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Betreft: Verzoekschrift 1798/2009, ingediend door J.L.B.N. (Spaanse nationaliteit), over 
het faillissement van een projectontwikkelaar in Murcia

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over het gebrek aan garanties die een koper van vastgoed krijgt van de 
projectontwikkelaar na het verrichten van de betaling. Door het faillissement van de 
projectontwikkelaar dat momenteel door de rechtbank wordt behandeld, zijn de kopers niet 
alleen hun huis kwijt, maar ook de betalingen die ze hadden gedaan voor de bouw ervan. Ze 
eisen dat de regering hun meer garanties verschaft voor de gedane stortingen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

De Commissie heeft krachtens het Verdrag betreffende de werking van de EU geen algemene 
bevoegdheden om tussenbeide te komen in individuele zaken met betrekking tot problemen
van algemene rechtsbedeling, ondoelmatigheid van het gerechtelijk apparaat en specifieke 
kwesties zoals beschreven in het verzoekschrift, tenzij er een verband bestaat met het 
Gemeenschapsrecht.

Naar de huidige stand van het Gemeenschapsrecht is er geen communautaire wetgeving die de 
juridische verplichtingen regelt in verband met het verstrekken van bouwvergunningen, of die 
bepaalt welke rechtsmiddelen openstaan tegen projectontwikkelaars die in gebreke blijven. Er 
bestaat evenmin communautaire wetgeving met betrekking tot de aankoop van particuliere
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woningen (met uitzondering van deeltijds gebruik van onroerende goederen ingevolge
Richtlijn 94/47/EG), het terugkrijgen van banktegoeden, de rechtsmiddelen die openstaan 
tegen aannemers die contractbreuk plegen of de duur van nationale rechtszaken. Dit zijn 
zaken van nationaal recht.

Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures bevat gemeenschappelijke 
regels voor de interactie van verschillende insolventieregelingen. Volgens artikel 39 van deze 
verordening heeft elke schuldeiser die zijn gewone verblijfplaats in de EU heeft het recht in 
elke in de EU lopende insolventieprocedure zijn vorderingen op de schuldenaar schriftelijk in 
te dienen. Op de procedures moet nationaal recht van toepassing zijn; dit is het
insolventierecht van de staat waar de procedure wordt geopend, dan wel het recht van de staat 
waar het onroerend goed is ingeschreven.

Op basis van de gegevens die indiener heeft verstrekt kan niet worden gesteld dat er is 
gehandeld in strijd met Verordening (EG) nr. 1346/2000. Nu er geen inbreuk is gemaakt op 
het Gemeenschapsrecht, is de Commissie niet bevoegd op te treden in deze zaak. Aangezien 
indiener meer staatsgaranties verlangt, gaat het om een nationale kwestie die valt onder de 
bevoegdheid van de nationale autoriteiten.


