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EU-bankafwikkeling: de informatieverstrekking over risico’s in
2019 is adequaat, maar EU-controleurs wijzen op mogelijke
toekomstige risico’s
De Europese Rekenkamer (ERK) moet jaarlijks verslag uitbrengen over eventuele financiële
risico’s, met name die welke uit gerechtelijke procedures voortvloeien, met betrekking tot het
gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM), het EU-systeem voor het beheer van de
ordelijke afwikkeling van falende banken in de bankenunie. Voor het begrotingsjaar 2019 heeft
de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) verslag uitgebracht over gerelateerde
verplichtingen met betrekking tot een aantal lopende juridische aanvechtingen. De controleurs
wijzen echter op de mogelijke financiële gevolgen van bepaalde opeenvolgende rechterlijke
uitspraken, alsmede op gevolgen van nieuwe juridische aanvechtingen.
Het GAM heeft tot doel de afwikkeling van een falende bank te beheren en hierbij de negatieve
gevolgen voor de reële economie en de belastingbetalers tot een minimum te beperken. De GAR
speelt een centrale rol in dit mechanisme, samen met de Europese Commissie, de Raad en de
nationale afwikkelingsautoriteiten. Het rechtskader voor de afwikkeling is relatief nieuw en heeft
een complex en specifiek juridisch landschap gecreëerd waarvoor geen precedenten bestaan. Er is
momenteel een aantal juridische geschillen in verband met de GAM-verordening aanhangig bij
rechterlijke instanties van de EU en van de lidstaten.
Gerelateerde verplichtingen en voorzieningen weerspiegelen het financiële risico waaraan een
entiteit is blootgesteld. Voor 2019 heeft de GAR gerelateerde verplichtingen ter waarde van
2 047 miljoen EUR opgenomen; de Commissie en de Raad hebben geen gerelateerde
verplichtingen opgenomen. De door de GAR gerapporteerde voorwaardelijke verplichtingen
hebben betrekking op juridische geschillen inzake de bijdragen die banken vooraf betalen voor de
financiering van het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (GAF). Er werd echter geen mogelijke
uitstroom van middelen vastgesteld met betrekking tot werkelijke afwikkelingsbesluiten omdat de
GAR en de Commissie het onwaarschijnlijk achtten dat dit zou gebeuren. De controleurs zagen
geen bewijs dat deze beoordeling zou tegenspreken.
“In 2019 was de informatieverstrekking inzake financiële risico’s adequaat,” aldus Rimantas
Šadžius, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Maar een
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aantal recente arresten en nieuwe rechtszaken kunnen extra financiële risico’s met zich
meebrengen. Anticiperen op dergelijke risico’s is een beginsel van goed en zorgvuldig beheer van
overheidsmiddelen. Daarom bevelen wij aan dat de GAR een grondige herbeoordeling uitvoert van
zijn risico’s voor de rekeningen betreffende 2020”.
In het licht van een aantal recente arresten van rechterlijke instanties van de EU merkten de
controleurs op dat de GAR alle lopende en nieuwe gerechtelijke procedures in verband met de
berekening van vooraf te betalen bijdragen aan het GAF opnieuw zal moeten beoordelen. Het
Gerecht heeft met name geoordeeld dat het rechtskader voor de berekeningsmethode gedeeltelijk
onwettig was. Aangezien de GAR van sommige zaken pas onlangs in kennis is gesteld, zijn de
controleurs van mening dat deze ook in aanmerking moeten worden genomen voor de rekeningen
betreffende 2020.
De meeste aanhangige rechtszaken inzake de afwikkeling van banken op EU- en nationaal niveau
houden verband met de afwikkeling van de Banco Popular Español in 2017. De verzoekers vorderen
de nietigverklaring van de afwikkelingsregeling van de GAR en het bevestigingsbesluit van de
Commissie. Daarnaast zijn er bij rechterlijke instanties van de EU drie beroepen ingesteld tot
nietigverklaring van de besluiten van de GAR tot niet-afwikkeling van twee ABLV-banken en de PNB
Banka (alle drie gevestigd in Letland). Enkele verzoekers hebben een exceptie van onwettigheid
opgeworpen tegen het onderliggende rechtskader en schadevergoedingen van de EU gevorderd.
Tegen deze achtergrond bevelen de controleurs aan dat de GAR en de Commissie alle rechtszaken
voor hun definitieve rekeningen in aanmerking nemen, evenals alle informatie die tot een
uitstroom van middelen zou kunnen leiden.
Achtergrondinformatie
Op 15 juni 2020 waren er 107 procedures aanhangig bij rechterlijke instanties van de EU naar
aanleiding van besluiten tot afwikkeling en niet-afwikkeling, 7 zaken in verband met het beginsel
dat geen enkele crediteur slechter af mag zijn (d.w.z. de behandeling van schuldeisers en
aandeelhouders in een insolventieprocedure) en 23 zaken tegen vooraf te betalen bijdragen aan
het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. Daarnaast werden 2 112 zaken op nationaal niveau
gemeld aan de GAR.
Dit controleverslag heeft uitsluitend betrekking op gerelateerde verplichtingen die voortvloeien
uit de verrichting door de GAR, de Europese Commissie en de Raad van hun taken krachtens de
GAM-verordening voor het begrotingsjaar 2019. Het verslag is in 23 EU-talen beschikbaar op de
website van de ERK (eca.europa.eu).
Perscontact
Claudia Spiti — E: claudia.spiti@eca.europa.eu M: (+352) 691 553547

2

