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Betreft: Verzoekschrift nr. 1249/2013, ingediend door Manuel Garcia Barba (Spaanse 
nationaliteit), over het gebruik van een referentievoet voor hypothecaire 
kredieten om de rentevoeten voor hypothecaire kredieten vast te leggen 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart dat de Europese Unie in 2011 waarschuwde voor transparantieproblemen in 
verband met het gebruik van een referentievoet voor hypothecaire kredieten om rentevoeten 
voor hypothecaire kredieten vast te leggen, in plaats van gebruik te maken van de Euribor 
(Euro Inter Bank Offered Rate). Dit werd gevolgd door de publicatie van Besluit 
EHA/2899/2011 van 28 oktober 2011 betreffende transparantie en de bescherming van 
gebruikers van bankdiensten, waarin werd bepaald dat de referentievoet niet langer gebruikt 
mag worden om de rentevoeten voor nieuwe hypothecaire kredieten of hypothecaire kredieten 
die na 28 april 2012 zijn goedgekeurd, vast te leggen en dat deze regeling gradueel moest 
worden stopgezet tegen ten laatste een jaar na de inwerkingtreding van het besluit en de 
uitvoeringsbepalingen ervan, op voorwaarde dat er gedurende deze periode een 
overgangsregeling voor hypothecaire kredieten werd vastgesteld. Het ministerie van 
Economie heeft zijn standpunt nog niet kenbaar gemaakt. Indiener heeft uit de pers vernomen 
dat de overheid van plan is de overgangsregeling voor onbepaalde tijd uit te stellen, wat wil 
zeggen dat de Banco de España de desbetreffende referentierentevoeten zal blijven publiceren 
en zo meer dan 1 miljoen gezinnen zal treffen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 april 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 juli 2014
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De Commissie is op de hoogte van Besluit EHA/2899/2011, waarin is vastgelegd dat de 
zogenoemde IRPH-referentievoet wordt afgeschaft middels een toekomstige uitvoeringswet 
zodra de Spaanse regering een alternatieve rentevoet heeft aangenomen door middel van een 
toekomstige uitvoeringswet. Intussen heeft een Spaanse rechtbank in een uitspraak op 5 
september 20131 geoordeeld dat de IRPH-referentievoet oneerlijk is als gevolg van een 
gebrek aan transparantie. Twee jaar na Besluit EHA/2899/2011 heeft de Spaanse regering op 
27 september 2013 wet 14/2013 aangenomen, waarin een vervanging voor de IRPH-
referentievoet is vastgelegd en waardoor deze dus wordt afgeschaft. Deze vervangende 
referentievoet wordt berekend op basis van de gemiddelde rentevoet voor hypothecaire 
kredieten die gedurende een periode van drie jaar door kredietinstellingen wordt gehanteerd. 
De nieuwe referentievoet verving vanaf 1 november 2013 in bepaalde hypothecaire 
kredietovereenkomsten de IRPH-referentievoet. In die gevallen waarin in de 
kredietovereenkomst al expliciet melding wordt gemaakt van een vervanging voor de IRPH-
referentievoet, was deze vervangende voet echter ook van toepassing vanaf 1 november 2013. 
De wijziging van de voet vanaf 1 november 2013 had schijnbaar een automatische 
vernieuwing van overeenkomsten tot gevolg. Desondanks bleven de bedingen in de 
overeenkomsten klaarblijkelijk ongewijzigd. Het lijkt er derhalve op dat de partijen bij de 
overeenkomsten niet de mogelijkheid hebben gehad om hun nieuwe overeenkomst te laten 
vernietigen en evenmin om wijzigingen in de bedingen van de overeenkomst aan te vragen.

Indiener beweert dat hij als consument schade heeft opgelopen als gevolg van de duur van de 
overgangsperiode waarin hij niet kon profiteren van een alternatieve referentievoet voor zijn 
hypothecair krediet.

De Commissie heeft over het algemeen geen bevoegdheid om zich te mengen in het 
vaststellingsproces van welke indexen op nationaal niveau wettelijk van toepassing zijn als 
referentie voor hypothecaire aflossingen met een variabele rentevoet, aangezien dit onder de 
bevoegdheid van de nationale bevoegde instanties valt. 

De Commissie heeft echter een wetsvoorstel gedaan om te waarborgen dat rentevoeten of 
indexen die als referentie worden gebruikt voor financiële instrumenten of financiële 
overeenkomsten, op een transparante manier worden vastgesteld en dat dit proces wordt 
onderworpen aan adequaat bestuur. Als reactie op de manipulatie van veelgebruikte 
referentievoeten zoals de Libor en de Euribor door een aantal financiële instellingen, heeft de 
Commissie bijgevolg op 18 september 2013 een voorstel gedaan voor een Verordening2

betreffende indexen die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en 
financiële overeenkomsten. Het doel van dit voorstel is te waarborgen dat de referentievoeten 
die worden gebruikt voor het berekenen van de rentevoet, solide en betrouwbaar zijn en niet 
vatbaar voor manipulatie. In het voorstel van de Commissie is ook vastgelegd dat onder 
toezicht staande entiteiten de geschiktheid moeten beoordelen van benchmarks die in 
hypothecaire overeenkomsten worden gebruikt. Momenteel zijn medewetgevers in 
onderhandeling over het voorstel van de Commissie, dat naar verwachting in 2015 wordt 
aangenomen. 

                                               
1  Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado de Villaba, 5 september 
2013.
2  COM/2013/0641 definitief.
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Daarnaast is in de richtlijn hypothecair krediet1, die op 20 maart 2014 van kracht is geworden, 
vastgelegd dat kredietgevers consumenten tijdens de precontractuele fase moeten informeren 
over de aard van de rentevoet en de manier waarop deze wordt berekend. Lidstaten moeten 
tevens waarborgen dat indexen of referentievoeten die worden gebruikt om de rentevoet te 
berekenen, voor de partijen duidelijk, objectief en verifieerbaar zijn. Bovendien moeten de 
aanbieders van de indexen of de kredietgevers een historisch archief van die indexen 
bijhouden. De lidstaten hebben tot 21 maart 2016 de tijd om de bepalingen in nationale 
wetgeving om te zetten.

Ook Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten is 
mogelijk van toepassing. Op grond van artikel 3, lid 1, en artikel 6, lid 1, van deze richtlijn 
zijn bedingen in overeenkomsten tussen verkopers en consumenten waarover niet afzonderlijk 
is onderhandeld, niet bindend voor de consument als deze het evenwicht tussen de belangen 
van de verkoper en die van de consument aanzienlijk verstoren ten nadele van de consument. 
De meest recente jurisprudentie van het Hof van Justitie uit 2012 en 2013 zet vraagtekens bij 
de naleving van het Spaanse procesrecht met de beginselen van gelijkwaardigheid en 
doeltreffendheid als het gaat om de bescherming van de consument/kredietnemer in de sector.

Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak-Aziz2 van maart 2013 
hebben de Spaanse autoriteiten bovendien via een versnelde procedure nieuwe wetgeving 
aangenomen inzake "maatregelen ter verbetering van de bescherming van hypotheeknemers". 
Met inachtneming van het arrest Aziz omvat deze nieuwe wet onder andere wijzigingen van 
de Spaanse vorderingsregels en hypotheekprocedure (Ley de Enjuiciamiento Civil en Ley 
Hipotecaria) met het doel om consumenten in staat te stelen bezwaar te maken tegen 
tenuitvoerleggingsprocedures voor hypotheken die tegen hen worden aangespannen, indien 
deze voortvloeien uit oneerlijke bedingen in overeenkomsten. Inmiddels heeft het Europees 
Hof van Justitie meerdere arresten over deze beginselen gewezen3 en is een aanzienlijk aantal 
zaken nog in behandeling4, die allen betrekking hebben op oneerlijke bedingen in 
hypotheekleningen.

De Commissie heeft de algehele gevolgen van de Spaanse wet sindsdien in breder verband 
beoordeeld, waaronder de aanvullende bepaling van wet 14/2013 van 23 september 2013.

De Commissie zal handelen naar de resultaten van de beoordeling.

Conclusie

De Commissie heeft over het algemeen geen bevoegdheid om zich te mengen in het 
vaststellingsproces van welke indexen op nationaal niveau wettelijk van toepassing zijn als 
referentie voor hypothecaire aflossingen met een variabele rentevoet, aangezien dit onder de 
bevoegdheid van de nationale bevoegde instanties valt. 

                                               
1  Richtlijn 2014/17/EU.
2 Klik op de volgende koppeling voor het persbericht: 
HYPERLINK "http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-
03/cp130030nl.pdf" http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-
03/cp130030nl.pdf.
3 C-537/12 en C-116/13; C-280/13; C-153/13; C-342/13; C-26/13.
4 C-483/13 tot C-487/13; C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-169/14; C-93/14; C-188/14.
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De Commissie zal de omzetting op nationaal niveau van de Richtlijn voor hypothecair krediet 
nauwlettend opvolgen, om te waarborgen dat de interne hypothecaire referentievoeten die op 
nationaal en internationaal niveau worden ontwikkeld, voldoen aan de eisen die zijn 
vastgelegd in de EU-wetgeving. Als gevolg van de aantijgingen van manipulatie van 
referentievoeten zoals de Libor en de Euribor, heeft de Commissie bovendien een voorstel 
aangenomen voor een verordening betreffende financiële benchmarks, waarin is vastgelegd 
dat de indexen die als referentievoet worden gebruikt voor financiële instrumenten en 
financiële overeenkomsten, waaronder hypotheken, solide, betrouwbaar en geschikt moeten 
zijn en niet vatbaar voor manipulatie.

Daarnaast voert de Commissie op grond van Richtlijn 93/13/EEG een bredere beoordeling uit 
van de algehele gevolgen van de Spaanse wet, waaronder de aanvullende bepaling van wet 
14/2013 van 23 september 2013, lid 4. De Commissie zal handelen naar de resultaten van de 
beoordeling.


