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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0241/2013, ingediend door Jürgen Weidemann (Duitse 
nationaliteit), namens Mira Micic (Kroatische nationaliteit), over het verlies 
van spaargelden als gevolg van de sluiting van de Servische bank Investbanka

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Een klant van indiener had twee spaarrekeningen bij Investbanka. De bank werd gesloten, 
waardoor zijn klant haar spaargeld verloor. Indiener verzoekt het Europees Parlement om hulp 
bij het verkrijgen van compensatie van de Servische autoriteiten voor de verloren spaargelden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

Bij insolventie van kredietinstellingen zijn deposito's krachtens Richtlijn 94/19/EG inzake de 
depositogarantiestelsels (de "DGS-richtlijn")1 beschermd tot een bedrag van 100 000 euro per 
deposant en per bank.

Deposito's worden in Richtlijn 94/19/EG gedefinieerd als "een creditsaldo dat wordt gevormd 
door op een rekening staande gelden of dat tijdelijk uit normale banktransacties voortvloeit, 
en dat de kredietinstelling onder de toepasselijke wettelijke en contractuele voorwaarden 
dient terug te betalen, alsmede schulden belichaamd in door deze kredietinstelling uitgegeven 
schuldbewijzen".

                                               
1 PB L 135 van 31.5.1994, blz.5.
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Deposito's worden als niet-beschikbaar beschouwd als een deposito verschuldigd en 
betaalbaar is, maar door een kredietinstelling niet onder de toepasselijke wettelijke en 
contractuele voorwaarden betaald is, waarbij: i) de daartoe aangewezen bevoegde autoriteiten 
hebben vastgesteld dat, naar hun oordeel, de kredietinstelling, om redenen die rechtstreeks 
verband houden met haar financiële positie, momenteel niet in staat lijkt te zijn de deposito's 
terug te betalen en daartoe ook op afzienbare termijn niet in staat lijkt te zullen zijn, of ii) een 
rechterlijke instantie, om redenen die rechtstreeks verband houden met de financiële positie 
van de kredietinstelling, een uitspraak heeft gedaan die leidt tot schorsing van de 
mogelijkheid voor deposanten om vorderingen in te stellen jegens deze kredietinstelling, 
indien deze uitspraak vóór de hierboven bedoelde vaststelling is gedaan.

Niet-beschikbare deposito's moeten door het DGS worden terugbetaald binnen 20 werkdagen 
van die vaststelling door de bevoegde autoriteiten of de rechtbank.

Voor de bepaling van de werkelijke rechten van deposanten is een gedegen beoordeling van 
elk afzonderlijk geval vereist en zijn gegevens nodig over de insolventie van de instelling, de 
positie van de eiser en de kenmerken van het financiële instrument in kwestie. Het is aan de 
nationale autoriteiten om op eigen initiatief of naar aanleiding van een vordering te 
beoordelen of aan de voorwaarden van de richtlijn wordt voldaan. In Kroatië wordt de 
depositogarantie geregeld door het staatsagentschap voor depositoverzekering en 
banksanering.

Bovendien lijken de feiten zoals die gepresenteerd worden in het onderhavige geval geen 
betrekking te hebben op een situatie die onder de Uniewetgeving valt, aangezien Investbanka 
failliet is gegaan voordat Kroatië lid werd van de EU.

Conclusie

Het EU-recht is in dit geval niet van toepassing.

De commissie beveelt aan dat de indienster contact opneemt met het Kroatische 
staatsagentschap voor depositoverzekering en banksanering om te bezien of zij krachtens 
nationaal recht aanspraak kan maken op vergoeding.


