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Betreft: Verzoekschrift 0104/2013, ingediend door Geert Claes (Belgische 
nationaliteit), over de discriminatie van EU-burgers op Malta

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener omschrijft zijn strubbelingen met een Maltese bank die hem naar zijn zeggen anders 
behandelt dan Maltese staatsburgers. Het is voor hem niet alleen zeer omslachtig een 
bankrekening te openen, maar ook werd hij bij de aanvraag voor een kleine persoonlijke 
lening met korte looptijd aangemerkt als “buitenlands ingezetene”, dit terwijl hij en zijn gezin 
er al sinds 2009 gevestigd zijn. Hij verzoekt de Maltese banken hun regels te wijzigen en voor 
andere EU-burgers dezelfde regels te hanteren als voor de eigen Maltese burgers. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Indiener, die de Belgische nationaliteit heeft en op Malta woonachtig is, wijst op de 
moeilijkheden waarmee hij af te rekenen kreeg bij het openen van een bankrekening en het 
verkrijgen van een krediet op Malta. Hij vond het omslachtig om een bankrekening te openen 
omdat hij daarvoor een bankreferentie moest voorleggen (indiener geeft niet aan wat de 
bankreferentie inhoudt). Hij wijst erop dat zijn identiteitskaart volgens de bank niet volstond. 

Indiener klaagt voorts dat zijn gezin door de bank werd aangemerkt als "buitenlandse" klant 
en derhalve aan aanvullende vereisten moest voldoen om een krediet te verkrijgen, ook al 
beschikte zijn vrouw over een Maltees paspoort. Zij zouden een borgsom op hun rekening 
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moeten plaatsen hebben om in aanmerking te komen voor een lening.

Indiener is van mening dat Maltese banken voor alle klanten dezelfde regels moeten 
toepassen, of die nu uit Malta of uit een andere EU-lidstaat afkomstig zijn. Indiener verschaft 
onvoldoende informatie over welke praktijken van de Maltese bank een inbreuk op de EU-
wetgeving zouden hebben gevormd.

De Commissie is niet bevoegd om in te grijpen in individuele geschillen tussen consumenten 
en financiële dienstverleners. 

De voorziening van financiële diensten valt niet onder het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, die ingaat op de verschillen 
in behandeling door dienstverrichters op basis van de nationaliteit of verblijfplaats van de 
consument. Bijgevolg zijn particuliere bedrijven, zoals banken, vrij om te beslissen aan wie 
en onder welke voorwaarden zij hun diensten, overeenkomstig de algemene 
antidiscriminatiewetgeving, aanbieden. In dit verband moet echter worden opgemerkt dat de 
Commissie in mei 2013 een richtlijn heeft voorgesteld die ervoor zal zorgen dat alle EU-
burgers het recht hebben om een elementaire betaalrekening te openen in elke EU-lidstaat, 
ongeacht hun nationaliteit, woonplaats of financiële situatie. 

Uit hoofde van Richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme moeten 
kredietinstellingen verplicht een klantenonderzoek (“customer due diligence”) uitvoeren 
wanneer ze een zakelijke relatie aangaan. Overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de richtlijn 
omvat dit het identificeren en verifiëren van de cliënt, het inwinnen van informatie over het 
doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie en het verrichten van een voortdurende 
controle. Instellingen kunnen de omvang van klantenonderzoeken bepalen op basis van de 
risicogevoeligheid. Risico's kunnen naargelang de verblijfplaats verschillen en daarom hangen 
klantenonderzoeksmaatregelen ook van de verblijfplaats af. Richtlijn 2005/60/EG staat echter 
niet toe dat financiële instellingen in de regel en zonder beoordeling van het afzonderlijke 
geval een deposito van niet-Maltese burgers eisen.

Voorts is de kredietgever uit hoofde van artikel 8 van de richtlijn inzake 
kredietovereenkomsten voor consumenten (2008/48/EG) verplicht de kredietwaardigheid van 
de consument te beoordelen op basis van toereikende informatie die is verkregen van de 
consument en, waar nodig, op basis van een raadpleging van het desbetreffende 
gegevensbestand. Overeenkomstig artikel 9, lid 2 van de richtlijn moet de kredietgever, indien 
de afwijzing van de kredietaanvraag gebaseerd is op de raadpleging van een gegevensbestand, 
de consument onverwijld en kosteloos in kennis stellen van het resultaat van deze 
raadpleging.

Aangezien het door de consument aangekaarte probleem een opzichzelfstaand geval lijkt te 
zijn bij één bank, is het raadzaam dat indiener zijn klacht voorlegt aan de klachtenafhandelaar 
van de Maltese autoriteit financiële diensten.

Conclusies 

Indiener heeft de Commissie onvoldoende informatie verstrekt om te kunnen beoordelen of de 
Maltese bank inbreuk heeft gepleegd op de EU-wetgeving.  De Commissie is echter niet 
bevoegd om onderzoek te verrichten naar opzichzelfstaande klachten over de weigering van 
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een bank om een bankrekening te openen of een lening te verstrekken. Derhalve dient 
indiener zijn klacht voor te leggen aan de desbetreffende nationale autoriteiten of aan een 
buitengerechtelijk geschillenbeslechtingsorgaan.


