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Betreft: Verzoekschrift 570/2009 ingediend door G. D. (Maltese nationaliteit), over de 
nationalisatie van Northern Rock Bank

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit kritiek op de nationalisatie van de Northern Rock Bank door de regering van het 
Verenigd Koninkrijk, omdat hij van mening is dat hierdoor de rechten van eenvoudige 
aandeelhouders als hijzelf werden geschonden. Indiener erkent dat de bank een moeilijke periode 
doormaakte en geprofiteerd heeft van financiële steun van de regering. Hij is echter van mening 
dat de Britse autoriteiten, toen zij besloten over te gaan tot nationalisering van Northern Rock, er 
verkeerd aan hebben gedaan twee voorstellen die van de particuliere sector afkomstig waren, af 
te wijzen. Volgens indiener zouden de aandeelhouders van Northern Rock op discriminatoire 
wijze zijn behandeld in vergelijking met die van andere banken, die ook hebben geprofiteerd van 
bijdragen uit overheidsmiddelen, zoals Lloyds Bank, Hallifax Bank of Scotland of de Royal 
Bank of Scotland. Indiener beweert dat de houders van activa in deze banken nog steeds het 
recht van particulier eigenaarschap genieten aangezien hun aandelen nog steeds verhandeld 
worden, terwijl in het geval van Northern Rock de regering er de voorkeur aan gaf de aandelen 
naar waarde te laten beoordelen door een onafhankelijke instantie. Hij verzoekt het Europees 
Parlement om deze kwestie te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

Volgens indiener vormen de wettelijke bepalingen met betrekking tot de waardering van activa 
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van Northern Rock een schending van zijn rechten als EU-burger op een redelijke vergoeding 
betreffende overgenomen particulier vermogen door een soevereine staat. 

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Er kan op gewezen worden dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in het 
verleden heeft geconcludeerd (zie bijvoorbeeld arresten C-367/98 Commissie/Portugal en C-
483/99 Commissie/Frankrijk) dat overheidsmaatregelen die het verwerven van aandelen in 
ondernemingen blokkeren en investeerders uit andere lidstaten weerhouden van 
kapitaalinvesteringen, het vrije verkeer van kapitaal illusoir kunnen maken en aldus een 
beperking inhouden van kapitaalverkeer krachtens artikel 56 van het EG-Verdrag. Een 
onteigening van aandelen kan aldus worden beschouwd als een beperking in de zin van dit 
artikel.

Echter, inzake inbreuken op het kapitaalverkeer is het standpunt van de Commissie altijd 
geweest dat de principiële keuze van particulier dan wel openbaar eigenaarschap, krachtens 
artikel 295 van het EU-Verdrag, een zaak voor de lidstaten is. Een beslissing om een 
onderneming te nationaliseren zal, naar haar aard, zowel binnen- als buitenlandse particuliere
investeringen uitsluiten. In het geval van Northern Rock werd uiteindelijk besloten tot openbaar 
eigenaarschap nadat andere voorstellen waren overwogen. Volgens artikel 295 is het niet 
noodzakelijk dat een lidstaat bewijst dat andere voorstellen niet levensvatbaar zouden zijn 
geweest of dat de onderneming niet langer van blijvend belang was.

Er bestaat een duidelijk algemeen belang om de stabiliteit van het financiële stelsel te 
waarborgen. In het geval van Northern Rock omvatte dit een “bank run” in september 2007, naar 
verluidt de eerste in het VK sinds ruim een eeuw, en een staatsgarantie aan deposanten van 25 
miljard Britse pond. Indien deze garantie niet zou zijn afgegeven, dan was de bank onder 
gerechtelijke bewindvoering geplaatst en was het resultaat voor de aandeelhouders aantoonbaar 
geweest dat de aandelen in de onderneming waardeloos zouden zijn. De aanhoudende situatie 
vormde duidelijke risico’s voor de financiële stabiliteit en de consumentenbescherming en kon 
dienovereenkomstig voortdurend worden verantwoord om absolute redenen van algemeen 
belang.

De Commissie merkt bovendien op dat indiener niet verwijst naar vermeende discriminatie 
tussen binnen- en buitenlandse aandeelhouders.

Volgens het laatste bezwaar van de indiener heeft hij recht op een redelijke vergoeding en heeft 
de waardering van de aandelen van Northern Rock dit recht evenals zijn rechten als EU-burger,
geschonden. Hierover is het communautaire stelsel duidelijk. Zo lang nationalisatie is 
toegestaan, is de vergoeding voor een dergelijke maatregel, die onteigening kan betekenen, een 
zaak voor de nationale rechter. Daaruit voortvloeiende vorderingen nadat nationale vorderingen
uitputtend zijn behandeld, zijn eerder gebaseerd op mensenrechtenwetgeving die onder de 
jurisdictie valt van het Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg dan op EG-
wetgeving.

Conclusie

De Britse regering heeft geen inbreuk gepleegd op de EG-wetgeving bij de nationalisatie van 
Northern Rock.


