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besluiten van rechtbanken en van het Beierse Ministerie van Justitie en 
Consumentenbescherming

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt op frauduleuze wijze door bankmedewerkers te zijn overgehaald tot de aankoop 
van certificaten voor een bedrag van 450.000 euro. Hij spande een proces aan, maar zijn 
klacht werd afgewezen. In een volgende zaak werd een financiële schikking getroffen tussen 
indiener en de aangeklaagde bank. Indiener heeft voorts een aanklacht ingediend tegen de 
bankmedewerkers die volgens hem gericht werden opgeleid om oudere klanten aan te zetten 
tot investeringen in riskante financiële producten. Hij diende ook een klacht in bij het Beierse 
Ministerie van Justitie en Consumentenbescherming, dat echter geen reden zag deze zaak te 
onderzoeken. Volgens indiener zou zijn situatie zich niet hebben voorgedaan als de Duitse 
staat Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten tijdig zou 
hebben omgezet. Hij verzoekt om een onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Richtlijn 2004/39/EG1 betreffende markten voor financiële instrumenten legt regels neer voor 
het verrichten van beleggingsdiensten door beleggingsondernemingen en kredietinstellingen 
ten aanzien van financiële instrumenten. Artikel 19 van deze richtlijn omschrijft de zakelijke 
                                               
1 PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1-44.
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verplichtingen waaraan bij het verrichten van beleggingsdiensten aan klanten moet worden 
voldaan. Artikel 19, lid 2, van de richtlijn bepaalt dat de informatie die de 
beleggingsonderneming aan haar cliënten verstrekt correct, duidelijk en niet-misleidend moet 
zijn. Artikel 19 legt de financiëledienstverlener ook een algemene verplichting op om bij het 
verlenen van beleggingsdiensten een geschiktheids- of adequaatheidstest uit te voeren voor 
potentiële klanten. Meer specifiek is de beleggingsonderneming gehouden informatie in te 
winnen om te bepalen of de klant over voldoende ervaring en kennis beschikt om de risico's 
die aan het beleggingsproduct of de beleggingsdienst verbonden zijn te begrijpen. Bij een 
geschiktheidstest 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. 
Tot 1 november 2007 (de dag van inwerkingtreding van Richtlijn 2004/39/EG) werd de 
verrichting van beleggingsdiensten in verband met financiële instrumenten door 
beleggingsondernemingen en kredietinstellingen op EU-niveau geregeld door Richtlijn 
93/22/EEG van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van 
beleggingen in effecten. Op grond van Richtlijn 93/22/EEG moesten ondernemingen die 
onder de richtlijn vallende beleggingsdiensten verrichtten voldoen aan bepaalde gedragsregels 
(eerlijk en billijk handelen in het belang van de klant en de integriteit van de markten, 
belangenvermenging vermijden). Het zij opgemerkt dat beleggingsadvies in Richtlijn 
93/22/EEG als een nevendienst werd beschouwd.
Toch moeten voor de kwalificatie van de in een concreet geval verleende beleggingsdienst 
(bijv. of het gaat om beleggingsadvies dan wel om een uitvoering van orders) of voor de 
beoordeling van de mogelijk misleidende aard van de verstrekte informatie de specifieke 
omstandigheden van iedere zaak in aanmerking worden genomen. Daarvoor zijn de nationale 
autoriteiten en rechtbanken bevoegd. Bovendien valt het binnen het toepassingsgebied van 
nationale wetgeving en onder de bevoegdheid van nationale autoriteiten om een besluit te 
nemen over de juridische gevolgen van de verstrekking van valse of misleidende informatie. 

Voorts is het een beginsel van het recht van de Unie dat de lidstaten, mits aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan, verplicht zijn tot vergoeding van het verlies en de schade die 
particulieren lijden als gevolg van schendingen van het recht van de Unie die hun kunnen 
worden toegerekend (bv. wanneer een lidstaat heeft nagelaten een richtlijn ten uitvoer te 
leggen)1. Voor schade die door nationale instanties is aangericht kan echter alleen de 
desbetreffende lidstaat aansprakelijk worden gesteld, en de nationale rechtbanken blijven 
exclusief bevoegd om compensatie voor die schade te vorderen. 

Het is in eerste instantie de bevoegdheid van de nationale rechtbanken om te oordelen of de 
lidstaten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die zij door middel van inbreuken 
op de EU-wetgeving hebben veroorzaakt, alsook om het gedrag van individuele 
beleggingsondernemingen of kredietinstellingen ten aanzien van hun klanten tegen het licht te 
houden van nationale wetgeving die voor de omzetting van EU-wetgeving zorgt, en om in dit 
verband te besluiten welke rechtsmiddelen de getroffen beleggers ter beschikking staan.

                                               
1 EHJ, arrest van 19 november 1991 in de gevoegde zaken 6/90 en 9/90, Francovich en Bonifaci.


