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EU-controleurs onderzoeken post-programmatoezicht op 
lidstaten die na de crisis van 2008 financiële bijstand hebben 
ontvangen 

Het toezicht door de Commissie na afloop van programma's (post-programmatoezicht) is van 
toepassing op lidstaten die een aanpassingsprogramma verlaten en heeft tot doel ervoor te 
zorgen dat deze lidstaten in staat zijn om de verstrekte financiële bijstand terug te betalen. De 
Europese Rekenkamer is begonnen met een controle waarbij zij de opzet, uitvoering en 
doeltreffendheid onderzoekt van het post-programmatoezicht op de vijf lidstaten (Ierland, 
Portugal, Spanje, Cyprus en Griekenland) die na de financiële crisis van 2008 financiële bijstand 
ontvingen. Bij de controle zal worden nagegaan of de Commissie waar nodig relevante 
maatregelen heeft genomen om deze lidstaten economisch en financieel gezond te houden, en 
of zij crediteuren zekerheid kon bieden wat betreft het terugbetalingsvermogen van deze 
lidstaten. 

Alle EU-lidstaten worden normaal gesproken onderworpen aan het standaardtoezicht voor 
beleidscoördinatie in het kader van het Europees Semester. Als een lidstaat echter ernstige 
financiële moeilijkheden ondervindt, kan hij een programma voor financiële bijstand aanvragen. 
Na de financiële crisis van 2008 was dit het geval voor Ierland, Portugal, Spanje, Cyprus en 
Griekenland.  

Na afloop van een programma voor financiële bijstand wordt de lidstaat onder post-
programmatoezicht gesteld, dat naast het Europees Semester wordt uitgeoefend. Het doel hiervan 
is ervoor te zorgen dat de lidstaten de toegekende financiële bijstand kunnen terugbetalen, terwijl 
hun economische, budgettaire en financiële situatie voortdurend wordt beoordeeld en eventuele 
risico’s voor hun draagkracht op middellange termijn in kaart worden gebracht.  

“Nu de wereldeconomie ernstig te lijden heeft onder de COVID-19-pandemie, is het belangrijk 
om te weten of de pijlers van de economische en financiële architectuur van de EU gezond en 
doeltreffend zijn”, aldus Alex Brenninkmeijer, het lid van de Europese Rekenkamer dat 
verantwoordelijk is voor de controle. “Bij onze controle zal ook worden gekeken naar de 
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geschiktheid van post-programmatoezicht als een monitoringinstrument voor het economisch 
herstelplan dat momenteel wordt besproken”. 

De controle — die medio 2021 voltooid moet zijn — zal met name ingaan op de vraag of:  

– het werk van de Commissie crediteuren zekerheid heeft verschaft over het 
terugbetalingsvermogen van de lidstaten;  

– de Commissie op basis van haar beoordelingen/analyses passende conclusies heeft 
getrokken en waar nodig relevante maatregelen heeft genomen om de betrokken lidstaten in staat 
te stellen economisch en financieel gezond te blijven.  

De controleurs zullen zoveel mogelijk rekening houden met de impact van de COVID-19-crisis op 
de beoordeling door de Commissie van de overheidsfinanciën van de lidstaten en hun 
terugbetalingsvermogen in het kader van post-programmatoezicht. 

Noot voor de redactie  

Als rechtstreeks gevolg van de economische en financiële crisis van 2008 zijn specifieke 
mechanismen vastgesteld om financiële bijstand te verlenen aan lidstaten van de eurozone — de 
Griekse leningfaciliteit (GLF), de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF), het Europees 
financieel stabilisatiemechanisme (EFSM) en het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM). De EU-
wetgeving om een toezichtkader en governancestructuur voor de bijstandprogramma’s te bieden, 
werd een paar jaar later ontwikkeld. De rechtsgrondslag voor het post-programmatoezicht is 
verankerd in het zogenaamde “twopack”, dat bestaat uit Verordening (EU) nr. 472/2013, de 
belangrijkste rechtsgrondslag voor post-programmatoezicht, en Verordening (EU) nr. 473/2013, 
die voortbouwt op en een aanvulling vormt op het stabiliteits- en groeipact (SGP), het Europees 
kader voor begrotingstoezicht. 

Deze controle vormt een aanvulling op eerdere werkzaamheden inzake financiële bijstand aan 
lidstaten en economische governance van de EU in het kader van het sixpack en het twopack. 
Daarnaast zal de ERK binnenkort een speciaal verslag publiceren dat specifiek betrekking heeft op 
het Europees Semester.  

De vandaag gepubliceerde vooruitblik op de controle verschaft informatie over een lopende 
controletaak. Vooruitblikken op de controle zijn gebaseerd op voorbereidend werk en mogen niet 
als controleopmerkingen, conclusies of aanbevelingen worden beschouwd. De volledige 
vooruitblik op de controle is in het Engels beschikbaar op eca.europa.eu.  

Perscontact voor deze vooruitblik  

Claudia Spiti — claudia.spiti@eca.europa.eu — T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553 547 
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