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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 2159/2013, ingediend door Dolores Morales Berenguel 
(Spaanse nationaliteit), over de Spaanse hypotheekwet

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster klaagt over de rechtsonzekerheid waarmee zij te maken heeft met betrekking tot 
haar hypotheek. Ze zegt dat de bank die haar hypotheek heeft verstrekt haar verkeerd heeft 
geïnformeerd over de voorwaarden en bepaalde informatie heeft achtergehouden. Ze is 
wanhopig en vraagt om hulp. Informatie

– In een aantal onlangs ingediende verzoekschriften uit Spanje wordt dezelfde of een 
vergelijkbare kwestie aan de orde gesteld.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 september 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

De manier waarop rentetarieven in consumentenkredietovereenkomsten berekend worden, is 
momenteel niet op het niveau van de Unie geregeld.

De Spaanse rechtbanken hebben een aantal oneerlijke bedingen in 
consumentenkredietovereenkomsten vastgesteld, onder meer clausules inzake de laagste 
rentetarieven waardoor mensen met een hypotheek niet kunnen profiteren van de dalende 
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kosten van een lening1.

Bovendien geldt volgens Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten2 dat een beding in een overeenkomst waarover niet afzonderlijk 
onderhandeld is, als oneerlijk wordt beschouwd indien dit het evenwicht tussen de partijen 
aanzienlijk verstoort ten nadele van de consument. Het beding is als zodanig dan ook niet 
bindend. De bijlage bij de richtlijn bevat een lijst met contractvoorwaarden die als oneerlijk 
worden beschouwd, bijvoorbeeld als op onweerlegbare wijze de instemming van de 
consument is vastgesteld met bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen 
nemen vóór het sluiten van de overeenkomst (punt 1, onder i) van de bijlage) of als de 
verkoper gemachtigd is zonder geldige, in de overeenkomst vermelde reden eenzijdig de 
voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen (punt, onder j) van de bijlage). Hoewel 
oneerlijke bedingen niet bindend zijn voor de consument, is het aan de nationale autoriteiten 
en rechtbanken om vast te stellen of specifieke bedingen in een consumentencontract als 
oneerlijk moeten worden beschouwd op grond van het nationale recht waarmee uitvoering 
wordt gegeven aan de richtlijn. 

Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens 
consumenten3 voorkomt dat commerciële ondernemingen zich bezighouden met oneerlijke 
praktijken ten opzichte van de consument. In de richtlijn wordt bepaald dat handelaren 
overeenkomstig de in de sector vereiste professionele toewijding dienen te handelen en dat ze 
tijdig duidelijke en begrijpelijke essentiële informatie moeten verstrekken die de consument 
nodig heeft om een weloverwogen koopbeslissing te nemen, bijvoorbeeld over de 
belangrijkste kenmerken en de prijs van een product. 

Richtlijn 2014/17/EU inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot 
voor bewoning bestemde onroerende goederen4 zal alleen van toepassing zijn op hypothecaire 
kredieten die na 21 maart 2016 zijn gesloten en zij regelt niet de inhoud van de 
kredietovereenkomsten zelf maar de inhoud van de precontractuele informatie. Met name 
zullen kredietgevers de consumenten moeten informeren over de belangrijkste kenmerken van 
het krediet, met inbegrip van de formule die gebruikt wordt voor de herziening van de 
debetrentevoet en waar nadere informatie is te vinden over de in de formule gebruikte indexen 
of percentages, de mogelijke, aan de debetrentevoet verbonden risico's en het slechtst 
denkbare scenario in geval van variaties in de debetrentevoet en de aflossingsstructuur van de 
lening. De richtlijn verplicht de lidstaten ook erop toe te zien dat de voor de berekening van 
de debetrentevoet gebruikte index of referentierentevoet voor de partijen bij de 
kredietovereenkomst en de bevoegde autoriteiten duidelijk, begrijpelijk, objectief en 
controleerbaar is. De kredietgever moet de consument ook in kennis stellen van eventuele 
wijzigingen in de toepasselijke debetrentevoet gedurende de looptijd van het contract, voordat 
deze ingaan. Bovendien is in de richtlijn vastgelegd dat de kredietgever een grondige 
kredietwaardigheidsbeoordeling moet uitvoeren voordat hij een krediet verstrekt. In geval van 
betalingsmoeilijkheden worden kredietgevers ertoe aangespoord om een redelijke tolerantie te 
betrachten alvorens een executieprocedure in te leiden. De Commissie zal de omzetting van 

                                               
1

Clausules inzake de laagste rentetarieven zijn ook door het Hooggerechtshof nietig verklaard in zaak 241/2013, 
op 9 mei 2013.
2 PB L 095 van 21.4.1993, blz. 29.
3 PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22.
4 PB L 60 van 28.2.2014, blz. 34.
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de richtlijn op de voet volgen.

De Commissie heeft ook haar goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een verordening 
betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en 
financiële overeenkomsten1, om ervoor te zorgen dat de in de EU ontwikkelde en gebruikte 
benchmarks solide, betrouwbaar, representatief en geschikt zijn voor het beoogde doel (onder 
meer door middel van een geschiktheidsbeoordeling) en dat ze niet onderhevig zijn aan 
manipulatie.

Conclusie

De Commissie heeft geen handhavingsbevoegdheden ten aanzien van individuele handelaren. 

Indienster kan haar zaak voorleggen aan de Bank van Spanje2. Het blijft de 
verantwoordelijkheid van een nationaal gerechtshof om in elke individuele zaak te beslissen 
of de bedingen in een specifiek contract overeenkomstig Richtlijn 93/13/EEG als oneerlijk 
kunnen worden beschouwd.

                                               
1 COM(2013) 0641 final.
2 HYPERLINK "http://www.bde.es/clientebanca/quejas/quejas.htm" 
http://www.bde.es/clientebanca/quejas/quejas.htm


