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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1071/2010, ingediend door María de los Milagros Hernán 
Álvarez (Spaanse nationaliteit), namens het Colectivo de perjudicados por la 
intervención de AFINSA Bienes Tangibles SA (Collectief voor gedupeerden 
van de surseance van betaling van AFINSA Bienes Tangibles SA), over de 
surseance van betaling die door de Spaanse rechter is verleend aan het 
bedrijf AFINSA

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt het Europees Parlement een commissie in te stellen voor een parlementair 
onderzoek naar de surseance van betaling die is verleend aan het bedrijf AFINSA. Zij wil dat 
passende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de Spaanse autoriteiten die 
de surseance van betaling hebben verleend, hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de 
schade van cliënten die de dupe zijn geworden van het optreden van de Spaanse regering. In 
2006 hebben de Spaanse autoriteiten surseance van betaling verleend aan AFINSA naar 
aanleiding van een vermoeden van een zwendel gebaseerd op een piramideconstructie. De 
verschillende organisaties van gedupeerden hebben bij de afdeling bestuursrechtelijke 
geschillen van de Audiencia Nacional geldelijke aansprakelijkheidsvorderingen ingediend 
tegen de Staat; bovendien willen zij dat die rechtbank erkent dat de Staat nalatig is geweest, 
aangezien de Staat in de 27 jaar dat de postzegelverkopers in Spanje actief zijn geweest nooit 
enige regeling met betrekking tot hen heeft opgesteld, noch enig toezicht op hen heeft 
uitgeoefend.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 december 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011.
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Het verzoekschrift

Indienster vertegenwoordigt personen die geld hebben ondergebracht bij een Spaans bedrijf 
met de naam Afinsa Bienes Tangibles S.A. (AFINSA), dat gespecialiseerd is in het 
verhandelen van postzegels. Op basis van de beschrijving in het verzoekschrift bestonden de 
activiteiten van het bedrijf uit het verkopen van postzegels aan cliënten en vervolgens het 
aangaan van de verplichting om de postzegels namens de cliënten te verkopen en aan hen de 
opbrengst van de verkoop te betalen (of een vastgesteld bedrag in het geval geen derde-koper 
binnen de overeengekomen periode werd gevonden). De aankoop van postzegels werd door 
de cliënten van AFINSA beschouwd als een alternatieve beleggingsvorm.

In mei 2006 hebben de Spaanse autoriteiten de activiteiten van AFINSA bevroren op grond 
van beschuldigingen van frauduleuze zakelijke activiteiten. De indieners beweren dat zij 
verlies hebben geleden op hun investeringen, aangezien de activiteiten van AFINSA door de 
Spaanse autoriteiten werden opgeschort. In het verzoekschrift wordt in het bijzonder beweerd 
dat de stopzetting van de activiteiten van AFINSA disproportioneel was en dat het optreden 
van de Spaanse autoriteiten en gerechtelijke instanties de schade die door de sluiting van het 
bedrijf moest worden voorkomen, alleen maar groter maakte. In het verzoekschrift wordt ook 
ingegaan op de aard van de activiteiten van AFINSA, of het een commerciële dan wel een 
financiële onderneming betreft, en wordt verwezen naar de beweerdelijke inbeslagneming van 
de eigendommen van burgers (de postzegels) als gevolg van het optreden van de Spaanse 
autoriteiten. 

Opmerkingen van de Commissie

Sinds november 2007 wordt de levering van beleggingsdiensten aan cliënten in de EU 
geregeld door Richtlijn 2004/39/EG1 (de zogenoemde MiFID). De richtlijn is van toepassing 
op kredietinstellingen (banken) en beleggingsmaatschappijen, die vergunninghoudende en 
onder toezicht staande entiteiten zijn die diensten leveren zoals het uitvoeren van opdrachten 
namens cliënten, het ontvangen en doorgeven van opdrachten, het verstrekken van 
beleggingsadviezen en het beheren van portefeuilles. Om te worden beschouwd als 
beleggingsdiensten moeten deze diensten betrekking hebben op financiële instrumenten 
(bijvoorbeeld aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten). Op de levering van deze diensten 
zijn specifieke gedragsregels van toepassing. Vóór de toepassing van de MiFID werd de 
levering door beleggingsmaatschappijen en banken van de meeste beleggingsdiensten die 
betrekking hadden op financiële instrumenten op EU-niveau geregeld door Richtlijn 
93/22/EEG2. Richtlijn 97/9/EG3 inzake beleggerscompensatiestelsels vormt een aanvulling op 
het kader voor de levering van beleggingsdiensten en voorziet in een vergoeding voor cliënten 
van beleggingsmaatschappijen en banken wanneer deze niet in staat zijn om de activa terug te 
geven die zij namens hun cliënten aanhouden.
                                               
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 van de Raad 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.
2 Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied 
van beleggingen in effecten – PB L 141 van 11.6.1993, blz. 27–46.
3 Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de 
beleggerscompensatiestelsels – PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22-31.
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Het EU-regelgevingskader heeft tevens betrekking op bepaalde instellingen voor collectieve 
belegging (icbe’s) en hun beheermaatschappijen. In Richtlijn 85/611/EEG1 (die op 1 juli 2011 
wordt vervangen door Richtlijn 2009/65/EG2) zijn algemene eisen neergelegd voor de 
organisatie en het beheer van en het toezicht op de fondsen van icbe’s en hun 
beheermaatschappijen. De richtlijn voorziet ook in regels voor de diversificatie, liquiditeit en 
hefboomwerking van portefeuilles. De Icbe-richtlijn bevat tevens een lijst van activa waarin 
de fondsen mogen beleggen. Deze lijst bevat uitsluitend overdraagbare effecten en bepaalde 
andere financiële instrumenten. 

Op basis van de informatie die door de indieners is verschaft, was AFINSA geen 
vergunninghoudende beleggingsmaatschappij, bank of icbe-beheermaatschappij. Voorts 
worden postzegels niet beschouwd als financiële instrumenten en zijn het geen activa waarin 
icbe-fondsen mogen beleggen. Dientengevolge is de hierboven genoemde EU-wetgeving niet 
van toepassing op AFINSA en op de aan- en verkoop van postzegels door cliënten van 
AFINSA. Het beschreven kader verhindert nationale autoriteiten er echter niet van om op 
nationaal niveau alternatieve beleggingsvormen te reguleren of om handhavend op te treden 
tegen entiteiten die illegale activiteiten uitoefenen of fraude plegen. 

Wat betreft de beweerdelijke overschrijding van de voorschriften door de Spaanse autoriteiten 
in de gerechtelijke procedure tegen AFINSA, de beweerdelijke verliezen en de eventuele 
vordering van schadevergoeding moet worden opgemerkt dat deze buiten de bevoegdheid van 
de EU vallen en dat eventuele maatregelen, indien van toepassing, op nationaal niveau moeten 
worden genomen. 

Conclusies

Gezien het bovenstaande is de Commissie van mening dat de activiteit van AFINSA niet 
onderworpen was aan specifieke regulerende maatregelen uit hoofde van EU-wetgeving. Deze 
omstandigheid belet de lidstaten echter niet om dit type activiteit te reguleren of te 
interveniëren wanneer in regulering is voorzien. Voorts brengt de Commissie in herinnering 
dat schadevergoedingsvorderingen, zoals beschreven in het verzoekschrift, binnen de 
werkingssfeer van nationale wetgeving vallen.

                                               
1 Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE'S) 
– PB L 375 van 31.12.1985, blz. 3.
2 Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten 
(icbe’s) (herschikking) – PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32-96.


