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Betreft: Verzoekschrift 0875/2008, ingediend door Per Gustav Åke Gustafsson 
(Zweedse nationaliteit), over het verzekeren van plezierjachten in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die in Spanje woont, geeft een uiteenzetting van zijn problemen met de Spaanse 
verzekeringsmaatschappij MAPFRE na een stormschade aan het in Zweden geregistreerde 
plezierjacht van zijn dochter. Volgens indiener heeft de genoemde verzekeringsmaatschappij 
zich met de behandeling van de schadeaangifte schuldig gemaakt aan schending van de 
bepalingen in Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten, en daarom verzoekt hij het Europees Parlement om de zaak aan 
de orde te stellen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten strekt tot de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten die zijn gesloten tussen een verkoper en een consument.

Contractuele bedingen waarin dwingende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn 
overgenomen, zijn niet aan deze richtlijn onderworpen.

De richtlijn is alleen van toepassing op contractuele bedingen waarover niet afzonderlijk is 
onderhandeld. Een beding wordt steeds geacht niet het voorwerp van afzonderlijke 
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onderhandeling te zijn geweest wanneer het, met name in het kader  van een 
toetredingsovereenkomst, van tevoren is opgesteld en de consument dientengevolge geen 
invloed op de inhoud ervan heeft kunnen hebben.

Krachtens de richtlijn wordt een beding in een overeenkomst waarover niet afzonderlijk is 
onderhandeld, als oneerlijk beschouwd indien het, in strijd met de goede trouw, het evenwicht 
tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten 
nadele van de consument aanzienlijk verstoort.

De bijlage bij de richtlijn bevat een indicatieve en niet-uitputtende lijst van bedingen die als 
oneerlijk kunnen worden aangemerkt. Zo heeft letter q) van deze bijlage betrekking op 
bedingen die tot doel of gevolg hebben "het indienen van een beroep of het instellen van een 
rechtsvordering door de consument te beletten of te belemmeren, met name door de 
consument te verplichten zich uitsluitend tot een niet onder een wettelijke regeling 
ressorterend scheidsgerecht te wenden, door de bewijsmiddelen waarop de consument een 
beroep kan doen op ongeoorloofde wijze te beperken of hem een bewijslast op te leggen die 
volgens het geldende recht normaliter op een andere partij bij de overeenkomst rust."

Lidstaten waren verplicht de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking te 
doen treden om uiterlijk op 31 december 1994 aan deze richtlijn te voldoen en de bepalingen 
van de richtlijn zijn van toepassing op alle overeenkomsten die na 31 december 1994 zijn 
gesloten.

Na toepassing van de richtlijn in het nationale rechtsstelsel is het aan de nationale rechtbanken 
in elke lidstaat om te controleren of een contractueel beding waarover niet afzonderlijk is 
onderhandeld, als oneerlijk zal worden beschouwd overeenkomstig de beginselen die in de 
richtlijn zijn vastgesteld, met andere woorden: indien het, in strijd met de goede trouw, het 
evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de 
partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort.
Bovendien geldt dat – met als enige uitzondering de WA-verzekering van auto's, die al vele 
jaren verplicht is ingevolge EU-recht in alle lidstaten – de verzekeringsrichtlijnen geen 
betrekking hebben op de exacte inhoud van verzekeringspolissen of specifieke voorwaarden 
opleggen.
Tot slot is de Commissie, op basis van haar bevoegdheden die van het Verdrag worden 
afgeleid, niet bij machte tussenbeide te komen in een conflict tussen een burger en een 
aanbieder van financiële diensten.
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