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Commissie verzoekschriften

16.12.2014

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 2206/2013, ingediend door Montserrat Domeque Serrano 
(Spaanse nationaliteit), over de verkoop van preferente aandelen

Verzoekschrift nr. 2215/2013, ingediend door A.P.R. (Spaanse nationaliteit), over 
een persoonlijk financieel probleem

Verzoekschrift nr. 2228/2013, ingediend door Santiago del Olmo del Olmo 
(Spaanse nationaliteit), over het verlies van in aandelen geïnvesteerd spaargeld en 
compensatie van het verlies

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Verzoekschrift nr. 2206/2013:

Dit verzoekschrift is nogal vaag en kort geformuleerd. Het betreft aandelentransacties bij de 
Caja Madrid-bank. Over hetzelfde onderwerp zijn meerdere verzoekschriften ingediend, zoals 
2228/2013 en 2274/2013. 

Verzoekschrift nr. 2215/2013:

Indiener voelt zich bedrogen door de Spaanse regering, die hij ervan beschuldigt zijn 
spaargeld te hebben gestolen bij het fiasco met preferente aandelen, dat voor personen zoals 
hij, die over zeer bescheiden middelen beschikken, klaarblijkelijk niet kan worden opgelost.

Verzoekschrift nr. 2228/2013:

Het verzoekschrift betreft het waardeverlies van in aandelen geïnvesteerd spaargeld in Spanje. 
Indiener is van mening dat Spaanse banken hun klanten hebben misleid door hun klanten 
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hogere spaarrenten te beloven dan de rente die momenteel in werkelijkheid wordt uitgekeerd. 
Onder de samenzweerders die deze operatie ondersteunen, bevinden zich politieke partijen, de 
vakbeweging, ondernemers en de koninklijke familie. Indiener roept de Spaanse regering op 
het geld terug te geven aan de rechtmatige eigenaren.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschriften nrs. 2206/2013 en 2215/2013 werden op 17 september 2014 ontvankelijk 
verklaard. 
Verzoekschrift nr. 2228/2013 werd op 18 september 2014 ontvankelijk verklaard. 
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2014

Voor verzoekschriften nrs. 2206/2013, 2215/2013 en 2228/2013

De afgelopen jaren heeft de Commissie voorstellen gepresenteerd ter versterking van het 
wettelijk kader en ter verbetering van de consumentenbescherming bij de verkoop van 
beleggingsproducten. De richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten 
2004/39/EG (MiFID)1 bevat voorschriften voor beleggingsdiensten die niet alleen 
beleggingsondernemingen, maar ook kredietinstellingen verlenen op het gebied van financiële 
instrumenten, met inbegrip van preferente aandelen (participaciones preferentes) en 
achtergestelde obligaties. 

In het bijzonder artikel 19 van de MiFID-richtlijn bevat verplichtingen voor de 
bedrijfsvoering bij het verlenen van beleggingsdiensten voor cliënten. Zo is er de algemene 
verplichting voor de aanbieder van financiële diensten om beleggers aan een geschiktheidstest 
te onderwerpen. Meer in het bijzonder moet de beleggingsonderneming vragen stellen om 
vast te stellen of de klant over de nodige ervaring en kennis beschikt om de risico's van het 
product of de verrichte beleggingsdienst te begrijpen. Bij de geschiktheidstest moet ook 
rekening worden gehouden met de beleggingsdoelstellingen en de financiële situatie van de 
klant alvorens een beleggingsadvies te geven of een portefeuille te beheren. In artikel 19, lid 
2, van de MiFID-richtlijn staat verder dat alle aan klanten verstrekte informatie correct, 
duidelijk en niet misleidend moet zijn. 

De verplichtingen in artikel 19 van de genoemde richtlijn zijn toegespitst op verschillende 
categorieën klanten. Zij worden volledig toegepast in het geval van niet-professionele klanten 
en worden aangepast in het geval van professionele klanten (in het laatste geval wordt de
klant verondersteld over de nodige kennis en ervaring te beschikken).

De Commissie is belast met het toezicht op de correcte omzetting van EU-wetgeving in 
nationaal recht, en op de toepassing ervan. De precieze kwalificatie van de in een individueel 
geval verrichte beleggingsdienst, bijv. een beleggingsadvies, portefeuillebeheer of de 
uitvoering van orders, vereist echter de beoordeling van de specifieke omstandigheden van elk 
geval en valt onder de bevoegdheid van de nationale autoriteiten. Dit geldt ook voor de 
mogelijkerwijs misleidende aard van de informatie die aan de klanten is verstrekt en voor de 
vraag of bij de verkoop van financiële instrumenten door specifieke kredietinstellingen 

                                               
1 Richtlijn 2004/39/EG (PB L 145 van 30.4.2004).
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inbreuken op het hierboven genoemde kader zijn gepleegd. Bovendien zijn ook besluiten 
omtrent de mogelijke juridische gevolgen van het verstrekken van verhullende of misleidende 
informatie een zaak van de nationale wetgeving en autoriteiten.

Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken1 is een horizontale richtlijn die 
van toepassing is op alle transacties tussen ondernemingen en consumenten. Sectoriële EU-
bepalingen betreffende aspecten van oneerlijke handelspraktijken, zoals artikel 19 van de 
MiFID-richtlijn dat het algemene beginsel bevat dat beleggingsondernemingen eerlijk, billijk 
en professioneel moeten handelen en in overeenstemming met de belangen van de klant, 
prevaleren hier. De richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken kan alleen worden 
ingeroepen ter aanvulling van de MiFID-richtlijn. 

De Commissie kan niet reageren op een specifieke beschuldiging met betrekking tot een 
specifiek geval waarvoor een uitspraak van een nationale rechtbank is vereist.

Conclusie

Het is primair de bevoegdheid van de nationale autoriteiten en rechtbanken om de
verkooppraktijken van individuele kredietinstellingen of beleggingsondernemingen te 
beoordelen in het licht van de wetgeving van de EU. De Europese Commissie kan alleen 
optreden wanneer EU-wetgeving niet correct in nationale wetgeving is omgezet of niet correct 
wordt toegepast. 

                                               
1 PB L 149 van 11.6.2005.


