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Betreft: Verzoekschrift 0586/2012 ingediend door H.H. (Nederlandse nationaliteit) over 
problemen na zijn terugkeer uit Oostenrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die een aantal jaren geleden met zijn gezin naar Oostenrijk was verhuisd, zag zich 
reeds na acht maanden door omstandigheden genoodzaakt naar Nederland terug te keren. In 
Oostenrijk had hij een huis gekocht waarvoor hij bij een Oostenrijkse bank een hypotheek had 
gekregen. Na zijn vertrek werd het huis door de bank verkocht om de hypotheek af te lossen. 
Zes jaar later kreeg indiener van dezelfde bank een aanmaning tot betaling van 175 000 €. Hij 
begrijpt hier niets van en de bank verstrekt geen nadere inlichtingen. De bank heeft een 
vordering ingesteld voor de Oostenrijkse rechter, waar de advocaat van indiener geen verweer 
mag voeren. Indiener noemt dit onredelijk en stelt dat de procedure voor de Nederlandse 
rechter behoort te worden aangebracht. Hij verzoekt om een onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Indiener, een Nederlander, is in Oostenrijk voor de rechter gedaagd door een Oostenrijkse 
bank die een betaling van ongeveer 175 000 € van hem vordert, klaarblijkelijk met betrekking 
tot hypotheken die enkele jaren geleden door indiener werden afgesloten. Indiener haalt aan 
dat de Nederlandse rechtbank de bevoegde rechtbank hoort te zijn. Indiener wijst er voorts op 
dat hij de grond van de vordering van de Oostenrijkse bank niet begrijpt. Indiener dacht dat de 
hypotheken al volledig waren afgelost. De bank lijkt evenwel bij haar standpunt te blijven dat 
indiener een investeringslening had afgesloten, terwijl indiener beweert dat het om een 
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standaardhypotheeklening ging. Indiener beweert voorts dat zijn Nederlandse advocaat hem 
niet kan verdedigen op het Oostenrijkse proces. 

Opmerkingen van de Commissie 

De internationale rechterlijke bevoegdheid van rechtbanken in burgerlijke en handelszaken is 
geregeld in Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken. Overeenkomstig de algemene bevoegdheidsregel (artikel 2 van de 
verordening) moeten zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat worden 
opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat. Er bestaan ook alternatieve fora: zo kan de 
verweerder voor overeenkomsten worden opgeroepen voor de gerechten van de plek waar de 
verbintenis moet worden uitgevoerd. 
Voor zakelijke vorderingen voor onroerende zaken, hebben de gerechten van de lidstaat op 
het grondgebied waarvan het onroerend goed gelegen is de exclusieve rechterlijke 
bevoegdheid.
Daarnaast bestaan er specifieke regels voor consumentenovereenkomsten. In de verordening 
zijn met name bevoegdheidsregels ter bescherming van consumenten vastgelegd ten aanzien 
van geschillen die betrekking hebben op overeenkomsten gesloten door consumenten voor 
een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd (artikel 15 van de 
verordening). Voor geschillen betreffende een vordering die voortvloeit uit een 
consumentenovereenkomst moet de consument dus overeenkomstig de verordening worden 
opgeroepen voor de gerechten van de lidstaat waar hij woonplaats heeft (artikel 16, lid 2). In 
dit geval heeft indiener, als hij een consumentenovereenkomst heeft gesloten, overeenkomstig 
het recht van de Unie het recht om in de lidstaat waar hij woonplaats heeft te worden 
opgeroepen, i.e. in Nederland. Als de overeenkomst echter niet onder de definitie van een 
consumentenovereenkomst valt, kan de Oostenrijkse bank indiener oproepen op basis van 
andere bevoegdheidsregels, bijvoorbeeld op de plek waar de overeenkomst wordt uitgevoerd, 
of op basis van de clausule inzake forumkeuzebeding, naast de algemene bevoegdheidsregels 
die gelden in de lidstaat waar de verweerder woonplaats heeft.

Op basis van de door indiener verstrekte informatie en documenten, lijkt het erop dat indiener 
bedrijven kocht in Oostenrijk (volledige bedrijven, niet enkel onroerend goed), waarvoor hij 
financiering kreeg van de Oostenrijkse bank. Het lijkt er dus niet op dat de overeenkomsten in 
kwestie werden afgesloten door een persoon (de consument) voor een gebruik dat als niet 
bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd. Het lijkt er bijgevolg niet op dat indiener in 
Nederland had moeten worden opgeroepen op basis van de beschermende bevoegdheidsregels 
zoals vastgesteld in artikel 16, lid 2, van de verordening. 

Naast de algemene bevoegdheidsregels van de plek waar de verweerder woonplaats heeft, zijn 
er in de verordening, zoals vermeld, alternatieve bevoegdheidsregels opgenomen. De 
rechterlijke bevoegdheid kan ook worden bepaald op basis van het beding van forumkeuze 
tussen de partijen, zoals bepaald in artikel 23 van de verordening. De door indiener verstrekte 
documenten (zoals bijlage 2.2) lijken erop te wijzen dat er sprake kan zijn van een 
forumkeuzebeding ten voordele van de Oostenrijkse gerechten. Als de desbetreffende 
overeenkomsten door indiener gesloten zijn in zijn hoedanigheid van consument, dient het 
forumkeuzebeding te worden beoordeeld op basis van artikel 17, waarin een beperkte 
mogelijkheid wordt geboden om zulk beding te sluiten. In artikel 17, lid 3, is met name 
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bepaald dat een forumkeuzebeding kan worden gesloten tussen de consument en de 
wederpartij als beiden op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten woonplaats of 
hun gewone verblijfplaats in dezelfde lidstaat hebben en zij de gerechten van die lidstaat 
bevoegd verklaren, tenzij het recht van die lidstaat dergelijke overeenkomsten verbiedt. 

Indiener wijst erop dat hij de grond van de vordering van de Oostenrijkse bank niet begrijpt. 
In dit geval kan de Commissie enkel richtsnoeren geven ten aanzien van de 
bevoegdheidsregels die mogelijk van toepassing zijn. Het is de taak van indieners advocaten 
om de gronden van de vordering door de Oostenrijkse bank vast te stellen en te beoordelen, 
rekening houdende met alle juridische en feitelijke omstandigheden. 

In dat licht kan de Commissie in deze fase daarom niet concluderen dat de Oostenrijkse 
rechter de bevoegdheidsregels zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 44/2001 heeft 
geschonden.

Met betrekking tot indieners bewering dat zijn Nederlandse advocaat hem niet kan verdedigen 
op het Oostenrijkse proces is niet helemaal duidelijk wat het probleem precies is. Als indiener 
het financieel niet aankan om zich door de Nederlandse advocaat te laten verdedigen op het 
Oostenrijkse proces, kan hij overwegen om juridische bijstand aan te vragen via de 
procedures die zijn vastgelegd in de nationale wetgeving tot uitvoering van Richtlijn 
2003/8/EG van de Raad tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende 
geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende 
rechtsbijstand bij die geschillen. Als het probleem er eerder in bestaat dat de Nederlandse 
advocaat hem niet mag vertegenwoordigen voor het Oostenrijkse gerecht, dan moet het 
probleem worden bekeken in het licht van de relevante richtlijnen die voorzien in het vrij 
verrichten van diensten door advocaten in de EU. 

Conclusie

In het licht van het bovenstaande kan de Commissie niet ingrijpen. 


