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Betreft: Verzoekschrift 1480/2012, ingediend door O. K. H. K. (Duitse nationaliteit), over 
de verplichte waardevermindering van het leningenbestand van de Griekse 
regering in handen van kleine beleggers 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is bezorgd dat kleine beleggers die het leningenbestand van de Griekse regering 
aanhouden, verplicht worden een vermindering van de nominale waarde ervan alsook 
ongunstige voorwaarden voor kapitaal- en renteterugbetaling te aanvaarden. Hij beweert dat 
beleggers het recht hebben volledige terugbetaling te eisen en wijst er daarbij op dat de 
verplichte waarderingscorrecties alleen met de grote banken en instellingen zijn besproken en 
dat de kleine beleggers zelf niet zijn geraadpleegd. Bovendien hebben zij geen rechtsmiddelen 
of manieren om beroep in te stellen tegen de door de Griekse regering genomen maatregelen 
tot hun beschikking, aangezien geen enkel advocatenkantoor bereid is de zaak aan te nemen, 
terwijl verzekeringsmaatschappijen stellen dat de procedure niet onder hun 
rechtsbijstandspolissen valt. Indiener wenst te weten of rechtszekerheid in de EU wel 
mogelijk is als contracten zonder enige vorm van raadpleging onmiddellijk met 
terugwerkende kracht kunnen worden gewijzigd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

De Commissie is zich ten volle bewust van de problemen van vele kleine beleggers die 
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geconfronteerd werden met verminderingen van de nominale waarde van hun beleggingen en 
met ongunstige voorwaarden voor kapitaal- en renteterugbetaling.

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat, volgens de conclusies van de top van de 
staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone op 21 juli en 26 oktober 2011, de 
implementatie van de betrokkenheid van de particuliere sector in de financiering van het 
tweede economische aanpassingsprogramma voor Griekenland onder de primaire 
verantwoordelijkheid van de Griekse autoriteiten viel. Het is derhalve aan de lidstaten om 
ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan hun verplichtingen met betrekking tot de 
grondrechten, overeenkomstig internationale overeenkomsten en hun interne wetgeving


