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Controleurs publiceren verslag over gerelateerde verplichtingen van GAR, 
Commissie en Raad 

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) en de Europese Commissie moeten voortdurend 
hun financiële risico’s die voortvloeien uit gerelateerde verplichtingen in verband met rechtszaken 
rond de afwikkeling van banken evalueren, alsook de verantwoording daarvan, en wel met ingang 
van hun rekeningen over 2018, zo staat in een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer. De 
controleurs gingen na welke verplichtingen mogelijk voor de GAR, de Commissie en de Raad 
voortvloeien uit de hangende rechtszaken die werden aangespannen wegens hun maatregelen ter 
afwikkeling van falende of waarschijnlijk falende banken in de eurozone. Zij roepen op tot een 
beter beheer van de financiële risico’s die met deze rechtszaken gepaard gaan, aangezien het aantal 
rechtszaken verder kan toenemen. 

Wanneer een bank in de eurozone failliet gaat, moet het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme 
(GAM) ervoor zorgen dat de afwikkeling ervan zodanig wordt beheerd dat deze geen negatieve 
gevolgen heeft voor de economie of de belastingbetaler. In het kader van dit mechanisme is de GAR 
de afwikkelingsautoriteit voor alle belangrijke banken in de eurozone en voor kleinere 
grensoverschrijdende bankgroepen.  

In juni 2017 nam de GAR zijn eerste besluit, dat betrekking had op de afwikkeling van de Banco 
Popular. Tegen mei 2018 waren tegen dit besluit 103 rechtszaken aangespannen bij het Gerecht van 
de EU, terwijl ook 30 zaken werden aangespannen tegen de Commissie en één tegen de Raad. 
Boekhoudkundig gezien moeten alle betalingen die in de toekomst mogelijk verschuldigd zijn 
vanwege deze rechtszaken, worden vermeld als “gerelateerde verplichtingen”, tenzij deze 
onwaarschijnlijk worden geacht. 

De controleurs erkennen dat de GAR informatie over de aard en de planning van hangende 
rechtszaken correct heeft vermeld. Zij merken echter op dat de GAR niet in staat was om de mogelijke 
gevolgen ervan te voorzien, aangezien de uitkomst van deze rechtszaken in dit stadium moeilijk te 
voorspellen is gezien het complexe, specifieke en nieuwe rechtssysteem dat in het leven werd 
geroepen door het nieuwe wettelijk kader voor afwikkeling. Ook waarschuwen zij dat de komende 
paar jaar nieuwe rechtszaken kunnen ontstaan. 
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“Een toereikende kennis van de financiële risico’s waaraan de GAR is blootgesteld, is essentieel om het 
risicobeheer en de verantwoording te waarborgen”, aldus Ildiko Gall-Pelcz, het lid van de ERK dat 
verantwoordelijk is voor het verslag. 

Verder hebben de controleurs de gerelateerde verplichtingen in verband met vooraf te betalen 
bijdragen door banken in de eurozone aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds beoordeeld. Zij 
stellen vast dat er een groot aantal beroepen en rechtszaken bij nationale rechtbanken loopt met 
betrekking tot vooraf te betalen bijdragen. In zijn jaarrekening van 2017 maakte de GAR met 
betrekking tot vooraf te betalen bijdragen gerelateerde verplichtingen openbaar ter waarde van 1,4 
miljard EUR, die verder kunnen stijgen met 558 miljoen EUR door nieuwe vorderingen met betrekking 
tot 2018. De controleurs waarschuwen dat het in sommige gevallen kan voorkomen dat de GAR op 
grond van de wetgeving nationale afwikkelingsautoriteiten (NAA’s) schadevergoeding moet betalen 
voor verloren nationale rechtszaken. 

De Commissie besloot om geen gerelateerde verplichtingen te vermelden, aangezien zij alle 
vorderingen tot schadevergoeding voorbarig vond en toekomstige betalingen onwaarschijnlijk achtte, 
terwijl de tegen de Raad aangespannen zaak niet-ontvankelijk werd verklaard. 

De controleurs bevelen het volgende aan: 

- de GAR moet zijn boekhoudkundige ontwerprichtsnoeren afronden en goedkeuren, en deze 
volledig toepassen voor zijn jaarrekening van 2018; deze dienen de opneming van 
voorzieningen of de openbaarmaking van proceskosten te omvatten; 

- de GAR en de Commissie moeten de situatie wat betreft hun rekeningen over 2018 grondig 
herevalueren op basis van beschikbare gegevens zoals kwantificeerbare vorderingen, 
rechterlijke uitspraken en historische gegevens, in overeenstemming met de relevante 
boekhoudnormen;  

- de GAR dient adequate procedures en controles in te stellen om de juistheid, volledigheid en 
tijdigheid van informatie afkomstig van NAA’s te waarborgen, en dient te zorgen voor een 
adequaat controlespoor. 

Noot voor de redactie 

De GAR en het GAF worden volledig gefinancierd door de banksector.  

Bij het proces dat leidt tot het besluit om een entiteit onder afwikkeling te plaatsen zijn de ECB, de 
GAR, de Commissie en mogelijk de Raad betrokken.  

De controleurs beoordeelden de gerelateerde verplichtingen voor de GAR, de Commissie en de Raad 
die voortvloeiden uit de verrichting van hun taken uit hoofde van de GAM-verordening (Verordening 
(EU) nr. 806/2014) voor het begrotingsjaar 2017. Het verslag is in 23 EU-talen beschikbaar op de 
website van de ERK (eca.europa.eu). 

 

 


