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Betreft: Verzoekschrift nr. 2440/2013, ingediend door Lauzinete Manzioli (Spaanse 
nationaliteit), over de hypotheekwetgeving in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener is een van de velen die getroffen zijn door de 'Spaanse hypotheekwet' die, in veel 
gevallen, verwoestende gevolgen heeft voor het leven van mensen. In zijn geval gaat het om 
het spaargeld in de regio Castillië-La Mancha, dat de familie kwijt lijkt te zijn. Het lijkt erop 
dat de bank beslag op hun woning heeft gelegd en het familiebedrijf werd gedwongen te 
sluiten. Ze maken zich zorgen over het leven van hun kinderen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 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

Opmerkingen van de Commissie

De procedures voor het regelen van geschillen inzake huishoudelijke schuld zijn momenteel 
niet op EU-niveau geregeld en blijven onder de bevoegdheid van de lidstaten.

Volgens het Europees consumentenrecht, met name Richtlijn 93/13/EEG betreffende 
oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, moeten lidstaten echter zorgen voor 
adequate en doeltreffende rechtsmiddelen om een einde te maken aan het gebruik van 
oneerlijke bedingen en ervoor te zorgen dat dergelijke oneerlijke standaardvoorwaarden - dit 
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zijn voorwaarden die in strijd zijn met de eisen van goede trouw en die het evenwicht tussen 
de rechten en verplichtingen van partijen aanzienlijk verstoren - niet bindend zijn voor 
consumenten.

De nationale rechterlijke instanties moeten bij uithuiszettingen ambtshalve de eerlijkheid van 
de voorwaarden beoordelen, ingeval zij over de noodzakelijke juridische en feitelijke 
gegevens voor deze beoordeling beschikken. In dit verband heeft het Hof van Justitie in zijn 
prejudiciële beslissingen in 20131 en 20142 geoordeeld dat het Spaanse procesrecht inzake 
hypothecaire uitwinning niet in overeenstemming is met de vereisten van Richtlijn 
93/13/EEG. Vervolgens heeft Spanje wetgevingshervormingen ondernomen om schuldenaren 
in het kader van uithuiszettingen beter te beschermen. 

Wat betreft hypotheekschulden maakt het Spaanse rechtsstelsel bijna uitsluitend gebruik van 
hypothecaire uitwinningsprocedures. Er bestaan haast geen procedures waarmee schuldenaren 
met hun schuldeisers over afbetalingsplannen een akkoord zouden kunnen sluiten of na een 
redelijke termijn volgend op een faillissementsprocedure een kwijting zouden kunnen 
verkrijgen. 

Op 12 maart 2014 heeft de Commissie een aanbeveling aan de lidstaten goedgekeurd inzake 
een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie. De aanbeveling spoort de lidstaten ertoe 
aan om tegen 12 maart 2015 procedures in te voeren waarmee schuldenaren met financiële 
moeilijkheden hun schulden bij de schuldeisers kunnen herstructureren met de bedoeling 
insolventie te vermijden. Zowel kleine ondernemingen of individuele ondernemers als grote 
ondernemingen moeten baat hebben bij dergelijke procedures. Bovendien worden de lidstaten 
in de aanbeveling verzocht de beginselen die daarin zijn opgenomen ook voor 
consumentenzaken in te voeren, teneinde torenhoge particuliere schulden in de lidstaten aan te 
pakken en consumenten een tweede kans te geven.

Richtlijn 2014/17/EU inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot 
voor bewoning bestemde onroerende goederen3 (richtlijn hypothecair krediet) zal van 
toepassing zijn op hypothecaire kredieten die na 21 maart 2016 zijn gesloten door natuurlijke 
personen voor doeleinden buiten hun handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit. De bepalingen 
omvatten eisen met betrekking tot consumentenvoorlichting, regels en normen voor 
dienstverlening, een verplichte kredietwaardigheidsbeoordeling van consumenten en 
beginselen van hoog niveau met betrekking tot achterstal en uitwinning. In het bijzonder bij 
betalingsmoeilijkheden worden schuldeisers aangespoord een redelijke mate van tolerantie 
aan de dag te leggen alvorens een procedure tot gedwongen verkoop in te leiden. De 
Commissie zal de omzetting van de richtlijn op de voet volgen.

Conclusie

De Commissie heeft geen handhavingsbevoegdheden ten aanzien van individuele banken. Zij 
zal er echter nauwgezet op toezien dat de richtlijn hypothecair krediet correct wordt omgezet.

                                               
1 C-415/11 Aziz.
2  C-169/14 Sanchez Morcillo.
3  PB L 60 van 28.2.2014, blz. 34.
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Naar aanleiding van de arresten van het Hof van Justitie die wijzen op de tekortkomingen in 
de Spaanse wetgeving met betrekking tot de bescherming van rechten volgens de EU-
wetgeving inzake consumentenbescherming, is de Commissie bezig met een meer globale 
beoordeling van de Spaanse wetgeving in het kader van Richtlijn 93/13/EEG. In dit verband 
staat de Commissie momenteel in contact met de Spaanse autoriteiten om duidelijkheid te 
krijgen over eventuele onopgeloste zaken.

Tot slot zal de Commissie de toepassing van de aanbeveling inzake een nieuwe aanpak van 
faillissement en insolventie door de lidstaten beoordelen en, indien noodzakelijk, verdere 
maatregelen voorstellen.


