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Persbericht 
Luxemburg, 27 maart 2019 

Controleurs onderzoeken EU-toezicht 
op staatssteun aan banken 

De Europese Rekenkamer verricht een controle van de EU-monitoring van overheidssteun die 
de afgelopen jaren aan de financiële sector is verleend. In het bijzonder zullen de controleurs 
onderzoeken hoe de Commissie ervoor zorgt dat steun uitzonderlijk blijft en beperkt tot wat 
strikt noodzakelijk is. Ze zullen ook de geschiktheid en doeltreffendheid van de procedures 
voor de staatssteuncontrole beoordelen. 

Staatssteun (d.w.z. financiële overheidssteun) is over het algemeen door het Unierecht 
verboden, omdat deze de mededinging in de interne markt kan verstoren. Overheidsingrijpen 
kan echter noodzakelijk en toegestaan zijn in bepaalde omstandigheden, zoals de financiële crisis 
van 2008. Tussen 2008 en 2017 heeft de EU steun aan de financiële sector goedgekeurd voor een 
totaalbedrag van 1 459 miljard EUR aan op kapitaal lijkende steun en 3 659 miljard EUR aan 
aanvullende liquiditeitssteun. De Commissie is als enige verantwoordelijk voor het controleren 
van dergelijke staatssteun.  

De controleurs hebben vandaag een vooruitblik op de controle inzake EU-toezicht op staatssteun 
aan banken gepubliceerd. Een vooruitblik op de controle verschaft informatie over een lopende 
controletaak. Dergelijke documenten zijn bedoeld als bron van informatie voor degenen die 
geïnteresseerd zijn in het gecontroleerde beleid of de gecontroleerde programma’s.  

“Van de crisis in 2008 tot op de dag van vandaag heeft de financiëledienstensector veel meer 
staatssteun ontvangen dan eender welke economische sector”, aldus Mihails Kozlovs, het lid van 
de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Een passend en grondig 
toezicht op deze staatssteun is van cruciaal belang om de mededinging in de interne markt te 
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waarborgen alsook de EU-belastingbetalers te beschermen tegen de last van het redden van 
banken.”  

De controle heeft betrekking op toezichtsactiviteiten in verband met staatssteun na de financiële 
crisis, te beginnen met de vaststelling van de nieuwe bankenmededeling in 2013. Aangezien de 
Commissie de regels inzake staatssteun zowel opstelt als handhaaft, zullen zowel de opzet als de 
uitvoering van dit toezicht worden beoordeeld tijdens deze controle.  

De controleurs zullen met name onderzoeken of: 

o de Commissie beschikt over toereikende instrumenten en middelen om staatssteun te 
controleren, met inbegrip van robuuste interne controles; 

o de huidige staatssteunregels en -procedures geschikt zijn om staatssteun aan banken vast 
te stellen en te controleren en doeltreffend zijn om verstoringen van de mededinging tot 
het minimum te beperken, en 

o de Commissie nagaat of de beoogde resultaten daadwerkelijk worden bereikt met de 
staatssteun. 

 

 

 

Noot voor de redactie  

Het controleverslag wordt naar verwachting eind 2019 gepubliceerd. 
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