
CM\930074NL.doc PE506.323v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

27.2.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1181/2012, ingediend door T.C. (Bulgaarse nationaliteit), over 
voorstellen om de communicatie van de Commissie over 
woningkredietovereenkomsten te verbeteren

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
inzake woningkredietovereenkomsten (COM(2011)0142) en stelt voor om daarin een zin op 
te nemen waarin wordt verduidelijkt dat wanneer de kredietnemer in financiële moeilijkheden 
verkeert en de bank tot het besluit komt dat de lening niet regelmatig afbetaald wordt en 
daarop zijn of haar eigendom in beslag neemt, de bank niet langer het recht heeft om verdere 
compensaties te eisen. Indiener licht toe dat er in Bulgarije gevallen bekend zijn waarin de 
bank woningen waarvoor een hypothecaire lening was afgesloten, verkocht voor een veel 
lager bedrag dan het overeengekomen krediet en vervolgens van de kredietnemer eiste dat hij 
of zij de rest van de lening met rente zou afbetalen. Indiener is van mening dat zulke 
praktijken ertoe leiden dat burgers de rest van hun leven een slaaf worden van de bank. Dat 
heeft in het verleden al heel wat mensen zo ver gedreven dat ze zich van het leven hebben 
beroofd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Indiener verzoekt de Commissie om in haar voorstel voor een richtlijn inzake 
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woningkredietovereenkomsten1 een bepaling op te nemen die bevordert dat consumenten van 
wie de bank het huis al in beslag heeft genomen worden vrijgesteld van de verplichting om 
hun lening verder af te betalen.

In de Unie zijn momenteel verschillende stelsels en wetten inzake 
schuldvereffeningsprocedures van toepassing. Over deze procedures wordt beslist op 
nationaal niveau. Ze vallen binnen de jurisdictie van de desbetreffende nationale autoriteiten.
Het in maart 2011 aangenomen voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake 
woningkredietovereenkomsten voor consumenten besteedt vooral aandacht aan de 
precontractuele fase. Het gaat niet in op de contractuele verhouding tussen de consument en 
de bank na de ondertekening van de overeenkomst, noch op de procedures voor 
schuldvereffening.
De Commissie is zich bewust van het feit dat inbeslagneming sommige Europese burgers in 
de problemen brengt en heeft daarom naast haar voorstel voor een richtlijn ook een 
werkdocument gepubliceerd over nationale maatregelen en praktijken om executieprocedures 
voor hypotheekleningen voor woningen te voorkomen2. Dat moet de lidstaten een idee geven 
van de verschillende nationale mechanismen die op dit gebied van kracht zijn. 
In een van haar amendementen op het Commissievoorstel pleit de Commissie economische en 
monetaire zaken van het Parlement ervoor dat er op nationaal niveau maatregelen worden 
getroffen om de partijen bij een kredietovereenkomst de mogelijkheid te bieden uitdrukkelijk 
overeen te komen dat in geval van wanbetaling door de kredietnemer de teruggave van de 
zekerheid voldoende is om de lening af te lossen (artikel 18 ter - Achterstallige betalingen en 
gedwongen verkoop).
Over het voorstel voor een richtlijn wordt momenteel onderhandeld in de Raad en in het 
Parlement. 

Conclusie

De Commissie erkent de intrinsieke waarde van de door het Parlement voorgestelde 
wijziging, maar kan op dit moment geen uitspraak doen over het resultaat van de lopende 
interinstitutionele onderhandelingen over de richtlijn, laat staan over de gevolgen ervan op het 
gebied van executieprocedures.
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