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Betreft: Verzoekschrift 0529/2011, ingediend door B.R-R (Duitse nationaliteit), over 
onvoldoende beleggingsadvies door een Portugese bank

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft wat spaargeld in een beleggingsproduct ingelegd waarvan zij dacht dat het 
een veilig kortetermijnproduct was dat enige rente opbracht. Toen zij haar belegging zes 
maanden later wilde opnemen, kwam zij erachter dat haar geld in een product was belegd 
waarin de hoofdsom niet werd gegarandeerd. Zij had bijna 5% van de waarde verloren. Zij is 
van mening dat de bank haar niet juist heeft geïnformeerd en geadviseerd. Zij heeft een klacht 
ingediend, zowel bij het hoofdkantoor van haar commerciële bank als bij de Portugese 
centrale bank. Zij heeft echter van geen van beide iets gehoord en wil haar volledige 
hoofdsom terug.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

Indienster verwijst naar de contacten die zij had met een Portugees filiaal van een Portugese 
bank. Zij stelt dat zij aanvankelijk slechts van plan was geld op een spaarrekening met 
variabele rente te zetten, maar dat zij waardepapieren had gekocht met een vaste rente op 
jaarbasis, eens per half jaar uit te betalen, ervan uitgaande - hetgeen bevestigd werd door het 
bankpersoneel - dat het hoofdbedrag ten allen tijde gegarandeerd zou zijn en dat zij haar inleg 
na zes maanden zonder boete of verlies zou kunnen opnemen. Op het moment dat indienster 
haar inleg wilde opnemen, werd haar meegedeeld dat zij in dat geval verlies zou lijden (tot 
5% van het ingelegde bedrag, gebaseerd op de door indienster overgelegde documenten).
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Indienster is van mening dat de bank haar onvoldoende of onjuist heeft voorgelicht en 
geadviseerd. Zij verwijst daarnaast naar eerdere negatieve ervaringen met dezelfde bank in 
samenhang met het wisselen van vreemde valuta en foutief overgemaakte bedragen op een 
lopende rekening. Indienster heeft hierover bij de bank geklaagd, maar die wees haar klachten 
af.

Opmerkingen van de Commissie

Richtlijn 2004/39/EG1 betreffende markten voor financiële instrumenten en de bijbehorende 
uitvoeringsmaatregelen bestrijken het verrichten van beleggingsdiensten en -activiteiten in 
verband met financiële instrumenten (zoals aandelen, obligaties, derivaten en 
beleggingsfondsen). Overeenkomstig de richtlijn zijn deze vormen van dienstverlening aan 
een nationale vergunning en nationaal toezicht onderworpen. Beleggingsondernemingen en 
banken dienen bij het verrichten van beleggingsdiensten voor cliënten, met name voor niet-
professionele beleggers, bepaalde gedragsregels in acht te nemen.

De richtlijn bestrijkt onder meer diensten als het geven van beleggingsadvies, de uitvoering 
van opdrachten namens cliënten en het ontvangen en doorgeven van orders. Bij deze vormen 
van dienstverlening aan niet-professionele beleggers moeten banken en 
beleggingsondernemingen hun cliënten informeren over de voorgestelde financiële 
instrumenten en de daaraan verbonden risico's (artikel 19, lid 3 van de richtlijn). Indien 
beleggingsadvies wordt verstrekt moeten beleggingsondernemingen de nodige informatie 
inwinnen over de cliënt (zijn kennis en ervaring, zijn financiële situatie en de 
beleggingsdoelstellingen), zodat de cliënt een voor hem passend financieel instrument 
aangeraden kan worden (artikel 19, lid 4 van de richtlijn). Indien geen sprake is van het 
verstrekken van beleggingsadvies moeten banken en beleggingsondernemingen bij hun 
cliënten informatie inwinnen over hun kennis en ervaring om aan de hand daarvan te kunnen 
beoordelen of een bepaald instrument passend is voor de desbetreffende cliënt. Cliënten 
mogen er in dat geval voor kiezen geen informatie over hun ervaring of kennis te verstrekken 
(artikel 19, lid 5). Tot slot bevat artikel 19, lid 6, bepalingen voor het verrichten van 
beleggingsdiensten die slechts bestaan in het uitvoeren van orders van cliënten en waarvoor 
geldt dat, als het gaat om niet-complexe financiële instrumenten, banken en 
beleggingsondernemingen geen informatie van cliënten hoeven in te winnen of de 
geschiktheid van de instrumenten hoeven te beoordelen.

Conclusie

Uit de beschikbare informatie blijkt dat het probleem van indienster betrekking heeft op één 
concreet geval, namelijk de relatie tussen cliënte en haar bank. De Commissie is niet bevoegd 
maatregelen te nemen tegen een nationale financiële instelling die niet aan haar verplichtingen 
jegens een individuele klant voldoet. De naleving van de richtlijn op nationaal niveau wordt 
gewaarborgd door de nationale rechter en de bevoegde nationale toezichthoudende instanties, 
                                               
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 - en ter vervanging van 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.
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die vaak een speciale klachtenprocedure voor cliënten hebben. Indienster wordt geadviseerd
te overwegen deze weg te bewandelen. De ter zake bevoegde instantie in Portugal is: 
Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM). Adres: Avenida da Liberdade 252, 
1056-801 Lissabon, Portugal.


