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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1141/2009, ingediend door A.K. (Poolse nationaliteit), over de 
gebrekkige handhaving door de Poolse overheden van Richtlijn 97/9/EG 
inzake de beleggerscompensatiestelsels

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de Poolse overheden hebben nagelaten te zorgen voor een correcte 
omzetting van bovengenoemde richtlijn in Poolse wetgeving en hij wijst in dit verband met 
name op artikel 13 van de richtlijn, waarin het volgende is vastgelegd: “De lidstaten dragen er 
zorg voor dat beleggers hun recht op uitkering middels een rechtsvordering tegen het 
beleggerscompensatiestelsel kunnen doen gelden”. Indiener wijst erop dat deze situatie 
ernstige gevolgen heeft gehad voor de beleggers die het slachtoffer waren van de failliet 
gegane ondernemingen WGI DM en WGI Consulting. Indiener verzoekt derhalve het 
Europees Parlement om op te treden en ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke Poolse 
overheden de op dit gebied geldende communautaire wetgeving respecteren, en dat de 
beleggers die schade hebben geleden een vergoeding ontvangen die in redelijke verhouding 
tot hun verlies staat.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Indiener formuleert de volgende klachten:
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- hij is van mening dat artikel 13 van Richtlijn 97/9/EG inzake de 
beleggerscompensatiestelsels niet is omgezet omdat in Polen niet het recht bestaat in beroep te 
gaan bij een speciaal gerechtshof tegen de beslissing van het compensatiestelsel; 

- hij voert aan dat inbreuk is gemaakt op artikel 12 van de richtlijn inzake de 
beleggerscompensatiestelsels omdat in de insolventieprocedure het 
beleggerscompensatiestelsel prioriteit krijgt boven de beleggers;

- hij is van mening dat inbreuk is gemaakt op artikel 9 van de richtlijn inzake de 
beleggerscompensatiestelsels vanwege de duur van het door de trustee verrichte werk. Deze 
vertraging zou, volgens indiener, ook een inbreuk vormen op artikel 47 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie, en artikelen 2 en 4 van de richtlijn inzake de 
beleggerscompensatiestelsels;

- hij stelt dat inbreuk is gemaakt op artikelen 9 en 10 van de richtlijn inzake de 
beleggerscompensatiestelsels omdat de beleggingsonderneming in kwestie, WGI DM, 
beleggers niet van de juiste informatie heeft voorzien.

Op 10 december 2007 heeft indiener contact opgenomen met de Commissie naar aanleiding 
van de insolventie van de beleggingsonderneming WGI Dom Maklerski SA, waar hij klant 
van was. Hij beklaagde zich erover dat het Poolse beleggerscompensatiestelsel verzuimde om 
dekking te garanderen zoals voorgeschreven door Richtlijn 97/9/EG inzake de 
beleggerscompensatiestelsels. De Commissie is een inbreukprocedure gestart.

De Commissie heeft verschillende klachten ontvangen over hetzelfde onderwerp. Op 23 
januari 2008 heeft de Commissie een brief gestuurd aan de Poolse Permanente 
Vertegenwoordiging met het verzoek om meer informatie over dit onderwerp. Naar 
aanleiding van het antwoord hierop van de Poolse autoriteiten van 3 maart 2008 en verder 
contact met hen, heeft de Commissie besloten de inbreukprocedure af te sluiten en heeft 
indiener hierover geïnformeerd per brief d.d. 30 april 2008.

Indiener/klager stuurde de Commissie op 30 mei 2008 aanvullende informatie. Gezien het 
ontbreken van nieuwe elementen bevestigde de Commissie echter de afsluiting van de 
inbreukprocedure op 26 juni 2008 en informeerde indiener per brief van 3 september 2008.

Hierop volgde een briefwisseling met indiener. Indiener verzocht per brief van 10 september 
2008 om toegang tot de documenten gerelateerd aan zijn dossier. Hij ontving antwoord op 8 
oktober 2008. Op zijn daaropvolgende brieven van 15 oktober 2008 en 11 december 2008, 
antwoordde de Commissie per brief respectievelijk op 12 november 2008 en 2 februari 2009. 
De brief van 2 februari 2009 informeerde indiener over het besluit van de Commissie de 
correspondentie over dit onderwerp te staken, in overeenstemming met artikel 4 van de 
bestuurlijke gedragscode voor het personeel van de Europese Commissie aangenomen op 13 
september 2000 en gepubliceerd in PBEG L 267 van 20.10.20001. In deze brief verwees de 
Commissie specifiek naar een van de door indiener genoemde onderwerpen, te weten de 
uitvoering van artikel 13 dat eist dat de lidstaten er zorg voor dragen dat beleggers hun recht 
op uitkering middels een rechtsvordering tegen het beleggerscompensatiestelsel kunnen doen 
gelden. De Commissie legde uit dat “artikel 13 van Richtlijn 97/9/EG inzake de 
                                               
1 http://ec.europa.eu/civil_society/code/index_en.htm
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beleggerscompensatiestelsels is omgezet in artikel 140 §7 van de Wet handel in financiële
instrumenten van 29 juli 2005. Bovendien kunnen klachten altijd doorgestuurd worden naar 
de bevoegde instanties en beroep kan worden ingesteld bij het gerecht.”

Naar aanleiding van een nieuwe brief van indiener van 28 juli 2009 stuurde de Commissie een 
tweede brief op 19 oktober 2009, waarin zij schreef de zaak als afgesloten te beschouwen. 
Een antwoord van indiener op deze brief werd ontvangen op 23 oktober 2009.

Naar aanleiding van het verzoek aan het Europees Parlement van indiener van 6 augustus 
2009 stuurde de Commissie een nieuwe brief aan de Poolse Permanente Vertegenwoordiging 
op 23 december 2009 met een specifiek verzoek om informatie aangaande artikel 13 van de 
richtlijn inzake de beleggerscompensatiestelsels. Antwoord daarop werd ontvangen op 10 
februari 2010. In dat antwoord leggen de Poolse autoriteiten uit dat er wettelijke 
beroepsmogelijkheden open staan voor beleggers, zowel in faillissementsprocedures als 
middels een civiele vordering. Wat betreft de faillissementsprocedures zijn 
beroepsmogelijkheden opgenomen onder artikel 256, lid 1 van de Faillissementswet, op basis 
waarvan beleggers beroep kunnen aantekenen bij de rechter-commissaris. Wat betreft de 
civiele vordering hebben de Poolse autoriteiten de Commissie geïnformeerd dat er 
rechtsmiddelen open staan zowel voor beleggers wier naam niet is opgenomen in het register 
van beleggers, als voor beleggers die niet tevreden zijn met de hoogte van de compensatie.

Aangaande het vermeende niet-omzetten van artikel 13 van de richtlijn inzake de 
beleggerscompensatiestelsels

De Commissie heeft geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat Polen artikel 13 van de 
richtlijn inzake de beleggerscompensatiestelsels niet naar behoren heeft omgezet. Zij 
informeerde indiener al per brief van 2 februari 2009 dat artikel 13 van de richtlijn inzake de 
beleggerscompensatiestelsels in Polen is omgezet in artikel 140 §7 van de Wet handel in 
financiële instrumenten van 29 juli 2005, die in Polen nog steeds van kracht is. Deze uitspraak 
van de Commissie is in een informeel onderhoud bevestigd door de Poolse autoriteiten en is 
ook schriftelijk bevestigd in het formele antwoord van het ministerie van Financiën van 10 
februari 2010. In deze brief van 10 februari 2010 leggen de Poolse autoriteiten uit dat er twee 
mogelijkheden zijn om beroep aan te tekenen. Enerzijds kan beroep worden aangetekend bij 
de rechter-commissaris binnen de faillissementsprocedures op grond van artikel 252, lid 1 van 
de Poolse Faillissementswet. Anderzijds bestaat er een beroepsmogelijkheid in de vorm van 
een civiele vordering op grond van de artikelen 140 §6 en 140 §7 van de Wet handel in 
financiële instrumenten van 29 juli 2005.

Klager verwijst naar een gerechtelijke uitspraak van 26 februari 2008, die niet direct op hem 
betrekking had en geheel op grond van de beschikbare feiten beoordeeld dient te worden. 
Genoemde uitspraak heeft betrekking op faillissementsprocedures en staat niet in de weg aan 
een civiele vordering die wordt ingediend door beleggers wier naam niet is opgenomen in het 
door de gerechtelijke bewindvoerder opgestelde register van beleggers, dan wel door 
beleggers die niet tevreden zijn met de hoogte van de toegekende vergoeding. Daarnaast zij 
opgemerkt dat indiener in zijn verzoekschrift impliciet het bestaan van de mogelijkheid van 
een civiele vordering erkent. Hij voert namelijk aan dat “het onmogelijk is dat een klacht
tegen [het compensatiestelsel] KDPW bij een gewone rechtbank hetzelfde is als een vordering
tegen het compensatiestelsel in de betekenis van artikel 13 van Richtlijn 97/9/EG.” De 
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Commissie is het niet eens met dit argument, aangezien artikel 13 van de richtlijn inzake de 
beleggerscompensatiestelsels een zeer algemene bepaling is die stelt dat de lidstaten er zorg 
voor dienen te dragen dat beleggers hun recht op uitkering middels een rechtsvordering tegen 
het beleggerscompensatiestelsel kunnen doen gelden. In tegenstelling tot wat klager stelt in 
het verzoekschrift, laat artikel 13 van de richtlijn inzake de beleggerscompensatiestelsels het 
aan de lidstaten om de wijze te kiezen waarop de rechtsvordering vormgegeven wordt in 
overeenstemming met de nationale insolventie- en gerechtelijke procedures.

Aangaande het vermeende onjuist omzetten van artikel 12 van de richtlijn inzake de 
beleggerscompensatiestelsels

Zoals aan klager is medegedeeld per brief van 8 oktober 2008, bepaalt artikel 12 van de 
richtlijn inzake de beleggerscompensatiestelsels de rechten uit subrogatie van het 
compensatiestelsel in de insolventieprocedure. Het vormt echter geen belemmering voor de 
inrichting van de insolventieprocedure, die overgelaten wordt aan de lidstaten (overweging 8 
van Richtlijn 97/9/EG). De kwestie van prioriteit van vergoeding gedurende een 
insolventieprocedure is een kwestie die valt onder nationale wetgeving. 

Aangaande het vermeende onjuist omzetten van artikel 9 van de richtlijn inzake de 
beleggerscompensatiestelsels

Artikel 9, lid 1 van de richtlijn inzake de beleggerscompensatiestelsels bepaalt dat het stelsel 
erop gericht moet zijn beleggers “zo spoedig mogelijk uit te keren” en in elk geval uiterlijk 
drie maanden nadat de geldigheid en het bedrag van de vordering zijn vastgesteld (art. 9, lid 2
van de richtlijn inzake de beleggerscompensatiestelsels). Deze bepaling legt echter geen 
enkele termijn op voor wat betreft het vaststellen van deze gegevens door de gerechtelijke 
bewindvoerder. Dit onderwerp valt onder de nationale insolventieprocedure.

Aangaande de vermeende inbreuk op artikelen 2 en 4 van de richtlijn inzake de 
beleggerscompensatiestelsels en op artikel 47 van Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, als indirect gevolg van de vertraging bij de uitkering van de vergoeding, voert 
indiener geen enkel juridisch bewijs aan voor een dergelijke inbreuk.

Aangaande de vermeende inbreuk op artikelen 9 en 10 van de richtlijn inzake de 
beleggerscompensatiestelsels

De concrete toepassing in een specifieke zaak van de bepalingen van de omgezette artikelen 9 
en 10 van de richtlijn inzake de beleggerscompensatiestelsels en daarbij de eis dat de klant 
wordt voorzien van bepaalde informatie, valt onder de bevoegdheid van de nationale 
toezichthouders en nationale rechtbanken.

Conclusies

Op basis van het verzoekschrift kon geen bewijs worden vastgesteld van onjuiste omzetting 
noch van structureel slechte praktijken in Polen ten aanzien van de richtlijn inzake de 
beleggerscompensatiestelsels.

Bovendien heeft de Commissie in februari 2009 het startsein gegeven voor een raadpleging 
om de richtlijn inzake de beleggerscompensatiestelsels te evalueren. Op basis van de 
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uitkomsten van deze raadpleging zal de evaluatie waarschijnlijk betrekking hebben op 
onderwerpen in verband met de vertraging bij uitkering van vergoedingen. 


