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Betreft: Verzoekschrift 0513/2012, ingediend door Nayden Boyadzhiev (Bulgaarse 
nationaliteit), over de frauduleuze praktijken van de Spaanse bank La Caixa

Verzoekschrift 0548/2012, ingediend door F.L.E (Spaanse nationaliteit), 
namens Plataforma de Afectados Caixanova (Platform voor degenen die 
getroffen zijn door Caixa Nova), met 1 579 handtekeningen, over beweerde 
fraude bij de verkoop van financiële instrumenten aan klanten van een 
spaarbank

Verzoekschrift 0676/2012, ingediend door Francisco Ramón Valiente 
Martínez (Spaanse nationaliteit), over vermeende inbreuken bij de verkoop 
van financiële instrumenten aan klanten van Spaanse banken en 
spaarbanken

Verzoekschrift 0677/2012, ingediend door María Alejandra Pizzorno García 
(Italiaanse nationaliteit), over vermeende inbreuken bij de verkoop van 
financiële instrumenten aan klanten van Spaanse banken en spaarbanken

Verzoekschrift 0785/2012, ingediend door Eva Urbano Romero (Spaanse 
nationaliteit), over vermeende misstanden bij de verkoop van financiële 
instrumenten aan klanten van een Spaanse bank

Verzoekschrift 0788/2012, ingediend door Y.A.S.S. (Spaanse nationaliteit), 
over vermeende fraude bij de verkoop van financiële instrumenten aan een 
klant van een spaarbank

Verzoekschrift 0949/2012, ingediend door Juan Campuzano Casas (Spaanse 
nationaliteit), gesteund door 6 medeondertekenaars, over misbruik bij de 
verkoop van financiële instrumenten aan cliënten van een spaarbank
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Verzoekschrift 1044/2012, ingediend door Mercedes Roman Rodriguez 
(Spaanse nationaliteit), gesteund door 5 medeondertekenaars, over vermeend 
misbruik bij de verkoop van financiële instrumenten aan klanten van banken 
in Spanje

1. Samenvatting van verzoekschrift 0513/2012

Indiener heeft in 2008 een depositorekening geopend in het filiaal van La Caixa in Estepona. 
De bankbediende raadde hem aan zijn spaargeld in te leggen in een product genaamd Cédulas 
Hipotecarias, waarbij hij hem verzekerde dat hij zijn spaargeld kon opnemen als hij vijftien 
dagen van tevoren een verzoek indiende. Indiener wilde in december 2010 wat geld opnemen, 
maar kwam er tot zijn verbazing achter dat hij geen depositorekening, maar een product op de 
secundaire markt bezat. Dientengevolge blijft zijn rekening tot 2017 geblokkeerd. Indiener is 
van mening dat zijn consumentenrechten zijn geschonden en verklaart dat veel mensen zich in 
dezelfde situatie bevinden. Hij is van mening dat bankbedienden hun klanten correcte 
informatie moeten verstrekken en hen voldoende tijd moeten geven om de overeenkomsten 
uitvoerig te bestuderen, waardoor zij in staat worden gesteld zelfstandig een besluit te nemen.

Samenvatting van verzoekschrift 0548/2012

Indieners zijn Spaanse burgers die klant waren van de Nova Caixa Galicia bank. Indieners 
leggen uit dat hen is aanbevolen te investeren in termijndeposito's met een hoog rendement en 
een laag risico. Naar het schijnt is hen ook verteld dat het mogelijk was om hun vermogen op 
elk moment te onttrekken. Na het sluiten van het contract voor de deposito's ontdekten 
indieners naar verluidt echter dat aan hen preferente aandelen of achtergestelde schulden 
waren verkocht, welke een hoog risico met zich meebrengen en tot welke men, tenzij ze 
worden verkocht, geen toegang heeft.

Samenvatting van verzoekschrift 0676/2012

Indiener geeft aan dat Spaanse banken en spaarbanken op frauduleuze wijze "preferente 
aandelen" hebben verkocht aan klanten. Indiener verzoekt het Europees Parlement bij een 
aantal Spaanse autoriteiten aan te dringen op een onderzoek naar deze zaak en op compensatie 
van de betrokken klanten.

Samenvatting van verzoekschrift 0677/2012

Indienster geeft aan dat Spaanse banken en spaarbanken op frauduleuze wijze "preferente 
aandelen" hebben verkocht aan klanten. Indienster geeft bovendien aan dat zij een van de 
getroffenen is en legt uit dat Caja Madrid in 2009 preferente aandelen aan haar heeft verkocht 
via een procedure die vele onregelmatigheden vertoont.

Samenvatting van verzoekschrift 0785/2012

Indienster legt uit dat de directeur van haar spaarbank haar heeft aangeraden te investeren in 
Valores Santander, onderdeel van deze bank. Er is haar verteld dat voor dit financiële 
instrument een nulrisico geldt. Ze kreeg tevens te horen dat ze de activa te allen tijde zou 
kunnen opnemen. Later, toen haar familie in economische moeilijkheden terechtkwam, heeft 
een nieuwe directeur haar medegedeeld dat ze het bedrag niet volledig kon terugkrijgen. Er is 
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haar toen ook verteld dat de vorige directeur uit zijn functie is ontslagen.

Samenvatting van verzoekschrift 0788/2012

Indienster is klant van de Novagalicia Bank (NCG Banco) in Spanje. Ze legt uit dat ze, op 
advies van de bank, heeft geïnvesteerd in financiële producten die volgens de bank geen risico 
met zich zouden meebrengen. Later werd duidelijk dat ze zonder het zelf te weten "preferente 
aandelen" of "achtergestelde schulden" had gekocht, welke een hoog risico met zich 
meebrengen en een groot deel van hun waarde zijn verloren.

Samenvatting van verzoekschrift 0949/2012

Indieners zijn cliënt van de spaarbank Caixa Laietana, een van de financiële instellingen die in 
2010 tot Bankia zijn gefuseerd. Zij geven aan dat op een misleidende wijze preferente 
aandelen aan hen zijn verkocht ter waarde van in totaal bijna 150 000 euro. In maart 2012 
werd de indieners naar verluidt door de bank te verstaan gegeven dat zij het volledige bedrag 
zouden kwijtraken indien zij geen Bankia-aandelen zouden accepteren.

Samenvatting van verzoekschrift 1044/2012

Indieners beklagen zich over de frauduleuze verkoop van preferente aandelen en 
achtergestelde schulden aan klanten van diverse banken in Spanje.

2. Ontvankelijkheid

0513/2012: ontvankelijk verklaard op 12 september 2012;
0548/2012: ontvankelijk verklaard op 13 september 2012;
0676/2012 en 0677/2012: ontvankelijk verklaard op 28 september 2012;
0785/2012 en 0788/2012: ontvankelijk verklaard op 15 oktober 2012;
0949/2012: ontvankelijk verklaard op 14 november 2012;
1044/2012: ontvankelijk verklaard op 5 december 2012.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 december 2012

"De richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten 2004/39/EG1 (hierna: RFI) 
bevat voorschriften voor beleggingsdiensten die beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen verlenen op het gebied van financiële instrumenten, met inbegrip van 
preferente aandelen en achtergestelde of gedekte obligaties. Artikel 19 van de RFI bevat de 
zakelijke verplichtingen waaraan bij het verrichten van beleggingsdiensten aan klanten moet 
worden voldaan. Artikel 19, lid 2, van de RFI bepaalt dat de informatie die de 
beleggingsonderneming aan haar cliënten verstrekt correct, duidelijk en niet misleidend moet 
zijn. Artikel 19 legt de financiële dienstverlener er bij het verlenen van beleggingsdiensten 
ook in het algemeen de verplichting op, een geschiktheidstest uit te voeren of een test ter 
beoordeling of een product of dienst passend voor de potentiële klant is.  Meer specifiek is de 
beleggingsonderneming verplicht om informatie in te winnen om te bepalen of de klant over 

                                               
1 PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1-44
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voldoende ervaring en kennis beschikt om de risico’s die aan het beleggingsproduct of de 
beleggingsdienst verbonden zijn te begrijpen. Bij een geschiktheidstoets moeten ook de 
beleggingsdoelstellingen en de financiële situatie van de klant in aanmerking worden 
genomen voordat beleggingsadvies wordt verstrekt of een portefeuille in beheer wordt 
genomen. De verplichtingen van artikel 19 van de MiFID zijn afgestemd op verschillende 
categorieën klanten. Ze worden volledig toegepast in geval van niet-professionele beleggers 
en worden aangepast in geval van professionele beleggers (in dit geval worden kennis en 
ervaring verondersteld). 
De Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op de juiste omzetting en toepassing van 
de EU-wetgeving door de lidstaten.  Voor de exacte kwalificatie van een beleggingsdienst in 
een individueel geval, bij voorbeeld of het om beleggingsadvies of de uitvoering van 
opdrachten gaat, moeten de specifieke bijzonderheden van elk geval worden beoordeeld, 
hetgeen onder de competentie van de nationale ter zake bevoegde autoriteiten en rechters valt.  
Dit is ook het geval met betrekking tot de mogelijk misleidende aard van de informatie die 
aan beleggers wordt verstrekt of bij de beantwoording van de vraag of de verkoop door 
specifieke kredietinstellingen van preferente aandelen of gedekte obligaties eventueel niet aan 
het bovengenoemde wettelijk kader voldoet.  Bovendien is het een zaak van de nationale 
wetgever en autoriteiten erover te beslissen wat de juridische gevolgen zijn wanneer er 
onjuiste informatie wordt gegeven of informatie wordt achtergehouden. 
Naar aanleiding van contacten met de Spaanse autoriteiten is gebleken dat de ter zake 
bevoegde autoriteit in Spanje, de CNVM (Comisión Nacional del Mercado de Valores) 
diverse initiatieven heeft ontplooid voor de regulering van en het toezicht op, in het bijzonder, 
de verkoop van preferente aandelen.  Deze regelgevingsinitiatieven hadden betrekking op de 
informatie die beschikbaar moet zijn en die aan cliënten verstrekt moet worden over de 
kenmerken en risico's van preferente aandelen, de prijsstelling van de aandelen alsmede het al 
of niet beschikbaar zijn van een handelsplatform voor preferente aandelen.  Tot initiatieven 
van de CNVM behoorden ook het onderzoek van een aantal banken en een specifieke analyse 
van uitgiften van preferente aandelen. 
Conclusie
Het is primair de bevoegdheid van de nationale autoriteiten en rechtbanken om het gedrag van 
individuele ondernemingen te beoordelen in het licht van de wetgeving van de Unie. De 
Europese Commissie kan alleen optreden wanneer EU-wetgeving niet correct in nationale 
wetgeving is omgezet of niet correct wordt toegepast."


