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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat IJsland zijn verplichtingen dient na te komen jegens de personen die 
hun geld bij de dochteronderneming van een IJslandse bank op het Eiland Man hebben 
ondergebracht. Indiener verklaart dat hij een depositorekening heeft bij Kaupthing Singer & 
Friedlander Limited - Isle of Man, waarvoor op 8 oktober 2008 tijdelijk faillissement is 
aangevraagd. Hij stelt dat IJsland zijn verplichtingen jegens deposanten dient na te komen 
conform de Parental Guarantee die is gedeponeerd bij de autoriteiten van het Eiland Man, en 
garant moet staan voor particuliere deposito’s. Volgens indiener zou dit een elementaire 
voorwaarde moeten zijn indien IJsland zich kandidaat stelt voor EU-lidmaatschap.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Indiener heeft een depositorekening bij Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. - Isle of Man 
(KSFIOM). Voor deze bank, een dochteronderneming van de IJslandse bank Kaupthing Bank 
hf., werd op 8 oktober 2008 tijdelijk faillissement aangevraagd. Sindsdien zijn de 
depositorekeningen bevroren en kunnen deposanten niet bij hun spaargeld. Indiener is van 
mening dat IJsland en het moederbedrijf, Kaupthing Bank hf., hun verplichtingen jegens de 
deposanten van KSFIOM moeten nakomen en garant moeten staan voor de particuliere 
deposito’s, conform de Parental Guarantee die is gedeponeerd bij de autoriteiten van het Eiland 
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Man en die is aangewend om KSFIOM te promoten als veilige bank. Volgens indiener zou dit 
een elementaire voorwaarde moeten zijn indien IJsland zich kandidaat stelt voor EU-
lidmaatschap. 

Commentaar van de Commissie

Gemeenschapsrecht

De situatie van de deposanten van KSFIOM valt niet onder het Gemeenschapsrecht. KSFIOM is 
een dochteronderneming van de IJslandse bank Kaupthing Bank hf. Derhalve is KSFIOM een 
entiteit die is opgericht onder de wetgeving van het Eiland Man en die uitsluitend onderworpen 
is aan deze wetgeving.  

Toen het Verenigd Koninkrijk (VK) zich aansloot bij de Europese Gemeenschap is voor het 
Eiland Man een speciale regeling getroffen. Krachtens artikel 299, lid 6, letter c) van het EG 
Verdrag, zoals gewijzigd door het Toetredingsverdrag, gelden de bepalingen van het 
EG-Verdrag maar tot op zekere hoogte voor het Eiland Man, zoals is vastgelegd in Protocol nr. 3 
bij het Toetredingsverdrag. Ten gevolge hiervan maakt het Eiland Man deel uit van het 
douanegebied van de Gemeenschap. Andere bepalingen van het Gemeenschapsrecht, zoals de 
bepalingen betreffende de vrijheid van vestiging en van dienstverlening, gelden niet voor het 
Eiland Man. Hieruit vloeit voort dat secundaire communautaire wetgeving betreffende het 
bankwezen, met inbegrip van Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels1, niet van 
toepassing is op het Eiland Man en dus ook niet op KSFIOM. De terugbetaling van de 
deposanten van deze bank valt dan ook buiten het toepassingsbereik van het Gemeenschapsrecht. 
Deze deposanten genieten de rechten en de rechtsbescherming waarin de wetgeving van het 
Eiland Man voorziet. 

KSFIOM zal daarom worden ontmanteld conform de wetgeving van het Eiland Man. Het is 
mogelijk dat de bestuurders van KSFIOM, onder deze wetgeving, geld kunnen terugkrijgen van 
het moederbedrijf op basis van de contractuele relaties met de dochteronderneming. Deze 
kwestie valt evenwel buiten het toepassingsbereik van het Gemeenschapsrecht.   

De toetreding van IJsland tot de EU

In het licht van de bovengenoemde beoordeling, dat de zaak buiten het toepassingsbereik van het 
Gemeenschapsrecht valt, neemt de Commissie geen specifiek standpunt in over de handelwijze
van de IJslandse regering. Nu de Commissie evenwel is verzocht te komen met een “standpunt” 
inzake de kandidatuur van IJsland voor het EU-lidmaatschap, zal zij voor alle gebieden die onder 
het Gemeenschapsrecht vallen zorgvuldig beoordelen of IJsland klaar is om toe te treden tot de 
EU.

Conclusie

Gezien het bovenstaande kan de Commissie niet ingaan op het verzoek van indiener om de 
terugbetaling van de deposanten van KSFIOM als voorwaarde te stellen voor de toetreding van 
IJsland tot de EU. 

                                               
1 Richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de depositogarantiestelsels, 

PB L 135 van 31.5.1994, blz. 5.


