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

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

 

NL 

Persbericht 
Luxemburg, 27 november 2019 

Mogelijke verplichting van de EU bij de afwikkeling van falende 
banken als “onwaarschijnlijk” beoordeeld, aldus controleurs 

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) hebben de Gemeenschappelijke 
Afwikkelingsraad (GAR) en de Europese Commissie — overeenkomstig de boekhoudregels — 
geen gerelateerde verplichtingen vermeld die mogelijk voortvloeien uit lopende gerechtelijke 
procedures tegen hun rol in de afwikkeling van falende banken in de eurozone. Tegelijkertijd 
heeft de GAR gerelateerde verplichtingen vermeld ter waarde van 90 miljoen EUR in verband 
met gerechtelijke procedures voor Europese en nationale rechters, in het kader waarvan 
banken hun vooraf te betalen bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (GAF) 
aanvechten. 

Wanneer een bank in de eurozone failliet gaat, moet het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme (GAM) ervoor zorgen dat het afwikkelingsproces zodanig wordt 
beheerd dat deze minimale negatieve gevolgen heeft voor de reële economie en de 
belastingbetaler. De GAR is de centrale speler in dit mechanisme (samen met de Commissie en de 
Raad) en ziet toe op het GAF, waarmee de afwikkeling van banken kan worden ondersteund.  

Eind 2018 liepen er meer dan 100 gerechtelijke procedures voor rechters van de Unie tegen de 
GAR en de Commissie met betrekking tot hun bankafwikkelingstaken, voornamelijk in verband 
met de afwikkeling van de Banco Popular Español S.A. Overeenkomstig de toepasselijke 
boekhoudregels moeten de GAR en de Commissie verplichtingen of voorzieningen vermelden, of 
gerelateerde verplichtingen met betrekking tot deze gerechtelijke procedures opnemen in hun 
rekeningen indien zij de “uitstroom van economische middelen” als “zeker, waarschijnlijk of 
mogelijk” beoordelen. Dit is echter niet het geval en zowel de GAR als de Commissie heeft een 
dergelijke gebeurtenis als “onwaarschijnlijk” beoordeeld. De controleurs vonden geen bewijs dat 
hun beoordelingen weersprak, maar bevelen aan dat het proces van de GAR verder wordt 
versterkt.  

De Commissie stelde dat geen van de verzoekers verlies kan hebben geleden, aangezien het 
alternatief het faillissement van de bank zou zijn geweest. Zij benadrukte ook dat 
aandeelhouders of schuldeisers die beter zouden zijn behandeld in het kader van een nationale 
insolventieprocedure, zullen worden vergoed uit het GAF. De GAR gaat momenteel na of er 
sprake was van dergelijke gevallen. 
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“Gerelateerde verplichtingen en voorzieningen weerspiegelen de financiële risico’s waaraan de 
GAR, de Raad en de Commissie zijn blootgesteld”, aldus Ildikó Gáll-Pelcz, het lid van de ERK dat 
verantwoordelijk is voor het verslag. “In dit stadium is het echter moeilijk om de uitkomst van de 
gerechtelijke procedures voor bankafwikkelingen te voorspellen, voornamelijk omdat de situatie 
complex is en zich nog nooit heeft voorgedaan.” 

Wat de vooraf te betalen bijdragen van de banken aan het GAF betreft, heeft de GAR volgens de 
controleurs redelijke inspanningen geleverd om de zaken van de desbetreffende gerechtelijke 
procedures als gerelateerde verplichtingen te vermelden. Niettemin bestaan er nog steeds 
tekortkomingen, aangezien verschillende nationale afwikkelingsautoriteiten hebben aangegeven 
dat zij niet in staat waren te beoordelen of er sprake was van gerelateerde verplichtingen. 

Noot voor de redactie 

Een gerelateerde verplichting is een mogelijke verplichting die afhangt van de uitkomst van een 
toekomstige gebeurtenis of een verplichting die waarschijnlijk niet tot een uitstroom van 
middelen zal leiden of waarvan het bedrag niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald. Een 
verplichting of voorziening moet worden vermeld indien een toekomstige uitstroom zeker of 
waarschijnlijk wordt geacht, en een gerelateerde verplichting moet worden opgenomen indien 
deze als mogelijk wordt beoordeeld, maar niet indien deze als onwaarschijnlijk wordt 
beoordeeld.  

De GAR en de Raad hebben “onwaarschijnlijk” gedefinieerd als de waarschijnlijkheid van minder 
dan 10 % dat een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, terwijl het plafond van de Commissie op 
20 % is vastgesteld. Daarnaast hebben alle drie de instanties “mogelijk” als een waarschijnlijkheid 
tot 50 % gedefinieerd. De Raad is niet betrokken bij juridische aanvechtingen in verband met zijn 
bankafwikkelingstaken en had derhalve geen enkele reden om gerelateerde verplichtingen op te 
nemen. 

De GAR en het GAF worden volledig gefinancierd door de banksector. Tot dusver is er geen 
beroep gedaan op het GAF voor bankafwikkelingen. Aangezien er nog geen uitspraken zijn 
gedaan in de afwikkelingszaken, bestaat er geen jurisprudentie op EU-niveau. 

Het verslag van de ERK betreffende eventuele gerelateerde verplichtingen die voortvloeien uit de 
verrichting door de GAR, de Raad of de Commissie van hun taken op grond van de GAM-
verordening voor het begrotingsjaar 2018 is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK 
(eca.europa.eu). 
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