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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 933/2007, ingediend door Ruth J. Genda (Britse nationaliteit), 
over problemen met het terugkrijgen van haar deposito bij de Banco Popular 
Hipotecario voor de aankoop van een appartement in Elviria (nabij Marbella in 
Spanje) na contractbreuk van de projectontwikkelaar

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster vraagt het Europees Parlement om hulp om zo een deposito terug te krijgen dat ze 
in 2003 had gestort bij de Banco Popular Hipotecario in Elviria (nabij Marbella in Spanje). 
Indienster legt uit dat ze op moeilijkheden stuitte toen ze haar deposito probeerde terug te 
krijgen nadat de projectontwikkelaar contractbreuk had gepleegd doordat hij illegaal aan het 
bouwen was. Indienster was gedwongen een zaak tegen de bank aan te spannen voor een 
rechtbank in Madrid waar ze in oktober 2006 in eerste aanleg won. Indienster moet echter nog 
steeds haar deposito bij de bank terugkrijgen omdat de bank tegen de uitspraak van de 
rechtbank in beroep is gegaan en men nog steeds in afwachting is van het vonnis van de 
rechtbank. Volgens indienster staat haar geval niet op zichzelf en worden de Spaanse 
rechtbanken bedolven onder vergelijkbare gevallen. Indienster, wier geld geblokkeerd blijft 
tot de definitieve uitspraak van de rechtbank, hekelt de praktijken van banken die niet de 
garanties naleven die ze afgeven ondanks duidelijke contractbreuk door projectontwikkelaars 
en hekelt de buitensporige hoeveelheid tijd die de Spaanse rechtbanken nemen om een 
uitspraak in dergelijke zaken te doen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Het verzoekschrift
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EU-burgers ondervinden talrijke problemen bij de aankoop van onroerend goed in Spanje, 
met name onredelijk lange vertragingen of een buitensporige duur van de tenuitvoerlegging 
van rechterlijke beslissingen.

Indienster vraagt het Europees Parlement om hulp bij het terugkrijgen van een deposito, in 
2003 door mw. Genda gestort bij de Banco Popular Hipotecario in Elviria (nabij Marbella in 
Spanje). Indienster legt uit dat ze op moeilijkheden stuitte toen ze haar probeerde terug te 
krijgen nadat de projectontwikkelaar contractbreuk had gepleegd doordat hij illegaal aan het 
bouwen was. Indienster werd gedwongen een zaak tegen de bank aan te spannen voor een 
rechtbank in Madrid waar ze in oktober 2006 in eerste aanleg won. Indienster moet echter nog 
steeds haar deposito van de bank terugkrijgen omdat de bank tegen de uitspraak van de
rechtbank in beroep is gegaan en de zaak nog steeds in behandeling is. Volgens indienster 
staat haar geval niet op zichzelf en worden de Spaanse rechtbanken bedolven onder 
vergelijkbare gevallen. Indienster, wier geld geblokkeerd blijft tot de uiteindelijke beslissing 
van de rechtbank, hekelt de praktijken van banken die niet de garanties naleven die ze afgeven 
ondanks duidelijke contractbreuk door projectontwikkelaars en verder de buitensporige 
hoeveelheid tijd die de Spaanse rechtbanken nemen om een uitspraak in dergelijke zaken te 
doen. 

Opmerkingen van de Commissie

Krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag inzake de 
Europese Unie heeft de Commissie geen algemene bevoegdheden om tussenbeide te komen in 
individuele zaken met betrekking tot problemen van algemene rechtsbedeling, inefficiëntie 
van het gerechtelijk apparaat of specifieke kwesties zoals beschreven in het verzoekschrift, 
tenzij er een verband bestaat met het Gemeenschapsrecht.

Bij de huidige stand van het Gemeenschapsrecht bestaat er geen communautaire wetgeving 
die de juridische verplichtingen regelt in verband met het verstrekken van bouwvergunningen, 
of de respectieve rechtsmiddelen die kunnen worden aangewend tegen nationale autoriteiten 
in geval van misbruik van overheidsmacht. Er bestaat evenmin communautaire wetgeving 
aangaande particuliere woningen, afgezien van deeltijds gebruik van onroerende goederen 
(Richtlijn 94/47/EG), noch aangaande het terugkrijgen van deposito’s, rechtsmiddelen die in 
geval van contractbreuk kunnen worden aangewend tegen aannemers of de duur van nationale 
rechtszaken. Dergelijke zaken worden gereguleerd door nationale wetgeving.

Conclusie

Aangezien er geen sprake is van een schending van communautaire wetgeving, is de Europese 
Commissie niet bevoegd om tussenbeide te komen. Indienster dient op nationaal niveau, via 
de bevoegde gerechtelijke autoriteiten in Spanje, te blijven streven naar een oplossing, 
waarbij zij kan wijzen op de schending van artikel 6 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens.


