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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die ook betrokken is bij een bredere campagne in Spanje, vestigt de aandacht van de 
leden van het EP op de in het algemeen problematische situatie in zijn land, die hij in verband 
brengt met een aantal factoren. Eén hiervan is een kennelijk oneerlijke Spaanse 
hypotheekwet, die dateert van 1909, die te veel bescherming biedt aan crediteuren. Indiener 
stelt dat de wet criminele aspecten heeft en in feite in februari 2013 door het Hof van Justitie 
van de Europese Unie nietig is verklaard. Er lijkt geen politieke wil te bestaan om deze 
situatie te veranderen, hoewel een aantal pogingen is ondernomen. Duizenden mensen wonen 
in ontstellende omstandigheden, doordat zij hun huis hebben moeten verlaten toen er 
problemen ontstonden met de hypotheek. Door wat indiener "barbaars" gedrag en 
verwaarlozing door de politici en bankiers noemt, zijn zij (de burgers) gedwongen actie te 
ondernemen. Op hun beurt zijn zij "nazi's" en "terroristen" genoemd. Voorts vestigt hij in het 
verzoekschrift de aandacht op de werkloosheid, die wijdverspreid is in het hele land en die 
alarmerend hoog is. Als gevolg van de crisis in de financiële sector en de hoge werkloosheid 
kunnen de mensen basisvoorzieningen niet betalen. Indiener vestigt de aandacht op deze 
alarmerende situatie en vraagt om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juni 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2014
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Op grond van artikel 3, lid 1, en artikel 6, lid 1, van Richtlijn 93/13/EEG betreffende 
oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten1 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 verantwoordelijkheid om te beoordelen of een contractvoorwaarde 
oneerlijk is of niet ligt bij de nationale rechtbanken.

Richtlijn 93/13/EEG is van toepassing op hypotheekovereenkomsten tussen handelaren en 
consumenten. Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees 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". Rekening houdend met uitspraak in de zaak-Aziz, houdt deze nieuwe wet 
onder meer wijzigingen in van de Spaanse vorderingsregels en hypotheekprocedure (Ley de 
Enjuiciamiento Civil en Ley Hipotecaria) met het doel om consumenten in staat te stellen 
bezwaar te maken tegen tenuitvoerleggingsprocedures voor hypotheken die tegen hen worden 
aangespannen, indien deze voortvloeien uit oneerlijke bedingen in overeenkomsten. Deze 
wijzigingen worden door de Commissie beschouwd als prima facie een eerste positieve stap 
daar zij beogen de situatie van schuldenaars in de gerechtelijke procedures te verbeteren.

De Commissie heeft sindsdien een bredere evaluatie uitgevoerd van de algemene gevolgen 
van deze wet, in het bijzonder in het licht van de beginselen van gelijkwaardigheid en 
doeltreffendheid, en het recht op een effectief rechtsmiddel en op een eerlijk proces krachtens 
artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de EU. In de tussentijd heeft het 
Europees Hof van Justitie verschillende arresten uitgesproken over deze beginselen, met name 
het arrest in de zaak Sánchez Morcillo van 17 juli 20143, en een aanzienlijk aantal zaken zijn 
nog in behandeling4, allemaal met betrekking tot oneerlijke bedingen in hypothecaire 
leningen.

Conclusies

De Europese Commissie heeft geen rechtstreekse handhavingsbevoegdheid ten aanzien van 
marktdeelnemers die mogelijk een inbreuk gepleegd hebben op het EU-recht inzake 
consumentenbescherming en zij kan geen afzonderlijke geschillen tussen consumenten en 
specifieke handelaren beoordelen waarvoor de feiten vaak onderzocht moeten worden.

De Commissie volgt echter nauwlettend de juridische ontwikkelingen in Spanje in verband 
met de tenuitvoerlegging van Richtlijn 93/13/EEG en de Banesto-, Aziz- en Sánchez Morcillo-
arresten van het HvJ in verband met Spaanse burgerlijke rechtsvorderingen met betrekking tot 
onteigeningen wegens hypothecaire problemen. In haar rol als hoedster van het Verdrag, zal 
de Commissie alle passende maatregelen nemen om de onbevredigende uitvoering van de 
richtlijn oneerlijke bedingen in Spanje te verbeteren.

                                               
1 PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29.
2 C-415/11; (Mohamed Aziz v. Catalunyacaix), zie ook perscommuniqué via de volgende link: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030nl.pdf
3 C-169/14.
4 C-483/13 t/m C-487/13; C-465/13; C-8/14; C-54/14; C-49/14; C-188/14.


