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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 1436/2013, ingediend door A.T. (Spaanse nationaliteit) over 
eenzijdige wijziging van hypotheekvoorwaarden in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster laat weten dat de bank waarbij zij met haar gezin een hypotheek heeft afgesloten 
een eenzijdige wijziging van de hypotheekvoorwaarden en maandelijkse hypotheeklasten 
heeft doorgevoerd.

Hoewel indienster meerdere klachten heeft ingediend bij de Spaanse Nationale Bank, zegt ze 
geen enkele reactie op haar verzoeken om opheldering te hebben gehad.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 mei 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 augustus 2014

Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten1 is 
wellicht niet toepasselijk in deze zaak aangezien aan de oorspronkelijke lening een relatie 
tussen bedrijven (B2B) ten grondslag lijkt te liggen. Op grond van artikel 3, lid 1, en artikel 6, 
lid 1, van Richtlijn 93/13/EEG zijn contractuele bedingen in overeenkomsten waarover niet 
afzonderlijk is onderhandeld, niet bindend, indien deze het evenwicht tussen de rechten en 
verplichtingen van de partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort. De nationale 
rechter is belast met de beoordeling of een contractueel beding oneerlijk is.

                                               
1 PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29.
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Kredieten aan bedrijven worden in het algemeen beheerst door privaatrechtelijke regelingen 
op nationaal niveau. Het EU-recht, een enkele uitzondering daargelaten, heeft enkel 
betrekking op consumentenkredieten.

Op het eerste gezicht lijkt het ongebruikelijk dat een schuld uit een lening overgeheveld wordt 
naar een andere lening zonder dat alle partijen daarvan op de hoogte zijn. Of een bank al dan 
niet de aflossingsbedragen eenzijdig kan verhogen hangt af van de nationale regelingen van 
overeenkomstenrecht. 

Op 4 februari 2014 heeft de Europese Unie de richtlijn inzake hypothecair krediet 
aangenomen1. De richtlijn is slechts van toepassing op kredietovereenkomsten die vanaf 21 
maart 2016 aangegaan worden. Kredietgevers zullen verplicht zijn om de kredietnemer tijdens 
de precontractuele fase te informeren over de belangrijkste kenmerken van de lening (bijv. 
vast of variabele debetrentevoet) middels een gestandaardiseerd Europees informatieblad 
(ESIS) en over de reële jaarlijkse kosten middels het jaarlijks kostenpercentage (APRC).
Overweging 67 van de Richtlijn bepaalt dat "consumenten moeten worden ingelicht over de 
debetrentevoet tijdens de contractuele verhouding en in de precontractuele fase. De lidstaten 
moeten de mogelijkheid hebben verbodsbepalingen te handhaven of in te voeren voor het 
eenzijdig wijzigen van de debetrentevoet door de kredietgever. De lidstaten moeten de 
mogelijkheid hebben te bepalen dat de consument recht heeft op een geactualiseerde 
aflossingstabel wanneer de debetrentevoet gewijzigd is."

De Richtlijn, regelt daarentegen niet de overheveling van de schuld naar een andere 
kredietovereenkomst. Deze overhevelingen worden beheerst door nationaal privaatrecht of 
overeenkomstenrecht.

Conclusie
Bij afwezigheid van toepasselijk EU-recht wordt indienster aangeraden de kwestie te blijven 
aankaarten via de geëigende nationale klachtenprocedures.

                                               
1 Richtlijn 2014/17/EU van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten consumenten met betrekking tot voor 
bewoning bestemde onroerende goederen.


