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EU-controleurs publiceren een achtergronddocument 
over de waakhond over de verzekeringsmarkt 
Vandaag heeft de Europese Rekenkamer een achtergronddocument gepubliceerd over 
de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) en haar 
bijdrage aan het toezicht en de financiële stabiliteit in de EU-verzekeringssector. 
Achtergronddocumenten volgen op aankondigingen van controles en verschaffen 
informatie over lopende controletaken. Ze zijn een bron van informatie voor degenen 
die geïnteresseerd zijn in het gecontroleerde beleid en/of de gecontroleerde 
programma’s. 

Het document van vandaag bevat een overzicht van de verzekeringsmarkt in Europa en het 
regelgevingskader dat daarop van toepassing is. Ook zijn er paragrafen gewijd aan de organisatie 
en operationele omgeving van Eiopa, de middelen die eraan zijn toegewezen en de reikwijdte van 
haar activiteiten.  

De verzekeringssector is een belangrijk onderdeel van de financiële sector van de EU en beheert 
activa die Eiopa waardeert op ongeveer twee derde van het jaarlijkse bbp van de EU. De sector 
draagt bij tot economische groei en financiële stabiliteit door risico’s af te dekken en spaargelden 
aan te trekken. Indien de verzekeringsmaatschappijen deze rol niet zouden spelen, zou dit de 
werking van de financiële sector kunnen verstoren en dus een negatief effect kunnen hebben op 
de reële economie en het welzijn van consumenten. 

“Het doel van deze controle is de bijdrage van Eiopa aan een gemeenschappelijke cultuur op het 
gebied van toezicht op het verzekeringswezen te onderzoeken, alsmede de bevordering van 
convergentie op het gebied van toezicht in de Europese Unie. Dit is van uitermate groot belang als 
we consumenten van financiële diensten beter willen beschermen en verzekeringsmaatschappijen 
in alle lidstaten een gelijk speelveld willen garanderen”, aldus Rimantas Šadžius, het lid van de 
Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. 

De controle omvat een deskundigenanalyse op het gebied van stresstests en enquêtes die gericht 
zijn op nationale autoriteiten en verzekeringsmaatschappijen, alsmede bezoeken aan 
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verzekeringsorganisaties en andere belanghebbenden. Het controleverslag wordt naar 
verwachting voor eind 2018 gepubliceerd. 

 

Noot voor de redactie 

Uit de financiële crisis van 2008 bleek dat de Europese Unie (EU) niet adequaat was toegerust om 
te zorgen voor doeltreffende samenwerking en coördinatie tussen nationale financiële 
toezichthoudende instanties of voor een consistente toepassing van het rechtskader van de EU in 
alle lidstaten. Na 1 januari 2011 werden drie Europese toezichthoudende autoriteiten opgericht 
om het financieel toezicht op Europees niveau te verbeteren. Een daarvan was de Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa). De voornaamste doelstellingen van 
Eiopa zijn het waarborgen van een doeltreffend en consistent niveau van regulering en toezicht 
in de EU, een betere bescherming van de consument, het bestrijden van systeemrisico’s, het 
herstellen van het vertrouwen in het financiële systeem en het versterken van het toezicht op 
grensoverschrijdende verzekeringsgroepen. 

 


