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Betreft: Verzoekschrift 0286/2010, ingediend door M.D. (Britse nationaliteit) over het 
faillissement van de projectontwikkelaar in Spanje die zijn huis had moeten 
bouwen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener kocht in 2006 een huis van tekening van een projectontwikkelaar en maakte een 
bedrag op rekening over bij ondertekening van de overeenkomst. De projectontwikkelaar 
heeft zich nu failliet verklaard en indiener heeft evenals een aantal anderen de nodige 
juridische stappen genomen teneinde zijn geld terug te krijgen middels een 
crediteurenakkoord dan wel door terugverkrijging van de gestorte bankgarantie. Hij verzoekt 
het Europees Parlement deze zaken te onderzoeken en te beoordelen in hoeverre een dergelijk 
optreden strookt met het communautaire recht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010

Indiener klaagt dat de projectontwikkelaar in Spanje die zijn huis had moeten bouwen na 
insolventie geen depositogarantie bood, en vraagt zich af of een dergelijk optreden strookt 
met het communautaire recht.

Krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft de Commissie 
geen algemene bevoegdheden om tussenbeide te komen in individuele gevallen betreffende 
problemen van algemene rechtsbedeling, inefficiëntie van het justitieel apparaat en specifieke 
kwesties zoals beschreven in het verzoekschrift, tenzij er een verband is met de Europese 



PE454.592v01-00 2/2 CM\851694NL.doc

NL

wetgeving.

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 indien een 
projectontwikkelaar in gebreke blijft. 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.

Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad betreffende insolventieprocedures bevat 
gemeenschappelijke regelingen voor de interactie tussen verschillende insolventiestelsels. 
Artikel 39 van deze verordening bepaalt dat elke schuldeiser die zijn gewone verblijfplaats in 
de EU heeft, het recht heeft zijn vorderingen schriftelijk in te dienen in elk van de in de EU 
aanhangig gemaakte insolventieprocedures voor wat betreft de vermogensbestanddelen van de 
schuldenaar. Op de procedures is het nationale recht van toepassing, dat wil zeggen de 
insolventiewetgeving van de staat waar de procedure is gestart of de wetgeving van de staat 
waar onroerend goed is geregistreerd.

Op basis van de door indiener verstrekte informatie kan geen mogelijke inbreuk worden 
vastgesteld op Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad. Aangezien er geen sprake is van 
een inbreuk op communautaire wetgeving is de Commissie niet bevoegd om in deze zaak 
tussenbeide te komen. Daar indiener bij een Spaanse rechtbank een zaak heeft aangespannen 
tegen de ontwikkelaar wegens een schending van het nationaal recht, is dit een binnenlandse 
kwestie die onder de bevoegdheid van de nationale autoriteiten valt.


