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Betreft: Verzoekschrift 0477/2011, ingediend door Margret Tryggvadottir (IJslandse 
nationaliteit), namens Hagsmunasamtök Heimilanna (Vereniging van Eigenaren), 
gesteund door 19 medeondertekenaars, over het verzuim van de IJslandse 
autoriteiten om Richtlijn 93/13/EG (oneerlijke bedingen) met betrekking tot 
bankkredieten ten uitvoer te leggen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners vertegenwoordigen duizenden burgers – naar eigen zeggen 70-80% van de 
bevolking – en zijn van mening dat IJsland, als lid van de Europese Economische Ruimte 
(EER), verplicht is om de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen ten uitvoer te leggen. Het 
huidige rechtskader van IJsland voorziet erin dat leningen aan de prijsindex worden 
gekoppeld, wat betekent dat de financiële risico's en gevolgen van een hoge inflatie voor 
rekening van de consument zijn. Bovendien worden de voorwaarden voor leningen, 
tengevolge van de financiële crisis en de overname van veel banken door buitenlandse 
belangen, met terugwerkende kracht geherdefinieerd en gekoppeld aan 
wisselkoersschommelingen. Indieners beweren dat dit een inbreuk is op het Europees 
consumentenrecht, dat volgens hen van toepassing is op IJsland op grond van zijn 
lidmaatschap van de EER en de voorbereiding op een mogelijke toetreding.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Indiener verwijst naar de praktijk van IJslandse banken om indexeringsbedingen in leningen 
aan consumenten (bijv. leningen voor huizen of auto's) op te nemen waarbij het vreemd 
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vermogen evenredig met de inflatie wordt verhoogd. Volgens de IJslandse Wet 38/2001 kan 
een dergelijke indexering worden toegepast op de IJslandse krona, maar niet op vreemde 
valuta. IJslandse banken hebben echter, met name in de periode tussen 2004 en 2008, 
leningen met indexeringsbedingen voor vreemde valuta aangeboden. Het IJslandse 
hooggerechtshof oordeelde in juni 2010 dergelijke indexeringsbedingen in strijd met Wet 
38/2001 en verklaarde bijgevolg dat de wisselkoersen voor de betrokken contracten met 
terugwerkende kracht moesten worden herberekend. Deze uitspraak werd door het IJslandse 
parlement bij Wet 15/2010 gecodificeerd, waarbij kredietnemers de keuze werd gegeven hun 
leningen om te zetten in leningen gekoppeld aan de (IJslandse) inflatie ofwel in niet-
geïndexeerde leningen (met veel hogere rentevoeten).

Indiener beweert dat het praktijk- en rechtskader voor prijsindexering van leningen in strijd is 
met het Europese consumentenrecht en met name met Richtlijn 93/13/EEG zoals die 
krachtens de EER-overeenkomst in IJsland is omgezet. Indiener betoogt tevens dat de 
herberekening van onwettig in vreemde valuta geïndexeerde leningen als nieuwe leningen met 
hogere rentevoeten met terugwerkende kracht in strijd is met het Europese consumentenrecht 
en met name met Richtlijn 93/13/EEG. Tot slot beweert indiener dat IJsland, door met 
terugwerkende kracht wetgeving te hebben opgesteld en te hebben verzuimd hieraan 
gekoppelde zaken naar het EVA-Hof door te verwijzen, zijn verplichtingen volgens de EER-
overeenkomst niet is nagekomen.

Indiener heeft een klacht aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA bij het 
verzoekschrift bijgevoegd. Als inleidende opmerking wenst de Commissie te benadrukken dat 
het tot de exclusieve bevoegdheid van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA behoort 
om toezicht te houden op de juiste toepassing van de EER-overeenkomst door de EVA-EER-
landen en om klachten te behandelen ten aanzien van een mogelijke niet-naleving door een 
EVA-EER-land van zijn verplichtingen volgens de EER-overeenkomst, inclusief een 
mogelijk verzuim om Richtlijn 93/13/EEG correct om te zetten of toe te passen. De 
Commissie beperkt zich daarom tot enkele algemene commentaren over de relevantie van 
Richtlijn 93/13/EEG voor de zaak in kwestie.

Wat betreft de bewering van indiener aangaande de door IJslandse banken toegepaste 
algemene praktijk van indexeringsbedingen zij erop gewezen dat Richtlijn 93/13/EEG 
bedingen voor prijsindexering als zodanig niet verbiedt. In de bijlage bij de richtlijn, die 
voorziet in een indicatieve lijst van bedingen die als oneerlijk kunnen worden beschouwd, 
wordt nadrukkelijk vermeld dat bedingen van prijsindexering op zichzelf niet oneerlijk zijn, 
voor zover ze wettig zijn en de wijze waarop de prijs wordt aangepast hierin expliciet 
beschreven is (punt 2, onder d), van de bijlage). Het is daarom aan de bevoegde IJslandse 
autoriteiten en rechtbanken om, voor elke zaak afzonderlijk, te beoordelen of door banken 
toegepaste bedingen voor prijsindexering tot een significante verstoring van het evenwicht 
tussen de belangen van de bank en van de consument leiden waardoor ze in de zin van de 
richtlijn oneerlijk zijn.

De bewering van indiener ten aanzien van de onwettigheid van de herberekening met 
terugwerkende kracht van rentevoeten voor in vreemde valuta geïndexeerde leningen is 
moeilijk te staven aan de hand van Richtlijn 93/13/EEG. Naar aanleiding van het arrest van 
het hooggerechtshof en de aanneming van Wet 15/2010 is het duidelijk dat dergelijke 
indexeringsbedingen onwettig zijn volgens de IJslandse wetgeving. De hieruit voortvloeiende 
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herberekening van de bedingen van de leningovereenkomsten is in Wet 15/2010 bepaald.

Volgens artikel 1, lid 2, van Richtlijn 93/13/EEG zijn contractuele bedingen waarin 
dwingende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn overgenomen, niet aan de richtlijn 
onderworpen. Dientengevolge vallen herberekeningen die voortvloeien uit de bepalingen van 
Wet 15/2010 buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 93/13/EEG.

Conclusie

Het is aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en uiteindelijk aan het EVA-Hof om 
te beslissen over de verenigbaarheid van de toepassing van EER-wetgeving door de EER-
landen, met inbegrip van Richtlijn 93/13/EEG zoals opgenomen in de EER-overeenkomst.  
Het is aan de IJslandse autoriteiten en rechtbanken om in individuele gevallen te beoordelen 
of bedingen voor prijsindexering volgens Richtlijn 93/13/EEG oneerlijk zijn. De 
herberekening met terugwerkende kracht van rentevoeten die voortvloeit uit een door het 
IJslandse parlement aangenomen wet valt daarentegen buiten het toepassingsgebied van 
Richtlijn 93/13/EEG.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 december 2012

Indiener heeft een aanvullend stuk ingediend waarin ze het probleem van de door de IJslandse 
banken verstrekte leningen met indexeringsbedingen voor vreemde valuta verder uiteenzet. In 
dit verband verwijst indiener in het bijzonder naar recente jurisprudentie van het IJslandse 
hooggerechtshof. Bovendien maakt indiener bezwaar tegen de conclusie die zowel de 
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA als de Commissie in hun opmerkingen hebben 
getrokken: dat de herberekening met terugwerkende kracht van rentevoeten krachtens Wet 
15/2010 buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 93/13/EEG valt. Indiener stelt dat in het 
arrest van het Hof van Justitie op 14 juni 2012 in zaak C-618/10 (Banco Español de Crédito, 
SA/Joaquín Calderón Camino) de tegenovergestelde conclusie wordt getrokken.
In haar voorafgaande opmerkingen verwees de Commissie naar artikel 1, lid 2, van Richtlijn 
93/13/EEG waarin is bepaald dat "contractuele bedingen waarin dwingende wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen ... zijn overgenomen, niet aan deze richtlijn onderworpen 
[zijn]". Aangezien de door indiener betwiste contractuele bedingen voor de herberekening van 
rentevoeten in het geval van onwettige indexeringsbedingen voor vreemde valuta 
voortvloeiden uit de door het IJslandse parlement aangenomen Wet 15/2010, kunnen deze 
bedingen als dwingende bepalingen beschouwd worden en vallen zij bijgevolg buiten het 
toepassingsgebied van de richtlijn. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA voerde in 
haar opmerkingen soortgelijke argumenten aan.
Het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-618/10 is niet in strijd met deze opmerkingen. 
Het Hof heeft zich uitgesproken over de verenigbaarheid van een bepaling in de Spaanse wet 
betreffende oneerlijke bedingen (artikel 83 van Wetsbesluit 1/2007) met Richtlijn 93/13/EEG. 
Volgens het Hof was de bepaling in kwestie, waarin wordt vastgelegd dat nationale 
rechtbanken een overeenkomst met een oneerlijk beding mogen aanpassen door de inhoud 
van dat beding te herzien, in strijd met artikel 6.1 van de richtlijn. Artikel 6.1 bepaalt dat 
oneerlijke bedingen de consument niet binden en dat de overeenkomst voor de partijen 
bindend blijft indien de overeenkomst zonder de oneerlijke bedingen kan voortbestaan. Deze 
jurisprudentie toont hoe het Hof van Justitie de verenigbaarheid van nationale wetgeving 
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betreffende oneerlijke bedingen controleert, met name wetgeving die, evenals de richtlijn, de 
criteria vastlegt op grond waarvan de oneerlijkheid van een beding alsook de gevolgen van 
oneerlijkheid worden bepaald. Wet 15/2010 heeft, zoals indiener uiteen heeft gezet, echter een 
ander effect: de wet bepaalt de regels met betrekking tot het herberekenen van de rentevoet en 
de aanpassing van de indexeringsbedingen die door het IJslandse hooggerechtshof onwettig 
zijn bevonden. In de contractuele bedingen die voortvloeien uit Wet 15/2010 zijn de 
dwingende bepalingen van dat statuut overgenomen en deze vallen bijgevolg buiten het 
toepassingsgebied van de richtlijn.

Conclusie
Het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-618/10 betreft de verenigbaarheid van nationale 
regels inzake de gevolgen van de oneerlijkheid van een beding met Richtlijn 1993/13/EEG. 
Wet 15/2010 is daarentegen een wettekst waarin in feite de inhoud wordt vastgelegd van 
bedingen betreffende de rentevoeten voor overeenkomsten met indexeringsbedingen voor 
vreemde valuta. Dergelijke bedingen vallen daarom buiten het toepassingsgebied van 
Richtlijn 1993/13/EEG.


