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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1047/2011, ingediend door Rudolf Buda (Hongaarse 
nationaliteit), over de door de Hongaarse bank toegepaste wisselkoers

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat de bank eenzijdig wijzigingen aanbrengt in het leencontract 
dat hij in 2006 heeft ondertekend. Ook beklaagt hij zich erover dat de wisselkoers van de 
Hongaarse forint en de Zwitserse frank – die de oorspronkelijke voorwaarde was om deze 
lening te krijgen – enorm is gestegen sinds hij het contract in 2006 ondertekende. Ten tijde 
van de ondertekening in 2006 was de koersverhouding nog 1 CHF : 168 HUF, maar inmiddels 
is deze gestegen naar 1 CHF : 266 HUF, wat indiener buiten verhouding vindt. Hij verzoekt 
daarom na te gaan of de wisselkoers correct is toegepast en of het optreden van de bank de 
grenzen van de betamelijkheid niet overschrijdt.

Indiener maakt ook nog een aantal politieke opmerkingen over de situatie in Hongarije.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie heeft op 31 maart 2011 een voorstel ingediend voor een richtlijn inzake 
woningkredietovereenkomsten. Deze richtlijn zal worden aangenomen zodra het Europees 
Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn gekomen. Krachtens het voorstel hebben 
lidstaten twee jaar de tijd om de overeengekomen wetgeving om te zetten in nationaal recht. 
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Daarom is er in de EU momenteel geen sectorale wetgeving van kracht op het gebied van 
hypothecaire kredietproducten, ongeacht of deze in binnenlandse of buitenlandse deviezen 
worden verstrekt.

Toch dient in dezen te worden verwezen naar het bestaande acquis dat voor de onderhavige 
feiten relevant zou kunnen zijn, en in het bijzonder naar:

- Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten1, waarin de 
informatievoorziening wordt geregeld voor consumenten met betrekking tot 
kredietovereenkomsten. In het bijzonder zijn kredietverstrekkers volgens deze richtlijn
verplicht om kredietnemers in de precontractuele en de contractuele fase te voorzien van 
uitgebreide informatie over de voorwaarden van het contract. Deze informatie dient te worden 
verstrekt door middel van het formulier “Europese standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet”.

- Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken2, waarin van handelaren 
wordt geëist dat ze blijk geven van professionele toewijding (ook nadat een transactie heeft 
plaatsgevonden) en dat ze op tijd en op een duidelijke, begrijpelijke manier essentiële 
informatie laten zien die consumenten nodig hebben om goed geïnformeerd een keuze te 
kunnen maken. In deze informatie moeten de belangrijkste kenmerken en de voorwaarden van 
de te koop aangeboden dienst worden vermeld. In het bijzonder zou het niet op de hoogte 
brengen van consumenten van de kenmerken van een lening in buitenlandse deviezen, zoals 
hoe een wisselkoers wordt aangepast, kunnen worden beschouwd als een misleidende omissie 
in de zin van artikel 7 van de richtlijn.

- Richtlijn 1993/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten3, 
die erop is gericht om een grote wanverhouding tussen de rechten en plichten van 
consumenten enerzijds en van verkopers en leveranciers anderzijds te voorkomen. Dit 
algemene vereiste wordt aangevuld door een indicatieve en niet uitputtende lijst van bedingen 
die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt. Voorwaarden die door een nationale rechtbank 
of een nationale administratieve instantie als oneerlijk worden bevonden in de zin van deze 
richtlijn, zijn niet bindend voor consumenten. In het bijzonder zou een beding dat leidt tot 
belangrijke onevenredige financiële voorwaarden voor de terugbetaling van een lening die 
duidelijk nadelig voor de consument zijn, als oneerlijk in de zin van de richtlijn kunnen 
worden gezien.

Al deze stukken EU-wetgeving zijn in nationaal recht omgezet en handhaving hiervan is 
daarom in de eerste plaats een zaak voor de bevoegde Hongaarse autoriteiten en rechtbanken.

                                               
1 PB L 131 van 22.05.2008, blz.66.
2 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 

handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 
84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de 
Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken).

3 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten.
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Conclusies

De Commissie heeft niet de bevoegdheid om onderzoek te doen naar individuele gevallen 
over problemen tussen een bank en diens klanten. Dit valt onder de bevoegdheid van 
nationale autoriteiten of nationale rechtbanken.
In dit speciale geval wordt indiener aangeraden om kennis te nemen van de verschillende 
mogelijkheden die consumenten in Hongarije tot hun beschikking hebben naast een 
rechtbankprocedure:

Ten eerste kan indiener een klacht indienen bij de Hongaarse geschillencommissie voor 
financiële zaken (Pénzügyi Békéltető Testület, PBT) (www.pszaf.hu/pbt), die officiële 
klachten van consumenten behandelt over financiële dienstverleners. De PBT is ook lid van 
het Europees netwerk voor de beslechting van financiële geschillen (FIN-NET).

Ten tweede kan indiener contact opnemen met de nationale vereniging voor 
consumentenbescherming in Hongarije, de OFE (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület), die 
eventueel meer informatie kan verstrekken over de manier waarop in Hongarije dergelijke 
deviezen worden behandeld.

Logodi utca 22-24
HU - 1012 BUDAPEST

Tel: 003613117030
Fax: 003613317386

Email: ofebp@axelero.hu / oferiroda@t-online.hu
Website: www.ofe.hu

Ten slotte is de Commissie ervan op de hoogte dat de Hongaarse autoriteiten nog twee 
instrumenten in het leven zullen roepen om de situatie voor personen met een hypothecaire 
lening in Zwitserse frank en een looptijd van meer dan 90 dagen te vereenvoudigen:

- het subsidieplan voor omzetting naar een binnenlandse rentevoet, op basis waarvan 
consumenten die hun leningen hebben omgezet in HUF onder bepaalde omstandigheden een 
geleidelijk dalende rentevoetsubsidie kunnen krijgen; en
- de nationale onderneming voor activabeheer (Nemzeti Eszközkezelő Zrt.), die onder 
bepaalde omstandigheden de woning van in aanmerking komende hypotheekcrediteuren zal 
aankopen. Onder dit plan hebben crediteuren onder bepaalde omstandigheden de 
mogelijkheid om in hetzelfde huis te blijven als de huurders.

Voor meer informatie over het in aanmerking komen voor een van deze plannen dient 
indiener de volgende websites te raadplegen en/of met de volgende instanties in contact te 
treden:

 Officiële website ter ondersteuning van hypotheekcrediteuren met problemen: 
www.hitelsegitseg.hu/

 Website van de Hongaarse financiële toezichthouder (PSZAF) voor crediteuren met 
problemen: http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/fizetesi_nehezsegek

Nationale onderneming voor activabeheer (Nemzeti Eszközkezelő Zrt.): Tel. (“blauw” 
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informatienummer met korting binnen Hongarije): 06-40-100-444; email: info@netzrt.hu; 
Website: http://www.netzrt.hu/.


