
CM\786527NL.doc PE427.113v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

7.07.2009

MEDELING AAN DE LEDEN

Betreft:Verzoekschrift 1577/2008, ingediend door Marek Brükner (Duitse nationaliteit), 
namens de Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt am Main, over de 
gevolgen van de val van de Lehman Brothers bank en de oprichting van een 
fonds voor de Europese slachtoffers daarvan

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bepleit de oprichting van een Europees fonds voor de Europese slachtoffers van de 
val van de bank Lehman Brothers. Het fonds dient ter dekking van de kosten van 
bewijsvergaring en rechtszaken. Met het fonds dient te worden gewaarborgd dat Europese 
spaarders en werknemers van Europese banken de waarheid achter de insolventie van banken 
leren kennen. Belangrijkste oogmerk is bescherming van de consument. Met de middelen 
voor proceskosten worden individuele spaarders in staat gesteld hun recht uit te oefenen en 
met de middelen voor bewijsvergaring kan bewijsmateriaal worden verzameld, zodat dit kan 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. Hiermee wordt volgens indiener tevens een 
oplossing geleverd voor het ontbreken van de mogelijkheid van een "class action". Volgens 
hem hebben de nationale toezichthouders gefaald. Indiener noemt voorts een reeks van 
maatregelen die genomen zouden moeten. Met behulp van het voorgestelde fonds zou 
evenwicht worden gebracht in de relatie tussen spaarders/beleggers en financiële instellingen 
in Europa. 

2. Ontvankelijkheid

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

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

De Commissie  erkent het belang om consumenten die schade geleden hebben ten gevolge 
van de financiële crisis, en in het bijzonder ten gevolge van de ineenstorting van financiële 
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instellingen zoals Lehman Brothers, toegang te verstrekken tot daadwerkelijke middelen van 
verhaal. Zij is evenwel van mening dat er reeds een aantal mechanismen bestaan waarop de 
consumenten een beroep kunnen doen.  De meeste lidstaten beschikken, om een voorbeeld te 
noemen, over alternatieve instanties voor het slechten van geschillen (Alternative Dispute 
Resolution, ADR), zoals de ombudsman, bemiddelaars of klachtenbureaus, die een oplossing 
zoeken voor geschillen tussen consumenten en financiële instellingen. Doorgaans is de 
bemiddeling van de ADR vrij van kosten voor de consument (of kost zij slechts een gering 
bedrag) en leidt zij sneller tot een resultaat dan een gerechtelijke zaak. De bovengenoemde 
ADR-instanties zijn gekoppeld aan een over de gehele EER functionerend netwerk, genaamd 
FIN-NET, via hetwelk zij bijstand kunnen verlenen aan consumenten met klachten van een 
grensoverschrijdende aard. Een aantal bij FIN-NET aangesloten ADR-instanties hebben aan 
de Commissie gemeld dat zij proberen oplossingen te vinden voor grote aantallen 
gelijkaardige of soortgelijke klachten die uit de crisis voortvloeien.

Indien klachten niet op het niveau van een ADR-procedure kunnen worden opgelost, kan een 
consument zijn klacht bij een nationale rechtbank aanhangig maken. In veel lidstaten verlenen 
consumentenorganisaties (zoals de Verbraucherzentralen in Duitsland) organisatorische en 
juridische bijstand aan consumenten bij het aanhangig maken van rechtszaken. Bovendien 
verlenen veel lidstaten rechtsbijstand en stellen zij ook middelen beschikbaar om de kosten 
van gerechtelijke actie te dekken.

Verder heeft de Commissie zich ingezet om consumenten te helpen collectieve actie te 
ondernemen in gevallen waarin een groot aantal consumenten door dezelfde praktijken van 
een trader werd benadeeld. Uit recente studies die op dit gebied werden uitgevoerd blijkt dat 
de meeste massale zaken zich voordoen op het gebied van de financiële dienstverlening en dat 
deze niet tot tevredenheid van de consumenten worden geregeld. Deze resultaten hangen 
samen met het feit dat in een financiële crisis veel klanten van een zelfde financiële 
dienstverlener schade hebben geleden. In november 2008 publiceerde de Commissie een 
Groenboek over Collectieve Actie van Consumenten, waarin zij een aantal mogelijke opties 
voorstelt voor de kwestie van massale eisen en er bij de belanghebbenden op aandringt om 
hun ideeën over deze kwestie te opperen. Op een in mei 2009 door de Commissie 
georganiseerde hoorzitting kwamen ongeveer 300 belanghebbenden bijeen om te discussiëren 
over de belangrijkste aspecten van collectief gerechtelijk optreden. Uit dit overleg bleek heel 
duidelijk dat het financieren van massale rechtszaken een heel belangrijk probleem is voor 
cliënten die schadeloosstelling eisen. In de follow-upmaatregelen van de Commissie moet 
hiermee rekening worden gehouden. Het is echter nog te vroeg om hieruit conclusies te 
trekken, zoals indiener verlangt.

Het verstrekken van investeringsdiensten (met inbegrip van investeringsadvies) aan cliënten 
wordt in de communautaire wetgeving geregeld door de Richtlijn inzake markten voor 
financiële instrumenten (Markets in Financial Instruments Directive ("MiFID"), richtlijn 
2004/39/EC1 ) en de uitvoeringsbepalingen daarbij.  De cliënt-op-cliënt gerichte bepalingen 
van de MiFID-richtlijn inzake de bescherming van investeerders waren nog niet van kracht 
toen de meeste beweerde benadelingen plaats vonden. De MiFID-richtlijn zal echter wel ertoe 
bijdragen om in de toekomst te voorkomen dat op luchthartige wijze riskante activa zullen 
worden verkocht. Bovendien zal de Commissie, in het kader van de voor 2010 geplande 
herziening van de MiFID, opnieuw de noodzaak bekijken om de voorschriften voor banken en 
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investeringsfirma's te verscherpen met betrekking tot hun retailcliënten, daarbij rekening 
houdend net de tijdens de financiële crisis opgedane ervaringen.

In haar mededeling van maart van dit jaar (Mededeling aan de Voorjaarszitting van de Raad 
"Hoe het Europese herstel aan te drijven" COM(2009)114) stelde de Commissie een aantal 
maatregelen voor om de bescherming van investeerders te verbeteren. Deze houden een 
versterking van de bestaande garantieregelingen in (op het gebied van bankwezen, activa en 
verzekering), alsook een verscherping van de garanties en verplichtingen waaraan financiële 
instellingen moeten voldoen wanneer zij gebundelde investeringsproducten aan retailcliënten 
aanbieden en verkopen.

Conclusies

De Commissie is van oordeel dat de mechanismen die de consumenten zouden kunnen 
gebruiken om hun uit de crisis voortvloeiende klachten kracht bij te zetten reeds bestaan, ook 
al zouden de middelen om verhaal te krijgen kunnen worden verbeterd door zaken te 
bundelen, Bovendien heeft de MiFID-richtlijn  aanmerkelijk bijgedragen tot versterking van 
de  bescherming van investeerders, waar het gaat om de verkoop van financiële instrumenten 
aan retailcliënten. De Commissie zal, in het licht van de tijdens de financiële crisis opgedane 
ervaringen, streven naar een verdere verbetering van de regels voor de bescherming van 
investeerders.


