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Betreft: Verzoekschrift 0783/2012, ingediend door B.B.C. (Spaanse nationaliteit), over 
vermeende schending van de Spaanse grondwet, inzake praktijken met 
hypotheekleningen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener citeert artikel 47 van de Spaanse grondwet: "Alle Spanjaarden hebben recht op 
fatsoenlijke en geschikte huisvesting. De overheid zal de noodzakelijke voorwaarden creëren 
en passende regels vaststellen voor het verwezenlijken van dit recht [...]." Indiener gelooft dat 
de Spaanse regering niet aan deze verplichting voldoet, en bekritiseert de bankpraktijken die 
ertoe hebben geleid dat burgers slachtoffer zijn geworden van ongunstige hypotheken. 
Indiener verzoekt de regering met klem onmiddellijk in te grijpen, teneinde de voorwaarden 
van deze hypotheken te wijzigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

De Commissie is niet bevoegd om de toepassing van de Spaanse grondwet door de Spaanse 
regering te controleren.

Indiener beweert dat veel mensen hypotheken hebben ondertekend zonder dat zij voorzien 
waren van duidelijke, begrijpelijke en juiste informatie. Wat betreft hypotheken heeft de EU 
momenteel geen sectorspecifieke wetgeving die hypotheekkredieten regelt. Om dit probleem 
te verhelpen en om verantwoord lenen te stimuleren, heeft de Europese Commissie in maart 
2011 een voorstel aangenomen voor een richtlijn over kredietovereenkomsten voor 
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consumenten.

met betrekking tot onroerende goederen (COM(2011)/0142), waarover momenteel wordt 
onderhandeld in de Raad en het Europees Parlement. Het voorstel voor een richtlijn heeft 
voornamelijk betrekking op de precontractuele fase.

Desalniettemin is er Unie-wetgeving toepasselijk op de aangekaarte praktijken, namelijk
Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken en Richtlijn 93/13/EEG 
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

In Richtlijn 2005/29/EG wordt bepaald dat handelaren overeenkomstig de in de sector 
vereiste professionele toewijding dienen te handelen en dat ze tijdig duidelijke en 
begrijpelijke essentiële informatie moeten verstrekken die consumenten nodig hebben om 
geïnformeerde keuzes te maken, met inbegrip van de belangrijkste kenmerken van het te koop 
aangeboden product. Daarnaast mogen handelaren consumenten niet misleiden over 
bijvoorbeeld de voordelen of de potentiële risico's die verwacht worden bij het gebruik van 
een product.

Richtlijn 93/13/EEG bepaalt dat de contractvoorwaarden in duidelijke en begrijpelijke 
bewoordingen moeten worden opgesteld en dat een contractvoorwaarde die het evenwicht 
tussen de partijen aanzienlijk verstoort ten nadele van de consument, als oneerlijk beschouwd 
wordt en niet bindend is. Bovendien omvat de bijlage van de richtlijn een lijst met 
contractvoorwaarden die als oneerlijk kunnen worden beschouwd, zoals op onweerlegbare 
wijze de instemming vaststellen van de consument met bedingen waarvan deze niet 
daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de overeenkomst of de 
verkoper machtigen zonder geldige, in de overeenkomst vermelde reden eenzijdig de 
voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen.

Zaak C-415/11 Aziz, die momenteel bij het Hof van Justitie aanhangig is, heeft betrekking op 
de verenigbaarheid van het Spaanse procesrecht inzake hypothecaire uitwinning met Richtlijn 
93/13/EEG. In haar (niet-bindende) advies van 8 november 2012 stelde de advocaat-generaal 
onder andere voor om Spaanse wet als onverenigbaar te beschouwen met Richtlijn 93/13/EEG 
in zoverre dat consumenten geen opschorting van de hypothecaire uitwinning, en dus ook niet 
van hun uitzetting uit hun huis, kunnen krijgen om na te gaan of het leencontract oneerlijke 
bedingen bevat. Er wordt verwacht dat het Hof van Justitie binnen enkele maanden uitspraak 
doet.

In elk geval, zelfs wat betreft de aangelegenheden die geregeld worden door EU-recht, is het 
aan de Spaanse rechtbanken en autoriteiten om de relevante regels toe te passen.

Mocht het Hof van Justitie een uitspraak doen waarin van Spanje geëist wordt dat het zijn 
reglement ten aanzien van hypotheken verandert, zal de Commissie erop toezien dat 
dergelijke veranderingen worden ingesteld.

Wat betreft hypotheken die reeds zijn afgesloten, vallen de door de indiener gewenste 
maatregelen om de situatie van de consument te verlichten onder de bevoegdheid van de 
nationale autoriteiten en is de Commissie niet bevoegd om enige actie te ondernemen op dit 
gebied.
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