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TBR 2019/177

Hoge Raad, 8 november 2019,  19/01115, ECLI: NL: HR: 2019: 1731 
(Prejudiciële beslissing digitale arbitrage in verstekzaken)

(Mr. E.J. Numann, mr. T.H. Tanja-van den Broek, mr. C.E. du 
Perron, mr. C.H. Sieburgh en mr. F.J.P. Lock)

BW: art. 6:96, art. 6:233, art. 6:236, art. 6:237; Rv: art. 1063, 
art. 1065

Algemene voorwaarden. Digitale arbitrage. Verstek. 
Ambtshalve onderzoeken. Oneerlijke bedingen

Met noot C.M.D.S. Pavillon, Red.1

2 Beantwoording van de prejudiciële vragen
Inleiding

2.1 Deze prejudiciële zaak gaat over de vraag 
of de voorzieningenrechter bij de beoor-

deling van een verzoek om verlof tot tenuitvoerleg-
ging van een arbitraal vonnis, gewezen tegen een 
consument, gehouden is - zo nodig ambtshalve - te 
beoordelen of is voldaan aan regels van consumen-
tenrecht die betrekking hebben op de toegang tot 
de overheidsrechter en op de verschuldigdheid van 
buitengerechtelijke kosten.
De voorzieningenrechter heeft hierover twee preju-
diciële vragen aan de Hoge Raad gesteld.

Procesverloop

2.2.1 De Stichting heeft bij de voorzie-
ningenrechter een verzoekschrift 

ingediend dat strekt tot het verkrijgen van verlof tot 
de tenuitvoerlegging van het tussen De Stichting 

1 Met dank aan Anna van Duin (UvA) voor haar deskundig commen-
taar op een eerdere versie.

en [gerekestreerde] gewezen arbitrale verstekvonnis 
van het scheidsgerecht Stichting Arbitrage Recht-
spraak Nederland.

2.2.2 Bij beschikking van 25 januari 
2019 heeft de voorzieningenrechter 

overwogen dat aannemelijk is dat [gerekestreerde] 
een consument is (rov. 3.2), omdat De Stichting 
betaling vordert van een huurachterstand en [gere-
kestreerde] een natuurlijke persoon is. Voorts heeft 
de voorzieningenrechter het voornemen geuit om 
prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad en 
partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten 
over dit voornemen en over de inhoud van de door 
de voorzieningenrechter geformuleerde vragen.

2.2.3 De voorzieningenrechter heeft de 
volgende prejudiciële vragen aan de 

Hoge Raad gesteld:
‘1. Is het voor toewijzing van het verzoek om verlof 
tot tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis, dat 
bij verstek is gewezen tegen een consument, nodig 
dat in het arbitrale vonnis is opgenomen, dan wel 
op verzoek van de voorzieningenrechter door dege-
ne die verzoekt om verlof tot tenuitvoerlegging van 
het arbitrale vonnis wordt aannemelijk gemaakt:
a. dat aan gedaagde een termijn van ten minste 
een maand is gegund om voor beslissing van de 
zaak door de overheidsrechter te kiezen. Indien 
het vonnis of de toelichting deze vermelding bevat, 
is dat dan (in beginsel, tenzij er concrete aankno-
pingspunten zijn die nopen tot nader onderzoek) 
afdoende?
b. dat, en zo ja in hoeverre, gedaagde is geïnfor-
meerd over de relevante verschillen tussen de hem 
aangeboden vorm van arbitrage en de anders open-
staande weg naar de overheidsrechter?

23. Het hof heeft de schade dus schattenderwijs op 
€ 10.000 begroot.11 In het arrest van de Hoge Raad 

van 13 juli 2018 is verder niets over deze schadebegroting 
gezegd (omdat daarover niet was geklaagd in cassatie).12

24. Tot betaling van welk bedrag aan schadevergoe-
ding zal makelaar in het geschil dat tot het arrest 

11 In de volgende uitspraken is de schade op vergelijkbare wijze 
begroot: Rb. Den Haag 11 september 2013, NJF 2013/463, ECLI: NL: 
RBDHA: 2013: 13307; Rb. Gelderland 16 december 2015, NJF 2016/135, 
ECLI: NL: RBGEL: 2015: 8297; en Rb. Amsterdam 6 april 2016, RVR 
2016/66, ECLI: NL: RBAMS: 2016: 1738.
12 De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 13 juli 2018 een beslissing 
gegeven op het door de makelaar ingestelde cassatieberoep tegen het 
arrest van het Hof Amsterdam (d.d. 24 januari 2017) in de zaak over het 
benedenhuis in Amsterdam. 

van 22 februari 2019 heeft geleid, door het Hof Den Bosch 
worden veroordeeld (na verwijzing)? Dat valt moeilijk te 
voorspellen. In ieder geval zal het hof zo nodig van art. 6:97 
BW gebruik kunnen maken en door middel van een schat-
ting de omvang van de schadevergoeding kunnen vaststel-
len.

J.J. Dammingh
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c. dat de arbiter bij de beoordeling van de vorderin-
gen de Richtlijn 93/13/EEG (de Richtlijn oneerlijke 
bedingen, hierna: Richtlijn 93/13) ambtshalve heeft 
toegepast?
2. Indien in een arbitraal vonnis buitengerechte-
lijke kosten zijn toegewezen tegen een natuurlijke 
persoon maar niet blijkt dat de arbiter heeft onder-
zocht of de veertien dagen brief als bedoeld in art. 
6:96 lid 6 BW is verstuurd, is het vonnis dan in 
strijd met de openbare orde of kan de voorzienin-
genrechter pas tot dit oordeel komen nadat aan de 
verzoeker over de veertien dagen brief een toelich-
ting is gevraagd?’

Beantwoording van de prejudiciële vragen

2.3 De beide prejudiciële vragen hebben 
betrekking op regels van consumenten-

recht. Zij zijn gesteld in het kader van een verzoek 
om verlof tot tenuitvoerlegging van een arbitraal 
verstekvonnis. Het hierna volgende geldt eveneens 
voor een verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging 
van een op tegenspraak gewezen arbitraal vonnis.
Een arbitraal vonnis kan in Nederland eerst ten uit-
voer worden gelegd nadat de voorzieningenrechter 
daartoe op verzoek van een van de partijen verlof 
heeft verleend (art. 1062 lid 1 Rv). Voor zover in 
deze zaak van belang, kan de voorzieningenrechter 
de tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis slechts 
weigeren, indien hem na summierlijk onderzoek is 
gebleken dat aannemelijk is dat het vonnis zal wor-
den vernietigd op een van de gronden genoemd in 
art. 1065 lid 1 Rv (art. 1063 lid 1 Rv). Een arbitraal 
vonnis wordt op grond van art. 1065 lid 1 Rv ver-
nietigd, voor zover in deze zaak van belang, indien 
een geldige overeenkomst tot arbitrage ontbreekt 
(art. 1065 lid 1, aanhef en onder a, Rv) of wanneer 
het vonnis, of de wijze waarop dit tot stand kwam, 
in strijd is met de openbare orde (art. 1065 lid 1, 
aanhef en onder e, Rv).

Vraag 1: ambtshalve beoordeling bij verlof tot ten-
uitvoerlegging arbitraal vonnis (art. 1062 lid 1 Rv)

2.4 De eerste prejudiciële vraag heeft be-
trekking op het geval waarin verlof is 

verzocht tot tenuitvoerlegging van een arbitraal 
vonnis, gewezen tegen een consument. Zij stelt de 
volgende van elkaar te onderscheiden vragen aan 
de orde:
i. dient de rechter, zo nodig ambtshalve, na te gaan 
of het arbitrale vonnis berust op een (arbitraal) be-
ding dat oneerlijk is uit het oogpunt van de criteria 
gegeven in Richtlijn 93/13? (vraag 1 onder b en 
onder c);
ii. indien de rechter, zo nodig ambtshalve, dient na 
te gaan of het arbitrale beding oneerlijk is in de zin 
van Richtlijn 93/13, aan de hand van welke omstan-
digheden dient die beoordeling dan plaats te vin-
den? (vraag 1 onder b); en
iii. dient de rechter, zo nodig ambtshalve, na te gaan 
of het arbitrale beding waarop het arbitrale vonnis 
berust, in strijd is met art. 6:236, aanhef en onder n, 

BW en, zo ja, dient de rechter, zo nodig ambtshalve, 
na te gaan of de consument daadwerkelijk de door 
art. 6:236, aanhef en onder n, BW voorgeschre-
ven termijn van ten minste een maand is gegund? 
(vraag 1 onder a).

Ambtshalve beoordeling aan de hand van Richtlijn 
93/13?

2.5.1 De eerste prejudiciële vraag stelt 
onder b en c aan de orde of de voor-

zieningenrechter die een verzoek beoordeelt om 
verlof tot tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis 
gewezen tegen een consument, gehouden is ambts-
halve na te gaan of het (arbitrale) beding uit het 
oogpunt van de in Richtlijn 93/13 gegeven criteria 
oneerlijk is.

2.5.2 Naar Nederlands recht dient de 
voorzieningenrechter in geval van 

een verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging in Ne-
derland van een arbitraal vonnis, ambtshalve sum-
mierlijk te onderzoeken of aannemelijk is dat het 
arbitrale vonnis zal worden vernietigd op de grond 
dat het arbitrale vonnis, of de wijze waarop dit tot 
stand kwam, in strijd is met de openbare orde als 
bedoeld in art. 1065 lid 1, aanhef en onder e, Rv. 
Indien dat het geval is, dient de in art. 1063 lid 1 Rv 
bedoelde weigering van het verlof tot tenuitvoerleg-
ging ambtshalve plaats te vinden. Omdat de reden 
voor de weigering van het verlof is gelegen in strijd 
met een regel die van openbare orde is, kan geen 
van de partijen tussen wie het arbitrale vonnis werd 
gewezen zich verzetten tegen de weigering.

2.5.3 De jurisprudentie van het HvJEU 
die betrekking heeft op de tenuit-

voerlegging van een arbitraal vonnis gewezen tegen 
een consument, houdt het volgende in. Indien de 
nationale rechter die kennisneemt van een vorde-
ring tot gedwongen tenuitvoerlegging van een de-
finitief arbitraal vonnis, op grond van de nationale 
procesregels in het kader van een vergelijkbare exe-
cutieprocedure ambtshalve dient te onderzoeken of 
een arbitraal beding dan wel een contractueel be-
ding dat de grondslag vormt voor de in het arbitrale 
vonnis vastgestelde vordering in strijd is met nati-
onale voorschriften van openbare orde, moet hij - 
zodra hij beschikt over de daartoe noodzakelijke ge-
gevens, feitelijk en rechtens - ambtshalve eveneens 
beoordelen (i) of het arbitrale beding oneerlijk is in 
de zin van Richtlijn 93/13 en (ii) of het contractuele 
beding dat de grondslag vormt voor de in het ar-
bitrale vonnis vastgestelde vordering oneerlijk is in 
de zin van Richtlijn 93/13. Het voorgaande berust 
op het Unierechtelijke gelijkwaardigheidsbeginsel.

2.5.4 Art. 6:233 BW is door de Hoge 
Raad aangemerkt als implementa-

tie van Richtlijn 93/13. Indien dat nodig is om aan 
door het Unierecht gestelde eisen te voldoen, wordt 
art. 6:233 BW in overeenstemming met Richtlijn 
93/13 uitgelegd. Dat brengt mee dat de Nederland-
se rechter op grond van art. 6:233 BW gehouden is 
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in consumentenzaken ambtshalve de oneerlijkheid 
van een beding te beoordelen. 

2.5.5 Uit hetgeen hiervoor in 2.5.2 - 2.5.4 
is overwogen volgt dat de voorzie-

ningenrechter bij de beoordeling van een verzoek 
om verlof tot tenuitvoerlegging van een arbitraal 
vonnis, gehouden is ambtshalve na te gaan (i) of 
aannemelijk is dat het arbitrale beding oneerlijk is 
in de zin van Richtlijn 93/13 en (ii) of aanneme-
lijk is dat een contractueel beding dat de grondslag 
vormt voor de in het arbitrale vonnis vastgestelde 
vordering oneerlijk is in de zin van Richtlijn 93/13. 
Deze verplichting strekt ertoe de doeltreffende be-
scherming van de consument te waarborgen, zodat 
een marginale beoordeling door de voorzieningen-
rechter niet volstaat. Evenmin kan de voorzienin-
genrechter louter afgaan op hetgeen hierover in het 
arbitrale vonnis is vermeld.
Indien na dit onderzoek aannemelijk is dat het 
desbetreffende beding oneerlijk is, is aannemelijk 
dat het beding zal worden vernietigd  en dient de 
voorzieningenrechter het verlof te weigeren. Als de 
oneerlijkheid het arbitrale beding betreft, berust 
de weigering op art. 1063 lid 1 Rv in verbinding 
met art. 1065 lid 1, aanhef en onder a, Rv. Als de 
oneerlijkheid een contractueel beding betreft dat 
de grondslag vormt voor de in het arbitrale von-
nis vastgestelde vordering, brengen de door het 
Unierechtelijke gelijkwaardigheidsbeginsel gestelde 
eisen mee dat de weigering berust op de overeen-
komstige toepassing van art. 1063 lid 1 Rv in ver-
binding met art. 1065 lid 1, aanhef en onder e, Rv.
Geen van beide zojuist genoemde redenen voor 
de weigering van het verlof is gelegen in strijd met 
een regel die van openbare orde is. Daarom kan de 
consument zich tegen een door de voorzieningen-
rechter voorgenomen weigering verzetten. Indien 
de consument zich daartegen verzet, weigert de 
voorzieningenrechter het verlof niet. 

2.5.6 Bij het hiervoor in 2.5.5 bedoelde 
onderzoek zal de voorzieningen-

rechter dienen te beschikken over de daartoe nood-
zakelijke gegevens, feitelijk en rechtens. 
Indien de voorzieningenrechter hierover niet be-
schikt, dient hij de instructiemaatregelen te nemen 
die nodig zijn om de volle werking van Richtlijn 
93/13 te verzekeren, wat betreft zowel de toepas-
selijkheid van die Richtlijn als de mogelijke oneer-
lijkheid van een beding. Op het nemen van deze 
instructiemaatregelen kan worden vooruitgelopen 
door in het procesreglement te eisen dat in het geval 
een arbitraal vonnis is gewezen tegen een consu-
ment, bij het verzoek om verlof tot tenuitvoerleg-
ging steeds de overeenkomst en, indien van toepas-
sing, de algemene voorwaarden worden overgelegd.

2.5.7 Zowel in het geval de voorzienin-
genrechter voornemens is het verlof 

te weigeren op een van de hiervoor in 2.5.5 bedoel-
de gronden als in het geval hij de hiervoor in 2.5.6 
bedoelde instructiemaatregelen neemt, dient hij het 
beginsel van hoor en wederhoor in acht te nemen. 

Hij dient de verzoeker en de consument in de ge-
legenheid te stellen mondeling of schriftelijk hun 
standpunt uiteen te zetten. De consument krijgt 
aldus ook de gelegenheid zich tegen een weigering 
door de voorzieningenrechter te verzetten.

Beoordeling van oneerlijkheid in de zin van Richtlijn 
93/13 van arbitraal beding

2.6.1 De eerste prejudiciële vraag stelt 
onder b verder nog aan de orde wel-

ke omstandigheden van belang zijn bij de beoorde-
ling van de vraag of aannemelijk is dat het arbitrale 
beding oneerlijk is in de zin van Richtlijn 93/13.

2.6.2 Bij de beoordeling of een arbitraal 
beding een oneerlijk karakter heeft, 

dient de nationale rechter na te gaan of de gebrui-
ker van deze algemene voorwaarde door op een 
eerlijke en billijke wijze te onderhandelen met de 
consument, redelijkerwijs ervan kon uitgaan dat de 
consument een dergelijk beding zou aanvaarden in-
dien daarover afzonderlijk was onderhandeld. Bo-
vendien moeten bij de beoordeling van het oneer-
lijke karakter van een beding alle omstandigheden 
zoals die ten tijde van het sluiten van de overeen-
komst bestonden, in aanmerking worden genomen, 
rekening houdend met de aard van de goederen of 
diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft. 
In dit verband moeten ook de gevolgen worden be-
oordeeld die dat beding kan hebben in het kader 
van het op de overeenkomst toepasselijke recht. 

2.6.3 De bijlage bij Richtlijn 93/13 bevat 
een indicatieve en niet-uitputtende 

lijst van bedingen die als oneerlijk kunnen worden 
aangemerkt. In punt 1, onder q, van die bijlage 
worden vermeld bedingen die tot doel of tot gevolg 
hebben het indienen van een beroep of het instellen 
van een rechtsvordering door de consument te be-
letten of te belemmeren, met name door de consu-
ment te verplichten zich uitsluitend tot een niet on-
der een wettelijke regeling ressorterend scheidsge-
recht te wenden. Deze vermelding in de bijlage leidt 
niet automatisch en op zichzelf tot de conclusie dat 
een beding oneerlijk is. Wel vormt zij een wezenlijk 
aspect waarop de rechter zijn beoordeling van het 
oneerlijke karakter van dat beding kan baseren. 

2.6.4 Blijkens de jurisprudentie van het 
HvJEU is het voor een consument 

van wezenlijk belang dat hij, vóór het sluiten van 
een overeenkomst, kan kennisnemen van alle con-
tractvoorwaarden en de gevolgen die aan het sluiten 
van de overeenkomst zijn verbonden. Met name op 
basis van de aldus verkregen informatie zal hij be-
slissen of hij gebonden wenst te zijn door voorwaar-
den die de gebruiker tevoren heeft vastgelegd. De 
omstandigheid dat de consument vóór het sluiten 
van een overeenkomst over de verschillen tussen 
de arbitrageprocedure en de gewone gerechtelijke 
procedure algemene informatie heeft ontvangen 
die voldoet aan de vereisten van duidelijkheid en 
transparantie, volstaat echter niet om het oneerlijke 
karakter van een arbitraal beding uit te sluiten. Om-
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gekeerd dwingt de omstandigheid dat deze infor-
matie niet is verstrekt, op zichzelf niet ertoe het 
arbitrale beding oneerlijk te oordelen.

2.6.5 Ten aanzien van hiervoor in 2.6.4 
bedoelde informatie geldt voor 

gevallen die door het Nederlandse recht worden 
beheerst nog het volgende. Ingevolge art. 6:236, 
aanhef en onder n, BW wordt een arbitraal beding 
dat voorkomt in de algemene voorwaarden bij een 
overeenkomst tussen een gebruiker en een natuur-
lijke persoon die niet handelt in de uitoefening van 
beroep of bedrijf (consument), alleen dan niet als 
onredelijk bezwarend aangemerkt als het de consu-
ment een termijn gunt van ten minste een maand 
nadat de gebruiker zich schriftelijk jegens hem op 
het beding heeft beroepen, om voor beslechting van 
het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter 
te kiezen (zie over deze regel ook hierna in 2.8.2 
en 2.8.3).
Als een arbitraal beding de consument deze termijn 
gunt en niet al bij het aangaan van de overeenkomst 
algemene informatie is verstrekt over de verschillen 
tussen de arbitrageprocedure en de gewone gerech-
telijke procedure, is een van de omstandigheden 
die bij de beoordeling van het oneerlijke karakter 
van het arbitrale beding van belang is, of het beding 
erin voorziet dat de gebruiker ervan de consument 
voornoemde informatie verstrekt op het moment 
dat de gebruiker zich op het beding beroept.
Welk gewicht in een concreet geval eraan toekomt 
of de consument is voorzien van algemene infor-
matie over de verschillen tussen de arbitragepro-
cedure en de gewone gerechtelijke procedure, zal 
afhangen van alle overige voor dat geval relevante 
omstandigheden. Eveneens hangt van de omstan-
digheden van het concrete geval af welke informatie 
in dit verband aan de consument dient te worden 
verstrekt.

Antwoord op de eerste prejudiciële vraag, onder b 
en onder c

2.7 Op grond van het bovenstaande dienen 
prejudiciële vragen 1 onder b en c als 

volgt te worden beantwoord.
De voorzieningenrechter die een verzoek om verlof 
tot tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis, ge-
wezen tegen een consument, beoordeelt, is gehou-
den ambtshalve na te gaan of aannemelijk is dat het 
arbitrale beding dan wel een contractueel beding 
dat de grondslag vormt voor de in het arbitrale von-
nis vastgestelde vordering, oneerlijk is in de zin van 
Richtlijn 93/13. Een marginale beoordeling door 
de voorzieningenrechter volstaat hierbij niet en 
de voorzieningenrechter kan niet louter afgaan op 
hetgeen hierover in het arbitrale vonnis is vermeld. 
Bij deze beoordeling moeten alle omstandigheden 
zoals die ten tijde van het sluiten van de overeen-
komst bestonden, in aanmerking worden genomen, 
rekening houdend met de aard van de goederen of 
diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft. 
Een van de bij de beoordeling van een arbitraal 

beding in aanmerking te nemen omstandigheden 
is of de consument duidelijke en transparante in-
formatie heeft ontvangen over de verschillen tussen 
de arbitrageprocedure en de gewone gerechtelijke 
procedure.
De voorzieningenrechter dient, indien hij niet be-
schikt over de noodzakelijke gegevens, feitelijk en 
rechtens, de instructiemaatregelen te nemen die 
nodig zijn om de volle werking van Richtlijn 93/13 
te verzekeren, wat betreft zowel de toepasselijkheid 
van die Richtlijn als de mogelijke oneerlijkheid van 
een beding.
Indien na dit onderzoek aannemelijk is dat het 
desbetreffende arbitrale beding oneerlijk is, dient 
de voorzieningenrechter het verlof te weigeren op 
grond van art. 1063 lid 1 Rv in verbinding met art. 
1065 lid 1, aanhef en onder a, Rv. Indien aanne-
melijk is dat het desbetreffende contractuele beding 
dat de grondslag vormt voor de in het arbitrale 
vonnis vastgestelde vordering oneerlijk is, dient 
de voorzieningenrechter het verlof te weigeren op 
grond van de door het Unierechtelijke gelijkwaar-
digheidsbeginsel vereiste overeenkomstige toepas-
sing van art. 1063 lid 1 Rv in verbinding met art. 
1065 lid 1, aanhef en onder e, Rv.
Indien de voorzieningenrechter voornemens is het 
verlof op een van deze gronden te weigeren, dient 
hij het beginsel van hoor en wederhoor in acht te 
nemen. Hij dient de verzoeker en de consument in 
de gelegenheid te stellen mondeling of schriftelijk 
hun standpunt uiteen te zetten.
De voorzieningenrechter weigert het verlof niet in-
dien de consument zich tegen die weigering verzet.

Ambtshalve beoordeling onredelijke bezwarendheid 
ingevolge art. 6:236, aanhef en onder n, BW (vraag 1 
onder a)?

2.8.1 De eerste prejudiciële vraag stelt 
onder a aan de orde of de voorzie-

ningenrechter, zo nodig ambtshalve, dient na te 
gaan of het arbitrale beding waarop het arbitrale 
vonnis berust, in strijd is met art. 6:236, aanhef en 
onder n, BW.

2.8.2 Art. 6:236, aanhef en onder n, BW 
is een nationaalrechtelijke bepaling 

zonder Unierechtelijke achtergrond. Bij gelegen-
heid van de modernisering van de regeling van 
arbitrage is het arbitrale beding aan de zogenoem-
de zwarte lijst van art. 6:236 BW toegevoegd. De 
thans geldende tekst van de bepaling is op 1 januari 
2015 in werking getreden en stelt buiten twijfel dat 
de consument, die doorgaans een zwakkere positie 
heeft ten opzichte van de gebruiker, niet tegen zijn 
wil van de overheidsrechter kan worden afgehou-
den (art. 17 Grondwet). Het geschil kan dus niet 
tegen de wil van de consument aan arbitrage wor-
den onderworpen.
De arbiter dient ambtshalve te beoordelen of een 
arbitraal beding onredelijk bezwarend is. Als de 
gebruiker en de consument bij afzonderlijke over-
eenkomst besluiten om hun geschil door arbitrage 
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te beslechten, mag ervan worden uitgegaan dat de 
consument welbewust voor arbitrage kiest. 

2.8.3 Ingevolge art. 6:236, aanhef en on-
der n, BW wordt een beding in de 

algemene voorwaarden, horend bij een overeen-
komst tussen een gebruiker en een consument, dat 
voorziet in de beslechting van een geschil door een 
ander dan de rechter die volgens de wet bevoegd 
zou zijn, als onredelijk bezwarend aangemerkt. Dit 
is alleen anders als het beding de consument een 
termijn gunt van ten minste een maand nadat de 
gebruiker zich schriftelijk jegens hem op het beding 
heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil 
door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Art. 6:236 BW strekt ertoe de consument te be-
schermen tegen het gebruik van een beding dat 
als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt. Dat 
brengt mee dat een arbitraal beding waarin niet de 
in art. 6:236, aanhef en onder n, BW bedoelde ter-
mijn van ten minste een maand is opgenomen, on-
redelijk bezwarend is. Daaraan kan niet afdoen dat 
de consument die termijn feitelijk wel heeft gehad.

2.8.4 Gelet op hetgeen hiervoor in 2.8.2 
is overwogen, dient de voorzienin-

genrechter die beslist op een verzoek om verlof tot 
tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis, met het 
oog op een effectieve bescherming van het belang 
van de consument tegen wie een in de algemene 
voorwaarden opgenomen beding wordt ingeroepen 
dat voorziet in beslechting van een geschil door een 
ander dan de rechter die volgens de wet bevoegd 
zou zijn, ambtshalve te onderzoeken of aannemelijk 
is dat sprake is van een beding dat op grond van 
art. 6:236, aanhef en onder n, BW onredelijk be-
zwarend is in de zin van art. 6:233, aanhef en onder 
a, BW. Een marginale beoordeling door de voor-
zieningenrechter volstaat hierbij niet en de voor-
zieningenrechter kan niet louter afgaan op hetgeen 
hierover in het arbitrale vonnis is vermeld.
Indien naar het oordeel van de voorzieningenrech-
ter aannemelijk is dat het arbitrale beding onredelijk 
bezwarend is, dient de voorzieningenrechter, zo no-
dig ambtshalve, het verlof te weigeren op grond van 
art. 1063 lid 1 Rv in verbinding met art. 1065 lid 
1, aanhef en onder a, Rv tenzij de consument zich 
daartegen verzet.
Hetgeen hiervoor in 2.5.6-2.5.7 is overwogen, is 
van overeenkomstige toepassing.
Aldus bestaat geen relevant verschil met hetgeen 
ingevolge de rechtspraak van het HvJEU geldt ten 
aanzien van de toepassing van art. 1063 lid 1 Rv 
in geval van een tegen een consument gewezen ar-
bitraal vonnis. Daarbij verdient opmerking dat bij 
een arbitraal beding dat onderdeel uitmaakt van 
algemene voorwaarden het regime van Richtlijn 
93/13 en dat van art. 6:236, aanhef en onder n, BW 
steeds naast elkaar van toepassing zullen zijn. Op 
dit punt kan dan ook eenzelfde benaderingswijze 
worden gevolgd, hetgeen de hanteerbaarheid van 
de onderhavige regels ten goede komt.

2.8.5 Of een arbitraal beding dat niet in-
gevolge art. 6:236, aanhef en onder 

n, BW als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, 
de toets van art. 6:233 BW kan doorstaan, hangt 
af van de omstandigheden van het geval. Bij de 
beoordeling van een verzoek tot tenuitvoerlegging 
van een arbitraal vonnis, geldt ten aanzien van een 
dergelijk beding hetgeen hiervoor in 2.5.5-2.5.7 en 
2.6.2-2.6.5 is overwogen.

2.8.6 De eerste prejudiciële vraag stelt 
onder a verder nog aan de orde of 

de voorzieningenrechter - in het geval waarin aan-
nemelijk is dat het arbitrale beding voldoet aan de 
in art. 6:236, aanhef en onder n, BW vermelde eis 
- zo nodig ambtshalve dient na te gaan of aanne-
melijk is dat de consument daadwerkelijk de in het 
beding opgenomen termijn is gegund.

2.8.7 Het fundamentele karakter van het 
hiervoor in 2.8.2 genoemde recht 

op toegang tot de rechter brengt mee dat de voor-
zieningenrechter, indien aannemelijk is dat het ar-
bitrale beding de consument ten minste een maand 
gunt om te kiezen voor beslechting van het geschil 
door de overheidsrechter, zo nodig ambtshalve 
dient na te gaan of aannemelijk is dat de consu-
ment daadwerkelijk de in het beding opgenomen 
termijn van ten minste een maand is gegund. In dat 
verband volstaat in beginsel dat het arbitrale von-
nis of de toelichting van de verzoekende partij de 
gegevens vermeldt waaruit blijkt welke termijn de 
consument is gegund.
Indien niet aannemelijk is dat de consument daad-
werkelijk de in het gehanteerde beding genoemde 
termijn van ten minste een maand is gegund, dient 
de voorzieningenrechter, zo nodig ambtshalve, het 
verlof te weigeren op grond van art. 1063 lid 1 Rv 
in verbinding met art. 1065 lid 1, aanhef en onder 
a, Rv, tenzij de consument zich daartegen verzet.
Hetgeen hiervoor in 2.5.6-2.5.7 is overwogen, is 
van overeenkomstige toepassing.

Vraag 2: veertiendagenbrief en strijd met de open-
bare orde als bedoeld in art. 1065 Rv

2.9.1 De tweede prejudiciële vraag stelt 
allereerst aan de orde of de voorzie-

ningenrechter die een verzoek beoordeelt om verlof 
tot tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis, dat is 
gewezen tegen een consument, het verlof ingevolge 
art. 1063 lid 1 Rv dient te weigeren op de grond dat 
aannemelijk is dat het arbitrale vonnis in strijd is 
met de openbare orde als bedoeld in art. 1065 lid 1, 
aanhef en onder e, Rv, omdat in het arbitrale vonnis 
buitengerechtelijke incassokosten zijn toegewezen, 
terwijl niet blijkt of de arbiter heeft onderzocht of is 
voldaan aan art. 6:96 lid 6 BW (het vereiste van de 
veertiendagenbrief).
Voor het geval het antwoord op die vraag luidt dat 
de enkele omstandigheid dat uit het arbitrale von-
nis niet blijkt dat is onderzocht of is voldaan aan 
art. 6:96 lid 6 BW, onvoldoende is voor het oordeel 
dat het arbitrale vonnis in strijd is met de openbare 
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orde als bedoeld in art. 1065 lid 1, aanhef en onder 
e, Rv, stelt de tweede prejudiciële vraag aan de orde 
of de voorzieningenrechter tot een dergelijk oordeel 
kan komen nadat aan de verzoeker op dit punt een 
nadere toelichting is gevraagd en uit die toelichting 
blijkt dat niet is voldaan aan art. 6:96 lid 6 BW.

2.9.2 Op grond van art. 6:96 lid 6 BW is 
een consument-schuldenaar de re-

delijke kosten ter verkrijging van vergoeding buiten 
rechte (de buitengerechtelijke incassokosten) pas 
verschuldigd indien hij, na het intreden van zijn 
verzuim, onder vermelding van de gevolgen van het 
uitblijven van betaling, vruchteloos is aangemaand 
tot betaling binnen een termijn van veertien da-
gen (de veertiendagenbrief). Deze bepaling strekt 
tot bescherming van de consument-schuldenaar 
en beoogt te voorkomen dat de consument wordt 
overvallen door het verschuldigd worden van in-
cassokosten.  Zij vindt haar grondslag niet in het 
Unierecht.

2.9.3 De tweede prejudiciële vraag neemt 
kennelijk tot uitgangspunt dat de 

omstandigheid dat art. 6:96 lid 6 BW in het ar-
bitrale vonnis niet of niet juist is toegepast, ertoe 
leidt dat aannemelijk is dat het arbitrale vonnis of 
de wijze waarop het tot stand kwam in strijd is met 
de openbare orde. Van strijd met de openbare orde 
als bedoeld in art. 1065 lid 1, aanhef en onder e, Rv 
is evenwel slechts sprake indien - voor zover thans 
van belang - de inhoud of uitvoering van het ar-
bitrale vonnis strijd oplevert met dwingend recht 
van een zo fundamenteel karakter dat de naleving 
ervan niet door beperkingen van procesrechtelijke 
aard mag worden verhinderd. Art. 6:96 lid 6 BW 
kan niet worden aangemerkt als een zodanige be-
paling.
Dat betekent dat de voorzieningenrechter die het 
verlof tot tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis 
beoordeelt, dit verlof niet op grond van art. 1063 
lid 1 Rv in verbinding met art. 1065 lid 1, aanhef 
en onder e, Rv kan weigeren op de grond dat hem 
blijkt dat in het arbitrale vonnis art. 6:96 lid 6 BW 
niet of niet deugdelijk is toegepast. Het gaat hier 
weliswaar om consumentenbescherming, maar dat 
leidt niet tot een andere conclusie, nu het geen recht 
van openbare orde of Unierecht betreft. Het Unie-
rechtelijke gelijkwaardigheidsbeginsel speelt dan 
ook geen rol. Het niet of niet juist toepassen van art. 
6:96 lid 6 BW valt als zodanig evenmin onder een 
van de andere in art. 1065 lid 1 Rv geregelde gron-
den die ingevolge art. 1063 lid 1 Rv tot weigering 
van het verlof tot tenuitvoerlegging kunnen leiden. 
Het voorgaande laat onverlet hetgeen hiervoor in 
2.6.1-2.6.5 is overwogen.

Slotsom

2.10 Samengevat betekent het voorgaande 
dat de voorzieningenrechter die een 

verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging van een ar-
bitraal vonnis in een consumentenzaak beoordeelt, 

verplicht is om ambtshalve na te gaan of (zoals 
hiervoor nader uitgewerkt):
(i) het arbitrale beding oneerlijk is in de zin van het 
Europese consumentenrecht;
(ii) een beding op grond waarvan de vor-
dering tegen de consument in het arbitrale 
vonnis is toegewezen oneerlijk is in de zin van het 
Europese consumentenrecht;
(iii) het arbitrale beding de consument een 
termijn gunt van ten minste een maand 
nadat de wederpartij zich op het arbitrale beding 
heeft beroepen om alsnog ervoor
te kiezen dat het geschil aan de overheidsrechter 
wordt voorgelegd; en of
(iv) de consument daadwerkelijk de in het ar-
bitrale beding opgenomen termijn van ten 
minste een maand is gegund.
De voorzieningenrechter moet onderzoek doen 
als dat voor de ambtshalve beoordeling nodig is. 
Hierbij kan worden gedacht aan het opvragen van 
bepaalde stukken of het vragen om een toelichting 
door de verzoeker of de consument, die daartoe 
moeten worden uitgenodigd.
Indien aannemelijk is dat een van de hiervoor onder 
(i)-(ii) genoemde gevallen zich voordoet of indien 
aannemelijk is dat een van de onder (iii)-(iv) ge-
noemde gevallen zich niet voordoet, moet de voor-
zieningenrechter het verlof in beginsel weigeren. 
Dat betekent dat het arbitrale vonnis niet tegen de 
consument ten uitvoer kan worden gelegd.
De voorzieningenrechter onderzoekt niet ambts-
halve of de schuldeiser voldoende heeft gesteld 
voor toewijzing van de gevorderde incassokosten 
en of hij andere daarvoor geldende regels heeft na-
geleefd. (Enz., enz., Red.)

NOOT

1. Achtergrond van deze prejudiciële beslissing vormt de 
ophef die in 2018 is ontstaan over e-Court en digitale 

arbitrage in verstekzaken.2 De rechten van de consumenten 
zouden door de werkwijze van e-Court in het gedrang ko-
men. De vraag rees welke controle de overheidsrechter heeft 
op deze moderne, snelle en goedkope vorm van alternatieve 
geschillenbeslechting. Meer in het bijzonder rees de vraag 
of de voorzieningenrechter zich bij de beoordeling van een 
verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging van een arbitraal 
vonnis van e-Court, gewezen tegen een consument, gehou-
den is - zo nodig ambtshalve - te beoordelen of is voldaan 
aan regels van consumentenrecht. Naar aanleiding van alle 
ophef staakte e-Court zijn activiteiten, hetgeen het stellen 
van prejudiciële vragen bemoeilijkte.3 E-Court is evenwel 
niet het enige scheidsgerecht waar de geschillenbeslech-
ting in grote mate gedigitaliseerd is. De voorzieningenrech-
ter te Amsterdam greep het verzoek tot een exequatur voor 

2 Zie bijv. <https://www.mr-online.nl/juristen-laten-weinig-heel-van-
werkwijze-e-court/>.
3 In Rb. Overijssel 15 juni 2018, ECLI: NL: RBOVE: 2018: 2037 deed 
e-Court een eigenaardige poging om toch een prejudiciële vraag te 
ontlokken.
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de tenuitvoerlegging van een arbitraal verstekvonnis van de 
Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland (StAR) aan om 
prejudiciële vragen te richten aan de Hoge Raad.4

2. Gevraagd is in hoeverre de voorzieningenrechter in 
een exequaturprocedure ambtshalve dient te onder-

zoeken of het arbitraal vonnis gewezen tegen een consu-
ment de regels van Europees respectievelijk nationaal con-
sumentenrecht in acht neemt. Bij de Europeesrechtelijke 
regels gaat het om de Richtlijn oneerlijke bedingen5 en de 
omzetting hiervan in het nationale recht (art. 6:233 sub a 
BW) en bij het nationale recht gaat het, zo maak ik op uit de 
uitspraak, om de toetsing aan de zwarte lijst (art. 6:236 sub 
n BW) en het vereiste van de veertiendagenbrief (art. 6:96 
lid 6 BW).6 Kort samengevat besliste de Hoge Raad dat de 
naleving van Europese regels zonder meer, en die van natio-
naal recht soms wel (art. 6:236 sub n BW) en soms niet (art. 
6:96 lid 6 BW) ambtshalve moet worden beoordeeld. Dat 
de ene ‘nationale’ rechtsregel de andere niet is, zal ik hierna 
toelichten. De noot is als volgt opgebouwd. Eerst behandel 
ik de overwegingen inzake de ambtshalve beoordeling of 
Europees recht, meer in het bijzonder de Richtlijn oneerlijke 
bedingen is nageleefd (nr. 3-5), daarna volgt een bespreking 
van de overwegingen inzake de ambtshalve toetsing aan art. 
6:236 sub n BW (nr. 6-7) en tot slot ga ik in op de overwe-
gingen betreffende de ambtshalve toepassing van art. 6:96 
lid 6 BW (nr. 8). Ik sluit af met een kritische conclusie (nr. 
9). De gestelde vragen zijn gelet op de vraagstelling niet 
slechts van belang voor digitale arbitrage maar ook voor 
‘analoge’ arbitrage. Ook gelden zij zowel voor verstekvonnis-
sen als voor op tegenspraak gewezen vonnissen (punt 2.3). 
Dit maakt deze uitspraak zonder meer relevant voor het 
bouwrecht. Art. 14 van de model koop-/aannemingsover-
eenkomst voor eengezinshuizen 2014 bevat een arbitrage-
beding, net als art. 17 van de Algemene Voorwaarden voor 
Aanneming van werk 2013 (AVA 2013).

De Richtlijn oneerlijke bedingen

3. Bij de toetsing aan de hand van de Richtlijn oneerlij-
ke bedingen onderscheidt de Hoge Raad enerzijds de 

toetsing van het arbitragebeding dat toegang geeft tot het 
scheidsgerecht en de consument afhoudt van de overheids-
rechter en anderzijds de toetsing van het contractuele be-
ding dat de grondslag vormt voor de in het arbitrale vonnis 
vastgestelde vordering. Daarbij zij in incassozaken in eerste 
instantie gedacht aan eventuele boetebedingen maar in 
arbitragezaken kunnen bijvoorbeeld ook vervaltermijnen of 
bedingen die de opschorting of verrekening verbieden een 
rol spelen. Dat in een exequaturprocedure de beoordeling of 
de Richtlijn in het arbitraal vonnis is nageleefd een verplicht 
karakter draagt, volgt uit de jurisprudentie van het HvJ EU.7 

4 Rb. Amsterdam 27 februari 2019, ECLI: NL: RBAMS: 2019: 1338.
5 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende 
oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, PbEU 1993, L 
95/29.
6 Dat deze tweedeling eigenlijk niet opgaat wat betreft de zwarte lijst, 
zal ik onder 6 uiteenzetten.
7 HvJ EG 6 oktober 2009, zaak nr. C-40/08, ECLI: EU: C: 2009: 615 
(Asturcom), punt 53-54; HvJ EU 28 juli 2016, zaak nr. C-168/15, ECLI: 
EU: C: 2016: 602 (Tomášová), punt 32.

Aan deze verplichting ligt het Unierechtelijke gelijkwaar-
digheidsbeginsel ten grondslag. Indien hij op grond van de 
nationale procesregels in het kader van een vergelijkbare 
executieprocedure ambtshalve moet onderzoeken of spra-
ke is van strijd met nationale voorschriften van openbare 
orde, dient de rechter ook, zodra hij beschikt over de daartoe 
noodzakelijke gegevens, feitelijk en rechtens - ambtshalve te 
beoordelen of strijd bestaat met de Richtlijn oneerlijke be-
dingen. Is het arbitragebeding oneerlijk, dan dient het verlof 
te worden geweigerd op grond van art. 1063 lid 1 Rv jo. art. 
1065 lid 1 sub a Rv. Is een ander beding oneerlijk, dan is de 
grondslag voor de weigering art. 1063 lid 1 Rv jo. art. 1065 lid 
1 sub e Rv. De Hoge Raad benadrukt dat de oneerlijkheid-
stoets zelf niet van openbare orde is en dat de consument 
zich dus mag verzetten tegen genoemde weigering.

4. De Hoge Raad volgt de lijn uitgezet in Heesakkers/
Voets8 en bevestigt dat art. 6:233 sub a BW, een na-

tionaalrechtelijke bepaling die dient ter omzetting van de 
oneerlijkheidsnorm, ambtshalve moet worden toegepast 
(punt 2.5.4). Benadrukt zij dus dat niet rechtstreeks toe-
passing aan de Richtlijn oneerlijke bedingen wordt gegeven, 
maar aan de richtlijnconform uit te leggen, nationaalrech-
telijke onredelijk bezwarend-norm. Met het oog op het 
doeltreffendheidsbeginsel oordeelt de Hoge Raad dat een 
marginale beoordeling van de oneerlijkheid niet volstaat 
(punt 2.5.5). De rechter mag evenmin afgaan op wat in het 
arbitraal vonnis is bepaald. Dit houdt in dat hij over aanvul-
lende informatie dient te beschikken.9 Hier moet de rechter 
zo nodig actief naar op zoek gaan door instructiemaatrege-
len te nemen (punt 2.5.6 en 2.5.7). Vaststaat dat de rechter 
hierbij het beginsel van hoor en wederhoor in acht neemt. 
De Hoge Raad noemt ‘het opvragen van bepaalde stukken 
of het vragen om een toelichting door de verzoeker of de 
consument, die daartoe moeten worden uitgenodigd’ (punt 
2.10).10 In het kader van de ambtshalve toepassing is door 
de rechtspraak een vragenformulier ontwikkeld aan de hand 
waarvan bij de professionele partij om informatie wordt ge-
vraagd. Het is denkbaar dat dit formulier wordt uitgebreid 
of dat een vergelijkbaar formulier wordt ontworpen voor de 
procedure op grond van art. art. 1062 Rv. Duidelijk is wel dat 
onderhavige uitspraak de procedure tot verlening van het 
exequatur ingrijpend wijzigt. Deze procedure is normaal ge-
sproken ex parte - dus zonder dat de wederpartij wordt op-
geroepen, laat staan gehoord - en het is in beginsel aan de 
consument-wederpartij om een vordering tot vernietiging 
van het arbitrale vonnis in te stellen.

5. De verwijzende rechter wil voorts graag vernemen 
hoe de oneerlijkheid van het arbitragebeding moet 

worden vastgesteld in het licht van de Europese Richtlijn. 
Bij de beantwoording van deze vraag plaatst de Hoge Raad 

8 HR 13 september 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 691.
9 De uitspraak van de Hoge Raad sluit naadloos aan bij het een dag 
eerder gewezen arrest inzake de Poolse betalingsbevelprocedure die 
qua procedurele kenmerken veel gemeen heeft met de exequaturpro-
cedure: HvJ EU 7 november 2019, gevoegde zaken nr. C-419/18 en 
C-483/18, ECLI: EU: C: 2019: 930 (Profi Credit Polska II), r.o. 67.
10 De lijst is raadpleegbaar via: <https://www.rechtspraak.nl/Orga-
nisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/
Paginas/Rechter-eist-meer-informatie-in-consumentenzaken.aspx>.
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het Sebestyén-arrest centraal.11 De Hoge Raad bespreekt de 
bij de oneerlijkheidstoets, dat wil zeggen bij de vaststelling 
van de onredelijk bezwarendheid van het arbitragebeding, 
te betrekken gezichtspunten. Hij benoemt de door het HvJ 
EU verschafte gezichtspunten bij de toetsing van een ar-
bitragebeding (de ‘fictieve wilsovereenstemming’-toets12 en 
gevolgen van het beding in het kader van het op de overeen-
komst toepasselijke recht) (punt 2.6.2). Vervolgens haalt hij 
onderdeel (q) aan van de Europese indicatieve lijst waarin 
een arbitragebeding als potentieel oneerlijk wordt aange-
merkt omdat het de toegang tot de rechter belemmert 
(punt 2.6.3). Hoewel de Hoge Raad dit niet aangeeft, legt 
gelet op art. 3 lid 1 Richtlijn mijns inziens ook een gebrek aan 
wederkerigheid – de consument heeft zelf geen toegang tot 
arbitrage - gewicht in de schaal.13 In punt 2.6.4 onderstreept 
de Hoge Raad de betekenis van het verstrekken van duide-
lijke en transparante informatie over de verschillen tussen 
arbitrage en overheidsrechtspraak. Die informatie is van 
‘wezenlijk belang’ maar niet zo belangrijk dat zij een naar 
zijn inhoud oneerlijk beding kan rechtvaardigen of dat het 
niet verstrekken van die informatie automatisch tot oneer-
lijkheid leidt. Na dit overzicht van Europese gezichtspunten 
wijst de Hoge Raad op de door art. 6:236 sub n BW bepaalde 
termijn. De maand bedenktijd is beslissend naar Nederlands 
recht. Interessant is dat de Hoge Raad een a contrario-rede-
nering duidelijk uitsluit: wordt de maand bedenktijd gegund, 
dan kan het beding nog steeds oneerlijk en dus onredelijk 
bezwarend zijn gelet op de aangehaalde gezichtspunten. In 
het bijzonder dient dan te worden nagegaan of het verstrek-
ken van genoemde informatie is geborgd (ten tijde van de 
contractssluiting of in het beding zelf). De grondslag van de 
toetsing vormt dan de open norm van art. 6:233 sub a BW. 
Het gaat dan, anders dan bij de toetsing aan de zwarte lijst, 
om een omstandighedentoets.

Het arbitragebeding op de zwarte lijst

6. Aan de vraag of voor toewijzing van het verzoek tot 
verlof nodig is dat (ambtshalve) wordt nagegaan of de 

maandtermijn uit art. 6:236 sub n BW is gegund, schenkt de 
Hoge Raad apart aandacht in punt 2.8.1 e.v. Hoewel die vraag 
de eerste vraag is die door de verwijzende rechter is gesteld, 
komt de Hoge Raad pas in tweede instantie toe aan de be-
antwoording hiervan. Reden hiervoor is dat de Hoge Raad 
de ambtshalve toetsing aan de zwarte lijst van Nederlandse 
origine onderscheidt van de toetsing op oneerlijkheid in de 
zin van de Richtlijn oneerlijke bedingen. Dit wordt bevestigd 
in punt 2.8.3 waarin de Hoge Raad aangeeft dat ‘het regime 
van Richtlijn 93/13 en dat van art. 6:236, aanhef en onder n, 
BW steeds naast elkaar van toepassing zullen zijn’. Hoewel 
art. 6:236 sub n BW niet voortkomt uit Europees recht (punt 
2.8.2) kan volgens de Hoge Raad ‘eenzelfde benaderings-

11 HvJ EU 3 april 2014, zaak nr. C-342/13, ECLI: EU: C: 2014: 1857 
(Sebestyén/Raiffeisen Bank Zrt).
12 Die toets behelst de vraag “of de gebruiker van deze algemene 
voorwaarde door op een eerlijke en billijke wijze te onderhandelen met 
de consument, redelijkerwijs ervan kon uitgaan dat de consument 
een dergelijk beding zou aanvaarden indien daarover afzonderlijk was 
onderhandeld”.
13 Vgl. art. A21 van de Verzekeringsvoorwaarden Menzis 2018.

wijze worden gevolgd, hetgeen de hanteerbaarheid van de 
onderhavige regels ten goede komt’. Dit is mijns inziens een 
ongelukkige overweging, die geen recht doet aan de omzet-
ting en doorwerking van het Europees recht en de Richtlijn 
oneerlijke bedingen in het bijzonder. Zij brengt ten onrechte 
een scherp onderscheid aan tussen nationaal en Europees 
recht (6.1) en vermengt de procesrechtelijke en materi-
eelrechtelijke aspecten van de doorwerking van Europees 
recht in het nationale privaatrecht (6.2). 

6.1 Wat betreft het eerste kritiekpunt zij opgemerkt 
dat ik dit punt al eerder maakte in TBR 2016/86.14 

Het staat buiten kijf dat de lijsten met grijze en zwarte be-
dingen nationaal recht vormen. Zij zijn echter een nadere 
uitwerking van de onredelijk bezwarend-norm in de busi-
ness-to-consumer-verhouding (b2c-verhouding), een norm 
die dient ter omzetting van de Europese oneerlijkheidsnorm 
uit art. 3 lid 1 Richtlijn oneerlijke bedingen. Bij de bedingen 
op de grijze en zwarte lijst heeft de nationale wetgever de 
consument een bewijsvoordeel gegeven bij het aantonen 
van die oneerlijkheid. Ook heeft hij invulling gegeven aan 
de definitie uit de richtlijn: van die bedingen staat vast (art. 
6:236 BW) of wordt vermoed (art. 6:237 BW) dat zij ‘in strijd 
met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de over-
eenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de 
partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoren’. 
Dat de lijsten bestaan, is te danken aan art. 8 van de Richtlijn 
oneerlijke bedingen, waarin staat dat de lidstaten strengere 
bepalingen ter bescherming van de consument mogen tref-
fen op het geharmoniseerde terrein, dat van de inhoudelijke 
toetsing van algemene voorwaarden.

6.2 De verplichting om ambtshalve te onderzoeken 
en vast te stellen dat een beding oneerlijk is in de 

zin van de Richtlijn oneerlijke bedingen, is ingegeven door 
de beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid, 
die de effectieve doorwerking van Europees recht garan-
deren. Deze zogenaamde Rewe15-beginselen vergen dat 
de open onredelijk bezwarend-norm uit afdeling 6.5.3 BW, 
welke norm in de b2c-verhouding de oneerlijkheidsnorm 
uit de richtlijn omzet, ambtshalve wordt toegepast. Dat 
deze norm nader wordt geconcretiseerd door de wetgever 
in de lijsten, maakt haar achtergrond naar mijn mening niet 
minder Europees (hiervoor nr. 6.1). Het gaat bij ambtshalve 
toetsing door de rechter om de procedurele bescherming 
van de consument, ter compensatie van het risico dat hij als 
gevolg van een gebrek aan kennis of middelen niet zelf voor 
zijn rechten opkomt. Ook de lijsten dienen dus ambtshalve 
te worden toegepast met het oog op bovengenoemde be-
ginselen en niet met het oog op de niet nader gedefinieerde 
hanteerbaarheid van het recht. Dit onderkent de Hoge Raad 
wel in punt 2.8.4 waarin hij erop wijst dat de rechter ‘met het 
oog op een effectieve bescherming van het belang van de 
consument tegen wie een in de algemene voorwaarden op-
genomen beding wordt ingeroepen dat voorziet in beslech-

14 ‘Over doorwerking van Europese richtlijnen en de ambtshalve toet-
sing aan art. 6:233 onder a BW’. Reactie op de noot van J.H. Meerburg 
bij Raad van Arbitrage voor de Bouw 4 november 2015, No. 80824 (TBR 
2016/43), TBR 2016/86, p. 558-559.
15 HvJ EU 16 december 1976, zaak nr. C-45/76, Jur. 1976, p. 2043 
(Comet) en HvJ EU 16 december 1976, zaak nr. C-33/76, Jur. 1976, p. 
1989 (Rewe).
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ting van een geschil door een ander dan de rechter die vol-
gens de wet bevoegd zou zijn” verplicht is om “ambtshalve te 
onderzoeken of aannemelijk is dat sprake is van een beding 
dat op grond van art. 6:236, aanhef en onder n, BW onredelijk 
bezwarend is in de zin van art. 6:233, aanhef en onder a, BW.’

7. De Hoge Raad gaat uitgebreid in op de materiële toet-
sing aan de onredelijk bezwarend-norm van art. 6:233 

sub a jo. art. 6:236 sub n BW. Daarbij dient te worden vast-
gesteld of het beding de consument de maandtermijn gunt. 
Dat, als dit niet zo is, de termijn feitelijk wel is gegund, vol-
staat dus niet (punt 2.8.3 slot). Dit hangt samen met het 
peilmoment van de onredelijk bezwarend-toets, i.e. het mo-
ment van de contractssluiting. De Hoge Raad maakt geen 
uitzondering voor arbitragebedingen die zijn overeengeko-
men voor de plaatsing van het beding op de zwarte lijst.16 
Gelet op het fundamentele recht op toegang tot de rechter 
moet voorts ook worden nagegaan of de consument daad-
werkelijk een termijn van een maand heeft gehad om zich 
alsnog tot de overheidsrechter te wenden. In beginsel is wel 
voldoende dat het arbitrale vonnis of de toelichting van de 
verzoekende partij de gegevens vermeldt, waaruit blijkt wel-
ke termijn de consument is gegund. Bijzondere vermelding 
verdient de overweging dat ook de arbiter ambtshalve dient 
te beoordelen of een arbitraal beding onredelijk bezwarend 
is (punt 2.8.2).

De veertiendagenbrief

8. Volgens de Werkgroep ambtshalve toetsing van het 
Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toe-

zicht (LOVCK&T) is art. 6:96 lid 6 BW betreffende de veer-
tiendagenbrief en de verschuldigdheid van buitengerech-
telijke incassokosten van openbare orde en is ambtshalve 
toetsing hieraan geboden.17 De Hoge Raad wijkt nadrukkelijk 
af van deze zienswijze. In lijn met eerdere rechtspraak, han-
teert hij een strikte uitleg van het begrip openbare orde.18 
Art. 6:96 lid 6 BW betreft ‘geen dwingend recht van een zo 
fundamenteel karakter dat de naleving ervan niet door be-
perkingen van procesrechtelijke aard mag worden verhin-
derd’ (punt 2.9.3). Omdat art. 6:96 lid 6 BW ook niet dient ter 
omzetting van een Europese richtlijn, is het gelijkwaardig-
heidsbeginsel evenmin van toepassing. De rechter behoeft 
niet ambtshalve aan dit artikel te toetsen en mag ook geen 
verlof weigeren indien sprake is van strijd met deze bepaling. 
Bij het juridisch op zichzelf steekhoudende punt 2.9.3 kun-
nen twee kritische kanttekeningen worden geplaatst. 

8.1 Allereerst blijft hierdoor het gebruik van arbitrage 
voor incassobureaus, ondanks de aangescherpte 

toetsing van algemene voorwaarden, een aantrekkelijke 
optie. Als de consument niet verschijnt in een gerechtelijke 
incassoprocedure, gaat de rechter over tot een uitgebreide 
controle conform het Rapport Ambtshalve toetsing III. Deze 

16 In weerwil van hetgeen werd betoogd door M. Niesen & Y.R.R.R. de 
Mul in: ‘Arbitraal beding: oneerlijk/onredelijk bezwarend?’, TvA 2016/24, 
p. 31.
17 Rapport ambtshalve toetsing III (mei 2018), online raadpleegbaar: 
<https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/rapport-at-III-
31-juli-2018.pdf>, p. 93.
18 HR 1 juni 2018, ECLI: NL: HR: 2018: 818.

controle betreft ook de naleving van art. 6:96 lid 6 BW. Dit 
wordt bevestigd door eerdergenoemde vragenlijst, waarin 
om informatie inzake de veertiendagenbrief wordt verzocht. 
Middels arbitrage kan een bedrijf deze strenge controle dus 
deels ontwijken, hetgeen afbreuk doet aan de effectiviteit 
van de door deze regel geboden bescherming. 

8.2 Het tweede kritiekpunt betreft de inconsistente 
bejegening van nationaal recht ter bescherming 

van de consument dat niet geharmoniseerd is. In het Gratis 
Mobieltjes-arrest19 koos de Hoge Raad voor het gelijkscha-
kelen van de regeling koop op afbetaling en de Europese 
regels inzake consumentenkrediet. Onder punt 3.11.2 van 
genoemd arrest overwoog hij dat ‘beide regelingen (van 
koop op afbetaling en van consumentenkrediet) in de prak-
tijk vrijwel steeds naast elkaar van toepassing zullen zijn. Op 
dit punt kan derhalve eenzelfde benaderingswijze worden 
gevolgd, hetgeen de hanteerbaarheid van de onderhavige 
regels ten goede komt.’ Hetzelfde argument van de han-
teerbaarheid van de regels van nationale en Europese oor-
sprong is in onderhavige uitspraak gebruikt om de ambts-
halve toepassing van de zwarte lijst te rechtvaardigen (punt 
2.8.4). Als gezegd is dit hanteerbaarheidsargument echter 
overbodig (nr. 6.2). Het argument had gezien het eerste kri-
tiekpunt beter kunnen worden aangewend om ten aanzien 
van de naleving van art. 6:96 lid 6 BW ‘eenzelfde benade-
ringswijze’ voor te schrijven. Uit het LOVCK-rapport blijkt 
dat deze nationaalrechtelijke regeling ook onderdeel vormt 
van de ambtshalve toepassing. Een dergelijke eenvormige 
benaderingswijze voorkomt de fragmentering van het con-
sumentenrecht. De toepassing van het hanteerbaarheidsar-
gument zou mijns inziens niet beperkt moeten zijn tot die 
gevallen waarin sprake is van samenloop van nationaal en 
Europees recht (‘het naast elkaar van toepassing zijn’). Die 
vraag is namelijk een bijzonder netelige in een meerlagige 
rechtsorde (zie hiervoor de bespreking van art. 6:236 sub n 
BW).20 Zij zou breder moeten worden opgevat: waar de na-
leving van nationaal consumentenrecht ter omzetting van 
een richtlijnnorm ambtshalve wordt onderzocht, zou dit ook 
moeten gelden voor nationaal consumentenrecht dat niet is 
geharmoniseerd.

9. De Hoge Raad brengt enerzijds een onderscheid aan 
waar dit eigenlijk niet bestaat (art. 6:236 sub n BW is 

niet naast de richtlijn van toepassing). De gevolgen hiervan 
blijven beperkt doordat hij het onderscheid middels het ta-
melijk ongrijpbare hanteerbaarheidsargument gladstrijkt. 
Anderzijds brengt de Hoge Raad een onderscheid aan dat er 
formeel wel is (art. 6:96 lid 6 BW is niet van Europese origine 
of van openbare orde) maar er om hanteerbaarheidsrede-
nen - zou met hanteerbaarheid de effectiviteit en consis-
tente toepassing van het geheel aan regels ter bescherming 
van de consument worden bedoeld - eigenlijk niet zou mo-
gen zijn.

C.M.D.S. Pavillon

19 HR 12 februari 2016, ECLI: NL: HR: 2016: 236.
20 In de Gratis Mobieltjes-zaak is het samenloopargument overigens 
ontkracht: N. Huppes, C.M.D.S. Pavillon en T. Wildenbeest. ‘De fabel van 
het gratis mobieltje’, NTBR 2019/5, p. 20-32. 


