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Over het verslag:
Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme is het EU-systeem voor het beheer
van de afwikkeling van falende banken in de eurozone, waarbij de
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) een centrale rol speelt, samen met de
Commissie en de Raad. De GAR ziet toe op het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds
(GAF), waarop een beroep kan worden gedaan bij de afwikkeling van banken. Wij
moeten jaarlijks verslag uitbrengen over eventuele gerelateerde verplichtingen.
Tot dusver is er geen beroep gedaan op het GAF, maar er loopt een aanzienlijk
aantal gerechtelijke procedures met betrekking tot een eerste afwikkeling en andere
besluiten, alsook met betrekking tot vooraf te betalen bijdragen aan het GAF. Voor
het begrotingsjaar 2020 heeft de GAR verslag uitgebracht over gerelateerde
verplichtingen met betrekking tot juridische aanvechtingen van vooraf te betalen
bijdragen, maar niet met betrekking tot een afwikkelingsbesluit. We vonden geen
bewijs dat de beoordeling van de GAR weersprak. We merken echter wel op dat
latere rechterlijke uitspraken in 2021 mogelijk gevolgen hebben voor het bedrag aan
opgenomen gerelateerde verplichtingen in verband met de vooraf te betalen
bijdragen aan het GAF.
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Samenvatting
I Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme is het EU-systeem voor het beheer
van de afwikkeling van banken in de eurozone die falen of waarschijnlijk zullen falen.
De belangrijkste speler is de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR), een EUorgaan dat is gevestigd in Brussel. Deze beheert het gemeenschappelijk
afwikkelingsfonds, dat kan worden gebruikt om afwikkelingen van banken te
ondersteunen. Andere belangrijke spelers in het afwikkelingsproces zijn de Europese
Commissie en de Raad van de Europese Unie.

II Wij moeten jaarlijks verslag uitbrengen over eventuele gerelateerde verplichtingen

van de GAR, de Commissie of de Raad die voortvloeien uit de verrichting van hun
afwikkelingstaken. Gerelateerde verplichtingen en voorzieningen weerspiegelen het
financiële risico waaraan deze instanties zijn blootgesteld. Op 16 juni 2021 liepen er
verschillende procedures voor rechterlijke instanties van de EU en op nationaal niveau
tegen de GAR en de Commissie (maar niet tegen de Raad) met betrekking tot hun
afwikkelingstaken.

III Er zijn 100 zaken op EU-niveau die verband houden met de afwikkeling van Banco

Popular Español S.A., die in 2017 heeft plaatsgevonden. De verzoekers vorderen de
nietigverklaring van de afwikkelingsregeling van de GAR en het bevestigingsbesluit van
de Commissie. Voorts hebben enkele verzoekers bij de rechterlijke instanties van de
EU een exceptie van onwettigheid opgeworpen tegen het onderliggende rechtskader
en hebben zij schadevergoedingen gevorderd van de EU. Gezien het aantal en de
complexiteit van zaken in verband met deze afwikkeling en de vergelijkbare
aangevoerde middelen had het Gerecht eerst zes proefzaken geïdentificeerd en
geselecteerd voor de tweede ronde van de schriftelijke procedure en de hoorzitting;
hiervan zijn er vijf nog aanhangig. Voorts werden op nationaal niveau
1 451 administratieve procedures en rechtszaken ingeleid met betrekking tot de
afwikkeling van de Banco Popular Español S.A. Ook zijn er bij rechterlijke instanties van
de EU in totaal drie beroepen ingesteld tot nietigverklaring van de besluiten van de
GAR tot niet-afwikkeling van twee ABLV-banken en de PNB Banka.

IV In alle bovengenoemde gevallen besloot de GAR geen gerelateerde verplichting

op te nemen, aangezien hij het hiermee verbonden risico “onwaarschijnlijk” achtte.
Wij merken op dat het moeilijk is om in dit stadium de uitkomst van deze gerechtelijk
procedures te voorspellen, aangezien het rechtskader voor afwikkeling voor het eerst
op EU-niveau is toegepast in de zaak Banco Popular Español S.A. en er geen
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jurisprudentie ter zake bestaat. We vonden geen bewijs dat de beoordeling van de
GAR weersprak.

V Bovendien heeft de GAR na de afwikkeling van de Banco Popular Español S.A. in

maart 2020 geconcludeerd dat geen enkele getroffen aandeelhouder of crediteur
slechter af was dan het geval was geweest bij een nationale insolventieprocedure en
heeft hij bijgevolg besloten geen compensatie toe te kennen aan aandeelhouders en
crediteuren. Tegen dit besluit zijn zeven zaken aanhangig gemaakt bij het Gerecht. Dit
heeft één verzoek niet-ontvankelijk verklaard, maar de verzoeker heeft beroep
aangetekend. In dit verband heeft de GAR geen gerelateerde verplichtingen
opgenomen omdat hij de mogelijkheid van een negatieve uitkomst “onwaarschijnlijk”
achtte.

VI De GAR int de vooraf te betalen bijdragen aan het gemeenschappelijk

afwikkelingsfonds. In juni 2021 liepen er 44 zaken tegen besluiten inzake vooraf te
betalen bijdragen. De GAR heeft gerelateerde verplichtingen opgenomen ten bedrage
van 5 561 miljoen EUR met betrekking tot 41 gerechtelijke procedures, omdat hij het
risico van een uitstroom van economische middelen naar aanleiding van deze
procedures “mogelijk” achtte. De GAR heeft geen gerelateerde verplichtingen
opgenomen in verband met op nationaal niveau lopende juridische procedures tegen
besluiten inzake vooraf te betalen bijdragen. Hij beoordeelde het risico van een
uitstroom van economische middelen als gevolg van dergelijke procedures als
“onwaarschijnlijk”. Dit was gebaseerd op een arrest van het Hof van Justitie waarin
wordt bepaald dat nationale rechtbanken niet bevoegd zijn om deze besluiten nietig te
verklaren.

VII Wij merken op dat de GAR in deze zaak een voorzichtige aanpak heeft gevolgd.

We constateren echter dat in een arrest van het Hof van Justitie van juli 2021 (na de
rekeningen van 2020) de rechtsgrondslag voor de berekening van de vooraf te betalen
bijdragen geldig werd bevonden. Daarin werd ook benadrukt dat de GAR de betrokken
bank een gedetailleerdere motivering kan verstrekken van zijn besluiten over de
voorafgaande bijdragen zonder bedrijfsgeheimen van andere banken te schenden. Dit
arrest kan gevolgen hebben voor de bij het Gerecht aanhangige zaken betreffende
vooraf te betalen bijdragen, waarin de motivering door de GAR niet voldoet aan de
normen van het Hof.

VIII Ook tegen de Commissie — zowel de Commissie alleen als de Commissie en de
GAR samen — lopen gerechtelijke procedures voor rechterlijke instanties van de EU
met betrekking tot de afwikkeling van de Banco Popular Español S.A. De Commissie
heeft geen gerelateerde verplichtingen opgenomen, aangezien zij een hiermee
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verbonden uitstroom van economische middelen “onwaarschijnlijk” achtte. We troffen
geen bewijs aan dat in tegenspraak is met de beoordeling van de Commissie. De Raad
is niet betrokken bij juridische aanvechtingen in verband met zijn afwikkelingstaken en
heeft derhalve geen gerelateerde verplichtingen opgenomen.

IX Wij concluderen dat de GAR en de Commissie redelijke inspanningen hebben

geleverd om gerelateerde verplichtingen op te nemen wanneer zij daartoe reden
hadden, op basis van de beschikbare informatie bij de afsluiting van de rekeningen
over 2020. Gelet op latere gebeurtenissen, zoals het arrest van het Hof van Justitie
inzake vooraf te betalen bijdragen, bevelen wij aan dat de GAR de risicobedragen
opnieuw beoordeelt op basis van een nieuwe methode voor alle hangende zaken
betreffende voorafgaande bijdragen. Hoewel het risico van uitstroom van
economische middelen voor de GAR als gevolg van nationale zaken gelet op de
jurisprudentie onwaarschijnlijk is, bevelen wij daarnaast aan dat de GAR zijn procedure
voor monitoring van nationale zaken opnieuw invoert door de nationale
afwikkelingsautoriteiten te vragen een jaarlijkse beoordeling van het risico van
uitstroom van economische middelen voor de GAR te verstrekken.
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Inleiding
01 Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM) werd ingesteld bij

Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad 1 (GAMverordening) en is de tweede pijler van de bankenunie van de EU. Doel ervan is de
afwikkeling van banken die falen of waarschijnlijk zullen falen (failing or are likely to
fail, FOLTF) te beheren en hierbij de gevolgen voor de reële economie en het gebruik
van overheidsmiddelen tot een minimum te beperken. De Gemeenschappelijke
Afwikkelingsraad is de belangrijkste speler in dit mechanisme en tevens de
afwikkelingsautoriteit voor alle belangrijke banken 2 en voor minder belangrijke
grensoverschrijdende bankgroepen die in de eurozone zijn gevestigd 3. De GAR is op
1 januari 2015 een onafhankelijk orgaan geworden en heeft sinds 1 januari 2016
volledige afwikkelingsbevoegdheden.

02 Bij het proces dat leidt tot het besluit om een bank in afwikkeling te plaatsen zijn

de Europese Centrale Bank (ECB), de GAR, de Europese Commissie en mogelijk de Raad
van de Europese Unie betrokken 4. Onder bepaalde voorwaarden kan er een beroep
worden gedaan op het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (GAF, zie paragraaf 41)
om de afwikkeling te ondersteunen. De GAR en het GAF worden volledig gefinancierd
door de banksector.

03 Artikel 92, lid 4, van de GAM-verordening schrijft voor dat wij een verslag

opstellen over eventuele gerelateerde verplichtingen (voor de GAR, de Raad, de
Commissie of andere betrokkenen) die voortvloeien uit de verrichting door de GAR, de
Raad en de Commissie van hun taken uit hoofde van deze verordening. We mogen elk
van deze organen om informatie verzoeken die relevant is voor de vervulling van onze
taak5.

1

PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=NL

2

De term “bank” verwijst in dit verslag naar de in artikel 2 van de GAM-verordening
genoemde entiteiten.

3

Een lijst van banken waarvoor de GAR de afwikkelingsautoriteit is, is te vinden op:
https://www.srb.europa.eu/en/content/banks-under-srbs-remit.

4

Artikel 18 van de GAM-verordening.

5

Artikel 92, lid 8, van de GAM-verordening.
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Reikwijdte en aanpak van de controle
Reikwijdte van de controle

04 Dit controleverslag heeft uitsluitend betrekking op gerelateerde verplichtingen

die voortvloeien uit de verrichting door de GAR, de Commissie en de Raad van hun
taken uit hoofde van de GAM-verordening 6. Het heeft betrekking op het
begrotingsjaar 2020. Naast de gerelateerde verplichtingen die in 2020 zijn ontstaan,
dient de rekenplichtige rekening te houden met alle relevante informatie die wordt
verkregen tot de dag van de indiening van de definitieve rekeningen 7. Aanpassingen of
vermelding van aanvullende gegevens kunnen dan ook nodig zijn voor een getrouwe
en juiste weergave van de rekeningen en kunnen informatie omvatten die in de loop
van 2021 is verkregen. De rekeningen per 31 december 2020 werden ingediend:
o

door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad op 16 juni 2021;

o

door de Europese Commissie op 18 juni 2021;

o

door de Raad van de Europese Unie op 31 mei 2021.

05 We hebben ook de jaarrekeningen van de GAR , de Europese Commissie en de
8

Raad 9 voor het begrotingsjaar 2020 gecontroleerd. De resultaten van deze controles
worden in andere verslagen gepresenteerd.

06 Gerelateerde verplichtingen, ook wel voorwaardelijke verplichtingen genoemd,

dienen in de jaarrekening te worden opgenomen, zoals beschreven in EUboekhoudnorm 10, die is gebaseerd op internationale boekhoudnorm voor de
overheidssector (International Public Sector Accounting Standard) nr. 19 betreffende
voorzieningen, voorwaardelijke activa en voorwaardelijke verplichtingen (zie kader 1).
In essentie weerspiegelen gerelateerde verplichtingen en voorzieningen het financiële
risico waaraan de entiteit is blootgesteld.

6

Artikel 92, lid 4, van de GAM-verordening.

7

Artikel 98, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie.

8

Jaarverslag over de EU-agentschappen betreffende het begrotingsjaar 2020 (29.10.2021).

9

Jaarverslagen van de ERK betreffende het begrotingsjaar 2020 (26.10.2021).
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Kader 1
Definitie van een gerelateerde verplichting
Een gerelateerde verplichting is:
o

een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden
en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan niet
plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige gebeurtenissen
waarover de Europese Unie niet de volledige controle heeft;

o

of een bestaande verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het
verleden, maar die niet is opgenomen omdat het niet waarschijnlijk is dat een
uitstroom van economische middelen die economische voordelen of
dienstenpotentieel inhouden, vereist zal zijn om de verplichting af te
wikkelen of omdat het bedrag van de verplichting niet op voldoende
betrouwbare wijze kan worden bepaald.

07 Om te bepalen of een gerelateerde verplichting of een voorziening moet worden

opgenomen, moet worden beoordeeld hoe waarschijnlijk een uitstroom van
economische middelen (over het algemeen contanten) is. Als een toekomstige
uitstroom van middelen:
o

waarschijnlijk is, moet er een voorziening worden opgenomen;

o

mogelijk is, moet er een gerelateerde verplichting worden opgenomen;

o

onwaarschijnlijk is, is opname niet nodig.

08 De GAR, de Commissie en de Raad hebben deze waarschijnlijkheden verder

uiteengezet in hun respectievelijke boekhoudbeleid. In overeenstemming met de
marktpraktijken hebben de GAR en de Raad “onwaarschijnlijk” gedefinieerd als een
waarschijnlijkheid van minder dan 10 % en “mogelijk” derhalve als een
waarschijnlijkheid van 10 tot 50 % (zie figuur 1). De Commissie definieert
“onwaarschijnlijk” als een waarschijnlijkheid van minder dan 20 % en “mogelijk” als
een waarschijnlijkheid van 20 tot 50 %.
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Figuur 1 — Waarschijnlijkheden zoals gedefinieerd door de relevante EUorganen
ONWAARSCHIJNLIJK

MOGELIJK WAARSCHIJNLIJK
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≥10 % tot ≤50 %

≥10 % tot ≤50 %
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<10 %
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Afwikkelingsraad

>50 %

>50 %
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Commissie

<10 %

Europese Raad

Bron: Boekhoudpraktijken van de GAR, de Commissie en de Raad.

09 Op grond van EU-boekhoudnorm 10 moet voor elke categorie gerelateerde

verplichting de volgende informatie worden opgenomen:
o

een beknopte beschrijving van de aard van de gerelateerde verplichting;

o

een schatting van de financiële gevolgen ervan;

o

een indicatie van de onzekerheden die betrekking hebben op het bedrag van
iedere uitstroom of op het tijdstip waarop deze zal plaatsvinden;

o

de waarschijnlijkheid van een eventuele terugbetaling.

Controleaanpak

10 Op de datum van publicatie van de rekeningen waren gerechtelijke procedures

aanhangig tegen de GAR en de Commissie in verband met hun taken in het kader van
de GAM-verordening (zie tabel 1). Tegen de Raad liepen er geen gerechtelijke
procedures. Voor het begrotingsjaar 2020 heeft de GAR gerelateerde verplichtingen
ter waarde van 5 561 miljoen EUR opgenomen, terwijl de Commissie geen
gerelateerde verplichtingen heeft opgenomen. De opgenomen gerelateerde
verplichtingen houden allemaal verband met vooraf te betalen bijdragen aan het GAF.
Voor onze controle selecteerden we een steekproef van 33 zaken die aanhangig zijn bij
rechterlijke instanties van de EU en evalueerden we de relevante procesdossiers.
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Tabel 1 — Gerechtelijke procedures tegen de GAR en/of de Commissie in
verband met hun taken in het kader van de GAM-verordening

Zaken in verband met

Afwikkeling van de Banco
Popular Español S.A. (BPE)
Besluiten tot niet-afwikkeling
van ABLV en PNB Banka
Besluit inzake het beginsel
dat geen enkele crediteur
slechter af mag zijn voor de
BPE

Voor
rechterlijke
instanties
van de EU

Voor nationale
rechterlijke
instanties of
administratieve
procedures

100

1 451

3

Niet van
toepassing

6

Niet van
toepassing

Paragrafen in dit
verslag
15-20; 22-30; 6670; 75
31-35

36-39

Andere zaken in verband met
de BPE

4

0

Vooraf te betalen bijdragen

44

682

41-61; 71; 76-79

0

Niet van
toepassing

62-64

157

2 133

Administratieve bijdragen
TOTAAL

21, 40

Bron: ERK, gebaseerd op gegevens van de GAR en de Commissie op de datum van ondertekening van de
rekeningen; voor nadere bijzonderheden, zie de desbetreffende paragrafen; de tabel betreft niet de
zaken waarin uitsluitend om toegang tot documenten wordt verzocht, noch de personeelszaken die niet
relevant zijn voor de GAR-taken uit hoofde van de GAM-verordening.

11 Naast de steekproef van rechtszaken omvatte onze controle-informatie

informatie die werd verzameld aan de hand van vraaggesprekken met
personeelsleden, documentatie van de GAR, de Commissie en de Raad en
begeleidende brieven (“representation letters”) van externe advocaten. Wij hebben
het interne systeem beoordeeld dat de GAR heeft opgezet om procedures op nationaal
niveau te monitoren en hebben het bewijsmateriaal van een aantal nationale
afwikkelingsautoriteiten (NAA’s) geanalyseerd, evenals openbaar beschikbare
gegevens. Wij hebben ook de documentatie bestudeerd van de particuliere externe
auditor van de GAR, die de opdracht had gekregen de jaarrekening van de GAR te
controleren 10.
10

Artikel 104, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie bepaalt
dat een particuliere externe auditor de jaarrekeningen van de GAR moet verifiëren. We
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Opmerkingen
Deel I: Gerelateerde verplichtingen van de GAR

12 De rekeningen van de GAR bestaan uit twee delen (zie figuur 2). Deel I geeft de

dagelijkse werkzaamheden van de GAR weer. Het wordt gefinancierd door middel van
jaarlijkse administratieve bijdragen van alle banken. Deze bijdragen worden gebruikt
voor de administratie en werkzaamheden van de GAR. Deel II is het GAF, dat wordt
beheerd door de GAR. Het GAF wordt gefinancierd door banken, door middel van
jaarlijkse vooraf te betalen bijdragen totdat het streefbedrag is bereikt (zie kader 6).
De GAR kan daarnaast onder bepaalde omstandigheden bijdragen achteraf innen.
Indien nodig kunnen de financiële middelen van het GAF worden gebruikt ter
ondersteuning van een afwikkeling met behulp van specifieke instrumenten, mits aan
een aantal voorwaarden is voldaan 11.

Figuur 2 — Begroting van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

FINANCIERING

UITGAVEN

Deel I

Deel II

WERKZAAMHEDEN

GEMEENSCHAPPELIJK
AFWIKKELINGSFONDS

Administratieve bijdragen

Vooraf te betalen
bijdragen

Personeel, kantoren,
werkzaamheden van de GAR

Financiering van
afwikkelingen*

Bron: ERK, op basis van Verordening (EU) nr. 806/2014; *behoudens bepaalde beperkingen.

13 De rekenplichtige van de GAR bevestigde in een begeleidende brief

(“representation letter”) inzake de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2020 dat alle
gerelateerde verplichtingen waren opgenomen.

nemen de controlewerkzaamheden van de particuliere externe auditor in aanmerking bij de
opstelling van ons specifieke jaarverslag over de GAR, zoals vereist uit hoofde van
artikel 287, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
11

Zie artikel 76 van de GAM-verordening.
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14 De door de GAR opgenomen gerelateerde verplichtingen, evenals kwesties die

relevant zijn voor mogelijke gerelateerde verplichtingen, worden in de volgende
paragrafen uiteengezet.

Gerelateerde verplichtingen in verband met gerechtelijke procedures
naar aanleiding van afwikkelingsbesluiten

15 Op 7 juni 2017 vond de eerste en tot nu toe enige afwikkeling op EU-niveau

plaats, voor de BPE. De GAR heeft de afwikkelingsregeling voor de BPE vastgesteld en
de Commissie heeft deze bevestigd. Er is een aantal gerechtelijke procedures
aangespannen tegen de GAR en de Commissie met betrekking tot dit eerste
afwikkelingsbesluit en de latere besluiten van de GAR om de twee ABLV-banken en de
PNB Banka niet in afwikkeling te plaatsen (zie tabel 2).

Tabel 2 — Gerechtelijke procedures tegen de GAR en de Commissie in
verband met afwikkelingsbesluiten voor het Hof van Justitie van de
Europese Unie per 16 juni 2021
Aantal zaken
dat tegen de
GAR en
Commissie
gezamenlijk
loopt

Aantal zaken
dat
uitsluitend
tegen de
GAR loopt

Aantal zaken
dat
uitsluitend
tegen de
Commissie
loopt

Totaal

Afwikkelingsbesluit
over de BPE

29

70

1

100

Besluit inzake ABLV
Bank AS en ABLV
Bank Luxembourg

0

2

0

2

AS PNB Banka

0

1

0

1

29

73

1

103

Zaken in verband
met

TOTAAL

Bron: ERK, op basis van gegevens de GAR; zaken waarbij uitsluitend om toegang tot document wordt
verzocht of zaken in verband met het proces met betrekking tot het beginsel dat geen enkele crediteur
slechter af mag zijn (besluit inzake waardering 3) zijn niet opgenomen in de tabel.

16 Aangezien in de volgende paragrafen wordt verwezen naar gerechtelijke

procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU), is het belangrijk
om te herinneren aan de werkregelingen bij het HvJ-EU en aan de beschikbare
rechtsmiddelen tegen besluiten van instellingen, organen en instanties van de EU (zie
bijlage I voor meer informatie).

15
Beroepen tegen een afwikkelingsbesluit

17 De BPE was in juni 2017 beoordeeld als instelling die “faalde of waarschijnlijk zou

falen”. De GAR concludeerde dat redelijkerwijs niet te verwachten viel dat alternatieve
maatregelen van de particuliere sector het falen van de BPE zouden voorkomen en dat
de afwikkeling in het algemeen belang was (zie figuur 3). Dit heeft geleid tot de
afschrijving en omzetting van kapitaalinstrumenten en de verkoop van de bank voor
een bedrag van 1 EUR (zie kader 2).

Figuur 3 — Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (afwikkeling
van falende banken)
BESLUITVORMINGSKETEN

BETROKKEN SPELERS

Bank waarvan is vastgesteld dat zij faalt
of waarschijnlijk zal falen (Failing or
Likely to Fail — FOLTF)

Bestuursvergadering ECB/GAR

Zijn er tijdig alternatieve maatregelen in
de particuliere sector beschikbaar?

Bestuursvergadering GAR
in samenwerking met de ECB

JA

NEE

Is de afwikkeling noodzakelijk
in het openbaar belang?

Geen afwikkeling
Factoren die in aanmerking moeten worden genomen
voor het algemeen belang:

Bestuursvergadering GAR

continuïteit van kritieke functies; bescherming van de
financiële stabiliteit; bescherming van overheidsmiddelen;
bescherming van depositohouders; bescherming van gelden
en activa van cliënten.

JA

Vaststelling van een
afwikkelingsregeling

NEE

Liquidatie van een
bank volgens een
normale
insolventieprocedure

Bron: ERK en relevant rechtskader (Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de
Raad van 15 juli 2014).
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Kader 2
Samenvatting van de voornaamste elementen van het
afwikkelingsbesluit van de GAR met betrekking tot de Banco Popular
Español S.A.
1)

Afschrijving en omzetting van kapitaalinstrumenten ten bedrage van
4 130 miljoen EUR overeenkomstig artikel 21 van de GAM-verordening:

o

aandelenkapitaal: 2 098 miljoen EUR;

o

aanvullende tier 1-instrumenten: 1 347 miljoen EUR;

o

tier 2-instrumenten: 685 miljoen EUR.

2)

Verkoop van de Banco Santander S.A. voor 1 EUR overeenkomstig artikel 24
van de GAM-verordening.

Bron: Besluit van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad van 7 juni 2017 (SRB/EES/2017/08);
tier 1-instrumenten bestaan doorgaans uit eigen vermogen en ingehouden winsten; tier 2instrumenten kunnen hybride kapitaalinstrumenten, achtergestelde schuld en reserves omvatten.

18 Toen de GAR zijn rekeningen voor 2020 publiceerde, was er bij 23 van de 100

lopende zaken met betrekking tot besluiten over het al dan niet vaststellen van een
afwikkelingsregeling voor de BPE een vordering tot schadevergoeding ingesteld
wegens vermeende schade, naast een verzoek tot nietigverklaring van het
afwikkelingsbesluit. Van de 100 zaken was er bij 12 alleen sprake van een vordering tot
vergoeding van vermeende schade.

19 Gezien het aantal en de complexiteit van zaken in verband met de afwikkeling

van de BPE en de vergelijkbare aangevoerde middelen identificeerde en selecteerde
het Gerecht zes proefzaken 12 voor de tweede ronde van de schriftelijke procedure en
de hoorzitting 13. De GAR is de enige verweerder in twee van deze zes procedures en de
Commissie in één van deze procedures; in de overige drie procedures zijn de GAR en
de Commissie de medeverweerders. Alle andere zaken zijn opgeschort door het
Gerecht, hangende een definitieve uitspraak in deze zes proefzaken. In oktober 2019
heeft het Gerecht uitspraak gedaan in de eerste van de proefzaken en deze niet-

12

Krachtens artikel 69, punt d, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht kan
het Gerecht in bijzondere gevallen de behandeling schorsen wanneer dit voor een goede
rechtsbedeling is vereist.

13

Jaarverslag 2020 van de GAR, paragraaf 5.4.1.

17
ontvankelijk verklaard 14. Verzoekers hebben een hoger voorziening ingesteld tegen
deze beschikking bij het Hof van Justitie (HvJ), dat bij arrest van 4 maart 2021 uitspraak
heeft gedaan (zie kader 3) 15. De hoorzittingen over de resterende vijf proefzaken
vonden plaats in juni 2021.

Kader 3
Eerste BPE-proefzaak afgewezen
In eerste aanleg heeft het Gerecht het door een obligatiehouder ingestelde
beroep tot gedeeltelijke nietigverklaring van het BPE-afwikkelingsbesluit
verworpen op grond van het feit dat de nietigverklaring van de omzetting van
bepaalde tier 2-instrumenten de kern van het afwikkelingsbesluit zou wijzigen.
In hogere voorziening heeft het HvJ de beslissing van het Gerecht bevestigd en het
beroep verworpen. Het HvJ oordeelde dat de delen van het afwikkelingsbesluit
betreffende de afschrijving en de omzetting van de kapitaalinstrumenten niet
kunnen worden gescheiden van de rest van dat besluit en inzonderheid niet van
de keuze om gebruik te maken van het instrument van afwikkeling van de
onderneming door de verkoop ervan.
Het HvJ concludeerde dan ook dat het Gerecht terecht van oordeel was dat
artikel 6, lid 1, punt d), van het afwikkelingsbesluit intrinsiek verband hield met de
kern zelf van het afwikkelingsbesluit. Bijgevolg zou de gedeeltelijke
nietigverklaring van dat besluit afbreuk doen aan de kern van dat besluit die
vereiste dat alle tier 2-instrumenten van de PBE werden afgeschreven en
vervolgens werden omgezet in nieuw uitgegeven aandelen van de BPE.

20 Afwikkeling moet gebaseerd zijn op de waardering van de bank die faalt of

waarschijnlijk zal falen. Aangezien een afwikkeling binnen een korte periode dringend
kan worden, voorziet het rechtskader in het gebruik van een voorlopige waardering 16.
Hoewel in de GAM-verordening is bepaald dat een definitieve waardering ex post moet
worden verricht om de voorlopige waardering zo spoedig mogelijk te vervangen of aan
te vullen, heeft de GAR laten weten dat hij de onafhankelijke taxateur niet om een
definitieve waardering ex post van de nettowaarde van de activa van de BPE zou
verzoeken.

14

Beschikking van het Gerecht van 24 oktober 2019 in zaak T-557/17.

15

Zaak C-947/19 P.

16

Artikel 20, lid 10, van de GAM-verordening.
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21 Sommige verzoekers hebben bij het Gerecht beroepen tot nietigverklaring

ingesteld tegen de GAR. Het Gerecht heeft reeds een beschikking gegeven in twee
zaken 17, waarbij de beroepen niet-ontvankelijk werden verklaard. Tegen de uitspraken
van het Gerecht is beroep ingesteld bij het HvJ 18. In beide zaken heeft de advocaatgeneraal op 8 juli 2021 haar conclusie gepubliceerd waarin zij het standpunt van de
GAR steunt dat de oorspronkelijke verzoeken niet-ontvankelijk waren.

22 Enkele verzoekers stellen dat zij recht hebben op compensatie wanneer de

besluiten van de GAR of de Commissie nietig worden verklaard. Op grond van de
jurisprudentie van de EU dienen beroepen tot nietigverklaring en vorderingen tot
schadevergoeding echter verschillende doelen. Zelfs wanneer de beroepen slagen, is
het daarom onwaarschijnlijk dat deze verzoekschriften tot andere gerelateerde
verplichtingen dan proceskosten leiden.

23 Voor zijn definitieve rekeningen in 2020 beoordeelde de GAR een eventuele

uitstroom van economische middelen als gevolg van de lopende BPE-zaken als
“onwaarschijnlijk” 19; de GAR nam dan ook geen gerelateerde verplichtingen op. De
GAR heeft zijn conclusie gebaseerd op zijn beoordeling van de door de partijen
ingediende opmerkingen en bewijsstukken, en erkent daarbij dat het desbetreffende
rechtskader nieuw en complex is en dat er geen jurisprudentie ter zake bestaat.
Bovendien wees de GAR erop dat geen billijke raming kan worden gemaakt van de
bedragen waarover een geschil loopt.

24 We wijzen erop dat de BPE de eerste afwikkelingszaak van de GAR was en dat de

beoordeling van rechtszaken inherent subjectief is, aangezien dit gebeurt op basis van
deskundigenoordelen. Hoewel er talrijke zaken zijn aangespannen, zijn er nog geen
uitspraken gedaan over aangevoerde inhoudelijke middelen en bestaat er derhalve
geen jurisprudentie op EU-niveau. Op basis van de geëvalueerde controle-informatie
constateerden we dat enkele verzoekers beweerden dat de voorwaarden voor nietcontractuele aansprakelijkheid van de EU vervuld zijn. Hoewel het moeilijk is om de
uitkomst van deze gerechtelijke procedures in dit stadium te voorspellen vanwege het
complexe, specifieke en unieke rechtsstelsel van het nieuwe rechtskader voor
afwikkeling, is de door ons onderzochte controle-informatie niet in tegenspraak met

17

Zaken T-2/19 en T-599/18.

18

Zaken C-874/19 P en C-934/19 P.

19

Definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad betreffende het
begrotingsjaar 2020, blz. 36.
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de conclusie van de GAR in zijn rekening voor 2020 dat er geen gerelateerde
verplichtingen nodig zijn.

25 In het kader van hun beroepen tot nietigverklaring en/of vorderingen tot

schadevergoeding hebben enkele verzoekers ook een exceptie van onwettigheid
opgeworpen (zie figuur 4). Zij stellen dat het onderliggende rechtskader voor de
afwikkeling van de BPE, zoals bepalingen van de GAM-verordening, in strijd is met het
VWEU en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Indien de
rechterlijke instanties van de EU het hiermee eens zijn, kan de betwiste bepaling van
het rechtskader derhalve worden geacht niet van toepassing te zijn.

Figuur 4 — Besluitvormingsproces dat voorafgaat aan een afwikkeling en
huidige geschillen
BANKENUNIE
Rechtskader

Beoordeling van het
falen of waarschijnlijk
falen
Verzoekers

Gerechtelijke
stappen

Afwikkelingsregeling

Bevestigingsbesluit

Uitvoeringsbesluit

Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Europese Centrale Bank*
Gemeenschappelijke
Afwikkelingsraad
Gemeenschappelijke
Afwikkelingsraad
Europese Commissie
Raad van de Europese Unie

Nationale
afwikkelingsautoriteit

Bron: ERK, op basis van het rechtskader; * de ECB valt buiten de reikwijdte van deze controle.

26 Er werden bovendien beroepen tot nietigverklaring ingesteld tegen het besluit

van de ECB inzake het falen of waarschijnlijk falen (zie tekstvak 4), het
bevestigingsbesluit van de Commissie (zie tabel 2 en paragraaf 68) en het
uitvoeringsbesluit (zie paragraaf 28) van het Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), de Spaanse NAA.

20

Kader 4
Besluiten van de ECB inzake het falen of waarschijnlijk falen kunnen
niet worden aangevochten
De gerelateerde verplichtingen van de ECB vallen niet onder de reikwijdte van
deze controle (zie paragraaf 04). Er moet echter worden opgemerkt dat het
Gerecht besluiten inzake het falen of waarschijnlijk falen 20 beschouwt als
“voorbereidende maatregelen in een procedure die de GAR in staat moet stellen
een besluit te nemen over de afwikkeling van de betrokken bankinstellingen,
zodat tegen die handelingen geen beroep tot nietigverklaring openstaat”. Voorts
was het Gerecht van oordeel dat de ECB “geen enkele beslissingsbevoegdheid
[heeft] in het kader voor de vaststelling van een afwikkelingsregeling” 21.
In een beroepszaak 22 heeft het HvJ bevestigd dat de ECB weliswaar een prioritaire
rol heeft bij de beoordeling of een entiteit faalt of waarschijnlijk zal falen, gezien
haar deskundigheid als toezichthoudende autoriteit, maar dat zij die bevoegdheid
deelt met de GAR. Daarom is de beoordeling of een entiteit faalt of waarschijnlijk
zal falen door de ECB niet bindend voor de GAR. Aangezien deze beoordeling geen
definitieve handeling is die de positie van de instelling definitief bepaalt en die
beoogt bindende rechtsgevolgen in het leven te roepen welke de belangen van
een financiële entiteit kunnen aantasten, is de beoordeling door de ECB of een
entiteit faalt of waarschijnlijk zal falen geen handeling die op grond van
artikel 263 VWEU voor rechterlijke instanties van de EU kan worden
aangevochten.
Voorts vereist een beoordeling of een entiteit faalt of waarschijnlijk zal falen
formeel geen besluit over de vraag of de vergunning van een financiële entiteit
moet worden ingetrokken.
Beroepen tegen het uitvoeringsbesluit in het kader van een afwikkelingsregeling

27 De GAM-verordening bepaalt dat de GAR naar aanleiding van een

afwikkelingsbesluit, onder bepaalde omstandigheden, een NAA moet vergoeden voor
de schadevergoeding tot betaling waarvan zij door een nationaal gerecht is gelast 23.

20

Artikel 18, lid 1, van Verordening (EU) nr. 806/2014.

21

Beschikking van het Gerecht in zaak T-281/18 van 6 mei 2019, punten 34 en 36.

22

Arrest van 6 mei 2021 in de gevoegde zaken C-551/19 P en C-552/19 P, ABLV Bank tegen
ECB en Bernis e.a. tegen ECB.

23

Artikel 87, lid 4, van de GAM-verordening.
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Het is derhalve van belang dat de GAR op de hoogte is van lopende zaken inzake
schadevergoeding tegen NAA’s in deelnemende lidstaten.

28 Een afwikkelingsregeling die is goedgekeurd door de GAR en bevestigd door de

Commissie moet op nationaal niveau worden uitgevoerd. Derhalve stelde het FROB in
juni 2017 een uitvoeringsbesluit vast naar aanleiding van de bevestiging door de
Commissie van de afwikkelingsregeling voor de BPE 24. Tegen het besluit van het FROB
werd een aantal administratieve beroepen, aansprakelijkheidsvorderingen en
gerechtelijke procedures ingesteld. Het uitvoeringsbesluit is gebaseerd op nationaal
recht en kan derhalve worden onderworpen aan een nationale rechterlijke toetsing.
Het FROB moet de GAR een maandelijks verslag verstrekken over de uitvoering van de
afwikkelingsregeling en eventuele hieraan verbonden beroepen en vorderingen 25.

29 Volgens het laatste beschikbare verslag van het FROB van september 2021 had

het FROB 118 administratieve beroepen ontvangen tegen het bovengenoemde
uitvoeringsbesluit, die door het FROB allemaal waren afgewezen of niet-ontvankelijk
waren verklaard. Het FROB ontving ook 1 070 verzoeken om de inleiding van
administratieve procedures inzake de niet-contractuele aansprakelijkheid van de staat
op grond van het Spaanse nationale recht. Daarnaast spanden verzoekers
263 rechtszaken aan tegen het FROB. Laatstgenoemde gerechtelijke procedures zijn
echter opgeschort door de Spaanse “Audiencia Nacional” totdat het Gerecht uitspraak
heeft gedaan over de wettigheid van het afwikkelingsbesluit en daarmee verband
houdende aspecten, zoals de vertrouwelijkheid van de desbetreffende administratieve
dossiers. Tegen zes schorsingsbesluiten zijn beroepen ingesteld bij het Spaanse
hooggerechtshof, dat vijf beroepen niet-ontvankelijk heeft verklaard, en één rekwirant
heeft zijn beroep uiteindelijk ingetrokken.

30 Wij merken op dat de nationale procedures in grote mate afhangen van de

geldigheid van de afwikkelingsregeling en het bevestigingsbesluit van de Commissie.
We constateerden dat het FROB de GAR regelmatig informatie heeft verstrekt over de
nationale procedures. Indien de 263 bij de nationale rechtbanken aanhangige
gerechtelijke procedures een voor de rekwiranten gunstige uitkomst hebben en het
FROB schadevergoedingen moet betalen, is het mogelijk dat de GAR de
overeenkomstige bedragen geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen 26. In dit verband

24

Door het beheerscomité van de FROB aangenomen besluit van 7 juni 2017 inzake Banco
Popular Español S.A.:

25

Artikel 28, lid 1, punt b), iii), van de GAM-verordening.

26

Artikel 87, lid 4, van de GAM-verordening.
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heeft het FROB in haar begeleidende brief aan de GAR geoordeeld dat het moeilijk is
de uitkomst van deze geschillen redelijkerwijs te voorspellen vanwege het complexe,
specifieke en unieke rechtsstelsel dat is gecreëerd met het nieuwe rechtskader voor
afwikkeling. Daarom heeft de GAR de aard van de gerelateerde verplichtingen in
verband met dit geschil bekendgemaakt, maar is hij van oordeel dat hij niet in staat is
de financiële gevolgen ervan te kwantificeren. Wij erkennen de aanpak van de GAR.
Beroepen tegen besluiten tot niet-afwikkeling

31 Naast het eerste afwikkelingsbesluit deelde de GAR in februari 2018 mee dat hij

geen afwikkelingsmaatregelen zou nemen met betrekking tot de ABLV Bank AS en haar
dochteronderneming ABLV Bank Luxembourg, aangezien een afwikkeling niet
noodzakelijk zou zijn in het algemeen belang (zie figuur 3). Het besluit van de GAR
werd genomen naar aanleiding van de beoordeling van de ECB dat de banken “faalden
of waarschijnlijk zouden falen” als gevolg van een aanzienlijke verslechtering van hun
liquiditeitspositie 27.

32 In mei 2018 werd de GAR in kennis gesteld van twee rechtszaken die bij het

Gerecht waren aangespannen tegen zijn besluit om geen afwikkelingsmaatregelen te
nemen. Een van deze zaken loopt nog, waarvoor de GAR een eventuele uitstroom van
economische middelen als “onwaarschijnlijk” 28 beoordeelde en derhalve geen
gerelateerde verplichting heeft opgenomen. De andere zaak, die werd aangespannen
door aandeelhouders van ABLV Bank AS, werd in 2020 niet-ontvankelijk verklaard door
het Gerecht op de grond dat de bestreden besluiten van de GAR de verzoekers niet
rechtstreeks raken in de zin van artikel 263, vierde alinea, VWEU 29. Tegen de
beschikking van het Gerecht liep ten tijde van deze controle echter een
beroepsprocedure en de schriftelijke procedure was afgesloten 30.

33 In augustus 2019 merkte de ECB de AS PNB Banka aan als een instelling die faalt

of waarschijnlijk zal falen. De GAR sloot zich aan bij de beoordeling van de ECB en
concludeerde dat er geen alternatieve maatregelen van toezichthouders of de
particuliere sector waren die het falen van de bank zouden kunnen voorkomen. De

27

Beoordeling van het falen of waarschijnlijk falen van ABLV Bank AS en ABLV Luxembourg,
vastgesteld door de ECB op 23 februari 2018.

28

Definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad betreffende het
begrotingsjaar 2020, blz. 37.

29

Beschikking in zaak T-282/18 van 14 mei 2020, punt 46.

30

Zaak C-364/20 P.
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GAR concludeerde echter ook dat afwikkeling niet noodzakelijk was in het algemeen
belang. Hij concludeerde met name dat de AS PNB Banka geen kritieke functies
vervulde en dat het falen ervan naar verwachting geen significant negatief effect zou
hebben op de financiële stabiliteit in Letland of andere lidstaten. De GAR heeft het
besluit meegedeeld aan de commissie financiële en kapitaalmarkten van Letland voor
uitvoering overeenkomstig de nationale wetgeving 31.

34 Het besluit van de GAR om geen afwikkelingsregeling ten aanzien van de PNB

Banka vast te stellen, is door de bank en sommige van haar aandeelhouders in een
gezamenlijke zaak aangevochten. Het Gerecht heeft de zaak opgeschort totdat het HvJ
uitspraak heeft gedaan over het beroep dat is ingesteld in de zaak van ABLV en haar
aandeelhouders tegen de ECB 32. De GAR beoordeelde een eventuele uitstroom van
economische middelen als gevolg van deze zaak als “onwaarschijnlijk” en heeft
derhalve geen gerelateerde verplichting opgenomen 33.

35 Wij zijn van mening dat andere gerelateerde verplichtingen dan juridische kosten

niet noodzakelijk waren in de bovengenoemde zaken, aangezien de verzoekers het
Gerecht toen slechts verzochten om het besluit van de GAR nietig te verklaren.

Gerelateerde verplichtingen met betrekking tot het beginsel dat geen
enkele crediteur slechter af mag zijn

36 Om de fundamentele eigendomsrechten

te vrijwaren, bepaalt de GAMverordening dat geen enkele crediteur bij een afwikkeling slechter af mag zijn dan deze
zou zijn bij normale insolventieprocedures. Op basis van het beginsel dat geen enkele
crediteur slechter af mag zijn (no creditor worse off, NCWO) 35 moeten crediteuren die
beter zouden zijn behandeld in het kader van een normale insolventieprocedure,
worden vergoed uit het GAF 36. Om de behandeling van crediteuren en aandeelhouders
te beoordelen, moet het verschil in behandeling worden gewaardeerd (zie kader 5).
34

31

Jaarverslag 2019 van de GAR, paragraaf 3.1.

32

Gevoegde zaken C-551/19 P en C-552/19 P.

33

Definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad betreffende het
begrotingsjaar 2020, blz. 37.

34

Artikel 17, lid 1, EU-Handvest.

35

Artikel 15, lid 1, punt g), van de GAM-verordening.

36

Artikel 20, lid 16, en artikel 76, lid 1, punt e), van de GAM-verordening.
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Kader 5
Waardering van verschillen in behandeling
Na een afwikkeling beoordeelt een onafhankelijke taxateur of aandeelhouders en
crediteuren die door de afwikkeling worden getroffen, recht hebben op
compensatie. In het waarderingsproces wordt ervan uitgegaan dat de bank in
plaats van te worden afgewikkeld, volgens de normale insolventieprocedure op
basis van het nationale insolventierecht zou zijn geliquideerd, met ingang van de
datum van de afwikkeling. Vervolgens wordt vergeleken hoe crediteuren en
aandeelhouders in een dergelijk scenario zouden zijn getroffen in vergelijking met
de afwikkelingsprocedure.
Bron: Analyse door de ERK van de GAM-verordening.

37 In juni 2018 kondigde de GAR aan dat Deloitte, de onafhankelijke taxateur, zijn

verslag over de waardering van het verschil in behandeling voor de BPE-afwikkeling
had vrijgegeven. Op basis van de uitkomst van deze waardering en de voorlopige
conclusie dat geen crediteur beter af was geweest bij een nationale
insolventieprocedure, publiceerde de GAR in augustus 2018 een kennisgeving
betreffende zijn voorlopige besluit om geen compensatie toe te kennen aan de
aandeelhouders en crediteuren die waren getroffen door de afwikkeling van de BPE 37.
De GAR schat dat er ongeveer 300 000 zijn 38.

38 De GAR startte vervolgens een “procedure om te worden gehoord”

voor
getroffen crediteuren en aandeelhouders (zie figuur 5). In het kader hiervan konden
de geregistreerde partijen schriftelijke opmerkingen indienen over het voorlopige
besluit om hun geen compensatie toe te kennen. Tijdens deze procedure, die in
november 2018 liep, heeft de GAR 2 856 reacties ontvangen van in aanmerking
komende crediteuren en aandeelhouders. In maart 2020 publiceerde de GAR zijn
39

37

Mededeling van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad van 2 augustus 2018 betreffende
zijn voorlopige besluit over het al dan niet toekennen van compensatie aan de
aandeelhouders en crediteuren ten aanzien van wie de afwikkelingsmaatregelen
aangaande Banco Popular Español S.A. zijn genomen en betreffende de inleiding van de
procedure om te worden gehoord (SRB/EES/2018/132).

38

Jaarverslag 2018 van de GAR, voetnoot 16, blz. 32.

39

Op grond van artikel 41, lid 2, punt a), van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie.
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definitieve besluit 40 waarin werd verklaard dat er geen compensatie aan de
aandeelhouders en crediteuren van de BPE verschuldigd was aangezien een
insolventieprocedure tot grotere verliezen zou hebben geleid dan afwikkeling 41.

Figuur 5 — Tijdlijn van het NCWO-proces voor de voor Banco Popular
Español S.A.
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Bron: ERK.

39 Een aantal aandeelhouders en crediteuren besloot een verzoek tot

nietigverklaring van het definitieve besluit van de GAR in te dienen bij het Gerecht. In
juni 2020 waren door hen zeven verzoeken ingediend. Behalve nietigverklaring
vorderde één verzoeker ook schadevergoeding. Indien het Gerecht het besluit van de
GAR om aandeelhouders en crediteuren van de BPE al dan niet te compenseren nietig
zou verklaren, zou dit niet automatisch tot een uitstroom van economische middelen
40

Besluit van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad van 17 maart 2020 om te bepalen of
compensatie moet worden toegekend aan de aandeelhouders en crediteuren ten aanzien
van wie de afwikkelingsmaatregelen aangaande Banco Popular Español S.A. zijn genomen.

41

Jaarverslag 2019 van de GAR, blz. 32.
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leiden, aangezien een nieuw besluit van de GAR vereist zou zijn. Het Gerecht heeft één
van deze zeven verzoeken niet-ontvankelijk verklaard 42, hetgeen in september in
beroep werd bevestigd door het HvJ 43. Het Gerecht heeft drie van deze zeven
verzoeken gevoegd44. In zijn rekeningen voor 2020 heeft de GAR geen gerelateerde
verplichtingen opgenomen in verband met het beginsel dat geen enkele crediteur
slechter af mag zijn, omdat hij ten aanzien van deze zaken de mogelijkheid van een
negatief resultaat “onwaarschijnlijk” acht. We troffen geen enkel bewijs aan dat in
tegenspraak is met de beoordeling van de GAR.

Rechtszaak tegen een besluit van de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming

40 De GAR heeft bij het Gerecht

een verzoekschrift ingediend strekkende tot
nietigverklaring van het besluit van de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming (EDPS) van 24 juni 2020 waarin werd geoordeeld dat de GAR
artikel 15 van Verordening (EU) 2018/1725 46heeft geschonden. De GAR acht een
negatieve uitkomst van dit verzoekschrift “onwaarschijnlijk” en heeft derhalve geen
gerelateerde verplichting opgenomen. Wij hebben geen bewijs gevonden dat in
tegenspraak is met deze beoordeling.
45

Gerelateerde verplichtingen in verband met de bijdragen van banken
aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds

41 Banken in de eurozone zijn wettelijk verplicht om bij te dragen aan het GAF (zie
kader 6).

42

Verzoek in zaak T-257/20.

43

Zaak C-27/21 P, beschikking van het Hof van 30 september 2021.

44

Zaken T-302/20, T-303/20 en T-307/20.

45

Zaak T-557/20.

46

Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en
Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
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Kader 6
Het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (GAF)
De streefwaarde van het GAF is ten minste 1 % van het totale bedrag van de
gedekte deposito’s in de bankenunie eind 2023. Rekening houdend met de huidige
jaarlijkse groei van gedekte deposito’s zou dit ongeveer 75 miljard EUR bedragen.
In 2021 werden van 3 018 banken jaarlijkse bijdragen geïnd ter waarde van
10,4 miljard EUR. In juli 2021 was in totaal ongeveer 52 miljard EUR geïnd.
Streefbedrag GAF

Werkelijk niveau GAF

Meegedeelde
bijdragen

(bedragen in miljard EUR)
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60
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6,6
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10,4

9,2

7,8

2019

2020

2021

NB: Niet alle banken hebben in 2015 een bijdrage betaald. Tot 2023 wordt het verschil elk jaar
aangepast.
Bron: GAR, ESM.

Op 27 januari en 8 februari 2021 hebben de lidstaten van het Europees
stabiliteitsmechanisme de overeenkomst tot wijziging van het ESM-Verdrag
ondertekend. De wijzigingen omvatten een achtervangmechanisme voor het GAF,
dat volgens het ontwerpbesluit van de raad van gouverneurs in een kredietlijn zou
voorzien en waarvan de omvang zal worden afgestemd op de omvang van het GAF
tot een nominale bovengrens van 68 miljard EUR 47. Het hervormde verdrag zal in
werking treden zodra het door de parlementen van alle 19 ESM-leden is
geratificeerd 48.
Proces voor de inning van vooraf te betalen bijdragen aan het gemeenschappelijk
afwikkelingsfonds

42 Sinds 2016 is de GAR, in nauwe samenwerking met de NAA’s, verantwoordelijk

voor de berekening van de bijdragen aan het GAF 49. De bijdrage per bank wordt
47

Europees stabiliteitsmechanisme.
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berekend op basis van een forfaitaire bijdrage voor kleine of niet-risicovolle banken en
een voor risico’s aangepaste bijdrage voor grotere of risicovolle banken 50 (zie figuur 6).

Figuur 6 — Methode voor de berekening van de vooraf te betalen
bijdragen
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Bron: GAR.

43 De voor de berekening benodigde informatie wordt aan de GAR verstrekt door de

NAA’s, die gegevens van de banken verzamelen. De GAR deelt zijn besluit vervolgens
aan elke NAA mee. Hij zendt hun zijn besluit toe met zijn motivering, een
standaardformulier met individuele informatie voor elke bank die onder de
bevoegdheid van de betreffende NAA valt (waaronder de vooraf te betalen bijdragen),
de details van de berekening en de inputgegevens van de bank (de zogenoemde
geharmoniseerde bijlage). Op basis van de door de GAR verstrekte berekening innen
de NAA’s de bijdragen en dragen zij de bedragen over aan het GAF 51, dat wordt
beheerd door de GAR (zie figuur 7). Tijdens dit berekenings- en kennisgevingsproces
moet aan een aantal formele procedurele vereisten worden voldaan.
48

Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees
Stabiliteitsmechanisme.

49

Artikel 4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/81 van de Raad.

50

Artikel 4, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/63 van de Commissie.

51

Akkoord van de Raad betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, 14 mei 2014.
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Figuur 7 — Inningsproces voor vooraf te betalen bijdragen met
rechtsmiddelen
Bank
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Bron: ERK, op basis van het rechtskader.

Geschillen in verband met de vooraf te betalen bijdragen aan het gemeenschappelijk
afwikkelingsfonds

44 Omdat de vooraf te betalen bijdragen aan het GAF worden berekend en

vastgesteld door de GAR, werden door verzoekers procedures bij de rechterlijke
instanties van de EU ingesteld tegen de besluiten van de GAR over vooraf te betalen
bijdragen voor de jaren 2016-2020. Op het ogenblik van de ondertekening van de
rekeningen van de GAR voor 2020 (16 juni 2021) waren er 44 procedures (bij de
rekening van 2019: 22 procedures) aanhangig. Terwijl 38 van deze procedures
aanhangig zijn bij het Gerecht, betreffen zes zaken beroepen die zijn ingesteld tegen
uitspraken van het Gerecht en die in behandeling zijn bij het HvJ 52. Bovendien waren
er op dat moment geen verzoekschriften ingediend tegen de besluiten van de GAR
52

Met inbegrip van de gevoegde zaken C-584/20 P en C-621/20 P.
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over vooraf te betalen bijdragen voor 2021. Daarna werden 22 verzoekschriften tegen
de vooraf te betalen bijdragen voor 2021 ingediend 53 (zie figuur 8). Deze zaken
moeten niettemin in aanmerking worden genomen voor de jaarrekening 2021.

Figuur 8 — Specificatie van de zaken inzake vooraf te betalen bijdragen
die in september 2021 aanhangig waren bij de rechterlijke instanties van
de EU
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Bron: GAR.

45 Naast de bovengenoemde zaken heeft een aantal banken in drie

lidstaten bij de
nationale rechtbanken administratieve of gerechtelijke procedures aangespannen
tegen de besluiten over hun vooraf te betalen bijdragen. Op 31 mei 2021 was in
682 aanhangige zaken beroep ingesteld bij een nationale rechtbank. Het aantal
rechtszaken met betrekking tot de besluiten inzake vooraf te betalen bijdragen in 2020
(30 zaken) en 2021 (28 zaken) was aanzienlijk lager dan het aantal rechtszaken met
betrekking tot de vorige bijdragecycli. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de
meeste van deze zaken verband houden met bij de rechterlijke instanties van de EU
aanhangige zaken betreffende vooraf te betalen bijdragen. Deze dalende tendens kan
deels het gevolg zijn van een recent arrest van december 2019, waarbij het Hof
bepaalde dat alleen het HvJ-EU de wettigheid kan toetsen van GAR-besluiten over
vooraf te betalen bijdragen aan het GAF) 55. Daarom is het onwaarschijnlijk dat
nationale rechtszaken waarin de berekening door de GAR van de vooraf te betalen
bijdragen of andere daarmee verband houdende kwesties worden betwist, in de
toekomst tot een uitstroom van economische middelen voor de GAR zullen leiden.
54

53

Zaak T-347/21, die aanhangig werd gemaakt op 21 juni 2021, was de eerste zaak tegen het
besluit van de GAR inzake vooraf te betalen bijdragen voor 2021.

54

Oostenrijk, Italië en Duitsland.

55

Arrest van het Hof in zaak C-414/18 van 3 december 2019.
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Gerelateerde verplichtingen die voortvloeien uit zaken op EU-niveau met betrekking
tot vooraf te betalen bijdragen

46 In zijn definitieve jaarrekening voor 2020 nam de GAR gerelateerde

verplichtingen op ten belope van 5 561 miljoen EUR (2019: 186 miljoen EUR) met
betrekking tot 41 (2019: 9) bij het Gerecht aanhangige zaken56 (zie figuur 9), aangezien
de GAR het risico van een uitstroom van economische middelen als “mogelijk”
beoordeelde. In deze 41 zaken vorderden de eisers nietigverklaring van de besluiten
van de GAR over vooraf te betalen bijdragen met betrekking tot de bijdragecycli van
2016, 2017, 2018, 2019 of 2020. Aangezien het Gerecht de meeste zaken heeft
opgeschort in afwachting van een definitieve uitspraak in de drie zaken met betrekking
tot de bijdragecyclus van 2017, zullen deze zaken eerst worden behandeld.

Figuur 9 — Historische ontwikkeling van het bedrag van de gerelateerde
verplichtingen in de rekeningen van de GAR met betrekking tot de
vooraf te betalen bijdragen
(miljoen EUR)
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Jaarverslag 2020 van de GAR, blz. 35 en 36.
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Zaken in verband met de besluiten inzake vooraf te betalen bijdragen voor 2017

47 In september 2020

heeft het Gerecht het besluit van de GAR inzake vooraf te
betalen bijdragen voor 2017 voor drie banken nietig verklaard wegens inbreuken op
wezenlijke vormvoorschriften: het ontbreken van authenticatie van het besluit en
ontoereikende motivering. Het Gerecht was van oordeel dat de door de GAR
verstrekte motivering de verzoekers niet in staat stelt om na te gaan of hun bijdrage
correct is berekend of om te beslissen of zij dat bedrag bij de rechter moeten
betwisten. Het Gerecht heeft opgemerkt dat, aangezien de berekening van de
bijdragen van de verzoekers afhangt van gegevens van de andere (circa) 3 500 banken,
deze berekening intrinsiek ondoorzichtig is. In één zaak 58 oordeelde het Gerecht dat
het verzuim van de GAR om te motiveren hoe hij de vooraf te betalen bijdragen voor
de risico's heeft aangepast, voortvloeit uit de in Gedelegeerde Verordening 2015/63
vastgestelde methode, die het Gerecht gedeeltelijk onwettig achtte.
57

48 In november 2020 zijn de GAR en de Commissie in beroep gegaan tegen de

beslissing van het Gerecht in zaak T-411/17 (Landesbank Baden-Württemberg). In zijn
arrest van 15 juli 2021 vernietigde de grote kamer van het HvJ de uitspraak in eerste
aanleg. Toch heeft het HvJ het besluit van de GAR inzake de vooraf te betalen bijdrage
nietig verklaard wegens ontoereikende motivering en de geldigheid van de betwiste
bepalingen van Gedelegeerde Verordening 2015/63 bevestigd (zie kader 7) 59. De GAR
heeft ook beroep ingesteld tegen de andere twee arresten van het Gerecht van
23 september 2020, die nog steeds hangende zijn 60.

49 Het arrest van het HvJ bevestigt de onderlinge afhankelijkheid van de gegevens

van de verschillende betrokken financiële instellingen die worden gebruikt bij de
berekening van hun vooraf te betalen bijdragen. Het Hof meent bovendien dat de GAR
zijn besluit inzake de vooraf te betalen bijdragen voor 2017 naar behoren heeft
geauthenticeerd. Ten slotte verschaft het HvJ duidelijkheid over de concrete
informatie die de GAR voorts aan de banken kan verstrekken zonder zakengeheimen
57

Arresten van 23 september 2020 in de zaken T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg
tegen GAR, T-414/17, Hypo Vorarlberg Bank tegen GAR en T-420/17, Portigon AG tegen
GAR.

58

T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg tegen GAR.

59

Arrest van 15 juli 2021 in de zaken C-584/20 P en C-621/20 P, Commissie tegen Landesbank
Baden-Württemberg en GAR tegen Landesbank Baden-Württemberg.

60

Zaken C-663/20 P, GAR tegen Hypo Vorarlberg Bank en C-664/20 P, GAR tegen Portigon en
Commissie.
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van andere banken te schenden. Daarbij erkent het HvJ dat de banken aan de hand
van deze informatie niet volledig kunnen toetsen of de zogeheten
“risicoaanpassingsmultiplicator ” die hun voor de berekening van hun vooraf aan het
GAF te betalen bijdrage is toegekend, juist is (zie figuur 6).

Kader 7
Algemene gevolgen van de uitspraken van het HvJ van 15 juli 2021
over het besluit van de GAR inzake vooraf te betalen bijdragen voor
2017
Het HvJ heeft het besluit van de GAR inzake vooraf te betalen bijdragen voor 2017
met betrekking tot één bank nietig verklaard 61. Het HvJ aanvaardde echter dat de
noodzaak om zakengeheimen te beschermen de mate waarin de GAR zijn besluit
ten opzichte van de bank moet motiveren, beperkt. Het HvJ verduidelijkte met
name de volgende punten:

61

1)

De besluiten van de GAR over de vooraf te betalen bijdragen voor 2017 en de
bijlage daarbij waren naar behoren geauthenticeerd, aangezien de voorzitter
van de GAR zowel de tekst van het besluit als de begeleidende routing slip
met de hand had ondertekend. Het Gerecht heeft blijk gegeven van een
onjuiste rechtsopvatting door de GAR niet in de gelegenheid te stellen te
antwoorden en bewijzen te overleggen met betrekking tot de authenticatie
van zijn besluit.

2)

De risicoaanpassing van een vooraf te betalen bijdrage van een bank aan het
GAF is gebaseerd op een vergelijking van de blootstelling van die bank aan
relevante risicofactoren met die van andere betrokken banken.

3)

De artikelen 4 tot en met 7 en 9 en bijlage I van Gedelegeerde
Verordening 2015/63 zijn geldig, aangezien zij de GAR niet beletten om in
geaggregeerde en geanonimiseerde vorm zoveel informatie openbaar te
maken dat een instelling daar genoeg aan heeft om te kunnen begrijpen hoe
haar individuele situatie in verhouding tot de situatie van alle andere
betrokken instellingen in aanmerking is genomen bij de berekening van haar
vooraf aan het GAF te betalen bijdrage, en of zij dat besluit wil aanvechten
voor de rechterlijke instanties van de EU.

4)

Het besluit van de GAR inzake vooraf te betalen bijdragen voor 2017 was
ontoereikend gemotiveerd, maar zijn motiveringsplicht moet worden
afgewogen tegen zijn verplichting om vertrouwelijke gegevens van andere
banken te beschermen. In dit verband kan de GAR de grenswaarden van elke
“cel” en de daarop betrekking hebbende indicatoren aan de banken

T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg tegen GAR.
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bekendmaken, zodat de betrokken bank kan begrijpen dat het aan haar
toegekende risicoprofiel passend is.

50 Omdat het arrest van het HvJ in de beroepen met betrekking tot de

bijdragecyclus van 2017 werd gewezen na de ondertekening van de definitieve
rekeningen voor 2020, heeft de GAR de opname van de gerelateerde verplichtingen
terecht gebaseerd op het eerdere arrest van het Gerecht (zie paragraaf 47). De GAR
beoordeelde het risico van een uitstroom van economische middelen als “mogelijk” en
volgde een voorzichtige aanpak door het volledige bedrag van de betwiste vooraf te
betalen bijdragen op te nemen als gerelateerde verplichting. Aangezien de GAR
wettelijk verplicht is de vooraf te betalen bijdragen te innen, verwachten wij dat de
GAR, indien hij op grond van een toekomstige rechterlijke uitspraak verplicht zou
worden om de vooraf te betalen bijdragen opnieuw te berekenen, het eventuele
verschil tussen de oorspronkelijk geïnde bedragen en het bedrag dat wordt vastgesteld
in het nieuwe besluit inzake vooraf te betalen bijdragen zal moeten terugbetalen of
invorderen. Een uitstroom van het volledige bedrag van de vooraf te betalen bijdrage
is derhalve onwaarschijnlijk.
Zaak betreffende de besluiten van de GAR inzake vooraf te betalen bijdragen voor 2016

51 In september 2019 heeft NRW Bank hoger beroep

ingesteld tegen het arrest
van het Gerecht van juni 2019 in zaak T-466/16. In deze eerdere uitspraak had het
Gerecht de middelen van de bank niet-ontvankelijk verklaard omdat deze te laat
waren ingediend en niet het voorwerp van het geding betroffen. In oktober 2021
vernietigde het HvJ het arrest van het Gerecht en verwees het de zaak voor afdoening
ten gronde terug naar het Gerecht. Het oordeelde dat de wijziging van een van de
elementen van de berekening van de vooraf aan het GAF te betalen bijdrage, zoals de
indicator van het institutioneel protectiestelsel 63, een nieuwe beroepstermijn doet
ontstaan. Hierdoor kan de verzoeker niet alleen dat element van de berekening van
die bijdrage, maar ook alle andere elementen van die berekening betwisten.
62

52 Op basis van de oorspronkelijke uitspraak van het Gerecht van 2019 achtte de

GAR de kans op nietigverklaring in deze zaak “onwaarschijnlijk” en heeft hij geen
gerelateerde verplichting opgenomen. Volgens hem biedt Gedelegeerde
Verordening 2015/63 hem niet de mogelijkheid om dergelijke activiteiten uit te sluiten
62

C-662/19 P.

63

Het “institutioneel protectiestelsel” of “IPS” is een regeling die voldoet aan de eisen van
artikel 113, lid 7, van Verordening (EU) nr. 575/2013.
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van de berekening van de vooraf te betalen bijdrage. In het kader van deze controle
merken wij op dat de externe juristen van de GAR niet konden uitsluiten dat het risico
van nietigverklaring in de zaak meer dan “onwaarschijnlijk” is, maar dat zij een
nietigverklaring ten gronde onwaarschijnlijk achtten. Wij achten het onwaarschijnlijk
dat een nietigverklaring om procedurele redenen tot een uitstroom van economische
middelen voor de GAR zal leiden, aangezien de GAR een nieuw besluit inzake de vooraf
te betalen bijdrage met hetzelfde bedrag zou kunnen nemen, op grond van een
herziene procedurele aanpak.
Zaken betreffende de herziene besluiten van de GAR inzake vooraf te betalen bijdragen
voor 2016

53 Op 28 november 2019 heeft het Gerecht de besluiten van de GAR inzake vooraf

te betalen bijdragen voor 2016 voor drie banken om procedurele redenen nietig
verklaard 64. Aangezien de berekening geldig bleef, heeft de GAR een nieuw besluit
genomen over de betwiste vooraf te betalen bijdragen voor 2016 volgens een herziene
procedurele aanpak. In mei, juni en augustus 2020 dienden de drie banken verzoeken
in bij het Gerecht voor de nietigverklaring van het nieuwe besluit van de GAR inzake
vooraf te betalen bijdragen voor 2016. Het Gerecht schortte de procedure voor twee
van de zaken op totdat het uitspraak heeft gedaan in een aantal relevante aanhangige
zaken inzake vooraf te betalen bijdragen voor 2017 65. De GAR beoordeelde het risico
van een uitstroom van economische middelen als “mogelijk” en volgde consequent de
aanpak om het volledige bedrag van de door de drie banken vooraf betaalde bijdragen
voor 2016 als gerelateerde verplichting op te nemen (zie paragraaf 50).
Zaken met betrekking tot de cycli van vooraf te betalen bijdragen voor 2018-2020

54 In een van de zaken met betrekking tot de bijdragecycli van 2018 die bij de

rechterlijke instanties aanhangig zijn, T-758/18 ABLV Bank tegen GAR, achtte de GAR
het risico van nietigverklaring “onwaarschijnlijk” en nam hij geen gerelateerde
verplichting op. Dit strookt met de verwerping door het Gerecht van het beroep tot
nietigverklaring in januari 2021, waartegen de bank in maart 2021 beroep heeft
ingesteld.

64

T-365/16, gevoegde zaken T-377/16, T-645/16 en T-809/16, alsmede zaak T-323/16.

65

Het Gerecht heeft zaak T-336/20 opgeschort totdat de arresten in de zaken T-411/17, T414/17 en T-420/17 in kracht van gewijsde zijn gegaan. Zaak T-339/20 is opgeschort in
afwachting van een arrest in de zaken T-420/17, T-413/18 en T-481/19.
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55 De GAR achtte het echter mogelijk dat alle andere zaken in verband met zijn

besluiten inzake vooraf te betalen bijdragen voor de bijdragecycli van 2018, 2019 en
2020 nietig zouden worden verklaard. Het Gerecht had deze zaken grotendeels
geschorst in afwachting van definitieve uitspraken in de zaken over vooraf te betalen
bijdragen van 2017 (zie kader 7). De GAR beoordeelde deze zaken als “mogelijk”,
rekening houdend met eerdere uitspraken van het Gerecht waarin werd vastgesteld
dat de besluiten inzake vooraf te betalen bijdragen met betrekking tot de
bijdragecyclus van 2016 (zie paragraaf 53) en de bijdragecyclus van 2017 (zie
paragraaf 47) niet naar behoren waren geauthenticeerd. Een ander aspect was de
motivering van de besluiten, die zowel door het Gerecht als later door het HvJ
ontoereikend waren bevonden met betrekking tot de bijdragecyclus van 2017.

56 Tijdens de controle heeft de GAR uitgelegd dat beide voornoemde risico’s in

recentere bijdragecycli kleiner zijn geworden. Zo verklaarde de GAR met betrekking tot
de bijdragecyclus van 2020 dat via de schriftelijke procedure genomen besluiten
elektronisch door de voorzitter werden ondertekend en dat daarin wordt verwezen
naar bijlagen met de berekening van de afzonderlijke vooraf te betalen bijdragen aan
het GAF. Voorts werden de redenen voor de besluiten aan de betrokken banken
meegedeeld.

57 De GAR gaat momenteel na welke gevolgen de uitspraak van het HvJ in de

beroepszaken inzake 2017 heeft voor het risico met betrekking tot de hangende zaken
in verband met de bijdragecycli van 2018-2020. Wij merken op dat het risico van
nietigverklaring en uitstroom van economische middelen in deze zaken grotendeels
afhangt van de benadering die de rechterlijke instanties van de EU en de GAR in de
toekomst zullen volgen ten aanzien van de geschillen.

58 Kortom, wij hebben geen bewijs aangetroffen dat in tegenspraak zou zijn met de

conclusies die de GAR inzake zijn gerelateerde verplichtingen trok op basis van de
beschikbare informatie ten tijde van de afsluiting van de rekeningen medio juni 2021.
Wij merken ook op dat de GAR een voorzichtige aanpak heeft gevolgd door het
volledige bedrag van de betwiste vooraf te betalen bijdragen als gerelateerde
verplichtingen op te nemen, in de gevallen waarin hij het risico van een uitstroom van
economische middelen als “mogelijk” beoordeelde. Aangezien de GAR echter wettelijk
verplicht is elk jaar vooraf te betalen bijdragen van banken te innen, is het
onwaarschijnlijk dat hij de banken voor hun volledige bijdrage zal moeten vergoeden,
zelfs in de gevallen waarin de rechterlijke instantie een uitspraak ten gronde doet. In
plaats daarvan kan het nodig zijn dat de GAR een eventueel verschil tussen de
bedragen in het oorspronkelijke en het herziene besluit inzake vooraf te betalen
bijdragen moet terugbetalen of invorderen. De recente uitspraak van het HvJ in de
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beroepszaken met betrekking tot het besluit inzake vooraf te betalen bijdragen voor
2017 voor één bank (zie kader 7) heeft echter gevolgen voor het risicobedrag voor de
lopende zaken tegen de besluiten van de GAR inzake vooraf te betalen bijdragen.
Gerelateerde verplichtingen die voortvloeien uit zaken op nationaal niveau met
betrekking tot vooraf te betalen bijdragen

59 In zijn definitieve rekeningen voor het jaar 2020 heeft de GAR geen gerelateerde

verplichtingen opgenomen die voortvloeien uit zaken met betrekking tot vooraf te
betalen bijdragen op nationaal niveau (2019: 1 861 miljoen EUR). Dit is in
overeenstemming met de prejudiciële beslissing van het HvJ over besluiten inzake
vooraf te betalen bijdragen voor nationale procedures (zie paragraaf 45).

60 Anders dan voor de rekeningen van 2019 heeft de GAR het totale bedrag van de

vooraf te betalen bijdragen die het voorwerp uitmaken van administratieve of
gerechtelijke procedures op nationaal niveau, niet vermeld. In mei 2021 bedroegen de
betwiste bedragen in verband met besluiten inzake vooraf te betalen bijdragen
waartegen beroep was aangetekend bij nationale rechtbanken, in totaal
3 746 miljoen EUR (zie tabel 3). Hoewel er aanzienlijk minder zaken met betrekking tot
de bijdragecycli van 2020 en 2021 bij nationale rechtbanken aanhangig waren dan met
betrekking tot voorgaande bijdragecycli (zie paragraaf 45 en tabel 3), lagen de
betwiste bedragen in 2020 (679 miljoen EUR) en 2021 (632 miljoen EUR) op een
vergelijkbaar niveau als in voorgaande jaren. De meeste in 2021 aangespannen zaken
hebben betrekking op rechtszaken die bij de rechterlijke instanties van de EU
aanhangig zijn gemaakt.
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Tabel 3 — Ontwikkeling van betwiste bedragen op nationaal niveau in
verband met vooraf te betalen bijdragen aan het GAF
Bijdrage in verband
met jaar

Aantal zaken
mei 2021

Betwiste
bedragen
mei 2021
(in miljoen EUR)

Aantal zaken
mei 2020

Betwiste
bedragen
mei 2020
(in miljoen EUR)

2021

28

632

n.v.t.

n.v.t.

2020

30

679

31

669

2019

136

662

136

662

2018

113

566

114

587

2017

132

578

132

578

2016

239

545

240

563

2015

4

84

4

84

Totaal

682

3 746

657

3 143

Bron: ERK, op basis van gegevens van de GAR; bedragen afgerond op een miljoen.

61 Hoewel de GAR in zijn rekeningen voor 2020 geen nationale rechtszaken en

betwiste bedragen vermeldt, zette hij de lijn van het voorgaande jaar door en bleef hij
in overeenstemming met onze suggestie de bij nationale rechtbanken aanhangig
gemaakte zaken betreffende de besluiten van de GAR inzake de vooraf te betalen
bijdragen monitoren 66. In tegenstelling tot in 2019 heeft de GAR in 2020 de NAA’s
echter niet verzocht om een schriftelijke garantie over de door hen verstrekte
informatie en om een beoordeling van de kans van slagen van de procedures tegen
vooraf te betalen bijdragen op nationaal niveau. Hierdoor zou de GAR nationale
procedures waarin vooraf te betalen bijdragen worden aangevochten, beter kunnen
monitoren.

Gerelateerde verplichtingen in verband met administratieve bijdragen

62 De GAR int ieder jaar administratieve bijdragen ter financiering van zijn

exploitatiekosten (zie figuur 2). Alle banken in de 19 deelnemende lidstaten die onder
66

ERK, verslag betreffende eventuele gerelateerde verplichtingen die voortvloeien uit de
verrichting door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, de Raad of de Commissie van
hun taken op grond van deze verordening voor het begrotingsjaar 2019, paragraaf 55.
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het toepassingsgebied van de GAM-verordening vallen, moeten bijdragen aan de
administratieve uitgaven van de GAR. In januari 2018 trad het definitieve systeem van
bijdragen aan de administratieve uitgaven van de Gemeenschappelijke
Afwikkelingsraad in werking, waarmee een permanent systeem voor administratieve
bijdragen tot stand werd gebracht 67. Anders dan vooraf te betalen bijdragen aan het
GAF worden administratieve bijdragen niet geïnd via de NAA’s, maar rechtstreeks door
de GAR. De bijdragen worden per bankgroep geïnd, terwijl de vooraf te betalen
bijdragen per entiteit worden geïnd. Als gevolg daarvan moeten verschillende
aantallen banken administratieve bijdragen en voorafgaande bijdragen betalen.

63 Na de inwerkingtreding van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/517

68

van de

Commissie heeft de GAR de overgangsregelingen toegepast en de jaarlijkse
administratieve bijdragen voor het begrotingsjaar 2021 berekend op basis van de in
2019 verzamelde ECB-gegevens, met inbegrip van alle latere wijzigingen van de
gegevens voor dat jaar. Op basis van deze berekeningen verstuurde de GAR de
kennisgevingen over bijdragen aan de banken. Voor 2021 bedraagt het totale door de
GAR te innen bedrag 60 miljoen EUR bij 2 316 instellingen (zie figuur 10). Het totale
geïnde bedrag was lager dan in 2020, aangezien de GAR in 2019 een
begrotingsoverschot van 59,4 miljoen EUR had geaccumuleerd. De bijdragen voor 2021
zullen worden herberekend tijdens de volgende berekeningscyclus
(overgangsregeling). Waar nodig zullen de bijdragen voor 2020 en 2019 tijdens de
volgende berekeningscyclus worden herberekend op basis van informatie over
wijzigingen in het toepassingsgebied, de status of de vergoedingsfactoren van de
instelling.

67

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2361 van de Commissie.

68

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/517 van de Commissie van 11 februari 2021 tot
wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2361 wat betreft de regelingen voor de
betaling van bijdragen in de administratieve uitgaven van de Gemeenschappelijke
Afwikkelingsraad (PB L 104 van 25.3.2021, blz. 30).
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Figuur 10 — Door de GAR gefactureerde administratieve bijdragen
Te innen
jaarbedrag

Aantal in kennis gestelde instellingen

2021

(miljoen EUR)

2 316

2020

60

69,1

2 370

2019

88,8

2 660

2018

2 734

2017

91,4

2 819

2016

2 963

2015

3 060

83,0

56,7

21,8

Voor de periode 2015-2017 is het aantal banken een jaargemiddelde, aangezien de
bijdragen voor deze jaren in 2018 opnieuw zijn berekend, toen het definitieve systeem in
werking trad; voor de berekening van de administratieve bijdragen omvat 2015 november
en december 2014.

Bron: GAR; bedragen afgerond op een miljoen.

64 Tegen kennisgevingen inzake administratieve bijdragen kan binnen zes weken na

de datum waarop de kennisgeving is verzonden, beroep worden aangetekend bij het
beroepspanel van de GAR 69. Tegen besluiten van het beroepspanel kan beroep worden
aangetekend bij het Gerecht. In 2020 en 2021 hebben banken geen beroepen
ingesteld tegen kennisgevingen inzake administratieve bijdragen. De GAR nam
derhalve geen gerelateerde verplichtingen op voor administratieve bijdragen.

69

Artikel 85, lid 3, van de GAM-verordening.
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Extra informatie

65 De GAR heeft aangetoond dat hij adequate internebeheersingsmaatregelen had

ingevoerd, waarmee een overzicht kan worden gegeven van relevante rechtszaken
voor EU- en nationale rechterlijke instanties. Vanwege de aard van de procedures op
nationaal niveau is de GAR echter grotendeels afhankelijk van de medewerking van de
betrokken NAA’s. Op basis van het beschikbare overzicht en onze vorige aanbeveling
(zie bijlage II) voert het juridisch team van de GAR een interne risicobeoordeling per
procescategorie uit, die aan de rekenplichtige wordt verstrekt. De raad van de GAR
wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen.

Deel II: Gerelateerde verplichtingen van de Commissie

66 De Europese Commissie heeft bevestigd dat er op 31 december 2020 geen

gerelateerde verplichtingen waren die voortvloeiden uit haar taak op grond van de
GAM-verordening.

67 Op grond van de EU-jurisprudentie

is de delegatie van bevoegdheden aan EUagentschappen, zoals de GAR, beperkt tot uitvoeringsbevoegdheden. De implicaties
hiervan voor afwikkelingsregelingen is dat zij alleen van kracht kunnen worden als de
Commissie ze goedkeurt. De Commissie kan bezwaar maken tegen discretionaire
aspecten van een afwikkelingsregeling. Als de Commissie bezwaar maakt tegen de
afwikkelingsregeling op grond van het criterium van algemeen belang, moet zij de
nodige wijzigingen voorleggen aan de Raad. Hetzelfde geldt indien zij verzoekt om een
materiële wijziging van het gebruik van het GAF 71.
70

68 Op 7 juni 2017 bevestigde de Commissie de eerste afwikkelingsregeling

72

die was

aangenomen door de GAR. In verband met deze regeling waren in juni 2021
30 gerechtelijke procedures tegen de Commissie 73 aanhangig bij het Gerecht. Terwijl
alle dertig verzoekers een beroep tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie
instelden, stelden acht verzoekers ook een vordering tot schadevergoeding in. Deze
70

Meroni-doctrine, zoals vastgesteld in de zaken 9/56 en 10/56, Meroni & Co., Industrie
Metallurgiche tegen Hoge Autoriteit, Jurispr. 1958, blz. 11 en zaak C-270/12, Verenigd
Koninkrijk tegen Europees Parlement en Raad van de Europese Unie [ECLI:EU:C:2014:18].

71

Artikel 18, lid 7, van de GAM-verordening.

72

Bevestiging van de afwikkelingsregeling met betrekking tot Banco Popular Español S.A.
(BPE).

73

Slechts in een van deze dertig zaken is de Commissie de enige verweerder.
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zaken zijn nog in behandeling. Omdat er bij de afwikkeling van de BPE geen sprake was
van openbare financiële steun of gebruik van het GAF (zie paragraaf 17), verrichtte de
Commissie geen beoordeling van staatssteun of steun uit het fonds.

69 Zoals ook het geval was ten aanzien van de rekeningen voor 2019, heeft de

Commissie op basis van haar boekhoudkundige beoordeling ook in 2020 besloten geen
gerelateerde verplichtingen op te nemen voor deze zaken. Volgens de Commissie heeft
geen enkele verzoeker genoegzaam aangetoond dat zij niet-contractueel aansprakelijk
is. De Commissie stelde in het bijzonder dat er geen voldoende gekwalificeerde
schending had plaatsgevonden van een bepaling die ertoe strekt aan particulieren
rechten toe te kennen. De Commissie is derhalve van mening dat risico op een
uitstroom van economische middelen in verband met haar bevestigingsbesluit
“onwaarschijnlijk” is. De Commissie stelde bovendien dat geen van de verzoekers
schade kan hebben geleden, aangezien het alternatief voor de afwikkelingsprocedure
een insolventieprocedure overeenkomstig nationale regels zou zijn geweest. Eventuele
aandeelhouders of crediteuren die beter af zouden zijn geweest bij een
insolventieprocedure, zouden door het GAF zijn gecompenseerd in het kader van het
beginsel dat geen enkele crediteur slechter af mag zijn (zie de paragrafen 36-39). Op
basis van haar ruime ervaring heeft de Commissie daarom verklaard dat het financiële
risico dat voor de Commissie uit deze zaken kan voortvloeien “onwaarschijnlijk” is.

70 Bij de analyse van onze steekproef hebben wij geen bewijzen aangetroffen die de

beoordeling van de Commissie tegenspreken.

71 Naast de zaken in verband met de afwikkeling van de BPE heeft de Commissie

ook een beroep ingesteld in zaak C-584/20 P, waarbij zij verzocht om vernietiging van
de eerdere uitspraak van het Gerecht in een zaak over vooraf te betalen bijdragen met
betrekking tot de bijdragecyclus van 2017. Op 15 juli 2021 vernietigde het HvJ het
oorspronkelijke arrest van het Gerecht, maar handhaafde het de nietigverklaring van
de besluiten van de GAR inzake vooraf te betalen bijdragen wegens ontoereikende
motivering (zie paragraaf 48). De Commissie beschikte niet tijdig voor de
jaarrekening 2020 over dit arrest en moest zich voor haar bekendmakingen dus
baseren op het eerdere arrest van het Gerecht in de drie zaken inzake vooraf te
betalen bijdragen voor 2017. Aangezien de Commissie niet betrokken is bij het
besluitvormingsproces inzake de vooraf te betalen bijdragen, heeft zij geen
gerelateerde verplichtingen opgenomen. We troffen geen bewijs aan dat in
tegenspraak is met de beoordeling van de Commissie.
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Deel III: Gerelateerde verplichtingen van de Raad

72 De Raad heeft bevestigd dat hij op 31 december 2020 geen gerelateerde

verplichtingen had die voortvloeien uit de uitvoering van zijn taken uit hoofde van de
GAM-verordening.

73 De Commissie kan bezwaar maken tegen een door de GAR voorgestelde

afwikkelingsregeling. Als het bezwaar verband houdt met het criterium van algemeen
belang, moet zij de nodige wijzigingen voorleggen aan de Raad. Hetzelfde geldt
wanneer zij verzoekt om een materiële wijziging van het gebruik van het GAF (zie
paragraaf 67).

74 De Raad was tot dusverre niet betrokken bij enig afwikkelingsbesluit. Wel kreeg

de Raad eind 2017 te maken met één rechtszaak in verband met de BPE. De zaak werd
in 2018 niet-ontvankelijk verklaard voor zover deze gericht was tegen de Raad 74. Er
ontstaan dus geen gerelateerde verplichtingen voor de Raad.

74

Beschikking van het Gerecht (achtste kamer) van 14 juni 2018 — Cambra Abaurrea tegen
Parlement e.a. (Zaak T-553/17).
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Conclusies en aanbevelingen
75 Wij merken op dat het in dit stadium zeer moeilijk is om de uitkomst van de

gerechtelijke procedures met betrekking tot besluiten inzake afwikkeling en nietafwikkeling tegen de GAR en de Commissie te bepalen vanwege het feit dat het
rechtskader voor afwikkeling betrekkelijk nieuw is en een complex, specifiek en uniek
rechtsstelsel in het leven roept. Wij troffen echter geen bewijs aan dat in tegenspraak
was met de beoordelingen van de GAR en de Commissie inzake eventuele gerelateerde
verplichtingen die voortvloeien uit de verrichting van hun taken op grond van de
verordening inzake het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (zie de
paragrafen 23, 34, 39 en 69). Daarom zijn er met betrekking tot deze zaken geen
gerelateerde verplichtingen nodig.

76 In zijn rekeningen voor 2020 heeft de GAR gerelateerde verplichtingen ten

bedrage van 5 561 miljoen EUR opgenomen in verband met aanhangige zaken tegen
de in 2016-2020 genomen besluiten van de GAR inzake vooraf te betalen bijdragen (zie
paragraaf 46). De opname was gebaseerd op de beslissingen van het Gerecht om het
besluit van de GAR inzake vooraf te betalen bijdragen voor 2017 voor drie banken in
september 2020 nietig te verklaren. Hoewel de uitspraak inmiddels in één zaak door
de grote kamer van het Hof van Justitie is vernietigd, kwam de uitspraak nadat de GAR
medio juni 2021 zijn definitieve rekeningen had bekendgemaakt, en kon deze derhalve
niet in aanmerking worden genomen.

77 In zijn rekeningen voor 2020 heeft de GAR de volledige vooraf te betalen

bijdragen die het voorwerp uitmaken van een geschil, als gerelateerde verplichtingen
opgenomen. Deze aanpak was ingegeven door voorzichtigheid, gebaseerd op de
beschikbare informatie en de relevante jurisprudentie van de rechterlijke instanties
van de EU ten tijde van de afsluiting van de GAR-rekeningen. Wij merken op dat de
GAR wettelijk verplicht is vooraf te betalen bijdragen te innen, en dat het derhalve
onwaarschijnlijk is dat hij de banken volledig voor hun bijdragen zal moeten
vergoeden. In geval van een herberekening van de vooraf te betalen bijdragen kan het
nodig zijn een eventueel verschil tussen de bedragen in het oorspronkelijke en het
herziene besluit inzake vooraf te betalen bijdragen terug te betalen of in te vorderen.

78 Anders dan in de rekeningen van voorgaande begrotingsjaren heeft de GAR geen

gerelateerde verplichtingen opgenomen in verband met nationale procedures tegen
vooraf te betalen bijdragen. Dit is in overeenstemming met de recente prejudiciële
beslissing van het Hof van Justitie (zie kader 7), waarin wordt gesteld dat nationale
rechtbanken niet bevoegd zijn om de besluiten van de GAR over vooraf te betalen
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bijdragen aan het GAF te toetsen. Wij erkennen dat de GAR, in overeenstemming met
onze eerdere aanbevelingen, zaken in verband met vooraf te betalen bijdragen voor
nationale rechtbanken blijft monitoren.

79 De GAR is in kennis gesteld van nieuwe rechtszaken voor rechterlijke instanties

van de EU in verband met zijn besluit inzake vooraf te betalen bijdragen voor 2021 aan
het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (zie paragraaf 44). Aangezien deze zaken
echter werden ingediend na de ondertekening van de definitieve rekeningen van de
GAR, en aangezien zij een grondige beoordeling van het verzoek vereisen, was de GAR
niet in staat ze voor de rekeningen van 2020 te beoordelen. Deze zaken zullen in
aanmerking moeten worden genomen in de rekeningen van 2021 van de GAR.

80 Om ervoor te zorgen dat de rekeningen een getrouw beeld geven, moet de

rekenplichtige alle relevante informatie verkrijgen. Voor de voorbereiding van de
rekeningen van 2020 van de GAR kreeg de rekenplichtige van de GAR een
risicobeoordeling per categorie lopende processen van de juridische dienst van de GAR
(zie paragraaf 65). De risicobeoordeling omvatte ook enkele onderliggende
redeneringen. Voorts heeft de rekenplichtige, anders dan voor de rekeningen van
2019, schriftelijke opmerkingen ontvangen van het Fondo de Reestructuracion
Ordenada Bancaria over nationale procedures met betrekking tot de afwikkeling van
de Banco Popular Espanol (zie paragraaf 30), maar niet van de betrokken nationale
afwikkelingsautoriteiten over nationale procedures met betrekking tot de vooraf te
betalen bijdragen (zie paragraaf 61).

Aanbeveling 1 — Ontwikkeling van een methode voor de
berekening van het potentiële financiële blootstelling in
verband met vooraf te betalen bijdragen
De GAR moet het risico blijven beoordelen van alle lopende procedures tegen zijn
besluiten inzake vooraf te betalen bijdragen aan het gemeenschappelijk
afwikkelingsfonds en eventuele nieuwe gerechtelijke procedures tot aan de afsluiting
van de GAR-rekeningen beoordelen.
Afhankelijk van de risicobeoordeling moet de GAR het bedrag dat het verwacht
verschuldigd te zijn aan de bijdragende banken als gerelateerde verplichtingen
opnemen. In plaats van de volledige bedragen van de vooraf te betalen bijdragen
waarover een geschil bestaat als gerelateerde verplichtingen op te nemen, moet hij
een methode beoordelen en ontwikkelen voor de berekening van het geraamde
verschil tussen de bijdrage op grond van het de oorspronkelijke besluiten inzake vooraf
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te betalen bijdragen en de bijdrage op grond van een eventueel herzien besluit, voor
zover van toepassing.
Tijdpad: Indiening van de rekeningen van de GAR voor 2021

Aanbeveling 2 — Aan de rekenplichtige te verstrekken
informatie in verband met nationale zaken
Aangezien het totale aantal nationale procedures inzake vooraf te betalen bijdragen
hoog is en blijft toenemen, moet de GAR de procedure voor monitoring van deze
zaken opnieuw invoeren door de nationale afwikkelingsautoriteiten te verzoeken elk
jaar schriftelijke garantie te verstrekken over de aangeleverde informatie, alsmede een
beoordeling van de kans van slagen van de procedures tegen vooraf te betalen
bijdragen. Deze informatie moet aan de rekenplichtige van de GAR worden verstrekt
als hulp bij het opstellen van de rekeningen van de GAR.
Tijdpad: Indiening van de rekeningen van de GAR voor 2021

Dit verslag werd door kamer IV onder leiding van de heer Mihails KOZLOVS, lid van de
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op 9 november 2021.
Voor de Rekenkamer

Klaus-Heiner LEHNE
President
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Bijlagen
Bijlage I — Het Hof van Justitie van de Europese Unie en de
beschikbare rechtsmiddelen tegen besluiten van instellingen,
organen en instanties van de EU
Het HvJ-EU (zie figuur 11) bestaat uit twee rechtsprekende instanties: het Hof van
Justitie (HvJ) en het Gerecht. Binnen het HvJ stellen advocaten-generaal conclusies op
over zaken ter ondersteuning van de beraadslagingen van het HvJ. Het Gerecht werd
opgericht om de lasten van het HvJ te verlichten; het behandelt voornamelijk zaken die
door individuen en ondernemingen worden aangespannen tegen handelingen en
regelgevingshandelingen van de EU waardoor zij rechtstreeks worden geraakt, evenals
vorderingen tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door EU-instellingen, organen, -bureaus of -agentschappen. Tegen uitspraken van het Gerecht kan binnen
twee maanden beroep worden ingesteld bij het HvJ; dergelijke beroepen zijn beperkt
tot rechtsvragen.

Figuur 11 — Samenstelling van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Hof van Justitie (HvJ)

Gerecht

DE HOGERE RECHTERLIJKE INSTANTIE

x 11

x 27

Advocatengeneraal

Eén rechter uit elke EUlidstaat

bieden ondersteuning
aan het HvJ door hun
onpartijdige conclusies te
nemen in het kader van
zijn beraadslagingen

Bron: ERK.

verlicht de last
voor het HvJ

x 54
Twee rechters uit elke
EU-lidstaat
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Er staan verschillende rechtsmiddelen ter beschikking van natuurlijke en
rechtspersonen die besluiten van instellingen, organen en agentschappen van de EU
willen aanvechten (zie figuur 12). Een van deze rechtsmiddelen is een beroep tot
nietigverklaring tegen een juridisch bindend besluit dat tot de persoon is gericht of
hem rechtstreeks en individueel raakt. Om een besluit van de EU of een van haar
organen nietig te laten verklaren, moeten verzoekers hun verzoek binnen twee
maanden na bekendmaking van het desbetreffende besluit indienen 75.

Figuur 12 — Beschikbare rechtsmiddelen tegen besluiten van
instellingen, organen en agentschappen van de EU
VORDERING TOT
SCHADEVERGOEDING
(niet-contractuele aansprakelijkheid)

BEROEP TOT NIETIGVERKLARING
(van een besluit)

RECHTSGRONDSLAG
Artikel 263 VWEU

2 maanden

Juridisch bindende handeling
Rechtstreeks en individueel geraakt

Artikelen 268 en 340 VWEU

TERMIJN
(voor indiening)

VOORWAARDEN
(vereenvoudigd)

Ten voordele van verzoeker

5 jaar

Onrechtmatige gedraging
Reële en zekere schade
Rechtstreeks causaal verband

Bron: ERK, op basis van het VWEU en jurisprudentie.

Een ander soort rechtsmiddel is een vordering tot schadevergoeding op grond van het
feit dat de EU niet-contractueel aansprakelijk is om deze te betalen. Dergelijke
vorderingen 76 kunnen slechts binnen vijf jaar worden ingesteld. Om met succes een
vordering tot schadevergoeding in te stellen, moeten de verzoekers aantonen dat er
sprake is van een voldoende gekwalificeerde schending door de instelling van een
rechtsregel die ertoe strekt aan particulieren rechten toe te kennen, werkelijk door

75

In artikel 263 VWEU is de termijn gesteld op twee maanden, te rekenen vanaf de dag van
bekendmaking van de handeling, vanaf de dag van kennisgeving aan de verzoeker of, bij
gebreke daarvan, vanaf de dag waarop de verzoeker van de handeling kennis heeft
gekregen.

76

Artikel 268 VWEU, artikel 87, lid 5, van de GAM-verordening en artikel 46 van het Statuut
van het Hof van Justitie.

49
verzoeker geleden schade en een rechtstreeks causaal verband tussen de onwettige
handeling en de schade.
Elke gerechtelijke procedure begint met de indiening van een verzoek door de
verzoeker, waarin de aangevoerde middelen en argumenten worden gespecificeerd,
evenals de conclusies. De verweerder moet binnen twee maanden 77 een
verweerschrift indienen. Gewoonlijk kan de verzoeker vervolgens een repliek indienen
op het verweerschrift en kan de verweerder in antwoord daarop een dupliek indienen.
Partijen die kunnen aantonen belang bij de uitkomst van de zaak te hebben, kunnen
interveniëren in de procedure door een memorie in interventie in te dienen ter
ondersteuning van de conclusies van een partij. Rechterlijke instanties van de EU
kunnen er daarnaast voor kiezen specifieke vragen te stellen aan de partijen, die deze
moeten beantwoorden. Aan het einde van deze schriftelijke procedure kan de
rechterlijke instantie van de EU besluiten een openbare hoorzitting te houden bij het
HvJ-EU. Daarna overleggen de rechters en wijzen zij hun vonnis tijdens een openbare
hoorzitting (zie figuur 13). Tegen beslissingen kan beroep worden aangetekend binnen
twee maanden en tien dagen nadat de beslissing ter kennis van de partijen is
gebracht 78. Indien daartegen geen beroep wordt ingesteld, gaan zij na deze termijn in
kracht van gewijsde.

Figuur 13 — Gewoonlijke afhandeling van zaken bij het HvJ-EU
SCHRIFTELIJKE PROCEDURE

Verzoek

Verweer

OPENBARE HOORZITTING

Schriftelijke
uitwisseling(en)

Hoorzitting(en)

Arrest

Bron: ERK.

77

In buitengewone omstandigheden kan deze termijn op met redenen omkleed verzoek van
de verweerder worden verlengd op grond van artikel 81 van het Reglement voor de
procesvoering van het Gerecht (PB L 105 van 23.4.2015, blz. 1). Dit gebeurde in de meeste
zaken met betrekking tot de afwikkeling van de BPE.

78

Artikel 56 van het Statuut van het HvJ-EU.
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Bijlage II — Follow-up van de aanbevelingen van het voorgaande jaar
Jaar waarin de
aanbeveling is
gedaan

Aanbeveling

2020

In het licht van de recente arresten van het
HvJ en het Gerecht moet de GAR het risico
van alle aanhangige procedures tegen zijn
besluiten inzake vooraf te betalen bijdragen
aan het GAF opnieuw beoordelen en
eventuele nieuwe gerechtelijke procedures
evalueren.

2020

Om ervoor te zorgen dat zijn definitieve
rekeningen een getrouw beeld geven, moet
de GAR alle rechtszaken in aanmerking
nemen. Dit omvat alle informatie die kan
leiden tot een uitstroom van economische
middelen, zoals nationale procedures tegen
uitvoeringsbesluiten van goedgekeurde
afwikkelingsregelingen.

Status

Meer informatie

Afgerond

Rekening houdend met alle uitspraken van het Gerecht
en het HvJ die waren gedaan op het ogenblik dat de
rekeningen van 2020 werden opgesteld, heeft de GAR
het risiconiveau opnieuw geëvalueerd en het volledige
bedrag van de vooraf te betalen bijdragen als
gerelateerde verplichtingen opgenomen in de gevallen
waarin hij het risico als “mogelijk” had ingeschat.

Afgerond

Voor de rekeningen van 2020 heeft de GAR het FROB
om schriftelijke opmerkingen gevraagd over de
administratieve beroepen en gerechtelijke procedures
inzake de BPE op nationaal niveau en heeft hij
aanvullende informatie openbaar gemaakt op basis van
de analyse van de verstrekte informatie.
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Acroniemen en afkortingen
Acroniem of afkorting

Uitleg

BPE

Banco Popular Español S.A.

ECB

Europese Centrale Bank

ERK

Europese Rekenkamer

FOLTF

Banken die falen of waarschijnlijk zullen falen

FROB

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(Spaanse nationale afwikkelingsautoriteit)

GAF

Gemeenschappelijk afwikkelingsfonds

GAM

Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme

GAM-verordening

Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling
van eenvormige regels en een eenvormige procedure
voor de afwikkeling van kredietinstellingen en
bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van
een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en
een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB
L 225 van 30.7.2014, blz. 1)

GAR

Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

GC

Gerecht (onderdeel van het Hof van Justitie van de
Europese Unie — General Court)

HvJ

Hof van Justitie (onderdeel van het Hof van Justitie
van de Europese Unie)

HvJ-EU

Hof van Justitie van de Europese Unie

NAA

Nationale afwikkelingsautoriteit

NCWO

Geen enkele crediteur slechter af (no creditor worse
off)

VWEU

Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie
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Antwoord van de GAR
De GAR neemt nota van dit verslag en is de ERK dankbaar voor de goede samenwerking
tijdens de controle.
Aanbeveling 1.
De GAR aanvaardt aanbeveling 1.
De GAR blijft uiteraard de toepasselijke boekhoudregels volgen en zal in het kader van
zijn gerelateerde verplichtingen de beste mogelijke raming geven op basis van een
getrouw beeld van de situatie.
Wat de aanbeveling betreft om op grond van een beoordeling een methode te
ontwikkelen voor de berekening van geraamde verschillen, vindt de GAR dat in dit
stadium het risico bestaat dat
•
•

wegens de complexe aard van en de samenhang binnen de berekening van de
bijdragen, en
wegens de bestaande onzekerheid omtrent de benadering die het Hof en het
Gerecht zullen hanteren in rechtsgeschillen vooraf die een herberekening
rechtvaardigen,

het opschroeven van de huidige (voorzichtige) aanpak van de GAR zou leiden tot een
uitermate approximatieve berekening van dergelijke verschillen tussen bijdragen.
Aanbeveling 2.
De GAR aanvaardt aanbeveling 2 van de ERK.

Antwoord van de Commissie
op het overeenkomstig artikel 92, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014 door de
Europese Rekenkamer uitgebrachte verslag over eventuele gerelateerde verplichtingen
(voor de afwikkelingsraad, de Raad, de Commissie of andere betrokkenen) die
voortvloeien uit de verrichting door de afwikkelingsraad, de Raad en de Commissie van
hun taken uit hoofde van de verordening voor het begrotingsjaar 2020

“De Commissie heeft nota genomen van het verslag van de Europese Rekenkamer.”

NL

NL
1
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Antwoord van de Raad
De Raad heeft kennis genomen van het verslag van de Europese Rekenkamer.
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Controleteam
Op grond van artikel 92, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014 tot oprichting van
het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme brengt de ERK jaarlijks verslag uit
over eventuele gerelateerde verplichtingen die voortvloeien uit de verrichting door de
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, de Commissie en de Raad van hun taken uit
hoofde van deze verordening.
Dit verslag werd opgesteld door controlekamer IV “Marktregulering en concurrerende
economie”, die onder leiding staat van ERK-lid Mihails Kozlovs. De controle werd geleid
door ERK-lid Rimantas Šadžius, met ondersteuning van Mindaugas Pakštys,
kabinetschef; Matthias Blaas,kabinetsattaché; Ioanna Metaxopoulou, directeur;
Valeria Rota, hoofdmanager; Leonidas Tsonakas, taakleider; Carlos Soler Ruiz, Nadiya
Sultan, auditors; Andreea-Maria Feipel-Cosciug, juridisch adviseur.

Rimantas Šadžius

Mindaugas Pakštys

Valeria Rota

Matthias Blaas

Leonidas
Tsonakas

Nadiya Sultan

Joanna Metaxopoulou

Carlos Soler Ruiz

Andreea-Maria Feipel-Cosciug
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