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GROENBOEK

Hypothecair krediet in de EU

(Voor de EER relevante tekst)

INLEIDING
(1) Dit Groenboek vormt de hoeksteen van het proces om uit te maken in hoeverre een optreden 

van de Commissie op de EU-markten voor woningkredieten gerechtvaardigd is. Een ander 
sleutelelement van dit proces is een door de Commissie gefinancierde studie naar de kosten 
en baten van een verdere integratie van deze markten1. In december 2005 zal een hoorzitting 
plaatsvinden om dit raadplegingsproces af te sluiten.

(2) Een eventueel optreden op de EU-markten voor hypothecair krediet is een essentieel 
onderdeel van het streven van de Commissie om de Lissabon-doelstellingen te bereiken, die 
tot doel hebben het concurrentievermogen van de EU te versterken2. Het is ook een belangrijk 
onderdeel van het beleid van de Commissie met het oog op de integratie van de financiële 
diensten in het algemeen en de financiële diensten voor particulieren in het bijzonder3. Een 
grotere integratie zou kunnen resulteren in een efficiënter functionerende en concurrerender
markt voor hypothecair krediet, hetgeen de economische groei in de EU zou kunnen 
bevorderen. Dit kan de arbeidsmobiliteit in de hand werken en ertoe bijdragen dat EU-
consumenten maximaal gebruik kunnen maken van hun vastgoed, in voorkomend geval om 
meer zekerheid op lange termijn te hebben in het licht van de toenemende vergrijzing zouden 
zij hier dan steeds kunnen op terugvallen. 

(3) Zonder te willen vooruitlopen op het gevolg dat aan dit Groenboek zal worden gegeven, wil 
de Commissie er toch op wijzen dat zij er zich ten volle rekenschap van geeft dat 
hypothecaire kredietverlening van groot belang is voor en grote invloed heeft op de economie 
van de EU. Het raadplegingsproces is evenwel nog niet ver genoeg gevorderd om te kunnen 
besluiten of de Commissie moet optreden, laat staan om te kunnen bepalen welk(e) 
instrument(en) in dat geval het meest geschikt zou(den) zijn. Wat wel duidelijk is, is dat elk 
eventueel optreden van de Commissie met het oog op de integratie van deze markten tot doel 
zal hebben deze markten efficiënter en concurrerender te maken, hetgeen in het belang is van 
alle betrokkenen. Dit zou kunnen worden bereikt door ervoor te zorgen dat de vraag naar en 
het aanbod van hypothecair krediet overal in de EU zo weinig mogelijk hinder ondervinden 
en dat de volledigheid van de markt, de productdiversiteit en de prijsconvergentie worden 
bevorderd. De Commissie erkent de voordelen van een meer liquide financieringsmarkt die 
op moderne en flexibele financieringstechnieken en -producten is gebaseerd. Zij is zich 
tevens bewust van de opkomst van nieuwe producten, zoals equity release*, waarvan de 
potentiële risico's voor de consumenten zorgvuldig moeten worden beoordeeld, alsook het 
eventuele vermogen om nieuwe financieringsbronnen ter beschikking te stellen van EU-
burgers, met name met het oog op het aanpakken van de problematiek van de 
pensioenfinanciering, waarmee de huidige en toekomstige generaties onvermijdelijk zullen 
worden geconfronteerd. Ten slotte geeft de Commissie zich rekenschap van de invloed van 

  
* Alle cursief gedrukte woorden en termen worden omschreven in de verklarende woordenlijst in bijlage III.
1 In augustus 2005 zal dit onderzoek worden gepubliceerd op de website van het DG Interne markt en diensten.

(http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/index_en.htm).
2 Samenwerken aan werkgelegenheid en groei – Een nieuwe start voor de Lissabon-strategie COM(2005) 24.
3 Groenboek over het beleid inzake financiële diensten (2005-2010) COM(2005) 177.



NL 4 NL

deze markt op het welzijn van de EU-burgers. Het vraagstuk van huisvesting en krediet, met 
inbegrip van aspecten zoals een overmatige schuldenlast, heeft immers een belangrijke 
sociale en menselijke dimensie. Elk beleid op dit vlak moet dan ook terdege met deze 
dimensie rekening houden4.

(4) Alle gegevens die in de loop van dit raadplegingsproces aan de Commissie worden verstrekt, 
zullen zorgvuldig door haar worden bestudeerd. Na het raadplegingsproces zal de Commissie 
alleen maatregelen voorstellen indien is aangetoond dat er duidelijk economische redenen zijn 
voor een optreden van de Commissie op de EU-markten voor woningkredieten. De potentiële 
voordelen van een optreden moeten dus groter zijn dan de verwachte kosten die uit een 
dergelijk optreden voortvloeien. Alle toekomstige initiatieven, die niet noodzakelijkerwijze
van regelgevende aard zullen zijn, zullen worden aangekondigd in een in 2006 te verschijnen 
Witboek, waarin de resultaten van de raadpleging zullen worden gepubliceerd. Deze
initiatieven zullen aan een diepgaande effectbeoordeling worden onderworpen.

(5) Reacties op dit Groenboek kunnen uiterlijk tot 30 november 2005 worden gezonden naar het 
volgende e-mailadres: markt-mortgage-consultation@cec.eu.int. Ontvangen reacties zullen op 
de website van de Commissie worden geplaatst, tenzij uitdrukkelijk wordt gevraagd dit niet te 
doen.

  
4 Voor meer informatie over het beleid van de Commissie inzake armoede en sociale uitsluiting, zie 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/index_en.htm.
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I – IS EEN OPTREDEN VAN DE COMMISSIE GERECHTVAARDIGD?
(6) De EU-markten voor hypothecair krediet vormen een cruciaal onderdeel van de algehele 

economie van alle EU-lidstaten. Eind 2004 was de totale waarde van de uitstaande 
woningkredieten gelijk aan ongeveer 40% van het BBP van de EU.

(7) Markten voor hypothecair krediet behoren tot de meest complexe markten waarmee 
consumenten te maken krijgen. Bij de "waardeketen" van een hypotheektransactie kunnen in 
elke fase verschillende en gespecialiseerde marktpartijen betrokken zijn. Bij de aankoop van 
één enkel huis door één enkele EU-consument kunnen hypotheekbemiddelaars, aanbieders 
van productpakketten, gespecialiseerde/algemene kredietgevers, emittenten en kopers van 
effecten (securities) en obligaties (bonds) (met inbegrip van investeerders die wereldwijd
actief zijn), verzekeraars en zelfs overheidsinstanties betrokken zijn. In het recente, huidige 
en toekomstige economische klimaat kan het belang van de EU-markten voor hypothecair 
krediet niet worden overschat. 

(8) Voor de meeste EU-burgers is de aankoop van een woning de grootste aankoop van hun hele 
leven. Bij de meeste woningaankopen moet een gedeelte van de koopsom met een lening 
worden gefinancierd. Dergelijke leningen zijn meestal, maar niet altijd gedekt door een 
hypotheek. Voor de meeste EU-huishoudens is deze schuld veelal de grootste lopende 
financiële verbintenis. De waarde (equity) van de woning kan daarentegen een aanzienlijk 
vermogen vertegenwoordigen, dat voor de financiering van consumptieve bestedingen of het 
pensioen kan worden gebruikt. De omvang van het hypothecair krediet en de contractuele 
kenmerken van dit krediet kunnen dus een directe invloed hebben op de transmissie van het 
monetaire beleid en op de economische bedrijvigheid als geheel. Contractuele beperkingen op 
of boeten voor een vervroegde aflossing van de schuld kunnen bijvoorbeeld de transmissie 
van veranderingen in de rentetarieven vertragen en zodoende herfinanciering belemmeren. De 
relatie tussen macro-economie en hypothecair krediet is van zeer groot belang, in het 
bijzonder in het geval van flexibele markten voor hypothecair krediet, aangezien de geringste 
verandering in de rentetarieven een aanzienlijk effect kan hebben op gezinsbudgetten en 
bestedingscapaciteit. Dit kan grote gevolgen hebben voor debiteuren, met een mogelijke 
positieve of negatieve doorwerking op hun uitgavenniveau en de omvang van hun vermogen.

(9) In de voorbije jaren zijn de meeste EU-markten voor hypothecair krediet snel gegroeid. In 
vele lidstaten heeft het uitstaande hypothecair krediet in verhouding tot het BBP of het 
beschikbare gezinsinkomen momenteel een historisch hoog niveau bereikt. De aangroei van 
de hypothecaire kredietverlening werd bevorderd door macro-economische factoren (zoals de 
dalende rentetarieven en de sterk gestegen woningprijzen in sommige landen) en structurele 
ontwikkelingen (zoals de toenemende liberalisering en integratie van de financiële markten in 
de EU). Hoewel de EU-markten voor hypothecair krediet een aantal gemeenschappelijke 
trends vertonen, is het evenwel duidelijk dat deze markten zeer verschillend zijn. Zowel qua 
relatieve omvang als qua groei wijken deze markten immers sterk van elkaar af. Zo zijn er 
aanzienlijke verschillen wat productaanbod, debiteurenprofiel, distributiestructuren, looptijd 
van de leningen, percentage eigen-woningbezit en financieringsmechanismen betreft. 

(10) Deze verschillen in de hypotheek- en woningmarkten zijn een gevolg van de houding van de 
lidstaten ten opzichte van regelgeving, economische tradities en culturele factoren. De 
verschillende prestaties van deze markten vinden hun oorsprong in factoren zoals rechtstreeks 
overheidsingrijpen in de woningmarkt (bijvoorbeeld door middel van fiscale prikkels ter 
bevordering van eigen-woningbezit), prudentiële regelgeving (bijvoorbeeld in de regelgeving 
vastgestelde maxima voor de verhouding tussen lening en waarde van het goed (Loan to 
Value Ratios)), de mate van concurrentie op de markten voor hypothecair krediet, de situatie 
op de huurwoningenmarkt (inclusief de beschikbaarheid van sociale huisvesting) en de 
inschatting van de aan hypothecaire kredietverlening verbonden risico’s (in het bijzonder de 
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kosten en de tijd die nodig zijn om de waarde te realiseren van de zekerheid (collateral) in 
geval van wanbetaling). 

(11) Uit talrijke externe bronnen5 en de lopende raadpleging van de Commissie blijkt dat deze 
markten niet sterk geïntegreerd zijn, in het bijzonder op het vlak van het aantal beschikbare 
producten en de grensoverschrijdende activiteiten met betrekking tot hypothecair krediet, 
terwijl de prijsverschillen (marges) reeds vrij gering zijn. Uit de conclusies van een recente 
studie6 komt naar voren dat het gaat om afzonderlijke markten met specifieke kenmerken en 
eigen economische impulsen. Opmerkelijk was ook dat nationale deelnemers in de primaire
(primary) en de secundaire markten (secundary markets) nauwelijks banden met elkaar 
hebben, met uitzondering van de investeerders die wereldwijd handelen in hypothecaire 
obligaties (mortgage bonds) en door hypotheek gedekte waardepapieren (mortgage-backed 
securities - MBS). De directe grensoverschrijdende activiteiten zijn gering in omvang 
namelijk minder dan 1% van alle activiteiten op het vlak van woningkredieten7, en blijven
grotendeels beperkt tot de aankoop van vakantiewoningen of aankopen in grensregio's, beide 
nichemarkten. 

(12) Welke zijn de potentiële voordelen van een dergelijke integratie? In de in opdracht van de 
Commissie uit te voeren studie zullen deze potentiële voordelen, waarop in andere 
publicaties8 reeds de aandacht werd gevestigd, uitvoeriger worden belicht en worden 
gekwantificeerd. Een algemene daling van de kosten voor een hypotheek of een
woningkrediet zou een eerste belangrijk potentieel voordeel kunnen zijn. Een ruimer aanbod 
van zowel nevenproducten (bijvoorbeeld hypotheekverzekeringen) als basisproducten voor 
hypothecair krediet (bijvoorbeeld equity release producten en flexibele hypotheken) is een 
ander potentieel voordeel. De opkomst van dergelijke innoverende producten, die momenteel 
slechts in een aantal lidstaten beschikbaar zijn, wordt door de Commissie met belangstelling 
gevolgd. Daarbij is zij er zich terdege van bewust dat voor een hoog niveau van 
consumentenbescherming moet worden gezorgd wanneer deze producten op de markt worden 
gebracht. Een ander essentieel voordeel zou erin bestaan dat meer kredietnemers voor een 
krediet in aanmerking zouden komen, inclusief degenen die momenteel in vele EU-markten 
voor hypothecair krediet niet aan hun trekken komen, zoals debiteuren met een minder goede 
kredietwaardigheid (d.w.z. deze met lage of onvolledige kredietratings). Net als bij de 
integratie in andere financiële-dienstensectoren het geval is, zijn ook hier zeker 
schaalvoordelen te realiseren. Voorts zou diversificatie door activiteiten in andere lidstaten te 
ontplooien en door een groter beroep te doen op kapitaalmarkten (capital markets) en 
verzekeringsmarkten, in een lager kredietrisico kunnen resulteren. Ten slotte kan integratie 
leiden tot een grotere kapitaalefficiëntie in die zin dat het kapitaal kan stromen naar de 
markten waar er de grootste behoefte aan bestaat en waar het het best wordt vergoed.

(13) Als onderdeel van haar evaluatie of een optreden van de Commissie op de EU-markten voor 
hypothecair krediet gerechtvaardigd is, heeft de Commissie de 48 aanbevelingen van de 
Forumgroep voor hypothecair krediet onderzocht. Deze Forumgroep is in maart 2003 
opgericht om na te gaan welke belemmeringen een verdere integratie van de EU-markten 

  
5 Het verslag van de Forumgroep voor hypothecair krediet, "De integratie van de EU-markten voor hypothecair 

krediet", DG Interne markt, december 2004; European Financial Integration: Progress and Prospects, Europese 
Commissie 2004; Study on the Financial Integration of European Mortgage Markets, Mercer Oliver Wyman in 
opdracht van de European Mortgage Federation, 2003; International Trends in Housing Tenure and Mortgage 
Finance, Council of Mortgage Lenders 2004; Risk and Funding in European Residential Mortgages, Mercer 
Oliver Wyman in opdracht van de Mortgage Insurance Trade Assocation (MITA), april 2005.

6 Study on the Financial Integration of European Mortgage Markets, Mercer Oliver Wyman in opdracht van de 
European Mortgage Federation, 2003. 

7 Eurobarometer-rapport 2004.
8 Zie voetnoot 5.
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voor hypothecair krediet in de weg staan, en om aanbevelingen te doen voor het aanpakken
van deze belemmeringen9. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de meeste vraagstukken 
die relevant zijn voor de integratie van de EU-markten voor hypothecair krediet. De 
Commissie is vastbesloten optimaal gebruik te maken van deze aanbevelingen in haar 
eventuele toekomstige voorstellen. Het spreekt evenwel van zelf dat deze aanbevelingen niet 
allemaal dezelfde aanpak vereisen. Zo kunnen voor sommige aanbevelingen zonder 
voorbereidende maatregelen geen beslissingen worden genomen. 

(14) De Commissie sluit zich aan bij het standpunt van de Forumgroep dat met het oog op de 
integratie van de EU-markten voor hypothecair krediet op de volgende vier essentiële 
terreinen, die weliswaar verschillend zijn maar toch met elkaar gerelateerd zijn, actie moet 
worden ondernomen: consumentenbescherming, juridische kwesties, zekerheidstelling 
(collateral) en financiering. In dit Groenboek worden deze vier terreinen onderzocht. De 
Commissie zou graag de standpunten vernemen met betrekking tot alle kwesties die in dit 
Groenboek aan de orde komen, alle andere kwesties die als essentieel worden beschouwd 
voor de verdere integratie en de efficiëntie van de EU-markten voor hypothecair krediet en de 
prioriteiten die hierbij moeten worden gesteld.

  
9 http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/2004-report-integration_en.pdf
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II - CONSUMENTENBESCHERMING
Voorlichting
(15) Gezien de complexiteit, de relatief hoge kosten en de lange duur van hypotheektransacties is 

voorlichting van cruciaal belang. Een zekere informatie-asymmetrie tussen de gemiddelde 
kredietnemer en -gever is onvermijdelijk. In dit verband is het van cruciaal belang dat aan de 
kredietnemer voldoende voorlichting wordt verstrekt zodat deze met kennis van zaken een 
beslissing kan nemen. Voorts moet voorlichting worden gegeven op een wijze en tijdstip die 
bijdragen tot de grootst mogelijke doeltreffendheid van de verstrekte informatie. 

(16) Met de invoering van het Gestandaardiseerd Europees informatieblad (GEIB) heeft de 
Gedragscode10 voor een model gezorgd voor het standaardiseren van de voorlichting in de 
precontractuele fase op EU-niveau. De Commissie heeft de aanzet gegeven tot een herziening 
van de code. In het kader van deze exercitie is een extern onderzoek11 uitgevoerd waaruit 
bleek dat de tenuitvoerlegging op dat ogenblik niet bevredigend was. De Commissie zal de 
resultaten van deze raadpleging afwachten alvorens definitieve besluiten met betrekking tot 
de Code te nemen. De volgende vragen dienen evenwel te worden beantwoord:

• Moet de Gedragscode worden vervangen door bindende wetgeving of een vrijwillige 
code blijven?

• Welke informatie moet aan de consumenten worden verstrekt? Er moet een juist 
evenwicht worden gevonden tussen het verstrekken van te veel en te weinig informatie.

• Volgens de Commissie is het van essentieel belang dat in de precontractuele fase 
voorlichting wordt gegeven zodat de consument de markt kan verkennen en aanbiedingen 
kan vergelijken. Kan een dergelijke gemeenschappelijke fase op EU-niveau worden 
afgebakend? Op dit vlak lopen de tradities en de wetgeving in de lidstaten immers uiteen. 

• Moet een voorlichtingsregeling alleen gelden voor kredietgevers of ook van toepassing 
zijn op anderen, zoals bemiddelaars? Hoe kan de naleving van een dergelijke regeling 
(bindend/vrijwillig) worden gegarandeerd?

Advisering en kredietbemiddeling
(17) Hypotheken zijn complexe, hoogwaardige producten. Daarom wordt voor hypotheken vaker 

advies ingewonnen dan voor de meeste andere financiële producten. Consumenten met 
verschillende profielen kunnen voor uiteenlopende behoeften een beroep doen op hun 
kredietgevers. Er kunnen dus verschillende soorten relaties tussen consument en kredietgever
bestaan. 

  
10 Vrijwillige Gedragscode betreffende voorlichting in de precontractuele fase inzake woningkredieten

C(2001) 477.
11 Monitoring the Uptake and Effectiveness of the Voluntary Code of Conduct on Pre-Contractual Information for 

Home Loans, Institute for Financial Services, 2003
(http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/home-loans-final-report_en.pdf).
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(18) De Commissie geeft zich rekenschap van de mogelijke gevolgen van verplichte advisering 
voor de prijsstelling van de producten (ofwel wordt daarvoor direct een bedrag in rekening 
gebracht ofwel heeft dit een indirect effect op de productprijs) en voor de juridische risico's 
die kredietgevers lopen. De Commissie is zich evenwel ook bewust van de belangrijke rol die 
een adequate advisering kan spelen op het vlak van consumentenvertrouwen en bij het 
voorkomen van problemen zoals overmatige schuldenlast.

• Moet advisering aan de kredietnemer verplicht worden gesteld of dient op dit vlak de 
vrije keuze te worden gelaten?

• Moeten aan het eigenlijke advies, ongeacht of de verstrekking ervan verplicht is of op 
vrijwillige basis geschiedt, eisen worden gesteld (bijvoorbeeld adviseringsnormen, 
sancties voor niet-naleving, voorafgaande mededeling van vergoedingen en van de rol 
van de adviseur, en vastlegging op een duurzame drager)?

(19) Onlangs werd kredietbemiddeling aangemerkt als een werkterrein dat door de Commissie 
zorgvuldig zal worden onderzocht12. Het onderzoek zal op horizontaal niveau worden 
uitgevoerd. Te gelegener tijd zal informatie over deze kwestie worden ingewonnen.

Vervroegde aflossing
(20) Vervroegde aflossing van de lening is een essentieel onderdeel van de hypothecaire 

kredietovereenkomst. De lange looptijd van woningkredietovereenkomsten en de wijziging 
van essentiële contractvoorwaarden tijdens deze looptijd (bijvoorbeeld veranderingen in de 
rentetarieven) kunnen de consument ertoe aanzetten de kredietovereenkomst vroegtijdig te 
beëindigen. Bij een dergelijke vroegtijdige beëindiging worden de consument kosten bij 
vervroegde aflossing aangerekend. 

(21) Tussen de lidstaten onderling bestaan er grote verschillen op het vlak van de regelingen voor 
vervroegde aflossing. In sommige lidstaten zijn deze regelingen sterk gereglementeerd en in 
andere zijn de regelingen een privaatrechtelijke aangelegenheid tussen consument en 
kredietgever, welke onder het verbintenissenrecht valt, waarbij de consument alleen de keuze 
heeft tussen verschillende standaardovereenkomsten en -hypotheken, in tegenstelling tot een 
echte mogelijkheid om over individuele voorwaarden te onderhandelen. Dergelijke kosten bij 
vervroegde aflossing worden meestal in rekening gebracht bij vastrentende hypothecaire 
producten, waarbij de consumenten tegen veranderingen in het rentetarief zijn beschermd en 
de kosten worden aangerekend wanneer het krediet nog tijdens de periode waarin het vaste 
rentetarief geldt, vervroegd wordt afgelost. De kosten bij vervroegde aflossing zouden 
samenhangen met de financieringsmechanismen die de aangeboden producten ondersteunen 
en een direct effect hebben op de concurrentie, de diversiteit en de beschikbaarheid van 
producten. Deze kosten beïnvloeden ook de transmissie van macro-economische 
veranderingen in die zin dat zij van invloed zijn op de mate waarin en de wijze waarop 
personen die een hypothecaire lening aangaan door veranderingen in het basisrentetarief
worden getroffen.

  
12 Zie voetnoot 3.
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(22) De Commissie is van oordeel dat enige samenhang op het vlak van vervroegde aflossing, in 
het bijzonder met betrekking tot het opleggen van vergoedingen, de integratie zou kunnen 
bevorderen. De vraag is echter hoe een dergelijke samenhang tot stand kan worden gebracht 
zonder dat daarvan negatieve effecten uitgaan op de financieringsmechanismen en op het 
productaanbod, en zonder dat dit al te grote nadelen heeft voor de consumenten? De volgende 
kwesties moeten nader worden onderzocht:

• Moet vervroegde aflossing een juridisch recht, dan wel een keuzemogelijkheid zijn? Als 
vervroegde aflossing een recht wordt, moet het voor een consument dan ook mogelijk 
zijn om afstand te doen van dit recht? Tegen welke voorwaarden? Moet dit recht 
gekoppeld zijn aan een compensatie in de vorm van vergoedingen?

• Hoe moeten dergelijke vergoedingen worden berekend (ongeacht of de vervroegde 
aflossing een recht is of een contractuele keuze)? Moeten er maxima worden gesteld, 
zoals in sommige lidstaten het geval is?

• Op welke wijze moet de consument worden voorgelicht over vervroegde aflossing? Is op 
dit gebied consumenteneducatie mogelijk?

Jaarlijks kostenpercentage
(23) Het jaarlijks kostenpercentage (JKP – annual percentage rate (APR)) van een woningkrediet 

is een andere cruciale factor, waarvan het effect zich over de gehele looptijd van de 
overeenkomst laat voelen. De berekening van het JKP (APR) van een hypothecair krediet en 
de kostenelementen die bij dergelijke berekeningen in aanmerking worden genomen, 
verschillen van lidstaat tot lidstaat, hetgeen vergelijkingen bemoeilijkt. 

(24) Gezien de specifieke kenmerken van dergelijke kredietovereenkomsten in vergelijking met 
overeenkomsten inzake consumentenkrediet, zou een specifieke op het hypothecair krediet 
toegesneden aanpak nuttig kunnen zijn. Dit is een werkterrein waar enige standaardisering de 
marktintegratie kennelijk ten goede zou kunnen komen. Hierbij rijzen evenwel diverse 
vragen:

• Wat is de bedoeling van een JKP (APR)? Voorlichting? Vergelijking? Beide?
• Moet een EU-norm worden ontwikkeld die zowel de berekeningsmethode als de 

kostenelementen bestrijkt? 
• Indien een EU-norm wordt ontwikkeld, welke kostenelementen moeten dan in een 

dergelijke EU-norm worden opgenomen? 
• De Commissie zou graag de standpunten vernemen met betrekking tot de voordelen van 

het afzonderlijk verstrekken van informatie over alle kosten die niet in het JKP (APR)
worden opgenomen en de gevolgen van het weergeven van het effect van het JKP (APR)
in concrete cijfers, zoals de kosten per maand of de totale kosten van het krediet.

(25) Bij het nemen van een besluit terzake zal terdege rekening worden gehouden met de regeling 
die met betrekking tot het consumentenkrediet zal worden aangenomen.
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Regelgeving ter bestrijding van woekerrente en veranderingen in het rentetarief
(26) Sommige lidstaten hebben juridisch afdwingbare maxima voor de rentetarieven vastgesteld. 

De desbetreffende voorschriften worden veelal regelgeving ter bestrijding van woekerrente
genoemd, wanneer de maxima tot doel hebben te voorkomen dat buitensporig hoge 
rentetarieven worden aangerekend. De Commissie heeft ervan afgezien maatregelen te nemen 
op dit terrein, waar met aanzienlijke sociale overwegingen rekening moet worden gehouden. 

• Wat zijn de gevolgen van regelgeving ter bestrijding van woekerrente voor de 
marktintegratie (inclusief de gevolgen voor producten zoals equity release en 
hypotheekverzekeringen)?

• Dient dit vraagstuk niet veeleer in een breder kader te worden onderzocht waarbij niet 
alleen met de problematiek van het hypothecair krediet rekening wordt gehouden? 

(27) Wat de voor veranderingen in het rentetarief geldende maxima betreft, moet de Commissie 
nog worden overtuigd van de mate waarin dergelijke maxima de marktintegratie of de 
ontwikkeling van specifieke financieringsmechanismen zouden kunnen belemmeren.

(28) Ten slotte merkt de Commissie op dat in sommige lidstaten beperkingen gelden met 
betrekking tot het opleggen van een samengestelde interest. 

• Wordt de marktintegratie door dergelijke beperkingen belemmerd?

• Welk effect kunnen deze beperkingen hebben op de ontwikkeling van specifieke 
producten zoals equity release?

Kredietovereenkomst
(29) De door de Forumgroep aanbevolen standaardisering van de contractvoorwaarden moet 

worden beoordeeld in het breder kader van het initiatief van de Commissie met betrekking tot 
een Europees verbintenissenrecht13. De standaardisering zou kunnen worden bewerkstelligd 
door middel van een klassieke harmonisering of een zogeheten 26ste regeling. Deze 
26ste regeling zou kunnen worden ingevoerd door middel van een rechtsinstrument dat naast 
de vigerende nationale regels bestaat, zonder deze evenwel te vervangen. Deze 26ste regeling 
is dan een optie waarvoor de partijen bij een overeenkomst kunnen kiezen. In haar recent 
gepubliceerd Groenboek over het beleid inzake financiële diensten14 heeft de Commissie de 
voordelen van het denkspoor van een 26ste regeling onderzocht.

De Commissie zou graag de standpunten vernemen over de voordelen van de 
standaardisering van woningkredietovereenkomsten, bijvoorbeeld door middel van de 
invoering van een 26ste regeling.

  
13 Europees verbintenissenrecht en de herziening van het acquis: verdere maatregelen COM(2004) 651.
14 Zie voetnoot 3.
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Afdwingings- en verhaalsmogelijkheden
(30) De Commissie is er zich van bewust dat traditionele gerechtelijke verhaalsmechanismen veel 

tijd kunnen kosten en duur kunnen zijn voor de meeste consumenten. Zij is van mening dat 
alternatieve verhaalsinstrumenten, zoals bemiddeling of arbitrage, onafhankelijk en 
doeltreffend moeten zijn om te kunnen rekenen op het vertrouwen van de consumenten, in het 
bijzonder bij grensoverschrijdende aangelegenheden. De Commissie heeft reeds acties 
ondernomen met het oog op de bevordering van het beroep op bemiddeling door een richtlijn 
voor te stellen betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en 
handelszaken15.

• Moet de Commissie overwegen om de lidstaten te verplichten erop toe te zien dat 
dergelijke alternatieve verhaalsinstrumenten op het terrein van het woningkrediet 
voorhanden zijn?

• De Commissie zou graag de standpunten vernemen met betrekking tot het vergroten van 
de geloofwaardigheid van de bestaande alternatieve verhaalsmechanismen, in het 
bijzonder op het terrein van het woningkrediet.

  
15 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van 

bemiddeling in burgerlijke en handelszaken COM(2004)718 def.
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III- JURIDISCHE KWESTIES
Toepasselijk recht
(31) Het Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst, inclusief hypothecaire kredieten, wordt momenteel herzien met het oog op de 
omzetting van het Verdrag in een verordening van de EU. De Commissie is van mening dat 
het raadzaam en consequent is om in het kader van deze herziening alle vraagstukken inzake 
toepasselijk recht aan te pakken, inclusief het recht dat van toepassing is op 
woningkredietovereenkomsten.

(32) Momenteel worden in het kader van de herziening ten minste drie mogelijke oplossingen in 
overweging genomen:

• in de toekomstige verordening een specifieke regeling opnemen voor het recht dat van 
toepassing is op woningkredietovereenkomsten. Dit zou kunnen worden bewerkstelligd 
door het recht dat van toepassing is op de woningkredietovereenkomst in 
overeenstemming te brengen met het recht dat van toepassing is op de 
zekerheidsovereenkomst (collateral). 

• voor woningkredietovereenkomsten blijven de algemene beginselen gelden die er in het 
kader van het Verdrag van Rome in zijn huidige vorm in essentie op neerkomen dat 
partijen vrij kunnen beslissen welk recht op hun overeenkomst van toepassing is, met 
inachtneming – onder bepaalde voorwaarden – van de dwingende bepalingen van het 
land van de woonplaats van de consument;

• woningkredietovereenkomsten niet onder het toepassingsgebied laten vallen van de 
bindende consumentenbeschermingregelgeving, mits aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan (zo zou er op EU-niveau sprake moeten zijn van een hoog niveau van 
consumentenbescherming). 

(33) Wat betreft het recht dat van toepassing is op de zekerheid (collateral), ziet de Commissie 
geen redenen om af te wijken van het algemeen aanvaarde beginsel dat het recht van 
toepassing is van het land waar het onroerend goed zich bevindt.

Kredietwaardigheid van de klant
(34) De beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant, dus van het kredietrisico dat aan deze 

klant verbonden is, is een cruciaal aspect van een hypotheektransactie en kan een 
vermindering mogelijk maken van het risicokapitaal dat samenhangt met risico's die hoger 
worden ingeschat door kredietgevers. Dit is een werkterrein waarop vraagstukken op het vlak 
van gegevensbescherming van het grootste belang zijn.

(35) Lidstaten hebben verschillende regelingen voor de inhoud van en de toegang tot databanken
met gegevens over de kredietwaardigheid: openbare of particuliere, gecentraliseerde of 
gedecentraliseerde, positieve of negatieve (alleen wanbetalingen) gegevensbanken.

(36) In bepaalde omstandigheden kunnen sommige marktdeelnemers op zodanige wijze van 
deelname aan regelingen voor gegevensuitwisseling tussen kredietgevers worden uitgesloten 
dat deze uitsluiting een inbreuk vormt op de EU-wetgeving. Voorts kunnen 
toegangsvoorwaarden in de praktijk discriminerend zijn voor buitenlandse kredietgevers 
(bijvoorbeeld lid- of abonnementsgelden die te hoog zijn voor kredietgevers die de 
gegevensbanken minder vaak raadplegen dan de nationale kredietgevers of 
wederkerigheidsregels die het verstrekken van relevante gegevens als toegangsvoorwaarde 
stellen).
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Net als bij het consumentenkrediet is de Commissie van mening dat er in de eerste plaats op 
moet worden toegezien dat op niet-discriminerende basis grensoverschrijdende toegang tot 
gegevensbanken wordt verleend. De Commissie nodigt belanghebbenden uit hierover hun 
opmerkingen te formuleren.

Taxatie van het onroerend goed
(37) Taxatie van het onroerend goed is van groot belang voor een hypotheektransactie en de wijze 

waarop van de taxatie gebruik wordt gemaakt, kan van directe invloed zijn op de 
kredietvorm, de financiering en de prudentiële regels die op het krediet van toepassing zijn. 
Kredietgevers, consumenten en investeerders moeten volledig kunnen vertrouwen op de 
kwalificaties van de taxateur, de wijze waarop een taxatie wordt verricht en het resultaat van 
de taxatie.

(38) Op het vlak van taxatie verschillen de tradities van lidstaat tot lidstaat. Momenteel bestaan er 
verscheidene internationale taxatieregelingen16. De Commissie is van mening dat de 
vergelijkbaarheid tussen taxaties moet worden bevorderd om erop toe te zien dat een 
dergelijke verscheidenheid, ook al houdt deze verband met op binnenlandse woningmarkten
bestaande behoeften, geen belemmering vormt voor grensoverschrijdende activiteiten inzake 
kredietverlening of financiering. Een grotere vergelijkbaarheid zou vanzelfsprekend tot stand 
kunnen worden gebracht door één enkele taxatienorm in te voeren, maar hetzelfde doel kan 
ook worden bereikt door middel van naast elkaar bestaande, maar wederzijds erkende 
normen.

• Wat zijn de voordelen van één enkele EU-norm voor zowel taxaties als taxateurs?
• Wat zijn de voordelen van een maatregel van de Commissie om de wederzijdse 

erkenning van nationale taxatienormen tot stand te brengen?

Bij gedwongen verkoop gevolgde procedures
(39) De waarborg (security) in de vorm van de zekerheid (collateral) is een essentieel aspect van 

hypotheektransacties. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om de hypotheek te executeren 
(foreclose) en een beroep te doen op deze waarborg (security), bijvoorbeeld door een 
gedwongen verkoop van het gehypothekeerde goed.

(40) De duur en de kosten van de bij gedwongen verkoop gevolgde procedures verschillen 
aanzienlijk van lidstaat tot lidstaat. De Commissie wijst op de wisselwerking met het sociaal 
en huisvestingsbeleid van de lidstaten. Voorts is er het complexe kader van de bij gedwongen 
verkoop gevolgde procedures, die door talrijke uiteenlopende factoren, zoals nationale 
wetgeving, civielrechtelijke procedures en juridische tradities, worden beïnvloed.

(41) De Commissie vreest dat een dergelijke verscheidenheid grensoverschrijdende activiteiten 
kan belemmeren en de prijs van het hypothecair krediet kan verhogen. Nog belangrijker is dat 
een dergelijke verscheidenheid een directe invloed op de financieringsmechanismen kan 
hebben, onder meer door het verhinderen van een grensoverschrijdende pooling van 
hypothecaire zekerheden (collateral).

(42) De Commissie is er zich evenwel van bewust hoe moeilijk het is om door middel van 
bindende EU-regels aanzienlijke verbeteringen tot stand te brengen met betrekking tot alle 
aspecten van de bij gedwongen verkoop gevolgde procedures. 

De Commissie zou graag de standpunten vernemen over de hierna beschreven geleidelijke 
aanpak om verbeteringen op het vlak van de bij gedwongen verkoop gevolgde procedures in 

  
16 Zie voetnoot 28 in het verslag van de Forumgroep.
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de hand te werken: in een eerste fase zouden gegevens worden verzameld over de kosten en 
de duur van deze procedures in alle lidstaten en over de doeltreffendheid van de procedures 
bij het beschermen van de belangen van alle betrokkenen; vervolgens zouden deze gegevens 
worden gepresenteerd in een scorebord, dat regelmatig wordt bijgewerkt; indien deze 
aanpak op lange termijn geen resultaten oplevert, zou worden overwogen krachtdadiger
maatregelen voor te stellen.

Fiscaliteit
(43) De Commissie treedt op tegen nationale fiscale maatregelen ten aanzien van hypotheken 

welke niet in overeenstemming met de EU-wetgeving zijn. In bijlage I zijn gedetailleerde 
gegevens opgenomen over mogelijke inbreuken, zoals de weigering om een belastingaftrek 
toe te staan voor rentebetalingen aan buitenlandse kredietgevers terwijl rentebetalingen aan 
binnenlandse kredietgevers wel fiscaal aftrekbaar zijn, of de heffing van een hogere belasting 
op een dergelijke rente.

De Commissie zou graag informatie ontvangen over soortgelijke of andere fiscale 
belemmeringen voor de grensoverschrijdende verstrekking van hypotheken, welke naar alle 
waarschijnlijkheid indruisen tegen de vrijheden waarin door de EU-wetgeving wordt 
voorzien.
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IV – HYPOTHECAIRE ZEKERHEID
Kadasters
(44) Kadasters dienen om de wettelijke eigendomsrechten te registreren en maken het tot op 

zekere hoogte mogelijk om deze te bepalen. Er is enige bezorgdheid dat dergelijke kadasters 
alle bezwaringen van eigendomsrechten niet altijd op adequate wijze weergeven. Inzicht in de 
inhoud en de werking van, alsook een vlotte toegang tot deze kadasters zijn van essentieel 
belang voor om het even welke activiteit op het vlak van grensoverschrijdend hypothecair 
krediet (met inbegrip van financiering).

(45) De Commissie beseft dit, zoals blijkt uit haar financiering van de proeffase van het nu 
afgeronde EULIS-project17, dat tot doel had de samenwerking tussen eigenaars en beheerders 
van kadasters te bevorderen en de grensoverschrijdende toegang tot kadasters te 
vergemakkelijken.

(46) De Commissie vraagt zich af of zij een actieve rol bij de financiering van dergelijke 
initiatieven moet blijven spelen. Aangezien dergelijke kadasters door kredietgevers en 
investeerders worden gebruikt, mag immers worden aangenomen dat zij er direct belang bij 
hebben om bij te dragen tot en te investeren in dergelijke initiatieven.

Alvorens nader op deze kwestie in te gaan, nodigt de Commissie alle belanghebbenden uit 
bijdragen terzake in te dienen.

Eurohypotheek
(47) Het idee van een eurohypotheek is niet nieuw. Het is een poging om op EU-niveau een 

flexibel te gebruiken instrument te ontwikkelen voor het waarborgen van leningen (securing 
loans) voor vastgoed, dus voor hypothecaire zekerheden (collateral). De voorstanders van de 
eurohypotheek voeren aan dat het essentiële kenmerk van een dergelijke hypotheek – het 
verzwakken van de band tussen de hypothecaire zekerheid (collateral) en het hypothecair 
krediet – de totstandkoming en overdracht van hypotheken zou vergemakkelijken, hetgeen 
een gunstig effect zou hebben op de markt voor hypothecair krediet in het algemeen en op de 
financiering van hypothecair krediet in het bijzonder.

(48) De Commissie is op de hoogte van de door marktdeelnemers en aan universiteiten 
ondernomen projecten met het oog op de ontwikkeling van een werkbaar 
eurohypotheekmodel in de vorm van een 26ste regeling18. Zij zal nagaan hoe een dergelijk 
complex vraagstuk, dat ook raakpunten heeft met talrijke andere aanverwante terreinen zoals 
eigendomsrecht en verbintenissenrecht, in het kader van deze initiatieven wordt aangepakt. 

De Commissie verzoekt de belanghebbende om hun standpunten over de haalbaarheid en 
wenselijkheid van de eurohypotheek kenbaar te maken. Zij zal hoe dan ook de uitkomst van 
de lopende initiatieven afwachten om de resultaten ervan te kunnen benutten bij de 
behandeling van dit vraagstuk. 

V – FINANCIERING VAN HYPOTHECAIR KREDIET
(49) Op de EU-markten voor hypothecair krediet zijn uiteenlopende financieringsinstrumenten

voorhanden. Specifieke instrumenten zoals gedekte obligaties (covered bonds) en door 
hypotheek gedekte waardepapieren (mortgage backed securities) spelen een belangrijke rol in 
zowel een pan-Europese als nationale context (bijvoorbeeld Britse door hypotheek gedekte 

  
17 Voor nadere bijzonderheden, zie www.eulis.org.
18 Bijvoorbeeld: " Basic Guidelines for a Eurohypothec", Mortgage Credit Foundation, Warschau, mei 2005.
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waardepapieren (mortgage backed securities), Deense gedekte obligaties (covered bonds) en 
Duitse Pfandbriefe).

(50) Talrijke belanghebbenden, in het bijzonder de Forumgroep voor hypothecair krediet, zijn van 
mening dat het ontstaan van een pan-Europese financieringsmarkt de verdere integratie van 
de EU-markten voor hypothecair krediet aanzienlijk zou kunnen bevorderen.

(51) De Commissie is geneigd zich aan te sluiten bij dit standpunt. Het is evenwel duidelijk dat 
deze stelling grondiger moet worden onderzocht. Pan-Europese financieringsmechanismen 
zouden het mogelijk kunnen maken om meer financieringsbronnen aan te boren, de liquiditeit 
van de markt te verdiepen en, meer in het algemeen, het risico beter te spreiden. Verdere 
integratie van de secundaire markten (secondary markets) voor kredietfinanciering hangt 
samen met de integratie van de primaire markt (primary market). Een essentieel aspect voor 
beide terreinen is de overdraagbaarheid van woningkredieten.

• De Commissie is van plan een ad-hocwerkgroep van belanghebbenden op te richten om 
de noodzaak en de aard van maatregelen met betrekking tot de financieringsaspecten 
(primair en secundair) van het hypothecair krediet te onderzoeken. 

• De Commissie wil nagaan in welke mate initiatieven vanuit de markt, bijvoorbeeld met 
betrekking tot documentatienormen en modeldefinities voor grensoverschrijdende 
financieringsactiviteiten, kunnen bijdragen tot de totstandkoming van een pan-Europese 
markt voor de financiering van hypothecair krediet.

(52) Volgens de Forumgroep en andere bronnen zal er zich een toename voordoen van niet op 
deposito's gebaseerde financieringsmechanismen voor hypothecair krediet.

In dit verband zou de Commissie graag vernemen of hypothecaire kredietverlening 
noodzakelijkerwijze een activiteit moet zijn die voorbehouden blijft voor 
kredietinstellingen, dan wel of een dergelijke activiteit ook mag worden uitgeoefend (en zo 
ja, onder welke voorwaarden) door instellingen die geen deposito's of terugbetaalbare 
gelden in ontvangst nemen en bijgevolg niet vallen onder het toepassingsgebied van de EU-
definitie van een kredietinstelling en de hieraan verbonden prudentiële regels.
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ANNEX I – RESPONSE TO GENERAL FORUM GROUP RECOMMENDATIONS
This Annex contains the Commission’s views on issues addressed in the Forum Group 
Report, which do not fall within the scope of the four areas covered by the Green Paper.
Definition of cross-border lending
(1) The Commission is not clear as to why this definition is needed. It assumes that it 

would be useful for the purpose of measuring integration. The Commission considers 
that there is cross-border lending whenever a service crosses a border, be it through 
free provision of services, through an establishment (branch or subsidiary) or via an 
agent.

Research on the costs and benefits of further integration
(2) The Commission has already recognised the merits of such a course of action. It has 

commissioned an independent study on the costs and benefits of further integration of 
the EU mortgage credit markets. This study has delivered interim results, which have 
been taken into account in the formulation of this Green Paper. The final study will be 
published by the Commission in August 2005.19

On-line guide on mortgage lending
(3) Such a project would be very time and resources consuming. Moreover, it would not 

seem to be the Commission’s role to provide information and indeed guidance on 
complex legal issues on which there can be conflicting views. However, the 
Commission will ensure that any useful information on mortgage credit (such as 
studies, reports etc.) available to it, and which can be publicised, is placed on its 
website.

Exclusion of all secured loans from the Consumer Credit Directive proposal
(4) It is intended that all loans secured on property by a mortgage or a similar surety, 

regardless of their purpose, will be excluded from the Commission proposal for a 
Directive on Consumer Credit. Therefore, such loans will be covered by any initiatives 
resulting from the process of which this Green Paper forms part.

Legislative consistency, especially in relation to information requirements
(5) Consistency in regulation is one of the major themes in the post FSAP era, as 

illustrated in the recent Green Paper on Financial Services Policy20 which highlights 
rationalisation of information requirements in EU legislation as an issue to be 
addressed. The Commission has launched work on a Common Frame of Reference in 
the area of European Contract law.21 Its purpose is to ensure increased consistency 
within the existing and future contract law related acquis, including on information 
requirements.

Banking Services
Branches

(6) Banking services can be provided on the basis of a harmonised framework establishing 
equal conditions of treatment for domestic and foreign EU credit institutions. The 

  
19 See footnote 1 in the body of the Green Paper.
20 See footnote 3 in the body of the Green Paper.
21 See footnote 13 in the body of the Green Paper.
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Commission takes action if such provisions are contravened. Any instances of unequal 
treatment in this regard should be reported to it.

Representative Offices

(7) As far as the Commission is aware, there are no barriers to the establishment of purely 
representative offices. However, representative offices cannot conduct banking 
business. If they do, they fall within the regulation of branches, on which see 
paragraph 6 above.

Tax
(8) Member States are free to determine their own rules on mortgage taxation, in the 

absence of any harmonisation in this area. The Commission has no plans to propose 
such harmonisation. However, when designing mortgage taxation rules, Member 
States have to respect their obligations under EU law, and the Commission will take 
action where it believes that EU law is infringed.

Higher taxation of foreign mortgage providers
(9) Since the publication of the Forum Group Report, the Commission has launched an 

infringement procedure concerning national rules which tax outbound mortgage 
interest payments more heavily than domestic mortgage interest payments.

(10) In the case at issue, no withholding tax is levied on interest paid to resident financial 
institutions. The interest they receive is subject to national corporate income tax. This 
means that domestic providers pay tax on the net interest they receive, that is, the 
interest they receive minus the interest they paid to acquire the necessary capital. By 
contrast, non-resident financial institutions are subject to a withholding tax on the 
gross amount of the interest due. The withholding tax on outbound interest payments 
may be considerably higher than the corporation tax on domestic interest payments.

(11) The Commission is of the opinion that such national rules restrict foreign financial 
institutions from offering their services in the Member State concerned, and the 
Commission does not see a justification for such rules. They therefore appear to be 
contrary to Articles 49 and 56 of the Treaty (and the corresponding EEA Treaty 
provisions) on the freedom to provide services and the free movement of capital.

Deductibility of mortgage interest
(12) Another issue is the tax deductibility of mortgage interest payments. A number of 

Member States allow their residents to wholly or partially deduct mortgage interest 
payments from their taxable income. It should not make a difference whether the
mortgage interest is paid to a domestic provider or to a provider established in another 
Member State, as this would be contrary to Articles 49 and 56 of the Treaty (see Case 
C-484/93 of 14 November 1995 and Case C-478/98 of 26 September 2000).

Internet
(13) Physical presence and/or written processes are still prevalent in mortgage credit 

transactions. The Internet tends to be used mainly for seeking information and 
compare products. There is little if any actual contracting on-line in most Member 
States. However, as far as the Commission is aware, the provisions of the E-
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Commerce Directive22 and related legislation have addressed the main legal barriers to 
concluding such contracts on-line.

  
22 Directive 2000/31/EC of 8 June 2000, OJ L178 of 17.7.2000 p.1.
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ANNEX II – TEXT OF FORUM GROUP REPORT RECOMMENDATIONS
INTRODUCTION
1. The Commission should adopt a definition of cross-border lending and monitor it 

with statistical data.

CONSUMER CONFIDENCE
Common Recommendations
2. There should be Commission funded research on the costs and benefits of further 

integration of the mortgage credit market.
3. Provision of the kind of information currently provided by means of the European 

Standardised Information Sheet created by the Code of Conduct should be 
encouraged by the Commission and at a stage which facilitates use and comparison 
of such information.

4. Consumer Representatives and most Industry Representatives advocate 
harmonisation by the Commission of Early Repayment Fees. There is divergence on 
the nature of such harmonisation. For further details see Recommendations 10 
and 18.

5. There should be harmonisation by the Commission of the Annual Percentage Rate 
Charge (APRC), in relation to both the method of calculation and the basis of 
calculation. There is divergence on the nature of such harmonisation. For further 
details see Recommendations 11 and 16.

6. There should be Commission funded research on the value from a consumer 
perspective of pre-contractual information of the kind provided by the European 
Standardised Information Sheet created by the Code of Conduct.

7. The Commission should create and maintain an on-line guide on the main legal and 
other issues on cross-border mortgage lending.

Specific Consumer Representative Recommendations
8. The Commission should encourage efforts to produce a standardised format for 

mortgage loan contracts.
9. The Commission should introduce binding consumer protection rules for mortgage 

loan contracts on a minimum harmonisation basis, set at the highest level, covering 
the following areas:

• Duty to give ‘best possible advice’. The demands and needs of consumers and the 
underlying reason for all mortgage credit advice given to consumers regardless of 
source (including branches and intermediaries) should be specified to consumers 
on a durable medium.

• The right of the consumer to redress (judicial and extra-judicial).

• The provision of pre-contractual summarised information at the earliest stage of 
contact between the consumer and the lender or intermediary showing in a 
standardised European Standardised Information Sheet type format: commission 
charges, administration or handling charges, total amount borrowed and payable 
(including APRC, calculation rate, compound period, operation of variable 
interest rates and total interest payable), the cost of bundled products (direct and 
the impact on interest), form of product, the exposure period and cost of the Early 
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Repayment Fee (including worked examples of the charge) and amortisation 
tables.

10. The Commission should ensure that consumers are afforded the right to terminate a 
mortgage agreement at any time and in any circumstances. Any charge levied on the 
consumer seeking to exercise this right must be: (a) appropriate in length of exposure 
(i.e. Early Repayment Fee charged beyond the first few years of the agreement must 
not be allowed); (b) calculated in a fair and objective manner to reflect the cost (if 
any) incurred by the lender in the wholesale markets and subject to a statutory 
ceiling; and (c) clearly indicated in the pre-contractual summary document using 
worked examples.

11. There should be harmonisation by the Commission of the Annual Percentage Rate 
Charge, in relation to both the method of calculation and the basis of calculation. 
Consumer Representatives favour a broad definition including all associated charges, 
and minimum harmonisation.

12. The Commission should ensure that redress and enforcement mechanisms/binding 
rules offer consumers a minimum equivalent protection throughout the EU, at the 
very least at the highest level currently in existence.

Specific Industry Representative Recommendations
13. The Commission is invited to exclude all secured loans from the Consumer Credit 

Directive proposal, in line with the European Parliament First Reading, to ensure that 
mortgages are not subject to two separate legal regimes.

14. In those jurisdictions which have binding rules on pre-contractual information for 
mortgage credit offers, the Commission should ensure that such rules are aligned 
with the European Standardised Information Sheet format, so that only one set of 
rules apply.

15. The Commission should ensure that the Code of Conduct continues to be maintained, 
in its current form of self-regulation. In any event, before any further assessment of 
its operation, the methodology for such assessment should be discussed by all 
stakeholders.

16. The Commission should harmonise the Annual Percentage Rate Charge, in relation 
to both the method of calculation and the basis of calculation. Industry 
Representatives favour a narrow definition restricted to costs levied by the lender for 
its benefit at the time of the granting of the loan, and full harmonisation.

17. The Commission should ensure that legally enforceable caps on interest rates and on 
the variation of interest rates are removed.

18. The Commission should ensure that legally enforceable caps on Early Repayment 
Fees are removed. There is support amongst some Industry Representatives for a 
proposal that there should be full harmonisation of the conditions for exercising the 
right of early repayment, especially for fixed interest rate loans, and limitation of that 
right to circumstances involving sale of the property, unemployment or death. All 
Industry Representatives advocate that lenders should be entitled to ask for full 
compensation of losses (especially those linked to funding) and costs resulting from 
the early repayment.

LEGAL ISSUES
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19. The Commission should ensure that the applicable (substantive) law for the mortgage 
deed and any related security agreement is the law of the Member State where the 
property is located (lex rei sitae).

20. Industry Representatives advocate that the Commission should ensure that the 
applicable law for the mortgage loan contract is defined by a general conflict of law 
rule based upon the principle of free choice. The Rome Convention should be 
amended accordingly, provided that certain essential standards are met. Member 
States should no longer be able to seek to impose any additional national consumer 
protection rules to cross-border mortgage loan contracts. For further details see 
Recommendations 13–18 on Consumer Confidence.

21. Consumer Representatives do not agree with Recommendation 20 that the applicable 
law for the mortgage loan contract should be defined by a general conflict of law rule 
based on the principle of free choice and accordingly reject the proposal for such an 
amendment of the Rome Convention. Instead they recommend the retention of the 
specific rules on consumer protections contained within the Rome Convention and 
advocate the additional protection described in Recommendations 8–12 on Consumer 
Confidence.

22. The Commission should implement a short-term solution consisting of:

• collecting information on existing credit databases in all Member States;

• promoting the development of a Memorandum of Understanding between the 
owners/controllers of such databases, to facilitate access to national databases by 
foreign lenders on the same conditions as the access offered to domestic lenders 
and to facilitate data comparability; and

• developing a project to assess the effectiveness of the Memorandum of 
Understanding during a pilot phase of 3–5 years.

23. The Commission should consider how to encourage Member States to develop 
positive (client indebtedness) as well as negative (level of default(s)) databases, 
taking into account the costs and benefits of such databases.

24. Industry Representatives advocate that the Commission should ensure that a financial 
institution which lends cross border is allowed to:

• accept valuations prepared according to internationally recognised valuation 
standards of its choice, without being subject to additional national conditions; 
and

• instruct any valuation practitioner who is a member of an internationally 
recognised valuation body to carry out the valuation, without being subject to 
additional national conditions.

25. Industry Representatives advocate that the Commission should ensure that a financial 
institution which lends cross border, and the valuer based in the country where the 
property is located, are able to accept mandatory regulations for standards or 
practitioners prevailing in either of their respective countries (mutual recognition of 
regulations).

26. Consumer Representatives advocate instead that the Commission should ensure that 
neutral international valuation standards prevail, or that there exists a single 
valuation standard ensuring comparability.
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27. The Commission should recommend that high standards of valuation be made 
mandatory and that all valuation reports should consider core risk related criteria 
such as those recommended by the European Mortgage Federation (set out in 
Annex IV of the Forum Group Report) where applicable.

28. The Commission should first:

• Perform an evaluation exercise of forced sales procedures within one year.

• Thereafter, monitor the functioning of forced sales procedures and assess results 
every three years. These results should be presented in the form of an official EU 
scoreboard on duration and cost of forced sale procedures in every Member State 
and lead to Commission advice/action for improvements.

29. Thereafter, if necessary, the Commission should promote measures to ensure that the 
duration of a forced sale procedure should not exceed a specified term, for example 
two years after the first step in the forced sale procedure.

COLLATERAL ISSUES
30. The Commission should ensure that:

• all charges affecting real estate must be registered in a Public Register in order to 
be binding on and take effect against third parties, regardless of their nature;

• the creation, modification or extinction of a charge on real property shall become 
effective vis-à-vis third parties only at the point of registration in the Public 
Register; and

• registered charges on real property in relation to the same estate shall rank in the 
order of priority disclosed in the Public Register.

31. For filings of applications for registration/notification, the Commission should allow 
Member States to decide that priority be determined according to the time at which 
the application was received (not actual registration). In this scenario, the Member 
State should ensure that filings of applications must be registered or rejected by the 
Public Register in the order of receipt.

32. The Commission should ensure that Public Registers make all relevant information 
available to all parties or their representatives.

33. The Commission should ensure that Member States provide that the responsible 
Public Register certifying authority should have state indemnity. In the event that 
such responsibility is delegated to a third party, such party shall be covered by 
appropriate professional liability insurance for an adequate sum.

34. The Commission should ensure that Member States do not maintain or institute 
additional ‘legalisation’/’validation’ requirements, for authentic instruments formally 
drawn up in other Member States.

35. More generally, the Commission should provide financial support to the EULIS 
initiative, to enable and encourage its expansion across the EU.

36. The Commission should ensure that links between mortgage debts and the collateral 
security are made more flexible. In countries where there is an existing requirement 
for strong accessoriness between the loan and the collateral, this should be replaced 
by an accessoriness agreement in the form of a private agreement between the lender 
and the owner of the mortgaged property. The relationship between the loan and the 
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collateral can be dealt with in such a way as to allow it to be tailored to fit the needs
of the parties.

37. The Commission should ensure that Member States allow the lender or any 
beneficiary of a charge on real property, to appoint a representative (Mortgage 
Register Representative) vis-à-vis the Public Register. His/her position should be 
disclosed on the Register and not have any effect on the legal framework of the 
Register. He/she should be entitled:

• to establish any abstract of title;

• to consent to a change in the respective ranking of charges over the real estate in 
question and to grant preferential rights between beneficiaries as shall be deemed 
appropriate;

• to consent to, apply and file any registrations and notifications;

• to consent to any change or transfer of the charge on behalf of (and in the name 
of) the owner of the charge; and

• to act on behalf of the owner of the charge in relation to the discharge or 
cancellation of the charge.

38. The Commission should explore the concept of the Euromortgage, for example by 
way of a study, to assess its potential to promote EU mortgage credit markets 
integration.

39. The Commission should encourage Member States to increase the transferability of 
mortgages by introducing pan-European Security Trust instruments.

DISTRIBUTION ISSUES
40. The Commission should assess and ensure equal treatment of local banks and foreign 

banks on the basis of the same business, same risks, and same rules principle.
41. The Commission should revise the legislation covering cross-border services and 

establishment of branches to include the establishment of representative offices, in 
order to ensure that there are no disproportionate barriers to the establishment of such 
offices.

42. The Commission should introduce a supervisory system for independent 
intermediaries along the following principles: registration with a competent authority 
in the home Member State; possession of appropriate professional knowledge and 
ability (to be determined by home Member State including requirement that the 
intermediary to be ’fit and proper’); possession of professional indemnity insurance 
and a complaint/redress scheme in line with requirements for other intermediaries to 
ensure consistency. In addition, Consumer Representatives advocated that under such 
a system there should be declaration at the outset of the relationship between 
consumer and intermediary of all payments including every commission/fee, and that 
records should be kept of any information/advice given to consumers. In the context 
of this Recommendation, Consumer Representatives pointed to the need to consider 
their Recommendation 9, in particular, with its reference to a ‘best advice’ standard.

43. The Commission should review what mortgage transaction actions require written 
processes and/or a physical presence generally and review money laundering 
legislation in particular, to address current legal barriers to greater Internet use.
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44. The Commission should ensure consistency, especially in relation to information 
requirements, between different directives affecting financial services products.

FINANCE
45. The Commission should harmonise legislation regarding segregation of assets, in 

order to ensure equal access to securitisation for originators located in different 
jurisdictions.

46. The Commission should enact legislation that recognises the legal separateness of a 
securitisation vehicle from an originator of assets in the event of the 
insolvency/bankruptcy of such an originator, even if the securitisation vehicle is part 
of the same group of companies as the originator.

47. The Commission should investigate and address tax distortions, in order to ensure the 
removal of differences in fiscal treatment between local and foreign lenders.

48. The Commission should investigate and address national legislation which prevents 
or hinders the pooling of mortgage collateral from different issuers based in different 
jurisdictions.
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ANNEX III – GLOSSARY
This glossary is not intended to constitute a conclusive Commission endorsed definition 
of the terms contained within it. The definitions have been provided by the European 
Mortgage Federation. They are attached to this Green Paper simply by way of an 
illustration of some technical terms used within it.
Annual Percentage Rate (APR)
A standardised method of calculating the cost of a mortgage stated as a yearly rate, which 
includes items such as interest, mortgage insurance, and certain points of credit costs.

Bond
Traditionally, a written unconditional promise to pay a specific principal sum at a determined 
future date and interest at a fixed or determinable rate on fixed dates. Increasingly, the 
promise to pay has become conditional and the principal, interest and payment dates have 
become contingent in real world instruments.

Capital Markets
The markets for corporate equity and intermediate- or long-term debt securities.

Collateral
The property, or other assets, that are being secured against a loan to ensure repayment of 
debt.

Covered Bond
Covered bonds are on balance sheet debt instruments secured by a cover pool of mortgage 
loans (property as collateral) or public-sector debt to which investors have a preferential 
claim in the event of the issuer’s default. As they remain on the issuer’s balance sheet, the 
bonds benefit from the additional security of the issuing institution’s own funds and from 
restrictive legal regulation of the issuing credit institutions.

Equity
Shareholder equity is the value of shares held. A house owner's equity is the value of the 
house minus any unpaid home-purchase loan. Negative equity occurs when the house is worth 
less than the debt on it.

Equity Release
Equity Release is a mechanism to turn the cash value of a house into a stream of income and 
capital payments.

Equity Release Loans
Secured (mortgage) loans taken out for consumption purposes.

Foreclosure
The legal process by which a borrower in default under a mortgage is deprived of his or her 
interest in the mortgaged property. This usually involves a forced sale of the property at 
public auction with the proceeds of the sale being applied to the mortgage debt.

Loan-to-value (LTV) Ratio
The ratio of the mortgage loan amount to the property’s appraised value or selling price, 
whichever is less. For example, if the property’s appraised value or selling price is 
EUR 100 000 and the mortgage amount is EUR 80 000, the house has an 80% LTV.
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Mortgage Backed Security
Debt instruments collateralized by residential, commercial, or industrial real estate mortgages.

Mortgage Bond
A corporate or other entity's debt security secured by a mortgage lien against certain real 
property of the issuer. See definition for “covered bond”.

Primary Mortgage Market
A mortgage market in which loans are originated and consisting of lenders such as 
commercial banks, savings- and loan associations and mutual savings banks.

Secondary Mortgage Market
A market where mortgage originators may sell them, freeing up funds for continued lending 
and distributes mortgage funds nationally from money-rich to money poor areas.

Secured Loan
A loan that is backed by collateral.

Security
Something given, deposited, or pledged to make secure the fulfilment of an obligation, 
usually the repayment of a debt.




