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Europese Centrale Bank moet volledige toetsing van haar 
bankentoezicht toestaan, aldus controleurs  
De Europese Rekenkamer heeft de wetgevers van de Unie gevraagd om in te grijpen en ervoor 
te zorgen dat de Europese Centrale Bank volledige toegang tot documenten biedt voor 
controles met betrekking tot bankentoezicht. In een brief aan het Europees Parlement uiten de 
controleurs hun bezorgdheid over het feit dat zij door de huidige opstelling van de ECB ten 
aanzien van toegang tot documenten en informatie hun werk niet goed kunnen doen. 
Bankentoezicht houdt significante risico’s voor de schatkist in, aldus de controleurs, maar zij 
zijn niet in staat om deze activiteiten behoorlijk te controleren zolang de ECB zijn houding met 
betrekking tot toegangsrechten niet verandert.  

De controleurs zeggen dat hun gesprekken met de ECB zijn vastgelopen. Zij roepen het Europees 
Parlement en de Raad op om hun volledige steun uit te spreken voor het recht van de 
controleurs op toegang tot documenten over bankentoezicht en om zo nodig de bestaande 
verordeningen te wijzigen en te verduidelijken dat de controleurs toegang hebben tot elk 
document dat zij nodig achten. 

“We willen niet het monetaire beleid controleren”, aldus Klaus-Heiner Lehne, president van de 
Europese Rekenkamer. “Maar het is essentieel dat we over alle bevoegdheden beschikken om de 
toezichtsactiviteiten van de ECB te controleren. Dit is bijzonder belangrijk gelet op de grote risico’s 
voor overheidsmiddelen als gevolg van bankfalen en de complexiteit van de nieuwe 
toezichtsmechanismen.” 

In hun brief, die een reactie is op een verzoek van het Parlement, wijzen de controleurs op drie 
gevallen waarin hun de toegang is geweigerd tot belangrijke informatie. Tijdens hun controle van 
het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme in 2016 hadden ze grote moeite om controle-
informatie te verkrijgen. Tijdens de werkzaamheden voor hun speciaal verslag van 2017 over de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad stond de Afwikkelingsraad erop om alle gegevens die 
afkomstig waren van de ECB te verwijderen. Vervolgens weigerde de ECB in januari 2018, toen de 
controleurs verslag uitbrachten over de crisisbeheersingsrol van de ECB met betrekking tot 
bankentoezicht, opnieuw toegang tot de documenten die noodzakelijk waren om de 
controlewerkzaamheden uit te voeren zoals oorspronkelijk gepland. 
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De brief van de EU-controleurs volgt op een oproep die de hoofden van de hoge controle-
instanties (HCI’s) van de EU en haar lidstaten in november 2018 deden om de controlemandaten 
van de nationale HCI’s te verduidelijken en te harmoniseren. De HCI’s verzochten de nationale 
regeringen en parlementen om een aantal tekortkomingen in de verantwoordings- en 
controleregelingen voor EU-bankentoezicht te verhelpen in het licht van de huidige inspanningen 
om de bankenunie te voltooien.  

Noot voor de redactie 

Sinds het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) van kracht is, is uitsluitend de 
Europese Centrale BANK (ECB) verantwoordelijk voor het toezicht op grote banken in de lidstaten 
van de eurozone. Het GTM kent een gemeenschappelijk systeem waarbij zowel nationale 
bevoegde autoriteiten (NBA's) als de ECB betrokken zijn. In totaal zijn er ongeveer 130 dergelijke 
banken, die goed zijn voor zo’n 80 % van de activa van banken in de hele EU. Op middelgrote en 
kleine banken wordt rechtstreeks toezicht gehouden door de NBA’s. De ECB behoudt echter het 
eindverantwoordelijkheid op het gebied van het toezicht en waarborgt dat de toezichtsvereisten 
consistent zijn (methodologie, handboeken, enz.). 

Als gevolg van het GTM zijn de controleverantwoordelijkheden met betrekking tot 
bankentoezicht ook veranderd: 

- De controleverantwoordelijkheid met betrekking tot rechtstreeks bankentoezicht door 
de ECB — d.w.z. op de grootste banken — ligt niet langer bij de nationale controle-instanties, 
maar is onderdeel geworden van het controlemandaat van de Europese Rekenkamer. Er is geen 
adequate vervanging van de controle door deze nationale controle-instanties als gevolg van de 
huidige opstelling van de ECB met betrekking tot het controlemandaat van de ERK (bijv. de 
weigering om toegang te verlenen tot relevante informatie). 

- De controleverantwoordelijkheid met betrekking tot de nationale toezichthouders van 
middelgrote en kleine banken ligt nog steeds bij nationale controle-instanties, hoewel enkele 
slechts een beperkt — of geen — mandaat hebben op dit gebied. De meeste nationale controle-
instanties in de eurozone hebben moeite om dit recht volledig uit te oefenen. Bijgevolg is het 
toezicht op kleine en middelgrote banken in deze landen niet geheel onderworpen aan externe 
controle. 

In Speciaal verslag nr. 29/2016 van de ERK werd het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 
onderzocht, dat na de bankencrisis is opgezet om veel van de toezichtswerkzaamheden die 
voorheen door nationale autoriteiten werden verricht, over te nemen. Het mechanisme staat 
onder het gezag van de Europese Centrale Bank.  

In Speciaal verslag nr. 23/2017 werd gekeken naar het werk van de Gemeenschappelijke 
Afwikkelingsraad, die werd opgericht om de afwikkeling van falende banken in de EU te beheren. 
In Speciaal verslag nr. 2/2018 werd de doelmatigheid van de ECB op het gebied van zijn 
crisisbeheersingsprocedures voor banken behandeld. 
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