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Afwikkeling van banken: werkzaamheden zijn gestart, maar 
er is nog een lange weg te gaan, aldus EU-controleurs 
De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR), die werd ingesteld om voor de afwikkeling van 
banken in de EU te zorgen, is nog steeds in grote mate “werk in uitvoering”, zo blijkt uit een nieuw 
verslag van de Europese Rekenkamer. Afwikkeling is de herstructurering van een falende bank om 
de financiële stabiliteit en publieke belangen te beschermen, tegen zo laag mogelijke kosten voor 
de belastingbetaler. De controleurs ontdekten tekortkomingen in de noodplannen voor de 
afwikkeling van banken die waren opgesteld door de GAR, die in zeer korte tijd aanzienlijke 
verantwoordelijkheden op zich moest nemen. 

De GAR is een belangrijk element van de Europese bankenunie. De GAR werd opgericht in de nasleep 
van de financiële crisis van 2008 en moet falende banken afwikkelen met zo gering mogelijke 
gevolgen voor de financiële stabiliteit en de reële economieën van de lidstaten in de eurozone en 
andere landen.  

De controleurs ontdekten tekortkomingen in de voorbereiding van het volledige scala aan mogelijk 
noodzakelijke afwikkelingsregelingen voor banken. Hoewel de GAR lang en hard heeft gewerkt om 
ervoor te zorgen dat voor de meeste banken al ten minste voorlopige versies van 
afwikkelingsplannen zijn opgesteld, voldoen de tot dusver goedgekeurde plannen niet aan de 
normen die zijn vastgesteld, aldus de controleurs.  

“Vanaf het begin was de opzet van de GAR een aanzienlijke uitdaging”, aldus Kevin Cardiff, het lid 
van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Hoewel de tekortkomingen 
moeten worden gezien in de context van de opstartperiode, is er nog een lange weg te gaan”. 

De controleurs doen een aantal aanbevelingen met betrekking tot de regels en richtsnoeren voor 
afwikkelingsplannen en voor de voorbereiding daarvan. Zij besteden ook aandacht aan kwesties met 
betrekking tot het personeel en het wetgevingskader van de GAR. 

De GAR moet eerst bepalen wanneer voor elke bank de eerste afwikkelingsplannen in 
overeenstemming met het rulebook moeten zijn opgesteld, aldus de controleurs. De GAR moet deze 
prioriteren naar risico op omvallen. Elk plan moet gericht zijn op de afwikkelbaarheid van de 
betrokken bank, met inbegrip van de vaststelling van de materiële belemmeringen en de 
haalbaarheid en geloofwaardigheid van de gekozen strategieën. 
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Om ervoor te zorgen dat de banksector voldoende capaciteit heeft om verliezen op te vangen, moet 
de GAR ook de laatste hand leggen aan een systeem van regels en richtsnoeren voor de 
afwikkelingsplanning, met inbegrip van beleid voor het vaststellen van minimumvereisten voor het 
eigen vermogen van banken en de in aanmerking komende passiva. Waar nodig moeten richtsnoeren 
en een handleiding voor afwikkelingsplanning worden ontwikkeld of geactualiseerd. 

Volgens de controleurs hebben vertragingen bij de personele invulling negatieve gevolgen gehad 
voor alle activiteiten van de GAR, ondanks de inzet en motivatie van het personeel. De GAR moet 
sneller werk maken van de aanwerving en de HR-functie van passende middelen voorzien, met name 
waar het gaat om meer gespecialiseerde en hogere functies. Als de streefcijfers voor de 
personeelsbezetting niet kunnen worden behaald, of als er tussentijdse maatregelen nodig zijn, moet 
de GAR alternatieve oplossingen overwegen.  

De operationele taakverdeling tussen de nationale autoriteiten en de GAR, waaronder de verdeling 
van verantwoordelijkheden, is nog altijd niet duidelijk, en de interne afwikkelingsteams kampen met 
een personeelstekort. De GAR moet deze problemen dringend aanpakken, aldus de controleurs.  

Noot voor de redactie 

Om een herhaling van de financiële crisis van 2008 te voorkomen, heeft de EU nieuwe institutionele 
structuren ontwikkeld om een veiliger financiële sector te waarborgen. Deze structuren omvatten 
het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) en het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme (GAM). Dit verslag is toegespitst op de Gemeenschappelijke 
Afwikkelingsraad (GAR) die, samen met de nationale afwikkelingsautoriteiten binnen de eurozone, 
het GAM vormt. Ongeveer 140 banken vallen onder de bevoegdheid van de GAR. 

De toezichthouders zijn belast met het permanent prudentieel toezicht op de banken binnen hun 
bevoegdheid. Als herstel- of interventiemaatregelen niet doeltreffend zijn, wordt een bank 
beschouwd als een bank die faalt of waarschijnlijk gaat falen en grijpen de afwikkelingsautoriteiten 
in. De GAR is, met ondersteuning van de nationale afwikkelingsautoriteiten, verantwoordelijk voor de 
noodplanning betreffende de afwikkeling van alle significante banken en minder significante 
grensoverschrijdende banken binnen de eurozone. 

Afwikkeling vindt plaats wanneer de autoriteiten vaststellen dat een bank faalt of waarschijnlijk zal 
falen en wanneer er geen sprake is van ander toezichthoudend of particulier ingrijpen om dit falen te 
voorkomen. Als er sprake is van een publiek belang wordt de bank afgewikkeld, en in andere gevallen 
zijn de nationale insolventieprocedures van toepassing. De afwikkeling moet de continuïteit van de 
kritieke functies van de bank waarborgen en de financiële stabiliteit veilig stellen. Het doel is 
toekomstige reddingsoperaties te voorkomen en daarmee de kosten voor de belastingbetaler te 
verlagen. 

Speciaal verslag nr. 23/2017: “De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad: de werkzaamheden aan een 
uitdagende opdracht voor de bankenunie zijn gestart, maar er is nog een lange weg te gaan” is in 23 
officiële EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). 
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