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EU-controleurs gaan waakhond verzekeringsmarkt 
onderzoeken 
De Europese Rekenkamer controleert de EU-waakhond voor de verzekeringsmarkt, Eiopa 
(Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen). De controleurs zullen zich 
richten op twee belangrijke activiteitenterreinen van Eiopa: het toezicht op de 
verzekeringsmarkt, en dan met name de maatregelen die zijn genomen om de 
toezichtconvergentie te bevorderen, en daarnaast de stresstest in het kader van de Eiopa-
doelstelling om de financiële stabiliteit te waarborgen. 

Eiopa is een van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten die in de nasleep van de 
financiële crisis van 2008 werden opgericht. Haar voornaamste doelstellingen zijn het waarborgen 
van een doeltreffend en consistent niveau van regulering van en toezicht op de pensioen- en 
verzekeringsmarkten in de EU, een betere bescherming van de consument, het bestrijden van 
systeemrisico’s, het herstellen van het vertrouwen in het financiële systeem, en het versterken van 
het toezicht op grensoverschrijdende groepen. 

“De verzekeringsmarkt in de EU omvat ongeveer 11 biljoen euro aan activa en in sommige EU-
landen hebben verzekeraars totale activa van meer dan 100 % van hun respectieve bbp in handen. 
Doeltreffend toezicht door Eiopa is essentieel om de belangen van consumenten te beschermen en 
ervoor te zorgen dat zij vertrouwen hebben in de verzekeringsmarkt”, aldus de heer 
Rimantas Šadžius, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor dit verslag. 

De controle omvat een deskundigenanalyse op het gebied van stresstests en enquêtes die zijn 
gericht op de nationale autoriteiten en de verzekeringsmaatschappijen, en bezoeken aan 
verzekeringsorganisaties en andere belanghebbenden. 

De controle van Eiopa heeft een hoge prioriteit in het jaarlijks werkprogramma van de controleurs 
voor 2018 en daarom wordt het verslag naar verwachting voor het einde van 2018 gepubliceerd. 

Noot voor de redactie 

Eiopa startte haar werkzaamheden in 2011 en kwam in de plaats van het Comité van Europese 
toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen. Het is een onafhankelijk adviesorgaan 
voor de Commissie, het Parlement en de Raad van de Europese Unie. Het is een van de EU-
agentschappen die specifieke juridische, technische of wetenschappelijke taken uitvoeren en 
wetenschappelijk onderbouwd advies geven om bij te dragen tot goed onderbouwde 
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beleidsmaatregelen en wetgeving op EU- en nationaal niveau. Eiopa is actief op het gebied van 
verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, financiële conglomeraten, 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en verzekeringstussenpersonen. 

 

 


