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Betreft: Verzoekschrift 0198/2007, ingediend door Nicole Banderitsch (Oostenrijkse 
nationaliteit), gesteund door twee medeondertekenaars, over het vermeend 
witwassen van geld in verband met de faillissementsaanvraag van de 
Oostenrijkse AMIS-groep

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wijst erop dat de Oostenrijkse AMIS-groep in november 2005 een 
faillissementsaanvraag heeft ingediend. Omdat de groep bevoegd was beleggingsdiensten te 
verlenen, stond deze onder toezicht van de regelgevingsautoriteiten voor de financiële markt 
in Oostenrijk (FMA). Ongeveer 10 000 Oostenrijkse en ongeveer 6 000 Duitse beleggers 
werden getroffen door dit faillissement, waarmee een totaal investeringsbedrag van € 120 –
150 miljoen gemoeid was. Indienster heeft vervolgens op eigen initiatief een diepgaand 
onderzoek naar deze zaak verricht en heeft daardoor kunnen constateren dat de groep zich 
schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van geld via connecties in Luxemburg. Voorts 
benadrukt indienster dat de Oostenrijkse regelgevingsautoriteit flink tekort is geschoten in 
haar toezichtstaak. Aangezien indienster zich al zonder succes tot de bevoegde Oostenrijkse 
autoriteiten, waaronder de Oostenrijkse minister van Financiën, heeft gewend, verzoekt zij het 
Parlement om te onderzoeken of er sprake is van een schending van de communautaire 
wetgeving die hierop van toepassing is en van het beginsel dat kleine investeerders, in geval 
van een faillissement van een beleggingsfirma, worden beschermd door een goed 
functionerende en waardebeschermende depositogarantieregeling.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 juli 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2007

Achtergrond/Samenvatting van de feiten/Geschiedenis

Op 23 december 2005 ontvingen de diensten van de Commissie een klacht, ingediend door een 
klager namens een groep klagers met betrekking tot het faillissement van twee Oostenrijkse firma's 
die beleggingsdiensten verlenen – AMIS Management Investment Services AG en AMIS Financial 
Consulting AG. De klager beweerde dat de activa van de faillissementsprocedure wellicht niet 
genoeg zullen zijn om de cliënten van deze firma's schadeloos te stellen. Bovendien werd middels 
een persbericht van het Oostenrijkse beleggerscompensatiestelsel AeW (Anlegerentschädigung 
von Wertpapierdienstleistungsunternehmen GmbH) van 13 juli 2006 duidelijk gemaakt dat de 
schadeclaims van investeerders tegen AMIS Management Investment Services AG en AMIS 
Financial Consulting AG niet vallen onder het beleggerscompensatiestelsel.

De klacht

Indiener beweert dat Oostenrijk wellicht op incorrecte wijze Richtlijn 97/9/EG inzake de 
beleggerscompensatiestelsels omgezet heeft daar de fondsen van de AeW wellicht niet 
voldoende zullen zijn om de minimale schadeloosstelling van 20 000 EUR per investeerder te 
garanderen, zoals bepaald door artikel 4 van deze richtlijn. De richtlijn dient ertoe om 
investeerders een laatste toevlucht te bieden middels een garantie tot een bepaald bedrag om 
claims te dekken die voortkomen uit het onvermogen van beleggingsfirma's om aan de 
investeerder kapitaal of instrumenten terug te geven die de firma namens de investeerder 
beheerde in het kader van beleggingen. 

Op 11 september 2006 stuurden de diensten van de Commissie een brief aan de Permanente 
Vertegenwoordiging van Oostenrijk met daarin het verzoek om opheldering omtrent het 
Oostenrijkse juridische kader.

In het Oostenrijkse antwoord van 7 november 2006 werd uitgelegd dat de wetgeving van het 
land een onderscheid maakt tussen twee soorten beleggingsfirma's: a) firma's die bevoegd zijn 
het geld en de instrumenten van cliënten te beheren en b) firma's die hiertoe niet bevoegd zijn. 
Firma's die bevoegd zijn de activa van cliënten te beheren zijn onderworpen aan strengere 
vereisten en zijn, samen met kredietinstellingen, verplicht deel te nemen aan een 
beleggerscompensatiestelsel dat aan strengere regels onderworpen is. Firma's die niet bevoegd 
zijn de activa van hun cliënten te beheren en slechts een beperkt aantal diensten leveren 
(beleggingsadvies en portfoliomanagement), zijn onderworpen aan lidmaatschap van een 
speciaal beleggerscompensatiestelsel (AeW), welke verplicht is voor firma's die activa 
beheren, maar vrijwillig voor firma's die slechts diensten zoals beleggingsadvies en 
bemiddeling leveren.

Met betrekking tot de financiering van het systeem gaf Oostenrijk te kennen dat de AeW 
gefinancierd wordt door lidmaatschapscontributies die betaald worden door alle 
beleggingsfirma's die deelnemen aan het stelsel (tot 10% van het eigen kapitaal). Volgens de 
statuten kan de AeW bovendien de financiering van het vereiste minimumbedrag garanderen 
middels leningen of de uitgifte van obligaties.

Bij schrijven van 23 februari 2006 verzochten de diensten van de Commissie tevens de klager 
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om opheldering over een aantal punten. De klager antwoordde middels twee brieven, 
gedateerd 20 maart 2006 en 9 augustus 2006. Op 11 juli 2007 stuurde hij een brief aan de 
Commissie.

In diens verzoekschrift beweert indiener tevens dat de AMIS-groep zich schuldig heeft 
gemaakt aan witwaspraktijken in Luxemburg.

Commentaar van de Commissie op de argumenten van indiener.

Artikel 1 lid 1, 1° van Richtlijn 97/9/EG bepaalt dat de richtlijn slechts van toepassing is op 
beleggingsfirma's die bevoegd zijn krachtens artikel 3 van Richtlijn 93/22/EG (RBD - richtlijn 
beleggingsdiensten). Firma's die niet bevoegd zijn het geld van cliënten te beheren worden 
door de RBD van diens werkingssfeer uitgesloten (artikel 2 lid 2 onder g van de RBD) zo lang 
zij slechts bepaalde beperkte diensten verlenen. Wanneer Richtlijn 97/9/EG van toepassing is, 
is volgens artikel 5 lid 3 van deze richtlijn de deelname aan een alternatief 
beleggerscompensatiestelsel toegestaan, op voorwaarde dat dit stelsel vergelijkbaar is met het 
stelsel waarin Richtlijn 97/9/EG voorziet.

Op 23 februari 2006 startte de Commissie een inbreukprocedure om de AMIS-zaak te 
onderzoeken. Op grond van de informatie die zij ontving kwam de Commissie tot de 
conclusie dat de AMIS-groep, krachtens de Oostenrijkse wetgeving, niet bevoegd was om het 
geld van cliënten te beheren, en dat de AMIS-groep zodoende niet onder de werkingssfeer 
viel van Richtlijn 97/9/EG. Uit de informatie die werd ontvangen van de Permanente 
Vertegenwoordiging van Oostenrijk concludeerde de Commissie dat, volgens de Oostenrijkse 
wetgeving, firma's die het geld van cliënten niet beheren maar wel bevoegd zijn de activa te 
beheren, verplicht zijn deel te nemen aan een beleggerscompensatiestelsel dat vergelijkbaar is 
met het stelsel waarin Richtlijn 97/9/EG voorziet. Dit onderzoek toonde dat de Oostenrijkse 
wetgeving verenigbaar is met de EU-richtlijnen en zodoende werd de zaak in maart 2007 
afgehandeld na indiener op de hoogte te hebben gesteld. Voorts dient de naleving van de 
AMIS-groep met deze bepalingen door de nationale gerechtelijke instanties beoordeeld te 
worden.

Met betrekking tot de vermeende witwaspraktijken is de communautaire wetgeving op dit 
vlak (in wezen Richtlijn 2005/60/EG en Kaderbesluit 2001/500/JBZ van de Raad) erop 
gericht een kader te scheppen waarin de deskundige autoriteiten (de zogenaamde Financial 
Intelligence Units of FIU) informatie kunnen ontvangen betreffende verdenkingen van 
witwaspraktijken om zo een financieel onderzoek in te stellen welke uiteindelijk kan leiden 
tot strafrechtelijke vervolging. Zowel Luxemburg als Oostenrijk beschikken over 
omzettingswetgeving krachtens welke hun nationale FIU's bevoegd zijn financiële 
onderzoeken in te stellen. Indien indiener op de hoogte is van concrete witwaspraktijken in 
Luxemburg dient hij de FIU in Luxemburg te contacteren om deze praktijken te laten 
onderzoeken. De Oostenrijkse FIU (Bundeskriminalamt) kan de contactgegevens verstrekken. 
De Commissie is niet bevoegd om financiële onderzoeken in stellen, tenzij de financiële 
belangen van de gemeenschap in het geding zijn.

Conclusies

Op basis van de informatie die verstrekt werd door de Permanente Vertegenwoordiging van 
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Oostenrijk in haar schrijven van 7 november 2006 zijn de diensten van de Commissie van 
mening dat er geen aanleiding is om een inbreukprocedure te starten tegen Oostenrijk en werd 
zodoende besloten om geen gevolg te geven aan de klacht.

Echter, op grond van recentelijk aan het licht gekomen informatie is de Commissie nog bezig 
met een onderzoek naar de bepaling in de Oostenrijkse wetgeving krachtens welke 
beleggingsfirma's die diensten leveren als "Vermögensberatung" (beleggingsadvies) en 
"Vermittlung von Finanzinstrumenten" (bemiddeling) vrijgesteld zijn van deelname aan 
beleggerscompensatiestelsels. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen hoe breed deze 
vrijstelling binnen de Oostenrijkse wetgeving wordt opgevat in vergelijking met artikel 2 lid 2
lid onder g van Richtlijn 93/22/EEG. De diensten van de Commissie zullen een nieuw 
verzoek om opheldering aan de Permanente Vertegenwoordiging van Oostenrijk richten. 
Indien nieuwe informatie aan het licht komt, zal de Commissie wellicht overwegen een 
nieuwe inbreukprocedure te starten.

Met betrekking tot de vermeende witwaspraktijken is de Commissie niet bevoegd te 
onderzoeken of er sprake is van criminele activiteiten. Indiener wordt geadviseerd de 
bevoegde nationale autoriteiten van deze kwestie op de hoogte te stellen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Na zorgvuldig onderzoek van een op 23 december 2005 ontvangen klacht namens 
verscheidene klagers met betrekking tot het faillissement van twee Oostenrijkse firma's die 
beleggingsdiensten verlenen - AMIS Management Investment Services AG en AMIS 
Financial Consulting AG, hadden de diensten van de Commissie besloten om de
inbreukprocedure niet voort te zetten wegens gebrek aan bewijs van een onjuiste omzetting 
van Richtlijn 97/9/EG in Oostenrijk. Naar aanleiding van nieuwe persberichten van 5 
december 2007, dat de Oostenrijkse staat veroordeeld was wegens gebrek aan degelijk 
toezicht op de AMIS-firma's door de bevoegde nationale autoriteit, stuurden de diensten van 
de Commissie op 7 mei 2008 een nieuwe brief naar de Permanente Vertegenwoordiging van 
Oostenrijk, met het verzoek om nadere toelichting. Na een verzoek om uitstel door de 
Oostenrijkse autoriteiten, werd door de diensten van de Commissie op 27 juni 2008 
schriftelijk een nieuwe antwoordtermijn toegekend. Oostenrijk antwoordde schriftelijk op 2 
juli 2008.

In het antwoord van 2 juli 2008 verstrekten de Oostenrijkse autoriteiten informatie over de 
nieuwe ontwikkelingen in de AMIS-zaak en over de toepasselijke wet ingevolge de omzetting 
van Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten (RMvFI)1 in 
Oostenrijkse wetgeving. 

Volgens de informatie die de diensten van de Commissie in het schrijven van de Permanente 
Vertegenwoordiging van Oostenrijk op 2 juli 2008 ontvangen hebben, werd Oostenrijk door 
een nationale rechtbank veroordeeld tot het garanderen van een vergoeding aan de aanklagers

                                               
1 Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor 
financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG en van Richtlijn 2000/12/EG 
van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad; PB L 145 
van 30.4.2004, blz. 1-44.
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voor de schade die zij door hun AMIS-beleggingen hadden geleden en die niet via de 
faillissementsprocedure, via de liquidatie van AMIS-fondsen in Luxemburg en via het
compensatiestelsel zou worden vergoed.

Na de voornoemde uitspraak van de rechtbank in het nadeel van Oostenrijk zijn er stemmen 
opgegaan dat het compensatiestelsel tekortschoot om te voldoen aan artikel 4 van de richtlijn 
inzake de beleggerscompensatiestelsels (RBCS), maar ook dat het geld van de 
belastingbetalers niet gebruikt mag worden om verliezen van beleggingsfirma's te dekken.

Over de toepassing van de RBCS op Oostenrijkse beleggingsfirma's hebben de Oostenrijkse 
autoriteiten nadere toelichting verstrekt in hun schrijven van 2 juli 2008. Volgens de RBCS
moet elk compensatiestelsel dekking verschaffen voor geld of instrumenten die in verband 
met de beleggingsverrichtingen van een belegger gehouden worden en die niet aan de 
belegger kunnen worden teruggegeven (overweging 8 en artikel 2, lid 2, 2e streepje van de 
RBCS). De Oostenrijkse autoriteiten hebben verklaard dat de term "beleggingsfirma" zoals 
die wordt gehanteerd in de WAG van 2007 ("Wertpapieraufsichtsgesetz" – Wet op het 
beleggingstoezicht) enger is dan dezelfde term ("Wertpapierfirma") zoals die wordt 
gehanteerd in de BWG ("Bankwesengesetz" – Wet op het bankwezen); in paragraaf 19 van 
de WAG-versie van vóór 2007 worden deze firma's 
"Wertpapierdienstleistungsunternehmen" genoemd. Verrichtingen van beleggingsfirma's die 
onder de BWG vallen, worden gedekt door een compensatiestelsel (het 
"Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssystem") volgens de paragrafen 93 e.v.
van de BWG, wat niet van toepassing is op beleggingsfirma's die onder de WAG vallen. 
Volgens de WAG mogen beleggingsfirma's zoals AMIS geen geld of middelen van cliënten 
houden en kunnen zij derhalve niet in de schuld staan bij hun cliënten (paragraaf 3, lid 5, 
regel 4 WAG 2007; voordien paragraaf 1, lid 1, regel 19 BWG in samenhang met paragraaf 
20, lid 1, regel 4 WAG). Dit betekent dat zij in principe niet voldoen aan de voorwaarden 
voor dekking van schadeclaims van hun beleggers op grond van artikel 2, lid 2, 2e streepje
van de RBCS. Er is dan ook geen sprake van een inbreuk op de bepalingen van Richtlijn 
1997/9/EG wanneer firma's die onder de WAG vallen, worden uitgesloten van een 
compensatiestelsel dat in het leven is geroepen voor firma's die onder de BWG vallen. 

Desalniettemin is door Oostenrijk een alternatief compensatiestelsel ingesteld voor 
beleggingsfirma's die een vergunning hebben gekregen uit hoofde van de WAG en die niet 
gedekt zijn volgens het BWG-compensatiestelsel. Activiteiten van WAG-beleggingsfirma's 
worden gedekt door het "Anlegerentschädigungssystem für Wertpapierfirmen (AeW) 
(paragrafen 75 tot en met 78 WAG 2007; voordien paragraaf 23, letter b en 23, letter e van de 
WAG). Het AeW verleent dezelfde garantie, namelijk 20 000 EUR, als de minimumgarantie
die vereist is volgens artikel 4 van de RBCS (paragraaf 23, letter c, sub 4 van de WAG vóór 
de hervorming van 2007; paragraaf 76, sub 4 van de WAG 2007). Zelfs als de vorderingen 
tegen Oostenrijkse beleggingsfirma's in aanmerking kwamen voor compensatie volgens 
artikel 2, lid 2, 2e streepje van de RBCS, zouden de regelingen van de Oostenrijkse wet 
inzake het compensatiestelsel derhalve voldoende zijn geweest om een juiste omzetting van 
het volgens de RBCS minimaal vereiste bedrag te verzekeren. In overweging 23 van de RBCS
wordt nader toegelicht dat de wijze waarop beleggerscompensatiestelsels gefinancierd moeten 
worden, niet geharmoniseerd wordt. Hoe de financiering in de praktijk geregeld wordt, wordt 
aan de bevoegdheid van de lidstaten overgelaten.
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Conclusies

Op grond van de informatie die door de Permanente Vertegenwoordiging van Oostenrijk in
haar schrijven van 2 juli 2008 is verstrekt, zijn de diensten van de Commissie van mening dat 
er geen nieuwe punten zijn die het rechtvaardigen om een inbreukprocedure tegen Oostenrijk 
te starten en is besloten om de klacht niet opnieuw in behandeling te nemen.

De diensten van de Commissie zijn momenteel bezig met een kwaliteitscontrole van de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten
(RMvFI), onder andere wat betreft artikel 11 aangaande de dekking van beleggingsactiviteiten 
via de richtlijn inzake de beleggerscompensatiestelsels. Als er in dit stadium bewijs van 
onjuiste omzetting volgens de RMvFI wordt vastgesteld, zal de Commissie de nodige 
maatregelen nemen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

Aanleiding voor dit antwoord is het verzoek van het Europees Parlement om op de hoogte te 
worden gesteld van de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteitscontrole van de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (RMvFI)
in Oostenrijk.

De kwaliteitscontrole van de tenuitvoerlegging van de RMvFI is uitgevoerd door middel van 
een risicobeoordeling van de omzettingsmaatregelen in de lidstaten, waaronder Oostenrijk. 
Tot dusver heeft de kwaliteitscontrole van de omzetting geen aanwijzingen opgeleverd dat er 
sprake zou zijn van ondeugdelijke omzetting van de RMvFI in Oostenrijk, noch, in het 
bijzonder, van een inbreuk op artikel 11 van de RMvFI wat betreft het 
beleggerscompensatiestelsel. 

Daarnaast werkt de Commissie aan een herziening van Richtlijn 97/9/EG inzake de 
beleggerscompensatiestelsels (RBCS)1. Op 9 februari 2009 is een "call for evidence" gedaan 
met betrekking tot het functioneren van beleggerscompensatiestelsels in de lidstaten. Hierin 
hebben de diensten van de Commissie de kwestie aangesneden van de dekking door 
compensatiestelsels van firma's als de AMIS-groep, die niet bevoegd zijn om het geld van 
cliënten te beheren, maar wel om beleggingsdiensten te verlenen. De raadpleging liep af op 8 
april 2009. Het beginsel om beleggingsfirma's dekking te verschaffen door 
compensatiestelsels, zelfs als zij op grond van hun vergunning niet bevoegd zijn om de activa 
van cliënten te beheren, vond brede steun onder de respondenten. Het is redelijk dat de 
bescherming van een cliënt niet mag afhangen van een factor (de precieze bepalingen van de 
vergunning van een firma), waarvan niet van cliënten verwacht mag worden dat ze ervan op 
de hoogte zijn. Anderzijds benadrukten sommige respondenten – waaronder het Oostenrijkse 
compensatiestelsel – dat de dekking consistent moet zijn met eventuele beperkingen in de 
vergunning.

In het licht van de AMIS-zaak is de Oostenrijkse Wet op het beleggingstoezicht van 2007
gewijzigd. Een van de amendementen was erop gericht extra informatievereisten in te voeren. 

                                               
1 PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22-31.
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Beleggingsfirma's die onder de Oostenrijkse wetgeving niet bevoegd zijn om de activa van 
cliënten te beheren, moeten beleggers daar uitdrukkelijk op wijzen. 

Deze kwestie zal aan bod komen bij de herziening van de RBCS, waarbij gekeken zal worden 
of er aanvullende informatievereisten moeten worden ingevoerd met betrekking tot de 
reikwijdte van de dekking van de compensatiestelsels en of de dekking van het 
compensatiestelsel zodanig moet worden uitgebreid dat ook firma's die geen geld van cliënten 
beheren, eronder vallen. Binnen deze laatste optie zouden firma's als de AMIS-groep onder de 
RBCS vallen, met als gevolg dat cliënten uit hoofde van de RBCS compensatie zouden 
kunnen claimen in geval van verlies van hun activa. Voorlopig, onder de huidige versie van 
de RBCS, worden dergelijke zaken aan de bevoegdheid van de nationale instanties 
overgelaten.


