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komst niet zou nakomen, en een arbitragebeding voor een 
arbitrage-instantie in Bilbao, waar consumente niet woon-
achtig was. Mevrouw betaalde enige rekeningen niet en had 
de overeenkomst opgezegd vóór het einde van einde over-
eenkomst. Asturcom is een procedure begonnen voor de ar-
bitrage-instantie in Bilbao en mevrouw is veroordeeld tot 
betaling van 669,60 euro. Hieraan heeft zij niet voldaan en 
Asturcom is een procedure begonnen tot gedwongen tenuit-
voerlegging van het arbitrale vonnis bij de rechter in eerste 
instantie in Bilbao. Deze rechter is onder andere van oor-
deel dat de arbitrage-clausule in de overeenkomst een on-
eerlijk beding is, omdat de reiskosten van de consument om 
naar Bilbao te komen hoger waren dan de vordering. Bo-
vendien was Bilbao niet in algemene voorwaarden vermeld 
en waren de voorwaarden eenzijdig opgesteld. Mevrouw is 
niet voor de arbiters verschenen noch in de exequatur-pro-
cedure.
 De prejudiciële vraag die de Spaanse rechter stelde, was 
of de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen zo moet wor-
den uitgelegd dat in ‘een exequatur-procedure’ een rechter 
ambtshalve moet vaststellen dat het in de overeenkomst 
bevatte arbitrale beding oneerlijk is als bedoeld in artikel 
6 van de richtlijn oneerlijke bedingen en dat een arbitraal 
vonnis moet worden vernietigd. Als uitgangspunt neemt 
het Hof dat het arbitrale vonnis gezag van gewijsde heeft. 
Vervolgens oordeelt het Hof dat het leerstuk van het gezag 
van gewijsde een beginsel is van nationaal procesrecht en 
plaatst het binnen het leerstuk van de effectieve rechtsbe-
scherming, zoals dat ontwikkeld is door het Hof. Dit houdt 
in dat de regels met betrekking tot het gezag van gewijsde 
zijn voorbehouden aan de lidstaten, mits deze nationale re-
gels voldoen aan het gelijkwaardigheids- en het doeltref-
fendheidsvereiste. Het Hof oordeelt dat de Spaanse regelge-
ving niet in strijd is met het laatste. Het Hof laat het aan de 
nationale rechter over of de Spaanse regelgeving verenig-
baar is met het gelijkwaardigheidsvereiste. Dit betekent 
dat de uitoefening van rechten gebaseerd op het Gemeen-
schapsrecht niet onder slechtere voorwaarden mag plaats-
vinden dan de uitoefening van gelijkwaardige rechten die 
voortvloeien uit het nationale recht. Het Hof geeft de natio-
nale rechter mee dat richtlijn 93/13 ‘in haar geheel volgens 
de rechtspraak van het Hof overeenkomstig artikel 3 lid 
1 sub t, EG een maatregel vormt die onontbeerlijk is voor 
de vervulling van de taken van de Europese Gemeenschap 
en in het bijzonder voor de verbetering van de levensstan-
daard en van de kwaliteit van het bestaan binnen de gehe-
le Gemeenschap…’ (nr. 51). Het Hof oordeelt verder dat ar-
tikel 6 van Richtlijn 93/13 een norm is die gelijkwaardig is 
aan nationale regels die in de interne rechtsorde als regels 
van openbare orde gelden. Dus, de nationale rechter moet 
nagaan of het nationale procesrecht niet in strijd is met het 
gelijkwaardigheidsbeginsel. 
 Andere uitspraken: Zk C-199/08, Erhard Eschig v. 
 UNIQUA Sachversicherung AG, HvJ, 10 september 2009; 
(vrije keuze advocaat in rechtsbijstandverzekering); zk. 
C-2/08 Amministrazione dell’Economia e delle finanze v. Fal-
limento Olimpiclub Srl, HvJ 3 september 2009 (gezag van 
gewijsde van vonnissen). 
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1 Jurisprudentie van het Hof van Justitie
Op 6 oktober 2009 heeft het Hof van Justitie opnieuw uit-
spraak gedaan over richtlijn 93/13/EEG betreffende oneer-
lijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Het betrof 
een Spaanse consument, Rodríguez Nogueira, die een abon-
nement had bij Asturcom voor haar mobiele telefoon. De 
overeenkomst was gesloten op 24 mei 2004 voor een perio-
de van 18 maanden vanaf het moment dat de dienst geac-
tiveerd zou worden. De algemene voorwaarden bepaalden 
onder andere dat de overeenkomst niet tussentijds mocht 
worden opgezegd, de consument een bedrag ad 300 euro 
schuldig was, als zij haar verplichtingen uit de overeen-
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2 Voorstel Richtlijn consumenten rechten
Zoals bekend heeft de Europese Commissie een voorstel ge-
daan voor een Richtlijn betreffende consumentenrechten 
(Brussel, 8-10-2008, COM(2008) 614 def.). Dit voorstel is on-
der meer controversieel vanwege de voorgestelde maximum-
harmonisatie. (Zie onder andere hierover: House of Lords, 
European Union Committee, 18th Report of Session  2008-09, 
EU Consumer Rights Directive: getting it right, Volume I: 
Report, London, 15 July 2009, HL Paper 126-I; De Franse 
senaat: Sénat, 2008-2009, n 130, Résolution européenne, 29 
juillet 2009; Opinion of the European Consumer Consulta-
tive Group (ECCG) on the Commission Proposal for a Direc-
tive on Consumer Rights, adopted 6 October 2009).

3 Gemeenschappelijk Referentiekader
Het Zweeds voorzitterschap heeft inmiddels zijn  voorstel 
‘the Stockholm Programme – an open and secure Europe 
serving the citizen’, dat de opvolger moet worden van het 
Den Haag Programma (Multiannual programme for an area 
of Freedom, Security and Justice serving the citizen (the 
Stockholm programme, draft, presidency note, 16 October 
2009, 14449/09, JAI 679) gepubliceerd. Ter voorbereiding 
voor het Stockholm programma had de Europese Commissie 
een mededeling betreffende ‘Een ruimte van vrijheid, veilig-
heid en recht ten dienste van de burger’ uitgebracht (Brus-
sel 10 juni 2009, COM 2009) 262 def.). Met betrekking tot 
het Gemeenschappelijk Referentiekader (GRK) of het con-
tractenrecht, zoals de Europese Commissie, het formuleert, 
verschillen de voorstellen aanzienlijk. Het Zweedse voor-
stel benadrukt dat het GRK niet bindend is en slechts een 
instrument voor Europese regelgevers om een betere cohe-
rentie en kwaliteit van regelgeving te bewerkstelligen op 
het gebied van het contractenrecht. De Europese Commissie 
daarentegen schrijft dat door de verschillende stelsels van 
contractenrecht, marktdeelnemers de interne markt niet 
ten volle kunnen benutten. Als remedie worden standaard-
contracten voorgesteld en wordt het optionele instrument 
als oplossing gesuggereerd.


