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Financiële bijstand aan landen die in 
moeilijkheden verkeren
Zeven jaar geleden werd Europa geconfronteerd met een financiële crisis, die 
uitmondde in een staatsschuldencrisis. De staatsschuldencrisis was het gevolg 
van meerdere factoren, waaronder een gebrekkig toezicht op de banken, slecht 
begrotingsbeleid en de problemen waarmee grote financiële instellingen wer-
den geconfronteerd (en de daaruit volgende kosten voor de reddingsoperatie, 
die door de bevolking werden gedragen). De crisis rolde in twee golven over de 
lidstaten van de EU: eerst werden de landen die geen deel uitmaakten van de 
eurozone getroffen in 2008-2009, en later verspreidde de crisis zich ook naar de 
eurozone.

Maar werd deze turbulentie goed aangepakt? Om de financiële bijstand te 
verstrekken werden verschillende rechtsinstrumenten gebruikt. Lidstaten van 
buiten de eurozone konden het bestaande betalingsbalansmechanisme 
(BB) gebruiken. Ierland en Portugal kregen hulp uit het nieuw opgerichte 
Europees financieel stabilisatiemechanisme (EFSM) en de Europese Faciliteit 
voor financiële stabiliteit (EFSF). Alleen het BB en het EFSM werden ingesteld 
als EU-instrumenten op basis van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, aangezien de EFSF een intergouvernementeel instrument is dat 
buiten het EU-kader valt.

We analyseerden hoe de Commissie de financiële bijstand beheerde die werd 
verleend aan vijf lidstaten (Hongarije, Letland, Roemenië, Ierland en Portu-
gal), en deden procesgerichte aanbevelingen aan de Commissie.
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Wat controleerden we?
Reikwijdte van de controle
De controle had betrekking op het beheer door de Commissie van de financiële 
bijstand die werd verstrekt uit hoofde van de betalingsbalansfaciliteit en het 
EFSM, waarvoor de Commissie op de kapitaalmarkten leningen opnam met 
de EU-begroting als garantie. De controle omvatte de financiële bijstand aan 
Hongarije, Letland, Roemenië (de eerste twee programma’s), Ierland en Portugal, 
waarbij we hoofdzakelijk keken naar de rol van de Commissie in deze program-
ma’s. Ook onderzochten we de samenwerking van de Commissie met haar part-
ners (de ECB en het IMF), maar de partners zelf hebben we niet gecontroleerd.

Evenmin controleerden we de besluiten die op politiek niveau door de EU wer-
den genomen en we beperkten de reikwijdte van de controle op verschillende 
gebieden. We namen het contrafeitelijke scenario waarin geen financiële bij-
stand werd verstrekt of waarin het oplossen van de crisis op andere wijzen haal-
baar was (bijvoorbeeld door spreiding van overheidsschuld) niet in overweging. 
Evenmin beoordeelden we de houdbaarheid van de schuld of de waarschijn-
lijkheid dat de leningen zouden worden terugbetaald. Ook evalueerden we niet 
of de Raad de meest passende tekortdoelstellingen of structurele voorwaarden 
had gekozen om de crisis op te lossen. Bij de controle van de samenwerking van 
de Commissie met andere partners hebben we niet beoordeeld of de betrok-
kenheid van die partners gerechtvaardigd was.
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Controlevragen
We onderzochten of de financiële bijstandsprogramma’s op passende wijze 
door de Commissie werden beheerd. Dit werd nagegaan aan de hand van de 
volgende subvragen:

1 Werden de toenemende begrotingsrisico’s tijdig opgemerkt?

2 Waren de processen voldoende goed opgezet om alomvattende 
input te kunnen leveren voor de programmabesluiten?

3 Leende de Commissie tegen de best mogelijke rentetarieven en in 
overeenstemming met de beste praktijken voor schulduitgifte?

4 Werden met de financiële bijstandsprogramma’s de 
hoofddoelstellingen ervan bereikt?



04

Wat stelden we vast?
Sommige waarschuwingssignalen bleven 
onopgemerkt
We mogen niet vergeten dat er voor de crisis reeds een kader bestond voor 
het toezicht op de begrotingen van de lidstaten. Het was de verantwoorde-
lijkheid van de Commissie om de Raad te waarschuwen voor de groeiende 
begrotingson evenwichtigheden. De Commissie was niet voorbereid op de 
eerste verzoeken om financiële bijstand.

Wij hebben vastgesteld dat de Commissie de overheidsbegrotingen van de 
landen sterker inschatte dan zij in werkelijkheid waren. Een belangrijke tekort-
koming van de beoordelingen van de Commissie vóór 2009 was het gebrek aan 
verslaglegging over de opbouw van voorwaardelijke verplichtingen voor de 
overheidssector, die tijdens de crisis al snel uitgroeiden tot werkelijke verplich-
tingen. Ook besteedde de Commissie niet voldoende aandacht aan het verband 
tussen grote buitenlandse financiële stromen, de gezondheidstoestand van 
banken en, uiteindelijk, de overheidsfinanciën.

Hervormingen van het stabiliteits- en groeipact in 2011, 2013 en 2014 moesten 
de tekortkomingen uit de periode voor de crisis verhelpen door te voorzien in 
meer macro-economisch toezicht. In 2008 was de Commissie echter onvoldoen-
de voorbereid om de financiële bijstand in goede banen te leiden toen landen 
hun verzoeken daartoe begonnen in te dienen.
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De uitdaging het hoofd bieden
Achter de feiten aanhollen
De Commissie was in staat haar nieuwe taken op het gebied van programma-
beheer op zich te nemen, zoals het voeren van gesprekken met nationale auto-
riteiten, het opstellen van programmaprognoses en ramingen van financierings-
kloven en het vaststellen van de nodige hervormingen. Gezien de aanvankelijke 
tijdsdruk en beperkte relevante ervaring was dit een hele prestatie.

De Commissie ging veelal grondig te werk om de informatie te verkrijgen die zij 
nodig had. Zij heeft steeds meer interne deskundigheid opgebouwd en contac-
ten gelegd met allerlei belanghebbenden in de landen die om hulp vroegen.

Complexe instrumenten
Het opstellen van macro-economische prognoses en tekortramingen was niet 
nieuw. De Commissie gebruikte een bestaand, nogal omslachtig prognose-in-
strument op basis van spreadsheets. De kwaliteitscontrole bleef hoofdzakelijk 
beperkt tot het op elkaar laten aansluiten van de verschillende onderdelen van 
de prognoses, waarbij het management nooit om de redenering achter de ver-
onderstellingen bij de prognose vroeg. Het was bijzonder moeilijk om de aan-
nemelijkheid van belangrijke veronderstellingen, zoals begrotingsmultipliers, 
te beoordelen, niet alleen in latere evaluaties, maar ook tijdens het eigenlijke 
opstellen van de prognoses door het management.
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Kinderziekten
De bijstandsprogramma’s hadden over het algemeen een degelijke basis, 
gezien het toenmalige EU-beleid en de economische kennis die op dat moment 
beschikbaar was. Een vaak voorkomende tekortkoming in de processen van de 
Commissie was echter het gebrek aan documentatie. Er werd niet teruggekeken 
in de tijd om de genomen besluiten te evalueren. Een deel van de essentiële 
informatie die naar de Raad werd doorgestuurd, zoals de eerste ramingen van 
de financieringskloof voor sommige programma’s, konden we niet beoordelen.

Dat is deels te verklaren door de context van de crisis, de aanvankelijke tijds-
druk en het feit dat programmabeheer iets nieuws was voor de Commissie. De 
beschikbaarheid van gegevens verbeterde mettertijd, maar zelfs voor de meest 
recente programma’s ontbraken nog belangrijke documenten.

De voorwaarden in de memoranda van overeenstemming (MoU’s) werden 
grotendeels gerechtvaardigd door specifieke verwijzingen naar het besluit van 
de Raad. De voorwaarden waren echter niet altijd voldoende toegespitst op de 
door de Raad vastgestelde algemene economische beleidsvoorwaarden.
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Verschillende benaderingen
We vonden verschillende voorbeelden van landen in een vergelijkbare situatie 
die niet op dezelfde manier werden behandeld. De voorwaarden voor bijstand 
werden in elk programma anders beheerd. In sommige programma’s waren de 
voorwaarden over het algemeen minder strikt, waardoor ze gemakkelijker na 
te leven waren. Wanneer landen met soortgelijke structurele tekortkomingen 
met elkaar werden vergeleken, werd vastgesteld dat de vereiste hervormingen 
niet altijd in verhouding stonden tot de ondervonden problemen of dat ze een 
volledig andere benadering volgden. Sommige, maar niet alle tekortdoelstellin-
gen van de landen werden sterker afgezwakt dan de economische situatie leek 
te rechtvaardigen.

Beperkte kwaliteitscontrole
Een van de redenen voor deze tekortkomingen was dat de programmaopzet 
en -monitoring grotendeels in handen waren van de programmateams van 
de Commissie. Voordat de belangrijkste documenten die het resultaat waren 
van de werkzaamheden van een team bij de Raad of de Commissie terecht-
kwamen, werden ze geëvalueerd, maar deze evaluatie schoot in verschillende 
opzichten tekort. De onderliggende berekeningen werden niet geëvalueerd 
door mensen buiten het team, de werkzaamheden van de deskundigen werden 
niet grondig onder de loep genomen en het evaluatieproces werd niet goed 
gedocumenteerd.
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Ruimte voor verbetering
Positief is dat de programmadocumenten, die de basis vormen voor de beslui-
ten van de Raad of de Commissie, aanzienlijk zijn verbeterd sinds het eerste ver-
zoek om financiële bijstand. De reden daarvoor is de toewijzing van bijkomend 
personeel aan het programmabeheer, het feit dat er meer ervaring werd opge-
daan en dat men beter voorbereid was. Zelfs in de meest recente programma-
documenten ontbreekt echter nog essentiële informatie.

Voor monitoring gebruikte de Commissie streefdoelen voor op transactiebasis 
berekende tekorten. Dat zorgt voor samenhang met de procedure bij buiten-
sporige tekorten, maar betekent ook dat wanneer er een besluit wordt genomen 
over de voortzetting van het programma, de Commissie niet met zekerheid kan 
zeggen of de begunstigde lidstaat de tekortdoelstelling heeft gehaald, aange-
zien op transactiebasis berekende tekorten pas kunnen worden vastgesteld 
nadat er enige tijd is verstreken. Er werd niet systematisch verslag uitgebracht 
over de naleving van de voorwaarden.

Er werden veel verschillende termen gebruikt om niet-naleving aan te duiden, 
hetgeen tot verwarring leidde. Over sommige voorwaarden werd geen verslag 
uitgebracht. Bij een aantal voorwaarden werd gemeld dat zij werden nageleefd, 
terwijl dat in werkelijkheid niet het geval was.
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Leningen voldeden aan de 
financieringsbehoeften, hoewel de 
omstandigheden het aanvankelijk 
moeilijk maakten om altijd de beste 
praktijk toe te passen
De schuldemissies door de Commissie waren een succes, aangezien alle obliga-
ties voldoende vraag aantrokken vanuit de kapitaalmarkten om uitverkocht te 
raken. De Commissie gaf de obligaties tijdig uit. De uiteindelijke kosten van de 
schuld waren in overeenstemming met de markt en met die van vergelijkbare 
schulden. Wat de werkelijke procedure betreft, lagen de prijsniveaus soms hoger 
dan het prijsniveau dat aanvankelijk door de leidende banken werd aangegeven.

De eerste jaren vertoonde het schuldbeheersproces een aantal lacunes. Deze 
hiaten kunnen deels worden verklaard door het beperkte aantal Commissie-
medewerkers dat op deze activiteit werd gezet. De lacunes hadden geen aan-
toonbare impact op de uitkomst van de leningnemingen. De lacunes werden 
grotendeels verholpen in de latere obligatie-uitgiften, en de aanbeveling heeft 
dus betrekking op tekortkomingen waarvan tijdens de controle werd vastge-
steld dat ze nog niet waren verholpen.
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De programma’s beantwoordden aan 
hun doel
De herziene tekortdoelstellingen werden grotendeels gehaald, met enkele 
uitzonderingen. Toen de economische activiteit in 2009 afnam, zagen de landen 
hun inkomsten dalen, waardoor zelfs winsten uit nieuwe maatregelen aan de 
ontvangstenzijde teniet werden gedaan. Belastingneutrale of -compenserende 
hervormingen zorgden voor aanvullende begrotingskosten op de korte termijn, 
en sommige landen namen bijkomende belastingmaatregelen om de afnemen-
de verhouding tussen de belastingopbrengsten en het bbp te compenseren. 
Structurele tekorten verbeterden, maar niet altijd even snel. Een deel van de 
begrotingsaanpassing gebeurde op een niet duurzame manier. Landen gebruik-
ten eenmalige maatregelen om de doelstellingen te halen.

De lidstaten leefden de meeste voorwaarden in hun programma’s na, zij het 
soms met enige vertraging. Deze vertragingen waren meestal te wijten aan 
redenen waarop de Commissie geen vat had. In sommige gevallen legde de 
Commissie echter onrealistisch krappe termijnen op voor grootschalige hervor-
mingen. Een hoge mate van naleving betekent niet dat alle belangrijke voor-
waarden werden vervuld. Bovendien hebben we vastgesteld dat de lidstaten 
geneigd waren de naleving van de belangrijkste voorwaarden tot de eindfase 
van de programmaperiode te laten wachten.

De programma’s slaagden erin om hervormingen op gang te brengen. De 
landen voerden de door de programmavoorwaarden aangestuurde hervor-
mingen grotendeels door. Op het moment van de controle waren er nauwelijks 
hervormingen teruggedraaid. Teruggedraaide hervormingen werden gecom-
penseerd met alternatieve hervormingen, waarvan de potentiële impact vaak 
niet gelijkwaardig was.

In vier van de vijf landen vond de correctie van de lopende rekening sneller 
plaats dan verwacht. Dit is grotendeels te verklaren door de onverwachte 
verbetering van de inkomstenbalans en in mindere mate door de onverwachte 
verbetering van de handelsbalans.
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Wat hebben we aanbevolen?

a. De Commissie dient een instellingsbreed kader vast te stellen dat het 
mogelijk maakt om snel personeelsleden en deskundigheid van de 
Commissie te mobiliseren wanneer er een programma voor financiële 
bijstand komt. Ook moet de Commissie procedures ontwikkelen in het 
kader van de „twopack”-verordeningen.

b. Het prognoseproces dient te worden onderworpen aan een meer 
systematische kwaliteitscontrole.

c. Om ervoor te zorgen dat de factoren die ten grondslag liggen aan de 
programmabesluiten intern transparant zijn, moet de Commissie de 
gegevensregistratie verbeteren en daar meer aandacht aan besteden bij 
de kwaliteitsevaluatie.

d. De Commissie dient te zorgen voor passende procedures voor de 
kwaliteitsevaluatie van het programmabeheer en de inhoud van de 
programmadocumenten.

e. Met het oog op het begrotingstoezicht dient de Commissie in de 
memoranda van overeenstemming variabelen op te nemen die zij op 
korte termijn kan verzamelen.

f. De Commissie dient voorwaarden te onderscheiden op basis van 
het belang ervan en zich te richten op de werkelijk belangrijke 
hervormingen.

g. Voor eventuele toekomstige programma’s moet de Commissie 
proberen om de interinstitutionele samenwerking met andere 
programmapartners te formaliseren.

h. Het proces voor schuldenbeheer zou transparanter moeten zijn.

i. De Commissie dient de belangrijkste aspecten van de aanpassing van 
de landen verder te analyseren.
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Over BB/EFSM
Deze financiële bijstand moest de landen helpen om hun vervallende schuld 
en tekorten terug te betalen of te financieren. Hij vormde een buffer om de 
tenuitvoerlegging te vergemakkelijken van de aanpassingsprogramma’s die 
nodig waren om onderliggende problemen in de landen te verhelpen. In grote 
lijnen beantwoordden de mechanismen aan de behoefte om de stabiliteit 
van de eurozone of de EU in haar geheel te vrijwaren, het risico op besmetting 
te beperken en een plotselinge schok voor de economieën van begunstigde 
lidstaten te voorkomen.

De details van de doelstellingen van elk programma varieerden, maar het 
algemene doel van de financiële bijstand was om de lidstaten te laten terug-
keren naar een situatie van goede macro-economische of financiële gezondheid 
en hun vermogen om hun verplichtingen ten aanzien van de overheidssector 
(eurozone) of de betalingsbalans (niet-eurozone) na te komen, te herstellen.

De tijdlijn van de financiële bijstand die is verstrekt aan de vijf lidstaten waarop 
onze controle betrekking had, was als volgt:

Niet-eurozone

Eurozone

2014201320122011201020092008

LV (jan. ‘09 – jan. ’12)

HU (nov . ‘08 – nov. ‘10)

RO (juni ‘09 – juni ’11)

IE (dec. ‘10 – dec. ’13)

PT (mei ‘11 – mei ’14)

RO 2 (juni ’11 – mrt ’13)
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Belangrijkste kenmerken van de 
kredietfaciliteiten voor de vijf landen

BB EFSM EFSF

Institutionele vorm EU-mechanisme EU-mechanisme
Particuliere onder-
neming die eigen-
dom is van landen 
van de eurozone

Kapitaalstructuur
Gegaran-
deerd door de 
EU-begroting

Gegaran-
deerd door de 
EU-begroting

Garanties van 
landen uit de 
eurozone

Kredietverlenings-
capaciteit in euro 50 miljard euro 60 miljard euro 440 miljard euro

Instrumenten Leningen, 
kredietlijnen

Leningen, 
kredietlijnen

Leningen, obliga-
tieaankopen in de 
primaire en secun-
daire markten

Looptijd Permanent 
mechanisme

Tijdelijk 
mechanisme

Tijdelijk 
mechanisme

Belangrijkste besluit-
vormingsorganen

Raad, die handelt bij gekwalificeerde 
meerderheid op voorstel van de Euro-
pese Commissie

De raad van be-
stuur van de EFSF 
(d.w.z. leden van 
de Eurogroep)

Rechtsgrond voor 
financiering Artikel 143 VWEU Artikel 122 VWEU Intergouverne-

menteel besluit
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