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Betreft: Verzoekschrift 0626/2011 ingediend door Daniel Marian Iorga (Roemeense 
nationaliteit), namens het "Plataforma de Afectados por la Hipoteca", over 
vermeende schending van de Spaanse grondwet, inzake hypotheken bij de 
aankoop van een eigen huis

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener zegt aangesloten te zijn bij een vereniging met de naam "Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca", die in Spanje gevestigd is en zich ten doel stelt de negatieve effecten te 
bestrijden van de Spaanse wetgeving op leningen die door banken en particulieren verstrekt 
worden voor de aankoop van een eigen huis. Indiener is van mening dat deze effecten in strijd 
zijn met de grondwet van Spanje. In de praktijk wordt een huis, indien de eigenaar de lasten 
niet meer kan opbrengen, door de bank in hypotheek genomen. De bewoner moet het huis in 
dat geval verlaten, maar moet wel de hypotheek blijven aflossen. Indiener stelt voor dat het 
huis in een dergelijk geval eigendom van de bank wordt, maar dat de betreffende persoon niet 
langer de hypotheek hoeft te betalen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

Indiener verzoekt namens de Spaanse vereniging "Plataforma de Afectados por la Hipoteca" 
om steun en bemiddeling van het Europees Parlement om datio in solutum in te voeren in de 
Spaanse wetgeving. Er wordt momenteel een wet daartoe besproken in het Spaanse 
parlement. Die wet zou Spaanse klanten vrijstellen van de verplichting om hun hypotheek te 
blijven aflossen wanneer hun huis reeds door de bank is teruggenomen. Indiener is van 
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mening dat het feit dat de staat de banken toelaat om terug te nemen en tegelijkertijd te blijven 
eisen dat de klant zijn hypotheek aflost, indruist tegen artikel 25 van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, artikel 11 van het Internationaal Verdrag van economische, 
sociale en culturele rechten en artikel 47 van de Spaanse grondwet.

Het concept datio in solutum wordt niet geregeld door de EU-wetgeving en het blijft de 
exclusieve bevoegdheid van de lidstaten om deze kwestie te regelen zoals zij dat gepast 
achten.

In maart 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Richtlijn inzake 
woningkredietovereenkomsten (COM(2011)/0142) ingediend. De richtlijn wordt momenteel 
uitonderhandeld in het Parlement en in de Raad. De reikwijdte van dit voorstel is echter 
beperkt tot de fase voor de afsluiting van de overeenkomst en bevat geen regelgeving voor de 
procedures voor schuldregeling, noch voor de contractuele betrekkingen tussen de consument 
en de kredietverstrekker zodra de overeenkomst ondertekend is.

Deze kwestie houdt verband met het nationale procedurerecht en de wetgeving die de 
insolventie van natuurlijke personen regelt. Regulering op EU-niveau lijkt op dit moment dus 
niet gerechtvaardigd. In maart 2011 heeft de Commissie echter een werkdocument 
gepubliceerd betreffende nationale maatregelen en praktijken om executieprocedures voor 
hypotheekleningen voor woningen te voorkomen (SEC(2011)357). Het doel daarvan was om 
de beste praktijken in de EU in kaart te brengen en voorbeelden en sturing te bieden voor 
nationale overheden en schuldeisers met betrekking tot hoe de stijgende verzuimcijfers in 
andere lidstaten werden aangepakt om executies van hypotheken te vermijden.

Conclusie

De Commissie bekijkt de kwestie die door indiener werd aangekaart aandachtig, maar 
overweegt in deze fase niet om maatregelen te treffen op EU-niveau. De kwestie dient daarom 
op nationaal niveau afgehandeld te worden via de bevoegde nationale autoriteiten.


