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Betreft: Verzoekschrift 534/2012, ingediend door Dãnuț Sivu (Roemeense 
nationaliteit), over vermeende schendingen van de consumentenrechten ten 
aanzien van zijn zaken met de Raiffeisen Bank in Roemenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bericht over de problemen die hij heeft gehad met de Raiffeisen Bank in Roemenië 
en beweert dat de bank mogelijk geheime betrekkingen onderhoudt met bepaalde politieke 
partijen in Roemenië. Indiener heeft meermaals verzocht om een kopie van het individuele 
contract voor zijn loonbetaalkaart, maar zijn verzoek is niet ingewilligd. Evenzo heeft hij 
verzocht om een herstructurering van zijn lening, maar de bank heeft ook dit verzoek niet 
ingewilligd. Indiener verzoekt de EU-instellingen om een officieel advies betreffende het 
beleid van banken.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Uit de door indiener verstrekte informatie valt niet op te maken of de specifieke rekening op 
diens naam staat of dat hij alleen houder is van een aan die rekening gekoppelde 
loonbetaalkaart. De Commissie kan geen uitgebreider antwoord geven doordat gedetailleerde 
informatie ontbreekt. De Commissie is niet bevoegd om individuele geschillen tussen een 
bank en diens klanten te onderzoeken. Dat is de taak van de nationale autoriteiten. 

Momenteel is in de EU geen sectorale wetgeving van kracht op het gebied van hypothecaire 
kredietproducten die in binnenlandse of buitenlandse deviezen worden verstrekt. De 
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Commissie heeft, met het oog op verantwoordelijker lenen en uitlenen in de toekomst, op 31 
maart 2011 een voorstel voor een richtlijn inzake woningkredietovereenkomsten ingediend1. 
Deze richtlijn zal echter pas worden aangenomen wanneer het Europees Parlement en de Raad 
tot overeenstemming zijn gekomen. Krachtens het voorstel hebben lidstaten dan twee jaar de 
tijd om de overeengekomen wetgeving om te zetten in nationaal recht. 

Voorts heeft de Commissie een werkdocument over nationale maatregelen ter voorkoming 
van marktafscherming2 gepubliceerd. Met dit document wil de Commissie de aandacht van de 
lidstaten vestigen op de verschillende stelsels die in de hele EU op nationaal niveau fungeren 
ter ondersteuning van mensen die problemen ondervinden bij de aflossing van hun hypotheek. 
De lidstaten worden aangemoedigd uit de verschillende projecten inspiratie op te doen. 

Wat betreft de weigering van de bank om de in vreemde valuta verstrekte lening te 
herstructureren, wijst de Commissie erop dat zij individuele geschillen tussen consumenten en 
bepaalde handelaren niet kan beoordelen en evenmin kan interveniëren in het interne 
besluitvormingsproces van de bank. De bank moet besluiten om herstructurering van de 
lening goed te keuren dan wel te weigeren.

Conclusie

Gezien het bovenstaande raadt de Commissie indiener aan de zaak onder de aandacht te 
brengen van de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)3 , de nationale 
autoriteit bevoegd voor handhaving van de regelgeving inzake de economische belangen van 
consumenten.

                                               
1 COM(2011)142.
2    SEC(2011) 357.
3    Zie http://www.anpc.gov.ro


