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Betreft: Verzoekschrift 0401/2011, ingediend door M.M. (Italiaanse nationaliteit), 
over vermeende discriminatie door een Italiaanse bank

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een Italiaanse Amerikaan die zaken probeert te doen in Italië. Hij beweert dat de 
bank die momenteel zijn bankzaken regelt, hem discrimineert omdat hij een Amerikaan is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 november 2011.

Het verzoekschrift

Indiener had in eerste instantie een lening verkregen die gedekt was door een depositorekening 
in Italië (een zogenoemde "mutuo chirografario") van 50 000 dollar. Hij legt uit dat de 
kredietgever hem, nadat hij de lening had afgelost, niet het juiste bedrag in euro's 
overeenkomstig het spaardeposito heeft teruggegeven. Hij vertelt dat de kredietgever zijn 
spaarrekening zonder zijn toestemming heeft "verkocht". Volgens hem heeft de kredietgever te 
hoge kosten berekend over zijn rekening-courantkrediet (dat indiener een "kredietlijn" noemt) 
en ten slotte de lening eenzijdig beëindigd. Daarnaast klaagt hij dat deze kredietgever weigerde 
hem een hypothecair krediet te verlenen. Volgens hem blijkt uit het wangedrag van zijn 
kredietgever jegens hem dat er sprake is van discriminatie op grond van zijn 
afkomst/nationaliteit omdat hij een Italiaanse Amerikaan is.

Indiener blijkt alle klachtenprocedures van de bank tevergeefs te hebben doorlopen en 
vervolgens een rechtszaak te hebben aangespannen.
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Opmerkingen van de Commissie
Voor wat betreft leningen aan consumenten is Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad inzake kredietovereenkomsten voor consumenten van 23 april 20081

voornamelijk gericht op regels voorafgaande aan het afsluiten van kredietovereenkomsten door 
consumenten en bepaalde rechten van consumenten, zoals het recht op vervroegde aflossing en 
het recht van herroeping van de kredietovereenkomst. Hoewel deze richtlijn vereist dat de 
kredietgever de consument informeert over de voorwaarden en procedure voor beëindiging van 
de kredietovereenkomst in de vorm van een rekening-courantkrediet, is de richtlijn niet van 
invloed op de nationale wetgeving op het gebied van het verbintenissenrecht, dat voorziet in de 
rechten van de overeenkomstsluitende partijen om de kredietovereenkomst wegens 
contractbreuk te beëindigen. Deze richtlijn is bovendien alleen van toepassing op consumenten; 
dat wil zeggen natuurlijke personen die niet handelen in het kader van hun bedrijfs- of 
beroepsactiviteiten. Verder is deze richtlijn ook niet van toepassing op kredieten die gedekt zijn 
door een hypotheek of vergelijkbare waarborg. Voor wat betreft het specifieke geval van 
hypothecaire leningen aan consumenten heeft de Commissie op 31 maart 2011 een voorstel 
aangenomen voor een richtlijn inzake woningkredietovereenkomsten2. Het voorstel is 
voornamelijk gericht op regels voorafgaand aan het afsluiten van kredietovereenkomsten 
betreffende woningen, zoals hypotheken. Het voorstel betreft slechts hypotheken die worden 
afgesloten door consumenten; dat wil zeggen natuurlijke personen die niet handelen in het 
kader van hun bedrijfs- of beroepsactiviteiten. In het voorstel wordt verder ook niet het gedrag 
van banken jegens klanten na het afsluiten van overeenkomsten behandeld, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de relatie tussen de consument en de kredietgever nadat de lening is afgelost. Het 
voorstel biedt geen regelgeving betreffende de beslissing van de bank geen krediet te verlenen. 
Momenteel zijn er onderhandelingen over het voorstel gaande tussen het Parlement en de Raad. 
Derhalve is er op dit moment geen Europese wetgeving van kracht inzake hypothecaire 
kredieten.

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad3 verbiedt oneerlijke 
handelspraktijken, zoals agressieve praktijken of misleidende praktijken. Deze richtlijn is echter 
alleen van toepassing op transacties tussen ondernemingen en consumenten.
Daarentegen geldt Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake 
misleidende reclame en vergelijkende reclame4 voor zakelijke relaties en biedt deze richtlijn 
handelaren bescherming tegen misleidende reclame en de mogelijk onbillijke gevolgen 
daarvan. De richtlijn biedt met name criteria om te beoordelen of reclame misleidend is. In deze
richtlijn wordt de term "reclame" ruim gedefinieerd: "iedere mededeling bij de uitoefening van 
een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep ter bevordering 
van de afzet van goederen of diensten". Behalve op misleidende reclame behelst deze 
wetgeving echter geen verbod in het algemeen op oneerlijke praktijken in de b2b-sector.

Conclusies

EU-richtlijnen moeten in nationale wetgeving worden omgezet en juist worden toegepast. Op 
zaken die niet door de EU-wetgeving worden bestreken blijft de nationale wetgeving van 
toepassing. In beide gevallen zijn de betreffende Italiaanse autoriteiten en rechters primair 
                                               
1 PB L 133 van 22.5.2008, blz. 66.
2 COM(2011) 142.
3 PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22.
4 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 21.
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bevoegd de wetgeving te handhaven.
Het schijnt dat indiener in het onderhavige geval niet als consument handelde. Hij zou derhalve 
niet onder enige EU-wetgeving inzake consumentenbescherming vallen.
Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame zou echter van 
toepassing kunnen zijn op dit geval, mits de kredietgever indiener door middel van reclame had 
misleid met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de dienst en de voorwaarden 
waaronder de dienst werd aangeboden. In dat geval zou indiener de zaak onder de aandacht 
kunnen brengen van publieke handhavingsinstanties en/of de nationale gerechtelijke instanties, 
die per geval zouden beoordelen of een commerciële mededeling misleidend blijkt te zijn en 
daartoe gepaste maatregelen zouden nemen.

Voor wat betreft de weigering krediet te verlenen, wordt deze kwestie niet op EU-niveau 
behandeld. De Banca d'Italia heeft indiener meegedeeld dat hij contact kon opnemen met de 
Arbitro bancario finanziario, daar de Banca d'Italia niet bevoegd was in het onderhavige geval 
te handelen. Voor wat betreft de depositorekening en het rekening-courantkrediet heeft de 
Banca d'Italia de kredietgever in februari 2011 om aanvullende informatie gevraagd. 
Tegelijkertijd heeft indiener de kwestie in maart 2011 bij de Tribunal Di Palermo aangekaart.

De Commissie kan slechts ingrijpen indien er voldoende feitelijke elementen onder haar 
aandacht worden gebracht waaruit blijkt dat er sprake is van een verkeerde toepassing, 
gebrekkige handhaving of onjuiste tenuitvoerlegging van EU-wetgeving door de betreffende 
nationale autoriteiten. De in dit stadium aan de Commissie voorgelegde elementen leveren 
onvoldoende bewijs dat dit het geval zou zijn. Om deze redenen zal het probleem van indiener 
op nationaal niveau moeten worden behandeld.


