
 

Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer. Het volledige verslag is 
terug te vinden op www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

NL 

Persbericht 
Luxemburg, 10 juli 2019 

De stresstests van de EBA moeten meer gericht zijn op EU-brede 
systeemrisico's, aldus controleurs 

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer had de weerbaarheid van banken 
tegen systeemrisico's in de hele EU strenger moeten worden getest in de recentste stresstest 
door de Europese Bankautoriteit (EBA). De gesimuleerde schokken waren lichter dan die 
tijdens de financiële crisis van 2008 en in het gebruikte ongunstige scenario kwamen niet alle 
relevante systeemrisico's voor het financiële stelsel van de EU naar behoren tot uitdrukking, 
aldus de controleurs. Bovendien vertrouwde de EBA sterk op nationale toezichthouders bij het 
ontwerp en de uitvoering van de test, maar kwam ze middelen tekort en kon ze er geen 
doeltreffend toezicht op houden. 

Sinds 2011 heeft de EBA de EU-brede stresstests uitgevoerd om de weerbaarheid van banken 
tegen schokken, zoals een ernstige recessie, een beurscrash of een verlies van vertrouwen, te 
beoordelen. De controleurs onderzochten of de test van 2018 geschikt was voor het doel. Ze 
hebben de criteria voor de selectie van banken en het proces voor het bepalen van risico’s 
bekeken. 

“De Europese banken hadden aan ernstigere financiële schokken moeten worden blootgesteld,” 
aldus Neven Mates, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het 
verslag. “Bovendien worden belangrijke beslissingen bij de EBA genomen door 
vertegenwoordigers van nationale toezichthouders en werd er onvoldoende rekening gehouden 
met een EU-breed perspectief in de manier waarop de test was ontworpen en werd uitgevoerd.” 

In de stresstest van 2018 kregen landen met zwakkere economieën en kwetsbaardere financiële 
stelsels met minder ernstige ongunstige scenario’s te maken. Daarom was de geringe impact op 
bepaalde banken mogelijk niet het gevolg van hun betere gezondheid, maar van de toepassing 
van een lager stressniveau. De controleurs stelden ook vast dat niet alle kwetsbare banken waren 
opgenomen in de test en dat bepaalde risicovollere banken waren uitgesloten.  

De EBA heeft met succes de test gecoördineerd binnen krappe termijnen en er waren veel 
belanghebbenden bij betrokken. Tegelijkertijd speelden de Europese Centrale Bank (ECB), de 
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nationale centrale banken en autoriteiten een zeer prominente rol bij het ontwerp van de test. 
Bovendien besloot de EBA volledig te vertrouwen op nationale toezichthouders en de ECB bij de 
verificatie van de manier waarop banken de impact ramen. In combinatie met het beperkte 
vermogen van de EBA om het proces van de stresstest te controleren, haar beperkte middelen en 
complexe governanceregelingen was dit niet bevorderlijk voor de waarborging van vergelijkbare, 
objectieve en betrouwbare resultaten voor banken in verschillende lidstaten.  

Hoewel de EBA een ongeëvenaarde hoeveelheid gegevens over banken toegankelijk heeft 
gemaakt, ontbrak belangrijke informatie, namelijk de kapitaalvereisten voor elke bank en het 
aantal banken dat onder stress niet aan deze vereisten zouden hebben voldaan.  

De controleurs bevelen aan dat de Europese Commissie de governanceregelingen van de EBA 
evalueert en versterkt en haar middelen verhoogt zodat toekomstige stresstests dergelijke 
tekortkomingen niet vertonen. Tegelijkertijd moet de EBA: 

• de geografische spreiding van haar tests uitbreiden en banken ook selecteren op basis van 
systeemrisico's en niet enkel op basis van omvang; 

• minimale stressniveaus vaststellen voor de hele EU en risico’s overwegen vanuit het oogpunt 
van een EU-breed financieel stelsel; 

• haar controle over het ontwerp van de test vergroten en haar toezichthoudende aanpak 
versterken. 

Noot voor de redactie 

De EBA werd opgericht in 2010 en een van haar taken is de EU-brede stresstests voor banken, die 
ze heeft verricht in 2011, 2014, 2016 en 2018. 48 banken in 15 landen waren opgenomen in de 
stresstest van 2018. Het ongunstige scenario was een driejarige negatieve projectie van macro-
economische omstandigheden die het bbp, de werkloosheid, de huizenprijzen en de rentevoeten 
omvatte. 

Sinds 2014 hebben de EU-controleurs een aantal verslagen gepubliceerd in verband met de 
bankenunie, onder meer over de EBA en haar veranderende context, het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme, de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad en de crisisbeheersing van de 
ECB voor banken. De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de 
Raad van de EU, alsmede aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, 
belanghebbenden uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld.  

Speciaal verslag nr. 10/2019 “EU-brede stresstests voor banken: een ongeëvenaarde hoeveelheid 
verstrekte informatie over banken, maar meer coördinatie en aandacht voor risico's nodig” is in 
23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). 

Contactpersoon voor dit verslag 
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