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[320] 

1. Inleiding 

 

1 In een arrest van 14 juni 2012 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna het Hof) zich 

uitgesproken over twee prejudiciële vragen.1 De eerste vraag betrof de mogelijkheid voor de nationale 

rechter om in een nationale2 betalingsbevelprocedure het oneerlijk karakter van een beding ambtshalve te 

toetsen. Met de tweede vraag wenste de nationale rechter te vernemen of een nationale rechter de inhoud 

van onrechtmatige bedingen kan herzien in plaats van deze bedingen nietig te verklaren. In deze noot zal ik 

me voornamelijk op deze tweede vraag concentreren. Zoals verder zal blijken, ligt het antwoord van het Hof 

op de eerste vraag in het verlengde van zijn eerdere rechtspraak. 

In wat volgt, zal ik eerst de feiten en procedure weergeven die aanleiding hebben gegeven tot de 

prejudiciële vragen (nr. 2). Vervolgens komt de eigenlijke uitspraak van het Hof aan bod (nrs. 3-9). Nadien 

sta ik stil bij de wijze waarop het Hof onrechtmatige bedingen concreet sanctioneert (nrs. 10-14), om 

aansluitend de gevolgen van de onderliggende uitspraak voor het Belgische recht te bespreken (nrs. 15-20). 

Tot slot analyseer ik de zgn. ‘afschrikkende werking’ van de Richtlijn Onrechtmatige Bedingen (nrs. 21-24).  

  

2 Feiten en procedure. – Op 28 mei 2007 heeft Calderón Camino een lening afgesloten met Banesto 

voor een bedrag van € 30 000 om de aankoop van een voertuig te financieren. Het jaarlijks 

kostenpercentage (JKP)3 bedraagt 8,89% en de moratoire interesten bedragen 29% op jaarbasis. Calderón 

Camino heeft echter in september 2008 zeven termijnen nog niet afgelost, waarop Banesto de 

overeenkomst ontbindt. Op 8 januari 2009 verzoekt Banesto om een betalingsbevel voor € 29 381,95, d.i. de 

onbetaalde termijnen vermeerderd met de kosten en contractueel bedongen interesten. 

De Spaanse rechter in eerste aanleg besluit in een vonnis van 21 januari 2010 dat het beding over de 

moratoire interesten onrechtmatig is en dat het bijgevolg ‘van rechtswege nietig’ is. In het Spaanse recht 

beschikt de rechter bij een dergelijke nietigheid over de mogelijkheid om de overeenkomst aan te vullen.4 

                                                 
1 HvJ 14 juni 2012, Banco Español de Crédito t. Joaquín Calderón Camino, C-618/10, n.n.g. De verwijzende rechter had in totaal zes 

vragen aan het Hof gesteld. Doordat de laatste vier vragen geen verband hielden met het geschil dat aanhangig was bij de 

verwijzende rechter, verklaarde het Hof deze vragen niet-ontvankelijk: ro. 74-88. 
2 De verhouding tussen nationale betalingsbevelprocedures en de Europese betalingsbevelprocedure (Verordening (EG) nr. 

1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure, 

Pb.L. 399, 30 december 2006, 1-32) komen in deze noot niet aan bod. De eventuele gevolgen van de geannoteerde uitspraak voor de 

Europese betalingsbevelprocedure vallen eveneens buiten het bestek van deze noot. Zie uitgebreider over de Europese 

betalingsbevelprocedure, H. STORME, “Europees betalingsbevel en Europese procedure voor geringe vorderingen” in P. LECOCQ en M. 

DAMBRE (eds.), Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2012, Brugge, die Keure, 2012, 321-358. 
3 Dit bestaat uit de bedongen rentevoet en alle jaarlijkse bijkomende kosten op de lening. 
4 Art. 83 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, BOE nr. 287, 49181 (Koninklijk Besluit 1/2007 tot goedkeuring 

van de geconsolideerde tekst van de algemene wet ter bescherming van consumenten en gebruikers en overige aanvullende wetten). Dit 

artikel komt enigszins verwarrend over door de formulering: bij het aanvullen van de overeenkomst kan hij immers overgaan tot 

matiging (sic) van de rechten en verplichtingen van de partijen wanneer de overeenkomst blijft bestaan (art. 83.2, tweede lid: “[...]el 

Juez que declare la nulidad de dichas cláusulas integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y 

obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato […]” – eigen benadrukking FP – de rechter die de nietigheid van de 

desbetreffende bedingen vaststelt, vult de overeenkomst aan, en kan overgaan tot matiging van de rechten en plichten van partijen 

wanneer de overeenkomst blijft voortbestaan – vrije vertaling). Het is onduidelijk in welke mate er nog plaats is voor een matiging in 

de strikte zin van het woord als het beding ‘van rechtswege nietig’ is: strikt gezien is het juridisch onmogelijk om een nietig beding 
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De betrokken rechter maakt van deze mogelijkheid gebruik en vervangt de overmatige moratoire interest-

[321]voet van 29% door een interestvoet van 19%. Kredietverlener Banesto is het hier niet mee eens en 

tekent beroep aan tegen deze beslissing. Banesto meent in de eerste plaats dat de rechter in eerste aanleg 

niet de bevoegdheid heeft om het oneerlijk beding ambtshalve nietig te verklaren. Volgens Banesto vereist 

het Spaanse recht voor de vaststelling van de nietigheid van een oneerlijk beding een verzet van de 

consument. Naar aanleiding van deze positie van Banesto heeft de rechter in hoger beroep de twee 

genoemde prejudiciële vragen aan het Hof gesteld. 

 

2. Het antwoord van het Hof 

 

3 Het antwoord op de eerste vraag. – De eerste vraag die de Spaanse rechter tot het Hof heeft 

gericht, is of de Richtlijn Onrechtmatige Bedingen zich verzet tegen een nationale5 betalingsbevelprocedure 

waarbij de nationale rechter niet over de mogelijkheid beschikt om ambtshalve na te gaan of een beding 

een oneerlijk karakter heeft. Het Hof antwoordt in de lijn van zijn eerdere rechtspraak en oordeelt dat ook 

in een dergelijke procedure de nationale rechter niet alleen de mogelijkheid, maar ook de verplichting heeft 

om ambtshalve het oneerlijk karakter te toetsen.6 

Bij het beantwoorden van die vraag brengt het Hof eerst de vorige rechtspraak over de Richtlijn 

Onrechtmatige Bedingen7 in herinnering. Bij rechtszaken die betrekking hadden op die richtlijn, heeft het 

Hof op basis van de doelstellingen van de betrokken richtlijn besloten tot een verplichte ambtshalve 

toetsing van bedingen die door die richtlijn als oneerlijk worden aangemerkt.8,9 Die richtlijn berust immers 

op de gedachte dat de consument zich in een zwakke onderhandelingspositie bevindt ten opzichte van de 

professioneel, waardoor hij geen invloed heeft op de inhoud van de bedingen.10 Om een reëel evenwicht 

tussen de partijen te bereiken, bepaalt art. 6 lid 1 Richtlijn Onrechtmatige Bedingen dat oneerlijke bedingen 

de consument ‘niet binden’.11 De bescherming die daarmee beoogd wordt, kan maar worden bereikt als de 

nationale rechter de verplichting heeft ambtshalve te toetsen of een beding dat binnen de werkingssfeer 

van de Richtlijn Onrechtmatige Bedingen valt, oneerlijk is.12 

                                                                                                                                                         
te matigen. In deze zin: H. SCHELHAAS, Het boetebeding in het Europese contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 185 en de 

verwijzingen daar. 
5 Zoals vermeld (supra, noot 2) bespreek ik de Europese betalingsbevelprocedure niet in deze noot. 
6 Ro. 43 en 57. 
7 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Pb.L. 95, 21 

april 1993, 29. 
8 HvJ 27 juni 2000, Océano Grupo Editorial en Salvat Editores, C-240/98 en C-244/98, Jur. 2000, I-4941, ro. 26; HvJ 21 november 2002, 

Cofidis, C-473/00, Jur. 2002, I-10875, ro. 33; HvJ 26 oktober 2006, Mostaza Claro, C-168/05, Jur. 2006, I-10421, ro. 28; HvJ 4 juni 2009, 

Pannon GSM, C-243/08, Jur. 2009, I-4713, ro. 22-23 (hierna verkort Pannon); HvJ 6 oktober 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-

40/08, Jur. 2009, I-9579, ro. 38 (hierna verkort Asturcom) en HvJ 9 november 2010, VB Pénzügyi Lizing Zrt. t. Ferenc Schneider, C-

137/08, Jur. 2010, I-10847.  
9 Dit geldt ook voor andere consumentenbeschermende richtlijnen. Zie voor rechtspraak over de vroegere Richtlijn 

Consumentenkrediet (Richtlijn 87/102/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de harmonisatie van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het consumentenkrediet, Pb.L. 142, 12 februari 1987, 48) HvJ 4 oktober 2007, 

Rampion en Godard, C-429/05, Jur. 2007, I-8017, ro. 62 (hierna verkort Rampion). Deze richtlijn is ondertussen ingetrokken door 

Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomst voor consumenten en 

tot intrekking van richtlijn 87/102/EEG van de Raad, Pb.L. 133, 66. Zie voor rechtspraak over de Colportagerichtlijn (Richtlijn 

85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten 

overeenkomsten, Pb.L. 372, 31 december 1985, 31) HvJ 17 december 2009, Eva Martín Martín t. EDP Editores SL, C-227/08, Jur. 2009, I-

11939. 
10 Ro. 39 en de verwijzingen daar naar eerdere rechtspraak. 
11 Ro. 40 en de verwijzingen daar naar eerdere rechtspraak. 
12 Ro. 41-43. 
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4 Beginsel van procedurele autonomie. – In aangelegenheden die het Unierecht betreffen (zoals bv. 

de vermelde ambtshalve toetsing) bepaalt de nationale rechtsorde in beginsel vrij de procedure- en 

bevoegdheidsregels die hierop van toepassing zijn (d.i. het zgn. ‘beginsel van procedurele autonomie’). Het 

Hof stelt wel twee eisen aan die nationale regels: ten eerste mogen deze regels niet ongunstiger zijn dan de 

regels die gelden voor soortgelijke nationale vorderingen (gelijkwaardigheidsbeginsel) en ten tweede mogen 

deze regels geen vereisten of termijnen bevatten die het praktisch gezien onmogelijk zouden maken om de 

rechten die het Unierecht aan de consument verleent uit te oefenen (doeltreffendheidsbeginsel).13 Wegens 

een gebrek aan harmonisatie van de nationale regelingen voor inning van niet-betwiste schuldvorderingen 

baseert het Hof zich in het onderhavige arrest expliciet14 op die beginselen om de eerste vraag verder te 

beantwoorden.  

 

5 Schending doeltreffendheidsbeginsel. – Bij toetsing van de nationale (Spaanse) regels aan het 

gelijkwaardigheidsbeginsel, stelt het Hof vast dat de nodige gegevens niet aanwezig zijn om na te gaan of 

het Spaanse recht deze regels schendt.15 Bijgevolg doet het Hof geen uitspraak of het Spaanse recht in 

overeenstemming is met dit beginsel.  

De vraag of het Spaanse recht de toepassing van het Unierecht onmogelijk of uiterst moeilijk maakt, 

beantwoordt het Hof wel. De Spaanse rechter beschikt volgens het Hof niet over de bevoegdheid om 

ambtshalve na te gaan of een beding oneerlijk is, en dit zelfs niet als alle daartoe nodige gegevens over het 

recht en de feiten aanwezig zijn. Volgens het Hof doet het Spaanse [322]recht bijgevolg afbreuk aan het 

doeltreffendheidsbeginsel.16 Hier anders over beslissen zou handelaars17 overigens de mogelijkheid bieden 

om consumenten de bescherming van de Richtlijn Onrechtmatige Bedingen te ontnemen.18 Om in 

overeenstemming te zijn met het doeltreffendheidsbeginsel is de nationale rechter in het kader van een 

betalingsbevelprocedure dus verplicht om ambtshalve na te gaan of bedingen al dan niet een onrechtmatig 

karakter hebben.19 

 

6 Het antwoord op de tweede vraag. – De tweede (en tevens laatste) vraag die het Hof beantwoordt, 

is of de Richtlijn Onrechtmatige Bedingen20 de nationale rechter toelaat om de inhoud van een beding te 

                                                 
13 Ro. 46 en de verwijzingen daar naar eerdere rechtspraak. Sinds Rewe en Comet is dit vaste rechtspraak van het Hof van Justitie: HvJ 

16 december 1976, Rewe, C-33/76, Jur. 1976, 1989, ro. 5 en HvJ 16 december 1976, Comet, C-45/76, Jur. 1976, 2043, ro.13-16.  
14 Ro. 46. In Asturcom baseert het Hof zich ook uitdrukkelijk op het beginsel van procedurele autonomie (ro. 38) en legt het de 

nadruk op het gelijkwaardigheidsbeginsel: ro. 49-59. Het is onduidelijk of de overige arresten ook in het kader van de nationale 

procedurele autonomie moeten worden geanalyseerd. In deze zin ook H. SCHEBESTA, “Does the National Court Know European Law? 

A Note on Ex Officio Application after Asturcom”, ERPL 2010, (847) 860. 
15 Ro. 47. 
16 Ro. 53. 
17 In de Engelse tekst van het arrest staat “sellers or suppliers”, wat in de Nederlandse vertaling van het arrest als “handelaars” wordt 

vertaald: ro. 55. 
18 Ro. 55. 
19 Advocaat-generaal Trstenjak kwam echter tot het tegengestelde besluit in haar conclusie bij dit arrest (Concl. Trstenjak bij HvJ 14 

juni 2012, Banco Español de Crédito t. Joaquín Calderón Camino, C-618/10, n.n.g) en meende dat de nationale rechter in dit kader niet 

verplicht is om ambtshalve het al dan niet onrechtmatig karakter van bedingen na te gaan. Zij steunde zich in de eerste plaats op de 

aard van het beding, dat “materiële contractuele verplichtingen” bevat. In tegenstelling tot forumbedingen kunnen dergelijke 

bedingen maar na zorgvuldig onderzoek als oneerlijk worden bestempeld (overweging 41). Daarnaast argumenteert ze dat een 

ambtshalve toetsing zou leiden tot een “fundamentele en onwenselijke verandering” van de betalingsbevelprocedure 

(overwegingen 49-56). Zoals hierboven beschreven is het Hof deze zienswijze niet bijgetreden. 
20 Technisch gezien wenste de verwijzende rechter ook te vernemen of art. 2 Richtlijn 2009/22 zich hiertegen verzet (Richtlijn 

2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van 
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herzien als hij de nietigheid ervan heeft vastgesteld. Volgens het Hof is dit niet het geval: de rechter beschikt 

niet over de bevoegdheid om een overeenkomst aan te vullen door de inhoud van een nietig verklaard 

beding te herzien.21 Het Hof komt tot deze conclusie aan de hand van art. 6 lid 1 (j° 21ste overweging van de 

considerans22), art. 7 (j° 24ste overweging van de considerans23) en het algemene opzet van de Richtlijn 

Onrechtmatige Bedingen.24  

 

7 Art. 6 lid 1 als basis ... – De verwijzing naar de doelstelling van art. 6 lid 1 van de Richtlijn 

Onrechtmatige Bedingen is klassiek geworden wanneer de vraag rijst naar de rol van de nationale rechter 

bij de toetsing en sanctionering van een oneerlijk beding.25 In tegenstelling tot eerdere arresten haalt het 

Hof echter niet enkel argumenten uit het eerste zinsdeel van dat lid,26 maar ook uit het tweede zinsdeel.27 

Het Hof beperkt zich bijgevolg niet enkel tot het feit dat oneerlijke bedingen de consument ‘niet binden’, 

maar haalt ook aan dat de overeenkomst bindend blijft indien de overeenkomst zonder de oneerlijke 

bedingen kan voortbestaan.28 Bijgevolg moet de overeenkomst in beginsel “zonder andere wijzigingen dan de 

schrapping van de oneerlijke bedingen […] voortbestaan”29. Bij deze bewoordingen rijst de vraag of het 

aanvullend recht van een lidstaat nog een rol kan spelen nadat een oneerlijk beding is vernietigd.30 

 

8 … maar evengoed art. 7. – Daarnaast – en ook dat is niet nieuw31 – steunt het Hof zich op art. 7 j° 

24ste overweging van de considerans van deze richtlijn. Die bepalingen stellen dat de lidstaten in 

doeltreffende en geschikte middelen moeten voorzien om een eind te maken aan het gebruik van 

onrechtmatige bedingen. In navolging van de advocaat-generaal32 meent het Hof – m.i. onvoldoende 

genuanceerd33 – dat de loutere niet-toepassing van onrechtmatige bedingen een afschrikkende werking 

heeft.34 Kan de rechter de inhoud van een beding herzien, dan wordt die specifieke werking uitgeschakeld. 

Reden daarvoor is dat handelaars in een dergelijke situatie in de verleiding blijven om oneerlijke bedingen 

te gebruiken. Mochten die ongeldig worden verklaard, dan zou de rechter de overeenkomst kunnen 

                                                                                                                                                         
de bescherming van de consumentenbelangen, Pb. L. 110, 30). Het Hof meent echter dat deze richtlijn niet van toepassing is op dit 

geding en doet bijgevolg geen uitspraak over dit deel van de vraag: ro. 59-60. 
21 Ro. 73. 
22 Deze overweging luidt als volgt: “Overwegende dat de lidstaten de nodige maatregelen dienen te treffen om te voorkomen dat in 

overeenkomsten tussen een verkoper en een consument oneerlijke bedingen worden opgenomen; dat, als toch dergelijke bedingen zijn 

opgenomen, deze de consument niet binden en de overeenkomst de partijen blijft binden indien zij zonder de oneerlijke bedingen kan 

voortbestaan”. 
23 Deze overweging luidt als volgt: “Overwegende dat de gerechtelijke en administratieve instanties van de lidstaten over passende en 

doeltreffende middelen moeten beschikken om een eind te maken aan de toepassing van oneerlijke bedingen in overeenkomsten met 

consumenten”. 
24 Ro. 61-73. 
25 Zie Pannon, ro. 21-28 en de verwijzingen daar naar eerdere rechtspraak die zich eveneens baseert op dit artikel. 
26 Art. 6 lid 1, eerste zindeel luidt als volgt: “De lidstaten bepalen dat oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een verkoper en een 

consument onder de in het nationale recht geldende voorwaarden de consument niet binden […]”. 
27 Art. 6 lid 1, tweede zinsdeel luidt als volgt: [De lidstaten bepalen] “dat de overeenkomst voor de partijen bindend blijft indien de 

overeenkomst zonder de oneerlijke bedingen kan voortbestaan.” 
28 Ro. 64. 
29 Ro. 65. 
30 In deze zin ook M. LOOS, “Rechtsgevolgen van onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden”, WPNR 2012, (561) 562 

(hierna verkort M. LOOS, “Onredelijk bezwarende bedingen”). Dit komt infra, nrs. 13-14 uitgebreid aan bod. 
31 Voor eerdere verwijzingen naar art. 7, zie HvJ 26 april 2012, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság t. Invitel Távközlési Zrt, C-472/10, 

n.n.g., ro. 41 en de verwijzingen daar naar eerdere arresten. 
32 Zie punten 86-88 van de conclusie van advocaat-generaal Trstenjak bij dit arrest. 
33 Zie infra nrs. 21-24 over de afschrikkende werking van de Richtlijn Onrechtmatige Bedingen. 
34 Ro. 69. 
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aanvullen, waarmee het belang van de handelaars kan gediend zijn.35 Als de rechter een dergelijke 

herzieningsbevoegdheid heeft, dan zou dat op zich geen even doeltreffende bescherming van de consument 

kunnen verzekeren als de bescherming die voortvloeit uit de loutere niet-toepassing van oneerlijke 

bedingen.36 

Na deze overwegingen komt het Hof tot de slotsom dat art. 6 lid 137 Richtlijn Onrechtmatige Bedingen 

uitsluit dat een nationale rechter de mogelijkheid heeft om de inhoud van een overeenkomst aan te vullen 

[323]door de inhoud van een oneerlijk beding waarvan de nietigheid is vastgesteld, te herzien.38 

 

9 Vergelijking met bepaalde39 Europese (soft law) instrumenten. – De vraag naar de mogelijkheid 

van ‘herziening’ van een onrechtmatig beding stelt zich echter niet enkel bij de Richtlijn Onrechtmatige 

Bedingen. Aangezien bepaalde Europese (soft law) instrumenten eveneens een sanctieregeling voor 

onrechtmatige bedingen bevatten, kan men zich afvragen welke houding zij aannemen ten aanzien van een 

dergelijke ‘herzienbaarheid’. Net als de Richtlijn Onrechtmatige Bedingen bepalen zowel de CESL(P), de 

DCFR als de Feasibility Study dat onrechtmatige bedingen in het algemeen ‘niet-bindend’ zijn. Hoewel de 

mogelijkheid tot gedeeltelijke vernietiging van een onrechtmatig beding bij deze drie instrumenten 

(vooralsnog) onduidelijk is,40 voorzien zowel de CESL(P) als de Feasibility Study in een specifieke regeling 

met betrekking tot overmatige interestbedingen in overeenkomsten met consumenten. Beide instrumenten 

bepalen namelijk dat dergelijke bedingen enkel niet bindend zijn in de mate dat ze oneerlijk zijn,41 wat m.i. 

neerkomt op de (automatische?)42 ‘herziening’ van dat beding. Het Hof van Justitie sanctioneert 

welbepaalde onrechtmatige bedingen bij deze uitspraak dus met zekerheid meer verregaand dan de 

CESL(P) en de Feasibility Study, waardoor men zich kan afvragen of het Hof de mogelijkheid tot ‘herziening’ 

van een onrechtmatig beding niet te drastisch uitsluit. 

 

3. Een (on)duidelijke aanpak van het Hof van onrechtmatige bedingen? 

                                                 
35 Ro. 69 en de verwijzingen daar naar eerdere rechtspraak. 
36 Ro. 70. 
37 In zijn antwoord op de vraag van de Spaanse rechter refereert het Hof niet aan art. 7 (j° 24ste overweging van de considerans) van 

dezelfde richtlijn. De verwijzende rechter vroeg immers niet om een uitlegging van art. 7, maar enkel van art. 6 Richtlijn 

Onrechtmatige Bedingen. Het Hof hoeft dit dus niet bij de beantwoording van de vraag te betrekken, wat niet wegneemt dat de 

overwegingen over art. 7 als obiter dictum fungeren. 
38 Ro. 73. Zie ook ro. 65: “Uit de bewoordingen van lid 1 van voornoemd artikel 6 volgt dus dat de nationale rechter […] niet de 

bevoegdheid wordt toegekend om de inhoud van een dergelijk beding te herzien.”. 
39 In wat volgt bespreek ik enkel de CESL(P) (Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 

gemeenschappelijk Europees Kooprecht, COM(2011) 635, geraadpleegd via http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:nl:PDF – vanaf p. 16), de DCFR 

(http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf, onder ‘Model Rules’) en de Feasibility Study 

(Commission Expert Group on European Contract Law, Feasibility study for a future instrument in European Contract Law, 3 May 

2011, geraadpleegd via http://ec.europa.eu/justice/contract/files/feasibility_study_final.pdf). De Acquis-principles (ACQP) en de 

Principles of European Contract Law (PECL) laat ik buiten beschouwing, aangezien de DCFR (gedeeltelijk) voortbouwt op deze 

principes. Zie uitgebreider over de verhouding tussen de DCFR en de ACQP en de PECL, C. VON BAR en E. CLIVE (eds.), Principles, 

Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference (DCFR) – Full Edition, I, München, sellier, 

2009, 15-18 (hierna verkort C. VON BAR en E. CLIVE (eds.), DCFR). 
40 Zie eveneens in deze zin voor de DCFR, C. VON BAR en E. CLIVE (eds.), DCFR, supra noot 39, 658-659. Zie tevens in deze zin voor de 

Feasibility Study, G. DE CRISTOFARO, ““Invalidity” of Contracts and Contract Terms in the Feasibility Study on a Future Instrument for 

European Contract Law” in R. SCHULZE en J. STUYCK (eds.), Towards a European Contract Law, München, sellier, 2011, (97) 106-107. 
41 Art. 167, lid 3 j° art. 83 CESL en art. 172 (3) j° 81 Feasibility Study. Zie ook voor de CESL, D. MOŽINA, “Article 167” in R. SCHULZE (ed.), 

Common European Sales Law (CESL) – Commentary, München, Oxford, Baden-Baden, Beck, Hart, Nomos, 2012, (661) 665, nr. 14. 
42 In dit geval kan men zich immers afvragen of de gedeeltelijke niet-bindendheid van rechtswege werkt, dan wel net als de 

traditionele Belgische (zowel volledige als partiële) relatieve nietigheid moet worden gevorderd. 
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10 De gerelateerde onrechtmatige bedingen in de Wet Marktpraktijken (WMPC)43. – Vooraleer 

dieper in te gaan op de aanpak van het Hof, is het van belang om toe te lichten welke de onrechtmatige 

bedingen zijn die door deze uitspraak worden geviseerd. De discussie over de omvang van de nietigheid van 

het betreffende beding zal immers niet op elk type onrechtmatig beding betrekking hebben. Dit zal meer 

bepaald enkel het geval zijn voor bedingen die onrechtmatig zijn doordat zij een bepaalde wettelijke grens 

– die ook nul kan bedragen – overschrijden. Zo kan het bv. gaan om ongeoorloofde schadebedingen44, 

ongeoorloofde bedingen over nalatigheidsinteresten45, ongeoorloofde exoneratiebedingen46 of bedingen 

waarbij de onderneming zich het recht voorbehoudt om de door de consument betaalde voorschotten te 

behouden ingeval de onderneming zelf de overeenkomst opzegt47. Hier moet aan worden toegevoegd dat 

men schadebedingen kan onderscheiden van bedingen over nalatigheidsinteresten: hoewel ze beide een 

vergoeding zijn voor het geval dat de consument zijn verbintenissen niet nakomt, vormen schadebedingen 

een vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten die de schuldeiser maakt, terwijl bedingen 

over nalatigheidsinteresten een compensatie vormen voor het feit dat de schuldeiser gedurende bepaalde 

tijd niet kan beschikken over de gelden.48 

  

11 De gerelateerde onrechtmatige bedingen in de Wet Consumentenkrediet (WCK)49. – Specifiek 

met betrekking tot de WCK gaat het hier bv. over bedingen over nalatigheidsinteresten, forfaitaire 

verhogingsbedingen en bedingen over de aanmaningsbrieven. Die types bedingen zijn gereglementeerd 

door de WCK. Zo bepaalt art. 27bis, § 3 WCK (dat in werking is getreden op 1 december 2010)50 dat de 

overeengekomen nalatigheidsinterestvoet niet meer mag bedragen dan de debetrentevoet laatst toegepast 

op het betreffende bedrag of de betreffende deeltermijn, verhoogd met een coëfficiënt van hoogstens 10%. 

In het onderhavige geval zou dit betekenen dat de nalatigheidsinterestvoet maximaal 9,779% zou mogen 

bedragen: het JKP van 8,89% mag verhoogd worden met maximaal 0,889 procentpunt (d.i. 10% van 8,89%) 

tot 9,779%. De grenzen van forfaitaire verhogingsbedingen – die gekwalificeerd worden als 

schadebedingen51 – worden vastgesteld in art. 27bis, § 1 WCK (bij ontbinding of verval van de 

termijnbepaling) en art. 27bis, § 2 WCK (bij eenvoudige betalingsachterstand). Bovendien kan [324]de 

kredietverlener (enkel) bij eenvoudige betalingsachterstand aanspraak maken op een vergoeding voor 

bepaalde door hem verstuurde aanmaningen en ingebrekestellingen (art. 27bis, § 2, lid 1 WCK).52 In de 

feiten die aanleiding hebben gegeven tot het geannoteerde arrest is geen sprake van een forfaitair 

verhogingsbeding, noch van een beding over de aanmaningsbrieven. Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze 

                                                 
43 Wet 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010. 
44 Art. 74, 17° WMPC en 74, 24° WMPC. 
45 Art. 74, 24° WMPC. 
46 Art. 74, 13° WMPC. 
47 Art. 74, 28° WMPC. 
48 C. BIQUET-MATHIEU, “Les conséquences financières de l’inexécution du contrat de crédit: le point après les lois des 7 janvier 2001 et 

24 mars 2003” in F. DOMONT-NAERT en P. JADOUL (eds.), Actualités du droit du crédit à la consommation, Brussel, Publications des 

Facultés universitaires Saint-Louis, 2004, (135) 154, nr. 14 en de verwijzingen daar (hierna verkort C. BIQUET-MATHIEU, “Les 

conséquences financières …”); R. STEENNOT, “Art. 74, 24° Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming” in 

Comm.Hand. 2012, 6, nr. 3 (hierna verkort R. STEENNOT, “Art. 74, 24° WMPC”). 
49 Wet 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, BS 9 juli 1991, 15203. 
50 Art. 76 wet 13 juni 2010 tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, BS 21 juni 2010. 
51 Zie C. BIQUET-MATHIEU, “Les conséquences financières …”, supra noot 48, 154, nr. 14. 
52 Zie uitgebreid over zowel de forfaitaire verhogingsbedingen als bedingen over aanmaningsbrieven, C. BIQUET-MATHIEU, “Les 

conséquences financières …”, supra noot 48, 154-162, nrs. 14-23.  
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bedingen vereenzelvigd met het beding over de moratoire interesten. Dit zou bovendien minstens deels het 

grote verschil tussen het JKP (8,89%) en de nalatigheidsinterestvoet (29%) kunnen verklaren. 

 

12 Drie maten van vernietiging. – In het algemeen kan een onrechtmatig beding op drie wijzen 

worden vernietigd,53 nl. (1) het beding wordt deels vernietigd, nl. tot de wettelijk toegelaten grens (‘herzien’), 

(2) het beding wordt in zijn geheel vernietigd en nadien aangevuld en (3) het beding wordt in zijn geheel 

louter vernietigd, maar nadien niet meer aangevuld.54 

Bij een ‘herziening’ of ‘matiging’ wordt het beding (slechts) herleid tot een nog net rechtmatig niveau. De 

eerste Spaanse rechter hanteert in dit geval een dergelijke redenering: hij herleidt immers een overmatige 

interest (29%) tot 19%, wat een hoog, maar volgens hem op zich niet-onrechtmatig niveau is. De rechter 

kan daarnaast het onrechtmatig beding ook in zijn geheel vernietigen (en is er nog een rol weggelegd voor 

het aanvullend recht). Onder deze noemer kan men m.i. ook de hypothese plaatsen waarbij een beding in 

grote mate (maar niet geheel) wordt vernietigd en men de facto hetzelfde resultaat bekomt als wanneer het 

beding geheel zou zijn vernietigd, en de leemte nadien zou worden aangevuld door het gemeen recht.55,56 

Ten slotte kan men een onrechtmatig beding in zijn geheel ‘louter’ vernietigen, waarbij ook de aanvullende 

werking van het gemeen recht wordt uitgeschakeld. Concreet wordt de partij die het onrechtmatig beding 

heeft opgesteld, ‘gestraft’ voor het hanteren van een dergelijke clausule. Een overmatige interest wordt dan 

gereduceerd tot 0%, waarbij de schuldeiser zelfs geen recht heeft op nalatigheidsinteresten.57 Hieraan dient 

te worden toegevoegd dat de schuldeiser in een dergelijk evenmin recht zal hebben op gerechtelijke 

interesten, aangezien deze (in dit geval)58 slechts de voortzetting zijn van moratoire interesten.59 

De positie van het Hof kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Het enige dat m.i. vaststaat, is dat het 

Hof de eerste mogelijkheid (nl. de herziening of matiging) heeft uitgesloten. Het is daarentegen onzeker of 

het Hof ook heeft uitgesloten dat het geheel vernietigde beding wordt aangevuld door het gemeen recht.60 

                                                 
53 Een onrechtmatig beding kan in theorie ook worden gesanctioneerd met een nietigheid van rechtswege. Aangezien het Belgisch 

recht geen dergelijke sanctie hanteert voor onrechtmatige bedingen (zie voor de gehanteerde sancties infra, nr. 18) laat ik dit verder 

buiten beschouwing. Bovendien kan het inlassen en aanwenden van onrechtmatige bedingen ook een fout in hoofde van de 

onderneming uitmaken, waar ik in het bestek van deze noot evenmin verder op kan ingaan. Zie uitgebreider over de nietigheid van 

rechtswege en de vraag naar eventuele schadevergoeding, Q. ZHOU, “An Economic Perspective on Legal Remedies”, ERCL 2010, afl. 1, 

(25) 32-36 (hierna verkort Q. ZHOU, “Economic Perspective”). 
54 Zie uitgebreid over deze drie mogelijkheden: O. BEN-SHAHAR, “Fixing Unfair Contracts”, Stan.L.Rev. 2011, (869) 876-877 (hierna 

verkort O. BEN-SHAHAR, “Fixing Unfair Contracts”); Q. ZHOU, “Economic Perspective”, supra noot 53, 36-38. 
55 Bij interestbedingen zal in principe de wettelijke interestvoet (2,75% in 2013 – Mededeling over de wettelijke interestvoet, BS 9 

januari 2013) die leemte opvullen. Zie uitgebreider over de rol van het aanvullend recht, infra, nr. 13. 
56 Bij interestbedingen zal een herleiding van bv. 30% naar 2,75% immers hetzelfde resultaat opleveren als wanneer men het beding 

geheel vernietigt, maar nadien door het gemeen recht laat aanvullen tot 2,75%. 
57 O. BEN-SHAHAR, “Fixing Unfair Contracts”, supra noot 54, 877. 
58 Bij waardeschulden zullen de gerechtelijke interesten de voortzetting zijn van de compensatoire interesten: C. BIQUET-MATHIEU 

m.m.v. C. DELFORGE, “Le régime juridique des intérêts – Essai de synthèse” in C. ENGELS en P. LECOCQ (eds.), Rechtskroniek voor de 

Vrede- en Politierechters 2008, Brugge, die Keure, 2008, (239) 243, nr. 7 (hierna verkort C. BIQUET-MATHIEU m.m.v. C. DELFORGE, 

“Intérêts …”); I. SAMOY m.m.v. M. AGUIRRE, “De raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid. 

Schadeherstel, schadevergoeding en interesten” in S. STIJNS en P. WÉRY, De raakvlakken tussen de contractuele en de 

buitencontractuele aansprakelijkheid – Les rapports entre les responsabilités contractuelle et extracontractuelle, Brugge, die Keure, 

2010, (97) 110, nr. 32 en de verwijzingen daar (hierna verkort I. SAMOY m.m.v. M. AGUIRRE, “Schadeherstel …”). 
59 De gerechtelijke interesten vormen immers geen autonome categorie van interesten: C. BIQUET-MATHIEU m.m.v. C. DELFORGE, 

“Intérêts …”, supra vorige noot, 243, nr. 7; I. SAMOY m.m.v. M. AGUIRRE, “Schadeherstel …”, supra vorige noot, 109-110, nr. 32 en de 

verwijzingen daar. 
60 Zie infra, nr. 13. 
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Volgens mij zijn er evenwel bepaalde aanwijzingen dat het Hof een dergelijke aanvulling uitsluit, en dus de 

kredietverlener elk recht op interest ontzegt.61 

 

13 De onbeantwoorde vraag van de rol van het aanvullend recht.62 – Indien een beding wordt 

vernietigd, rijst de vraag hoe die leemte kan worden opgevuld. In het Belgisch recht werkt het gemeen recht 

in dat geval aanvullend.63 Wordt bv. een schadebeding vernietigd, dan zal de schadelijdende partij op basis 

van het gemeen recht schadevergoeding kunnen vorderen.64 Het is echter de vraag of een dergelijke 

aanvulling in overeenstemming is met het geannoteerde arrest. Hoewel het Hof geen uitdrukkelijk oordeel 

velt over de rol van [325]het aanvullend recht, schijnen de bewoordingen van het Hof aan te geven dat elke 

vorm van aanvulling uitgesloten is. 

Zo spreekt het Hof in ro. 69 van de “loutere” niet-toepassing van oneerlijke bedingen en verklaart het 

expliciet in ro. 65 dat “de overeenkomst in beginsel [moet voortbestaan] zonder andere wijzigingen dan de 

schrapping van de oneerlijke bedingen” (eigen onderstreping – FP). Bovendien lijkt het me contradictorisch 

om de matiging van de rechter tot bv. de wettelijke interestvoet te verbieden,65 maar wel de aanvulling door 

het gemeen recht tot dat niveau toe te laten.  

De mogelijkheid bestaat echter dat het Hof zich heeft beperkt tot een antwoord op de vragen van de 

verwijzende rechter en dat het Hof geen rekening heeft gehouden met de aanvulling van de overeenkomst 

door het gemeen recht. Hoe dan ook zullen er nog prejudiciële vragen moeten volgen om de exacte positie 

van het Hof daarover te kennen.66 

 

14 Een ongenuanceerd oordeel? – Mocht het Hof de volledige uitsluiting van het aanvullend recht 

voorstaan, dan zou dit voor moeilijkheden kunnen zorgen. Wanneer een rechter bv. een exoneratiebeding 

volledig67 vernietigt, zullen in principe de gewone aansprakelijkheidsregels herleven.68 Indien het Hof een 

                                                 
61 Zie infra, nr. 13. 
62 Ik bespreek de rol van het aanvullend recht hier vanuit de hypothese dat een onrechtmatig beding wordt vernietigd. Op andere 

discussies met betrekking tot het aanvullend recht (zoals bv. de vraag welke rol aanvullend recht kan spelen wanneer er bepaalde 

precontractuele informatieplichten niet zijn nageleefd) kan ik in het kader van deze noot niet verder ingaan. 
63 Rb. Hoei 27 maart 2006, T.App. 2007, 48; Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 25 van 19 november 2008, Advies inzake de 

regeling van onrechtmatige bedingen in het voorontwerp van wet betreffende bepaalde marktpraktijken, 19-21, 

http://economie.fgov.be/nl/binaries/COB25_tcm325-74403.pdf; I. DEMUYNCK, De inhoudelijke controle van onrechtmatige bedingen, 

onuitg. doctoraal proefschrift UGent, 2000, 740 en 745 (hierna verkort I. DEMUYNCK, Inhoudelijke controle); R. STEENNOT, “Art. 75 Wet 

betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming” in Comm.Hand. 2012, 15, nr. 15 (hierna verkort R. STEENNOT, “Art. 75 

WMPC”). Dit is niet anders bij een vernietigd beding over nalatigheidsinteresten: zie bv. Luik 21 februari 2005, JLMB 2006, 526; Gent 

9 april 2008, Jaarboek Handelspraktijken 2008, 203; Gent 4 januari 2012, NjW 2012, 70, noot RS; F. BOGAERT en B. VAN BAEVEGHEM, 

“Contractuele aspecten van de Wet Marktpraktijken” in Economisch Recht: Ondernemingen, concurrenten en consumenten. 

Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2010-2011, Mechelen, Kluwer, 2011, 47 (hierna verkort F. BOGAERT en B. VAN BAEVEGHEM, 

“Contractuele aspecten”); I. DEMUYNCK, Inhoudelijke controle, supra deze noot, 627; J. GODDAER, E. TERRYN en J. VANNEROM, “Invloed 

van het Europese recht op het consumenten(contracten)recht” in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed van het Europese 

recht op het Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, (467) 556-557, nr. 102 (hierna verkort J. GODDAER et al., “Invloed van 

het Europese recht”); R. STEENNOT, “Art. 74, 24° WMPC”, supra noot 48, 8, nr. 6. 
64 Luik 21 februari 2005, JLMB 2006, 526; Gent 9 april 2008, Jaarboek Handelspraktijken 2008, 203; Gent 4 januari 2012, NjW 2012, 70, 

noot RS. R. STEENNOT, “Art. 75 WMPC”, supra noot 63, 15, nr. 15. 
65 Aangezien elke ‘herziening’ van een onrechtmatig beding is uitgesloten: zie ook supra, nrs. 6-8. 
66 In deze zin ook M. LOOS, “Onredelijk bezwarende bedingen”, supra noot 30, 562. 
67 In het gemeen recht zal een onrechtmatige exoneratieclausule echter slechts partieel nietig zijn en beperkt worden tot een 

rechtmatige en nog net toelaatbare inhoud: J. HERBOTS, “De exoneratiebedingen in het gemeen recht” in J. HERBOTS (ed.) 

Exoneratiebedingen, Brugge, die Keure, 1993, (1) 12-13 (hierna verkort J. HERBOTS, “Exoneratiebedingen”); O. VANDEN BERGHE, 

“Exoneratiebedingen anno 2010 in nationale en internationale overeenkomsten” in S. STIJNS, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds.), 

Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2009, (73) 81, nr. 11. Uit het geannoteerde arrest volgt dat bij overeenkomsten die onder het 
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dergelijke aanvulling uitsluit, zou men in de absurde situatie terechtkomen waarin er na vernietiging van 

een onrechtmatig exoneratiebeding geen aansprakelijkheidsregels gelden. Om deze en soortgelijke 

tegenstrijdigheden te vermijden, lijkt het logischer om de aanvulling van een onrechtmatig beding slechts 

uit te sluiten indien die aanvulling bijkomende plichten oplegt aan de consument of zijn rechten beperkt.69  

Het feit dat de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregels herleven na vernietiging van een 

exoneratiebeding, zal m.i. op zich geen bijkomende plichten opleggen aan de consument, noch diens 

rechten beperken. Naar mijn mening is er dan ook geen reden om hier de rol van het aanvullend recht te 

beperken. De zaken liggen daarentegen anders indien het gemeen recht wél bijkomende verplichtingen 

oplegt aan de consument of zijn rechten beperkt. Dit is bv. het geval na vernietiging van een beding over 

nalatigheidsinteresten. Als een dergelijk beding wordt vernietigd, kan de professionele wederpartij nog 

steeds aanspraak maken op nalatigheidsinteresten tegen de wettelijke interestvoet,70 die voor 2013 2,75%71 

bedraagt. Een onverkorte aanvulling door het gemeen recht ten aanzien van een vernietigd beding legt in 

bepaalde omstandigheden dus extra verplichtingen op aan de consument, nl. in casu de verplichting tot het 

betalen van nalatigheidsinterest tegen een interestvoet van 2,75%. De redenering72 van het Hof impliceert 

m.i. dat de aanvulling door het gemeen recht is uitgesloten indien die aanvulling de consument meer zou 

benadelen dan wanneer het beding louter wordt vernietigd. 

 

4. De gevolgen van de uitspraak voor het Belgisch recht 

 

4.1 De betekenis van de term ‘herziening’ 

 

15 Het begrip ‘herziening’. – De ‘herziening’ van een onrechtmatig beding kan men m.i. naar Belgisch 

recht interpreteren als een gedeeltelijke nietigheid c.q. een matiging van een dergelijk beding. Hoewel het 

Hof dit niet rechtstreeks beantwoordt, meen ik uit zijn bewoordingen af te kunnen leiden dat de volledige 

vernietiging van een beding, gevolgd door de aanvulling ervan door het gemeen recht, eveneens in bepaalde 

gevallen uitgesloten is.73 

 

16 Het begrip ‘matiging’. – Dit arrest wekt ook de vraag op of men de ‘herziening’ van een beding kan 

beschouwen als een matiging in de zin van art. 90 lid 2 WCK74.75 Die vorm van matiging moet men 

onderscheiden van matiging van strafbedingen op grond van art. 1231, §1 BW en van matiging in het kader 

van het verbod op rechtsmisbruik. Een eerste verschilpunt heeft betrekking op de toepassingsvoorwaarden 

van deze drie vormen van matiging. Wil men overgaan tot matiging in de zin van art. 1231, §1 BW, dan moet 

                                                                                                                                                         
toepassingsgebied van de Richtlijn Onrechtmatige Bedingen vallen, de rechter een dergelijk beding niet kan ‘herzien’. Bijgevolg stelt 

het Hof m.i. dat een dergelijk beding in haar geheel nietig moet zijn. 
68 J. HERBOTS, “Exoneratiebedingen”, supra noot 67, 13. 
69 In die zin M. LOOS, “Onredelijk bezwarende bedingen”, supra noot 30, 562. 
70 Dit op basis van de aanvullende toepassing van art. 1153 BW. Zie bv. Luik 21 februari 2005, JLMB 2006, 526; Gent 9 april 

2008, Jaarboek Handelspraktijken 2008, 203; Gent 4 januari 2012, NjW 2012, 70, noot RS; F. BOGAERT en B. VAN BAEVEGHEM, 

“Contractuele aspecten”, supra noot 63, 47; I. DEMUYNCK, Inhoudelijke controle, supra noot 63, 627; J. GODDAER et al., “Invloed van het 

Europese recht”, supra noot 63, 556-557, nr. 102; R. STEENNOT, “Art. 74, 24° WMPC”, supra noot 48, 8, nr. 6. 
71 Mededeling over de wettelijke interestvoet, BS 9 januari 2013. 
72 Zie voor deze redenering supra, nr. 13. 
73 In deze zin ook M. LOOS, “Onredelijk bezwarende bedingen”, supra noot 30, 562. Zie ook supra, nrs. 13-14.  
74 Art. 90 lid 2 WCK luidt als volgt: “Indien de rechter bovendien oordeelt dat de overeengekomen of toegepaste straffen of 

schadevergoedingen, onder meer in de vorm van strafbedingen, bij niet-uitvoering van de overeenkomst, overdreven of onverantwoord 

zijn, kan hij deze ambtshalve verminderen of de consument er geheel van ontslaan.”. 
75 Zie infra nr. 18 voor de toepasselijkheid van de WCK op deze situatie. 
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het gaan om een strafbeding dat een som vaststelt die kennelijk het bedrag van de potentiële schade bij 

wanprestatie te boven gaat.76 Een matiging wegens rechtsmisbruik is maar mogelijk indien de schuldeiser 

het betreffende recht uitoefent “op een wijze die kennelijk de grenzen van de normale uitoefening van dat 

recht door een voorzichtig en oplettend persoon in [326]dezelfde omstandigheden geplaatst, te buiten 

gaat”77. De rechter kan daarentegen straffen of vergoedingen op grond van art. 90 lid 2 WCK matigen indien 

die ‘overdreven of onverantwoord’ zijn. Dit laatste interpreteert men (zeer) ruim: ook omstandigheden die 

vreemd zijn aan het contract, zoals de ongelukkige toestand van de schuldenaar, kunnen ervoor zorgen dat 

de rechter kan overgaan tot matiging.78 De geoorloofdheid van het schadebeding vormt een tweede 

verschilpunt. Zo kan er slechts sprake kan zijn van een matiging van een overdreven schadebeding in het 

gemeen recht (art. 1231, §1 BW) in geval van een ongeoorloofd schadebeding. Bij matiging in het kader van 

art. 90 lid 2 WCK79 en in het kader van rechtsmisbruik80 is er daarentegen steeds sprake van een geoorloofd 

schadebeding.81 Een laatste verschil is gelegen in de mate waarin het schadebeding kan worden gematigd. 

Bij matiging in de zin van art. 1231, §1 BW is de ondergrens de werkelijke schade.82 Bij matiging in de zin van 

art. 90 lid 2 WCK83 en matiging wegens rechtsmisbruik84 kan de rechter daarentegen desnoods matigen tot 

nul.  

 

17 Matiging vs. gedeeltelijke nietigheid. Er heerst (een voornamelijk academische) discussie of de 

‘matiging’ van een beding dezelfde lading dekt als de ‘gedeeltelijke vernietiging’ van dat beding. Volgens 

bepaalde auteurs kunnen ‘matiging’ en ‘gedeeltelijke vernietiging’ niet over eenzelfde kam worden 

                                                 
76 Betreft het bedongen interest (als schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering) die kennelijk de schade te boven gaat die 

ten gevolge van de vertraging geleden is, dan kan de rechter overeenkomstig art. 1153 in fine BW die interest maximaal verminderen 

tot het niveau van de wettelijke interest. 
77 Cass. 1 oktober 2010, RW 2011-12, 142, noot S. JANSEN en S. STIJNS en TBH 2011, 77; Cass. 9 maart 2009, TBBR 2010, 130, noot J. GERMAIN 

en JT 2009, 392; Cass. 10 september 1971, Arr.Cass. 1972, 31, concl. W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Pas. 1972, I, 28, noot WG, RCJB 1976, 

300, noot P. VAN OMMESLAGHE. 
78 Cass. 5 maart 2004, Arr.Cass. 2004, 407, concl. DE RIEMAECKER; Pas. 2004, 387, concl. DE RIEMAECKER, DCCR 2004, 53, noot R. 

STEENNOT, Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 2003, 89, noot M. DAMBRE, Juristenkrant 2004, afl. 90, 7, JLMB 2004, 

1045, NJW 2004, 595 en, T.Vred. 2006, 56, noot F. EVERS.  
79 Het gaat hier immers over bedingen die de grenzen van art. 27bis WCK niet overschrijden. Bedingen die dat wel doen, zijn nietig 

(art. 28 WCK). Zie C. BIQUET-MATHIEU, “Les conséquences financières …”, supra noot 48, 163, nr. 26; D. BLOMMAERT en F. NICHELS, “Art. 

90 Wet Consumentenkrediet” in Comm.Fin. 2007, 5-6, nr. 5; R. STEENNOT, “De impact van het privaat financieel recht op de 

wilsautonomie, de contractvrijheid en het consensualisme” in R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE (eds.), Wilsautonomie, contractvrijheid 

en ondernemingscontracten – Welke toekomst beschoren? Autonomie de la volonté, liberté contractuelle et contrats d’entreprise – Quel 

avenir?, Antwerpen, Intersentia, 2011, (115) 150, nr. 53. Zie ook infra nr. 20. 
80 Over het per definitie geoorloofd karakter van een beding bij rechtsmisbruik, zie I. SAMOY en K. VANDERSCHOT, “Nietigheid van 

ongeoorloofde schadebedingen in het gemene recht: welles nietes …” (noot onder Antwerpen 20 september 2004), RW 2006-07, 

(797) 800-801, nr. 8 en de verwijzingen daar (hierna verkort I. SAMOY en K. VANDERSCHOT, “Welles nietes”). 
81 Zie in deze zin voor het onderscheid tussen matiging bij rechtsmisbruik en matiging bij kennelijk overdreven schadebedingen S. 

STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht – Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 186, nr. 262. 
82 Volgens art. 1231, §1, lid 2 BW kan de rechter de schuldenaar immers niet veroordelen tot een kleinere geldsom dan bij gebrek aan 

een schadebeding verschuldigd zou zijn geweest: I. SAMOY en K. VANDERSCHOT, “Welles nietes”, supra noot 80, 801, nr. 8. Bijgevolg kan 

de schuldenaar nog steeds zijn werkelijke schade bewijzen. 
83 Zie ook R. STEENNOT, “Beëindigings-, exoneratie- en schadebedingen bij bijzondere overeenkomsten” in Bijzondere 

overeenkomsten. Referaten van de XXXIV postuniversitaire cyclus Willy Delva 2007-2008, Mechelen, Kluwer, 2008, (519) 561, nr. 69 

(hierna verkort R. STEENNOT, “Beëindigings-…”). 
84 Cass. 8 februari 2001, Arr.Cass. 2001, 245, Pas. 2001, 244, RW 2001-02, 778, noot A. VAN OEVELEN, TBBR 2004, 396, T.Not. 2001, 473. 

Dat is bij rechtsmisbruik maar mogelijk indien elke rechtsuitoefening in die context als abusievelijk kan worden aangemerkt: A. DE 

BOECK, “Rechtsmisbruik” in BHVR 2011, 21; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht – Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 186, nr. 262. De 

sanctie wegens rechtsmisbruik heeft immers tot doel om de gevolgen van het misbruik te neutraliseren, wat in principe leidt tot het 

opleggen van de normale uitoefening van dat recht of het herstel in natura (of als dat niet meer mogelijk is, geldelijke 

schadevergoeding): Cass. 8 februari 2001, supra deze noot geciteerd.  
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geschoren. Zij menen dat een gedeeltelijk vernietigbaar beding een beding is waarbij men op betrekkelijk 

eenvoudige wijze een bepaald gedeelte kan afsplitsen. Bij een matiging of reductie kan men dit volgens hen 

niet.85 Anderen maken dat onderscheid niet en beschouwen de twee termen als onderling inwisselbaar.86  

 

Naar mijn mening is een gedeeltelijke vernietiging niet te onderscheiden van een matiging van een beding. 

Wanneer het beding echter in zijn geheel wordt vernietigd, is dit m.i. niet gelijk te stellen met de matiging 

van die clausule tot nul. Het verschil betreft hier dan enkel de aanvulling door het gemeen recht. Wordt een 

schadebeding in zijn geheel vernietigd, dan is het gemeen recht aanvullend van toepassing87 en kan de 

schuldeiser zijn werkelijk geleden schade toegekend krijgen.88 Wordt een clausule tot nul gematigd, dan 

heeft de schuldeiser deze mogelijkheid niet.89 In casu ‘herziet’ de Spaanse rechter het beding over de 

moratoire interest: hij ‘herziet’ de moratoire interestvoet van 29% en stelt in plaats daarvan een interestvoet 

van 19% vast. Dat komt de facto neer op de (verboden) matiging c.q. (verboden) gedeeltelijke vernietiging 

van het interestbeding, waardoor deze beide termen in deze context equivalent zijn. 

 

4.2 Hoe kan het Belgische recht aan de eisen van het Hof voldoen? 

 

18 Verhouding WMPC en WCK en hun sancties. – Zoals boven (nr. 2) reeds is weergegeven, gaat het 

in casu om een kredietovereenkomst tussen een onderneming (Banesto) en een consument (Calderón 

Camino). Op een dergelijke overeenkomst zou naar Belgisch recht zowel de WMPC als de WCK van 

toepassing zijn.90 De WMPC en de WCK verhouden zich tot elkaar als een lex generalis ten opzichte van een 

lex [327]specialis.91 Dit betekent dat de WCK de WMPC aanvult zolang ze elkaar niet tegenspreken. In de 

mate dat deze wetten tegenstrijdig zijn, heeft de WCK voorrang.92 

Op basis van art. 74, 24° j° art. 75, §1 WMPC voorziet de WMPC in de relatieve nietigheid van het volledige93 

beding dat een onrechtmatig hoge nalatigheidsinterest bevat. Is het beding vernietigd, dan kan de 

onderneming nog steeds nalatigheidsinteresten vorderen tegen de wettelijke interestvoet.94 

                                                 
85 In die zin bv. J. GODDAER et al., “Invloed van het Europese recht”, supra noot 63, nrs. 99-100; M. LOOS, “Onredelijk bezwarende 

bedingen”, supra noot 30, 561-562; P. SIMLER, La nullité partielle des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 1969, 210-211. 
86 In deze zin bv. L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 569; I. SAMOY en K. VANDERSCHOT, 

“Welles nietes”, supra noot 80, 798-799, nr. 4; I. SAMOY, “De geoorloofdheid van schadebedingen na de wet van 23 november 1998: de 

figurantenrol van de werkelijk geleden schade en van de nietigheidssanctie” (noot onder Cass. 26 januari 2001), R.Cass. 2001, (342) 

nr. 21; H. SCHELHAAS, Het boetebeding in het Europese contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 185-187; S. STIJNS, “Contractualisering 

van sancties in het privaatrecht, inzonderheid bij contractuele wanprestatie”, RW 2001-02, (1258) nr. 69; W. VAN GERVEN, “Matiging 

van verhogingsbedingen I”, RW 1976-77, (1379) 1381; B. WYLLEMAN, “Nieuwe wetgeving inzake schadebedingen en moratoire interest”, 

AJT 1998-99, (701) 703 en 705. 
87 Rb. Hoei 27 maart 2006, T.App. 2007, 48; I. DEMUYNCK, Inhoudelijke controle, supra noot 63, 740 en 745. 
88 Zie bv. Luik 21 februari 2005, JLMB 2006, 526; Gent 9 april 2008, Jaarboek Handelspraktijken 2008, 203; Gent 4 januari 2012, NjW 

2012, 70, noot RS; I. DEMUYNCK, Inhoudelijke controle, supra noot 63, 627; R. STEENNOT, “Art. 75 WMPC”, supra noot 63, 15, nr. 15. 
89 I. DEMUYNCK, Inhoudelijke controle, supra noot 63, 627. 
90 Banesto is immers een onderneming in de zin van art. 2,1° WMPC en een kredietgever in de zin van art. 1,2° WCK. Calderón 

Camino een consument in de zin van art. 2,3° WMPC en in de zin van art. 1,1° WCK. Daarnaast is een 

consumentenkredietovereenkomst een product in de zin van art. 2,4° WMPC en een kredietovereenkomst in de zin van art. 1,4° 

WMPC. Ik vertrek bovendien van de hypothese dat de WMPC en de WCK zowel temporeel als territoriaal van toepassing zijn. 
91 I. DEMUYNCK, Inhoudelijke controle, supra noot 63, 626; S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, “Onrechtmatige bedingen” in E. TERRYN (ed.), 

Handboek consumentenkrediet, Brugge, die Keure, 2007, (169) 173, nr. 3 (hierna verkort S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, “Onrechtmatige 

bedingen”). 
92 S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, “Onrechtmatige bedingen”, supra noot 91, 173, nr. 3 en de verwijzingen daar. 
93 De WMPC is op zich al een lex specialis ten aanzien van het gemeen recht. Dit brengt volgens rechtspraak en rechtsleer met zich 

dat de rechter niet over de matigingsbevoegdheid uit het gemeen recht beschikt, maar dat hij enkel de specifieke sanctie van de 

WMPC, nl. de volledige nietigheid van het beding, kan toepassen: (toen nog over de WHPC) Gent 2 februari 2005, Jaarboek 
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Dat is anders in de WCK. Hoewel art. 2895 WCK eveneens bepaalt dat een dergelijk beding nietig is, 

nuanceert art. 90 lid 1 WCK dat: volgens dit artikel wordt de consument van rechtswege “volledig” ontslagen 

van straffen of vergoedingen die van hem worden gevraagd zonder dat de wet daarin voorziet. Bijgevolg rijst 

de vraag wat het lot is van een interestbeding dat de grenzen van art. 27bis WCK overschrijdt: wordt dit 

beding in zijn geheel dan wel slechts ten belope van het onrechtmatige deel vernietigd? Rechtsleer meent 

dat een dergelijk beding enkel gedeeltelijk wordt vernietigd en dat de verplichtingen van de consument 

worden herleid tot het niveau dat art. 27bis WCK toelaat.96,97 Dat neemt echter niet weg dat de rechter de 

vergoedingen die in overeenstemming zijn (gebracht) met de vereisten van art. 27bis WCK overeenkomstig 

art. 90 lid 2 WCK nog steeds kan herleiden, en dat zelfs tot nul.98 

 

19 Is de WMPC in overeenstemming met dit arrest? – Is naast het gemeen recht enkel de WMPC van 

toepassing, dan is de sanctie voor een onrechtmatig beding de relatieve nietigheid.99 Dit is op zich in 

overeenstemming met het antwoord dat het Hof heeft gegeven. De mogelijkheid voor de onderneming om 

nog steeds haar werkelijke schade te bewijzen, is dit mogelijks niet.100 In de mate dat het niet toelaatbaar is, 

zal de rechter door deze uitspraak verplicht zijn om te oordelen dat het gemeen recht de overeenkomst niet 

meer kan aanvullen. 

 

20 Is de WCK in overeenstemming met dit arrest? – In eerste instantie lijkt de WCK niet in 

overeenstemming te zijn met dit arrest doordat art. 28 en 90 lid 1 WCK het onrechtmatig beding enkel maar 

gedeeltelijk lijken te vernietigen, nl. tot het wettelijk toegelaten niveau bepaald in art. 27bis WCK.101  

Een andere interpretatie van art. 90 lid 1 WCK – waarbij het onrechtmatig beding geheel wordt vernietigd – 

is een mogelijke oplossing. Een strikte lezing van de wet zou in een dergelijk geval evenwel tot gevolg 

hebben dat de kredietgever ook alle recht op interest (zelfs tegen de wettelijke interestvoet) verliest. Wordt 

het beding in zijn geheel vernietigd, dan is er immers geen sprake meer van een ‘overeengekomen’ 

nalatigheidsinterest in de zin van art. 27bis WCK. De kredietgever zou bijgevolg ook geen 

                                                                                                                                                         
Handelspraktijken 2005, 324, noot P. DE VROEDE; Rb. Hasselt 6 maart 2000, Limb.Rechtsl. 2000, 435; P. WERY, “Les clauses abusives 

relatives à l’inexécution des obligations contractuelles dans les lois de protection des consommateurs du 14 juillet 1991 et du 2 août 

2002”, JT 2003, (797) 805; R. STEENNOT, “Beëindigings-…”, supra noot 83, 555, nr. 58. 
94 Zie bv. Luik 21 februari 2005, JLMB 2006, 526; Gent 9 april 2008, Jaarboek Handelspraktijken 2008, 203; Gent 4 januari 2012, NjW 

2012, 70, noot RS. Zie ook F. BOGAERT en B. VAN BAEVEGHEM, “Contractuele aspecten”, supra noot 63, 47; I. DEMUYNCK, Inhoudelijke 

controle, supra noot 63, 627; J. GODDAER et al., “Invloed van het Europese recht”, supra noot 63, 556-557, nr. 102; R. STEENNOT, “Art. 74, 

24° WMPC”, supra noot 48, 8, nr. 6. 
95 Er bestaat discussie over de verhouding tussen art. 28 WCK en art. 4 WCK, dat ook in de nietigheid voorziet. Zie voor dit debat bv. 

D. BLOMMAERT en F. NICHELS, “Art. 28 Wet op het consumentenkrediet” in Comm.Fin., 2007, 3, nr. 2. 
96 D. BLOMMAERT en F. NICHELS, “Art. 90 Wet Consumentenkrediet” in Comm.Fin. 2007, 3-4, nr. 1; R. STEENNOT, “Beëindigings-…”, supra 

noot 83, 560-561, nr. 68; S. STIJNS en E. SWAENEPOEL, “Onrechtmatige bedingen”, supra noot 91, 197, nr. 30. Vgl. C. BIQUET-MATHIEU, “Les 

conséquences financières …”, supra noot 48, 143-145, nr. 7. Zie ook de parlementaire voorbereiding van dit artikel, wetsvoorstel tot 

wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, Parl.St. Senaat 1999-00, nr. 2-223/3, 14: “Deze sanctie is van 

toepassing op alle geëiste straffen of schadevergoedingen die niet in overeenstemming zijn met de wet”. 
97 Vóór de wetswijziging van 2002 aanvaardde men op basis van de toenmalige artikelen 28 en 90 lid 1WCK dezelfde oplossing: I. 

DEMUYNCK, Inhoudelijke controle, supra noot 63, 622; R. STEENNOT, “Beëindigings-…”, supra noot 83, 561, nr. 68. 
98 Zie infra, nr. 20. 
99 Zie supra nr. 18 en de verwijzingen daar. 
100 Dit is afhankelijk van de houding van het Hof ten opzichte van de aanvulling door het gemeen recht na vernietiging: zie supra nr. 

13. 
101 Zie supra nr. 18. 
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nalatigheidsinterest tegen wettelijke interestvoet kunnen vorderen op basis van het gemeen recht (art. 1153 

BW), aangezien die per definitie niet ‘overeengekomen’ is.102 

Art. 90 lid 2 WCK reikt een andere mogelijkheid aan. Volgens dit artikel kan de rechter overeengekomen of 

toegepaste schadevergoedingen of straffen ambtshalve verminderen of de consument er geheel van 

ontslaan indien deze overdreven of onverantwoord zijn. Ook nalatigheidsinteresten vallen onder het 

toepassingsgebied van dit artikel en zouden dus tot nul kunnen worden herleid.103 Vereist is wel dat het gaat 

om overdreven of onverantwoorde nalatigheidsinteresten. Het Belgische recht interpreteert deze 

voorwaarde ruim: ook de ongelukkige situatie van de consument die te goeder trouw is, kan ervoor zorgen 

dat de vergoeding onverantwoord of overdreven is.104 Een richtlijncon-[328]forme interpretatie105 zou in 

deze context kunnen vereisen dat elk onrechtmatig beding als onverantwoord of overdreven wordt 

beschouwd. In dat geval zou de matigingsbevoegdheid van de rechter sterk begrensd zijn: om deze 

uitspraak van het Hof te eerbiedigen zou de nationale rechter steeds het onrechtmatig beding over 

nalatigheidsinteresten tot de wettelijke interestvoet c.q. tot nul moeten herleiden. 

 

5. De afschrikkende werking van de Richtlijn Onrechtmatige Bedingen 

 

21 Zoals eerder106 toegelicht, stelt het Hof dat de afschrikkende werking wordt tenietgedaan als de 

rechter een herzieningsbevoegdheid heeft. Handelaars zouden dan immers geen reden hebben om 

onrechtmatige bedingen niet op te nemen. Deze redenering is m.i. kort door de bocht en weinig 

genuanceerd, al lijkt een adequaat alternatief voor deze interpretatie van het begrip ‘afschrikkende werking’ 

geen sinecure. In wat volgt licht ik deze stelling toe aan de hand van de rechtseconomische analyse van de 

afschrikkende werking van een sanctie. Die algemene analyse zal ik analogisch toepassen op de 

sanctionering van onrechtmatige bedingen. 

 

22 De rechtseconomische analyse van de afschrikkende werking van een sanctie. – Vanuit een 

rechtseconomische invalshoek bekeken heeft een juridische sanctie een ontradende werking als deze 

minstens even groot is als het voordeel dat de overtreder van een regel op lange termijn zou kunnen 

verkrijgen door de regel te overtreden.107 De reden hiervoor is dat een rationeel handelende persoon enkel 

                                                 
102 D. BLOMMAERT en F. NICHELS, “Art. 90 Wet Consumentenkrediet” in Comm.Fin. 2007, 5, nr. 4. Vgl. C. BIQUET-MATHIEU, “Les 

conséquences financières …”, supra noot 48, 144-145, nr. 7. Zie ook in deze zin (met betrekking tot art. 14, §4, 4° WCK) E. BALATE, P. 

DEJEMEPPE en F. DE PATOUL, Le droit du crédit à la consommation – Commentaires de la loi du 12 juin 1991, Brussel, De Boeck, 1995, 269, 

nr. 380; M. DAMBRE, “De bescherming van de consument in de kredietsector” in Y. MERCHIERS (ed.), Consumentenrecht, Brugge, die 

Keure, 1998, (129) 169, nr. 86. Vgl. ook C. BIQUET-MATHIEU, “Commentaire sommaire de la loi sur le crédit à la consommation”, Act.dr. 

1993, 72, nr. 38. 
103 R. STEENNOT, “Beëindigings-…”, supra noot 83, 561, nr. 69. Zie ook C. BIQUET-MATHIEU, “Les conséquences financières …”, supra 

noot 48, 163-164. 
104 Cass. 5 maart 2004, Arr.Cass. 2004, 407, concl. DE RIEMAECKER; Pas. 2004, 387, concl. DE RIEMAECKER, DCCR 2004, 53, noot R. 

STEENNOT, Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 2003, 89, noot M. DAMBRE, Juristenkrant 2004, afl. 90, 7, JLMB 2004, 

1045, NJW 2004, 595 en T.Vred. 2006, 56, noot F. EVERS; Rb. Oudenaarde 1 september 1999, Jaarboek Kredietrecht 1999, 127. Zie ook de 

rechtsleer geciteerd door C. BIQUET-MATHIEU, “Les conséquences financières …”, supra noot 48, 163-164, nr. 26, vn. 67. 
105 In dit verband moet worden opgemerkt dat het Hof niet toevallig net voor het antwoord op de tweede prejudiciële vraag (in ro. 

72) verwijst naar het beginsel van richtlijnconforme interpretatie van het nationale recht. Zie uitgebreid over dit beginsel K. 

LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 602-604, nrs. 781-783. 
106 Supra, nr. 8. 
107 G. BECKER, “Crime and Punishment: An Economic Approach”, Journal of Political Economy 1968, afl. 2, (169) 176 (hierna verkort G. 

BECKER, “Crime and Punishment”); W. LANDES en R. POSNER, “The Private Enforcement of Law”, Journal of Legal Studies 1975, (1) 4 en 

de verwijzingen daar (hierna verkort W. LANDES en R. POSNER, “Private Enforcement”); Q. ZHOU, Misrepresentation in English Contract 
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doelbewust een sanctie riskeert als de voordelen van een overtreding de nadelen overstijgen.108 Wanneer we 

deze redenering toepassen op onrechtmatige bedingen, komen we tot het volgende basismodel: 

 

 
 

 

In dit model109 staat voor de sanctie die de onderneming riskeert bij het aanwenden van een onrechtmatig 

beding, en specifiek voor de mate waarin het beding vernietigd zou worden. Aan de rechterzijde staat het 

netto-voordeel dat de onderneming zou kunnen verkrijgen door een onrechtmatig beding in 

overeenkomsten aan te wenden: dit is gelijk aan het verschil tussen de contractueel overeengekomen 

waarde110 en de maximaal geoorloofde waarde . 

Een dergelijke redenering gaat echter maar op indien de sanctie bij elke aanwending van een onrechtmatig 

beding effectief wordt afgedwongen. Dit is in realiteit – en zeker bij consumentenzaken – niet het geval.111 

De kostprijs om juridische stappen te ondernemen ligt bv.112 vaak (veel) hoger dan de waarde van het 

voorwerp van het geding, zodat de consument in een dergelijk geval vaak afziet van een proces.113 Om deze 

realiteit te integreren in het model moeten we gebruik maken van een variabele, , die de 

waarschijnlijkheid van juridische afdwinging weergeeft. De waarde van ligt steeds tussen 0 en 1 (waarbij 0 

de toestand weergeeft dat de sanctie nooit wordt afgedwongen en 1 de toestand weergeeft dat de sanctie 

steeds wordt afgedwongen). Het model wordt aldus: 

 

 
 

De feiten die ten grondslag liggen aan de onderhavige zaak kunnen dat illustreren. De contractueel 

bedongen moratoire interesten (  in het model) bedroegen 29%. Indien het maximaal geoorloofde niveau 

van de moratoire interesten een interestvoet van 19% betrof (  in het model), dan zou – bij een perfecte 

juridische afdwinging (  is dan gelijk aan 1) – de mate van vernietiging ( in het model) (minstens) gelijk 

moeten zijn aan een vernietiging van 10 procentpunten om een afschrikkende werking te bevatten. Dit 

komt in dit concrete geval m.a.w. neer op een gedeeltelijke vernietiging, nl. tot maximaal geoorloofd niveau. 

Daar de juridische afdwinging van de sanctie in realiteit echter niet perfect is, bevat een dergelijke 

                                                                                                                                                         
Law From an Economic Perspective, onuitg. doctoraal proefschrift University of Manchester, 2008, 82, geraadpleegd via 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1279024 (hierna verkort Q. ZHOU, Misrepresentation). 
108 G. BECKER, “Crime and Punishment”, supra noot 107, 176; Q. ZHOU, Misrepresentation, supra noot 107, 82. 
109 Dit model is gebaseerd op het model dat uitgewerkt is door Q. ZHOU (Misrepresentation, supra noot 107, 82). 
110 Deze ‘waarde’ kan bv. betrekking hebben op de interestvoet, de waarde van (onterecht door de onderneming) behouden 

voorschotten, de ongeoorloofde exoneratie (voor bv. opzet of zware fout) … 
111 Zie ook W. LANDES en R. POSNER, “Private Enforcement”, supra noot 107, 33. 
112 De (verhoudingsgewijs te hoge) kostprijs van het geding is slechts één van de redenen om niet te procederen. Andere redenen 

zijn o.a. psychologische factoren en de lange tijdsduur vooraleer de consument zijn rechten heeft afgedwongen: J. CALAIS-AULOY en 

H. TEMPLE, Droit de la consommation, Parijs, Dalloz, 2010, 609-610. 
113 W. LANDES en R. POSNER, “Private Enforcement”, supra noot 107, 33-34; zie ook A. TALLON, De wet op de marktpraktijken – procedure 

en sancties, Brussel, Larcier, 2012, 65, nr. 86. Dit is nog meer het geval bij grensoverschrijdende consumentenovereenkomsten: zie 

hierover uitgebreider J. HILL, Cross-Border Consumer Contracts in Oxford Private International Law Series, Oxford, Oxford University 

Press, 2008, 57-65. 
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gedeeltelijke vernietiging geen afschrikkende werking. Tot hier past de redenering van het Hof dus in een 

rechtseconomisch kader en kan ze worden bijgetreden.114 

 

[329] 

23 Het ene onrechtmatige beding is het andere niet. – Dat verandert echter wanneer we de 

redenering van het Hof verder volgen. Het Hof zegt immers niet alleen dat een ‘minimale’ vernietiging geen 

afschrikkende werking heeft, maar ook dat eender welke herzieningsbevoegdheid geen even doeltreffende 

bescherming als de loutere niet-toepassing kan verzekeren.115 Het Hof gaat hier m.i. te ver. Of een herziening 

tot een bepaald niveau niet even doeltreffend is als de niet-toepassing van een onrechtmatig beding, 

behoeft naar mijn mening een genuanceerder antwoord.  

Het is van belang om te verwijzen naar de variabele  uit het gegeven model, die mede bepaalt of een 

bepaalde sanctie een afschrikkende werking heeft. Het lijkt me echter zo te zijn dat deze variabele niet voor 

elk onrechtmatig beding eenzelfde waarde zal hebben. Sommige onrechtmatige bedingen zullen een 

grotere waarschijnlijkheid hebben dat de sanctie juridisch wordt afgedwongen dan andere. Twee 

voorbeelden kunnen dat illustreren.  

De feiten die aanleiding hebben gegeven tot dit arrest, vormen één voorbeeld. Het gaat hier immers om een 

onrechtmatig beding over moratoire interesten, waarvan de toepassing pas ter discussie komt bij 

wanprestatie door de consument (bv. door de lening niet meer af te betalen). In veel gevallen zal de 

consument – wanneer hij zijn primaire verbintenissen niet nakomt – ook de contractuele verbintenis tot 

het betalen van moratoire interesten tegen een interestvoet van 29% niet nakomen. In dergelijke gevallen 

zal de onderneming steeds moeten procederen, waar de rechter dan het eventuele onrechtmatig karakter 

van het beding vaststelt en sanctioneert. Hier lijkt de juridische afdwinging eerder groot te zijn: zeer veel 

discussies over de (geoorloofdheid van de) hoogte van de moratoire interestvoet zullen immers aan de 

rechter worden voorgelegd. 

In een ander voorbeeld liggen de zaken anders. Stel dat er in een overeenkomst een onrechtmatig beding 

voorkomt waarbij de onderneming zich het recht voorbehoudt om de door de consument betaalde 

voorschotten te behouden ingeval zij zelf de overeenkomst opzegt.116 De consument mag dan wel de 

mogelijkheid hebben om via een procedure die betaalde voorschotten terug te vorderen, maar de vraag is in 

welke mate hij dit zal doen. Dit is uiteraard afhankelijk van veel factoren, maar het lijkt me zo te zijn dat de 

waarschijnlijkheid van juridische afdwinging van de sanctie voor dit onrechtmatig beding eerder beperkt 

is.117 

Indien het in beide gevallen tot een proces komt, hoeft de sanctie voor het onrechtmatig beding 

rechtseconomisch gezien niet gelijk te zijn. Stel dat in het eerste voorbeeld gelijk is aan 0,9 en in het 

                                                 
114 Argumenteren eveneens dat een ‘gedeeltelijke’ vernietiging een onderneming niet zou ontraden om dergelijke bedingen te 

hanteren: O. BEN-SHAHAR, “Fixing Unfair Contracts”, supra noot 54, 902 en de verwijzingen naar rechtsleer daar; P. CAMBIE, 

Onrechtmatige bedingen, Brussel, Larcier, 2009, 433, nr. 548; M. LOOS, “Onredelijk bezwarende bedingen”, supra noot 30, 562; C. VON 

BAR en E. CLIVE (eds.), DCFR, supra noot 39, 658-659. Zie ook C. CAUFFMAN, “Vers un endiguement du pouvoir modérateur de juge en 

cas de nullité?” (noot onder Cass. 23 maart 2006), RCJB 2007, (428) 435-436, nr. 18; Q. ZHOU, “Economic Perspective”, supra noot 53, 

37. 
115 Zie ro. 73 en het dictum onder (2): art. 6 Richtlijn Onrechtmatige Bedingen verzet zich tegen een nationale regeling, “op grond 

waarvan de nationale rechter, wanneer hij de nietigheid van een oneerlijk beding in een overeenkomst tussen een handelaar en een 

consument vaststelt, de betrokken overeenkomst kan aanvullen door de inhoud van dat beding te herzien”. Elke 

herzieningsbevoegdheid lijkt met andere woorden uitgesloten. 
116 Naar Belgisch recht verboden op grond van art. 74, 28° WMPC. 
117 Om dit concreet vast te stellen zou men empirisch onderzoek moeten voeren. 
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tweede voorbeeld gelijk is aan 0,1. Wil men een afschrikkende werking laten uitgaan van de Richtlijn 

Onrechtmatige Bedingen, dan zal de mate waarin het onrechtmatig beding door de rechter moet worden 

vernietigd verschillen. Stel dat het onrechtmatige voordeel voor de onderneming in het eerste geval bij 

aanwending 80 bedraagt (bv. contractueel bedongen interest die neerkomt op 180 maar de maximaal 

geoorloofde interest in dat geval slechts 100 bedraagt). Als gelijk is aan 0,9, dan zou de sanctie minstens 

moeten bestaan in een vernietiging ter waarde van 88,89 (aangezien ). Een gehele 

vernietiging (nl. vernietiging ter waarde van 180), zoals het Hof hier lijkt te eisen, gaat dus verder dan 

noodzakelijk opdat er een afschrikkende werking van de sanctionering van een dergelijk onrechtmatig 

beding zou uitgaan. Dit is niet zo in het tweede geval. Stel dat het onrechtmatige voordeel voor de 

onderneming ook hier 80 bedraagt (doordat de voorschotten betaald door de consument een waarde van 

80 hebben). Als hier gelijk is aan 0,1, dan zou de sanctie – om een afschrikkende werking te hebben – 

minstens gelijk moeten zijn aan 800 (aangezien ). Eenzelfde voordeel voor de onderneming in 

één concreet geval (nl. 80) zou dus tot een verschillende sanctie moeten leiden om aan die sanctionering 

een afschrikkende werking te verlenen. 

Wil men dus tot een aangepaste sanctionering van onrechtmatige bedingen komen, dan zal men steeds de 

concrete waarde van  moeten bepalen. De vraag of een onderneming na vernietiging van een door haar 

aangewend onrechtmatig beding nog steeds de mogelijkheid moet hebben om het gemeen recht 

aanvullend toegepast te zien, heeft dus niet voor alle onrechtmatige bedingen hetzelfde antwoord. Het lijkt 

me wel zo te zijn dat bij moratoire-interestbedingen inzake consumentenkredietovereenkomsten een 

dergelijke mogelijkheid (zeker) moet bestaan.118 Om dat standpunt verder te onderbouwen is empirisch 

onderzoek noodzakelijk, al is het m.i. hoogst twijfelachtig of dit alle discussiepunten zal wegnemen.119 

 

24 De beperkingen van de vernietiging inzake afschrikkende werking. – Bovenstaande analyse leidt 

tot twee vaststellingen: (1) zelfs van een volledige vernietiging van een onrechtmatig beding gaat niet steeds 

een afschrikkende werking uit en (2) de mate waarin de vernietiging verder gaat dan een ‘minimale’ 

vernietiging geeft de (eisende of verwerende) consument een [330]voordeel ten koste van consumenten 

die niet betrokken zijn in een procedure. 

De eerste vaststelling kan worden geïllustreerd aan de hand van het tweede voorbeeld. Indien het 

onrechtmatig beding volledig wordt vernietigd (nl. vernietiging ter waarde van 80), volstaat dit niet voor 

een afschrikkende werking ten aanzien van de onderneming. Gelet op de in casu zeer beperkte 

waarschijnlijkheid van juridische afdwinging zou de sanctie maar ontradend werken indien ze ten minste 

800 zou bedragen. De volledige vernietiging van het beding kan maar volstaan voor een waarde van 80; 

voor de overige 720 biedt de vernietiging dus geen oplossing.120  

De tweede vaststelling kan met beide voorbeelden worden toegelicht. Indien bij het eerste voorbeeld de 

waarde van de vernietiging 88,89 bedraagt, dan verkrijgt de betrokken consument een voordeel van 8,89 

                                                 
118 Zie de argumentatie eerder in dit randnummer. 
119 De waarschijnlijkheid dat de sanctie juridisch wordt afgedwongen is immers een zeer moeilijk te bepalen factor: er moet o.a. 

rekening worden gehouden met het aantal keren dat dergelijke contracten zijn gesloten, de verhouding tussen het aantal 

contracten en het aantal gedingen die de afdwingbaarheid van onrechtmatige bedingen als voorwerp hebben gehad … 
120 Zie uitgebreid over de sanctionering van ongeoorloofde bedingen door middel van schadevergoeding Q. ZHOU, “Economic 

Perspective”, supra noot 53, 32-34. Een dergelijke (hoge) sanctie kan tevens de bereidwilligheid van de onderneming ondermijnen 

om te contracteren: de onderneming kan dan immers het risico lopen om door te contracteren er financieel op achteruit te gaan 

(bv. indien de sanctie van 720 de waarde van de overeenkomst overstijgt): ibid., 34.  
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waar hij eigenlijk geen recht op heeft. In het tweede voorbeeld komt dit nog scherper tot uiting. Een 

afschrikkende sanctie (die niet enkel uit vernietiging kan bestaan) bedraagt 800. De voorschotten die de 

consument heeft betaald bedragen slechts 80. Indien in een procedure de rechter de onderneming een 

(ontradende) sanctie oplegt van in totaal 800, zou deze betrokken consument een (onterecht) voordeel 

verkrijgen van 720 indien het bedrag van deze sanctie aan hem wordt toegekend. Doordat het Hof aldus 

focust op de sanctionering van een onrechtmatige gedraging van een onderneming, heeft het Hof geen oog 

voor de vraag aan wie die extra121 vergoeding zou moeten toekomen en de eventuele ongewenste gevolgen122 

van een afschrikkende sanctie. Elke sanctionering van onrechtmatige bedingen die een afschrikkend effect 

tot doel heeft, is om die reden nooit123 louter een zaak van de individuele betrokken consument. Bijgevolg 

zou het Hof bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een nationale burgerrechtelijke sanctie voor 

onrechtmatige bedingen met de Richtlijn Onrechtmatige Bedingen eveneens in principe moeten nagaan (1) 

welke alternatieve of aanvullende sancties het nationale recht biedt,124 (2) in welke mate deze sancties 

effectief worden aangewend en (3) of deze aanwending tot gevolg heeft dat het geheel van sancties een 

afschrikkende werking heeft. Het is dus niet uitgesloten dat er toch een afschrikkende werking uitgaat van 

een ‘herziening’ van een onrechtmatig beding, indien deze gecombineerd wordt met effectief uitgeoefende 

aanvullende sancties.  

Naar mijn mening gaat het Hof dus te ver wanneer het stelt dat elke herzieningsbevoegdheid onverenigbaar 

is met de afschrikkende werking van de Richtlijn Onrechtmatige Bedingen. Om een genuanceerder (en 

correcter) oordeel te vellen of deze Richtlijn een bepaalde nationale sanctie toelaat, zou het Hof echter 

moeten beschikken over feitelijke gegevens die vaak niet voorhanden zullen zijn. Hierdoor kan het in de 

praktijk moeilijk blijken om te bepalen of een bepaalde sanctie een afschrikkende werking heeft. Dit belet 

m.i. niet dat het Hof bij zijn oordeelsvorming meer rekening zou moeten houden met de complexiteit die 

het begrip ‘afschrikkende werking’ omringt. 

 

6. Besluit 

 

25 Een volledig verbod op herziening van een onrechtmatig beding: een onvermijdelijk botte bijl. – 

In het geannoteerde arrest heeft het Hof van Justitie twee antwoorden op prejudiciële vragen gegeven. Met 

het eerste antwoord oordeelde het Hof dat de nationale rechter ook in het kader van een 

betalingsbevelprocedure verplicht is om over te gaan tot een ambtshalve toetsing van een onrechtmatig 

beding. Dat ligt geheel in de lijn van eerdere rechtspraak over andere procedures en heeft bijgevolg slechts 

een beperkte toegevoegde waarde. Het tweede antwoord van het Hof bevat daarentegen wel nieuwe 

verplichtingen voor het nationale recht, en meer specifiek voor de nationale rechter. Volgens het Hof verzet 

de Richtlijn Onrechtmatige Bedingen zich tegen de mogelijkheid voor de nationale rechter om een 

onrechtmatig beding te ‘herzien’, en moet het beding in beginsel in zijn geheel worden vernietigd. Welk 

gevolg dit heeft voor de aanvullende toepassing van het gemeen recht lijkt vooralsnog niet duidelijk. Dit 

                                                 
121 Nl. het gedeelte van de sanctie dat een gedeeltelijke vernietiging (tot het rechtmatig niveau) overstijgt. 
122 Zo is het niet uitgesloten dat een consument zou kunnen speculeren op een dergelijk voordeel bij de keuze om zijn 

verbintenissen al dan niet uit te oefenen: Q. ZHOU, “Economic Perspective”, supra noot 53, 31. 
123 Dit zou enkel het geval zijn indien er sprake is van een volledige effectieve juridische afdwinging van de sanctie. Dit komt echter 

in realiteit niet voor: zie supra, nr. 22 en de verwijzingen daar. 
124 Het Belgisch recht voorziet bv. in een vordering tot staking (art. 110-118 WMPC), strafsancties (art. 124-132 WMPC) en een (niet-

bestraffende) waarschuwingsprocedure (art. 123 WMPC). Zie uitgebreider over deze (en andere) sancties en procedure P. CAMBIE, 

Onrechtmatige bedingen, Brussel, Larcier, 2009, 395-453 (over de toenmalige WHPC); A. TALLON, De wet op de marktpraktijken – 

procedure en sancties, Brussel, Larcier, 2012, 201 p. 
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algemeen verbod op gedeeltelijke vernietiging van het onrechtmatige beding lijkt me evenwel te drastisch. 

Zo is het ene onrechtmatige beding het andere niet en zal een afschrikkende werking niet steeds de 

volledige vernietiging van een beding eisen. Omgekeerd zal zelfs een volledige vernietiging niet altijd 

volstaan om ondernemingen te ontraden om onrechtmatige bedingen aan te wenden. De complexiteit van 

de ‘afschrikkende werking’ van de Richtlijn Onrechtmatige Bedingen zorgt er echter voor dat een meer 

genuanceerde en correcte stellingname allerminst evident is. Het Hof hanteert hier m.a.w. een botte bijl, 

wat echter tot op bepaalde hoogte onvermijdelijk is: de ontradende doelstelling van deze Richt-[331]lijn 

overstijgt immers steeds de burgerrechtelijke sanctie in het individuele geschil. 
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