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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

A. overwegende dat in het Groenboek van de Commissie over hypothecair krediet in de EU 
(COM(2005)0327) de opportuniteit wordt bezien van communautaire wetgeving gericht op 
verdere integratie van de Europese hypothecaire kredietmarkten, met het doel het 
concurrentievermogen van de EU te vergroten, 

B. overwegende dat een open, efficiënte en meer geïntegreerde hypothecaire kredietmarkt 
beantwoordt aan de toenemende mobiliteit van werknemers en burgers in de interne markt,

C. overwegende dat de bescherming van de Europese consument een primordiaal element moet 
zijn van iedere wetgevende maatregel inzake hypothecair krediet, aangezien dit krediet voor 
de meeste EU-burgers de grootste financiële verplichting in hun leven vormt, met 
langlopende implicaties voor hun levensstandaard en financiële stabiliteit,

D. overwegende dat grotere transparantie wat betreft de essentiële eigenschappen van de 
beschikbare hypotheekproducten niet alleen de marktefficiëntie zal verbeteren, maar ook het 
vertrouwen zal vergroten van consumenten in de EU die willen weten welke hypothecaire 
kredieten er in andere lidstaten bestaan, en hen in staat zal stellen goed onderlegd een besluit 
te nemen,

E. overwegende dat er nog steeds aanzienlijke verschillen bestaan tussen de rechtsstelsels en de 
zakencultuur van de lidstaten, met name bij bepalingen op gebieden die niet onder de EU-
wetgeving vallen (b.v. bij uitvoeringsprocedures, wetgeving inzake onroerend goed, 
kadasters, contractuele voorwaarden, enz.),

F. overwegende dat de aanwezigheid van aanzienlijke marktbarrières totnogtoe een toename 
van grensoverschrijdende hypotheekaanbiedingen heeft verhinderd, zodat deze minder dan 
1% van de totale hypotheekmarkt uitmaken,

G. overwegende dat hypotheekmakelaars een belangrijke rol kunnen spelen, door gebruik te 
maken van hun ervaring met hypotheekproducten op hun binnenlandse markt, maar ook op 
de markten van andere lidstaten, door grensoverschrijdende activiteiten te ondersteunen en 
door te functioneren als brug tussen consumenten en financiële instellingen in binnen- en 
buitenland,

H. overwegende dat het, om de Europese hypotheekmarkt efficiënter en concurrerender te 
maken, de voorkeur kan verdienen eerst te kijken naar de implementatie en het functioneren 
van de gedragscode betreffende leningen voor huisvesting1 en naar het gebruik dat wordt 
gemaakt van het Europees gestandaardiseerd informatieblad (ESIS), beide bedoeld om te 
garanderen dat de consumenten transparante en vergelijkbare informatie krijgen over 
hypotheken,

  
1 "Gedragscode betreffende precontractuele informatie welke aan consumenten moet worden verstrekt door 

geldleners die hypotheken voor huisvesting aanbieden", Aanbeveling van de Commissie van 1 maart 2001, 
gepubliceerd in PB L 69 van 10.3.2001.
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I. overwegende dat de gedragscode voor hypotheekverstrekking in de lidstaten met wisselend 
succes lijkt te zijn toegepast, zonder dat het ten grondslag liggende probleem van het 
ontbreken van een gemeenschappelijk wettelijk kader is opgelost, 

1. is zich bewust van de potentiële voordelen voor de consument van een verdergaande, 
doelgerichte integratie van de hypotheekmarkt van de EU;

2. verzoekt om harmonisatie van de bepalingen betreffende de kwantiteit en kwaliteit van de te 
verstrekken technische informatie en raadgeving die de leningnemer nodig heeft om met 
kennis van zaken een besluit te kunnen nemen over het hypotheekcontract dat hij of zij 
overweegt te ondertekenen;

3. onderstreept dat deze informatie compleet en begrijpelijk moet zijn en op een zo vroeg 
mogelijk tijdstip moet worden verstrekt, in de taal van de leningnemer, om vanaf het begin 
van de procedure een geïnformeerde keuze mogelijk te maken;

4. is van mening dat de bestaande gedragscode voor hypotheken en het Europees 
gestandaardiseerd informatieblad (ESIS) weliswaar belangrijke, doch ontoereikende 
instrumenten zijn om de economische belangen van burgers die zich naar een ander land van 
de EU begeven en daar onroerend goed willen verwerven, naar behoren te beschermen;

5. dringt met name aan op gemeenschappelijke EU-normen voor de berekeningsbasis van het 
jaarlijks kostenpercentage (JKP), aangezien dit een essentieel element is dat de consument 
een bruikbaar middel in handen geeft om de "reële" kosten van verschillende 
hypotheekaanbiedingen met elkaar te vergelijken;

6. wenst dat ten minste voor de lidstaten van de eurozone geharmoniseerde JKP-plafonds
worden vastgesteld;

7. onderstreept dat de leningverstrekker de verantwoordelijkheid heeft om - naast informatie 
over het JKP - gedetailleerde informatie te verstrekken over alle bijkomende transactiekosten 
en over de wettelijke verplichtingen die de leningnemer op zich neemt (notaris-, registratie-
en administratiekosten, fiscale verplichtingen, enz.);

8. is van mening dat harmonisatie van de opties voor voortijdige aflossing en van de maximale 
kosten van voortijdige aflossingen van voordeel kan zijn voor de leningnemer/consument, op 
voorwaarde dat dit niet resulteert in hogere risicopremies; verzoekt derhalve de Commissie 
maatregelen te introduceren om de consument die kiest voor voortijdige aflossing van zijn 
lening te beschermen;

9. verzoekt de Commissie te onderzoeken hoe de rol van tussenpersonen bij het aanbieden en 
verkopen van hypotheken over de grenzen heen versterkt kan worden;

10. roept op tot strikte naleving van alle van kracht zijnde wetgeving van de EU inzake 
databescherming bij iedere handeling die verband houdt met de beoordeling van de 
kredietwaardigheid van een kredietnemer en bij het opslaan van dergelijke gegevens in 
enigerlei databank;

11. verzoekt de Commissie de lidstaten ertoe aan te sporen zo spoedig mogelijk compatibele 
systemen van kadasters of registratie van onroerend goed in te voeren, ten einde de 
uitwisseling van informatie over grondbezit te vergemakkelijken, en daarbij exactheid en 
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transparantie te waarborgen; de toegang tot dergelijke databanken op een niet-
discriminerende basis zal een belangrijke stap zijn om leningnemers aan te moedigen zich 
grensoverschrijdend te oriënteren;

12. verzoekt de lidstaten een gedifferentieerde aanpak te hanteren bij de implementatie van de 
nationale uitvoeringsprocedures in verband met hypotheekcontracten, ten einde rekening te 
houden met de persoonlijke en sociale omstandigheden van de consumenten; steunt het 
voorstel van de Commissie een regelmatig bijgewerkt "scorebord" te creëren met informatie 
over de kosten en de duur van gedwongen verkoopprocedures in de lidstaten, en verzoekt de 
Commissie de doeltreffendheid van deze maatregel regelmatig te evalueren;

13. verzoekt de Commissie naar wegen te zoeken om de vrijwillige gedragscode inzake leningen 
voor huisvesting en het gebruik van het Europese standaardinformatieblad (ESIS) verder te 
ontwikkelen, en pleit er ten sterkste voor dat deze instrumenten in alle lidstaten meer 
gebruikt zullen worden;

14. verzoekt de Commissie een voorstel voor een richtlijn in te dienen, strekkende tot 
harmonisatie van de fundamentele aspecten van de hypotheekmarkt - een markt die van 
uitzonderlijk belang is voor de consumenten in de EU - en daarbij gemeenschappelijke EU-
normen voor te stellen voor de berekeningsbasis van het JKP, alsmede een lijst van verplicht
te verstrekken inlichtingen, welke lijst moet worden opgenomen in ieder aanbod dat aan een 
potentiële hypotheeknemer wordt voorgelegd.
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