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Persbericht 
Luxemburg, 30 november 2021 

EU-bankafwikkeling: EU-auditors geven een overzicht en een 
beoordeling van de voor 2020 verstrekte informatie over risico’s 

De Europese Rekenkamer moet jaarlijks verslag uitbrengen over eventuele financiële risico’s die 
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 2020 heeft de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) geen gerelateerde verplichtingen gerapporteerd in 
verband met een afwikkelingsbesluit, maar wel met betrekking tot rechtszaken over de 
bijdragen van banken aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (GAF). De auditors vinden 
de informatieverschaffing passend, maar wijzen op nieuwe jurisprudentie, die leidt tot lagere 
financiële risico’s. Daarom bevelen zij aan dat de GAR volgend jaar zijn risico’s opnieuw 
beoordeelt op basis van een nieuwe methode. 

Het GAM, dat in 2014 in werking trad, omvat de GAR, de Europese Commissie, de Raad en de 
nationale afwikkelingsautoriteiten. De GAR speelt een centrale rol en beheert het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, dat door banken wordt gefinancierd met vooraf te betalen 
bijdragen en kan worden gebruikt om de afwikkeling van banken te ondersteunen. Tot dusver is 
geen beroep gedaan op het GAF, maar er loopt een aanzienlijk aantal gerechtelijke procedures. 

“De uitkomst van gerechtelijke procedures in verband met de afwikkeling van banken en het effect 
daarvan zijn moeilijk te voorspellen”, aldus Rimantas Šadžius, het lid van de Europese Rekenkamer 
dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Voor belanghebbenden is het echter belangrijk om de 
beste schatting van de mogelijke financiële blootstelling te kennen. Daarom moet de GAR een 
manier vinden om de impact van lopende geschillen over de bijdragen van banken aan het fonds 
opnieuw te beoordelen, met name gezien de nieuwe jurisprudentie.” 

In verband met de afwikkeling van de Banco Popular Español in 2017 lopen er 100 zaken op EU-
niveau en 1 451 administratieve procedures en rechtszaken op nationaal niveau. De verzoekers 
vorderen de nietigverklaring van de afwikkelingsregeling van de GAR en het bevestigingsbesluit 
van de Commissie. Enkele verzoekers hebben ook een exceptie van onwettigheid opgeworpen 
tegen het onderliggende rechtskader en schadevergoedingen van de EU gevorderd. Ook zijn er bij 
rechterlijke instanties van de EU drie beroepen ingesteld tot nietigverklaring van de besluiten van 
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de GAR tot niet-afwikkeling van twee ABLV-banken en de PNB Banka. De GAR en de Commissie 
achtten een negatieve gerechtelijke uitkomst onwaarschijnlijk. Daarom verwachtten zij geen 
uitstroom van middelen en rapporteerden zij in verband hiermee geen gerelateerde verplichtingen 
voor het begrotingsjaar 2020. De auditors vonden geen bewijs dat deze beoordeling weersprak. 
De Raad is niet betrokken bij juridische aanvechtingen in verband met zijn afwikkelingstaken en 
heeft derhalve geen gerelateerde verplichtingen opgenomen. 
 
Wat de rechtszaken over de berekening van de bijdragen van banken aan het GAF betreft, heeft 
de GAR voor 2020 gerelateerde verplichtingen ter waarde van 5 561 miljoen EUR opgenomen in 
verband met 41 gerechtelijke procedures op EU-niveau. Anders dan in voorgaande jaren nam de 
GAR geen gerelateerde verplichtingen op in verband met nationale procedures tegen besluiten 
inzake vooraf te betalen bijdragen, in overeenstemming met een recent arrest van het Hof van 
Justitie waarin werd benadrukt dat nationale rechtbanken niet bevoegd zijn om deze besluiten 
nietig te verklaren. Anderzijds merken de auditors op dat de GAR, in het licht van het arrest van 
vorig jaar waarin de wettigheid van de onderliggende methodologie werd betwist, een voorzichtige 
benadering heeft gevolgd door het volledige bedrag van de betwiste vooraf te betalen bijdragen 
op EU-niveau op te nemen als gerelateerde verplichtingen. Zij wijzen er echter ook op dat het 
onwaarschijnlijk is dat de GAR het volledige bedrag van de bijdragen zal moeten vergoeden. 
Derhalve bevelen de auditors, mede gezien het nieuwe arrest van het Hof van Justitie waarin de 
geldigheid van de methode wordt bevestigd, aan dat voor 2021 opnieuw moet worden beoordeeld 
welke gerelateerde verplichtingen worden opgenomen. Er moet met name een methode worden 
ontwikkeld voor de berekening van het geraamde verschil in bijdragen tussen oorspronkelijke en 
potentieel herziene besluiten om eerlijke risicoramingen openbaar te maken. Zij bevelen ook aan 
dat de risicomonitoring ten aanzien van nationale zaken wordt voortgezet totdat de meeste zaken 
zijn opgelost. 
 

Achtergrondinformatie 

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 2020. Het verslag is in 23 EU-talen beschikbaar op de 
website van de ERK. 
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