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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart dat een leningaanvraag die hij in naam van een cliënt, een in Duitsland 
woonachtig Duits staatsburger, bij een Oostenrijkse bank had ingediend, uiteindelijk werd 
afgewezen omdat buitenlanders die niet in Oostenrijk wonen (Devisenausländer) niet in 
aanmerking komen voor leningen. Volgens indiener is hier sprake van discriminatie ten 
aanzien van burgers van de eurozone. Hij verzoekt dan ook om een onderzoek door het 
Europees Parlement om deze situatie onverwijld recht te trekken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 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

Er is een aantal redenen waarom banken er in het algemeen de voorkeur aan geven om 
ondanks de interne markt en het bestaan van de eurozone geen grensoverschrijdende leningen 
te verstrekken. Aangezien nadere informatie ontbreekt, kan de Commissie echter niet 
vaststellen op welke gronden de bank in het onderhavige geval geweigerd heeft om een lening 
aan te bieden. 

Om de verstrekking van grensoverschrijdende leningen te stimuleren, heeft de Commissie in 
maart 2011 een voorstel voor een richtlijn hypothecaire kredieten ingediend (hk-richtlijn). De 
hk-richtlijn, die naar verwachting in maart 2014 in werking zal treden, is een eerste stap die 
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moet leiden tot de totstandbrenging van een interne Europese hypothekenmarkt. De lidstaten 
hebben twee jaar de tijd om deze richtlijn om te zetten in nationaal recht. Met de richtlijn 
wordt beoogd de bestaande hindernissen voor de grensoverschrijdende kredietverlening te 
verlagen, door hypotheekbemiddelaars in de gelegenheid te stellen ook in andere 
rechtsgebieden zaken te doen. Ook zullen de lidstaten er zorg voor moeten dragen dat aan alle 
kredietgevers uit alle lidstaten toegang wordt verleend tot gegevensbanken die in de lidstaat in 
kwestie worden gebruikt om de kredietwaardigheid van consumenten te beoordelen. 

Conclusies

De Commissie heeft niet voldoende informatie om in het onderhavige geval een inbreuk op 
het EU-recht door de Oostenrijkse bank te kunnen vaststellen. 

Dankzij de richtlijn hypothecaire kredieten zou de kredietverstrekking in de toekomst soepeler 
moeten verlopen.


