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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt melding van grootschalige financiële fraude in Hongarije door het bedrijf 
Baumag Szövetkezet, waarbij veel beleggers en spaarders veel geld zijn verloren. Indiener 
verzoekt om een onderzoek en om uniforme en eenduidige financiële wetgeving in de 
Europese Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

Het verzoekschrift

In zijn brief van 13 mei 2005 maakt indiener melding van de activiteiten van Baumag – een 
coöperatie die al ten minste sinds 1995 actief is en ervoor heeft gezorgd dat Hongaarse 
investeerders veel geld zijn kwijtgeraakt – en van, naar zijn mening, onvoldoende toezicht op 
Baumag en vergelijkbare coöperaties (zoals bijvoorbeeld Duna Profit). 
Onder de documenten die betrekking hebben op de zaak van de Baumag-coöperatie bevindt 
zich het 'Verslag van de parlementaire commissaris voor burgerrechten in Hongarije' (de 
Hongaarse ombudsman), die de zaak in 2004 had onderzocht1. De Hongaarse ombudsman 
                                               
1 Dit verslag is gepubliceerd op 7 mei 2004 en is te vinden op 
www.obh.hu/allam/eng/2004/rep2004en.htm .
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heeft de activiteiten van Baumag gekwalificeerd als "beheer van vastgoedbeleggingen" dat op 
een illegale grondslag werd uitgevoerd1. Volgens hem mogen de vastgoedactiviteiten (die de 
Baumag-coöperatie ondernam) krachtens Hongaars recht uitsluitend worden uitgevoerd door 
een naamloze vennootschap of een agentschap daarvan dat met geregistreerde aandelen werkt, 
maar niet door een coöperatie. De ombudsman had ook kritiek op de Hongaarse instantie voor 
financieel toezicht (PSzÁF) omdat die te laat in de zaak heeft ingegrepen2. 

In zijn laatste brief van 18 februari 2008 breidt indiener de reikwijdte van zijn verzoekschrift 
uit en stelt hij – op basis van "een aantal schandalen" waarbij grote financiële instellingen in 
Hongarije en binnen de EU betrokken waren – voor "om een gemeenschappelijke een 
uniforme verordening op te stellen met het oog op het zekerstellen van de financiële 
veiligheid in Europa".

Opmerkingen van de Commissie

Teneinde de concrete zaak van indiener (de activiteiten van de Baumag-coöperatie) te kunnen 
beoordelen in de context van het regelgevingskader van de EU, is het noodzakelijk om 
onderzoek te doen naar het bestaande beleid inzake beleggingsfondsen (in het bijzonder 
vastgoedfondsen) en, in bredere zin, naar de algemene regels voor de distributie van 
financiële instrumenten als daarbij banken en beleggingsfondsen zijn betrokken. 
EU-bepalingen met betrekking tot beleggingsfondsen
Hoewel er een EU-richtlijn voor beleggingsfondsen is, is deze niet van toepassing op 
beleggingsfondsen die in vastgoed investeren. Richtlijn 85/611/EEG3 (de zogenaamde Icbe-
richtlijn) coördineert de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende instellingen 
voor collectieve beleggin in effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten. Deze 
Europees geharmoniseerde beleggingsfondsen (icbe-fondsen) mogen niet in vastgoed 
beleggen.4 Daarom zijn de bescherming van de belegger en de markintegriteit van de Icbe-
richtlijn niet van toepassing op niet-geharmoniseerde vastgoedbeleggingsfondsen, die volledig 
onder het nationale recht vallen. Elke lidstaat is vrij om vastgoedfondsen wel of niet te 
reguleren (en zo ja, welke typen vastgoedfondsen) en om beleggers bescherming te bieden die 
vergelijkbaar is met wat in de Icbe-richtlijn is vastgesteld5.

                                               
1 Sinds 1995 hebben leden van de Baumag-coöperatie ingeschreven op aandelen en 
vervolgens 'lidmaatschapsleningen' verstrekt aan de Baumag-coöperatie in ruil voor hoge 
rentepercentages. Baumag kon alleen aan zijn betalingsverplichtingen voldoen zolang er meer 
nieuw geld werd geïnvesteerd dan er werd teruggetrokken door beleggers die de coöperatie 
verlieten.
2 Voor wat betreft de activiteiten van andere coöperaties dan Baumag beschikt de Commissie 
niet over gegevens of deze coöperaties nog steeds actief zijn op de markt.
3 Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) 
(PB L 375 van 31.12.1985), zoals gewijzigd.
4 Zie artikel 19 van Richtlijn 85/611/EEG.
5 De Icbe-richtlijn bepaalt bijvoorbeeld dat het beleggingsfonds al zijn activa in bewaring 
moet geven bij een bewaarder. De bewaarder moet een instelling zijn die onder 
overheidstoezicht staat (in de meeste lidstaten moeten bewaarders een kredietinstelling zijn). 
De bewaarder is aansprakelijk jegens de beleggers bij verlies van activa als dit verlies het 
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Distributie van financiële instrumenten door bemiddelaars
De distributie van financiële instrumenten waarbij kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen in de EU zijn betrokken, valt onder Richtlijn 2004/39/EG1 en de 
toepassingsrichtlijn 2006/73/EG2; deze is sinds 1 november 2007 in de lidstaten van kracht. 
De richtlijn – die niet van toepassing is bij directe verkoop van producten door uitgevende 
instellingen zoals de Baumag-coöperatie – stelt een geharmoniseerde EU-regeling vast voor 
het aanbieden van beleggingsdiensten door kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 
(makelaarsdiensten, advies, portefeuillebeheer). Teneinde beleggers beter te beschermen,
bevat de richtlijn strenge regels voor het verlenen van vergunningen aan bedrijven die deze 
diensten aanbieden, gedragsregels3, optimale uitvoering en belangenconflicten. Voor wat 
betreft het specifieke punt van toezicht, een aspect dat door indiener wordt genoemd, moet 
elke lidstaat op nationaal niveau een bevoegde autoriteit aanwijzen voor toezicht op de zaken 
die onder de MiFID vallen; deze autoriteiten moeten de noodzakelijke bevoegdheden krijgen 
om hun functies uit te voeren. 

Een ander belangrijk stuk wetgeving is Richtlijn 97/9/EG4, gericht op de garantie dat 
beleggers gedeeltelijk schadeloos worden gesteld in het geval van bepaalde frauduleuze 
handelingen waardoor hun belegging verloren is gegaan. De richtlijn geldt voor banken en 
beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten leveren. 

Met betrekking tot de brief van indiener van 18 februari 2008 dient te worden opgemerkt dat 
de Europese Commissie al in 2007 is begonnen met nadenken over uitbreiding van de EU-
regels voor beleggingsfondsen tot niet-geharmoniseerde beleggingsfondsen, inclusief open-
ended vastgoedfondsen. De Commissie heeft deskundigen uitgenodigd zitting te nemen in een 
Deskundigengroep voor vastgoedfondsen5 om de Commissie te adviseren over de noodzaak 
van EU-maatregelen op het specifieke gebied van open-ended vastgoedfondsen. In haar 
verslag van 13 maart 20086 adviseert de groep om open-ended vastgoedfondsen te 
harmoniseren en een vergelijkbare verzameling regels voor bescherming van de belegger en 
de markintegriteit toe te passen als voor Icbe-fondsen. De deskundigen concludeerden dat op 
dat moment uitsluitend actie noodzakelijk was voor open-ended fondsen, dat wil zeggen 
beleggingfondsen die voortdurend nieuwe aandelen uitgeven (en daardoor openstaan voor 
nieuwe beleggers) en de aandelen regelmatig inkopen op verzoek van de beleggers. De 
werking van dergelijke fondsen zou moeten worden goedgekeurd door de financiële 

                                                                                                                                                  
gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen.
1 PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1–44.
2 PB L 241 van 2.9.2006, blz. 26–58.
3 Tot de gedragsregels horen bijvoorbeeld: informatievereisten omtrent (onder andere) 
producten, kosten en risico's; de beoordeling van de geschiktheid van het product in het licht 
van de kenmerken van de klant (wanneer bijvoorbeeld adviezen worden gegeven, moeten 
banken en beleggingsondernemingen de geschiktheid van het product beoordelen tegen de 
achtergrond van de kennis, ervaring, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie van de 
cliënt); rapportageverplichtingen aan cliënten.
4 PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22–31.
5 Meer informatie is beschikbaar op 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
6 Het verslag en een persbericht zijn beschikbaar op 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
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toezichthouder en onder permanent toezicht moeten staan1. Na de publicatie van het verslag is 
de Commissie een openbare raadpleging gestart en heeft op 8 april 2008 in Brussel een open 
hoorzitting georganiseerd om advies in te winnen over het idee van het harmoniseren van 
open-ended vastgoedfondsen en andere niet-geharmoniseerde beleggingsfondsen. Met de 
inbreng van de deskundigengroep en de openbare raadpleging is de Commissie begonnen met 
de voorbereiding van een effectbeoordelingsverslag over niet-geharmoniseerde fondsen, dat 
binnen enkele maanden zal worden gepubliceerd.2

Meer in het algemeen is de Commissie, gezien de verslechterde situatie op de wereldwijde 
financiële markten, sterk betrokken bij de internationale inspanningen om markten te 
stabiliseren, de stabiliteit van het financiële stelsel te versterken en het vertrouwen in 
financiële markten te bevorderen. Met het oog op de zaken die worden genoemd door 
indiener, die in het bijzonder verwijst naar financieel toezicht, heeft de Commissie een groep 
op hoog niveau ingesteld om de structuur van het toezicht binnen de EU te onderzoeken. 
Specifiek met betrekking tot de bovengenoemde Richtlijn 97/9/EG is de Commissie bezig 
deze richtlijn te herzien om te bekijken of er aanleiding is om de bestaande mechanismen en 
bepalingen te verbeteren. 

Conclusie

De Commissie deelt de doelstellingen zoals uitgesproken door indiener, in het bijzonder de 
noodzaak om een geschikt geharmoniseerd regelgevend kader vast te stellen in de financiële 
sector en om de rol van het toezicht op nationaal en EU-niveau te versterken. De bestaande 
richtlijnen inzake het beheer van beleggingsfondsen (Richtlijn 85/611/EEG) en het verrichten 
van beleggingsdiensten (Richtlijn 2004/39/EG) streven deze doelstellingen al na. In het licht
van de huidige financiële crisis streeft de Commissie naar een verdere verbetering van de 
financiële regelgeving en versterking van de bescherming van beleggers.

Wat de concrete zaak betreft die door indiener is voorgelegd aangaande de activiteiten van de 
Baumag-coöperatie valt, zoals hierboven al is uiteengezet, de directe verkoop van aandelen in 
vastgoedbeleggingsfondsen niet specifiek onder Richtlijn 85/611/EEG en 2004/39/EG 
(hoewel er wel over wordt nagedacht of de EU-regels voor beleggingsfondsen moeten worden
uitgebreid tot momenteel niet-geharmoniseerde beleggingsfondsen, inclusief open-ended 
vastgoedfondsen). Derhalve moet de zaak die door indiener aanhangig is gemaakt worden 
behandeld volgens het Hongaarse recht. In deze context merkt de Commissie op dat de
PSzÁF blijkbaar verdere activiteiten van de Baumag-coöperatie heeft verboden voordat 
Hongarije op 1 mei 2004 toetrad tot de Europese Unie. 

                                               
1 De deskundigen stelden voor dat een bewaarder zou moeten garanderen dat het 
vastgoedfonds voldoet aan de wetten en fondsregels en dat het handelt in het belang van 
beleggers.
2 Na publicatie kan dit effectbeoordelingsverslag worden geraadpleegd op 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/news/index_en.htm.


