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Aansprakelijkheid van financiële
toezichthouders naar Europees recht

E.J. van Praag*80

De auteur behandelt het Europees aansprakelijkheidsrecht

voor financiële toezichthouders. De auteur past dit eerst toe

op de Europese toezichthouders ECB, ESMA, EBA en

EIOPA. Hierbij gaat de auteur uitvoerig in op de nieuwe

bevoegdheden van deze toezichthouders en rechtsbescherming

tegen deze toezichthouders. Daarna besteedt de auteur aan-

dacht aan de nationale toezichthouders, waarbij tevens wordt

ingegaan op de recente beperking van de aansprakelijkheid

van DNB en AFM.

1. Inleiding

Dit artikel behandelt de aansprakelijkheid van finan-
ciële toezichthouders jegens gedupeerde cliënten of

financiële ondernemingen1 op grond van Europees recht
(hiermee wordt bedoeld het recht van de Europese Unie).
Het gaat hierbij om aansprakelijkheid bij de uitoefening
van zowel gedragstoezicht als prudentieel toezicht en om
de aansprakelijkheid van zowel nationale toezichthouders
als Europese toezichthouders.
De aanleiding voor dit artikel is gelegen in twee recente
ontwikkelingen. De eerste ontwikkeling is de overdracht
van toezichtsbevoegdheden van nationale toezichthouders
(in NederlandDNB enAFM) naar Europese toezichthou-
ders en de toekenning van nieuwe toezichtsbevoegdheden
aan deze Europese toezichthouders. Tot recent werd in
Nederland namelijk uitsluitend door DNB en AFM toe-
zicht gehouden op financiële ondernemingen. Echter,
sinds 1 januari 2011 vindt ook toezicht door Europese
toezichthouders plaats, namelijk door de European Secu-

rities andMarkets Authority (ESMA), European Banking
Authority (EBA) enEuropean Insurance andOccupational
Pensions Authority (EIOPA) (hierna: de Autoriteiten).2

Uitgangspunt is weliswaar dat de primaire verantwoorde-
lijkheid voor het toezicht op financiële ondernemingen
bij de nationale toezichthouders blijft berusten, maar fi-
nanciële ondernemingen kunnen ookworden geconfron-
teerd met voor hen bindende besluiten van de Autoritei-
ten. Bij bepaalde financiële ondernemingen echter gaat
de europeanisering van het toezicht verder. Credit Rating
Agencies en Trade Repositories staan volledig en uitslui-
tend onder toezicht van ESMA.3Het prudentieel toezicht
op banken zal door de invoering van het Single Supervi-
sory Mechanism vanaf november 2014 in hoofdzaak bij
de Europese Centrale Bank (ECB) berusten.4De kans op
een aansprakelijkstelling van een Europese toezichthou-
der is daarmee verre van denkbeeldig. Denk bijvoorbeeld
aan de ontwikkelingen rondom SNS. De Vereniging van
Effectenbezitters heeft bezwaar gemaakt tegen de wijze
waaropDNB toezicht heeft gehouden op SNS.5Dit is een
opmaat naar een aansprakelijkstelling van DNB. In toe-
komstige met SNS vergelijkbare gevallen, zullen gedu-
peerden in plaats van DNB de ECB aansprakelijk stellen.
De tweede ontwikkeling is, dat sinds 1 juli 2012 de aan-
sprakelijkheid van DNB en AFM in vergaande mate is

Mr. Emanuel van Praag M.Jur (Oxford) is Regulatory Affairs Counsel bij ING Investment Management en doet parttime promotieonderzoek aan
de Universiteit van Amsterdam naar grensoverschrijdende financiële dienstverlening.

*

Met financiële ondernemingen worden bedoeld alle instellingen die onder financieel toezicht staan. Denk aan banken, verzekeraars, beheerders
van beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, beurzen, enz.

1

Deze autoriteiten zijn opgericht door middel van Verordeningen (EU) 1093-1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november
2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (hierna: de ESA-Verordening). Zie over deze autoriteiten uitvoerig E.J. van

2

Praag, ‘Het grensoverschrijdend financieel toezicht loopt tegen grenzen aan’, FR 2011, p. 259-273, C.M. Grundmann-van de Krol, ‘Een nieuw
Europees toezichtkader’, Ondernemingsrecht 2010, p. 618-624 en N. Moloney, ‘EU Financial market regulation after the global financial crisis:
“More Europe” or more risks?’, CML Rev. 2010, p. 1317-1387.
Zie voor de Credit RatingAgencies Verordening (EU) 513/2011 van het Europees Parlement en deRaad van 11mei 2011 tot wijziging vanVerordening
(EG) 1060/2009 inzake ratingbureaus. Zie voor de Trade Repositories Verordening (EU) 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van
4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, artikel 55 e.v.

3

Verordening (EU) 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betref-
fende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (hierna: de SSM-Verordening), artikel 33 lid 2.

4

Website van de Vereniging van Effectenbezitters op www.veb.net/content/HoofdMenu/Beurs/Kieseenbeursfonds/Artikelen/sns/sns110713waar-
debepalingok.aspx.
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beperkt.6 De wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en
AFM, die is opgenomen in artikel 1:25d Wft, beperkt de
aansprakelijkheid van DNB en AFM tot schade die in
belangrijkemate is veroorzaakt door opzettelijk onbehoor-
lijke taakuitoefening of uitoefening van de bevoegdheden
dan wel schade die in belangrijke mate is te wijten aan
grove schuld. Hierdoor is de lat voor aansprakelijkheid
van DNB en AFM naar Nederlands recht hoger komen
te liggen.7

Deze ontwikkelingen geven aanleiding tot het stellen van
twee vragen:
i. Kunnen de Autoriteiten en de ECB succesvol naar

Europees recht aansprakelijk worden gesteld en aan
welke voorwaarden dient dan te worden voldaan?

ii. Kan het Europese recht tot gevolg hebben dat de
aansprakelijkheidsbeperking van artikel 1:25d Wft
buiten toepassing moet blijven en wat zouden hier-
van dan de gevolgen zijn?

Omdeze vragen te beantwoordenwordt eerst in paragraaf
2 tot enmet 5 het algemene Europese aansprakelijkheids-
regime voor financiële toezichthouders geschetst. Vervol-
gens wordt dit in paragraaf 6 toegepast op de Europese
toezichthouders en in paragraaf 7 op DNB en AFM. Uit-
komst zal zijn dat het Europees recht van groot belang
is bij eventuele toekomstige aansprakelijkstellingen van
financiële toezichthouders.

2. Twee situaties die kunnen leiden tot
aansprakelijkheid van toezichthouders

Bij aansprakelijkheid van toezichthouders gaat het in
essentie om twee situaties die zich kunnen voordoen. In
de eerste situatie heeft de toezichthouder zich onvoldoen-
de gekweten van zijn toezichthoudende taak en daardoor
de cliënten van een financiële onderneming schade be-
rokkend. Bij prudentieel toezicht valt te denken aan een

toezichthouder die wantoestanden bij een financiële on-
derneming te lang op zijn beloop heeft gelaten.8 Uitein-
delijk gaat de financiële onderneming failliet met finan-
cieel nadeel voor de cliënten tot gevolg. Bij gedragstoe-
zicht valt te denken aan een toezichthouder die verzuimt
erop toe te zien, dat cliënten door de financiële onderne-
ming afdoende worden gewaarschuwd voor de risico’s
van hun belegging of die verzuimt op te treden tegen een
vermogensbeheerder zonder vergunning.9

De tweede situatie betreft een toezichthouder die onrecht-
matige besluiten heeft genomen jegens een financiële
onderneming of andere entiteiten waarop hij toezicht
houdt.10 Het meest voor de hand liggende voorbeeld is
een toezichthouder die ten onrechte weigert een vergun-
ning te verlenen of (naar achteraf blijkt) ten onrechte een
vergunning intrekt. Dit kan tot financieel nadeel leiden
bij de financiële onderneming in kwestie.

3. Aansprakelijkheid naar Europees recht,
drie voorwaarden

Dat Europese instellingen aansprakelijk kunnen zijn voor
schendingen van Europees recht, stond reeds in het
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap.11Dat ook lidstaten12 aansprakelijk kunnen
zijn voor schendingen van Europees recht, is voor het
eerst aangenomen in de zaak Francovich.13

Europees recht gaat niet zover dat een lidstaat of Europese
instellingmeteen aansprakelijk is, indien deze Europees
recht onjuist of niet heeft toegepast. Het Europese recht
kent pas een recht op schadevergoeding toe, indien is
voldaan aan drie voorwaarden:14

i. de geschonden rechtsregel strekt ertoe aan particu-
lieren15 rechten toe te kennen;

ii. er is sprake van een voldoende gekwalificeerde
schending; en

Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband met het invoeren van een
aansprakelijkheidsbeperking voor de toezichthouders op de financiële markten en het opnemen van regels met betrekking tot de beloning van

6

dagelijks beleidsbepalers van financiële ondernemingen die staatssteun genieten, Stb. 2012, 265. Besluit van 20 juni 2012 tot vaststelling van het
tijdstip van inwerkingtreding van deWet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen, Stb. 2012,
289.
Zie over deze aansprakelijkheidsbeperking uitvoerig E.J. van Praag, ‘Toezichthoudersaansprakelijkheid voor onvoldoende toezicht en onrechtma-
tige besluiten’, in: D. Busch, C.J.M. Klaassen & T.M.C. Arons, Aansprakelijkheid in de financiële sector, Deventer: Kluwer 2013, p. 871-922, V.H.

7

Affourtit & R.D. Lubach, ‘Toezichthoudersaansprakelijkheid onder de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM’, O&A 2012, p. 169-179 en
S. Sathie, ‘Wettelijke aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM’, MvV 2012, p. 271-278.
Voorbeelden hiervan zijn: HvJ EG 12 oktober 2004, C-222/02 (Peter Paul); HR 13 oktober 2006, JOR 2006/295, m.nt. Busch (Vie d’Or); HR 17
september 2010, JOR 2010/312, m.nt. Van Ravels (Bank Nederlandse Antillen); HR 8 april 2011, JOR 2011/188, m.nt. Grundman-van de Krol; Rb.

8

Amsterdam 25 april 2007, JOR 2007/150 (Seaport Beach Resort/DNB); Hof Amsterdam 24 september 2013, JOR 2013/314, m.nt. Lieverse (Icesave
Gedupeerden/DNB).
Voorbeelden hiervan zijn Hof Amsterdam 26 maart 2013, JOR 2013/173, m.nt. Van Ravels (AFM/de Bandt); HR 8 april 2011, JOR 2011/188, m.nt.
Grundmann-van de Krol (Befra) en Hof Amsterdam 13 september 2007, JOR 2007/249, m.nt. Hoff (Accent Aigu), r.o. 4.10 en 4.11.

9

Voorbeelden hiervan zijn: HR 23 februari 2007, JOR 2007/96, m.nt. Roth (DNB/X) en Hof ’s-Gravenhage 21 juli 2009, JOR 2009/264, m.nt.
Roth; HR 23 december 2011, JOR 2012/49, m.nt. Van Ravels en NJ 2012/377, m.nt. Van Schilfgaarde (Palthe Voûte).

10

Artikel 215 Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap. Thans artikel 340 VWEU.11
Het Europese recht negeert de diverse organen van de staat bij het oordeel over aansprakelijkheid. HvJ EG 5maart 1996, gevoegde zaken C-46/93
en C-48/93 (Brasserie du Pêcheur), r.o. 34 en 35. Strikt genomen zijn dan ook niet DNB of AFM aansprakelijk onder Europees recht,maar de lidstaat

12

Nederland. Voor de leesbaarheid wordt in deze bijdrage echter gesproken over de aansprakelijkheid van DNB of AFM of van de nationale toezicht-
houder.
HvJ EG 19 november 1991, C-9/90 (Francovich), r.o. 32 en 33.13
HvJ EG 5 maart 1996, gevoegde zaken C-46/93 en C-48/93 (Brasserie du Pêcheur), r.o. 51. Zie nader K. Lenaerts & P. Van Nuffel, Europees recht
in hoofdlijnen, Antwerpen: Maklu 2008, p. 475.

14

D.w.z. niet-overheden.15
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iii. er bestaat een direct causaal verband tussen de
schending van de rechtsregel en de door de bena-
deelde personen geleden schade.16

Deze normenworden zowel toegepast op lidstaten als op
Europese instellingen, tenzij er in het specifieke geval
redenen zijn die een afwijkende behandeling tussen lid-
staten en Europese instellingen rechtvaardigen.17 De
Europese toezichthouders dienen zich net als de nationale
toezichthouders aan de Europese regelgeving (richtlijnen,
verordeningen e.d.) te houden.18

4. Rechten aan particulieren

4.1. Inleiding

Het eerste vereiste voor de vestiging van aansprakelijk-
heid is, dat de rechtsregel ertoe strekt rechten aan parti-
culieren toe te kennen. Prechal constateert dat er geen
hard and fast rules zijn om dit vast te stellen.19 Prechal
merkt op dat het Hof (van Justitie) soms zonder meer
aannam dat bepaalde regelgeving ertoe strekt rechten
aan particulieren toe te kennen. In andere gevallen ba-
seert het Hof zich op (i) de preambules van de relevante
regeling of (ii) het systeem van de regelgeving.20 Er be-
staat verder een verschil tussen de vraag of (i) particulie-
ren nationale toezichthouders om specifieke (toezicht-)
maatregelen kunnen verzoeken en (ii) de vraag of deze
particulieren als demaatregelen achterwege zijn gebleven
achteraf de nationale toezichthouder aansprakelijk kun-
nen stellen.21Dat bepaalde regelgeving particulieren niet
het recht toekent om om specifieke maatregelen te ver-
zoeken, sluit niet uit dat deze particulieren aan deze re-
gelgeving het recht op schadevergoeding kunnen ontle-
nen.22

4.2. Het arrest Peter Paul

In het arrest Peter Paul van 2004 heeft het Hof de vraag
beantwoord of cliënten die schade hebben geleden door-
dat onvoldoende toezicht is gehouden op de naleving van
twee richtlijnen die het prudentieel toezicht betreffen

aan het Europese recht een recht op schadevergoeding
kunnen ontlenen.23

Peter Paul (c.s.) had geld staan bij de Duitse BVH Bank,
toen deze bank failliet ging. De BHV Bank was in strijd
met de depositogarantiestelselrichtlijn niet aangesloten
bij het Duitse (of een ander) depositogarantiestelsel.24

Duitsland besloot Peter Paul vrijwillig schadeloos te
stellen voor het gedeelte van het gestalde geld dat norma-
liter gedekt zou worden door het Duitse depositogaran-
tiestelsel. Echter Peter Paul had meer geld bij BVH uit-
staan, danDuitsland vrijwillig vergoedde. Voor het bedrag
dat de vergoeding te boven ging, stelde Peter Paul
Duitsland aansprakelijk.
Peter Paul stelde ten eerste dat indien Duitsland overeen-
komstig de depositogarantiestelselrichtlijn toezicht zou
hebben gehouden, hij zijn spaargeld niet zou hebben
verloren. DeDuitse rechter wees deze claim af. Duitsland
kende (en kent) namelijk de-facto-immuniteit van finan-
ciële toezichthouders voor falend toezicht. Duitsland
heeft in de wet opgenomen dat het financieel toezicht
uitsluitend in het algemeen belang wordt uitgevoerd.
Volgens Peter Paul moest deze de-facto-immuniteit
worden genegeerd, aangezien het falend toezicht van
Duitsland een overtreding van de depositogarantiestelsel-
richtlijn betrof. De Duitse rechter stelde prejudiciële
vragen aan het Hof. Het Hof oordeelde dat de deposito-
garantiestelselrichtlijn cliënten niet het recht gaf te ver-
langen dat de bevoegde autoriteiten in hun belang zorg
dragen voor toezichtmaatregelen. Het Hof verwees naar
de laatste preambule van de richtlijn, waarin werd over-
wogen dat de richtlijn niet kan leiden tot aansprakelijk-
heid van de lidstaten jegens cliënten.
Peter Paul beriep zich ten tweede op de (voorlopers van
de huidige) Bankenrichtlijn.25 Echter, ook de Bankenricht-
lijn had niet de bedoeling aan cliënten rechten toe te
kennen. Het Hof oordeelde dat deze richtlijn slechts de
bedoeling had een systeem vanmutual recognition (weder-
zijdse erkenning van vergunningen) te faciliteren en dat
de functionering van dit systeem niet vereiste dat natio-
nale voorschriften op grond waarvan toezichthouders
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor gebrekkig
toezicht worden gecoördineerd. Verder overwoog hetHof
dat (i) in deze richtlijn geen rechten worden verleend aan
cliënten, (ii) dat toezicht op het bankwezen zeer complex
is door de vele hiermee gemoeide belangen, (iii) dat
cliënten aan het depositogarantiestelsel al een zekere

Dit derde vereiste zal ik niet bespreken. Ik verwijs naar C.H. Sieburgh, ‘Het EuropeseGemeenschapsrecht en het Nederlandse buiten-contractuele
aansprakelijkheidsrecht’, in: A.S. Hartkamp, L.A.D. Keus & C.H. Sieburgh (red.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht

16

deel I (Serie Onderneming en Recht, deel 42-I), Deventer: Kluwer 2007, p. 507 e.v en K. Gutman, ‘The evolution of the action for damages against
the European Union and its place in the system of judicial protection’, CML Rev. 2011, p. 724-734.
HvJ EG 4 juli 2000, C-352/98P (Bergaderm); Sieburgh a.w. (supra noot 16), p. 471; Gutman, a.w. (supra noot 16), p. 709 en C. Hilson, ‘The role
of discretion in EC law on non-contractual liability’, CML Rev. 2005, p. 681.

17

Gutman, a.w. (supra noot 16), p. 713.18
S. Prechal, ‘Member State Liability and Direct Effect: What’s the Difference After All?’, EBLR 2006, p. 303.19
Zie bijv. HvJ EG 8 oktober 1996, C-190/94 (Dillenkofer). Zie over dit arrest Prechal (2006), a.w. (supra noot 19), p. 311.20
Zie uitvoerig over het verschil tussen (i) en (ii) Prechal (2006), a.w. (supra noot 19), p. 305 en S. Prechal, ‘Does Direct Effect Still Matter’, CML
Rev. 2000, p. 1063 en Sieburgh a.w. (supra noot 16), p. 467 en 468.

21

M. Tison, ‘Do not attack the watchdog! Banking Supervisor’s liability after Peter Paul’, CML Rev. 2005, p. 668 e.v.; Prechal (2006), a.w. (supra
noot 19), p. 305 en Prechal (2000), a.w. (supra noot 21), p. 1063.

22

HvJ EG 12 oktober 2004, C-222/02 (Peter Paul).23
Richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de depositogarantiestelsels.24
Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaam-
heden van kredietinstellingen.
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bescherming tegen falend toezicht kunnen ontlenen en
(iv) dat een aantal lidstaten aansprakelijkheid van de
toezichthouder op banken jegens gedupeerde cliënten
heeft uitgesloten.

4.3. Beperkte betekenis van het arrest Peter Paul

Naar mijn oordeel betekent Peter Paul niet dat toezicht-
houders nooit aansprakelijk kunnenworden gesteld.Peter
Paul betrof de specifieke situatie dat cliënten de toezicht-
houder aansprakelijk stellen voor inadequaat prudentieel

GedragstoezichtPrudentieel toezichtHorizontaal: Type toezicht
Verticaal: Type gedupeerde

niet gedekt door Peter Paulde situatie van Peter PaulCliënten zijn gedupeerd door te zwak
(zie paragraaf 4.3.3)(zie paragraaf 4.3.1)toezicht

niet gedekt door Peter Paulniet gedekt door Peter PaulDe financiële onderneming is gedupeerd
door te streng toezicht (zie paragraaf 4.3.2)(zie paragraaf 4.3.2)

toezicht. Er zijn echter veel andere situaties waarin toe-
zichthouders aansprakelijk kunnenworden gesteld. Deze
andere situaties worden niet gedekt door het arrest Peter
Paul (zie voor een overzicht van deze situaties de tabel
bovenaan deze pagina). Bovendien is niet onaannemelijk
dat het Hof nu anders zou oordelen dan destijds in 2004
bij Peter Paul.

4.3.1. Peter Paul nog steeds geldend recht in 2014?

Het arrest Peter Paul leidt naar mijn oordeel tot de voor-
lopige conclusie dat gedupeerde cliënten van inadequaat
prudentieel toezicht aan de Europese financiële toezicht-
regelgeving geen recht op schadevergoeding kunnen
ontlenen. Ik zeg voorlopig, omdat Peter Paul in de litera-
tuur kritisch is ontvangen.26 Ik wijs in het bijzonder op
de uitvoerig onderbouwde kritiek van Tison.27

Bovendien is de aard van het financieel toezicht sinds
Peter Paul aanzienlijk veranderd. De feiten waarop Peter
Paul betrekking had, speelden zich af in 1997. Het arrest
is gewezen in 2004. Destijds waren de integratie van de
financiëlemarkten en de harmonisatie van het financieel
toezicht minder ver gevorderd.28 Tegenwoordig is zowel

de verplichting om toezicht te houden als de wijze waarop
dit dient te geschieden veel dwingender voorgeschreven
in de Europese regelgeving.29 In de nieuwste regelgeving
wordt zelfs aangegeven welke bevoegdheden nationale
toezichthoudersminimaalmoeten hebben.30Omdat deze
regelgeving veel specifieker is, kan eerder worden geoor-
deeld, dat cliënten rechten aan deze regelgeving kunnen
ontlenen.
Daarbij komt dat het toezicht in 1997 steeds volledig bij
één nationale toezichthouder lag. Inmiddels is de verant-
woordelijkheid voor het toezicht op veel financiële onder-
nemingen gedeeld, zowel tussen nationale toezichthou-
ders en de Autoriteiten of de ECB (waarover meer in pa-
ragraaf 6), als tussen nationale toezichthouders onder-
ling.31 Als de diverse regimes voor aansprakelijkheid van
toezichthouders niet geharmoniseerd worden, bestaat
het risico dat als een aantal toezichthouders samenwerkt,
bepaalde toezichthouders wel en bepaalde toezichthou-
ders niet succesvol aansprakelijk kunnen worden gesteld
voor hun rol in de samenwerking.32 Waar het Europese
regime voor financieel toezicht in 1997 geen harmonisatie
van het aansprakelijkheidsregime vereiste, zou het huidi-
ge regime dit wel eens wel kunnen vereisen.

R. Meijer, Staatsaansprakelijkheid wegens schending van Europees gemeenschapsrecht (diss. Groningen), 2007, p. 92 e.v.; C.C. van Dam, ‘Aansprake-
lijkheid voor falend toezicht in tijden van financiële cholera – over coma-bankieren, vuvuzela-juristerij en De Nederlandsche Bank’, NTBR 2010,

26

p. 231; R. Meijer, ‘Rechtspolitieke overwegingen in de Unie- en lidstaataansprakelijkheid’, in: T. Barkhuysen, W. den Ouden & M.K.M. Tjepkema
(red.), Coulant compenseren? (Meijers-reeks) Deventer: Kluwer 2012, p. 668 en 671 en H.M. Vletter-van Dort, Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht
2008, p. 105. Instemmend met het arrest Peter Paul Prechal (2006), a.w. (supra noot 19), p. 311.
Tison (2005), a.w. (supra noot 22).27
Het Lamfalussy-rapport dat de aanzet gaf tot verdere harmonisering van het Europese financiële recht is van november 2000. In dezelfde zin
Ph. Athanassiou, ‘Bank Supervisors’ Liability: a European Perspective’, Yearbook of European Law 2011, p. 226. Tevens gepubliceerd in de Legal
Working Paper Series van de ECB nummer 12, augustus 2011. Te verkrijgen op www.ecb.int/pub/pdf/scplps/ecblwp12.pdf.

28

Zie voor het liquiditeits- en solvabiliteitstoezicht op banken artikel 97 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni
2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen,

29

tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (hierna: CRD IV); voor de verplichting
toezicht te houden op ICBE’s artikel 98 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; en voor de verplichting om
toezicht te houden op de naleving van de MiFiD artikel 17 Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 be-
treffende markten voor financiële instrumenten.
Zie artikel 46 Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstel-
lingen (hierna: de AIFM-Richtlijn); artikel 64 CRD IV; artikel 19 lid 2 Ontwerp Verordening van het Europees Parlement en de Raad ‘on key in-

30

formation documents for investment products’, COM(2012)352/3; artikel 28 lid 2 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raadbetreffende verzekeringsbemiddelingCOM(2012)360 final. Zie tevensC.M.Grundmann-vandeKrol, ‘VoorstelUCITSV’,Ondernemingsrecht
2012, p. 574 en N. Moloney, ‘Liability of asset managers: a comment’, CMLJ 2012, p. 421.
Zie bijv. Commission Implementing Regulation (EU)No…/. of XXX laying down implementing technical standards to ensure uniform conditions
of application of the joint decision process for institution-specific prudential requirements with regard to the application of Articles 73, 86 and
97, point (a) of Article 104(1) and Article 105 of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council.

31

Het is juist dit risico dat bij de internationale samenwerking van toezichthouders alleen DNB of AFM succesvol aansprakelijk zouden kunnen
worden gesteld, dat de Nederlandse wetgever ertoe heeft gebracht de aansprakelijkheid van DNB en AFM bij wet te beperken. Zie de memorie
van toelichting bij de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM Kamerstukken II 2011/12, 33058, 3, p. 2.

32

– 217 –

S
E

W
-

N
U

M
M

E
R

5
•

M
E

I
2
0
1
4



Het is daarom niet onaannemelijk dat het Hof thans an-
ders zou oordelen, dan het bij Peter Paul deed.33

4.3.2. Gedupeerde financiële ondernemingen

Bij Peter Paul betrof het een claim van een cliënt die ge-
dupeerd was door een gebrek aan toezicht. Peter Paul
zegt echter niets over het geval dat een financiële onder-
neming is gedupeerd door overmatig toezicht. DeDuitse
bepaling die door het Hof werd toegestaan sloot namelijk
alleen aansprakelijkheid jegens cliënten uit, maar stond
(en staat) niet in de weg aan claims van de financiële
onderneming.34 Er is geen Europese jurisprudentie over
een financiële onderneming die de toezichthouder aan-
spreekt voor een besluit of feitelijke handeling die in
strijd is met Europese financiële regelgeving.35 Echter,
jurisprudentie die binnen een andere context is gevormd,
duidt erop dat financiële ondernemingen rechten kunnen
ontlenen aan Europese financiële regelgeving.
In het kader van het mededingingsrecht is door het Hof
geoordeeld, dat indien de Commissie een fusie verbiedt
zonder de fuserende partijen in de gelegenheid te stellen
hun zienswijze te geven over dit voor hun negatieve be-
sluit, de Commissie aansprakelijk is voor de hierdoor
veroorzaakte schade.36

In het kader van het toezicht op de naleving van de
richtlijn betreffendemachines37 heeft het Hof geoordeeld
dat indien een overheid maatregelen treft of feitelijke
belemmeringen opwerpt waarin niet voorzienwordt door
de desbetreffende richtlijn, dit kan leiden tot aansprake-
lijkheid.38 In de zaak A.G.M.-COS.MET had een Finse
ambtenaar op televisie verklaard dat bepaalde machines
die waren gemaakt door een Italiaans bedrijf niet aan de
geldende Europese normen voldeden, met als gevolg dat
Finse werknemers niet langer met de machines wilden
werken. Het Hof oordeelde ten eerste dat de kwestie of
een bepaaldemachine voldeed en dus op demarktmoest

worden toegelaten, volledig in Europese richtlijnen gere-
geld was. Ten tweede oordeelde hetHof, dat de richtlijnen
ook in een uitputtende procedure voorzagen, indien een
lidstaat meende dat machines die in een andere lidstaat
waren goedgekeurd niet aan de eisen voldeden.39 Het
was Finland daarom niet toegestaan anderemaatregelen
te treffen of feitelijke belemmeringen op te werpen – in
casu een uitspraak door een ambtenaar – tegen import
van de machines.
Deze ondernemingen konden zich dus op het Europese
recht beroepen om schadevergoeding te krijgen. Dat de
Europese financiële regelgeving ertoe strekt rechten te
verlenen aan financiële ondernemingen, is naar mijn
oordeel daarom hoogstwaarschijnlijk. Deze regelgeving
heeft namelijk net als de regelgeving in de aangehaalde
jurisprudentie tot doel (financiële) ondernemingen het
mogelijk te maken op basis van één set Europese regel-
geving in de hele Europese Unie actief te zijn, zo blijkt
uit de preambules van diverse financiële regelgeving.40, 41

4.3.3. Gedupeerde cliënten bij gedragstoezicht

Het arrest Peter Paul heeft niet noodzakelijk gelding voor
alle financiële toezichtswetgeving. Veel auteurs wijzen
er – naarmijnmening terecht – op dat het Europees recht
dat gevat kan worden onder de noemer gedragstoezicht,
erop gericht is rechten aan gedupeerde cliënten toe te
kennen jegens toezichthouders.42 Ten eerste volgt dit
rechtstreeks uit het doel van gedragstoezicht. Waar pru-
dentieel toezicht vooral gericht is op de stabiliteit van het
systeem en pas in tweede instantie op individuele cliën-
ten, is bij gedragstoezicht het welzijn van de individuele
cliënt een primair doel.43 Ook de preambules van de re-
gelgeving die betrekking heeft op gedragstoezicht,maken
duidelijk dat het gedragstoezicht strekt tot bescherming
van cliënten.44 Bovendien geeft deze regelgeving veel
specifieker dan bij prudentieel toezicht aan hoe met de

In dezelfde zin Athanassiou, a.w. (supra noot 28), p. 226.33
Zie over deze Duitse bepaling D. Nolan, ‘The Liability of Financial Supervisory Authorities’, JETL 2013, p. 194.34
Er is wel een voorbeeld van de Rechtbank Rotterdam waarin de financiële onderneming DNB verweet voorwaarden te stellen die het Europese
recht niet toestond. Zie Rb. Rotterdam 4 augustus 2011, JOR 2011/337. Zie inmiddels in beroep CBb 30 december 2013, JOR 2014/43.

35

HvJ EG 16 juli 2009, C-440/07 (Schneider/Commissie), r.o. 160-174. Zie over deze uitspraak uitvoerig Gutman, a.w. (supra noot 16), p. 716 en M.F.
van Wissen, C-440/07 P, NtER 2010, p. 12-16 (Commissie/Schneider Electric).

36

Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van dewetgevingen van de lidstaten
betreffende machines.

37

HvJ EG 17 april 2007, C-470/03 (A.G.M.-COS.MET).38
Onder meer moest de Europese Commissie worden geïnformeerd.39
Zie bijv. preambule 23 Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële in-
strumenten; preambule 15 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van

40

kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen; en preambule 2 Richtlijn 2007/44/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG,
2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen
en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (de ‘Antonveneta’-Richtlijn).
In dezelfde zin A.J.C, de Moor-van Vugt & C.E. du Perron, De bevoegdheden van de Nederlandse Bank inzake Icesave (onderzoek in opdracht van
hetMinisterie van Financiën), 2009, p. 15 enHof Amsterdam 24 september 2013, JOR 2013/314, m.nt. Lieverse (Icesave Gedupeerden/DNB). Zowel

41

in het rapport als in het arrest werd geoordeeld – kort gezegd – dat het DNB op grond van de Europese Bankenrichtlijn niet was toegestaan aan
Icesave voorwaarden te stellen.
In dezelfde zin Athanassiou, a.w. (supra noot 28), p. 226, R.Meijer, ‘Tien jaar lidstaataansprakelijkheid: een stand van zaken vanuit civielrechtelijk
perspectief’, MvV 2011, p. 107, C.C. van Dam e.a., Financieel toezicht en aansprakelijkheid in internationaal verband, Amstelveen: deLex 2009, p. 81,

42

M. Tison, ‘De civielrechtelijke dimensie vanMiFiD in rechtsvergelijkend perspectief’,Ondernemingsrecht 2010, p. 304 en Tison (2005), a.w. (supra
noot 22), p. 674.
HvJ EU 30 mei 2013, C-604/11 (Genil 48 SL), r.o. 39.43
Zie onder meer: preambule 2 en 31 Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor
financiële instrumenten; en preambule 16 Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het

44

prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijzi-
ging van Richtlijn 2001/34/EG.
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belangen van de cliënt rekeningmoet worden gehouden.
Zo schrijft bijvoorbeeld de Verordening houdende essen-
tiële beleggersinformatie precies voor welke informatie
de belegger dient te ontvangen.45 Hoe specifieker is om-
schreven welke doelen regelgeving moet bereiken voor
een specifieke groep, hoe eerder deze groep rechten kan
ontlenen aan deze regelgeving.46Naarmijn oordeel strekt
regelgeving die het gedragstoezicht betreft ertoe rechten
te verstrekken aan gedupeerde cliënten.
Tussenconclusie is dus dat veel financiële toezichtregel-
geving ertoe strekt recht op schadevergoeding te verstrek-
ken aan gedupeerde cliënten of financiële ondernemin-
gen bij fouten van de toezichthouder.

5. Gekwalificeerde schending

5.1. Inleiding

Het tweede vereiste voor aansprakelijkheid naar Europees
recht is, dat sprake is van een gekwalificeerde schending.
Dat een beslissing van een toezichthouder is vernietigd
door de rechter, is hiervoor onvoldoende.47

Het Hof heeft in 1996 in het arrest Brasserie du Pêcheur
geoordeeld, dat een schending van het gemeenschaps-
recht door een lidstaat pas voldoende gekwalificeerd is,
als deze een kennelijke en ernstige miskenning inhoudt
van de grenzenwaarbinnen de discretionaire bevoegdheid
van de lidstaat dient te blijven.48, 49 De discretionaire be-
voegdheid is de ruimte die de lidstaat door de Europese
wetgever is toegekend om binnen de Europese regelge-
ving eigen afwegingen te maken.50 Het Hof heeft een
niet-limitatieve lijst van gezichtspunten gegeven die de
rechter kan hanteren om te beoordelen of van een gekwa-
lificeerde schending sprake is. Deze gezichtspunten zijn:51

– de mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid van
de geschonden regel;

– de omvang van de discretionaire bevoegdheid die
de geschonden regel de nationale instellingen laat;

– de vraag of al dan niet opzettelijk een schending is
begaan of schade is veroorzaakt;

– de vraag of een eventuele rechtsdwaling al dan niet
verschoonbaar is;

– de omstandigheid dat de handelwijze van een
Europese instelling heeft kunnen bijdragen tot het
verzuim; en

– de vaststelling of de instandhouding van met het
Europese recht strijdige nationale maatregelen of
praktijken.

In aanvulling op deze gezichtspunten heeft het Hof
overwogen dat een schending van het Europees recht in
ieder geval kennelijk gekwalificeerd is, als deze schending
is blijven bestaan in weerwil van een arrest van het Hof,
waaruit blijkt dat de betrokken gedraging de kenmerken
van een schending vertoont.

5.2. Discretionaire bevoegdheid

Omdat uiteindelijk doorslaggevend is of het handelen
van de toezichthouder een kennelijke en ernstigemisken-
ning inhoudt van de grenzen van zijn discretionaire be-
voegdheid, zal ik de betekenis van de discretionaire be-
voegdheid hierna toelichten.52

Ten eerste is het belangrijk op te merken, dat het bij de
aansprakelijkheid van nationale toezichthouders gaat om
de discretionaire bevoegdheid van deze toezichthouders
ten opzichte van de Europese regelgeving.53 Ik geef een
voorbeeld ter verduidelijking. De Bankenrichtlijn gaf
ruime principle-based-regels om te beoordelen of een bank
voldoende solvabel is.54Deze regels waren doorNederland
geïmplementeerd en gespecificeerd in de Wft en het Be-
sluit prudentiële regels Wft. Indien DNB handhaafde in
strijdmet het Besluit prudentiële regelsWft, bijvoorbeeld
door op grond van strengere regels dan waarin dit besluit
voorzag te oordelen dat een bank onvoldoende solvabel
was, kon dit naar Nederlands recht onrechtmatig zijn.
DNB overschreed immers de discretionaire bevoegdheid
die de Nederlandse wetgever haar had gegeven. Deze
handeling hoefde echter niet onrechtmatig te zijn naar
Europees recht. De Bankenrichtlijn bood Nederland im-
mers een ruime discretionaire bevoegdheid. Van aanspra-
kelijkheid voor schending van Europees recht was dan
dus geen sprake. Het gaat immers bij aansprakelijkheid

Verordening (EU) 583/2010 van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad
wat betreft essentiële beleggersinformatie ende voorwaardenwaaraanmoetwordenvoldaanals de essentiële beleggersinformatie of het prospectus
op een andere duurzame drager dan papier of via een website wordt verstrekt.

45

In dezelfde zin Prechal (2006), a.w. (supra noot 19), p. 312. Prechal leest in het oordeel van het Hof bij Peter Paul dat meer nodig is dan een pre-
ambule om tot de conclusie te komen dat een burger rechten kan ontlenen aan een richtlijn. Meer specifieke regelgeving is nodig, waaruit kan
worden afgeleid welke specifieke belangen en groepen personen worden beschermd door de regelgeving.

46

Zie bijv. GvEA EG 9 september 2008, T-212/03 (MyTravel/Commissie), r.o. 85.47
HvJ EG 5 maart 1996, gevoegde zaken C-46/93 en C-48/93 (Brasserie du Pêcheur), r.o. 55.48
Zie uitvoerig Hilson, a.w. (supra noot 17), D. Bailey, ‘Damages actions under the EC Merger Regulation’, CML Rev. 2007, p. 123 en Gutman, a.w.
(supra noot 16), p. 716 e.v.

49

In de Nederlandse context wordt doorgaans gesproken over beleids- en beoordelingsvrijheid. Zie over beleids- en beoordelingsvrijheid in de Ne-
derlandse context o.a. M.W. Scheltema & M. Scheltema, Gemeenschappelijk recht, Deventer: Kluwer 2008, p. 312; I. Giesen, Toezicht en aansprake-

50

lijkheid (Serie Recht en Praktijk, deel 132), Deventer: Kluwer 2005, p. 86 en H.D. van Wijk, W. Konijnenbelt & R. van Male, Hoofdstukken van be-
stuursrecht, Amsterdam: Reed Business 2011, p. 142.
HvJ EG 5 maart 1996, gevoegde zaken C-46/93 en C-48/93 (Brasserie du Pêcheur), r.o. 56.51
Zie over de discretionaire bevoegdheid uitvoerig: H.C.H. Hofmann, G.C. Rowe & A.H. Türk, Administrative Law and Policy of the European Union,
Oxford: Oxford University Press 2011, p. 492.

52

HvJ EG 4 juli 2000, C-424/97 (Haim), r.o. 40 en 49.53
Inmiddels is een verordening aangenomen die de beoordelingsmarge van lidstaten aanzienlijk inperkt. Dit is Verordening (EU) 575/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot
wijziging van Verordening (EU) 648/2012.

54
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voor schending van Europees recht uitsluitend om de
vraag of de discretionaire bevoegdheid die het Europese
recht biedt is overschreden.55

De tweede opmerking ligt in het verlengde van de eerste.
Hoe specifieker Europese regelgeving is, des te eerder is
sprake van aansprakelijkheid naar Europees recht. De
huidige trend om Europese financiële regelgeving tot in
detail uit te werken in verordeningen,56 maakt dus dat
het Europese aansprakelijkheidsrecht steeds belangrijker
zal worden.
Ten derde is de discretionaire bevoegdheid afhankelijk
van de duidelijkheid en nauwkeurigheid van de geschon-
den rechtsregel. Dit kan in de praktijk betekenen dat een
ogenschijnlijk betrekkelijk kleine fout toch een gekwali-
ficeerde schending kan inhouden.57 Een ‘mere infringe-
ment’ op een regel is dan voldoende om aansprakelijkheid
aan te nemen. Een illustratie hiervan vormt het arrest
Rechberger.58Oostenrijk had de Richtlijn pakketreizen in
het nationale recht omgezet.59 Deze richtlijn verplichtte
Oostenrijk ervoor te zorgen dat aanbieders van pakketrei-
zen over voldoende garanties beschikken om in geval van
insolvabiliteit of faillissement te zorgen voor terugbetaling
van reeds betaalde bedragen en voor repatriëring van de
consument. Oostenrijk had deze richtlijn geïmplementeerd
per 1 januari 1995 maar alleen van toepassing verklaard
op pakketreizen die aanvingen na 1 mei 1995. De invoe-
ringsdatum had echter 1 januari 1995 moeten zijn. Het
Hof oordeelde dat Oostenrijk ingevolge de richtlijn over
geen enkele discretionaire bevoegdheid beschikte ten
aanzien van de invoeringsdatum van de richtlijn. De be-
perking van de bescherming tot reizen waarvan het ver-
trek op zijn vroegst op 1 mei 1995 was bepaald, was
daardoor kennelijk in strijd met de uit de richtlijn voort-
vloeiende verplichtingen en leverde daarom een voldoen-
de gekwalificeerde schending van het Europese recht
op.60 Omdat Oostenrijk dus geen enkele discretionaire
bevoegdheid op dit punt had, hield een betrekkelijk kleine
fout toch een gekwalificeerde schending in.
Ten vierde is de discretionaire bevoegdheid alleen rele-
vant, als de fout in de uitoefening van deze discretionaire
bevoegdheid is gemaakt.61Het Gerecht van eerste aanleg
oordeelde in de zaak Fresh Marine dat de Commissie
weliswaar een grote discretionaire bevoegdheid had op
het desbetreffende beleidsterrein – te weten antidumping-
maatregelen – maar dat de fout in kwestie niets met het
maken van beleid te maken had, maar uitsluitend admi-
nistratief van aard was.62 De Commissie had een fout

gemaakt bij de berekening van de omzet van Fresh Ma-
rine. Omdat deze fout geen uitoefening van de beoorde-
lingsruimte betrof, hield deze betrekkelijk kleine fout
toch een gekwalificeerde schending in. Het Gerecht
hanteerde bij deze administratieve fout de toetssteen van
een autoriteit die normale zorgvuldigheid en voorzichtig-
heid hanteert.63 Het Hof oordeelde in de zaak Schneider
in dezelfde zin over een procedurele fout.64 Met andere
woorden: een toezichthouder kan zich niet verschuilen
achter zijn discretionaire bevoegdheid op een bepaald
beleidsterrein als de fout puur administratief/operationeel
of procedureel van aard is.65

5.3. Moeilijke berekeningen onder tijdsdruk

Een element dat niet expliciet terugkomt bij de gezichts-
punten in Brasserie du Pêcheur, maar wel in andere juris-
prudentie, betreft het feit dat toezichthouders soms onder
tijdsdruk complexe economische afwegingen moeten
maken die toekomstige situaties betreffen. De toezicht-
houder is dan minder snel aansprakelijk.66 Dit element
is eveneens van belang bij financieel toezicht, in het bij-
zonder prudentieel toezicht, omdat hierbij onder vaak
grote tijdsdruk ingewikkelde economische berekeningen
moeten worden gemaakt die bovendien zien op toekom-
stig situaties.

5.4. De-facto-immuniteit voor financiële
toezichthouders?

Zoals hierboven is besproken, is een toezichthouder al-
leen dan aansprakelijk als zijn handelen een kennelijke
en ernstigemiskenning inhoudt van de grenzen van zijn
discretionaire bevoegdheid. Bij de afweging of aan deze
voorwaarde is voldaan, houdt het Hof rekening met de
omvang van de discretionaire bevoegdheid en het feit dat
toezichthouders soms onder tijdsdruk complexe econo-
mische afwegingenmoetenmaken die toekomstige situa-
ties betreffen. Dit is het standaardregime voor aansprake-
lijkheid van toezichthouders. Hierna beantwoord ik de
vraag of voor financiële toezichthouders een hiervan afwij-
kend aansprakelijkheidsregime geldt.
Ter toelichting het volgende: er zijn twee juridische
technieken om financiële toezichthouders tegen claims
te beschermen. De eerste techniek is te bepalen dat de
financiële toezichtregelgeving niet ertoe strekt om een
recht op schadevergoeding toe te kennen aan eventueel

Hofmann, Rowe & Türk, a.w. (supra noot 52), p. 506, noot 80.55
Zie bijv. supra noot 54.56
Hilson, a.w. (supra noot 17), p. 684. Zie tevens K. Lenaerts e.a., Procedural Law of the European Union, London: Sweet & Maxwell 2006, p. 378.57
HvJ EG 15 juni 1999, C-140/97 (Rechberger).58
Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten.59
HvJ EG 15 juni 1999, C-140/97 (Rechberger), r.o. 51.60
Hilson, a.w. (supra noot 17), p. 686. Zie nader J. Wakefield, ‘The changes in liability of EU institutions: Bergaderm, FIAMM and Schneider’, ERA
Forum 2012, p. 634.

61

GvEA EG 24 oktober 2000, T-178/98 (Fresh Marine), r.o. 57 en 61. Deze uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg is bevestigd door het Hof in
HvJ EG 10 juli 2003, C-472/00P (Fresh Marine), r.o. 30 en 31.

62

In dezelfde zin Lenaerts e.a. (2006), a.w. (supra noot 57), p. 395.63
HvJ EG 16 juli 2009, C-440/07 (Schneider), r.o. 160-174. Zie nader Van Wissen, a.w. (supra noot 36) en Wakefield, a.w. (supra noot 61), p. 635.64
In dezelfde zin Meijer (2012), a.w. (supra noot 26), p. 667.65
GvEA EG 9 september 2008, T-212/03 (MyTravel/Commissie), r.o. 80-85 en HvJ EG 19 april 2007, C-282/05 (Holcim), r.o. 50 e.v. Zie nader
Wakefield, a.w. (supra noot 61), p. 631; Meijer (2012), a.w. (supra noot 26), p. 666 en Bailey, a.w. (supra noot 49), p. 137.
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gedupeerde partijen. De tweede techniek is om te bepalen
dat voor financiële toezichthouders extra zware eisen
gelden om tot een gekwalificeerde schending te komen
(bijv. opzet of grove schuld) of zelfs aansprakelijkheid
geheel uit te sluiten.
Op de eerste techniek ben ik ingegaan in paragraaf 4.3.
Ik kwam hier tot de conclusie dat het arrest Peter Paul
financiële toezichthouders wellicht beschermt tegen
claims van gedupeerde cliënten van inadequaat pruden-
tieel toezicht, maar dat Peter Paul niet in de weg staat aan
claims van gedupeerde financiële ondernemingen of ge-
dupeerde cliënten van inadequate uitoefening van het
gedragstoezicht.
Nu de eerste techniek financiële toezichthouders niet
(volledig) beschermt tegen claims, dient te worden nage-
gaan of de tweede techniek is gebruikt. Met andere
woorden: gelden voor financiële toezichthouders extra
zware eisen om tot een gekwalificeerde schending te ko-
men, dan voor andere overheidsinstellingen of is voor
financiële toezichthouders aansprakelijkheid zelfs geheel
uitgesloten?
Naar mijn oordeel heeft het Hof deze vraag in het arrest
Peter Paul niet expliciet beantwoord. Het arrest Peter Paul
was beperkt tot de vraag of de Bankenrichtlijn en de De-
positogarantiestelselrichtlijn ertoe strekken het recht op
schadevergoeding te creëren voor gedupeerde cliënten.
Omdat dit niet het geval was, was de vraag welke gevolgen
moesten worden verbonden aan schending van deze
richtlijnen niet relevant.67 Het Hof heeft deze vraag dan
ook niet beantwoord (en deze vraag was overigens niet
aan het Hof voorgelegd). Toegegeven zij dat het Hof wel
de facto de Duitse beperking van de aansprakelijkheid
heeft toegestaan. Het is echter niet duidelijk of het Hof
zich alleen uitsprak over claims van gedupeerde cliënten
en/of alleen over de Bankenrichtlijn of dat het Hof een
algemeen geldend principe dat voor financiële toezicht-
houders aansprakelijkheid zou zijn uitgesloten wilde
onderschrijven. Mijn oordeel is dat het Europees recht
niet voorziet in de-facto-immuniteit voor financiële toe-
zichthouders of een aansprakelijkheidsbeperking tot op-
zet of grove schuld en dit ook niet toestaat. Ik licht dit
toe.

5.4.1. Twee gronden vóór beperking van de
aansprakelijkheid

Er zijn twee gronden die tot de conclusie kunnen leiden
dat een aansprakelijkheidsbeperking (tot opzet of grove
schuld) van financiële toezichthouders onder Europees
recht is toegestaan:

i. Veel Europese lidstaten kennen een aansprakelijk-
heidsbeperking voor financiële toezichthouders.68

Ook in de internationale Basel Core Principles for
Effective Banking Supervision staat dat financiële
toezichthouders niet snel aansprakelijk moeten
kunnen worden gesteld.69De gedachte dat toezicht-
houders niet eenvoudig aansprakelijk moeten zijn,
wordt dus ook internationaal breed gedragen.70 In
het VWEU staat dat de niet-contractuele aansprake-
lijkheid van de instellingen van de Europese Unie
wordt vastgesteld ‘overeenkomstig de algemene be-
ginselen welke de rechtsstelsels der lidstaten ge-
meen hebben’.71 Naar deze bepaling is verwezen in
de jurisprudentie voor de aansprakelijkheid van
lidstaten.72 Het feit dat in veel Europese landen (en
ook internationaal) een aansprakelijkheidsbeperking
voor financiële toezichthouders gangbaar is, zal het
Hof bij zijn oordeel laten meewegen.

ii. In Peter Paul overwoog het Hof:73 ‘Bovendien is in
een aantal lidstaten, net als in het Duitse recht, uit-
gesloten dat de nationale autoriteiten die toezicht
houden op de kredietinstellingen, in geval van ge-
brekkig toezicht aansprakelijk kunnen zijn jegens
particulieren. Betoogd ismet name dat deze regeling
is gebaseerd op overwegingen in verband met de
complexiteit van het toezicht op het bankwezen, in
het kader waarvan de autoriteiten verplicht zijn zeer
verschillende belangen te beschermen, waaronder
meer in het bijzonder, dat van de stabiliteit van het
financiële stelsel.’ Het Hof lijkt dus enig begrip te
hebben voor de bijzondere situatie waarin financiële
toezichthouders, althans bankentoezichthouders,
zich bevinden.

In essentie komt het dus erop neer dat er een breed ge-
dragen mening bestaat dat financiële toezichthouders
zich in een bijzondere positie bevinden die zou kunnen
rechtvaardigen dat zij een vergaande vorm van bescher-
ming tegen claims krijgen. Bovendien is het aannemelijk
dat het Hof deze mening meeweegt bij zijn oordeel.

5.4.2. Twee gronden tégen beperking van de
aansprakelijkheid

Er zijn twee gronden die tot de conclusie kunnen leiden
dat een aansprakelijkheidsbeperking niet is toegestaan
onder Europees recht:

i. Het Hof heeft reeds moeten oordelen over een be-
perking van de aansprakelijkheid van andere over-
heidsinstellingen dan financiële toezichthouders.
Op de vraag van het Duitse Bundesgerichtshof of
een beperking van de aansprakelijkheid van de

Prechal (2006), a.w. (supra noot 19), p. 312.67
Zie voor een overzicht D. Nolan, ‘The Liability of Financial Supervisory Authorites’, JETL 2013, p. 194 en Van Dam e.a., a.w. (supra noot 42), p.
88.

68

Basel Committee on Banking Supervision, Core Principles for Effective Banking Supervision, september 2012, p. 23, principle 2 sub 9.69
Zie over deze Basel Core Principles nader Van Dam (2010), a.w. (supra noot 26), p. 232 en Tison (2005), a.w. (supra noot 22), p. 644.70
Artikel 340 VWEU.71
HvJ EG 5 maart 1996, gevoegde zaken C-46/93 en C-48/93 (Brasserie du Pêcheur), r.o. 42.72
HvJ EG 12 oktober 2004, C-222/02, r.o. 44.73
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wetgever tot gevallen van opzet of onzorgvuldigheid
was toegestaan oordeelde het Hof als volgt:74

‘In de eerste plaats zij erop gewezen, dat blijkens
de processtukken het schuldbegrip in de verschillen-
de rechtsstelsels niet dezelfde inhoud heeft.
Vervolgens moet eraan worden herinnerd dat, blij-
kens de uiteenzetting in verbandmet de voorgaande
vraag, wanneer een schending van het gemeen-
schapsrecht is toe te rekenen aan een Lid-Staat die
optreedt in een materie waarin hij bij het maken
van normatieve keuzes over een ruime discretionaire
bevoegdheid beschikt, de erkenning van een recht
op schadevergoeding gebaseerd op het gemeen-
schapsrecht, onder meer afhankelijk is van de
voorwaarde, dat daaraan een voldoende gekwalifi-
ceerde schending ten grondslag ligt.
Bepaalde objectieve en subjectieve elementen die
in het kader van een nationaal rechtsstelsel in ver-
band kunnen worden gebracht met het schuldbe-
grip, zijn dus relevant voor de beoordeling of de
schending van het gemeenschapsrecht al dan niet
voldoende gekwalificeerd is.
Hieruit volgt, dat de verplichting tot vergoeding van
de aan particulieren veroorzaakte schade niet afhan-
kelijk kan worden gesteld van een voorwaarde ont-
leend aan het schuldbegrip, die verder gaat dan de
voldoende gekwalificeerde schending van het ge-
meenschapsrecht. Werd immers een dergelijke bij-
komende voorwaarde gesteld, dan zou het recht op
schadevergoeding dat op de communautaire
rechtsorde is gebaseerd, opnieuw ter discussie
worden gesteld.
Mitsdien moet aan de nationale rechter worden ge-
antwoord, dat hij in het kader van de nationale wet-
telijke regeling die hij toepast, de schadevergoeding
niet afhankelijk kan stellen van het bestaan van
schuld (opzet of onzorgvuldigheid) bij het overheids-
orgaan waaraan de schending is toe te rekenen, die
verder gaat dan de voldoende gekwalificeerde
schending van het gemeenschapsrecht.’
Het Hof heeft overeenkomstig geoordeeld bij beper-
kingen van de aansprakelijkheid van de rechtelijke
macht tot handelen te kwader trouw of grove
schuld75 en voor beperkingen van de aansprakelijk-
heid voor de uitlatingen van ambtenaren tot de
schade die het gevolg is van een strafbaar gestelde
handeling of van het uitoefenen van het openbaar
gezag.76 Niet één type overheidsinstantie werd zo
bijzonder geacht dat een beperking van de aanspra-
kelijkheid die verder ging dan de normale gekwali-
ficeerde schending werd toegestaan.

ii. Bij de Europese financiële toezichthouders is niet
voorzien in een beperking van de aansprakelijkheid.
Sterker nog, er is expliciet voorzien in de mogelijk-
heid dat deze aansprakelijk zijn. Voor de Autoritei-
ten is in de ESA-Verordening bepaald dat deze aan-
sprakelijk kunnen zijn.77 Bij de SSM-Verordening
waarmee het bankentoezicht aan de ECB wordt op-
gedragen, wordt expliciet in de preambules aange-
geven dat de ECB aansprakelijk is voor schade die
hij bij de uitoefening van zijn bevoegdheden veroor-
zaakt.78Aangezien de SSM-Verordening uitsluitend
prudentieel toezicht betreft, is dit een sterke aanwij-
zing dat toezichthouders zelfs bij het uitvoeren van
prudentieel toezicht aansprakelijk kunnen zijn. Het
gaat bij de SSM-Verordening bovendien om recente
wetgeving, namelijk van oktober 2013. Ik wijs in dit
verband tevens op het Commissievoorstel voor het
instellen van een afwikkelingsraad die de afwikke-
ling van banken in problemen ter hand neemt. Ook
voor deze afwikkelingsraad gelden volgens het
voorstel de gangbare aansprakelijkheidsregels.79

Naarmijn oordeel zijn de aanwijzingen die tot de conclu-
sie leiden dat voor financiële toezichthouders de gewone
normen voor aansprakelijkheid gelden, sterker dan aan-
wijzingen dat een beperking van de aansprakelijkheid
zou zijn toegestaan. Doorslaggevend is naarmijn oordeel
dat de Europese wetgever zich in de recente verordenin-
gen waarmee de Autoriteiten en de ECB met financieel
toezicht zijn belast, heeft uitgesproken vóór aansprake-
lijkheid van de Europese financiële toezichthouders en
geen bijzondere bepalingen heeft opgenomen die deze
aansprakelijkheid beperken. Vanwege deze verordeningen
staat watmij betreft buiten twijfel dat Europese financiële
toezichthouders aansprakelijk kunnen zijn zonder dat
bijzondere aansprakelijkheidsbeperkingen gelden. Dit
geldt eveneens voor nationale toezichthouders. In het
arrestBrasserie du Pêcheurwordt immers als uitgangspunt
genomen dat nationale toezichthouders, althans lidstaten,
die Europees recht uitvoeren op dezelfde voet aansprake-
lijk zijn als de instellingen van de Europese Unie.80 Ik
zie geen redenen waarom bij financiële toezichthouders
van dit uitgangspunt zou moeten worden afgeweken.
Mijn conclusie is dus dat voor Europese en nationale fi-
nanciële toezichthouders dezelfde aansprakelijkheidsre-
gels gelden als voor andere Europese of nationale toezicht-
houders.

HvJ EG 5 maart 1996, gevoegde zaken C-46/93 en C-48/93 (Brasserie du Pêcheur), r.o. 75.74
HvJ EG 13 juni 2006, C-173/03 (Traghetti), r.o. 44-46. Zie ten aanzien van de aansprakelijkheid voor schending van het Europees recht door de
rechterlijke macht tevens HvJ EG 30 september 2003, C-224/01 (Köbler).

75

HvJ EG 17 april 2007, C-470/03 (A.G.M.-COS.MET), r.o. 87-96.76
Artikel 69 ESA-Verordening.77
Preambule 61 SSM-Verordening.78
Artikel 78 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige
procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikke-

79

lingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) 1093/2010 van het Europees Par-
lement en de Raad COM(2013)520 final.
HvJ EG 5 maart 1996, gevoegde zaken C-46/93 en C-48/93 (Brasserie du Pêcheur), r.o. 32.80
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6. Aansprakelijkheid van Europese
toezichthouders

Dan nu de vraag hoe de hierboven geschetste Europese
aansprakelijkheidsregels tot toepassing komen op de
Europese toezichthouders. Omdat zij mogelijk minder
bekend zijn, introduceer ik eerst de bevoegdheden van
de Europese toezichthouders. Hierbij maak ik een onder-
scheid tussen de Autoriteiten en de ECB.

6.1. Rechtstreeks toezicht door de Autoriteiten

DeAutoriteiten houden rechtstreeks toezicht op bepaalde
financiële ondernemingen.81 Credit Rating Agencies en
Trade Repositories staan onder rechtstreeks toezicht van
ESMA.82 Bij deze ondernemingen verleent ESMA de
vergunning, houdt ESMA toezicht en kan ESMAhandha-
vingsmaatregelen treffen. Hier is de positie van ESMA
dus vergelijkbaarmet die van nationale toezichthouders.

6.2. Tweedelijns toezicht door de Autoriteiten

Behalve rechtstreeks toezicht houden de Autoriteiten ook
tweedelijns toezicht. Dit tweedelijns toezicht kenmerkt
zich door twee eigenschappen.
Ten eerste laten de Autoriteiten het toezicht in beginsel
over aan de nationale toezichthouders, tenzij er een bij-
zondere reden bestaat voor de Autoriteiten om zich met
het toezicht te bemoeien.
Ten tweede richten de Autoriteiten zich in beginsel alleen
tot de nationale toezichthouders. Zij adviseren de natio-
nale toezichthouders of nemen besluiten die alleen de
nationale toezichthouders binden. Het is dan aan de na-
tionale toezichthouders om op basis van deze adviezen
en besluiten van de Autoriteiten maatregelen te treffen
jegens financiële ondernemingen. Slechts bij hoge uit-
zondering kunnen de Autoriteiten zich rechtstreeks tot
financiële ondernemingen richten. Dit kan alleen, indien
de nationale toezichthouder de adviezen of besluiten van
de Autoriteiten niet opvolgt.
Hierna volgt een beknopt overzicht van de tweedelijns
bevoegdheden van de Autoriteiten.83

6.2.1. Verbieden van gevaarlijke financiële
activiteiten

De Autoriteiten kunnen financiële activiteiten tijdelijk
verbieden of beperken.84 Vereist is, dat deze financiële
activiteiten een ‘bedreiging vormen voor het ordelijk
functioneren en de integriteit van de financiële markten
of de stabiliteit van het gehele financiële systeem van de
Unie of een deel ervan’. Deze kapstokbevoegdheid moet
worden geactiveerd en de voorwaarden voor uitoefening
moeten nader worden gespecificeerd in specifieke regel-
geving. Een voorbeeld waarbij de kapstokbevoegdheid is
geactiveerd betreft de AIFM-Richtlijn.85 ESMA kan natio-
nale toezichthouders gebieden de verhandeling van
deelnemingsrechten in niet Europese beleggingsinstel-
lingen te verbieden. Een ander voorbeeld is de Short sel-
ling-Verordening die ESMA de bevoegdheid geeft het
aangaan van short transacties te verbieden.86 ESMA kan
in beide gevallen haar bevoegdheden pas uitoefenen als
de nationale toezichthouders zelf onvoldoendemaatrege-
len hebben getroffen.87 Is echter sprake van een financiële
noodtoestand (waarover hiernameer), dan is de bevoegd-
heid van ESMA breder en kan ESMA ook financiële acti-
viteiten tijdelijk verbieden of beperken zonder dat dit is
geregeld in specifieke regelgeving.

6.2.2. Nemen van noodmaatregelen

Als sprake is van een ‘financiële noodtoestand’, kunnen
de Autoriteiten noodmaatregelen treffen.88De ‘financiële
noodtoestand’, is een situatie van ‘ongunstige ontwikke-
lingen die de ordelijke werking en de integriteit van de
financiële markten of de stabiliteit van het financiële
stelsel in de Unie geheel of gedeeltelijk ernstig in gevaar
kunnen brengen’. De financiële noodtoestand kanworden
uitgeroepen door de Raad en uitsluitend na ontvangst
van een verzoek hiertoe van een Autoriteit, de Commissie
of de European Systemic Risk Board (ESRB). Door de fi-
nanciële noodtoestand uit te roepen verleent de Raad een
of verscheidene Autoriteiten extra bevoegdheden.
Gedurende de financiële noodtoestand kan de desbetref-
fende Autoriteit specifieke nationale toezichthouders
dwingend instrueren om maatregelen te nemen om de
‘ongunstige ontwikkelingen’ aan te pakken door te verze-
keren dat financiële ondernemingen en de nationale
toezichthouders aan de Europese financiële toezichtregel-
geving voldoen. De Autoriteit stelt een termijn vast

Zie over de Autoriteiten en hun bevoegdheden uitvoerig Van Praag (2011), a.w. (supra noot 2); Grundmann-van de Krol (2010), a.w. (supra noot
2);Moloney (2010), a.w. (supranoot 2); A. Lefterov, ‘HowFeasible Is theProposal for Establishing aNewEuropeanSystemofFinancial Supervisors’,

81

LIEI 2011, p. 33-64 en A.T. Ottow, ‘Europeanisering van het markttoezicht’, SEW 2011, afl. 1, p. 3-17 en E. Wymeersch, ‘The European Financial
Supervisory Authorites or ESAs’, in: E. Wymeersch, K.J. Hopt & G. Ferrarini (red.), Financial Regulation and Supervision A Post-Crisis Analysis,
Oxford: Oxford University Press 2012, p. 232-317.
Zie voor de Credit RatingAgencies Verordening (EU) 513/2011 van het Europees Parlement en deRaad van 11mei 2011 tot wijziging vanVerordening
(EG) 1060/2009 inzake ratingbureaus. Zie voor de Trade Repositories artikel 55 e.v. Verordening (EU) 648/2012 van het Europees Parlement
en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters.

82

Ik baseer mij op mijn eerdere uitvoerige overzicht in Van Praag (2011), a.w. (supra noot 2).83
Artikel 9 lid 5 ESA-Verordening.84
Artikel 47 lid 4 AIFM-Richtlijn.85
Artikel 28 Verordening (EU) 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 betreffende short selling en bepaalde aspecten
van kredietverzuimswaps (hierna: de Short selling-Verordening).

86

Artikel 47 lid 5 AIFM-Richtlijn en artikel 28 lid 2 Short selling-Verordening.87
Artikel 18 ESA-Verordening.88
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waarbinnen de nationale toezichthouders aan de instruc-
tiesmoeten voldoen. Indien een nationale toezichthouder
na het verstrijken van de termijn Europese financiële
toezichtregelgeving niet of kennelijk onjuist toepast, kan
de Autoriteit een direct tot een financiële onderneming
gericht besluit nemen. De reikwijdte van deze laatste
bevoegdheid is beperkt, want de Autoriteit kan jegens fi-
nanciële ondernemingen uitsluitend direct werkende
Europese toezichtregelgeving (d.w.z. verordeningen) af-
dwingen. Een besluit van een Autoriteit heeft voorrang
op eerdere besluiten van de nationale toezichthouder.

6.2.3. Correctie van onjuiste toepassing van
toezichtregelgeving

De ESA-Verordening biedt de Autoriteiten handvatten
om ook buiten de financiële noodtoestand inbreuken op
financiële toezichtregelgeving te bestrijden.89De Autori-
teiten kunnen onderzoek doen naar situaties waarin een
nationale toezichthouder de Europese toezichtregelgeving
niet of onjuist heeft toegepast. De Autoriteiten kunnen
vervolgens de nationale toezichthouder een aanbeveling
doen om de geconstateerde inbreuk op de regelgeving te
beëindigen. De nationale toezichthoudermoet hierop de
desbetreffende Autoriteit informeren over de stappen die
hij neemt ter uitvoering van de aanbeveling.
Leidt deze gang van zaken niet tot een bevredigend resul-
taat, dan kan naar de Commissie worden geëscaleerd.
De Commissie kan een formeel advies uitbrengen op
grondwaarvan de nationale toezichthouder de noodzake-
lijke maatregelen dient te nemen om de Europese toe-
zichtregelgeving na te leven. De nationale toezichthouder
moet de Commissie melden hoe hij aan dit advies opvol-
ging heeft gegeven.
Leidt ook de betrokkenheid van de Commissie niet tot
het gewenste effect, dan kan de Autoriteit een voor de
relevante financiële onderneming rechtstreeks bindend
besluit nemen en daarmee de nationale toezichthouder
passeren. Dit besluitmoet (i) overeenkomstig het formele
advies van de Commissie luiden, (ii) kan zowel een in-
structie tot een doen als tot een laten inhouden, en (iii)
moet noodzakelijk zijn om de niet-naleving van de regel-
geving tijdig te verhelpen om neutrale concurrentievoor-
waarden op de markt te behouden of te herstellen of de
ordelijke werking en de integriteit van het financiële
stelsel te verzekeren. Dit besluit kan alleen dienen tot de
afdwinging van verordeningen en heeft voorrang op
eerdere besluiten van nationale toezichthouders over
dezelfde kwestie.

6.2.4. Het beslechten van geschillen

DeAutoriteiten kunnen specifieke bevoegdhedenworden
toegekend om te bemiddelen en uiteindelijk te beslissen
bij geschillen tussen nationale toezichthouders van ver-
schillende lidstaten.90 Het gaat hier om een kapstokbe-
voegdheid. In de ‘Omnibus’-Richtlijn91 en de AIFM-
Richtlijn is een aantal situaties benoemd waarin deze
bevoegdheid kan worden gebruikt. Tot dusverre betreft
het (i) de situatie – in de Omnibus-Richtlijn – dat een
nationale toezichthouder weigert informatie uit te wisse-
len of gezamenlijk onderzoek te doen en (ii) de situatie
– in de AIFM-Richtlijn– dat nationale toezichthouders
van mening verschillen over de vraag of een beleggings-
instelling uit een niet-lidstaat voldoet aan alle eisen om
in de Europese Unie actief te mogen zijn.
De geschillenbeslechtingsprocedure vangt aan met een
verzoeningsfase, waarin de Autoriteit bemiddelt. Mocht
in deze verzoeningsfase geen overeenstemming tussen
de nationale toezichthouders worden bereikt, dan kan de
Autoriteit een besluit nemen dat de nationale toezicht-
houders bindt. Volgt de nationale toezichthouder het
besluit van de Autoriteit niet op en heeft dit tot gevolg
dat een financiële onderneming niet voldoet aan verorde-
ningen, dan kan de Autoriteit de nationale toezichthouder
passeren en zich in een besluit direct tot de financiële
onderneming richten.

6.3. Toezicht door de ECB

De ECB wordt samen met nationale toezichthouders
verantwoordelijk voor het toezicht op banken in de
eurozone.92DeECBheeft hiertoe ondermeer de volgende
taken (en bevoegdheden):93

1. verlenen en intrekken van vergunningen;
2. verlenen van verklaringen van geen bezwaar voor

gekwalificeerde deelnemingen;94

3. zorgen voor de naleving van de prudentiële eisen
(onder meer eisen ten aanzien van de solvabiliteit
en de liquiditeit van banken);

4. toezien op de governance van banken (onder meer
de vraag of de bestuurders van de bank geschikt en
betrouwbaar zijn en of het beloningsbeleid in over-
eenstemming ismet de geldende Europese regelge-
ving);

5. uitoefenen van toezicht op onder meer de solvabili-
teit en inrichting van de organisatie van banken; en

6. treffen van diverse handhavingsmaatregelen.95

Artikel 17 ESA-Verordening.89
Artikel 19 ESA-Verordening.90
Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG,
2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EGwat de bevoegd-

91

heden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor
verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft.
Zie de SSM-Verordening.92
Artikel 4 SSM-Verordening. Zie naderN.B. Spoor&B.H.M. Fleuren, ‘DeBankenunie – rechtsbescherming bij het Single SupervisoryMechanism’,
FR 2013, p. 233-237 en W.H. Bovenschen e.a., ‘Europees bankentoezicht (SSM). Juridische en praktische perspectieven’, NtER 2013, p. 364-373.

93

Een gekwalificeerde deelneming is een aandeelhouderschap van meer dan 10% in een bank.94
Artikel 16 lid 2 en artikel 18 SSM-Verordening.95
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Voor zover de Europese regelgeving waarop de ECB toe-
ziet in verordeningen staat, werkt deze direct en kan de
ECB deze zonder meer toepassen. Richtlijnen vereisen
echter implementatie. Voor zover de regelgeving in
richtlijnen staat, past de ECB daarom de nationale imple-
mentatiewetgeving toe.96 De ECB heeft bovendien alle
toezichtsbevoegdheden die de nationale toezichthouders
op grond van hun nationaal recht hebben, voor zover
deze bevoegdheden voortvloeien uit Europese regelge-
ving.97

Belangrijk is dat de ECBhet bankentoezicht niet helemaal
zelf uitvoert.98 Bij kleinere banken wordt het toezicht in
beginsel door de nationale toezichthouders uitgevoerd.99

De ECB voert alleen de taken hierboven genoemd onder
1 en 2 zelf uit. Met betrekking tot de andere taken geeft
de ECB slechts algemene instructies aan nationale toe-
zichthouders.100 De ECB kan echter op ieder moment
het toezicht volledig naar zich toe trekken en alle toezichts-
bevoegdheden zelf gaan uitoefenen.101

Het toezicht op de grote banken voert de ECB in beginsel
wel zelf uit, maar zij kan hierbij een beroep doen op na-
tionale toezichthouders die de ECB van informatie moe-
ten voorzien,102moeten assisteren bij het doen van onder-
zoeken103 en beslissingen moeten voorbereiden.104 De
nationale toezichthouders werken dan onder de verant-
woordelijkheid van de ECB.105

Het toezicht door de ECB op banken uit de eurozone kan
dus op drie manieren plaatsvinden:
i. De ECB kan rechtstreeks toezicht houden. Hierbij

ontvangt een bank dus voor hembindende besluiten
rechtstreeks van de ECB. Dit is het geval bij grote
banken, bij de verlening van vergunningen of ver-
klaringen van geen bezwaar voor gekwalificeerde
deelnemingen bij kleine banken, of bij kleine ban-
ken waarbij de ECB het toezicht naar zich toe heeft
getrokken.

ii. Nationale toezichthouders kunnen de ECB assiste-
ren. In dit geval voeren zij taken uit in opdracht van
en onder verantwoordelijkheid van de ECB.106

iii. De ECB kan het toezicht aan nationale toezichthou-
ders delegeren. Dit is het uitgangspunt bij kleine

banken. Hoewel de ECB overall verantwoordelijk
blijft voor het toezicht, houdt de nationale toezicht-
houder zelf toezicht en is hij zelf verantwoordelijk
voor zijn beslissingen.107 De bank in kwestie ont-
vangt de voor hem bindende besluiten van zijn na-
tionale toezichthouder.

Tot slot merk ik op dat de ECB in relatie tot de EBA geldt
als nationale toezichthouder.108 Dit betekent dat de EBA
de hierboven in paragraaf 6.2 vermelde bevoegdheden
ook kan uitoefenen jegens de ECB.
Ik bespreek nu hoe de eerder geschetste Europese aan-
sprakelijkheidsregels tot toepassing komen op de Euro-
pese toezichthouders, waarbij ik onderscheidmaak tussen
claims van gedupeerde cliënten en financiële onderne-
mingen en tussen de Autoriteiten en de ECB.

6.4. Door een Autoriteit gedupeerde cliënten

Bij rechtstreeks toezicht door een Autoriteit, spelen bij
een aansprakelijkstelling door gedupeerde cliënten geen
bijzondere complicaties bij de toepassing van de aanspra-
kelijkheidsregels.
Wanneer de Autoriteit alleen tweedelijns toezicht uit-
oefent, is de kans dat deze door gedupeerde cliënten
succesvol aansprakelijk kan worden gesteld klein,109want
er zijn dan twee extra drempels diemoeten worden geno-
men.
Ten eerste moet de Autoriteit onrechtmatig hebben ge-
handeld. Hiervan zal niet snel sprake zijn. Immers het
verwijt is dan, dat de Autoriteit zich had moeten realise-
ren dat een nationale toezichthouder onvoldoende toe-
zicht hield en hadmoeten ingrijpen. Aan dit vereiste kan
niet snel zijn voldaan, aangezien het uitgangspunt is dat
de nationale toezichthouder zelf toezicht houdt.
Ten tweede moet aan het vereiste dat rechten zijn toege-
kend aan particulieren zijn voldaan. Ook hiervan lijkt mij
doorgaans geen sprake, nu het tweedelijns toezicht
vooral erop is gericht om (i) het toezicht binnen Europa
te uniformeren, (ii) tot een consistentere toepassing van

Artikel 4 lid 3 SSM-Verordening.96
Artikel 9 lid 1 SSM-Verordening.97
Artikel 6 lid 4 SSM-Verordening.98
Een bank is in ieder geval groot als deze (i) veel activa heeft (meer dan € 30 000 000 000), (ii) groot is in verhouding tot de economie van de
lidstaat waar deze gevestigd is (de balans van de bank bedraagt meer dan 20% van het BBP van de lidstaat) of (iii) door de ECB als groot wordt
aangewezen. Zie artikel 6 lid 4 SSM-Verordening.

99

Artikel 6 lid 5 onderdeel a SSM-Verordening.100
Artikel 6 lid 5 onderdeel b SSM-Verordening.101
Artikel 6 lid 2 SSM-Verordening.102
Artikel 9 lid 1 en artikel 12 lid 4 SSM-Verordening.103
Artikel 15 SSM-Verordening.104
Artikel 6 lid 3 SSM-Verordening.105
In artikel 6 lid 3 SSM-Verordening staat dat de nationale toezichthouder onder de verantwoordelijkheid van de ECB werkt indien deze de ECB
assisteert en dat dan niet wordt afgedaan aan ‘de verantwoordelijkheid en de verantwoordingsplicht’ van de ECB.

106

In artikel 6 lid 6 SSM-Verordening staat dat de nationale toezichthouders zelf verantwoordelijk zijn voor het door hen uitgeoefende toezicht.107
Verordening (EU) 1022/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van Verordening (EU) 1093/2010 tot op-
richting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden
opgedragen krachtens Verordening (EU) 1024/2013 van de Raad, punt 4.

108

Zie in dezelfde zin de Minister van Financiën in Kamerstukken II 2011/12, 33058, 9, p. 11.109
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de regelgeving te komen, en (iii)macroprudentiële bedrei-
gingen te bezweren.110

6.5. Door de ECB gedupeerde cliënten

Als de ECB door gedupeerde cliënten verweten wordt
onvoldoende toezicht te hebben gehouden, dient eerst te
worden nagegaan of de ECB verantwoordelijk is voor het
toezicht. Als de ECB verantwoordelijk is, zullen de hier-
voor uiteengezette algemene eisen voor aansprakelijkheid
gelden.
Het toezicht op grote banken valt volledig onder verant-
woordelijkheid van de ECB, ook indien dit in de praktijk
wordt uitgevoerd door nationale toezichthouders die de
ECB assisteren.
Bij kleine banken geldt als uitgangspunt dat de verant-
woordelijkheid voor het toezicht door de ECB is gedele-
geerd aan de nationale toezichthouders. Dan is dus de
nationale toezichthouder aansprakelijk. Gaat het echter
om fouten bij het aangaan van gekwalificeerde deelne-
mingen of bij de vergunningsverlening, dan is de ECB
aansprakelijk. Deze activiteiten behoren immers ook bij
kleine banken tot de exclusieve bevoegdheid van de ECB.
Ook als de ECB het volledige toezicht voor een kleine
bank naar zich toe heeft getrokken, is de ECB aansprake-
lijk.

6.6. Door de Autoriteiten gedupeerde financiële
ondernemingen

Als een financiële onderneming is gedupeerd door het
handelen van een Autoriteit acht ik de kans dat deze
Autoriteit (ook bij tweedelijns toezicht) succesvol aanspra-
kelijk kanworden gesteld reëel. Immers als een Autoriteit
jegens een financiële onderneming een besluit neemt,
dan moet dit besluit aan de toepasselijke eisen voldoen.
Bij het toezicht door de Autoriteiten speelt wel de vraag
wanneer precies sprake is van een besluit. Naar mijn
oordeel zijn drie gevallen te onderscheiden.
Ten eerste kan de Autoriteit een besluit nemen dat is
geadresseerd aan een financiële onderneming. In dat
geval is sprake van een besluit dat rechtstreeks door de
financiële onderneming kan worden aangevochten. Als
het besluit een gekwalificeerde schending inhoudt, zal
de Autoriteit aansprakelijk zijn.
Ten tweede kan de Autoriteit een besluit nemen dat is
geadresseerd aan een nationale toezichthouder maar dat
dermate weinig ruimte overlaat aan de nationale toezicht-
houder voor eigen inbreng, dat de nationale toezichthou-
der weinig anders kan doen dan het besluit over te nemen
op zijn eigen briefpapier. De nationale toezichthouder

heeft dan dus nauwelijks of geen discretionaire bevoegd-
heid over hoe hij het besluit uitvoert. In dat geval kan de
financiële onderneming het besluit van de Autoriteit
rechtstreeks aanvechten, ofschoon dit besluit niet aan de
financiële onderneming was geadresseerd.111 Indien het
besluit een gekwalificeerde schending inhoudt, dan is de
Europese toezichthouder aansprakelijk jegens de finan-
ciële onderneming.112

De derde mogelijkheid is, dat de Autoriteit geen besluit
neemt,maar slechts de nationale toezichthouder adviseert
een bepaald besluit te nemen. Als de nationale toezicht-
houder het advies opvolgt, kan de financiële onderneming
hierdoor schade lijden. Deze situatie is vergelijkbaarmet
het arrest Arizmendi.113 Arizmendi was naar zijn mening
benadeeld door Frankrijk. Frankrijk had Arizmendi een
lucratief monopolie ontnomen. Frankrijk had dit echter
gedaan naar aanleiding van een advies van de Commissie,
dat inhield dat Frankrijk hiertoe krachtens Europees recht
verplicht was. Arizmendi stelde de Commissie aanspra-
kelijk. Ofschoon het advies van de Commissie niet bin-
dend was, verklaarde het Gerecht van eerste aanleg
Arizmendi ontvankelijk. Reden hiervoor was dat elke
handeling van een instelling van de Europese Unie in
beginsel aan de rechter moet kunnen worden voorge-
legd.114 Het Gerecht wees de vordering inhoudelijk af,
omdat een advies van de Commissie dat niet bindend is
niet tot een schadevergoedingsverplichting kan leiden.115

Ingeval de nationale toezichthouder op advies van een
Autoriteit een beslissing neemt, zal een vordering van
de financiële onderneming jegens deze Autoriteit dus
weliswaar ontvankelijk zijn, maar inhoudelijk worden
afgewezen.

6.7. Door de ECB gedupeerde financiële
onderneming

De aansprakelijkheid van de ECB jegens financiële onder-
nemingen volgt in grote lijnen hetgeen hierboven is uit-
eengezet over de aansprakelijkheid van de Autoriteiten.
Steeds zal men zich de vraag moeten stellen of de ECB
of de nationale toezichthouder het litigieuze besluit heeft
genomen. Als een besluit op het briefpapier van de ECB
staat, is meteen duidelijk dat de ECB ook aansprakelijk
kan worden gesteld. Als het besluit echter op het briefpa-
pier van een nationale toezichthouder staat, is de ECB
alsnog aansprakelijk als (i) de nationale toezichthouder
de ECB assisteerde en daarmee onder de verantwoorde-
lijkheid van de ECB werkte (situatie ii genoemd in para-
graaf 6.3) of (ii) indien duidelijk wordt dat de nationale
toezichthouder door instructies van de ECB de facto geen

Preambule 11 ESA-Verordening. Zie in dezelfde zin de beslissing van de Board of Appeal van de European Supervisory Authorities van 24 juni
2013, r.o. 26. Deze beslissing is gepubliceerd op de website van de European Banking Authority. Zie www.eba.europa.eu/-/the-joint-board-of-

110

appeal-of-the-esas-publishes-today-its-decision. Zie over deze beslissing nader E.J. van Praag, ‘Eerste Beslissing EBA Board van Appeal’, FR 2013,
p. 342-345 en JOR 2013/306, m.nt. Bierens.
Lenaerts e.a. (2006), a.w. (supra noot 57), p. 252 en Van Praag (2011), a.w. (supra noot 2), p. 266.111
HvJ EG 26 februari 1986, 175/84 (Krohn/Commissie), r.o. 19-23. Zie tevens Lenaerts e.a. (2006), a.w. (supra noot 57), p. 378.112
Gerecht EU 18 december 2009, T-440/03 (Arizmendi).113
Gerecht EU 18 december 2009, T-440/03 (Arizmendi), r.o. 69. Zie tevens Gutman, a.w. (supra noot 16), p. 708.114
Gerecht EU 18 december 2009, T-440/03 (Arizmendi), r.o. 76 en 77. Zie tevens Lenaerts e.a. (2006), a.w. (supra noot 57), p. 378 en daar aange-
haalde jurisprudentie.

115
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discretionaire bevoegdheid had over hoe de instructies
van de ECB uit te voeren.

7. Aansprakelijkheid van DNB of AFM
naar Europees recht

Dan nu de vraag of het Europese recht tot gevolg kan
hebben dat de aansprakelijkheidsbeperking van artikel
1:25d Wft buiten toepassing moet blijven en wat hiervan
dan de gevolgen zouden zijn.116 Eerst zal ik de aansprake-
lijkheidsbeperking van artikel 1:25dWft nader introduce-
ren.

7.1. De aansprakelijkheidsbeperking van artikel
1:25d Wft

Toezichthoudersaansprakelijkheid is in Nederland onder-
deel van het normale leerstuk van de onrechtmatige daad
(d.w.z. artikel 6:162 en 163 BW).117 Behalve de wettelijke
aansprakelijkheidsbeperking van artikel 1:25d Wft is
hierover niets apart geregeld in de wet.118 Artikel 6:162
en 163 BW stellen samen vijf eisen voor aansprakelijk-
heid:119

i. Ermoet sprake zijn een van een onrechtmatige daad.
Er moet dus een handeling (of omissie) hebben
plaatsgevonden die inbreuk maakte op een recht of
strijdig was met een wettelijke plicht of met wat
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk
verkeer betaamt.

ii. Deze onrechtmatige daad moet kunnen worden
toegerekend aan de dader.

iii. Er moet sprake zijn van schade.
iv. De schademoet zijn veroorzaakt door de onrechtma-

tige daad.
v. De geschonden norm moet strekken tot bescher-

ming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft
geleden.

De aansprakelijkheidsbeperking van artikel 1:25dWft ziet
op de toerekening, de tweede hierboven vermelde eis,
aangezien het verband wordt gelegd tussen de concrete
dader en de gedraging.120 Artikel 1:25d Wft beperkt de

aansprakelijkheid van DNB en AFM tot gevallen van op-
zettelijk onbehoorlijke taakuitoefening, opzettelijk onbe-
hoorlijke uitoefening van bevoegdheden of grove schuld.121

Omde exacte gevolgen te bepalen is het belangrijk onder-
scheid te maken tussen het geval dat de cliënten gedu-
peerd zijn en het geval dat de financiële onderneming
gedupeerd is. In het kader van dit artikel zijn met de na-
me voorwaarden (i) onrechtmatigheid en (ii) toerekening
relevant.122

7.1.1. Gedupeerde cliënten; het Vie d’Or-arrest
van de Hoge Raad

Voor claims van gedupeerde cliënten – en onvoldoende
toezicht in het algemeen – geldt in Nederland de
Vie d’Or-norm uit het gelijknamige arrest van de Hoge
Raad. De polishouders van de verzekeringsmaatschappij
Vie d’Or verweten DNB, dat deze te laat en niet streng
genoeg had ingegrepen.123 In het bijzonder ging het erom
dat DNB te lang zou hebben gewacht een stille curator
te benoemen. Volgens de polishouders had dit al in no-
vember 1991 moeten gebeuren. DNB deed dit pas in no-
vember 1993. Indien DNB eerder een stille curator zou
hebben benoemd, dan had het faillissement van Vie d’Or
voorkomen kunnen worden en hadden de polishouders
geen ofminder schade geleden, zomeenden de polishou-
ders.
De Hoge Raad stelt in het Vie d’Or-arrest voorop dat de
rechter alle omstandigheden van het geval moet afwe-
gen:124

‘Bij de beantwoording van de vraag of het toezicht zoals
dat in de desbetreffende periode door de Verzekeringska-
mer is uitgeoefend voldoet aan de eisen die aan een be-
hoorlijk en zorgvuldig toezicht moeten worden gesteld,
komt het aan op alle omstandigheden van het geval.’

DeHoge Raad geeft vervolgens een aantal gezichtspunten
die de feitenrechter bij zijn oordeel moet betrekken. Het
gaat om een niet-limitatieve lijst van gezichtspunten.125

De volgende punten werden relevant geacht:126

– De toezichthouder heeft beleids- en beoordelings-
vrijheid.

Zie ook (maar beknopt) Sathie, a.w. (supra noot 7), p. 277 en Van Dam e.a., a.w. (supra noot 42), p. 81.116
Zie A-G L. Timmerman, punt 3.6 in zijn conclusie bij HR 13 oktober 2006, JOR 2006/295, m.nt. Busch (Vie d’Or), Kamerstukken II 2011/12,
33058, 9, p. 1 en A.S. Hartkamp&C.H. Sieburgh,Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 6. Verbintenissenrecht.
Deel IV. De verbintenis uit de wet, Deventer: Kluwer 2011, p. 297.

117

RvS 6mei 1997, ECLI:NL:RVS:1997:AA6762; Scheltema & Scheltema, a.w. (supra noot 50), p. 305; D. Busch, ‘Civielrechtelijke aansprakelijkheid
van financiële toezichthouders’, in: D. Busch e.a. (red.), Onderneming en financieel toezicht (Serie Onderneming en Recht, deel 57), Deventer:

118

Kluwer 2010, p. 962 en G.E. van Maanen & R. de Lange, Onrechtmatige overheidsdaad, Rechtsbescherming door de burgerlijke rechter (Monografieën
privaatrecht nr. 3), Deventer: Kluwer 2005, p. 2.
Van Wijk, Konijnenbelt & Van Male, a.w. (supra noot 50), p. 743.119
Asser/Hartkamp-Sieburgh, a.w. (supra noot 117), p. 97, Affourtit & Lubach, a.w. (supra noot 7), p. 172-174.120
Stb. 2012, 265 en 289. Zie voor een uitvoerige bespreking van deze aansprakelijkheidsbeperking Van Praag (2013), a.w. (supra noot 7), p. 890-
912.

121

Terzijde wijs ik erop dat artikel 1:25d Wft ook nog de aansprakelijkheid beperkt door extra eisen te stellen aan de causaliteit. Zie hierover nader
Van Praag (2013), a.w. (supra noot 7), p. 913-915. Zie over de vraag in hoeverre eisen aan de causaliteit onder Europees recht zijn toegestaan nader
Sieburgh a.w. (supra noot 16), p. 483-485 en 510-512 en HvJ EU 20 oktober 2011, C-94/10 (Danfoss).

122

Het verzekeringstoezicht werd destijds uitgeoefend door de Verzekeringskamer, maar deze is inmiddels opgegaan in DNB.123
HR 13 oktober 2006, JOR 2006/295, m.nt. Busch (Vie d’Or), r.o. 4.3.3.124
Busch, a.w. (supra noot 118), p. 970 en de daar in noot 39 aangehaalde literatuur.125
Zie nader Van Praag (2013), a.w. (supra noot 7), p. 879 e.v.126
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– De rechter mag geen gebruikmaken van wijsheid
achteraf. De rechter moet uitgaan van de kennis die
de toezichthouder had, althans kon hebben.

– Er is sprake van repressief toezicht achteraf. Hierbij
past dat de toezichthouder pas kan optreden als
sprake is van een daadwerkelijke overtreding van
de normen.

– Er is bij financieel toezicht vaak sprake van een
toezichthoudersdilemma, waarbij te laat optreden
tot schade kan leiden bij de cliënten maar te vroeg
ingrijpen ook nadelig kan zijn voor de cliënten
vanwege de afbreuk aan het vertrouwen in de finan-
ciële onderneming dat hiermee gepaard gaat.

– De toezichthouder mag zaken niet op zijn beloop
laten. Als eerdere maatregelen niet tot de beoogde
effecten leiden, moet de toezichthouder nadere
maatregelen treffen.

Als echter de facto geen sprake is van een beleids- en
beoordelingsvrijheid127 of de toezichthouder ook achteraf
niet kan motiveren hoe toepassing van de beleids- en
beoordelingsvrijheid tot de genomen beslissing heeft
geleid,128 dan geldt de Vie d’Or-norm niet, althans dan
leidt deze tot een strengere toets. De rechter toetst het
handelen van de toezichthouder dan vol.
Als de toezichthouder te weinig toezicht heeft gehouden,
volgt de toerekenbaarheid volgens de heersende leer uit
de verkeersopvattingen.129Met andere woorden: als werd
geoordeeld dat de toezichthouder een fout had gemaakt,
dan was deze ook meteen toerekenbaar.
Door artikel 1:25d Wft wordt een extra drempel opgewor-
pen ten aanzien van de toerekenbaarheid. Er moet im-
mers sprake zijn van grove schuld of opzet. Dit is een
zwaardere norm dan de Vie d’Or-norm,130 hetgeen niet
bevreemdt nu de wetgever heeft aangegeven de
Vie d’Or-norm te willen aanscherpen.131 In de meeste si-
tuaties zal de aansprakelijkheidsbeperking toch weinig
toevoegen aan de Vie d’Or-norm. Het foutbegrip van de
Vie d’Or-norm is al dermate streng dat sowieso niet snel
een fout wordt aangenomen. DNB en AFM zijn tot op
heden nooit in hoogste instantie aansprakelijk gehouden
jegens gedupeerde cliënten.132Had de toezichthouder in
casu geen beleids- en beoordelingsvrijheid of kan deze
ook achteraf niet motiveren hoe hij deze heeft gebruikt,
dan leidt artikel 1:25dWft in de praktijk wel tot een andere
uitkomst.Waar eerst voldoendewas dat de toezichthouder
onrechtmatig had gehandeld, een drempel die dan relatief
makkelijk is te nemen, zal nu ook sprake moeten zijn
van grove schuld of opzet.

7.1.2. Gedupeerde financiële ondernemingen;
aansprakelijkheid voor onrechtmatige
besluiten

Indien de financiële onderneming is gedupeerd, zal
doorgaans sprake zijn van een besluit van een toezicht-
houder. Dit besluit wordt beoordeeld door de bestuurs-
rechter die slechts toetst of DNB of AFM het besluit
binnen de grenzen van haar bevoegdhedenmocht nemen.

HR20maart 1992,NJ 1993/547 (Bussluis), Zie ook C.C. vanDam,Aansprakelijkheid van Toezichthouders. Een analyse van de aansprakelijkheidsrisico’s
wegens inadequaat handhavingstoezicht en enige aanbevelingen voor toekomstig beleid (Deel I: Algemeen rapport,Deel II: Achtergrondstudies), London:
British Institute of International and Comparative Law 2006, p. 93 en Giesen, a.w. (supra noot 50), p. 87.

127

Hof ’s-Gravenhage 22 maart 2011, JOR 2011/236, m.nt. Van Ravels, r.o. 6.5 en punt 10 van de noot. Zie in dezelfde zin Van Dam e.a., a.w. (supra
noot 42), p. 45 waar wordt toegelicht dat de rechter binnen het kader van de beleids- en beoordelingsvrijheid het gedrag van de toezichthouder
nauwkeurig dient na te gaan.

128

Busch, a.w. (supra noot 118), p. 987; Scheltema & Scheltema, a.w. (supra noot 50), p. 346; J.E.M. Polak, ‘Overheidsaansprakelijkheid: iets aparts’?,
in: T. Barkhuysen, W. den Ouden & M.K.M. Tjepkema (red.), Coulant compenseren? (Meijers-reeks), Deventer: Kluwer 2012, p. 140. Anders: Van
Dam (2006), a.w. (supra noot 127), p. 88 die meent dat de toezichthouder ook een concreet verwijt moet kunnen worden gemaakt.

129

Van Praag (2013), a.w. (supra noot 7), p. 922.130
Kamerstukken II 2011/12, 33058, 9, p. 6.131
Zie Van Praag 2013, a.w. (supra noot 7), p. 871, noot 2.132

– 228 –

S
E

W
-

N
U

M
M

E
R

5
•

M
E

I
2
0
1
4



De bestuursrechter dient bij zijn toets de beleids- en be-
oordelingsvrijheid van de toezichthouder te respecteren,133

maar houdt anders dan bij de Vie d’Or-norm geen reke-
ning met het bestaan van een toezichthoudersdilemma
of de andere hierboven vermelde gezichtspunten. Deze
toets voor onrechtmatige besluiten is daarom lichter dan
de Vie d’Or-norm. Daarom is verhoudingsgewijs snel
sprake van een fout.134 De bestuursrechter toetst verder
alle besluiten van overheden aan de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur135 en hanteert hierbij geen beleids-
of beoordelingsvrijheid voor de toezichthouder.136

Heeft de bestuursrechter een besluit vernietigd, dan is
daarmee gegeven dat het besluit onrechtmatig is. Dit
volgt uit de leer van oneigenlijke werking van de formele
rechtskracht.137 Behoudens bijzondere omstandigheden
staat dan ook de toerekenbaarheid vast. De Hoge Raad
oordeelde dat ‘zelfs wanneer het overheidslichaam geen
enkel verwijt treft, moet worden aangenomen dat deze
onrechtmatige daad in beginsel voor rekening van het
overheidslichaam komt’.138 De facto is hier dus sprake
van toerekening krachtens verkeersopvattingen.139 In
Nederland geldt thans bij aansprakelijkheid voor beslui-
ten, anders dan onder het Europese recht,140 niet het
vereiste dat de onrechtmatige handeling van de toezicht-
houder ook verwijtbaar moet zijn.
Bij besluitaansprakelijkheid is er dus relatief snel sprake
van onrechtmatig handelen enwordt deze onrechtmatige
handeling nagenoeg automatisch aan de toezichthouder
toegerekend. De aansprakelijkheidsbeperking van artikel
1:25d Wft heeft bij besluitaansprakelijkheid een signifi-
cante impact.141De toerekenbaarheid door de oneigenlijke
werking van de formele rechtskracht staat namelijk niet
langer (welhaast) automatisch vast, maar er moet sprake
zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de toezicht-
houder. Door invoering van artikel 1:25d Wft is daarmee
een significante drempel geïntroduceerd.

7.2. Kan het Europese recht de aansprakelijkheids-
beperking opzijzetten?

DNB en AFM houden toezicht op recht, dat voor het
grootste deel bestaat uit Europese verordeningen en uit
de implementatie van Europese richtlijnen. Een schen-
ding van deze verordeningen of de implementatie van
richtlijnen, kan dus ook een schending van Europees
recht inhouden. In Francovich wordt vooropgesteld dat
de aansprakelijkheid van een lidstaat voor schending van
Europees recht naar nationaal recht moet worden beoor-
deeld.142 Echter, het Europese recht kan op tweemanieren
ertoe leiden dat de aansprakelijkheidsbeperking van arti-
kel 1:25d Wft opzij wordt gezet.143

7.2.1. Het effectiviteitbeginsel

De voorwaarden voor aansprakelijkheid mogen niet van
dien aard zijn, dat zij het verkrijgen van schadevergoeding
nagenoeg onmogelijk of uiterst moeilijk maken.144Dit is
het effectiviteitsbeginsel. Als het nationale recht eerder
tot aansprakelijkheid leidt dan het Europese recht, dan
moet het nationale recht worden toegepast.145 Als het
nationale recht moeilijker aansprakelijkheid aanneemt,
dient de rechter het Europese recht toe te passen.146 Het
Europese aansprakelijkheidsrecht neemt dan de plaats
in van het nationale/Nederlandse recht.147Zoals hiervoor
toegelicht in paragraaf 5.4.2, staat het Europese recht
naar alle waarschijnlijkheid eraan in de weg dat de aan-
sprakelijkheid van financiële toezichthouders wordt be-
perkt tot gevallen van opzet of grove schuld. Op financiële
toezichthoudersmoeten dezelfde Europese aansprakelijk-
heidsregels worden toegepast als op andere instellingen.
Deze constatering heeft in de praktijk drie gevolgen.
Ten eerste neemt het Europese recht relatief makkelijk
aansprakelijkheid aan, indien geen sprake is van een
discretionaire bevoegdheid bij de nationale toezichthou-

C.A. Doets & A.J.P. Tillema, ‘Bestuursrechtelijke handhaving van deWft’, in: D. Busch e.a. (red.), Onderneming en financieel toezicht (Serie Onder-
neming en Recht, deel 57), Deventer: Kluwer 2010, p. 910.

133

Voorbeelden van door de bestuursrechter vernietigde besluiten van DNB en AFM zijn: CBb 10 september 2013, JOR 2013/312, m.nt. Kuiper en
Voerman; Rb. Rotterdam 2 mei 2013, JOR 2013/179, m.nt. Doorenbos; Rb. Rotterdam 8 maart 2012, JOR 2012/119, m.nt. Lieverse; Rb. Rotterdam
20 oktober 2012, JOR 2012/13, m.nt. Roth; Rb. Rotterdam 4 augustus 2011, JOR 2011/337.

134

Zie ten aanzien van DNB en AFM i.h.b. Kamerstukken II 2003/04, 29708, 3, p. 19. Zie voor de algemene beginselen van behoorlijk bestuur uit-
voerig Van Wijk, Konijnenbelt & Van Male, a.w. (supra noot 50), p. 269 en Van Maanen & De Lange, a.w. (supra noot 118), p. 50.

135

HR 24 april 1992, NJ 1993/232, m.nt. Scheltema, r.o. 3.3; Doets & Tillema, a.w. (supra noot 133), p. 910 en Busch, a.w. (supra noot 118), p. 980.136
HR 23 december 2011, JOR 2012/49, m.nt. Van Ravels, NJ 2012/377, m.nt. Van Schilfgaarde (Palthe Voûte). Zie nader Van Praag (2013), a.w.
(supra noot 7), p. 887.

137

HR 31 mei 1991, NJ 1993/112, m.nt. Brunner, r.o. 3.3 en HR 1 juli 1993, NJ 1995/150, m.nt. Brunner, r.o. 3.2. Van Wijk, Konijnenbelt & Van Male,
a.w. (supra noot 50), p. 751, Polak, a.w. (supra noot 129), p. 139 en Scheltema & Scheltema, a.w. (supra noot 50), p. 314.

138

Asser/Hartkamp-Sieburgh, a.w. (supra noot 117), nr. 360 formuleren dit als volgt: ‘Wanneer een beschikking of andere publiekrechtelijke
rechtshandeling van een overheidslichaam door de rechter wordt vernietigd of onverbindend verklaard wegens strijd met een hogere regeling,

139

is de schuld van het overheidslichaam in beginsel gegeven; of, anders gezegd, wordt de onrechtmatige daad aan het overheidslichaam toegerekend
op grond van de in het verkeer geldende opvattingen.’
GvEA EG 9 september 2008, T-212/03 (MyTravel/Commissie), r.o. 85.140
De aansprakelijkheidsbeperking van artikel 1:25d Wft geldt ook voor de aansprakelijkheid voor besluiten. Dit staat expliciet in de memorie van
toelichting. Kamerstukken II 2011/12, 33058, 3, p. 4.

141

HvJ EG 19 november 1991, C-9/90 (Francovich), r.o. 42.142
Uiteraard moet eerst aan de voorwaarde zijn voldaan dat het Europese recht strekt ter bescherming van particulieren. Zoals hierboven toegelicht
is dit bij de Europese financiële wetgeving vaak het geval.

143

HvJ EG 5 maart 1996, gevoegde zaken C-46/93 en C-48/93 (Brasserie du Pêcheur), r.o. 74.144
Scheltema & Scheltema, a.w. (supra noot 50), p. 309.145
HvJ EG 5 maart 1996, gevoegde zaken C-46/93 en C-48/93 (Brasserie du Pêcheur), r.o. 79, Scheltema & Scheltema, a.w. (supra noot 50), p. 309
en Prechal (2006), a.w. (supra noot 19), p. 300.

146

Voor de volledigheid wijs ik erop dat het Europees recht strikt genomen onderdeel wordt van het Nederlandse recht. Zie Sieburgh a.w. (supra
noot 16), p. 465.

147
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der of indien de fout niet is gemaakt in de uitoefening
van de discretionaire bevoegdheid. Het Europese recht
hanteert dan de norm van een autoriteit die normale
zorgvuldigheid en voorzichtigheid hanteert (zie paragraaf
5.2). Dit is naarmijn oordeel een beduidend lichtere norm
dan die van opzet of grove schuld van artikel 1:25d Wft.
Het Europese aansprakelijkheidsrecht zal dan dusworden
toegepast, in plaats van het Nederlandse aansprakelijk-
heidsrecht inclusief artikel 1:25d Wft.
Ten tweede kent Europa net als Nederland algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.148 Wanneer een lid-
staat recht van Europese oorsprong uitvoert, zoals bijna
al het financiële recht, dient deze zich aan deze algemene
beginselen te houden.149 Voor overtredingen van deze
normen geldt een lichtere toets, dan die van opzet of
grove schuld.150 Verwezen wordt naar het hierboven be-
sproken arrest Schneider waar de Commissie verzuimd
had de betrokken partijen te horen.151

Ten derde ontstaat er een wisselwerking tussen de opstel-
ling van Europese toezichthouders enerzijds en DNB of
AFM anderzijds. Zo kan een Europese toezichthouder
DNB of AFM ten onrechte ertoe hebben gebracht een
bepaaldemaatregel te nemen. ESMA bijvoorbeeld onder-
houdt actieve contacten met de AFM en probeert de in-
terpretatie van regelgeving informeel en formeel op
Europees niveau te coördineren. Wanneer ESMA op een
bepaalde handelwijze aandringt die nadien in strijd met
Europees recht blijkt te zijn, dan kan AFM aansprakelijk-
heid afweren door erop te wijze dat deze handelwijze
mede is veroorzaakt door de opstelling van een Europese
instelling. Anderzijds is het mogelijk dat een nationale
toezichthouder een maatregel heeft genomen, terwijl de
Europese toezichthouder adviseerde hiervan af te zien.152

Dit is een feit dat tot de conclusie kan leiden dat sprake
is van gekwalificeerde schending door de nationale toe-
zichthouder. Van belang is de rechtsoverweging in Bras-
serie du Pêcheur, dat indien het Hof heeft vastgesteld dat
bepaald handelen in strijd ismet de Europese regelgeving
en de lidstaat de koers niet wijzigt, de schending daarmee
nagenoeg automatisch gekwalificeerd is. Ofschoon de
Europese toezichthouders een lagere status hebben dan
hetHof, wordt het risico dat een nationale toezichthouder
succesvol aansprakelijk kan worden gehouden voor een
bepaalde handeling vergroot, indien een Europese toe-
zichthouder heeft geadviseerd hiervan af te zien.

7.2.2. Het principe van equivalence

De voorwaarden voor aansprakelijkheid voor schending
van Europees recht mogen niet ongunstiger zijn dan die
welke voor gelijksoortige nationale vorderingen gelden.153

Dit is het zogenaamde equivalence-principe. Als vorderin-
gen jegens DNB of AFM die inhouden dat het Europese
recht geschonden is, onder Nederlands recht moeilijker
zijn te realiseren dan vergelijkbare vorderingen, dan
vereist het principe van equivalence dat de rechter die
aspecten van het Nederlandse recht die het moeilijker
maken DNB en AFM aansprakelijk te stellen buiten toe-
passing laat.154

Essentieel is de vraag wat in deze een vergelijkbare vor-
dering is. Vooropgesteld zij dat er weinig ‘guidance’ is
in de jurisprudentie over wat onder een vergelijkbare
vordering moet worden verstaan. In de jurisprudentie
van het Hof zijn slechts algemene regels geformuleerd:155

‘Het gelijkwaardigheidsbeginsel verlangt, dat de betrok-
ken bepaling gelijkelijk van toepassing is op vorderingen
die zijn gebaseerd op schending van het gemeenschaps-
recht, en op vorderingen die zijn gebaseerd op schending
van het nationale recht.
Omna te gaan, of het gelijkwaardigheidsbeginsel in casu
is geëerbiedigd, moet de nationale rechter, de enige die
rechtstreeks bekend is met de procesregels betreffende
de beroepen op het gebied van het arbeidsrecht, zowel
het voorwerp als de voornaamste kenmerken van de na-
tionale vorderingen onderzoeken, waarvan wordt gesteld
dat het soortgelijke vorderingen zijn.
Bovendien moet ieder geval waarin de vraag rijst of een
nationale procesregel minder gunstig is dan de regels
betreffende soortgelijke nationale vorderingen, door de
nationale rechter worden onderzochtmet in aanmerking-
neming van de plaats van die bepaling in de gehele pro-
cedure, en van het verloop en de bijzondere kenmerken
ervan, voor de verschillende nationale instanties. (…)
Mitsdien moet op het tweede onderdeel van de tweede
vraag worden geantwoord, dat de nationale rechter, om
te bepalen of een naar nationaal recht openstaand beroep
een beroep op basis van nationaal recht is dat vergelijk-
baar is met een beroep dat ertoe strekt de door artikel 119
van het Verdrag verleende rechten te doen gelden, moet
nagaan of de betrokken beroepen vergelijkbaar zijn wat

Zie voor een overzicht van deze beginselen D. Wyatt & A. Dashwood, European Union Law, London: Sweet & Maxwell 2006, p. 254 e.v. en
R. Widdershoven & M. Remac, ‘General Principles of Law in Administrative Law under European Influence’, European Review of Private Law
2012, p. 389 e.v.

148

Widdershoven & Remac, a.w. (supra noot 148), p. 387. Zie voor een voorbeeld waarin het Europeesrechtelijke ne-bis-in-idem-beginsel werd toe-
gepast op het handelen van de AFM: CBb 29 juni 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BW9888.

149

Eenzelfde gevolg wordt gewenst geacht door Van Zaal die erop wijst dat een financiële toezichthouder ook tijdens een crisis in staat moet zijn
de algemene maatregelen van behoorlijk bestuur te respecteren. P.J. van Zaal, ‘Tussen droom en daad staat de Wft in de weg’, in: F.G.B. Graaf,

150

R.H.Maatman & L.J. Silverentand (red.), Lustrumbundel 2012 Vereniging voor Effectenrecht (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut), Deventer:
Kluwer 2012, p. 110.
HvJ EG 16 juli 2009, C-440/07 (Schneider).151
Zo legt artikel 27 lid 2 Short selling-Verordening lidstaten de verplichting op EMSA te informeren als zij besluiten het aangaan van short trans-
acties te verbieden. ESMA geeft hierover dan een formeel advies. Een ander voorbeeld waarbij lidstaten ESMAmoeten informeren betreft artikel

152

25 lid 7 AIFM-Richtlijn. De Autoriteiten kunnen ook spontaan formele en informele adviezen verstrekken ingevolge artikel 17, 18 en 19 ESA-
Verordening.
HvJ EG 5 maart 1996, gevoegde zaken C-46/93 en C-48/93 (Brasserie du Pêcheur), r.o. 74.153
Zie nader Van Dam (2006), a.w. (supra noot 127), p. 215.154
HvJ EG 1 december 1998, C-326/96 (Levez), r.o. 43 en HvJ EG 16 mei 2000, C-78/98 (Preston), r.o. 57.155
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hun voorwerp, oorzaak en voornaamste kenmerken be-
treft.’

In essentie gaat het erom of DNB en AFM als financiële
toezichthouders een dermate afwijkende positie hebben,
dat zij alleenmet zichzelf vergeleken kunnen worden en
niet bijvoorbeeld met de Autoriteit Consument enMarkt
(ACM) of gemeenten die toezicht houden op gevaarlijke
installaties.156 De ACM of gemeenten kennen namelijk
geen beperking van de aansprakelijkheid. Als met de
ACM of gemeenten moet worden vergeleken, zal de
aansprakelijkheidsbeperking van artikel 1:25dWft buiten
toepassing moeten worden gelaten.
In dat geval geldt de leer van oneigenlijke formele
rechtskracht, zoals hierboven uiteengezet in paragraaf
7.1.2, weer onverkort. Artikel 1:25d Wft wordt dan voor
onrechtmatige besluiten volledig buitenspel gezet. Dit
zou een significante verbetering van de positie van de
gedupeerde financiële onderneming inhouden. Ik verwijs
hiervoor naar de laatste alinea van paragraaf 7.1.2.
Bij claims van gedupeerde cliënten zal eveneens artikel
1:25d Wft buitenspel worden gezet. Echter zoals reeds
toegelicht aan het einde van paragraaf 7.1.1 zal dit in de
praktijk weinig uitmaken, omdat reeds volgens de gang-
bare Vie d’Or-norm aansprakelijkheid lastig werd aange-
nomen. Dit is echter anders, zoals ook in paragraaf 7.1.1
beschreven, indien de overheid geen beleids- of beoorde-
lingsvrijheid had of ook nadien niet kan uitleggen hoe
deze zijn gebruikt.

8. Conclusie

In dit artikel heb ik het Europese aansprakelijkheidsrecht
voor financiële toezichthouders onderzocht.
Mijn eerste conclusie is dat veel Europese financiële
toezichtregelgeving ertoe strekt rechten toe te kennen
aan cliënten of financiële ondernemingen die zijn gedu-
peerd door het handelen van de toezichthouder. Het ar-
rest Peter Paul staat niet aan deze conclusie in de weg,
nu dit arrest alleen ziet op schadeclaims van gedupeerde
cliënten bij inadequaat prudentieel toezicht en niet op in-
adequaat gedragstoezicht of schadeclaims van financiële
ondernemingen. Tevens betoog ik dat het arrest Peter
Paul ook bij het prudentieel toezicht wel eens achterhaald
zou kunnen zijn door nieuwe regelgeving. Mijn tweede
conclusie is dat voor financiële toezichthouders geen
bijzondere beperkingen van de aansprakelijkheid gelden
en ook niet zijn toegestaan. Illustratief is dat in de SSM-
Verordening, waarin het prudentieel toezicht aan de ECB
is opgedragen, expliciet is opgenomen dat de ECB aan-
sprakelijk kan zijn. Voor de twee vragen die ik in de inlei-
ding stelde, betekent dit het volgende.

Mijn eerste vraag was of de Autoriteiten en de ECB suc-
cesvol aansprakelijk kunnen worden gesteld naar Euro-
pees recht en aanwelke voorwaarden dan dient te worden
voldaan. Mijn conclusie is dat de Autoriteiten en de ECB
inderdaad succesvol naar Europees recht aansprakelijk
kunnenworden gesteld. Voor deze Europese toezichthou-
ders gelden dezelfde aansprakelijkheidsnormen als voor
andere Europese instellingen. Dit betekent dat men in
essentie zal moeten nagaan of de Europese toezichthou-
der de grenzen van zijn discretionaire bevoegdheid ken-
nelijk en ernstig heeft miskend. Zo ja, dan volgt aanspra-
kelijkheid.
Mijn tweede vraag was of het Europese recht tot gevolg
kan hebben dat de aansprakelijkheidsbeperking van arti-
kel 1:25d in de NederlandseWet op het financieel toezicht
buiten toepassing moet blijven en wat hiervan dan de
gevolgen zouden zijn. Het antwoord is dat de aansprake-
lijkheidsbeperking opzij moet worden gezet, indien toe-
passing van de aansprakelijkheidsbeperking tot een voor
de gedupeerde ongunstiger uitkomst zou leiden dan het
Europese aansprakelijkheidsrecht. Deze mogelijkheid is
in het geval dat de nationale toezichthouder over een
kleine discretionaire bevoegdheid beschikt reëel. Dan
moet het voor de gedupeerde gunstigere Europese recht
worden toegepast. Ten tweede kan het Europeesrechtelij-
ke principe van equivalence tot gevolg hebben dat de
aansprakelijkheidsbeperking van artikel 1:25d Wft in het
geheel buiten werking moet blijven. In het geval van ge-
dupeerde cliënten zal dit in de meeste gevallen niet tot
een andere uitkomst leiden, maar in het geval van gedu-
peerde financiële ondernemingen wel. Dan geldt de leer
van oneigenlijke werking van de formele rechtskracht
weer onverkort, hetgeen betekent dat elke overschrijding
van zijn bevoegdheden door de toezichthouder automa-
tisch tot aansprakelijkheid leidt.
Tot slot kwam naar voren dat de verantwoordelijkheid
voor het financieel toezicht in steedsmeer situaties wordt
gedeeld tussen Europese en nationale toezichthouders.
Dan zalmen zich steedsmoeten afvragenwie verantwoor-
delijk is voor een bepaalde beslissing. De Europese toe-
zichthouders zijn niet alleen aansprakelijk, als (i) zij de
beslissing zelf aan de financiële onderneming hebben
geadresseerd, maar ook als (ii) zij krachtens de regelge-
ving formeel verantwoordelijk zijn voor de beslissing van
de nationale toezichthouder of (iii) zij de nationale toe-
zichthouder dermate dwingend hebben geïnstrueerd dat
de nationale toezichthouder bij het nemen van zijn be-
slissing geen eigen discretionaire bevoegdheidmeer had.
Uiteindelijk zal alleen het Europees Hof van Justitie de-
finitief uitsluitsel kunnen geven over de in dit artikel be-
handelde vragen. De belastingbetaler inmij hoopt dat dit
nog heel lang op zich laat wachten. De jurist in mij kijkt
hier reikhalzend naar uit.

Vgl. de opinie van A-G N. Jääskinen van 7 februari 2013 bij C-536/11, punt 35 en 36.156
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