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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener dient zijn verzoekschrift in naar aanleiding van de insolventie van de IJslandse 
Kaupthing bank. Hij stelt dat filialen van EER-banken niet meer in de taal van het land van de 
klant aanspreekbaar zijn zodra zij hun werkzaamheden in dat land staken en dat klanten daarna 
zijn aangewezen zijn op de toezichthoudende autoriteit en de garantieregeling van het land van 
herkomst van de bank. Indiener verzoekt het Europees Parlement te onderzoeken of de 
buitenlandse klant hierdoor niet onevenredig benadeeld wordt en of de Europese regelgeving ter 
zake dient te worden aangepast. Indiener verzoekt voorts te onderzoeken of de geldende 
toezichtsverplichtingen (Richtlijn 94/19/EEG) toereikend zijn en in het voorliggende geval zijn 
nageleefd. Indiener stelt in dit verband en onder verwijzing naar een brief van de Commissie dat 
deze zich niet verantwoordelijk voelt. Ook zou onderzocht moeten worden of de 
informatieverplichtingen van banken in verband met inleggarantieregelingen toereikend zijn, 
daar de klant er gewoonlijk van uitgaat dat een in een land toegelaten bank onder het nationale 
financiële-toezichtsstelsel en de nationale garantieregeling valt. Tot slot zou volgens indiener 
onderzocht moeten worden of het huidige toezicht en de garantieregelingen van in het land van 
herkomst afdoende is, vooral bij EER-banken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 maart 2009. De Commissie is om informatie verzocht 
overeenkomstig artikel 202, lid 6, van het Reglement.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009.

Communautaire wetgeving
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De communautaire wetgeving inzake de inleggaranties (d.w.z. Richtlijn 94/19/EEG) bevat 
uitvoerige vereisten op het gebied van de informatie. De lidstaten moeten erop toezien dat de 
banken aan daadwerkelijke rekeninghouders en personen die dat willen worden de informatie 
beschikbaar stellen die nodig is om vast te stellen bij welke regeling voor een inleggarantie de
betrokken bank is aangesloten. De houder van de bankrekening moet geïnformeerd worden over 
de bepalingen van deze regeling, met inbegrip van het bedrag waarop de garantie betrekking 
heeft en de reikwijdte ervan. Deze informatie moet op een gemakkelijk begrijpelijke wijze 
worden gepresenteerd. Op verzoek moet ook informatie worden verstrekt over de voorwaarden 
voor compensatie en de formaliteiten die moeten worden verricht om deze compensatie te 
verkrijgen. Al deze informatie moet worden verstrekt in de taal of talen van de lidstaat waarin 
het bankfiliaal gevestigd is.

Het document betreffende de voorwaarden die vervuld moeten worden en de formaliteiten die 
verricht moeten worden om in aanmerking te komen voor een uitbetaling moet worden opgesteld 
in de taal of talen van de lidstaat waarin de gegarandeerde bankrekening zich bevindt. Deze valt 
onder normale omstandigheden samen met de staat waar de betrokken rekeninghouder 
woonachtig is. Dat betekent dat rekeninghouders goed moeten worden geïnformeerd wanneer zij 
een commerciële relatie aangaan met een bankfiliaal en wanneer zij een verzoek om 
terugbetaling indienen.

De Commissie neemt evenwel kennis van de klacht betreffende het eind 2009 door het EP en de
Raad in te dienen verslag over de inleggarantieregelingen1.

Voor wat betreft de verdeling van verantwoordelijkheden gaat Richtlijn 94/419/EEG uit van het 
beginsel dat inleggarantieregelingen en de verantwoordelijkheid voor uitbetalingen gekoppeld 
zijn aan toezicht. Daarom is het de garantieregeling van de staat waar de bank zijn vergunning 
heeft en die met het toezicht belast is welke verantwoordelijk is voor de compensatie van de 
rekeninghouders.

Implicaties die IJsland en de EER betreffen

De communautaire wetgeving inzake regelingen voor het toezicht op de banken en de 
inleggaranties is opgenomen in de EER-overeenkomst en is daarom ook van toepassing op 
IJsland. Dit land is evenwel geen lidstaat van de EU. De Commissie moet er daarom op wijzen 
dat de door indiener aan de orde gestelde kwestie buiten het bevoegdheidsbereik van de 
Commissie valt.

Het is de taak en de bevoegdheid van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om ervoor te 
zorgen dat IJsland en andere bij de EVA aangesloten EER-landen zich houden aan de 
verplichtingen die zij uit hoofde van de EVA-overeenkomst zijn aangegaan. Deze omvatten ook 
de verplichting dat de richtlijn inzake inleggarantieregelingen en de daarmee samenhangende 
communautaire voorschriften voor toezicht op het bankwezen in IJsland op correcte wijze 
worden omgezet en toegepast en dat hierop een passend toezicht wordt gehouden voor wat 
betreft de in IJsland toegelaten banken.

Indiener kan zijn bezwaren dus voorleggen aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, een 

                                               
1 Artikel 12 van Richtlijn 2009/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 houdende 

wijziging van Richtlijn 94/19/EG over regelingen voor de garantie van banktegoeden met betrekking tot het 
niveau van de dekking en de termijnen van uitbetaling (tekst die van toepassing is op de EER), PB L 68 van 
13.3.2009, blz. 3.
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onafhankelijk en onbevooroordeeld orgaan.

Andere middelen tot verhaal voor de consument

De klanten van filialen van in de EVA-landen toegelaten banken hebben nog andere middelen tot 
hun beschikking. FIN-NET1 is een netwerk voor het buiten de rechtbanken om slechten van 
financiële geschillen in de EVA-landen. Dit netwerk werd in 2001 door de Commissie opgezet.
In het kader van FIN-NET worden de diverse regelingen in staat gesteld tot samenwerking om de 
cliënten een gemakkelijke toegang te bieden tot een grensoverschrijdende regeling van klachten 
buiten de rechter om. Indien een consument in een bepaald land een geschil heeft met een bank 
in een ander land, zullen de bij FIN-NET aangestoten instellingen hem of haar in contact 
brengen met de relevante regeling voor slechting van het geschil buiten de rechter om en zullen 
zij in dat verband de nodige informatie verstrekken.

Conclusies

In het licht van wat hierboven werd vermeld, is het duidelijk dat door de in het verzoekschrift 
gewraakte feiten geen schending van de communautaire wetgeving wordt aangetoond, welke 
door de Commissie zou kunnen worden vervolgd.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm.


