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R ECHT

IN ZICHT
In deze rubriek wordt een juridisch vraagstuk uitgelegd aan de hand van een maatschappelijke
gebeurtenis. Dit betekent dat een juridisch relevante gebeurtenis wordt gebruikt als kapstok om
inzicht te geven in een rechtsonderwerp. Het doel is uitleg, de actualiteit is hulpmiddel. De rubriek
is vooral gericht op de beginnende student. De bijdragen worden geschreven op uitnodiging van de
redactie.

Exoneraties in consumentenovereenkomsten
Prof.mr. M.B.M. Loos*
‘Wij zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.’ ‘Deelname is op eigen risico.’ Met
een dergelijke exoneratieclausule proberen bedrijven onder hun wettelijke aansprakelijkheid uit te
komen. Zijn dergelijke bedingen eigenlijk toegestaan of hoeft een consument zich niets van deze
bepalingen aan te trekken? Mede aan de hand van Europese rechtspraak zal betoogd worden dat
meestal het laatste het geval is.

1 I NLEIDING
‘Wij zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.’ ‘Deelname is op eigen risico.’ Iedereen kent bordjes met boodschappen als deze,
en algemene voorwaarden staan er vol mee. Met
een dergelijke exoneratieclausule proberen bedrijven onder hun aansprakelijkheid uit te komen. In
de praktijk komen vier typen aansprakelijkheidsbeperkingen voor. Een eerste type is het beding
waarmee de verbintenis die de schuldenaar op zich
neemt zelf wordt beperkt – waar normaal gesproken een resultaat mocht worden verwacht, verplicht de schuldenaar zich slechts om de nodige
inspanningen te verrichten om het resultaat te bereiken. In een dergelijk geval is minder snel sprake
van een tekortkoming en dus ook van aansprakelijkheid. Ook treft men regelmatig bedingen aan
waarmee het begrip ‘overmacht’ wordt uitgebreid,
waardoor omstandigheden die normaal gesproken
voor risico van de schuldenaar komen, zoals het gebruik van gebrekkig gereedschap (art. 6:77 BW),
voor risico van de wederpartij komen.1 Een derde
vorm betreft bedingen waarmee het bewijs van de
toerekenbaarheid van de tekortkoming op de wederpartij wordt gelegd, terwijl uit artikel 6:74 BW
voortvloeit dat het juist aan de schuldenaar is om
te bewijzen dat sprake is van overmacht. Een dergelijk beding is nooit toegestaan indien het is opgenomen in tegenover een consument gehanteer∗

Prof.mr. M.B.M. Loos is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder Europees consumentenrecht, aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan het Centre for the Study of European Contract Law van die universiteit.
1 Zie hierover nader R.H.C. Jongeneel, ‘Aansprakelijkheidsbeperking’, in: B. Wessels, R.H.C. Jongeneel, M.L. Hendrikse

de algemene voorwaarden.2 In dit artikel richt ik
mij echter primair op de ‘zuivere’ exoneratieclausule, waarmee de gebruiker van de algemene voorwaarden simpelweg zijn aansprakelijkheid uitsluit
of deze beperkt tot een bepaald bedrag, tot bepaalde typen schaden (bijv. wel letselschade en zaakschade, maar geen gederfde winst), of tot gevallen
waarin sprake is van opzet of grove schuld.3 Bij
het hierna gestelde dient echter bedacht te worden
dat wat daar betoogd wordt, van overeenkomstige
toepassing kan zijn op de andere wijzen waarop de
aansprakelijkheid voorkomen of beperkt wordt.4
Daarnaast beperk ik mij in dit artikel tot (in
algemene voorwaarden opgenomen) exoneraties
in overeenkomsten met consumenten. Ik zal daarbij twee vragen trachten te beantwoorden. In de
eerste plaats richt ik mij op de vraag of, en zo ja,
onder welke voorwaarden exoneratieclausules in
consumentenovereenkomsten geoorloofd zijn. In
de tweede plaats zal ik onderzoeken in hoeverre de
Nederlandse rechter, zonder dat hem dat met zoveel woorden gevraagd wordt, verplicht is de exoneratieclausule zelf te beoordelen.

2 D E NEDERLANDSE

REGELGEVING

Een van de uitgangspunten in het Nederlandse privaatrecht is dat iedereen zijn eigen schade draagt,
tenzij er een gegronde reden bestaat om de schade

(red.), Algemene voorwaarden, Deventer: Kluwer 2006 (hierna
aangehaald als: Jongeneel 2006a), p. 282.
2 Zie art. 6:236 onder k BW.
3 Zie uitgebreid over de verschillende typen exoneratieclausules
Jongeneel 2006a, p. 282-283.
4 Zo ook Jongeneel 2006a, p. 283.
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te mogen afwentelen op een ander. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de toerekenbare tekortkoming (wanprestatie, art. 6:74 e.v. BW) en de
onrechtmatige daad (art. 6:162 e.v. BW). Aangezien het grootste deel van het verbintenissenrecht
van aanvullend recht is, staat het partijen vrij om
andere afspraken te maken. In de praktijk gebeurt
dat heel vaak: soms worden garanties verstrekt (zowel door producenten als verkopers), waarmee de
aansprakelijkheid wordt uitgebreid. In andere gevallen wordt de aansprakelijkheid juist ingeperkt
door middel van een exoneratieclausule. Het recht
stelt wel grenzen aan exoneratieclausules. Naast
wettelijke verboden en beperkingen5 geldt in algemene zin dat in algemene voorwaarden opgenomen bedingen niet ‘onredelijk bezwarend’ mogen
zijn; is dat wel het geval, dan is zo’n beding vernietigbaar (art. 6:233 onder a BW). Tot het moment
van vernietiging is het beding echter geldig, zodat
de wederpartij – een consument of een kleine wederpartij6 – in beginsel een beroep op de vernietiging moet doen om aan de gelding van het beding
te ontkomen.7

Als we ons afvragen wanneer een beding
onredelijk bezwarend is,
wordt het al snel onduidelijker
De Nederlandse regeling lijkt hiermee duidelijk.
Als we ons echter afvragen wanneer een beding
onredelijk bezwarend is, wordt het al snel onduidelijker. Volgens artikel 6:233 onder a BW is een
beding in algemene voorwaarden vernietigbaar ‘indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van
de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare
belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de
wederpartij’ (cursief MBML). Dat het beding be5 Zie bijv. art. 7:6 lid 1 BW (consumentenkoop), art. 7:465 BW
(geneeskundige behandelingsovereenkomst), art. 7:508-513
(reisovereenkomst), art. 7:762 BW (aanneming van werk) en
art. 7:658 lid 2 BW (arbeidsovereenkomst).
6 Aan ‘grote’ wederpartijen komt geen beroep op de vernietiging
van een onredelijk bezwarend toe, vgl. art. 6:235 lid 1 BW.
7 Dat geldt overigens blijkens art. 3:40 lid 2 BW ook indien het
gaat om een exoneratieclausule die onder een wettelijk verbod
valt, nu de desbetreﬀende bepalingen slechts strekken tot bescherming van één der partijen.
8 Parl. Gesch. Inv. Boek 6, p. 1579. In deze zin ook R.H.C. Jongeneel, ‘Algemene vernietigingsgronden; de open norm’, in: B.
Wessels, R.H.C. Jongeneel, M.L. Hendrikse (red.), Algemene
voorwaarden, Deventer: Kluwer 2006 (hierna aangehaald als:
Jongeneel 2006b), p. 119.
9 Parl. Gesch. Inv. Boek 6, p. 1580.
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zwarend moet zijn, wil slechts zeggen dat het ten
nadele van de wederpartij moet afwijken van wat
zonder het beding zou hebben gegolden.8 Het nadeel behoeft niet van ﬁnanciële aard te zijn, maar
kan ook immaterieel van aard zijn.9 Niet iedere
nadelige regeling is echter ook onredelijk bezwarend. Het woord ‘onredelijk’ duidt erop dat een
zekere drempel overschreden moet zijn, voordat
een voor de wederpartij ongunstig uitpakkend beding vernietigbaar is. De hoogte van de drempel
behoeft mijns inziens niet steeds dezelfde te zijn:
het is goed denkbaar dat de toetsing terughoudender geschiedt naarmate een partij deskundiger is
of zou moeten zijn. Dat biedt ook mogelijkheden
om met de hoedanigheid van partijen rekening te
houden: een beding dat tegenover een consument
onredelijk bezwarend is, behoeft dat niet te zijn
indien het tegenover een professionele wederpartij
wordt gehanteerd.
Deze ﬂexibiliteit van de open norm van artikel
6:233 onder a BW bergt tegelijkertijd ook een van
haar grootste nadelen in zich: door de ﬂexibiliteit
is de uitkomst van de in het artikel vervatte inhoudscontrole vaak moeilijk voorspelbaar. Gekeken wordt naar alle omstandigheden die zich voordeden op het moment van de contractsluiting.10
De onvoorspelbaarheid is vooral in het nadeel van
de wederpartij, aangezien zij in beginsel dient te
bewijzen dat een beding onredelijk bezwarend is.11
Zij zal immers moeten inschatten of de kans dat
zij in dat bewijs slaagt, zo groot is dat zij het procesrisico kan dragen. Daarbij geldt in het geval van
een consumentenovereenkomst nog dat een door
of tegen de consument ingestelde vordering veelal
van een zodanig geringe omvang is, dat het nauwelijks lonend is om dat procesrisico te lopen.
De wetgever heeft aan de bewijsnood van consumenten tegemoet willen komen met twee lijsten
met bedingen die worden geacht of vermoed onredelijk bezwarend te zijn, indien zij tegenover consumenten worden gehanteerd.12 Bij een beding op
10 Zie ook uitdrukkelijk art. 4 lid 1 richtlijn oneerlijke bedingen.
In deze zin ook Jongeneel 2006b, p. 127.
11 Vgl. art. 150 Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering; Parl.
Gesch. Inv. Boek 6 p. 1652. De bewijslastverdeling vloeit indirect ook voort uit art. 6:237 BW, waarin de bewijslast juist
wordt omgedraaid.
12 Overigens bevatten de bepalingen die op deze lijsten voorkomen, vaak zelf ook weer een open norm. Vergelijk bijv. art.
6:237 onder b BW: een beding ‘dat de inhoud van de verplichtingen van de gebruiker wezenlijk beperkt ten opzichte van hetgeen de wederpartij, mede gelet op de wettelijke regels die op de
overeenkomst betrekking hebben, zonder dat beding redelijkerwijs mocht verwachten’ (cursief, MBML). Zie ook Asser-Hartkamp, Verbintenissenrecht, deel II, Algemene leer der overeenkomsten, Deventer: Kluwer 2005, nr. 361, die spreekt over rekbare
begrippen.
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De exoneratieclausule wordt vermoed

3 B EOORDELING

VAN EEN EXONERATIE -

CLAUSULE

De exoneratieclausule – een beding dus waarmee
de gebruiker probeert onder de wettelijke aansprakelijkheid uit te komen – is in de grijze lijst opgenomen (art. 6:237 onder f BW) en wordt dus
vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Dat betekent dat de gebruiker moet bewijzen dat het beding niet onredelijk bezwarend is. De beoordeling
of hij daarin geslaagd is, vindt weer plaats aan de
hand van de open norm van artikel 6:233 onder
a BW.13 Daarbij dient een aantal uitgangspunten voorop te worden gesteld. De wetgever heeft
met de plaatsing van de exoneratieclausule op de
grijze lijst tot uitdrukking willen brengen dat de
wettelijke regels omtrent de gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen uit overeenkomsten a
prima facie een redelijke verdeling van risico’s tussen ondernemers en consumenten bewerkstelligen.14 Daarbij is hij er volgens het Hof Den Haag
van uitgegaan dat indien een afwijking van de wettelijke regeling werkelijk gerechtvaardigd is, de gebruiker van de algemene voorwaarden dat zonder
grote problemen zal kunnen aantonen. Hij heeft
daarbij op de koop toe genomen dat dit mogelijk
zou kunnen leiden tot een prijsverhoging.15 Bij de
beoordeling van de exoneratieclausule in de algemene voorwaarden van de energiebedrijven concludeerde dit hof hieruit dat een exoneratieclausule pas dan niet onredelijk bezwarend is als de
afwijking van de wettelijke regeling ‘kennelijk ge-

Zoals gezegd somt artikel 6:233 onder a BW een
aantal omstandigheden op waar rekening mee
moet worden gehouden bij de op basis van dit artikel uit te voeren inhoudstoetsing:
– de aard van de overeenkomst;
– de overige inhoud van de overeenkomst;
– de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn
gekomen;
– de wederzijds kenbare belangen van partijen.
Daarnaast kunnen ook de ‘overige omstandigheden van het geval’ worden meegewogen.

13 Zie Jac. Hijma, Algemene voorwaarden, Mon. Nieuw BW B-55,
Deventer: Kluwer 2003, nr. 28, p. 41. De consument dient
overigens wel te bewijzen dat een beding onder een van de beide lijsten valt en dat hij als consument heeft gehandeld, vgl.
Mon. Nieuw BW B-55 (Hijma), p. 41-42.
14 Parl. Gesch. Inv. Boek 6, p. 1733-1737.
15 Hof Den Haag 27 juni 1996, TvC 1996, p. 282 (Consumentenbond/EnergieNed).
16 Idem.
17 HR 16 mei 1997, NJ 2000, 1 (Consumentenbond/Energie-

Ned).
18 Hof Den Haag 27 juni 1996, TvC 1996, p. 282 (Consumentenbond/EnergieNed).
19 Jongeneel 2006a, p. 292.
20 Hof Den Haag 27 juni 1996, TvC 1996, p. 282 (Consumentenbond/EnergieNed); Jongeneel 2006a, p. 293; M.B.M. Loos,
Algemene voorwaarden, Den Haag: Boom 2001 (hierna aangehaald als: Loos 2001), nr. 177, p. 89.
21 Jongeneel 2006b, p. 127.

Bij de ‘aard van de overeenkomst’ kan in de eerste plaats worden gedacht aan het onderwerp van
de overeenkomst: wat zijn de hoofdverplichtingen
van partijen? En daarmee samenhangend: kan de
overeenkomst worden gekwaliﬁceerd als een van
de bijzondere overeenkomsten?21 Zo zal een exoneratieclausule in een overeenkomst met een dierenarts anders (kunnen) worden beoordeeld dan
een gelijkluidende exoneratieclausule in een overeenkomst van goederenvervoer, terwijl een exoneratieclausule in een bewaarnemingsovereenkomst
nagenoeg steeds onredelijk bezwarend zal zijn,
omdat zij op zeer gespannen voet met de aard van
de overeenkomst staat.
In bepaalde gevallen zal ook de overige inhoud
van de overeenkomst relevant zijn bij de beoordeling of een beding onredelijk bezwarend is. Indien
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onredelijk bezwarend te zijn

rechtvaardigd’ is.16 Dat uitgangspunt was volgens
de Hoge Raad juist.17 De stelling dat vrijwel steeds
correct wordt nagekomen, maar dat het optreden
van schadegevallen niet geheel kan worden voorkomen, is als zodanig niet relevant voor de beoordeling van een exoneratieclausule.18 Zoals Jongeneel opmerkt: correcte nakoming is niet meer dan
waartoe men verplicht is, terwijl de schuldenaar
zich ook zonder exoneratieclausule kan beroepen
op overmacht.19 Overeenkomstig de gewone regels
van het contractuele aansprakelijkheidsrecht is het
daarbij wel aan de schuldenaar om de aanwezigheid van overmacht te stellen en zonodig te bewijzen. Gezien deze bewijslastverdeling is de stelling
dat consumenten onvoldoende inzicht in de techniek hebben om bij een tekortkoming aan de schuldenaar verwijt te kunnen maken, dan ook evenmin
relevant.20
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de ‘zwarte lijst’ (art. 6:236 BW) staat de onredelijke bezwarendheid van het beding vast. Bij een
beding op de ‘grijze lijst’ (art. 6:237 BW) wordt
voorshands aangenomen dat het beding onredelijk
bezwarend is, maar heeft degene die het beding in
zijn algemene voorwaarden heeft opgenomen de
mogelijkheid om te bewijzen dat het beding toch
redelijk is.

Recht in zicht

de overeenkomst gekenmerkt wordt door tal van
onredelijke bedingen, is het logisch dat met wantrouwen naar een volgend beding wordt gekeken.
In de opname van een reeks onredelijk bezwarende bedingen – zeker waar het gaat om ‘zwarte bedingen’ – kan een zekere mate van opzet worden
vermoed.22 Omgekeerd is het niet uitgesloten dat
een beding dat op zichzelf beschouwd onredelijk
bezwarend zou zijn, ‘gecompenseerd’ wordt door
een extra gunstig beding, met name indien de bedingen met elkaar samenhangen.23 Een dergelijke
‘compensatie’ zal vooral aan de orde kunnen zijn in
het geval van ‘tweezijdig overleg’ over de algemene
voorwaarden tussen een brancheorganisatie en een
consumentenorganisatie als de Consumentenbond.
Als de algemene voorwaarden in dergelijk tweezijdig overleg zijn vastgesteld en de Consumentenbond met het onderhandelingsresultaat instemt,
lijkt vooralsnog aannemelijk dat een dergelijk compenserend voordeel bestaat. De exoneratieclausule
zal in een dergelijke situatie meer dan bij eenzijdig
door de gebruiker opgestelde algemene voorwaarden moeten worden bezien in het licht van de andere voorwaarden en daardoor wellicht minder snel
onredelijk bezwarend worden geoordeeld.24

Een lagere prijs kan
naar mijn mening niet worden
gezien als een rechtvaardiging
voor een onredelijk beding
Een lagere prijs kan naar mijn mening niet worden gezien als een rechtvaardiging voor een onredelijk beding. Dit zogenaamde prijsargument
moet worden verworpen omdat niet beoordeeld
kan worden of de lagere prijs wel in voldoende
mate samenhangt (in causaal verband staat) met
de exoneratieclausule, of dat deze veelmeer het gevolg is van een scherpe prijsconcurrentie. Dat ligt
anders indien de wederpartij de keuze wordt geboden tussen enerzijds een lage prijs en een lage
kwaliteit en anderzijds een hoge prijs en een hoge
22 Zo ook R.H.C. Jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en het
AGB-Gesetz (diss. VU), Deventer: Kluwer 1991, nr. 312.
23 Parl. Gesch. Inv. Boek 6, p. 1580.
24 Jongeneel 2006b, p. 129-130.
25 Idem, p. 128; Loos 2001, nr. 119-121, p. 61-62.
26 L.J.H. Mölenberg, Het collectief actierecht voor consumentenorganisaties op het terrein van de algemene voorwaarden (diss.
Maastricht), Arnhem: Gouda Quint 1995, p. 207. Bij de inhoudstoetsing zullen overigens ook individuele belangen van
deze consument moeten worden meegewogen, indien deze al
voor contractsluiting bekend zijn gemaakt aan de gebruiker van
de algemene voorwaarden, zie uitgebreid Loos 2001, nr. 129744 AA 56 (2007) 10

kwaliteit. Daarbij geldt als voorwaarde dan wel dat
de mogelijkheid tot het kiezen uitdrukkelijk onder
de aandacht van de wederpartij wordt gebracht en
dat de keuzemogelijkheid reëel is.25
De inhoudstoetsing van artikel 6:233 onder a BW
is vóór alles een belangenafweging, waarbij de belangen van de schuldenaar tot afwenteling van de
schade op de consument moeten worden afgewogen tegen het belang van de consument bij het verkrijgen van volledige schadevergoeding, met andere woorden het belang van het behoud van de aan
de consument toekomende wettelijke rechten.
Het zal daarbij vooral gaan om de typische belangen die bij de doorsneecontractspartner een rol
zullen spelen, omdat de gebruiker van de algemene voorwaarden bij het opstellen daarvan slechts
rekening heeft kunnen houden met belangen zoals
die zich bij een bepaald soort van overeenkomsten
in de regel zullen voordoen.26 Bij de beoordeling
van een exoneratieclausule zal daarbij in de eerste
plaats moeten worden gedacht aan het belang van
de gebruiker bij de beperking, beheersbaarheid,
verzekerbaarheid en voorzienbaarheid van risico’s.
Zo kan een rechtvaardiging voor de beperking van
de aansprakelijkheid van de gebruiker worden gevonden in de situatie waarin een wanverhouding
bestaat tussen de prijs die de gebruiker voor zijn
prestatie ontvangt en de omvang van de voorzienbare schade indien bij de uitvoering van de prestatie
een fout wordt gemaakt.27 In het verlengde hiervan
ligt de vraag of de gebruiker zich tegen realisering
van die risico’s kan verzekeren of anderszins de risico’s kan spreiden over een groep van cliënten, bijvoorbeeld door zijn prijzen enigszins te verhogen
en met de aldus verworven gelden reserves te vormen.28 Zeker indien de gebruiker van de algemene
voorwaarden een sterke marktpositie inneemt en
veel afnemers heeft, is de mogelijkheid van spreiding van de risico’s over het geheel van afnemers
door deze te verdisconteren in de prijs groot en
daarmee het argument van onverzekerbaarheid
zwakker.29 Het argument van onverzekerbaarheid
zal bovendien met de nodige bewijzen moeten
worden gestaafd.30 Daarnaast is ook van belang of
de wederpartij in staat is om te berekenen welke
risico’s zij draagt door de exoneratieclausule en of

27
28
29
30

130, p. 65. In deze zin ook Jongeneel 2006b, p. 119; anders
Mölenberg 1995, p. 207-209.
Vgl. HR 5 januari 1968, NJ 1968, 102 (Fokker/Zentveld, ofwel Vliegtuigvleugel). In deze zin ook Hof Amsterdam 20 juli
2000, Prg. 2000, 5558 (Braitman/Hillebrand).
Zie uitdrukkelijk de hoogste rechter in Duitsland, het BGH,
in een arrest van 23 april 1991, BGHZ 114, 238, NJW 1991,
1886.
Zie ook Loos 2001, nr. 140, p. 69.
Hof Den Haag 27 juni 1996, TvC 1996, p. 282 (Consumentenbond/EnergieNed).
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Een exoneratie voor schade
door dood of letsel

Ook de mate waarin de consument zich van (de
strekking van) het beding bewust was of had moeten zijn, kan relevant zijn bij de beoordeling van
de exoneratieclausule. Ik merk daarbij op dat het
enkele feit dat de wederpartij voorafgaand aan de
contractsluiting uitdrukkelijk is geïnformeerd
over het bestaan en de inhoud van een exoneratieclausule, op zichzelf onvoldoende rechtvaardiging
vormt voor de opname van een beding dat wordt
vermoed onredelijk bezwarend te zijn.37

is mijns inziens nimmer acceptabel

4 O NREDELIJK BEZWARENDE BEDINGEN
IN E UROPEESRECHTELIJKE OPTIEK

Voorts zal ook de omvang van de exoneratie relevant zijn: een algehele exoneratie zal minder eenvoudig gerechtvaardigd kunnen worden dan een
nauwkeurig omschreven exoneratie voor speciﬁeke situaties.35 Op dit punt spelen algemene rechtsbeginselen als proportionaliteit en evenredigheid
tussen de afwijking van de bestaande wettelijke
regeling en de daarmee gediende belangen, op de
achtergrond een rol.

Uit het bovenstaande volgt dat een exoneratieclausule in een consumentenovereenkomst slechts in
bijzondere gevallen geoorloofd zal zijn.38 Uitgangspunt is echter dat een exoneratieclausule onredelijk bezwarend moet worden geoordeeld. Zoals gezegd brengt het feit dat een onredelijk bezwarend
beding niet van rechtswege nietig, maar vernietigbaar is, wel mee dat het beding tot het moment
van vernietiging geldig is en dat de consument in

31 Idem.
32 In deze zin reeds E.H. Hondius, ‘Naar een wettelijke regeling
van algemene voorwaarden’, Handelingen der Nederlandse Juristen Vereniging, deel 1, eerste stuk, Zwolle: Tjeenk Willink
1979, p. 178, noot 10.
33 Aldus ook D. Oughton & J. Lowry, Textbook on Consumer
Law, London: Blackstone Press Limited 2000, p. 393-394. Op
deze gedachte berust mijns inziens ook het exoneratieverbod bij
de geneeskundige behandelingsovereenkomst, art. 7:463 BW.
34 Vgl. in dit verband ook de bijlage bij de richtlijn oneerlijke
contractsbedingen, punt 1 onder a. In deze zin ook V. van den
Brink, ‘Onredelijke of onzedelijke exoneratiebedingen’, RMThemis 1998, p. 72-73, die een dergelijke exoneratie zelfs in
strijd met de goede zeden – en daarmee van rechtswege nietig
– acht. Anders Jongeneel 2006a, p. 290, die niet verder gaat
dan dat de rechter een exoneratieclausule die aansprakelijkheid
juist voor deze schade uitsluit, niet snel geoorloofd zal achten;
Jongeneel voegt daaraan toe dat een exoneratie voor dergelijke

schade in een consumentenovereenkomst in de regel niet wordt
aanvaard.
In deze zin ook Hof Den Haag 27 juni 1996, TvC 1996, 282
(Consumentenbond/EnergieNed).
Jongeneel 2006a, p. 293.
In deze zin ook Hof Den Haag 25 augustus 1998, NJ 1999,
298 (Consumentenbond/Stad Rotterdam).
Jongeneel 2006a, p. 294, stelt dat het erop neer komt dat een
exoneratieclausule in een consumentenovereenkomst alleen
dan niet onredelijk bezwarend zal worden geoordeeld indien de
gebruiker de goederen of diensten zonder de exoneratie redelijkerwijs niet op de markt kan brengen, hij dat aan kan tonen
met een economische analyse en dat de aansprakelijkheid in
het geheel niet verzekerbaar is of slechts verzekerbaar tegen een
dusdanige premie dat dit moet leiden tot een dusdanige prijsstijging dat aannemelijk is dat de consument de goederen of
diensten niet langer zal willen afnemen.

35
36
37
38

AA 56 (2007) 10

745

|

Het afwentelen van risico’s op de wederpartij omdat deze beter in staat zou zijn deze te berekenen,
behoort mijns inziens overigens slechts zaaks- of
gevolgschade te betreﬀen: onverdedigbaar acht ik
de stelling dat ook voor schade door dood of letsel
de wederpartij als de beste verzekeraar of risicomijder zou kunnen worden gezien.33 Een exoneratie voor schade door dood of letsel is mijns inziens
dan ook nimmer acceptabel.34

Als overige bij de beoordeling van exoneratieclausules relevante omstandigheden kan in de eerste
plaats de maatschappelijke positie van partijen en
hun onderlinge verhouding (professioneel optredende partij of consument, deskundigheid van de
wederpartij) worden genoemd. In dit kader is bijvoorbeeld relevant of partijen regelmatig met elkaar zaken doen en zich daarbij met enige regelmaat schadegevallen voordoen. Als dat het geval
is, dan kan een exoneratieclausule in beider belang
zijn, met name indien de kosten van claimbehandeling hoog zijn in verhouding tot de omvang van
de geleden schade. Deze situatie kan dan een bijkomend argument zijn ter rechtvaardiging van een
exoneratieclausule. In het geval van een consumentenovereenkomst is dit argument echter zonder betekenis.36

RECHT IN ZICHT

zij – al dan niet beter dan de gebruiker – in staat is
om die risico’s te dragen. Wil een beroep op dit argument slagen, dan zal de gebruiker moeten stellen en zonodig bewijzen dat consumenten zich in
het algemeen van het belang van verzekering bewust zijn en dat de meerderheid van hen dit ook
daadwerkelijk doet: het enkele feit dat consumenten risico’s kunnen verzekeren, brengt nog niet mee
dat zij dit (in overgrote meerderheid) ook daadwerkelijk doen.31 Doelgerichte informatievoorziening aan de wederpartij lijkt in dit verband dan
ook een noodzakelijke voorwaarde voor het slagen
van dit argument ter rechtvaardiging van een exoneratieclausule.32

Recht in zicht

beginsel een beroep op de vernietiging moet doen
om aan de gelding van het beding te ontkomen.
De sanctie van vernietigbaarheid staat echter op
gespannen voet met de eis uit artikel 6 van de
richtlijn oneerlijke bedingen.39 Volgens dit artikel dienen de lidstaten er voor te zorgen dat onredelijk bezwarende bedingen40 de consument ‘niet
binden’. Naar aanleiding van het Océano-arrest
van het Hof van Justitie41 is de vraag opgeworpen
of dit moet betekenen dat de rechter ambtshalve
moet beoordelen dat een beding onredelijk bezwarend is en het beding zo nodig zelf moet vernietigen. Hoe moet de rechtspraak van het Hof op dit
punt worden geduid? Laten we de relevante arresten de revue passeren.
In het Océano-arrest ging het om een in de algemene voorwaarden van uitgever/boekverkoper
Océano opgenomen forumkeuzebeding. Het Hof
stelde vast dat het forumkeuzebeding inderdaad
onredelijk bezwarend was42 en stelde zich op het
standpunt dat de door de richtlijn vereiste doeltreﬀende bescherming alleen kan worden bereikt,
indien aan de nationale rechter de bevoegdheid
wordt toegekend om een dergelijk beding ambtshalve te toetsen.43 Het Hof voegde daaraan toe dat
het moeilijk voor te stellen is dat in een systeem
waarin preventieve collectieve acties tegen nog
niet gebruikte bedingen mogelijk zijn, de rechter
in een zaak waarin daadwerkelijk een oneerlijk beding is opgenomen in een overeenkomst, dat beding niet buiten toepassing kan laten op de enkele
grond dat de consument zich niet op het oneerlijke karakter ervan heeft beroepen.44 In het arrest
Coﬁdis/Fredout45 voegde het Hof daaraan toe dat
de bescherming die de richtlijn aan de consument
verleent zich ook uitstrekt tot de gevallen waarin
de consument zich niet op het oneerlijke karakter
van een beding in de overeenkomst beroept, hetzij

39 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreﬀende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, PbEG
1993, L 95/29.
40 De richtlijn spreekt over ‘oneerlijke’ bedingen. Aangenomen
wordt dat geen verschil bestaat tussen de beide termen. Zo ook
M.H. Wissink, Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk
recht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer, 2001, nr. 376, p. 288.
41 HvJ EG 27 juni 2000, C-240/98 t/m C-244/98, Jur. 2000,
p. I-4941, NJ 2000, 730 (Océano Grupo Editorial/Murciano
Quintero).
42 Idem, r.o. 24.
43 Idem, r.o. 26 en 29.
44 Idem, r.o. 28. In deze zin ook HvJ EG 24 januari 2002, C372/99, Jur. 2002, p. I-819 (Commissie/Italië), ro. 14 en 15;
HvJ EG 21 november 2002, C-473/00, Jur. 2002, p. I-10875,
NJ 2003, 703 (Coﬁdis/Fredout), r.o. 32 en 33.
45 HvJ EG 21 november 2002, C-473/00, Jur. 2002, p. I-10875,
NJ 2003, 703 (Coﬁdis/Fredout).
46 Idem, r.o. 34.
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omdat hij onwetend is van zijn rechten, hetzij omdat hij ervan afziet zijn rechten geldend te maken
wegens de kosten van een vordering in rechte.46
Dat betekent, aldus het Hof, dat afbreuk wordt
gedaan aan de doeltreﬀendheid van de richtlijn
wanneer het nationale procesrecht een beperking
in de tijd stelt aan de bevoegdheid van de rechter om ambtshalve of naar aanleiding van een beroep van een consument een beding als nietig te
beschouwen.47 Het Hof concludeert dan ook dat
de richtlijn zich verzet tegen een dergelijke regel
van nationaal procesrecht.48
In het recente arrest Mostaza Claro49 ten slotte ging
het om een arbitraal beding in een overeenkomst
met een provider van mobiele telefonie. Omdat
Mostaza Claro niet de minimumabonnementsperiode in acht had genomen, heeft Centro Móvil
Milenium (hierna: Móvil) haar gedagvaard voor de
in de overeenkomst aangewezen arbiter. De arbiter
heeft vervolgens Mostaza Claro schriftelijk de gelegenheid geboden om de arbitrage te weigeren en
daarbij aangegeven dat bij weigering een procedure voor de gewone rechter mogelijk bleef. Mostaza
Claro heeft zich wel inhoudelijk verweerd tegen de
vordering van Móvil, maar niet de nietigheid van
het arbitraal beding opgeworpen. Dat deed ze wel
tegenover de gewone (Spaanse) rechter nadat de arbiter een voor haar ongunstig oordeel had geveld.
Die oordeelde dat het arbitraal beding inderdaad
onredelijk bezwarend was, maar vroeg het Hof van
Justitie of dat betekent dat hij het arbitraal beding
ook dan nietig moest verklaren, indien de nietigheid daarvan niet al tijdens de arbitrageperiode is
ingeroepen, zoals de Spaanse arbitragewet destijds
eiste.50 Het Hof bevestigde wederom dat de rechter
de oneerlijkheid van een beding ambtshalve moet
kunnen toetsen ten einde het eﬀet utile van de
richtlijn te kunnen waarborgen.51 Het voegde daaraan toe dat de doelstelling van de richtlijn dat on-

47 Idem, r.o. 35.
48 Idem, r.o. 36-38.
49 HvJ EG 26 oktober 2006, C-168/05, Jur. 2006, p. I-10421, NJ
2007, 201 (Mostaza Claro/Centro Móvil Milenium).
50 Art. 23 lid 1 van Ley 36/1988 de Arbitraje (arbitragewet
36/1988) van 5 december 1988, BOE 1988, 293, zoals weergegeven in HvJ EG 26 oktober 2006, C-168/05, Jur. 2006, p.
I-10421, NJ 2007, 201 (Mostaza Claro/Centro Móvil Milenium), r.o. 13 en 14. Het Hof merkt overigens op dat deze bepaling inmiddels is komen te vervallen, zie r.o. 32. Opgemerkt
zij dat naar Nederlands recht het beroep op nietigheid van het
arbitraal beding tijdens de arbitrale procedure ‘voor alle weren’
dient te geschieden op straﬀe van het verval van het recht dat
later – hetzij in de arbitrale procedure, hetzij bij de gewone
rechter – alsnog te doen, vgl. art. 1052 lid 2 Rv.
51 HvJ EG 26 oktober 2006, C-168/05, Jur. 2006, p. I-10421,
NJ 2007, 201 (Mostaza Claro/Centro Móvil Milenium), r.o.
25-29.
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Wat betekent dit alles nu voor het Nederlandse
recht? Zoals gezegd zullen exoneratieclausules in

52
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Idem, r.o. 30-31.
Idem, r.o. 35-37.
Idem, r.o. 38.
HR 22 juni 2007, LJN: BA3032, JOL 2007, 441.
Opvallend is de afwezigheid van iedere verwijzing naar het Eu-
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5 C ONCLUSIE

beginsel onredelijk bezwarend moeten worden
geoordeeld, tenzij het tegendeel gebleken is. Voor
dergelijke bedingen geldt dan ook dat zij zonder
meer ‘verdacht’ zijn en dat er dus alle reden bestaat om juist ten aanzien van dergelijke bedingen te onderzoeken of het beding inderdaad onredelijk bezwarend is. Het arrest Mostaza Claro
maakt duidelijk dat de nationale rechter in dat
geval verplicht is om dat ambtshalve te beoordelen
en niet mag afwachten of de consument (al dan
niet tijdig) zelf een beroep op de vernietigbaarheid doet.

RECHT IN ZICHT

eerlijke bedingen de consument niet binden, niet
wordt bereikt indien de rechter bij wie een beroep
tot vernietiging van een arbitraal vonnis is ingesteld
over dit vonnis niet kon oordelen enkel op grond
dat de consument de nietigheid van de arbitrageovereenkomst niet in het kader van de arbitrageprocedure heeft opgeworpen. Een dergelijke omissie van de kant van de consument kan dan in geen
geval worden gecompenseerd door het optreden
van personen die geen partij zijn bij de overeenkomst. Uiteindelijk zou daarmee het door de richtlijn ingevoerde stelsel van bijzondere bescherming
in gevaar worden gebracht, aldus het Hof.52 Het
argument dat de doeltreﬀendheid van de arbitrale
rechtspleging ernstig gevaar zou lopen als de rechter ook acht zou slaan op de nietigheid van een arbitraal beding wanneer de consument zich tijdens
de arbitrageprocedure niet op die nietigheid heeft
beroepen, werd door het Hof van tafel geveegd
met de stelling dat de door de richtlijn oneerlijke
bedingen geboden bescherming voor consumenten van openbare orde is.53 Het Hof stelt vervolgens onomwonden dat de ‘aard en het gewicht van
het openbare belang, waarop de door de richtlijn
aan de consument verschafte bescherming berust,
rechtvaardigen (…) dat de nationale rechter ambtshalve dient te beoordelen of een contractueel beding oneerlijk is en aldus het tussen de consument
en verkoper bestaande gebrek aan evenwicht dient
te compenseren’ (cursief, MBML).54 De rechter is
derhalve volgens het Hof verplicht ambtshalve na
te gaan of het arbitraal beding onredelijk bezwarend is en, bij een bevestigend antwoord, ambtshalve te constateren dat het beding nietig is.

De rechter is volgens het Hof verplicht
ambtshalve na te gaan of het arbitraal
beding onredelijk bezwarend is
en ambtshalve te constateren
dat het beding nietig is
Regels van nationaal procesrecht mogen blijkens
het Coﬁdis-arrest niet in de weg staan aan een
dergelijke ambtshalve toetsing. Dat dit alles nog
niet helemaal tot de Hoge Raad is doorgedrongen, blijkt echter uit een recent arrest.55 Volgens
de Hoge Raad behoefde het hof geen acht te slaan
op de stelling van een consument dat de ingeroepen exoneratie onredelijk bezwarend was, omdat
hij naar Nederlands recht zich hier te laat op had
beroepen. Zijn vordering tot schadevergoeding –
nota bene van letselschade – werd daarom afgewezen.56 Een typisch geval van onrechtmatige rechtspraak en daarmee van staatsaansprakelijkheid,
lijkt mij. Het is echter de vraag of de consument
nog een tweede procedure aandurft…

ropese recht in zowel het arrest van de Hoge Raad als de conclusie van de advocaat-generaal. Het lijkt erop dat de Europese
dimensie van de algemene voorwaarden-problematiek simpelweg over het hoofd is gezien.
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