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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1011/2012, ingediend door Constantina Dumitrescu (Roemeense 
nationaliteit), over de praktijken van de BRD-bankgroep

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De in 2012 overleden dochter van indienster was bij leven twee leningen aangegaan. Na haar 
dood ontving indienster verschillende kennisgevingen van de bank dat op het huis van haar 
overleden dochter een hypotheek zou worden gevestigd. Indienster geeft aan dat haar dochter 
een levensverzekering had afgesloten bij het aangaan van haar leningen en dat de bank 
daarom het openstaande bedrag bij de verzekeraar zou moeten terugvorderen. Indienster heeft 
geen bevredigend antwoord ontvangen op haar vele brieven aan de bank en is niet naar 
behoren geïnformeerd over haar rechten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

"Indienster heeft een woning geërfd die hiervoor in het bezit was van haar recent overleden 
dochter. Haar dochter had een hypotheekverzekering afgesloten bij een 
verzekeringsmaatschappij die op de lijst stond van door de hypotheekbank erkende 
verzekeringsmaatschappijen. Indienster beklaagt zich over het feit dat de 
verzekeringsmaatschappij de zogeheten overlijdenspremie nog steeds niet heeft uitbetaald.
Een hypotheekverzekering is een levensverzekeringsproduct in de zin van artikel 2, lid 1, van 
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Richtlijn 2002/83/EG betreffende levensverzekering1.
De richtlijn behandelt niet de precieze inhoud van verzekeringspolissen. Over 
verzekeringspolissen wordt vrijelijk onderhandeld tussen de polishouder en een 
levensverzekeringsmaatschappij. De partijen kunnen, mits de toepasselijke wetgeving niet 
anders bepaalt, overeenstemming bereiken over een uiteenlopende reeks contractuele 
voorwaarden. De richtlijn heeft geen betrekking op regels inzake uitbetaling of de afhandeling 
van claims. Noch stelt de richtlijn de Commissie in staat specifieke problemen te behandelen 
die zich voor kunnen doen tussen begunstigden en verzekeringsmaatschappijen.

Op 31 maart 2011 heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een richtlijn inzake 
woningkredietovereenkomsten2. Het Europees Parlement heeft vervolgens voorgesteld hierin 
een bepaling op te nemen die de koppeling van een hypotheek aan andere diensten verbiedt -
er wordt vooralsnog evenwel een uitzondering gemaakt voor bepaalde typen 
verzekeringsproducten. De onderhandelingen lopen nog.
Conclusie

Op basis van de feiten die indienster heeft gepresenteerd kan geen schending van het EU-
recht worden vastgesteld. Deze feiten houden verband met een contract dat werd gesloten 
tussen het familielid van de indienster en een verzekeringsmaatschappij. Aangezien de 
Commissie niet bevoegd is om in te grijpen in particuliere betrekkingen tussen de partijen bij 
het contract, kan zij, vanuit het oogpunt van het EU-recht, niets ondernemen.
De Commissie raadt indienster derhalve aan bijstand te vragen aan de Roemeense Nationale 
Autoriteit voor consumentenbescherming en, indien de uitkomst van het onderzoek haar 
inziens niet bevredigend is, professionele juridische bijstand te zoeken."

                                               
1 PB L 345 van 19.12.2009.
2 COM(2011) 142 definitief


