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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1062/2011, ingediend door Loredana Mihaela Simedre (Roemeense 
nationaliteit), over inbreuk op haar rechten als consument in het kader van een 
kredietovereenkomst

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant heeft in 2007 een consumptief krediet afgesloten bij de bank Bancpost SA. 
Schijnbaar is er tussen Bancpost SA en een onderneming uit Ierland door middel van 
gemachtigde Asset Portfolio Romania SRL een cessieovereenkomst afgesloten, op grond 
waarvan naar wordt verondersteld de vordering is overgedragen. Dit document is niet 
ondertekend of gestempeld. Bovendien is rekwestrant niet op de hoogte gebracht van deze 
overdracht van de vordering. De vermeende cessionaris heeft haar niet de gelegenheid geboden 
om haar verplichting vrijwillig te voldoen en is direct overgegaan tot executie. Rekwestrant heeft 
een verzoek tot gedwongen verkoop ontvangen van een andere firma, die niet in enig document 
wordt genoemd, namelijk Asset Portfolio Servicing Romania SRL. Rekwestrant is van mening 
dat deze situatie een overtreding vormt van artikel 14 van Richtlijn 87/102/EEG betreffende de 
harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het 
consumentenkrediet en ook van de artikelen 8, 17, 20 en 38 van het Handvest van de 
grondrechten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Richtlijn 87/102 betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
der lidstaten inzake het consumentenkrediet werd met ingang van 11 juni 2010 ingetrokken en 
vervangen door Richtlijn 2008/48 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten.
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De twee richtlijnen bevatten geen bepalingen betreffende de inning van schulden, maar wel 
regels betreffende de overdracht van rechten, zoals rekwestrant benadrukt. Overeenkomstig 
artikel 17 van Richtlijn 2008/48 dient de consument geïnformeerd te worden over iedere 
overdracht van het krediet aan een derde, tenzij de kredietgever de correspondentie met de 
consument namens de nieuwe kredietgever blijft voeren. De bepaling luidt als volgt: 

"1. Indien de rechten die de kredietgever op grond van de kredietovereenkomst heeft, dan wel de 
overeenkomst zelf, aan een derde worden overgedragen, kan de consument jegens de nieuwe 
houder de excepties en verweermiddelen opwerpen die hem jegens de oorspronkelijke 
kredietgever ter beschikking stonden, met inbegrip van schuldvergelijking, mits deze in de 
betrokken lidstaat is toegestaan.

2. De consument wordt geïnformeerd over de in lid 1 bedoelde overdracht, behalve indien de 
oorspronkelijke kredietgever, in overleg met de nieuwe houder van de schuldvordering, 
tegenover de consument het krediet verder beheert."

In artikel 9 van Richtlijn 1987/102 was een soortgelijke bepaling opgenomen, die de 
kredietgever echter niet verplichtte om de consument over de overdracht te informeren. De 
bepaling luidde als volgt: 

"Wanneer de rechten die een kredietgever uit hoofde van een kredietovereenkomst heeft aan een 
derde worden overgedragen, de excepties en verweermiddelen doen gelden die hem jegens de 
oorspronkelijke kredietgever ter beschikking stonden, met inbegrip van het beroep op 
schuldvergelijking indien deze rechtsfiguur in de betrokken lidstaat is toegestaan."

Roemenië trad in januari 2007 toe tot de Europese Unie en was verplicht om Richtlijn 1987/102 
uiterlijk op die datum in nationaal recht om te zetten. De verplichting om deze richtlijn in te 
trekken en door Richtlijn 2008/48 te vervangen werd echter pas op 11 juni 2010 van kracht, 
zodat er geen verplichting bestond om de consument volgens de wetgeving van de Unie over de 
overdracht te informeren toen rekwestrant de leningsovereenkomst in 2007 sloot, hoewel een 
dergelijke verplichting overeenkomstig de Roemeense wetgeving bestaan kan hebben.   

Met betrekking tot het Handvest van de Grondrechten lijkt het er in het verzoekschrift 
hoofdzakelijk om te gaan hoe de incassoprocedure en de daaropvolgende rechtsgang zijn 
verlopen. Aangezien het Handvest in het kader van artikel 51, lid 1, van het Handvest alleen bij 
de tenuitvoerlegging van het recht van de Unie tot de lidstaten is gericht, is het niet aan de 
Commissie verdere toelichting te verschaffen omtrent de door rekwestrant aan de orde gestelde 
grondrechtenkwesties.  Rekwestrant kan meer informatie over de situaties waarin het Handvest 
van toepassing is op de volgende website vinden: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/charter/rights-breached/index_en.htm.

Wanneer het Handvest niet van toepassing is, blijft de bescherming van de grondrechten op 
nationaal niveau gegarandeerd, met inbegrip van de door het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens gewaarborgde rechten en vrijheden, waardoor de lidstaten ongeacht 
hun verplichtingen in het kader van het EU-recht gebonden zijn. Aangezien iedereen die meent 
dat een van haar of zijn door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
gewaarborgde rechten geschonden is, een klacht kan indienen bij het Europees Hof voor de 
rechten van de mens, kan rekwestrant overwegen om een klacht bij dit hof in te dienen.

Rekwestrant kan meer informatie over de klachtenprocedure op de volgende website vinden: 
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http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+a
sked+questions/.


