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Samenvatting 
I De mondiale financiële crisis van 2008-2012 en de daaropvolgende economische 
crisis en staatsschuldencrisis in de eurozone hebben langetermijneffecten gehad op 
de groei en de begrotingsstabiliteit in de EU. Die effecten werden versterkt door 
tekortkomingen in het financiële stelsel van de EU, gebrekkige beleidsinstrumenten en 
regelgeving en gebrekkig toezicht, alsook door de onvoltooide institutionele structuur 
van de eurozone. 

II De EU heeft lering getrokken uit deze crises en heeft erop gereageerd. De Europese 
Rekenkamer heeft sinds het uitbreken van deze crises een aantal speciale verslagen 
gepubliceerd op dit gebied. In deze analyse — die geen controle inhoudt — 
beschrijven we de ontwikkelingen van de laatste tien jaar, de resterende 
uitdagingen, de potentiële risico’s of de tekortkomingen in het beleid. We baseren 
ons op onze eerdere controles en op andere analyses die zijn verricht door EU-
instellingen en -organen en andere relevante internationale organisaties. Onze analyse 
biedt een actueel overzicht van het lopende debat over hoe er moet worden 
gereageerd op toekomstige uitdagingen. 

III We beschrijven de financiële en institutionele hervormingen. De EU heeft de 
regelgeving voor en het toezicht op banken aangescherpt en een kader geschapen 
voor een ordentelijke afwikkeling van banken. Er zijn Europese toezichthoudende 
instanties opgericht en de micro- en macroprudentiële regels voor banken en hun 
toezichthouders zijn verbeterd. Ook heeft de EU nieuwe instellingen in het leven 
geroepen en beleid ontwikkeld voor economische coördinatie op EU-niveau en EU-
steun voor lidstaten in moeilijkheden. 

IV Middels deze regelgevende en institutionele maatregelen, gecombineerd met 
aanzienlijke financiële en economische steun voor banken en in moeilijkheden 
verkerende lidstaten, is de EU-economie veerkrachtiger gemaakt. Banken werden 
verplicht hun kapitaalbuffers en risico- en liquiditeitsbeheer te verbeteren. Ze hebben 
een begin gemaakt met het verminderen van het aantal niet-renderende leningen. 

V We wijzen op de nog bestaande uitdagingen. In de financiële sector zijn dat 
bijvoorbeeld de lage winstgevendheid van banken, de afnemende maar nog altijd 
grote volumes aan niet-renderende leningen in bepaalde lidstaten, de 
afwikkelbaarheid van banken en de noodzaak om de bankenunie te voltooien en de 
kapitaalmarktenunie te ontwikkelen. 
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VI Maatregelen inzake staatssteun voor banken en budgettaire 
stimuleringsmaatregelen hebben in de beginfase van de crisis geholpen bij het 
stabiliseren van de economie, maar hebben geleid tot een aanzienlijke toename van 
de staatsschuld. Door die schuld, in combinatie met twijfels op de markt over de 
veerkracht van de institutionele opzet van de eurozone, kwamen de rendementen op 
staatsobligaties en de kredietratings van bepaalde lidstaten onder grote druk te staan, 
en de staatsschuldencrisis sloeg over op de banksector en de economie in brede zin. 

VII De EU heeft belangrijke stappen ondernomen om de vicieuze cirkel tussen 
banken en staten (ook wel bekend als de �”neerwaartse spiraal”) te doorbreken door 
banken minder afhankelijk te maken van overheidsmiddelen wanneer ze dreigen te 
falen, en door de nodige instrumenten te ontwikkelen voor een ordentelijke 
afwikkeling van banken. De EU-lidstaten hebben belangrijke begrotings- en 
economische maatregelen genomen om buitensporige tekorten te vermijden en 
hebben zodoende hun begrotingspositie verbeterd. 

VIII Door deze respons op de crises van 2008-2012 wordt het financiële stelsel 
intensiever gecontroleerd en beschikt het banksysteem over betere kapitaal- en 
liquiditeitsbuffers en bail-inopties. Aan de hand van hervormde en nieuwe 
microprudentiële regels werden afzonderlijke financiële instellingen gemonitord, en 
systeemrisico’s worden gemonitord en aangepakt door middel van macroprudentieel 
beleid. 

IX De maatregelen hebben ook geresulteerd in een betere monitoring en 
coördinatie van het begrotings- en economisch beleid van de lidstaten. Het in 2010 
ingevoerde Europees Semester biedt een kader voor de coördinatie van het 
economisch beleid in de EU, en de analyses voor onze controles op dit gebied zijn van 
goede kwaliteit gebleken en hebben geleid tot relevante aanbevelingen. Het blijft 
echter een probleem dat die aanbevelingen maar zelden volledig of vergaand worden 
uitgevoerd. 

X De crises hebben ook andere sectoren getroffen, met name verzekeringen, 
pensioenen en niet-bancaire financiële intermediairs. Er zijn beleidsmaatregelen 
ontwikkeld om de risico’s die deze sectoren kunnen veroorzaken, te beperken. De EU 
heeft een verbeterd EU-regelgevingskader voor de verzekerings- en pensioensectoren 
vastgesteld en nieuwe regels ingevoerd om het publieke toezicht op niet-bancaire 
financiële intermediairs, afgeleide instrumenten (derivaten) en 
effectenfinancieringstransacties te reguleren en te versterken. Hoewel er aanzienlijke 
inspanningen werden geleverd om consequent en alomvattend toezicht in alle 
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lidstaten te bevorderen, is er nog steeds sprake van reguleringsarbitrage en blijft de 
convergentie van toezicht een uitdaging. 

XI Sinds hun oprichting hebben de toezichthoudende autoriteiten op EU-niveau 
meer bevoegdheden gekregen, maar de meeste belangrijke beslissingen worden nog 
steeds op het niveau van de lidstaten genomen. Bij onze controles zijn 
ondoelmatigheden geconstateerd in het beheer van tegenstrijdige nationale en EU-
belangen, die nog niet zijn verholpen. Bovendien zullen er volgens de planning meer 
middelen voor de Europese toezichthoudende autoriteiten worden uitgetrokken, 
afhankelijk van de jaarlijkse goedkeuring van de begroting in de komende jaren. 

XII De COVID-19-pandemie is een belangrijke toets om na te gaan hoe veerkrachtig 
de economische en financiële structuur van de EU is. De pandemie heeft een veel 
grotere impact dan de financiële crises van 2008-2012, zowel qua omvang van de 
economische effecten als wat betreft de schaal van de overheidsrespons, zoals blijkt 
uit de begrotingsmaatregelen en ingrepen waaraan momenteel wordt gewerkt. 

XIII De EU heeft verschillende maatregelen genomen. Tijdelijke vrijstellingen van de 
staatssteunregels en de activering van de algemene ontsnappingsclausule van het 
stabiliteits- en groeipact stellen de lidstaten in staat om onmiddellijk bedrijven te 
ondersteunen en begrotingsmaatregelen te nemen. De budgettaire gezondheid van 
een lidstaat vóór de COVID-19-crisis is echter van grote invloed op het vermogen om 
beleidsmaatregelen uit te voeren en dus op de economische effecten van de 
pandemie. Er zullen geleidelijke hervormingen moeten worden doorgevoerd, met 
name in lidstaten met lage potentiële economische groei en/of een hoge schuld. Als 
gevolg van de COVID-19-crisis dreigen de economische verschillen in de EU groter te 
worden.  
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Inleiding 

Achtergrondinformatie 

01 Er zijn meer dan tien jaren verstreken na de mondiale financiële crisis van 2008, 
maar deze heeft een diepgaande impact gehad op de economieën van Europa. In 2010 
verkeerde Europa middenin een bankencrisis en de eurozone in een 
staatsschuldencrisis, waarbij de overheid aanzienlijke kosten maakte en er sprake was 
van de zwaarste recessie sinds de oprichting van de EU. De crisis heeft lang 
doorgewerkt op de economieën van een aantal lidstaten. 

02 De crisis heeft structurele gevolgen gehad. De economische najaarsprognose van 
de Commissie van 20161 laat zien dat de potentiële groei in de eurozone daalde van 
1,9 % in 2000-2008 naar 0,5 % in 2009-2014. De prognose toont ook de totale 
investeringen in de EU tussen 2008 en 2013 met ongeveer 20 % daalden, en ondanks 
het herstel en het nieuwe EU-investeringsplan zijn de investeringen als aandeel van 
het bbp nog steeds minder hoog dan voor de crisis. De totale staatsschuld in de EU, 
die voor de crisis al hoog was (tussen 60 % en 70 % van het bbp), is in het decennium 
na de crisis niet onder 80 % gekomen. 

03 Naar aanleiding van de crises zijn instellingen op EU- en intergouvernementeel 
niveau opgezet: het Europees Systeem voor financieel toezicht, de bankenunie, de 
tijdelijke Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit, het Europees 
stabiliteitsmechanisme en het Europees Begrotingscomité. 

04 De respons omvatte ook een intensieve EU-hervormingsagenda gericht op betere 
regelgeving, toezicht, ordentelijke afwikkeling, economische coördinatie en steun 
voor lidstaten in moeilijkheden. De respons omvatte: betere micro- en 
macroprudentiële regels voor banken en hun toezichthouders, een nieuw 
crisisbeheerkader voor banken die falen of waarschijnlijk zullen falen, een actieplan 
voor de kapitaalmarktenunie, het tijdelijke Europees financieel 
stabilisatiemechanisme, hervormingen van het stabiliteits- en groeipact, sterkere 
economische coördinatie in het kader van het Europees Semester, de procedure voor 
macro-economische onevenwichtigheden, het Europees stabiliteitsmechanisme (dat 

                                                      
1 Commissie, “Economische najaarsprognoses 2016: Bescheiden groei in uitdagende tijden”, 

november 2016, blz. 64. 
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als intergouvernementele instelling is opgezet) en rechtstreekse monetaire transacties 
door de Europese Centrale Bank. 

05 De COVID-19-pandemie heeft een economische schok veroorzaakt die zich nog 
steeds doet voelen. Een solide herstel zal alleen mogelijk zijn indien lessen worden 
getrokken uit de laatste crisis en er aandacht wordt besteed aan de waargenomen 
tekortkomingen. Naast de uitdagingen die nog steeds doorwerken na de vorige crisis 
heeft COVID-19 een aantal nieuwe kwesties opgeworpen. 

Reikwijdte en aanpak van de analyse  

06 Deze analyse vormt geen controle. We hebben de belangrijkste betrokken EU-
instellingen en -organen gesproken en geraadpleegd (de DG’s ECFIN en FISMA van de 
Commissie, de ECB, ESRB, GAR, EBA, ESMA en Eiopa) en hebben een groot aantal 
nieuwe EU-regels, -richtsnoeren en -studies uit het decennium na de crises 
geëvalueerd. Deze analyse bevat ook een samenvatting van een aantal speciale 
verslagen dat sinds de crises over deze onderwerpen is gepubliceerd.  

07 De analyse werd gezien als belangrijk instrument om de EU-respons tien jaar na 
de crisis in kaart te brengen. De relevantie ervan nam gaandeweg toe door de uitbraak 
van de COVID-19-crisis, en de analyse geeft een actueel overzicht van het lopende 
debat over de aanpak van toekomstige uitdagingen. We geven een samenvatting van 
de belangrijkste maatregelen die de EU naar aanleiding van de crises heeft genomen, 
de geboekte vooruitgang, de resterende uitdagingen, potentiële risico’s of 
tekortkomingen in het beleid, alsook informatie over de initiële respons op de COVID-
19-crisis, als aanvulling op andere, gelijktijdige werkzaamheden die we verrichten met 
betrekking tot dit onderwerp2. 

                                                      
2 De werkzaamheden van de ERK met betrekking tot COVID-19 omvatten: ERK-advies 

nr. 3/2020 over de wijziging van de EU-verordening met het oog op het gebruik van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19; 
een lopende analyse van de EU-bijdrage tot de volksgezondheidsmaatregelen in reactie op 
COVID-19; een lopende analyse van de economische beleidsreactie op COVID-19: de 
maatregelen en uitdagingen in het kader van de economische coördinatie van de EU. 
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08 Onze analyse biedt een overzicht van de belangrijkste oorzaken van de afgelopen 
financiële crisis en van de factoren die een staatsschulden- en economische crisis in de 
hand werkten in de eurozone en de EU. We geven een overzicht van: 

1) de institutionele en beleidsrespons van de EU op de financiële crisis en van de 
nog bestaande uitdagingen met betrekking tot de regelgeving, het toezicht en de 
exploitanten in de verschillende sectoren van het systeem; 

2) de institutionele en beleidsrespons van de EU op de staatsschuldencrisis, met 
inbegrip van de belangrijkste terreinen waarop vooruitgang is geboekt en waarop 
nog uitdagingen bestaan; en 

3) de eerste gevolgen van de COVID-19-crisis die ten tijde van de analyse zichtbaar 
waren in de EU, de initiële respons van de EU en de huidige uitdagingen. 
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Belangrijkste oorzaken van de 
financiële crisis in de EU en de 
staatsschuldencrisis in de eurozone 

Belangrijkste oorzaken van de financiële crisis van 2008 in de 
EU 

09 De mondiale financiële crisis van 2008 begon op de Amerikaanse vastgoedmarkt, 
toen de bubbel van risicovolle hypotheken barstte. Banken leden hierdoor enorme 
verliezen, en de crisis sloeg in 2008 over naar de EU, met name via gesecuritiseerde 
leningen. De crisis werd versterkt door zwakke plekken in het financiële stelsel van de 
EU en bracht ook zwakke plekken in de toezichtsystemen, beleidsinstrumenten en 
regelgevingskaders van de EU en de lidstaten aan het licht. 

10 Door de verschillende economische en financiële omstandigheden en 
beleidsmaatregelen in de EU-lidstaten aan het begin van de crisis waren de effecten 
ook verschillend. Sommige oorzaken van de crisis hielden echter verband met zowel 
het financiële stelsel van de EU, zoals het regelgevings- en toezichtkader, als de 
regelingen inzake economische governance (zie tabel 1). 
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Tabel 1 — Overzicht van de belangrijkste oorzaken van de financiële 
crisis in de EU 

Gebied Belangrijkste oorzaken 

Financieel 
stelsel 

o zwakke corporate governance en zwak risicobeheer, waarbij 
risico’s intern onvoldoende worden gemonitord en beheerst, 
met name wat betreft de procedure voor het aanvragen en 
verstrekken van leningen (initiëren van leningen), de 
concentratie van de risicoblootstelling bij specifieke activa 
(bijvoorbeeld de blootstelling aan onroerend goed in sommige 
EU-lidstaten), en bepaalde complexe financiële producten die 
destijds grotendeels buiten het toepassingsgebied van de 
regelgeving vielen; 

o zwakke kapitaal- en liquiditeitsbuffers in vergelijking met de 
aangegane risico’s, waarbij verschillende belangrijke 
instellingen tijdens de crisis een toetsingsvermogen van 
minder dan 3 % van hun balans hadden; 

o door het falen van grote banken die “te groot waren om te 
falen” (zoals Lehman Brothers in de VS) en het risico daarop 
in de EU kwam de gehele banksector onder systemische druk 
te staan. 

Regelgevings- 
en 
toezichtkader 

o ontoereikend microprudentieel toezicht op de kwaliteit van 
het interne risicobeheer en op de toereikendheid van het 
kapitaal en de liquiditeit; 

o verschillende regels tussen de lidstaten op de interne markt 
en zwakke coördinatie op EU-niveau van grote financiële 
instellingen die grens- en marktoverschrijdend opereren; en 

o het ontbreken van afwikkelingsmechanismen en passende 
liquidatiemechanismen voor financiële instellingen, en van 
een EU-kader voor het omgaan met falende 
grensoverschrijdende financiële instellingen. 

Economische 
governance 

o lage rentevoeten voorafgaand aan de crisis droegen bij tot 
het ontstaan van vastgoedbubbels; 

o vóór de crisis werden de macro-economische 
onevenwichtigheden nauwelijks aangepakt, toen het ontbrak 
aan een macroprudentieel EU-kader voor systeemrisico’s; en 

o hoge schulden die financiële instellingen en de economie in 
brede zin vóór of als gevolg van de crisis hebben opgebouwd, 
waardoor de groei in bepaalde lidstaten in de eurozone uit 
evenwicht is geraakt. Hierdoor kwamen de rendementen op 
staatsobligaties onder druk te staan, ontstond financiële 
instabiliteit en werd het moeilijk om financiering te verkrijgen 
op de kapitaalmarkten, waardoor bijstand noodzakelijk werd 
toen de crisis uitbrak. 

Bron: Europese Rekenkamer (ERK). 
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Belangrijkste oorzaken van de staatsschuldencrisis in de 
eurozone 

11 Vóór de crisis lieten de monitoring van en de controle op de overheidsfinanciën 
te wensen over en waren de begrotingsbuffers in bepaalde lidstaten laag. Ook was de 
coördinatie van het economisch beleid op EU-niveau zwak, bijvoorbeeld doordat 
uiteenlopende economische grondbeginselen, een verlies aan concurrentievermogen 
en inflexibele arbeids- en productmarkten werden toegestaan. Bovendien ging het 
gebrek aan een solide supranationaal kader voor bankentoezicht en -afwikkeling 
gepaard met fragmentatie en met het risico op een neerwaartse spiraal tussen banken 
en de staat. 

12 Als gevolg van de financiële crisis heeft de banksector grote verliezen geleden. 
De hieruit voortvloeiende bail-outs leidden tot stress op de staatsschuldenmarkten, 
die werd versterkt doordat beleggers betwijfelden of de eurozone voldoende 
veerkrachtig was ingericht en of de staatsschulden houdbaar waren, waardoor de crisis 
oversloeg op de economie. Hoewel staatssteun voor banken, verlies van 
belastinginkomsten en andere automatische stabilisatoren in combinatie met andere 
budgettaire stimuleringsmaatregelen in de beginfase van de crisis stuk voor stuk 
hebben geholpen om de economie te stabiliseren, hebben ze ook geleid tot een 
aanzienlijke stijging van de toch al hoge staatsschuld. 

13 Vanaf 2009 kwamen de rendementen op staatsobligaties en de kredietratings 
van bepaalde lidstaten onder druk te staan door de stijgende staatsschulden, 
waardoor beleggers zelfs vreesden dat de eurozone uit elkaar zou vallen. De lidstaten 
bevonden zich aan het begin van de crisis in uiteenlopende macro-economische en 
begrotingssituaties en de uitstroom van kapitaal uit bepaalde landen vergrootte de 
vóór de crisis bestaande macro-economische onevenwichtigheden. 

14 De programma’s voor financiële bijstand van de EU van 2010 voor Griekenland 
en Ierland, die werden gedekt door de buitengewone monetaire interventies van de 
ECB, waren bedoeld om de onderliggende begrotingsproblemen en de doorwerking 
van het monetaire beleid aan te pakken en te voorkomen dat de crisis naar andere 
landen zou overslaan. Daarna was er ook financiële bijstand nodig in Portugal (2011), 
Spanje (2012) en Cyprus (2013). 

15 De “neerwaartse spiraal” verwijst naar situaties waarin risico’s met betrekking 
tot tekortkomingen bij banken en staatsschulden elkaar versterken. In bepaalde 
lidstaten resulteerden de noodzakelijke bail-outs van banken in een hoge staatsschuld. 
De kwaliteit van de activa van banken, die grote hoeveelheden “binnenlandse” 
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staatsschuld bezaten, nam daardoor af en het banksysteem werd verzwakt. In andere 
lidstaten kwamen banken in de problemen door het hoge schuldniveau. In veel landen 
van de eurozone kromp voorts het bbp in 2012 (negen landen) en 2013 (acht landen). 

16 Vanaf 2012 hielpen institutionele en regelgevende maatregelen in de eurozone 
om de situatie in de banksector te stabiliseren (de lancering van de bankenunie, de 
nieuwe interventiemiddelen van de Europese Centrale Bank (ECB), het Europees 
stabiliteitsmechanisme, enz.). De recessie trof de banksector echter vanwege de grote 
aantallen niet-renderende leningen, die tijdens de herstelperiode (2014-2019) 
afnamen, maar in bepaalde landen in de eurozone nog steeds voorwerp zijn van 
nauwlettend toezicht. 

17 In 2014 rapporteerde de Commissie in haar evaluatie van de crisis dat financiële 
integratie ook risico’s met zich kan meebrengen voor de financiële stabiliteit, met 
name in een zone met een eenheidsmunt, tenzij die integratie gepaard gaat met een 
passend institutioneel kader en coördinatie van het economisch beleid op EU-niveau3. 

  

                                                      
3 Werkdocument van de diensten van de Europese Commissie: “Economic Review of the 

Financial Regulation Agenda Chapters 1 to 4”, SWD(2014) 158 final, blz. 36. 
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De reactie van de EU op de financiële 
crisis 

Overzicht 

18 Sinds 2009 zijn er verschillende maatregelen genomen om het financiële stelsel in 
de EU en de eurozone weerbaarder te maken. Deze zijn onder te verdelen in de 
volgende categorieën (zie figuur 1): 

o Institutionele respons: 

— het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS), met inbegrip van het 
Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB), de drie Europese 
toezichthoudende autoriteiten (ETA’s) en het Gemeenschappelijk Comité van 
de ETA’s, samen met de nationale bevoegde en toezichthoudende 
autoriteiten; en 

— de bankenunie (BU) voor de eurozone en andere lidstaten die besluiten 
daarin te participeren. De BU bestaat momenteel uit het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme (GTM), dat onder de ECB valt, het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme (GAM) en de bijbehorende Gemeenschappelijke 
Afwikkelingsraad (GAR) en het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (GAF). 
Er zijn ook voorstellen om een Europees depositoverzekeringsstelsel (EDIS) 
op te zetten. 

o Regelgevende en beleidsrespons: 

— verbeterde micro- en macroprudentiële regels voor banken en hun 
toezichthouders; 

— een nieuw crisisbeheerkader voor banken die falen of waarschijnlijk zullen 
falen, dat momenteel bestaat uit de richtlijn herstel en afwikkeling van 
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banken4 en de verordening inzake het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme5; 

— een verbeterd regelgevingskader voor de niet-bancaire sector, d.w.z. de 
sectoren verzekeringen, bedrijfspensioenen, niet-bancaire financiële 
intermediairs en marktinfrastructuur. 

— de kapitaalmarktenunie (KMU), met inbegrip van een actieplan van de 
Commissie6 om meer nadruk te leggen op de werkzaamheden die nodig zijn 
om een eengemaakte markt voor kapitaal- en beleggingsdiensten te 
ontwikkelen. 

Figuur 1 — Crisisrespons van de EU op de financiële crisis 

 
Bron: ERK. 

                                                      
4 Richtlijn 2014/59/EU van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor 

het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. 

5 Verordening (EU) nr. 806/2014 van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en 
een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde 
beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. 

6 Commissie, “Actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktunie”, COM(2015) 468 final 
van 30 september 2015. 
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Institutionele respons op de financiële crisis 

Belangrijkste ontwikkelingen 
Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS) 

19 In 2010 heeft de EU naar aanleiding van de conclusies van het verslag van de 
groep op hoog niveau inzake financieel toezicht (het zogeheten rapport-De Larosière)7, 
het ESFS opgericht als nieuw toezichtkader in reactie op de crisis. 

20 Het ESFS is een meerlagig systeem van micro- en macroprudentiële autoriteiten 
dat moet zorgen voor consequent en samenhangend financieel toezicht in de EU. Het 
bestaat uit het ESRB, de ETA’s, de nationale bevoegde en toezichthoudende 
autoriteiten en het Gemeenschappelijk Comité van de ETA’s, dat de drie 
toezichthoudende autoriteiten coördineert (zie figuur 2). 

Figuur 2 — Het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS) 

 
Bron: ERK. 

                                                      
7 Rapport van de groep op hoog niveau inzake financieel toezicht, februari 2009. 
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21 Systeemrisico is het risico op een verstoring van het financiële stelsel die ernstige 
negatieve gevolgen kan hebben voor de reële economie van de EU of van een of 
meerdere EU-lidstaten en voor de werking van de interne markt. Financiële 
intermediairs, markten en infrastructuren kunnen van systemisch belang zijn al 
naargelang hun grootte, hun verwevenheid met andere onderdelen van het financiële 
stelsel en de impact die ze op het systeem hebben indien ze falen. Het in 2010 
opgerichte ESRB8 houdt toezicht om systeemrisico’s te detecteren in de EU en beveelt 
maatregelen aan om die risico’s te voorkomen of te verminderen. Zij doet dit als volgt: 

o het signaleren en prioriteren van systeemrisico’s; 

o waarschuwingen en aanbevelingen uitvaardigen en erop toezien hoe de lidstaten, 
nationale autoriteiten, de Commissie en de Europese financiële toezichthouders 
die aanbevelingen uitvoeren, door middel van het mechanisme “naleven of 
uitleggen”; 

o adviezen uitbrengen over de geschiktheid van bepaalde macroprudentiële 
beleidsmaatregelen voordat die worden aangenomen door EU-lidstaten of de 
ECB9; 

o het initiëren en coördineren van stresstests op EU-niveau, in samenwerking met 
de ETA’s. 

22 De drie ETA’s (de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) en de Europese Autoriteit voor effecten 
en markten (ESMA)), die in 2011 werden opgericht10, hebben een vergelijkbare opzet 
wat betreft governance, doelstellingen en functies voor hun respectieve sectoren 
(zie bijlage I). Hun hoofdtaak is ervoor te zorgen dat de regels consequent worden 
toegepast door de nationale bevoegde autoriteiten (NBA’s) in de EU en om samen 

                                                      
8 Verordening (EU) nr. 1092/2010 van 24 november 2010 betreffende macroprudentieel 

toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees 
Comité voor systeemrisico’s. 

9 Bij artikel 133 van de richtlijn kapitaalvereisten (RKV IV) en artikel 458 van de verordening 
kapitaalvereisten (VKV) wordt aan het ESRB de bevoegdheid verleend om zulke adviezen 
aan te nemen. 

10 Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van de EBA, Verordening (EU) nr. 1095/2010 
tot oprichting van ESMA en Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van Eiopa, 
24 november 2010; 
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met de Commissie te werken aan uitvoerige secundaire wetgeving tot uitvoering van 
de verordeningen en richtlijnen inzake financiële diensten: 

o De EBA is de regelgevende autoriteit voor banken. De autoriteit zorgt voor 
doeltreffende en consistente prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht, en 
waarborgt de integriteit, efficiëntie en ordentelijke werking van de banksector. De 
hoofdtaken van de EBA zijn: bijdragen tot de vaststelling en ontwikkeling van een 
Europees gemeenschappelijk rulebook voor banken, het bevorderen van 
convergentie in het toezicht en het monitoren van risico’s in de banksector van de 
EU (waaronder het verrichten van stresstests voor banken). Sinds 2020 is de EBA 
ook betrokken bij de coördinatie van het toezicht op de bestrijding van witwassen. 

o Eiopa is de regelgevende autoriteit voor verzekeraars en aanbieders van 
bedrijfspensioenen. De autoriteit is onder andere belast met het toezicht op 
grensoverschrijdende verzekeringsgroepen, de bescherming van consumenten 
door het waarborgen van een hoog, effectief en consistent niveau van regulering 
en toezicht, en het herstellen van het vertrouwen in het financiële stelsel; 

o ESMA is de regelgevende autoriteit voor de financiële markten. ESMA waarborgt 
de stabiliteit van het financiële stelsel van de EU door beleggers beter te 
beschermen en stabiele en ordentelijke financiële markten te bevorderen. Tot de 
taken van ESMA behoren beleidswerkzaamheden, rechtstreeks toezicht op 
ratingbureaus, transactieregisters, securitisatieregisters, erkenningsbesluiten en 
toezicht op de naleving door centrale tegenpartijen uit derde landen, 
risicoanalyse, het detecteren van inbreuken op het EU-recht en het 
bewerkstelligen van een meer convergentie bij het toezicht. 

23 De drie ETA’s werken samen in het Gemeenschappelijk Comité van de ETA’s, een 
forum voor informatie-uitwisseling met het ESRB, de coördinatie van hun 
toezichthoudende activiteiten en voor sectoroverstijgende samenwerking op het 
gebied van microprudentieel toezicht, sectoroverstijgende ontwikkelingen, risico’s en 
kwetsbaarheden voor de financiële stabiliteit, retailbeleggingsproducten, het toezicht 
op financiële conglomeraten, boekhouding en controle. 

Bankenunie (BU) 

24 De BU is bedoeld om te zorgen dat banken solide zijn en bestand zijn tegen 
toekomstige financiële crises, om situaties te voorkomen waarin geld van 
belastingbetalers wordt gebruikt om falende banken te redden, om de versnippering 
van de markt te beperken door de regels voor de financiële sector te harmoniseren, en 
om de financiële stabiliteit in de eurozone en de EU als geheel te versterken.  
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25 De BU wordt geacht te bestaan uit drie pijlers (zie figuur 3): 

o het in 2013 opgerichte GTM11, dat momenteel bestaat uit de ECB en 19 NBA’s, die 
rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het toezicht op minder significante 
banken: 

— het GTM is verantwoordelijk voor het rechtstreekse microprudentiële 
toezicht op de belangrijkste banken via de ECB en voor het indirecte toezicht 
op alle andere banken in de eurozone (andere lidstaten kunnen ook nauw 
samenwerken); 

o het in 2015 opgerichte GAM12, dat bestaat uit de GAR en de nationale 
afwikkelingsautoriteiten (NAA’s): 

— het GAM omvat momenteel 20 NAA’s uit 19 lidstaten, die rechtstreeks 
verantwoordelijk zijn voor alle banken die buiten de directe bevoegdheden 
van de GAR vallen; 

— de GAR is de centrale afwikkelingsautoriteit binnen de BU en is 
verantwoordelijk voor een ordentelijke afwikkeling, tegen minimale kosten, 
van banken die falen of waarschijnlijk zullen falen. De GAR is belast met de 
afwikkelingsplanning, de vaststelling van minimumvereiste voor eigen 
vermogen en in aanmerking komende passiva (MREL), de beoordeling van de 
afwikkelbaarheid van banken en het zo nodig wegnemen van wezenlijke 
belemmeringen voor de afwikkelbaarheid, de voorbereiding van 
afwikkelingsregelingen voor banken die onder rechtstreeks toezicht staan 
van het GTM of voor grensoverschrijdende banken, en het beheer van het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. In bepaalde omstandigheden kan het 
GAM de afwikkeling van banken die falen of waarschijnlijk zullen falen, 
financieren uit het GAF; 

— het GAF wordt gefinancierd met bijdragen van de banksector. 

                                                      
11 Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese 

Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het 
prudentieel toezicht op kredietinstellingen. 

12 Verordening (EU) nr. 806/2014. 
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o De Commissie heeft een voorstel voor het EDIS13 ingediend om de BU te 
voltooien met een gemeenschappelijk kader voor de 
depositoverzekeringsstelsels14. Het voorstel is nog onderwerp van debat. 

Figuur 3 — De drie pijlers van de voorgestelde bankenunie (BU) 

 
Bron: Europese Commissie. 

Vooruitgang en belangrijke uitdagingen 
Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS) 

26 Het ESRB publiceert haar aanbevelingen en ziet erop toe hoe de lidstaten en 
andere nationale en Europese toezichthoudende autoriteiten die aanbevelingen 
uitvoeren, door middel van het “pas toe of leg uit”-mechanisme. Sinds 2011 doet het 
ESRB aanbevelingen aan lidstaten en relevante autoriteiten. In 2016 en 2019 heeft het 
waarschuwingen gegeven en aanbevelingen gedaan met betrekking tot de 
kwetsbaarheden van de niet-zakelijke vastgoedsector op middellange termijn. In 2019 
stelde het ESRB dat sommige nationale autoriteiten de kwetsbaarheden in de niet-

                                                      
13 Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog 

op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel, 24 november 2015. 

14 Bij Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake 
de depositogarantiestelsels zijn de nationale regelingen geharmoniseerd, maar dat volstaat 
niet om het vertrouwen overal op de eengemaakte markt op hetzelfde niveau te brengen. 
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zakelijke vastgoedsector onvoldoende hadden aangepakt en heeft het aanbevelingen 
gedaan met specifieke richtsnoeren voor toezichtinterventie15. 

27 Om te zorgen voor een consequente toepassing van de macroprudentiële 
instrumenten in de EU heeft het ESRB een reeks macroprudentiële beleidsnota’s 
opgesteld16. Tot op heden zijn de meeste instrumenten van toepassing op de 
banksector. Het macroprudentieel kader van andere sectoren is minder ontwikkeld 

en is onderwerp van besprekingen op EU‐niveau. 

28 De Commissie heeft geprobeerd de mandaten, governance en financiering van de 
ETA’s te verbeteren door te komen met wijzigingsvoorstellen voor de 
oprichtingsverordeningen17. De aangenomen verordeningen gaan echter nauwelijks in 
op het inefficiënte beheer van tegenstrijdige nationale en EU‐belangen die in onze 
controles aan de orde zijn gesteld: 

o Zo stelden wij in ons speciaal verslag over de EBA‐stresstest18 vast dat nationale 
overheden een grote invloed hebben op de governancestructuur van de EBA, 
aangezien er vertegenwoordigers van nationale toezichthouders in de raad van 
toezichthouders zetelen wier benoeming niet is onderworpen aan goedkeuring 
door EU‐instanties. Dit kan tot spanningen leiden, aangezien de leden van de raad 
mogelijk louter voor nationale belangen opkomen en niet voor de Europese 
belangen. 

                                                       
15  ESRB‐persbericht, 23 september 2019: 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/ 
esrb.pr190923~75f4b1856d.en.html. 

16  Zie de strategienota van het ESRB, zijn vlaggenschipverslag over macroprudentieel beleid 
voor de banksector, zijn handboek voor macroprudentiële autoriteiten en andere 
beleidsrichtsnoeren en besluiten: 
https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html 

17  Zie: Commissie, mededeling “Verscherping van het geïntegreerd toezicht ter versterking 
van de kapitaalmarktenunie en de financiële integratie in een veranderende omgeving”, 
20 september 2017: https://ec.europa.eu/info/publications/170920‐esas‐review_nl 

18  ERK, 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”, paragraaf 8. 
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o Om dezelfde reden constateerden wij in ons speciaal verslag over Eiopa19 dat het 
feit dat de raad van toezichthouders de toezichtstrategie van Eiopa goedkeurt, 
mogelijk afbreuk doet aan de onafhankelijkheid van Eiopa en het halen van de 
doelstellingen in de weg kan staan, aangezien bepaalde Eiopa-instrumenten 
(zoals collegiale toetsing) bedoeld zijn om constructieve maar kritische feedback 
te leveren op het werk van de NBA’s. 

29 Om ervoor te zorgen dat de richtsnoeren en voorschriften van de ETA’s worden 
nageleefd, kunnen de ETA's maatregelen nemen in het kader van de procedures 
“naleven of uitleggen” en “Inbreuk op het Unierecht”. Wij stelden echter vast dat de 
maatregelen die de ETA’s kunnen nemen, in essentie beperkt zijn tot de monitoring 
en rapportage van inbreuken en niet gepaard gaan met het opleggen van sancties. 
Voorts merkten we op dat de procedures “naleven of uitleggen” en “inbreuk op het 
Unierecht” doeltreffende instrumenten zijn, maar geen volledige transparantie 
waarborgen voor externe belanghebbenden en consumenten (zoals blijkt uit het 
geringe aantal updates over de procedures en de langdurige perioden waarin niet 
wordt gecommuniceerd). Zie bijvoorbeeld onze desbetreffende bevindingen naar 
aanleiding van een controle van Eiopa in 201820. 

30 In onze controles wezen wij ook op de beperkte middelen die verhinderen dat 
de ETA’s de hun opgedragen verantwoordelijkheden en toezichthoudende taken 
volledig kunnen uitoefenen. Zo constateerden wij in ons speciaal verslag over de EBA-
stresstest21 dat de EBA wegens een gebrek aan middelen afhankelijk was van de 
bevoegde autoriteiten om na te gaan hoe banken de stresstestmethode uitvoeren. In 
onze controle van de ratingbureaus22 concludeerden wij dat het voor ESMA gezien de 
beschikbare middelen moeilijk is om aan alle hoge regelgevingsvereisten te voldoen. 

                                                      
19 ERK, Speciaal verslag nr. 29/2018: “Eiopa heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het 

toezicht en de stabiliteit in de verzekeringssector, maar er blijven belangrijke uitdagingen 
bestaan”, paragraaf 79. 

20 ERK, Speciaal verslag nr. 29/2018, de paragrafen 81-83. 

21 ERK, Speciaal verslag nr. 10/2019, de paragrafen 68, 80 en 83. 

22 ERK, Speciaal verslag nr. 22/2015: “Het EU-toezicht op ratingbureaus — een solide opzet, 
maar nog niet volledig doeltreffend”, paragraaf 55. 
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31 In tegenstelling tot de banksector (het GTM) heeft de EU-verzekeringssector 
geen centrale toezichthouder. Eiopa houdt geen direct toezicht op exploitanten23 — 
dat is een taak van de NBA’s. De ERK heeft vastgesteld dat de kwaliteit van het toezicht 
en de samenwerking tussen de toezichthouders aanzienlijke verschillen vertonen. In 
ons speciaal verslag over Eiopa benadrukten wij dat Eiopa weliswaar aanzienlijke 
inspanningen had geleverd om consistent, grondig en alomvattend toezicht te 
bevorderen in alle lidstaten, maar dat er nog steeds sprake is van reguleringsarbitrage 
en dat convergentie van het toezicht een uitdaging blijft, vooral met betrekking tot 
interne modellen. Sommige toezichthouders hebben geprobeerd lokale verzekeraars 
te beschermen door middel van lagere kapitaalvereisten, terwijl andere 
toezichthouders een sterker toezicht en hogere kapitaalvereisten toepasten. De ERK 
merkte ook op dat de NBA’s Eiopa niet de gegevens inzake interne modellen 
verstrekten die nodig zijn om behoorlijk toezicht uit te oefenen24. 

32 Over het algemeen hebben de ETA’s zwakke handhavingsbevoegdheden. Dit is 
voor een deel toe te schrijven aan de structuur en samenstelling van de raden, en voor 
een deel aan de beperkte juridische instrumenten waarover zij beschikken. Voor elk 
van de drie ETA’s heeft de Commissie uitvoerig geraamd welke middelen nodig zijn om 
het toezicht te versterken (in fulltime-equivalenten: EBA 22 fte, Eiopa 36 fte en ESMA 
75 fte voor de periode 2020-2027)25. Deze aanvullende middelen zijn afhankelijk van 
de jaarlijkse goedkeuring van de begroting in de komende jaren. 

Bankenunie (BU) 

33 In ons speciaal verslag inzake het GTM benadrukten wij dat het GTM in korte tijd 
met goed gevolg was opgericht26. We constateerden echter dat gezamenlijke 
toezichthoudende teams en inspecties ter plaatse sterk afhankelijk bleven van het 
door de NBA’s aangesteld personeel. Met name voor inspecties ter plaatse had de 
ECB slechts beperkte invloed op de samenstelling van de teams. Ook vonden wij 

                                                      
23 Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van de Eiopa. 

24 ERK, Speciaal verslag nr. 29/2018, de paragrafen 26, 27, 41, 42, 50, 96 en 97 en tekstvak 3. 

25 Bijlage 7 bij het besluit van de Commissie inzake de interne regels betreffende de uitvoering 
van de algemene begroting van de Europese Unie (afdeling Europese Commissie) ter 
attentie van de diensten van de Commissie, financieel memorandum inzake de 
agentschappen, 21 april 2019. 

26 ERK, Speciaal verslag nr. 29/2016, paragraaf 184. 
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aanwijzingen voor ontoereikende personeelsbezetting27. De ECB wijst erop dat zij in de 
tussentijd verschillende maatregelen heeft genomen naar aanleiding van de 
bevindingen van het verslag. In het GAR-jaarverslag 2019 staat dat het 
personeelsbestand in de afgelopen jaren was gestegen en eind 2019 87,5 % van het 
geplande aantal van 400 medewerkers bedroeg28. Deze ontwikkelingen komen nader 
aan bod in onze lopende controle van het GAM. 

34 De financiering van het GAF was in juni 2020 gestegen tot ongeveer 42 miljard 
EUR29. Volgens de planning moet het fonds het beoogde niveau van ten minste 1 % 
van de gedekte deposito’s van alle kredietinstellingen binnen de BU (ongeveer 
70 miljard EUR in 2019) tegen het einde van 2023 bereiken. 

35 In 2019 is op politiek niveau besloten dat het ESM een doorlopende kredietlijn 
zou instellen voor het GAF als financieel vangnet, aangezien het streefbedrag van het 
GAF mogelijk niet zou volstaan om de afwikkelingsbehoeften van belangrijke 
instellingen te dekken. Dit besluit is opgenomen in het hervormde ESM-verdrag, dat 
nog moet worden ondertekend en geratificeerd. De kredietlijn moet een vergelijkbare 
omvang hebben als het GAF. De regeling wordt pas tegen 2024 operationeel, of eerder 
indien het voorstel inzake een vroegtijdige uitvoering wordt aangenomen. Hoewel een 
volledig gefinancierd GAF met een vangnet mogelijk voldoende middelen biedt om 
zelfs een grote internationale bank of meerdere banken af te wikkelen, blijft het de 
vraag of het kan voorzien in voldoende liquiditeit bij een afwikkeling30. Dit wordt 
beoordeeld in onze huidige controle van het GAM. 

36 Hoewel het EDIS onderwerp is van politieke discussie31, was het medio 2020 nog 
niet opgezet. 

                                                      
27 ERK, Speciaal verslag nr. 29/2016, de paragrafen 190 en 191. 

28 Jaarverslag 2019 van de GAR, blz. 39. 

29 https://srb.europa.eu/en/node/804 en het GAR-informatieblad over de vooraf betaalde 
bijdragen voor 2020. 

30 Europees Parlement, “Banking Union: Towards new arrangements for the provision of 
liquidity in resolution?”, juli 2019. 

31 “Voortgangsverslag van het voorzitterschap over de werkzaamheden inzake de versterking 
van de bankenunie”, verslag nr. 9819/18 van 12 juni 2018, en de brief van 
Eurogroepvoorzitter Mário Centeno aan Charles Michel, voorzitter van de Eurotop, van 
5 december 2019. 

https://srb.europa.eu/en/node/804
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Beleidsrespons om de financiële sector veerkrachtiger te maken 

Belangrijkste ontwikkelingen 
Verbeterde micro- en macroprudentiële regels voor banken en hun toezichthouders 

37 Naar aanleiding van de financiële crisis heeft de EU het microprudentiële kader 
voor in de EU actieve banken geëvalueerd in overeenstemming met de in Bazel III32 
uiteengezette mondiale hervormingen. Hierna volgen belangrijke elementen van dat 
kader: 

o Een betere kapitaaltoereikendheid vereisen van banken — sinds de crisis zijn 
banken verplicht om hun kapitaalratio’s aan te passen door voldoende kapitaal 
aan te houden in verhouding tot hun beoordeelde risico’s. Bovendien moesten 
banken hun hefboomratio berekenen, rapporteren en bekendmaken, die tegen 
het einde van juni 2021 zal gelden als minimumkapitaalvereiste in verhouding tot 
de activa van de bank, ongeacht het risicoprofiel van die activa. 

o De kwaliteit van het risicobeheer van banken verbeteren — banken moeten hun 
risico’s nauwkeuriger identificeren en beoordelen aan de hand van een 
gestandaardiseerde aanpak of hun eigen interne modellen33. De resultaten zijn 
bepalend voor de hoeveelheid kapitaal die banken moeten aanhouden. 

o Beter liquiditeitsbeheer vereisen — de liquiditeitsdekkingsratio (LCR) is 
ingevoerd als nieuw voorschrift om banken op korte termijn beter bestand te 
maken tegen liquiditeitsrisico’s. Vanaf 2021 is de nettostabielefinancieringsratio 
een bindende vereiste om het financieringsrisico op langere termijn te 
verminderen door banken te verplichten hun activiteiten te financieren met 
voldoende stabiele financieringsbronnen. 

o De kwaliteit van activa verbeteren en het aantal niet-renderende leningen 
verminderen — doordat consumenten hun betalingsverplichtingen niet 
nakwamen, kregen EU-banken tijdens en na de financiële crisis te maken met een 
groot aantal niet-renderende leningen. Banken moeten voldoende bijzondere 
waardeverminderingen toepassen op hun leningportefeuilles om eventuele 
verliezen te dekken. Om de bestaande niet-renderende leningen aan te pakken en 

                                                      
32 Bazel III: internationaal regelgevingskader voor banken — 

https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm. 

33 Artikel 107, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 van 26 juni 2013 betreffende 
prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. 

https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
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te voorkomen dat dergelijke leningen zich in de toekomst opnieuw ophopen, 
heeft Eiopa in juli 2017 het actieplan ter bestrijding van niet-renderende leningen 
in Europa aangenomen34 en heeft de Commissie in maart 2018 een 
maatregelenpakket toegevoegd aan het prudentiële kader35. 

Het opzetten van een nieuw crisisbeheerkader voor falende of waarschijnlijk falende 
banken 

38 De invoering van het crisisbeheerkader voor falende of waarschijnlijk falende 
banken is een belangrijke stap om de financiële sector weerbaarder te maken. Hoewel 
op elke goed functionerende markt banken falen, kan dat falen een behoorlijk 
ontwrichtende uitwerking hebben op de economie bij gebrek aan een passend kader 
dat zorgt voor een ordentelijke afwikkeling van het proces. Om deze risico’s aan te 
pakken heeft de EU een alomvattend crisisbeheerkader voor banken opgezet 
bestaande uit de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en de verordening 
betreffende het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme.  

39 Het crisisbeheerkader voor banken is onderverdeeld in vier hoofdfasen 
(zie figuur 4). In de voorbereidende fase monitoren de toezichthouders banken om 
een crisis vroegtijdig te identificeren. Tegelijkertijd zorgen de afwikkelingsautoriteiten 
ervoor dat alle banken afwikkelbaar zijn en dat de afwikkelingsplannen geactualiseerd 
zijn. Wanneer een bank in moeilijkheden raakt, kunnen toezichthouders vroegtijdig 
interveniëren. Indien de situatie desondanks verslechtert, moeten de toezichthouders 
of de afwikkelingsautoriteiten de bank aanmerken als falend of waarschijnlijk falend 
(FOLTF). De afwikkelingsautoriteiten moeten dan beoordelen of afwikkeling 
noodzakelijk en proportioneel is en het algemeen belang dient, en een 
afwikkelingsregeling formuleren (zie bijlage II). Wanneer afwikkeling niet in het 
algemeen belang is, wordt de bank geliquideerd overeenkomstig de nationale 
insolventieprocedures. 

                                                      
34 Persbericht van de Raad, “Banksector: Raad stelt actieplan voor niet-renderende leningen 

vast “, 11 juli 2017. 

35 Pakket documenten van de Commissie inzake maatregelen om de risico's in verband met 
niet-renderende leningen aan te pakken, 14 maart 2018. 

Banksector:%20Raad%20stelt%20actieplan%20voor%20niet-renderende%20leningen%20vast
Banksector:%20Raad%20stelt%20actieplan%20voor%20niet-renderende%20leningen%20vast
Banksector:%20Raad%20stelt%20actieplan%20voor%20niet-renderende%20leningen%20vast
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en
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Figuur 4 — De vier crisisbeheerfasen voor EU-banken 

 
Bron: ERK, bewerking van informatie van de ECB. 

40 Het nieuwe afwikkelingskader omvat het instrument inzake de afschrijving en 
omzetting van kapitaalinstrumenten36 en het bail-in-instrument37, waarvan het doel is 
om niet langer belastingbetalers, maar aandeelhouders en crediteuren (die ook 
zouden hebben geprofiteerd van eventuele winst) de verliezen te laten dragen. Het 
omvat ook drie afwikkelingsinstrumenten: het instrument van verkoop van de 
onderneming, het instrument van de overbruggingsinstelling en het instrument van 
afsplitsing van activa. Om het recht op privébezit te beschermen zorgt het beginsel dat 
geen enkele crediteur slechter af mag zijn ervoor dat geen enkele aandeelhouder 
en/of crediteur slechter wordt behandeld bij afwikkeling dan bij liquidatie 
overeenkomstig de nationale insolventiewetgeving. 

41 Een belangrijke maatregel om ervoor te zorgen dat banken afwikkelbaar zijn, is 
de vereiste dat banken over voldoende capaciteit beschikken om verliezen op te 
vangen, via de minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende 
passiva (MREL). Deze vereiste waarborgt namelijk dat het bail-in-instrument kan 
worden gebruikt38. De MREL omvat de kapitaalvereiste en een hoeveelheid passiva die 
aan bail-in kunnen worden onderworpen; deze middelen kunnen worden gebruikt om 

                                                      
36 Artikel 21 van Verordening (EU) nr. 806/2014. 

37 Artikel 27 van Verordening (EU) nr. 806/2014. 

38 Artikel 45 van Richtlijn 2014/59/EU van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van 
een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen. 
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de bank te herkapitaliseren39. Een andere belangrijke maatregel is de identificatie en 
het wegnemen van materiële belemmeringen voor de afwikkeling40. 

42 Naast het bail-in-instrument, het GAF, de verplichte depositogarantiestelsels en 
het voorgestelde EDIS vormen al deze maatregelen een aanvulling op het 
afwikkelingskader met als doel het falen van banken ordentelijk te laten verlopen 
zonder bail-out door de overheid, die mogelijk kan leiden tot een neerwaartse spiraal. 
Ze worden voorgefinancierd door de sector. 

43 Alle bovengenoemde afwikkelingsmaatregelen zijn bedoeld om de neerwaartse 
spiraal te doorbreken en te voorkomen dat banken te groot worden om te falen. Op 
grond van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken mogen overheidsmiddelen 
ook alleen “in de zeer uitzonderlijke toestand van systeemcrisis”, “als laatste 
redmiddel” worden gebruikt onder strikte voorwaarden en vereisten41. 

44 Wanneer overheidsmiddelen worden gebruikt — waaronder het GAF — moeten 
liquidatie en afwikkeling voldoen aan de staatssteunregels. De staatssteunregels 
voorkomen dat overheidsmiddelen worden gebruikt die de mededinging op de interne 
markt kunnen verstoren42. Tijdens en na de financiële crisis heeft de Commissie 
verschillende mededelingen gepubliceerd met uitleg over de toepassing van de 
staatssteunregels43. Zij past de bankenmededeling van 2013 nog steeds toe. 

Een verbeterd EU-regelgevingskader voor de verzekerings- en pensioensectoren 

                                                      
39 https://srb.europa.eu/en/content/mrel. 

40 Artikel 10, lid 7, van de GAM-verordening. 

41 Artikel 37, lid 10, en artikel 56, lid 3, van Richtlijn 2014/59/EU. 

42 Artikelen 107 en 108 VWEU. 

43 Mededelingen van de Commissie over staatssteun voor banken en financiële instellingen, 
2008-2013: IP/08/1495; IP/08/1901; IP/09/322; IP/08/1993; IP/09/1180; IP/10/1636; 
IP/11/1488; IP/13/672. 

https://srb.europa.eu/en/content/mrel
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45 In reactie op de veranderende risico-omgeving en de internationale 
regelgevingsagenda44, de geavanceerde beleggingstechnieken en sectoroverstijgende 
ontwikkelingen heeft de EU nieuwe microprudentiële regels voor 
verzekeringsmaatschappijen opgenomen in de richtlijn Solvabiliteit II45, met als 
resultaat: 

o de oprichting van een meeromvattend kader voor toezicht op het risicobeheer van 
verzekeraars met het oog op de verdere harmonisering van de nationale normen 
voor prudentieel toezicht; 

o de invoering van risicogevoelige kapitaalvereisten, vergelijkbaar met de 
hervormde kapitaalratio’s van banken, teneinde ervoor te zorgen dat individuele 
verzekeraars over het nodige kapitaal beschikken gelet op hun specifieke 
risicoprofielen46; 

o het wegnemen van door lidstaten opgelegde beperkingen van de samenstelling 
van de beleggingsportefeuilles van verzekeraars. In plaats daarvan mogen 
verzekeraars naar eigen inzicht beleggen overeenkomstig het “prudent person”-
beginsel, mits zij daarbij voldoen aan de nieuwe kapitaalvereisten; 

o de invoering van nieuwe kwalitatieve vereisten voor verzekeraars op basis van een 
toezichtsproces (“pijler 2”) en regels inzake openbaarmaking op de markt en 
toezichtsrapportage (“pijler 3”). Met ingang van 2016 moeten verzekeraars zelf 
hun risicobedragen met betrekking tot hun beleggingsportefeuilles en 
verzekeringsactiviteiten berekenen, eigen risicomonitoringsystemen uitvoeren, 
een marktconforme waardering van activa en passiva opzetten en voldoende 
kapitaal aanhouden om te voldoen aan de nieuwe kapitaalratio’s; 

o meer samenwerking tussen de nationale verzekeringstoezichthouders en Eiopa. 

                                                      
44 Bijv. “The IAIS common structuren for the assessment of insurer solvency”, International 

Association of Insurance Supervisors, 2007, en “Insurance Core Principles 17 — Capital 
Adequacy”, 2011. 

45 Richtlijn 2009/138/EG van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening 
van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf. 

46 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_3120. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_3120
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46 Met de IBPV-richtlijn II47 zijn nieuwe prudentiële regels voor de sector 
bedrijfspensioenen ingevoerd. De richtlijn heeft als doel de microprudentiële regels 
voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) en de bescherming van 
begunstigden (zoals betere openbaarmaking) in de EU te moderniseren en verder te 
harmoniseren. In de nieuwe prudentiële vereisten ligt de nadruk op governance- en 
risicobeheervoorschriften voor bedrijven die zijn gemodelleerd naar de richtlijn 
solvabiliteit II, d.w.z. nieuwe bepalingen inzake eigen risicotoetsing, beloningsbeleid, 
sleutelfuncties, deskundig en betrouwbaar bestuur en de bewaring van activa. 

Nieuwe regels voor kapitaalmarkten, marktinfrastructuren en de 
kapitaalmarktenunie (KMU) 

47 De kapitaalmarktsector is een net zo belangrijke dimensie van het financiële 
stelsel. Deze sector bestaat uit niet-bancaire financiële intermediairs (zoals 
beleggingsfondsen en -maatschappijen, niet-bancaire kredietverstrekkers en speciale 
beleggingsinstrumenten). Naar aanleiding van de crisis van 2008 heeft de EU een grote 
verscheidenheid aan maatregelen genomen, te weten: 

o Nieuwe EU-regels om het overheidstoezicht op financiële producten en 
intermediairs te versterken — deze hadden betrekking op prudentiële vereisten 
voor niet-gereglementeerde entiteiten op het gebied van activabeheer, 
exploitanten van de marktinfrastructuur en de kredietratingbureaus. Ook zijn er 
nieuwe handels-, verrekenings- en afwikkelingsverplichtingen ingevoerd voor 
producten op de groothandelsmarkt die tijdens de crisis werden gekenmerkt door 
een gebrekkige transparantie, en zijn er nieuwe specifieke toezichtsmaatregelen 
getroffen. 

o Regels om de liquiditeits- en hefboomrisico’s van alternatieve 
beleggingsinstellingen aan te pakken — de EU heeft de BAB-richtlijn48 
aangenomen om bepaalde prudentiële gedragsregels voor de beheerders van 
dergelijke instellingen te handhaven. Het betreft daarbij vereisten met betrekking 
tot kapitaal-, risico- en liquiditeitsbeheer, de benoeming van één bewaarder en 
regels inzake transparantie jegens beleggers en toezichthouders. De 
hefboomwerking is onderworpen aan speciale monitoring. 

                                                      
47 Richtlijn (EU) 2016/2341 van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het 

toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s). 

48 Richtlijn 2011/61/EU van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen. 
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o Hervormingen met betrekking tot derivaten om de desbetreffende markten 
transparanter te maken en beter te controleren — er zijn verschillende 
transparantievereisten ingevoerd om de markten voor afgeleide instrumenten 
minder ondoorzichtig te maken en de kredietrisico’s voor de tegenpartij te 
verminderen, met inbegrip van: 

— de verordening betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFIR)49, 
uit hoofde waarvan bepaalde categorieën derivaten moeten worden 
verhandeld op EU-platforms of vergelijkbare platforms in derde landen, om 
betere informatie over prijzen, liquiditeit en risico’s te bieden; 

— de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II)50, 
die voorziet in geharmoniseerde vereisten voor gereguleerde markten in de 
EU; 

— de verordening Europese marktinfrastructuur51, waarbij de verplichting is 
ingesteld dat over-the-counter derivaten via centrale tegenpartijen (CTP’s) 
moeten worden gecleard; 

— nieuwe EU-regels om specifieke toezichtsregelingen te identificeren en op te 
zetten voor CTP’s in derde landen52 die van systemisch belang zijn voor de 
EU of voor een of meerdere EU-lidstaten; 

— de omzetting van de Bazel-normen inzake hogere kapitaalvereisten voor 
banken die te maken hebben met niet-centraal geclearde derivaten in de 
verordening kapitaalvereisten (VKV II). 

                                                      
49 Verordening (EU) nr. 600/2014 van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële 

instrumenten. 

50 Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten. 

51 Verordening (EU) nr. 648/2012 van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale 
tegenpartijen en transactieregisters. 

52 Verordening (EU) 2019/2099 van 23 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de 
vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde 
landen. 
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o Hervormingen om de markt voor gedekte leningen transparanter te maken — 
de SFT-verordening53 was de belangrijkste EU-hervorming met als doel om 
effectenfinancieringstransacties verricht door in de EU gevestigde tegenpartijen 
(met uitzondering van centrale banken en instellingen die belast zijn met het 
beheer van staatsschulden) transparanter te maken54. 

o EU-toezicht op ratingbureaus — de verordening inzake ratingbureaus55 omvat 
regelgevingsmaatregelen met betrekking tot de registratie van en het toezicht 
(door ESMA) op ratingbureaus, met als doel het gebruik van kleinere 
ratingbureaus te bevorderen en de concurrentie te vergroten. 

o Monitoring van de systeemrisico’s voor de kapitaalmarktsector door het ESRB 
— een van de strategische hoofdprioriteiten van het ESRB is om een Europees 
macroprudentieel beleid te ontwikkelen om risico’s voor de financiële stabiliteit 
ook buiten de banksector aan te pakken56. 

o De oprichting van de KMU — het in 2015 gelanceerde en in 2017 bijgewerkte 
actieplan van de Commissie met als doel om de kapitaalmarkten van de EU-
lidstaten te verdiepen en verder te integreren. Met het plan werd onder meer 
beoogd om het voor bedrijven en met name kleine en middelgrote 
ondernemingen makkelijker te maken om toegang te krijgen tot openbare 
markten en daar kapitaal aan te trekken en om retail- en institutionele 
beleggingen en grensoverschrijdende investeringen te bevorderen. 

                                                      
53 Verordening (EU) 2015/2365 van 25 november 2015 betreffende de transparantie van 

effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 648/2012. 

54 https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/ en 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf. 

55 Verordening (EU) nr. 462/2013 van 21 mei 2013 tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus. 

56 “Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper”, ESRB, 2016. 

https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf
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Vooruitgang en belangrijke uitdagingen 
Microprudentieel kader voor banken en hun toezichthouders 

48 Op het gebied van kapitaaltoereikendheid hebben de volgende ontwikkelingen 
plaatsgevonden (zie figuur 5): 

o De totale kapitaalratio in de EU is met ongeveer zes procentpunt gestegen. De 
stijging was het gevolg van een kapitaalstijging (648 miljard EUR, 33 % meer dan 
in 2008) en van een lagere risicoblootstelling (minus 16 % sinds 2008). De lagere 
risicoblootstelling was het gevolg van afnemende totale activa en een daling van 
het gemiddelde risicogewicht van de blootstellingen van banken. 

o De totale hefboomratio’s zijn met ongeveer twee procentpunt gestegen en 
bevinden zich ruim boven de toekomstige minimumvereiste van 3 %. Hoewel de 
totale cijfers duiden op grote verbeteringen, kan de situatie per bank verschillen, 
afhankelijk van de deugdelijkheid van hun risicobeheer en de kwaliteit van hun 
kapitaal. 

o Door de nieuwe regels van de verordening kapitaalvereisten57 en het 
aangescherpte toezicht is de kwaliteit van het kapitaal verbeterd, bijvoorbeeld 
door een hoger aandelenkapitaal. 

                                                      
57 Verordening (EU) nr. 575/2013 van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor 

kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. 
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Figuur 5 — Veranderingen in de kapitaal‐ en hefboomratio’s in de EU 

(2008‐2018) 

 
NB: De hefboomratio wordt berekend door het tier 1‐kapitaal te delen door de totale activa. Dit is een 
graadmeter voor de wettelijke hefboomratio die in de EU wordt toegepast. 

Bron: ECB‐datareeks CBD2. 

49 Hoewel verschillende Bazel III‐vereisten inmiddels zijn aangenomen in de EU, 
moeten bepaalde hervormingen waarover het Bazels Comité in december 2017 
overeenstemming bereikte nog worden uitgevoerd in de EU. Volgens de inschatting 
van de EBA zullen de voordelen van de nog uit te voeren elementen opwegen tegen de 
bescheiden overgangskosten die geleidelijk zullen verdwijnen. De hervorming is 
bedoeld om de ernst van toekomstige economische malaise te verminderen door de 
kans op toekomstige bankencrisis en de intensiteit daarvan te verkleinen. 
Desalniettemin zouden EU‐banken tot 124,8 miljard EUR aan kapitaal (of ingehouden 

winsten) moeten mobiliseren om Bazel III volledig uit te voeren58. 

50 Wat het liquiditeitsbeheer betreft is de liquiditeit van banken op korte termijn 
verbeterd door de invoering van de liquiditeitsdekkingsratio en heeft de latere 
invoering van regels inzake de nettostabielefinancieringsratio bijgedragen tot een 
verminderde afhankelijkheid van kortlopende wholesalefinanciering in de eurozone. 
Daarnaast heeft de aanzienlijke uitbreiding van de liquiditeitsinjecties van het 
Eurosysteem het voor banken makkelijker gemaakt om liquiditeitsbuffers op te 
bouwen tegen lage financieringskosten. Door deze injecties zijn bepaalde banken 

                                                       
58  https://eba.europa.eu/eba‐updates‐estimates‐impact‐implementation‐basel‐iii‐and‐

provides‐assessment‐its‐effect‐eu‐economy. 
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echter afhankelijk geworden van liquiditeitsfinanciering door centrale banken. Deze 
afhankelijkheid kan risico’s voor die banken met zich meebrengen als het monetaire 
beleid wordt gewijzigd59. 

51 De resultaten van de stresstests 2018 voor Europese banken van de EBA60 en de 
ECB61 laten ook zien dat de kapitaalbuffers zijn verhoogd, ook onder ongunstige 
macro-economische omstandigheden, terwijl een somberder negatief scenario is 
toegepast dan in de stresstests van 2016. In een controleverslag van de ERK van 2019 
werd echter geconstateerd dat de tests van 2018 strenger hadden moeten zijn. 
Belangrijke systeemrisico’s — alsook bepaalde landen en variabelen — werden 
namelijk getest op basis van een laag stressniveau of helemaal geen stress62. 

52 Tijdens inspecties ter plaatse en in haar evaluatie van de interne modellen van 
grote banken constateerde de ECB op sommige gebieden een grote verscheidenheid 
aan modelleringspraktijken en tekortkomingen bij de identificatie van risico’s en de 
berekening van de omvang ervan (zoals onvoldoende aandacht voor relevante 
risicofactoren of tekortkomingen in de berekening van gerealiseerde verliezen bij 
wanbetaling). In die evaluatie merkt de ECB op banken te hebben verzocht deze 
tekortkomingen aan te pakken door middel van corrigerende maatregelen63. 

53 In het huidige regelgevingskader worden blootstellingen aan staatsschulden in 
de praktijk over het algemeen beschouwd als risicoloos; ze hoeven niet te worden 
gediversifieerd en er gelden geen blootstellingslimieten (terwijl het risico van 
staatsschulden wel is meegenomen in stresstests)64. Deze benadering is weliswaar in 
lijn met het internationale kader van Bazel, maar er bestaat brede consensus over dat 
de blootstelling aan staatsschulden in het algemeen — en aan een concentratie van 
binnenlandse staatsschulden in het bijzonder — risico’s oplevert voor banken in de BU 

                                                      
59 Zie “IMF Country Reports 18/226 Euro Area Policies: Financial System Stability Assessment”, 

paragraaf 76. 

60 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018. 

61 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ 
ssm.pr190201~6114ab7593.en.html. 

62 https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388. 

63 “Update on the Targeted Review of Internal Models (TRIM)”, ECB, 21 november 2019. 

64 “Report on the regulatory treatment of sovereign exposures”, ESRB, maart 2015, blz. 12. 

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388
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en een belangrijke oorzaak van systeemrisico’s vormt65. In 2017 bedroeg de 
gemiddelde blootstelling van grote mondiale banken aan staatsschulden 19,4 % van 
hun totale activa; voor kleine en middelgrote banken ging het om 28,1 %. De 
blootstelling van banken aan staatsschulden in de EU bedroeg in juni 2019 4,15 biljoen 
EUR, voor het grootste deel binnenlands. In 2018 heeft de Commissie een voorstel 
voor een verordening ingediend betreffende door overheidsobligaties gedekte 
effecten, om beleggers te helpen hun blootstellingen aan staatsschulden te 
diversifiëren, maar er is geen vooruitgang geboekt wat betreft het maken van een 
einde aan dit aspect van de negatieve spiraal66. 

Niet-renderende leningen en de winstgevendheid van banken 

54 De totale omvang van de niet-renderende leningen in de EU is gedaald van de 
piek van 6,8 % van de totale leningen en voorschotten aan het eind van 2015 tot 2,7 % 
tegen het eind van 201967. Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, is er in 
sommige lidstaten nog steeds sprake van een relatief hoog aantal niet-renderende 
leningen (zie figuur 6). Ook moet worden voorkomen dat er nieuwe niet-renderende 
leningen ontstaan68. De internationale standaard voor financiële verslaglegging nr. 9 
wordt beschouwd als belangrijke stap om kredietverliezen tijdiger te constateren, met 
verwachte kredietverliezen als uitgangspunt en niet, zoals bij de eerdere aanpak, de 
herkenning van verliezen wanneer ze plaatsvinden. In 2018 heeft het GTM meer dan 
vijftig kredietrisico-inspecties ter plaatse verricht, waarbij tekortkomingen zijn 
vastgesteld met betrekking tot de identificatie van niet-renderende leningen en de 
bijkomstige, noodzakelijke waardeverminderingen69. 

                                                      
65 “Report on the regulatory treatment of sovereign exposures”, ESRB, maart 2015, blz. 7 en 

58, en tekstvak 6 van de “Financial Stability Review”, ECB, mei 2019. 

66 Groep op hoog niveau, “Considerations on the further strengthening of the Banking Union 
including a common deposit insurance scheme”, juni 2019, en Bazels Comité voor 
bankentoezicht, “Discussion paper on the regulatory treatment of sovereign exposures”, 
december 2017. 

67 ECB-datareeks CBD2. 

68 ECB-bankentoezicht, “SSM Supervisory Priorities 2020”, 7 oktober 2019. 

69 ECB, “On-site inspections 2018: key findings”, 14 augustus 2019. 
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Figuur 6 — Niet-renderende leningen, volume (in miljard EUR) en ratio 
(percentage), per lidstaat, vierde kwartaal 2019 

 
Bron: ERK, op basis van de voorlopige EBA-analyse inzake de gevolgen van COVID-19 voor banken, 
thematische nota EBA/REP/2020/17, figuur 12. 

55 Door tal van factoren, zoals de kosten voor het verminderen van het aantal niet-
renderende leningen, overbankieren, felle concurrentie, digitaliseringskosten, 
aanhoudend lage rentestanden en de regelgevingskosten, is de winstgevendheid in de 
banksector relatief laag70. Het rendement op het eigen vermogen van de banken in de 
EU en de eurozone bedroeg eind 2018 6 %, en dat is minder dan de 
standaardkapitaalkosten van 8 % à 10 %71. Tijdens een langdurige periode van lage 
winstgevendheid zijn banken mogelijk minder goed in staat om kapitaalbuffers op te 
bouwen met reserves of om kapitaal aan te trekken. Hierdoor wordt de capaciteit van 
banken om leningen te verstrekken aan de reële economie mogelijk beperkt, zeker na 
een crisis. 

                                                      
70 Presentatie van Andrea Enria (ECB) op de jaarlijkse internationale conferentie van CIRSF, 

Lissabon, 4 juli 2019. 

71 “Risk Assessment Questionnaire — Summary of Results”, EBA, 2018. 
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Het nieuwe crisisbeheerkader voor banken die falen of waarschijnlijk zullen falen 

56 Het is nog werk in uitvoering om alle banken in de EU afwikkelbaar te maken. Dit 
onderwerp komt ook aan de orde in onze controle van het GAM. Hoewel banken eraan 
werken om afwikkelbaar te worden72. 

o bevinden de afwikkelingsplannen zich nog niet in de eindfase73; 
o is de MREL-capaciteit nog niet volledig opgebouwd74; 
o moeten volgens het jaarlijks werkprogramma van de GAR in 2020 de mogelijke 

belemmeringen voor de afwikkelbaarheid worden geïdentificeerd maar zal het 
waarschijnlijk enkele jaren duren voordat alle inhoudelijke belemmeringen zijn 
aangepakt75; 

o zette de GAR de acties uiteen die van de banken verwacht worden om mogelijke 
belemmeringen in kaart te brengen76. 

57 In onze controle van het ECB-crisisbeheer voor banken stelden wij 
tekortkomingen in de crisisidentificatieprocedures van de ECB vast. Zo ontbrak het 
aan heldere criteria en indicatoren en was de respons niet gebaseerd op bewijzen van 
een aanmerkelijke verslechtering in de financiële toestand van een bank77. De ECB 
wijst erop dat zij in de tussentijd verschillende maatregelen heeft genomen naar 
aanleiding van de bevindingen van het verslag. Een goede samenwerking tussen 
toezichthouders en afwikkelingsautoriteiten is belangrijk om te zorgen voor een naar 
behoren werkende crisisbeheersing78. Een kennisgeving inzake vroegtijdige interventie 
is bedoeld om de GAR in staat te stellen een afwikkeling voor te bereiden. Het is 
evenwel mogelijk dat een bank als falend of waarschijnlijk falend (FOLTF) wordt 

                                                      
72 Toespraak van Elke König, voorzitter van de GAR, voor de ECON-commissie van het 

Europees Parlement, 3 december 2019. 

73 Paragraaf 146 van Speciaal verslag nr. 23/2017 van de Europese Rekenkamer: “De 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad: de werkzaamheden aan een uitdagende opdracht 
voor de bankenunie zijn gestart, maar er is nog een lange weg te gaan.” 

74 “Quantitative MREL report 2020”, EBA, blz. 15. 

75 Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 23/2017, figuur 5, en het jaarverslag 2020 van 
de GAR, blz. 15. 

76 “Expectations for banks”, Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, maart 2020. 

77 ERK, Speciaal verslag nr. 2/2018: “De doelmatigheid van de crisisbeheersing voor banken 
door de ECB”, paragraaf 125. 

78 ERK, Speciaal verslag nr. 02/2018, paragraaf 34. 
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aangemerkt terwijl er geen vroegtijdige interventie heeft plaatsgevonden, zoals is 
gebeurd in 201779. Bovendien heeft de Commissie overlappingen tussen de 
toezichtsbevoegdheden en de vroegtijdige-interventiebevoegdheden vastgesteld80. 

58 Uit de EBA-richtsnoeren vloeit voort dat een bank faalt of waarschijnlijk faalt 
(FOLTF) wanneer deze de totale SREP-kapitaalvereisten of enige toezichtsvereiste niet 
nakomt. In de praktijk is dat echter niet het geval geweest. Aangezien bij de FOLTF-
beoordeling rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden van 
het geval, volgde de ECB niet altijd de geharmoniseerde EBA-richtsnoeren op (zo nam 
zij inbreuken op de corporate-governanceregelingen niet in aanmerking, aangezien zij 
deze niet in haar eigen interne richtsnoeren voor de uitvoering van de EBA-
richtsnoeren heeft opgenomen)81. 

59 Bij een toetsing van het algemeen belang wordt bepaald of afwikkeling evenredig 
en noodzakelijk is of dat een bank moet worden geliquideerd. De door de 
afwikkelingsautoriteiten in de EU verrichte toetsingen van het algemeen belang 
worden soms echter verschillend toegepast en kunnen leiden tot verschillende 
conclusies en consequenties. Zo vonden verschillende nationale 
afwikkelingsautoriteiten in 2015 dat de afwikkeling van zeer kleine banken het 
algemeen belang diende82, terwijl de GAR in 2017 besloot dat de afwikkeling van de 
toch grotere banken Banca Popolare di Vicenza S.p.A. en Veneto Banca S.p.A. niet in 
het algemeen belang was, omdat het falen van de instellingen waarschijnlijk geen 
aanzienlijke negatieve gevolgen zou hebben voor de financiële stabiliteit83. De 

                                                      
79 ERK, Speciaal verslag nr. 02/2018, paragraaf 34. 

80 Verslag aan het Europees Parlement en de Raad over het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme opgericht uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1024/2013, 
COM(2017) 591 final, blz. 17. 

81 ERK, Speciaal verslag nr. 02/2018, paragraaf 108. 

82 Bijv. Banco Internacional do Funchal S.A in Portugal, Panellinia Bank S.A. En Cooperative 
Bank of Peloponnese Coop Ltd. in Griekenland: https://eba.europa.eu/regulation-and-
policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds; en 
Andelskassen J.A.K. Slagelse in Denemarken (2016), Banco Internacional do Funchal S.A in 
Portugal (2015), Panellinia Bank S.A. en Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. in 
Griekenland (2015): https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-
resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds 

83 “Decision concerning the assessment of the conditions for resolution in respect of Veneto 
Banca S.p.A.”, SRB/EES/2017/11, blz. 11, 23 juni 2017, en “Decision concerning the 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
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Commissie besloot daarentegen dat de staatssteun rechtmatig was, omdat die 
noodzakelijk was om een ernstige verstoring van de economie van de lidstaat te 
verhelpen84. 

60 De beoordelingen worden verder bemoeilijkt door de gefragmenteerde 
nationale insolventiewetgeving voor banken. Die wetgeving verschilt per lidstaat, al 
bestaat er wel een minimumniveau van harmonisatie85. Ook hebben BU-lidstaten 
afwikkelingsinstrumenten en speciale nationale liquidatiewetgeving gebruikt in plaats 
van de beoogde nationale insolventieprocedures onder leiding van een vereffenaar of 
administrateur86, wat betekent dat zij in feite een afwikkelingskader hebben 
opgenomen in hun nationale insolventieprocedures. Aangezien afwikkeling moet 
worden afgezet tegen de nationale insolventieprocedures om het algemeen belang en 
de mogelijke inbreuk op het beginsel dat geen enkele schuldeiser slechter af mag zijn 
te beoordelen87, levert deze fragmentatie een aantal problemen op voor de 
afwikkeling van banken en kan deze resulteren in een ongelijke behandeling van 
(waarschijnlijk) falende banken en hun schuldeisers88. 

61 Tegen het einde van 2019 was het afschrijvings- en omzettingsinstrument slechts 
één keer gebruikt in het kader van een afwikkeling in de BU, in het geval van de Banco 
Popular Español. Dankzij de afwikkeling werden overheidsmiddelen — geld van de 
belastingbetaler — met succes beschermd. Anderzijds maken lidstaten ook buiten 
uitzonderlijke systemische crisissituaties gebruik van overheidsmiddelen om banken te 
redden en te ondersteunen: 

o bail-outs als onderdeel van nationale insolventieprocedures — de lidstaten 
ondersteunen de nationale insolventieprocedures met overheidsmiddelen; 

o bail-outs door middel van herkapitalisatie — de lidstaten ondersteunen banken 
die niet aan hun kapitaalvereisten voldoen met behulp van preventieve 

                                                      
assessment of the conditions for resolution in respect of Banca Popolare di Vicenza S.p.A.”, 
SRB/EES/2017/12, blz. 11, 23 juni 2017. 

84 Commissie, staatssteunbesluit SA.45664 (2017/N), 25 juni 2017, paragraaf 49. 

85 Richtlijn 2001/24/EG van 4 april 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van 
kredietinstellingen. 

86 Artikel 2, onder 47, van Richtlijn 2014/59/EU. 

87 Artikel 73 van Richtlijn 2014/59/EU. 

88 Toespraak van Elke König voor de ECON-commissie van het Europees Parlement, 5 mei 
2020, https://srb.europa.eu/en/node/978. 

https://srb.europa.eu/en/node/978
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herkapitalisaties89 en van herkapitalisaties die niet worden beschouwd als 
staatssteun (omdat ze marktconform zijn); 

o ondersteuning door middel van overheidsgaranties — deze worden niet 
beschouwd als staatssteun, omdat het gaat om marktconforme steun voor de 
verkoop van niet-renderende leningen. 

EU-regelgevingskader voor de verzekerings- en bedrijfspensioensectoren 

62 Ondanks het bestaan van een prudentieel kader op EU-niveau lopen sommige 
technische voorschriften inzake verzekeringen nog steeds uiteen tussen de lidstaten. 
De Europese Rekenkamer heeft vastgesteld dat de kwaliteit van het toezicht en de 
samenwerking tussen de toezichthouders grote verschillen vertonen. Hoewel Eiopa 
aanzienlijke inspanningen had geleverd om consistent, grondig en alomvattend 
toezicht in alle lidstaten te bevorderen90, is er nog steeds sprake van 
reguleringsarbitrage91 en blijft de convergentie van toezicht een uitdaging. 

63 De kapitaalniveaus lagen hoger dan de minimale solvabiliteitskapitaalvereiste 
en de minimale kapitaalratio. Eind 2018 lagen de totale niveaus in alle lidstaten boven 
het minimum, al bestaan er nog grote verschillen. Die komen voor een deel voort uit 
de inconsistente toepassing van de nieuwe vereisten, onder meer op het gebied van 
de nationale boekhoudregels en belasting- en socialezekerheidswetgeving. 

64 In dee EU-regels wordt niet ingegaan op de identificatie en het specifieke 
toezicht, de afwikkeling en het herstel van systeemrelevante verzekeraars. Ook 
bestaan er geen EU-vangnetten om de afwikkeling of liquidatie van 
verzekeringsmaatschappijen te financieren92. Verzekeraars worden vereffend binnen 
nationale kaders waarvoor de binnenlandse toezichthouder exclusief verantwoordelijk 

                                                      
89 Artikel 32, lid 4 quinquies, onder iii), van Richtlijn 2014/49/EU. 

90 ERK, Speciaal verslag nr. 29/2018, de paragrafen 96 en 97. 

91 ERK, Speciaal verslag nr. 29/2018, tekstvak 3 en de paragrafen 26 en 27. 

92 “Opinion to the institutions of the European Union on the harmonisation of recovery and 
resolution frameworks for (re)insurers across the Member States”, Eiopa, 5 juli 2017, 
blz. 14, en “Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macro-prudential 
perspective”, ESRB, augustus 2017, blz. 4 en 7. 
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is93. Zowel Eiopa94 als het ESRB95 heeft de Commissie verzocht te voorzien in een 
minimale harmonisatie van de nationale herstel- en afwikkelingskaders voor 
verzekeraars en herverzekeraars in de EU. De Commissie heeft aangegeven dat een 
dergelijk initiatief wordt voorbereid als onderdeel van de herziening van het 
Solvabiliteit II-kader. 

65 Uit de lopende politieke discussies blijkt dat er aanvullende regels moeten 
worden opgesteld voor het beheer van en toezicht op geconcentreerde risico’s, zoals 
de geconcentreerde blootstelling aan staatsschuld. EU-verzekeraars worden aan 
hogere staatsschuldrisico’s blootgesteld dan banken96, zeker in lidstaten met een 
hoger algemeen schuldniveau97. Eiopa monitort deze blootstellingen in haar 
stabiliteitsverslagen. 

66 Slechts een klein aantal lidstaten beschikt over een verzekeringsgarantiestelsel 
om polishouders te beschermen tegen insolvente verzekeraars. In ons verslag over 
Eiopa constateerden wij dat de bescherming van consumenten afhangt van de 
rechtsstructuur van de verzekeraar98. Samen met Eiopa bekijkt de Commissie 
momenteel of er een Europees netwerk van nationale verzekeringsgarantiestelsels 
nodig is. 

67 In het kader van de lopende raadplegingsprocedures van de Commissie voor de 
herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn stelt zowel Eiopa als het ESRB dat het in de 
EU-wetgeving ontbreekt aan macroprudentieel beleid om op verschillende punten te 
kunnen ingrijpen in een reeks gebeurtenissen in de verzekeringssector, waardoor 

                                                      
93 Artikelen 267-296 van de Solvabiliteit II-richtlijn van 25 november 2009. 

94 https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-
resolution-frameworks-reinsurers. 

95 https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_ 
recoveryandresolution.en.pdf. 

96 “Financial Stability Review”, ECB, mei 2019, blz. 100. 

97 “Investment behaviour report”, Eiopa, 16 november 2017, blz. 13. 

98 ERK, Speciaal verslag nr. 29/2018, paragraaf 29. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf


 43 

 

systeemrisico’s kunnen ontstaan99. De FSB en de International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS) hebben vergelijkbare standpunten geuit100. 

68 Wat de bedrijfspensioenen betreft hadden verschillende lidstaten op 1 juni 2020 
het omzettingsproes van de nieuwe IBPV II-richtlijn nog niet voltooid101. 

69 De activa van IBPV’s met een gegarandeerde toezegging en hybride IBPV’s waren 
eind 2014 goed voor ongeveer 80 % van de IBPV-beleggingen102. De lage rendementen 
verklaren voor een deel waarom de solvabiliteit van bedrijfspensioenen eind 2018 
over het geheel genomen kwetsbaar was en in de buurt van de wettelijke drempel 
lag103. Uit de Eiopa-stresstest van 2017 blijkt voorts dat IBPV’s gemiddeld genomen 
onvoldoende activa bezaten om aan hun pensioenverplichtingen te voldoen en dat het 
effect van de gemiddelde onderkapitalisering van pensioenregelingen104 ernstige 
gevolgen kan hebben voor pensioenontvangers105. Uit de Eiopa-stresstest van 2019 
bleek echter dat de dekkingspercentages waren verbeterd, maar dat er in het 
getoetste ongunstige scenario nog steeds nadelige gevolgen waren te verwachten voor 
leden en begunstigden — of bijdragende ondernemingen106. 

Kapitaalmarkten, marktinfrastructuren en de kapitaalmarktenunie (KMU) 

                                                      
99 Eiopa-discussienota over de herziening van 2020 van de Solvabiliteit II-richtlijn 

(hoofdstuk 11), ESRB-nota over macroprudentiële bepalingen, maatregelen en 
instrumenten voor de verzekeringssector, 2018, en de reactie op de Eiopa-discussienota 
over de herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn, 2020. 

100 FSB-verklaring over de “Finalisation of IAIS holistic framework for the assessment and 
mitigation of systemic risk in the insurance sector”, 14 november 2019. 

101 https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-
transposition-status_en. 

102 Bijlage 1 bij het “IORPs Stress Test Report 2015”, Eiopa, 2015 

103 “Financial Stability Report”, Eiopa, juni 2019, blz. 38. 

104 “2017 IORP Stress Test Report”, Eiopa, 13 december 2017, de paragrafen 243 en 235. 

105 “European Semester Thematic Factsheet on the adequacy and sustainability of pensions”, 
Europese Commissie, november 2016, blz. 9. 

106 “Occupational pensions stress test 2019”, Eiopa, 2019. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-paper-opinion-2020-review-solvency-ii
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
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70 Aangezien de kapitaalmarkten in de EU relatief onderontwikkeld zijn (o.a. in 
vergelijking met de VS), streeft de EU ernaar het aandeel van 
kapitaalmarktfinanciering te vergroten ten opzichte van bankfinanciering teneinde 
de kapitaalkosten voor bedrijven te verlagen en de risico’s van nationale 
vooringenomenheid te verkleinen door meer grensoverschrijdende investeringen en 
diversificatie te bevorderen. Zo moet de weerbaarheid tegen crises groter worden en 
moet een sneller herstel en snellere groei worden bevorderd. Diepere integratie van 
de kapitaalmarkten, in combinatie met meer geïntegreerde banksystemen, kan ertoe 
bijdragen grensoverschrijdende kapitaalstromen in stand te houden en beleggingen te 
ondersteunen in lidstaten die te lijden hebben onder grote asymmetrische macro-
economische schokken. 

71 Het ESRB heeft de opstelling van een macroprudentieel EU-beleid voor niet-
bancaire intermediairs aangemerkt als een van de topprioriteiten in zijn strategie107. 
Ook is er een deskundigengroep inzake niet-bancaire financiële intermediairs die de 
risico’s in de sector(en) monitort. Momenteel ontbreekt het aan een kader voor een 
geharmoniseerde aanpak van de systeemrisico’s in deze sector. Het kader voor de 
monitoring van systeemrisico’s in deze sector verandert geleidelijk, bijvoorbeeld door 
de aanbeveling van het ESRB aan ESMA om richtsnoeren op te stellen inzake 
macroprudentiële hefboomlimieten108. Het ESRB heeft gewezen op resterende hiaten 
in de gegevens die een uitgebreidere risicobeoordeling in delen van de sector van 
niet-bancaire intermediairs in de weg staan (bijv. gebrekkige gegevens over de niet-
bancaire hefboomwerking, en de onderlinge verwevenheid van banken en andere 
financiële intermediairs)109. 

72 Hoewel beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen een 
risicobeheerbeleid moeten opstellen en zijn onderworpen aan stresstests en 
rapportagevereisten, voorziet de richtlijn niet in hefboomlimieten voor dergelijke 
instellingen. In een evaluatieverslag uit 2019 werd geconcludeerd dat de meeste 
bepalingen van de BAB-richtlijn efficiënt en doeltreffend werkten zoals beoogd110. In 
de periode na de crisis bleven er bij het toezicht echter zorgen bestaan over de 

                                                      
107 “Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper”, ESRB, 2016. 

108 “Recommendation on liquidity and leverage risks in investment funds”, ESRB, 2018. 

109 “NBFI Monitor”, ESRB, 2019. 

110 “Report on the operation of the alternative investment fund managers directive”, Europese 
Commissie, 2019. 
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hefboomwerking, bijvoorbeeld ten aanzien van door een kredietportefuille gedekte 
effecten111. 

73 In 2018 was het ESRB van mening dat discrepanties tussen de liquiditeit van de 
activa van beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal en hun terugkoopprofielen 
konden leiden tot verkoop tegen afbraakprijzen om terugkoopverzoeken in te willigen 
in tijden van marktstress. Dat zou mogelijk gevolgen hebben voor andere deelnemers 
op de financiële markt die dezelfde activa of activa met aanverwante risico’s 
aanhielden. Hefboomwerking kan de impact van negatieve marktontwikkelingen 
versterken. Het ESRB heeft ESMA en de Commissie aanbevolen macroprudentiële 
beleidsinstrumenten in te stellen om die risico’s te beheren112. Zo kunnen 
hefboomrisico’s worden aangepakt door een geharmoniseerd rapportagekader voor 
instellingen voor collectieve belegging in effecten te creëren en beter gebruik te 
maken van de bestaande mogelijkheden om hefboomlimieten in te stellen voor 
alternatieve beleggingsinstellingen. 

74 Het in 2015 vastgestelde en in 2017 bij de tussentijdse evaluatie uitgebreide 
KMU-actieplan van de Commissie113 omvat meer dan 71 maatregelen (33 uit het KMU-
actieplan en 38 van de tussentijdse evaluatie). Aan elke actie is een indicatieve termijn 
verbonden. Bij de tussentijdse evaluatie werden voorts negen prioritaire acties 
vastgesteld. 

                                                      
111 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-

fund-industry-clos. 

112 “Recommendation on liquidity and leverage risks in investment funds”, ESRB/2017/6, 
7 december 2017. 
ESMA heeft een raadpleging opgezet over haar ontwerprichtsnoeren inzake de aanpak van 
hefboomrisico’s in de abi-sector: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-
967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf 

113 “Mededeling over de tussentijdse evaluatie van het actieplan kapitaalmarktenunie”, 
COM(2017) 292 final van 8 juni 2017. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
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75 In 2019 meldde de Commissie dat zij de meeste maatregelen van het KMU-
actieplan had uitgevoerd, maar dat verdere maatregelen nodig waren vanwege nieuwe 
prioriteiten met betrekking tot de groene en digitale transitie en de brexit114. Ook als 
er verdere EU-maatregelen worden genomen, kan de KMU alleen tot stand worden 
gebracht indien daarnaast vergaande en ambitieuze nationale hervormingen worden 
doorgevoerd om de kapitaalmarkten te verdiepen115. 

76 De ERK voert momenteel een afzonderlijke controle uit van het KMU-actieplan. 

  

                                                      
114 “Kapitaalmarktenunie: vooruitgang bij de opbouw van een eengemaakte markt voor 

kapitaal voor een sterke economische en monetaire unie”, COM(2019) 136 final van 
15 maart 2019, blz. 3-4. 

115 “A Capital Market Union for Europe”, IMF, SDN/19/07, september 2019. 
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EU-respons op de staatsschuldencrisis  

Overzicht 

77 Naast de tekortkomingen in het financiële stelsel, die vooral een mondiaal 
karakter hadden, had de EU te maken met een aantal EU-specifieke uitdagingen 
waardoor de financiële crisis in de EU omsloeg in een staatsschuldencrisis (zie 
paragrafen 13-17). Er zijn verschillende initiatieven genomen op het niveau van de 
banken en de begroting om de crisis aan te pakken, onderverdeeld in (zie figuur 7): 

o institutionele respons: het Europees financieel stabilisatiemechanisme (EFSM), de 
Europese faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF), het Europees 
stabiliteitsmechanisme (ESM) en het Europees Begrotingscomité; en 

o beleidsrespons: het sixpack en het twopack ter hervorming van het stabiliteits- en 
groeipact (SGP), het organiseren van het Europees Semester, de invoering van de 
procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (PMO) en de 
vaststelling van minimumvereisten voor de nationale begrotingskaders, het 
begrotingspact, en rechtstreekse monetaire transacties (OMT) door de ECB. 

Figuur 7 — Crisisrespons van de EU op de staatsschuldencrisis 

 
Bron: ERK. 
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Institutionele respons op de staatsschuldencrisis 

Belangrijkste ontwikkelingen 

78 Het EFSM is in 2010 opgericht116 als tijdelijk EU-financieringsprogramma. Doel 
ervan was om financiële bijstand te verlenen aan lidstaten die worden geconfronteerd 
met of bedreigd door ernstige economische of financiële ontregeling ten gevolge van 
buitengewone gebeurtenissen waarop zij geen vat hebben. Er kon steun worden 
verleend door middel van leningen en kredietlijnen, rekening houdend met de 
mogelijke toepassing van het betalingsbalansmechanisme, een bestaand instrument 
waarmee al financiële bijstand voor de middellange termijn werd verleend aan 
lidstaten buiten de eurozone.  

79 De EFSF was een tijdelijk crisismechanisme dat in 2010 werd opgezet. Doel ervan 
was om de financiële stabiliteit te waarborgen door financiële bijstand te verlenen aan 
lidstaten van de eurozone, voornamelijk in de vorm van leningen. In 2012 werd het 
EFSF opgevolgd door het ESM en kan het geen nieuwe financiële bijstand verlenen. 
Het EFSF kan echter wel nog steeds: 

o kredietaflossingen ontvangen van begunstigde landen; 

o rente- en hoofdsombetalingen verrichten aan houders van EFSF-obligaties; 

o uitstaande obligaties herfinancieren. 

80 Het ESM is in 2012 bij een verdrag tussen de lidstaten van de eurozone117 
opgericht als permanente intergouvernementele organisatie. Het ESM beoogt 
financiële bijstand te verlenen aan landen in de eurozone die te maken hebben met of 
worden bedreigd door ernstige financieringsproblemen. Die bijstand wordt alleen 
verleend als er bewijs is dat de bijstand nodig is om de financiële stabiliteit van de 
ESM-lidstaten of de eurozone als geheel te beschermen. Het ESM verleent financiële 
bijstand aan lidstaten van de eurozone die te maken hebben met of worden bedreigd 
door ernstige financieringsproblemen, onder strikte economische voorwaarden die 
passen bij het gekozen financiële instrument en die worden besproken met de 
Commissie en de begunstigde. In bepaalde omstandigheden kan het ESM financiële 
instellingen die van systemisch belang zijn in de eurozone, ook direct herkapitaliseren. 

                                                      
116 Verordening (EU) nr. 407/2010 van de Raad van 11 mei 2010 houdende instelling van een 

Europees financieel stabilisatiemechanisme. 

117 Verdrag tot instelling van het Europees stabiliteitsmechanisme van 2 februari 2012. 
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De Commissie en het ESM beoordelen regelmatig de terugbetalingsrisico’s van de 
begunstigde lidstaten die uit een financieel bijstandsprogramma zijn gestapt. De 
Europese Rekenkamer heeft een controle ingesteld naar de doeltreffendheid van het 
toezicht van de Commissie na afloop van het programma. 

81 In 2015 heeft de Commissie het Europees Begrotingscomité (EFB) opgericht118. 
Het EFB heeft als doel om het huidige kader voor economische governance te 
versterken door de uitvoering van het EU-begrotingskader en de geschiktheid van de 
actuele begrotingskoers jaarlijks te evalueren op eurozone- en nationaal niveau. 

Vooruitgang en belangrijke uitdagingen 

82 Sinds 2008 hebben verschillende lidstaten met financiële problemen leningen 
ontvangen van de EU (Hongarije, Letland en Roemenië uit het 
betalingsbalansmechanisme, en Ierland en Portugal uit het EFSM), alsook uit 
intergouvernementele reddingsfondsen (Griekenland uit de Griekse leningfaciliteit, 
Griekenland, Ierland en Portugal uit de EFSF en Cyprus, Griekenland en Spanje uit het 
ESM): 

o In ons verslag over macrofinanciële bijstand119 meldden wij dat de Commissie 
niet voorbereid was om het beheer van de macrofinanciële 
bijstandsprogramma’s op zich te nemen en deden wij de aanbeveling een 
instellingsbreed kader vast te stellen dat het mogelijk maakt om snel personele en 
technische middelen te mobiliseren en een horizontale evaluatie te verrichten 
van de macro-economische voorwaarden; 

o In dat verslag en in ons tweede verslag over crisisbeheer120 bevalen wij voorts aan 
dat de voorbereiding van de Commissie moet leiden tot betere algemene 
procedures voor het ontwerpen van steunprogramma’s en tot duidelijkheid over 
de rol van de programmavoorwaarden. Verder wezen wij op het belang om 

                                                      
118 Besluit (EU) 2015/1937 van de Commissie van 21 oktober 2015 tot oprichting van een 

onafhankelijk adviserend Europees Begrotingscomité en Besluit (EU) 2016/221 van de 
Commissie van 12 februari 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1937 tot oprichting van 
een onafhankelijk adviserend Europees Begrotingscomité. 

119 ERK, Speciaal verslag nr. 18/2015: “Financiële bijstand aan landen die in moeilijkheden 
verkeren”. 

120 ERK, Speciaal verslag nr. 17/2017: “Het optreden van de Commissie in de financiële crisis in 
Griekenland”. 
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robuuste samenwerkingsovereenkomsten tot stand te brengen tussen de 
Commissie en de andere internationale betrokkenen, zoals de ECB en het IMF. 
Tijdens deze analyse stelden wij vast dat er op dit gebied ontwikkelingen gaande 
zijn tussen de Commissie, de ECB, het ESM en de ETA’s. 

83 In ons speciaal verslag over de EU-vereisten voor nationale begrotingskaders121 
constateerden wij dat de opzet en het mandaat van het EFB kunnen worden 
verbeterd ten aanzien van de onafhankelijkheid en dat de Commissie de voorstellen 
en aanbevelingen van het EFB zonder behoorlijke uitleg naast zich neer kan leggen. 

Beleidsrespons om de economische governance te verbeteren 

Belangrijkste ontwikkelingen 

84 Het SGP is een pakket regels dat sinds 1997 van kracht is122 en heeft als doel om 
deugdelijke overheidsfinanciën in de EU-lidstaten en de coördinatie van hun 
begrotingsbeleid te waarborgen door een plafond in te stellen voor het nationale 
begrotingstekort en de staatsschuld (de zogeheten “begrotingscriteria van 
Maastricht”). 

o Het SGP bestaat uit twee delen: 

— het preventieve deel, om te zorgen voor een deugdelijk en gecoördineerd 
begrotingsbeleid van de EU-lidstaten door parameters en begrotingsdoelen 
vast te stellen; en 

— het corrigerende deel, dat de buitensporigtekortprocedure (BTP)123 betreft, 
die bij het Verdrag van Maastricht is ingevoerd opdat de lidstaten de juiste 
beleidsmaatregelen zouden treffen om buitensporige tekorten te corrigeren. 
De BTP voorziet in strengere begrotingsdoelen voor lidstaten die het in het 
SGP gedefinieerde begrotingstekort of staatsschuldenplafond overschrijden 
(respectievelijk 3 % en 60 % van het bbp). Sinds de invoering is de procedure 

                                                      
121 ERK, Speciaal verslag nr. 22/2019: “De EU-vereisten voor nationale begrotingskaders: 

behoefte aan verdere versterking en betere monitoring van de uitvoering”. 

122 Resolutie van de Europese Raad betreffende het stabiliteits- en groeipact, 17 juni 1997. 

123 Artikel 126 VWEU. 
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ingeleid in 25 lidstaten124. Tot op heden zijn echter nog geen financiële 
sancties opgelegd. Alle BTP’s zijn gesloten, met uitzondering van Roemenië, 
waar de BTP sinds 2020 loopt. 

o Met het sixpack van 2011125 en het twopack van 2013126 werden verschillende 
wijzigingen aangebracht in het preventieve en corrigerende deel van het SGP. Met 
deze regels: 

— is een uitgavenbenchmark ingevoerd voor de jaarlijkse stijging van de 
uitgaven van een lidstaat, minus de maatregelen aan de ontvangstenzijde; 

— is het Europees Semester opgericht om de monitoring van economisch en 
begrotingsbeleid in de EU te coördineren en de timing van beleidsadviezen 
aan de lidstaten te verbeteren; 

— is het mogelijk geworden de BTP in te leiden louter op basis van het feit dat 
de buitensporige schuld onvoldoende afneemt in de richting van de 
referentiewaarde (60 % van het bbp); 

— werd doorgegaan met het opleggen van oplopende boetes van maximaal 
0,5 % van het bbp van de desbetreffende lidstaat; 

— werd een gemeenschappelijk budgettair tijdpad ingevoerd, alsook de 
correctie van buitensporige tekorten in lidstaten van de eurozone; 

— werden nieuwe regels ingevoerd met betrekking tot verscherpt toezicht op 
lidstaten van de eurozone gedurende de looptijd van het programma en na 
afloop daarvan. 

85 Om enkele resterende tekortkomingen van het versterkte EU-kader voor 
begrotingsbeheer aan te pakken uit hoofde van het sixpack, is het 
intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de 
economische en monetaire unie, in het bijzonder titel III (het begrotingspact), in 2013 
in werking getreden. Het betreft voornamelijk de goedkeuring van nationale 

                                                      
124 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-

coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-
growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-
overview_en. 

125 Verordeningen (EU) nrs. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011 en 1177/2011 en 
Richtlijn 2011/85/EU. 

126 Verordening (EU) nr. 472/2013 en Verordening (EU) nr. 473/2013. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
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begrotingsregels die nauw verband houden met die van het preventieve deel van het 
SGP, in het bijzonder de invoering van een regel inzake begrotingsevenwicht en een 
nationaal correctiemechanisme dat automatisch wordt geactiveerd in geval van 
inbreuk op deze regel. 

86 Het Europees Semester is een vooraf vastgestelde cyclus voor de coördinatie van 
het economisch en begrotingsbeleid van de EU-lidstaten, dat met het sixpack is 
geïntroduceerd als onderdeel van een bredere hervorming van de economische 
governance in de EU. In dit verband wordt het economisch en begrotingsbeleid van 
de lidstaten beoordeeld en worden desbetreffende aanbevelingen gedaan in 
overeenstemming met het SGP, de PMO en de beleidslijnen van de Unie voor groei 
en banen. Alle lidstaten, behalve de lidstaten die zijn onderworpen aan een macro-
economisch aanpassingsprogramma, voeren in het kader van het Europees Semester 
een uitvoerige dialoog met de Commissie over hun nationale economisch beleid. 
Hoofddoel is te zorgen voor een houdbaar begrotingsbeleid, macro-economische 
onevenwichtigheden te monitoren en te corrigeren en aanbevelingen te doen voor 
structurele beleidsmaatregelen met het oog op groei en werkgelegenheid. 

87 De PMO is ingevoerd als onderdeel van het sixpack. De procedure heeft als doel 
om macro-economische onevenwichtigheden in de EU-lidstaten te identificeren, te 
voorkomen en uiteindelijk aan te pakken die niet alleen van invloed kunnen zijn op de 
economische stabiliteit van de lidstaat in kwestie, maar ook op de eurozone of de EU 
als geheel. De Commissie heeft een scorebord van hoofd- en nevenindicatoren inzake 
standen en stromen met bijbehorende drempelwaarden ingevoerd dat inzicht biedt 
in de verslechtering en ophoping van macro-economische onevenwichtigheden op de 
korte en ook lange termijn. Afhankelijk van de vraag of er drempels zijn overschreden, 
zijn er drie uitkomsten mogelijk voor een lidstaat: 

o geen macro-economische onevenwichtigheden, indien de macro-economische 
situatie in orde is; 

o macro-economische onevenwichtigheden, gevolgd door aanbevelingen voor 
preventieve maatregelen; of 

o buitensporige macro-economische onevenwichtigheden met negatieve gevolgen 
in andere lidstaten, die mogelijk leiden tot de activering van de procedure bij 
buitensporige onevenwichtigheden (PBO), in het kader waarvan corrigerende 
maatregelen moeten worden genomen. Bij aanhoudend en herhaaldelijk verzuim 
om de aanbevelingen van de Raad na te komen kunnen verschillende sancties 
worden opgelegd aan de betreffende lidstaat van de eurozone. De PBO is tot op 
heden nog niet ingeleid. 
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88 De ECB speelde ook na de staatsschuldencrisis een cruciale rol in de eurozone. 
Een belangrijk keerpunt voor het marktvertrouwen en de crisisrespons was de 
uitspraak van ECB-voorzitter Draghi in 2012127 dat de ECB bereid was alles te doen wat 
nodig was om de euro te redden. In het kader van het programma voor rechtstreekse 
monetaire transacties kan de ECB op de vrije markt staatsobligaties uit de eurozone 
opkopen voor landen die zich in een aanpassingsprogramma bevinden (EFSF, ESM). Dit 
programma is ingevoerd om de goede doorwerking en coherentie van het monetaire 
beleid te waarborgen, waarbij transacties binnen een specifiek kader worden 
verricht128. Nadat de ECB had beloofd al het nodige te doen en na de lancering van het 
OMT-programma stabiliseerden de verschillen tussen de rendementen op de euro-
staatsobligaties zich. 

Vooruitgang en belangrijke uitdagingen 

89 In onze controles van de coördinatie van het begrotingsbeleid129 stelden wij vast 
dat de economische governance op EU-niveau steeds complexer wordt, dat de regels 
moeilijk te handhaven zijn en dat de handhaving in hoge mate berust op 
beoordelingsvrijheid en deskundigenoordelen van de Commissie en vervolgens de 
Raad. We constateerden ook dat de toepassing van alle flexibiliteitsbepalingen 
tezamen mogelijk niet leidt tot een tijdige opbouw van de begrotingsbuffers en tot de 
juiste beleidsmix om tegelijkertijd te zorgen voor stabiliteit en groei. Daarnaast hebben 
verschillende lidstaten nog steeds een hoge staatsschuld. 

90 In onze PMO-controle van 2018 concludeerden wij dat de procedure over het 
algemeen goed is ontworpen en berust op hoogwaardige analyses. We hebben 
evenwel gewezen op de uitdagingen bij de activering van het handhavende element 

                                                      
127 Toespraak van Mario Draghi, voorzitter van de ECB, tijdens de Global Investment 

Conference in Londen, 26 juli 2012. 

128 ECB-persbericht “Technical features of Outright Monetary Transactions”, 6 september 
2012. 

129 ERK, Speciaal verslag nr. 10/2016 “Verdere verbeteringen noodzakelijk ter waarborging van 
een doeltreffende tenuitvoerlegging van de buitensporigtekortprocedure”, Speciaal verslag 
nr. 03/2018 “Controle van de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden 
(PMO)”, Speciaal verslag nr. 18/2018: “Is de belangrijkste doelstelling van het preventieve 
deel van het stabiliteits- en groeipact behaald?”; Speciaal verslag nr. 22/2019 “De EU-
vereisten voor nationale begrotingskaders: behoefte aan verdere versterking en betere 
monitoring van de uitvoering”. 
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van de procedure (PBO) en op de aanverwante politieke overwegingen die een rol 
spelen bij de uitvoering van dat kader. Bovendien wijst het laatste 
waarschuwingsmechanismeverslag van de Commissie130 over de macro-economische 
onevenwichtigheden van de lidstaten (2019) op aanhoudende of opkomende 
economische onevenwichtigheden op belangrijke terreinen zoals private en 
overheidsschulden, internationale beleggingsposities, de huizenmarkt en de 
werkloosheid in bepaalde lidstaten. 

91 In onze controle van het Europees Semester constateerden wij dat de procedure 
relevante landspecifieke aanbevelingen opleverde voor de aanpak van de 
begrotingsdoelstellingen voor de middellange termijn, macro-economische 
onevenwichtigheden en andere noodzakelijke structurele hervormingen. Hoewel enige 
vooruitgang was geboekt met de uitvoering van meer dan twee derde van de 
landspecifieke aanbevelingen, laat het lage percentage aanbevelingen dat volledig is 
uitgevoerd door de lidstaten zien dat er verdere inspanningen nodig zijn om de 
uitvoering van belangrijke en noodzakelijke hervormingen te bespoedigen. Dit is 
hoofdzakelijk een nationale verantwoordelijkheid. 

92 Deze controles tezamen lieten zien dat de uitdagingen overeenkomsten vertonen 
en dat alle beschikbare EU-monitoringprocedures ten volle moeten worden benut om 
de coördinatie op EU-niveau doeltreffender te maken. 

  

                                                      
130 Commissie, “Waarschuwingsmechanismeverslag 2019 (opgesteld overeenkomstig 

artikelen 3 en 4 van Verordening (EU) nr. 1176/2011 betreffende de preventie en de 
correctie van macro-economische onevenwichtigheden)”, COM(2018) 758 final. 
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Impact van de COVID-19-crisis en de 
initiële beleidsrespons van de EU  
93 De economische situatie in de EU is ingrijpend veranderd sinds de COVID-19-
pandemie in maart 2020 Europa bereikte. COVID-19 vormt een ernstige bedreiging 
voor de volksgezondheid in de EU, en de inperkende maatregelen hebben een grote 
economische schok teweeggebracht (bijlage III toont de kosten van de financiële en 
staatsschuldencrises in de periode 2008-2017 in de eerste kolom en de initiële 
[gedeeltelijk geschatte] kosten van de COVID-19-respons in de tweede kolom).  

94 De inperkende en gezondheidsmaatregelen in verband met COVID-19 hebben de 
productie, de dienstverlening en de mondiale toeleveringsketens verstoord en de 
effecten ervan zijn voelbaar in sectoren zoals toerisme, vervoer en handel. Volgens 
een raming van de Commissie zal het EU-bbp dit jaar dalen met 7,4 % (7,7 % in de 
eurozone) — een sterkere daling dan tijdens de financiële en staatsschuldencrisis van 
2008-2012 — en zich in 2021 herstellen met 6 % (6,3 % in de eurozone)131. 

Financiële sector 

De eerste gevolgen van de COVID-19-crisis 

95 Aan het begin van de COVID-19-crisis stonden de banken er qua kapitalisatie en 
liquiditeitsbeheer beter voor in vergelijking met eerdere crises. Door de 
lockdownmaatregelen verloren bedrijven veel omzet en stegen de vraag naar 
leningen en het risico op faillissementen. Bovendien kan een hogere werkloosheid 
(zie figuur 8) ertoe leiden dat mensen hun lening of hypotheek niet meer kunnen 
aflossen, met mogelijke gevolgen van dien voor de vastgoedprijzen. 

                                                      
131 “Economische voorjaarsprognoses 2020: Een diepe en ongelijke recessie, een onzeker 

herstel”, Europese Commissie, 6 mei 2020. 
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Figuur 8 — Werkloosheidspercentage (aantal werklozen als percentage 
van de totale beroepsbevolking van 15-74 jaar, 2001-2021) 

 
Bron: Eurostat en de economische voorjaarsprognose 2020 van de Europese Commissie. 

96 Als gevolg hiervan zullen banken in de komende jaren waarschijnlijk worden 
blootgesteld aan een groter aantal niet-renderende leningen en aan verliezen in 
verband met de noodzakelijke herschikking van particuliere schuld. Volgens 
voorlopige ramingen waarin geen rekening is gehouden met de effecten van de 
beleidsmaatregelen verwacht de EBA dat de gemiddelde dekkingsgraad van niet-
renderende leningen op een vergelijkbaar niveau zal uitkomen als in de nasleep van de 
crisis van 2008-2012132. 

97 Het is belangrijk dat de relevante mechanismen wanneer nodig hun taken kunnen 
vervullen, met name in de context van de crises die het gevolg is van de COVID-19-
pandemie. In hoeverre banken door de huidige crisis zullen worden getroffen, zal 
grotendeels afhangen van het verloop van de crisis en het daaropvolgende herstel, het 
kapitaal waarover de banken vóór de crisis beschikten, hun mate van blootstelling aan 
de meest getroffen sectoren en het daarmee samenhangende niveau van 
overheidssteun voor de reële economie. 

                                                      
132 The EU banking sector: first insights into the COVID-19 impacts”, EBA, 25 mei 2020. 
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98 De pandemie veroorzaakte zeer volatiele kapitaalmarkten en een verdere 
afvlakking van de swapcurve van de euro (swaps worden gebruikt voor 
renteafdekking en de swapcurve kan de verwachte renteontwikkeling aangeven), 
terwijl de marktwaarde van financiële activa aanzienlijk daalde en die van 
verzekerings- en pensioenverplichtingen steeg, met alle negatieve gevolgen van dien 
voor de verzekerings- en de pensioensector. De uitkomsten van recente stresstests 
voor de verzekeringssector133 laten echter zien dat de solvabiliteitsratio’s van de 
meerderheid van de verzekeraars toereikend is in de getoetste ongunstige 
marktscenario’s. De dekkingspercentages (activa ter dekking van passiva) van 
pensioenfondsen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) genoemd, 
waren in 2019 iets verbeterd, maar de IBPV’s hadden te maken met aanhoudend lage 
rentestanden en aanhoudend lage rendementen, die van invloed waren op de 
winstgevendheid van hun investeringen en de waardering van verplichtingen uit 
hoofde van toegezegde pensioenrechten134. 

99 Het ESRB, ESMA en Eiopa hebben opgeroepen tot actie om aan COVID-19 
gerelateerde kwetsbare plekken in het systeem aan te pakken135. ESMA merkte met 
name op dat de hoge volatiliteit en de inherente waarderingsproblemen als gevolg van 
de COVID-19-pandemie hebben geleid tot liquiditeitsstress in sommige segmenten 
van de sector van de beleggingsfondsen. ESMA sprak ook haar steun uit voor de ESRB-
aanbeveling inzake het gerichte toezicht van NBA’s op beleggingsfondsen met een 
aanzienlijke blootstelling aan bedrijfsschulden en vastgoed, en onderstreepte het 
belang van het tijdige en doeltreffende gebruik van liquiditeitsbeheerinstrumenten 
door beleggingsfondsen die zijn blootgesteld aan minder liquide activa. Eiopa heeft 
ook meerdere initiatieven136 genomen, zoals het publiceren van een verklaring over de 
uitkering van dividenden en het beleid voor variabele beloningen in het kader van de 
COVID-19-pandemie of het oproepen van verzekeraars en intermediairs tot actie om 
de impact van de pandemie op consumenten te beperken. Voor IBPV’s wees Eiopa op 
de noodzaak om rekening te houden met de implicaties van de COVID-19-pandemie 
voor pensioenfondsen met betrekking tot de bedrijfscontinuïteit, met name 
uitkeringen en binnenkomende bijdragen, effecten op de liquiditeit en 

                                                      
133 “2018 insurance stress test report”, Eiopa, blz. 6. 

134 “2017 IORP Stress Test Report”, 13 december 2017, de paragrafen 243 en 235; 2019 IORP 
Stress Test Report 19/673, Eiopa, 17 december 2019, blz. 15-48. 

135 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-
2232_statement_esrb_recommendation.pdf. 

136 De volledige lijst van COVID-19-maatregelen van Eiopa is te vinden op 
https://www.eiopa.europa.eu/browse/covid-19-measures. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
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financieringsniveaus, alsmede mogelijke negatieve effecten op de lange termijn van 
besluiten van leden van de IBPV om spaargeld aan te spreken of op een verkeerd 
moment voor een andere investeringsoptie te kiezen. 

Initiële respons van de EU  

100 De nationale autoriteiten hebben snel besloten om anticyclische en andere 
macroprudentiële kapitaalbuffers vrij te maken, waardoor de capaciteit van banken 
om kredieten te verlenen aan de reële economie en om onverwachte verliezen te 
absorberen, werd vergroot (zie bijlage IV en bijlage V). De EU- en de nationale 
autoriteiten hebben ook andere maatregelen genomen om de 
kredietverleningscapaciteit van banken te vergroten, waaronder een tijdelijke 
versoepeling van de kapitaal- en liquiditeitsvereisten en een verlenging van de 
overgangsbepalingen om de impact van stijgende voorzieningen uit hoofde van IFRS 9 
op het toetsingsvermogen te verminderen en de regelgeving voor door de overheid 
gegarandeerde leningen te versoepelen137. De toezichthouders blijven ook 
verantwoordelijk voor het monitoren van het kredietrisico van banken, het niveau van 
bijzondere waardeverminderingen en niet-renderende leningen en de impact daarvan. 
Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat falende of waarschijnlijk falende banken tijdig 
worden geïdentificeerd. 

101 Om de capaciteit voor het opvangen van verliezen tijdens de pandemiecrisis 
verder te vergroten, heeft de ECB banken verzocht om ten minste tot oktober 2020 
geen dividenden uit te keren. 

102 Om een evenwicht te vinden tussen de noodzaak van afwikkelbaarheid van alle 
banken en verlichting voor de sector in tijden van crisis besloot de GAR bepaalde 
informatie- of gegevensverzoeken of door banken te leveren producten uit te stellen 
tijdens de afwikkelingsplanningscyclus van 2020 terwijl de belangrijkste 
standaardverslagen, aan de hand waarvan de MREL-vereisten konden worden 
berekend, werden gehandhaafd. De GAR verklaarde dat hij een toekomstgerichte 
benadering zou volgen bij banken die moeite hadden om aan de MREL-streefdoelen te 
voldoen voordat de nieuwe besluiten van kracht zouden worden. Daarnaast kondigde 

                                                      
137 “Banking package to facilitate lending to households and businesses in the EU”, Europese 

Commissie, 28 april 2020. 
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de GAR een tijdelijke versoepeling aan van de MREL-vereisten voor banken die 
moeite hebben om hun streefdoelen te behalen138. 

103 Op 28 april publiceerde de Commissie een interpretatieve mededeling139 
waarin zij de flexibiliteit van de regels bevestigde, in overeenstemming met het 
standpunt van het Bazels Comité, onder meer met betrekking tot publieke en private 
moratoria op de aflossing van leningen140 en tot toezichtsmaatregelen zodat banken 
tijdelijk gebruik konden maken van liquiditeits- en kapitaalbuffers. 

104 De Commissie heeft ook een reeks amendementen op de VKV voorgesteld om 
uitzonderlijke tijdelijke maatregelen te nemen, waaronder de verlenging van de 
huidige overgangsregelingen met twee jaar om de impact van IFRS 9 op het 
toetsingsvermogen van banken te beperken, en het uitstel van de nieuwe 
hefboomratiovereisten van de herziene verordening kapitaalvereisten (VKV II) met één 
jaar141. 

105 De ETA’s en het GTM nemen verschillende maatregelen en vaardigen 
richtsnoeren voor de coördinatie uit aan de bevoegde autoriteiten in de lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de verschillende sectoren binnen het financiële stelsel. De 
Commissie wees erop dat de ETA’s ervoor moeten zorgen dat de NBA’s die een 
flexibele aanpak hanteren in verschillende lidstaten, die aanpak consequent 
toepassen en geen oneerlijke voorwaarden creëren op de interne markt142. 

                                                      
138 Blog van de GAR van 1 april, 8 april en 17 juni 2020 en toespraak van GAR-bestuurslid 

Sebastiano Laviola tijdens de Financial Institutions Conference op 2 juni 2020. 

139 “Respons op het coronavirus: Commissie neemt bankenpakket aan om kredietverlening aan 
huishoudens en bedrijven in de EU te vergemakkelijken”, Europese Commissie, 28 april 
2020. 

140 “EBA Guidelines on treatment of public and private moratoria in light of COVID-19 
measures”, 2 april 2020. 

141 Verordening (EU) 2019/876 van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten 
inzake eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, 
marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen 
voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en 
openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU) nr. 648/2012. 

142 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2


 60 

 

Begrotings- en economisch beleid 

De eerste gevolgen van de COVID-19-crisis 

106 De COVID-19-crisis zal leiden tot een ernstige verslechtering van het 
begrotingstekort (zie figuur 9) en stijging van de overheidsschulden (zie figuur 10), 
aangezien de crisis de overheidsuitgaven en -inkomsten in de lidstaten ernstig onder 
druk zet. Met name hebben de overheden maatregelen genomen om 
systeemrelevante marktspelers te redden, bedrijven te ondersteunen en algemene 
sociale steun te bieden. Bovendien kan kredietondersteuning voor bedrijven die wordt 
gedekt door garanties van de lidstaten en de EU op de middellange termijn leiden tot 
hogere begrotingsuitgaven. De crisis kan daarom ongelijke effecten hebben op de 
lidstaten en kan de kloof tussen de lidstaten vergroten (volgens de Commissie zullen 
deze ongelijkheden terug te zien zijn in het feit dat de recessie in sommige lidstaten 
rond 10 % zal liggen bij een gemiddelde van 6 à 7,5 %)143. 

107 Het activa-aankoopprogramma van de ECB waarborgt een passende 
doorwerking van het monetaire beleid. De bevestiging dat alle lidstaten in aanmerking 
komen voor de ESM-kredietlijnen draagt er ook toe bij dat de lidstaten toegang 
hebben tot steun om deze druk voor een deel te verzachten. 

                                                      
143 “Het moment van Europa: herstel en voorbereiding voor de volgende generatie”, 

COM(2020) 456 final van 27 mei 2020, blz. 3. 
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Figuur 9 — Tekort (-) en overschot (+), overheid (als percentage van het 
bbp, 2001-2021) 

 
Bron: Eurostat en de economische voorjaarsprognose 2020 van de Europese Commissie. 

 

Figuur 10 — Brutoschuld, overheid (als percentage van het bbp, 
2001-2021) 

 
Bron: Eurostat en de economische voorjaarsprognose 2020 van de Europese Commissie. 
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108 De prijsherziening van staatsobligaties die kan voortvloeien uit de 
onzekerheid tijdens en na de crisis kan negatieve gevolgen hebben voor 
blootgestelde banken, wier winstgevendheid en zelfs voortbestaan onder druk kan 
komen te staan. De risico’s zijn het grootst in de lidstaten met de minste 
begrotingsruimte. 

Initiële respons van de EU  

109 Om de nieuwe economische realiteit het hoofd te bieden, heeft de EU de 
lidstaten economische en begrotingssteun verstrekt door middel van verschillende 
economische en begrotingsinstrumenten teneinde het herstel te bevorderen en de 
groei te herstellen. 

110 De belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen maanden op het gebied van de 
economische en begrotingscoördinatie op EU-niveau en het Europees Semester zijn 
onder meer: 

o de activering van de algemene ontsnappingsclausule in het kader van het SGP — 
zo kunnen de lidstaten afwijken van de vereisten van het preventieve deel (d.w.z. 
het behalen van de begrotingsdoelstelling voor de middellange termijn of het 
aanpassingstraject in die richting) en heeft de Commissie de mogelijkheid om een 
verlenging van de termijn aan te bevelen waarbinnen de lidstaten buitensporige 
tekorten moeten corrigeren uit hoofde van de het corrigerende deel (d.w.z. de 
BTP); 

o de activering van nationale ontsnappingsclausules door de lidstaten — zo 
kunnen de lidstaten de restricties zoals vastgelegd in hun nationale 
begrotingskaders opschorten bij ernstige economische achteruitgang en andere 
uitzonderlijke omstandigheden; 

o nieuwe richtsnoeren van de Commissie voor de stabiliteits- en 
convergentieprogramma’s (SCP's) voor 2020 — de opzet en inhoud van de 
programma’s worden gestroomlijnd in de huidige cyclus van 2020. 

111 Bovendien voorziet de EU in nieuwe begrotingsinstrumenten om het herstel 
van de lidstaten te ondersteunen en de interne markt in de EU en de stabiliteit van de 
euro te beschermen. Het betreft met name Next Generation EU, een instrument ter 
waarde van 750 miljard EUR waarin de nieuwe EU-faciliteit voor herstel en veerkracht 
centraal staat, en drie vangnetten met een omvang van in totaal 540 miljard EUR 
(zie bijlage IV). 
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112 Om de cohesie van de eengemaakte markt van de EU te beschermen en 
gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen heeft de Commissie verschillende 
initiatieven voorgesteld144, zoals de taskforce voor de handhaving van de eengemaakte 
markt, het instrument voor solvabiliteitssteun, het migratie- en asielpact, de faciliteit 
voor strategische investeringen en de farmaceutische strategie. Bovendien heeft de EU 
de staatssteunregels aangepast door een nieuwe tijdelijke kaderregeling inzake 
staatssteun vast te stellen op 19 maart 2020145, die op 3 april werd uitgebreid146 (zie 
bijlage IV). Voorts zijn nog enkele andere instrumenten goedgekeurd en geactiveerd 
die het herstel kunnen bevorderen, zoals het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE) en ESM-
crisisondersteuning bij een pandemie (PCS; zie bijlage IV). 

113 Voorts zijn er op nationaal niveau tal van economische en 
begrotingsmaatregelen genomen. De nu toe genomen begrotingssteunmaatregelen 
komen naar schatting neer op meer dan 3 % van het bbp van de EU-27, en de 
liquiditeitssteunmaatregelen voor sectoren en bedrijven in moeilijkheden bedragen 
meer dan 16 % van het bbp van de EU-27147. Volgens de Europese begrotingsmonitor 
zullen de meeste lidstaten in het kader van hun begrotingsrespons ongeveer 1,6 % 
van hun bbp meer uitgeven en voor nog eens 1,4 % van het bbp aan 
belastingverlichting bieden. Zie voor meer informatie over de nationale maatregelen 
in reactie op de COVID-19-crisis bijlage V. 

                                                      
144 “Het moment van Europa: herstel en voorbereiding voor de volgende generatie”, 

COM(2020) 456 final van 27 mei 2020, blz. 11-15. 

145 “Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege 
de huidige COVID-19-uitbraak”, Europese Commissie, C(2020) 1863 final. 

146 “Wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de 
economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak”, Europese Commissie, C(2020) 2215 
final. 

147 Verslag over de alomvattende economische beleidsreactie op de COVID-19-pandemie, 
Eurogroep, 9 april 2020. 
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114 Op 15 april 2020 presenteerden de voorzitter van de Europese Raad en de 
voorzitter van de Europese Commissie een gezamenlijk Europees stappenplan voor de 
opheffing van de inperkingsmaatregelen in verband met COVID-19148. In het verslag 
worden vier belangrijke actieterreinen belicht als onderdeel van de oplossing: 

o maatregelen om de werking van de eengemaakte markt te herstellen; 

o sterkere inspanningen om investeringen te stimuleren; 

o mondiaal optreden, met name in de directe buurlanden van de EU; 

o een functionerend governancemodel op EU- en nationaal niveau. 

  

                                                      
148 “Een routekaart naar herstel: naar een veerkrachtiger, duurzamer en rechtvaardiger 

Europa”, Europese Commissie en Europese Raad, 15 april 2020. 
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Slotopmerkingen 
115 De financiële, economische en staatsschuldencrisis van 2008-2012 heeft 
langdurige effecten gehad op de groei en de begrotingsstabiliteit in de EU. 

116 Het financiële stelsel van de EU werd destijds gekenmerkt door zwak toezicht, 
waaronder zwakke samenwerking op het gebied van de grensoverschrijdende 
activiteiten van banken en de daaraan verbonden risico’s, ontoereikende regels inzake 
risicobeoordeling en kapitaalvereisten en het ontbreken van een crisisbeheerkader 
voor grote banken (zie de paragrafen 08 en 09). 

117 De financiële crisis van 2008 werd al snel een staatsschuldencrisis. De 
verminderde belastinginkomsten, de maatregelen inzake staatssteun voor banken en 
de budgettaire stimuleringsmaatregelen hebben in de beginfase van de crisis geholpen 
bij het stabiliseren van de economie, maar hebben wel geleid tot een aanzienlijke 
stijging van de staatsschuld. Door die schuld, in combinatie met de onvolledige 
institutionele opzet van de eurozone, kwamen de rendementen op staatsobligaties en 
de kredietratings van bepaalde lidstaten onder druk te staan, en de 
staatsschuldencrisis sloeg over op de banksector en de economie in brede zin (zie de 
paragrafen 11-16). 

118 Om deze zwakke plekken te verhelpen en bij te dragen tot een sterker en 
veerkrachtiger financieel stelsel heeft de EU haar institutionele en regelgevingskader 
versterkt: er werden toezichthouders op EU-niveau ingesteld, de micro- en 
macroprudentiële regels voor banken en hun toezichthouders werden aangescherpt, 
er werd een nieuw crisisbeheerkader vastgesteld voor falende of waarschijnlijk falende 
banken en de BU en de KMU werden geïnitieerd (zie de paragrafen 18-25). 

119 De in de nasleep van de financiële en staatsschuldencrisis genomen 
maatregelen hebben geleid tot: 

o een beter gereguleerd financieel stelsel — er is betere regelgeving en beter 
toezicht vastgesteld in reactie op de besmettings- en andere risico’s voor banken 
en niet-bancaire financiële intermediairs (zie de paragrafen 37, 45 en 46); 

o een banksysteem met betere kapitaal- en liquiditeitsbuffers en bail-inopties. De 
BU en de EBA dragen bij tot een verlaging van de risico’s voor de financiële 
stabiliteit (zie de paragrafen 38-43), en 
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o meer coördinatie van economisch beleid en nationale begrotingen — het 
Europees Semester, dat bestaat uit het herziene SGP, de PMO en de beleidslijnen 
van de Unie voor groei en banen, maakt een brede coördinatie van het 
economisch beleid in de EU mogelijk, waarbij meer aandacht uitgaat naar de 
schuldniveaus (zie de paragrafen 78-89). 

120 Er blijven echter uitdagingen en tekortkomingen bestaan, waaronder de lage 
winstgevendheid van banken, het hoge aantal niet-renderende leningen in sommige 
lidstaten en de nog steeds hoge blootstelling aan staatsschulden van bepaalde banken 
(zie de paragrafen 49-62). 

121 De crisis heeft kwetsbaarheden in andere sectoren van het financiële stelsel 
aan het licht gebracht, waaronder verzekeringen en pensioenfondsen, overige niet-
bancaire financiële intermediairs, beleggingsfondsen en marktinfrastructuren (zie de 
paragrafen 63-70). Er zijn verschillende beleidsmaatregelen ontwikkeld om de risico’s 
die deze sectoren in de toekomst kunnen veroorzaken, te verminderen, met name 
voor grote systeemrelevante spelers. 

122 Resterende uitdagingen zijn de noodzaak om de BU (zie de paragrafen 33-37) 
en de KMU te voltooien (zie de paragrafen 74-76), de al te trage economische 
convergentie tussen de lidstaten, belemmeringen voor de prestaties van EU-
autoriteiten, tekortkomingen in de meerlagige samenwerking tussen de EU en 
nationale autoriteiten, tekortkomingen in het verantwoordingsproces en de verzwakte 
begrotingssituatie in de meeste lidstaten. Veel van deze kwesties zijn aan de orde 
gekomen in recente ERK-verslagen (zie de paragrafen 27-33 en 49-77). 

123 Uit onze controles van de BTP, het preventieve deel van het SGP, de PMO en 
het Europees Semester is gebleken dat de EU-coördinatieprocessen leiden tot 
deugdelijke beoordelingen en relevante aanbevelingen. Hoewel met de uitvoering van 
meer dan twee derde van de landspecifieke aanbevelingen in 2011-2018 ten minste 
“enige vooruitgang” is geboekt, blijft het lage percentage aanbevelingen dat volledig is 
uitgevoerd door de lidstaten problematisch. De primaire verantwoordelijkheid ligt op 
nationaal niveau (zie de paragrafen 90-93). 

124 In 2020 verkeerde de EU in een nieuwe crisis als gevolg van de COVID-19-
pandemie, die gevolgen had voor de productie, de leveringsketens en de consumptie, 
en de overheidsfinanciën onder druk zette. Als eerste reactie zijn monetaire, 
begrotings- en prudentiële beleidsmaatregelen genomen om de financiële sector te 
beschermen tegen de economische effecten en te voorkomen dat de economische 
crisis zich zou uitbreiden naar een financiële crisis (zie de paragrafen 94-100). 
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125 Uit onze analyse blijkt dat de EU-toolbox om de crisis aan te pakken, is 
verbeterd. De huidige crisis is echter een ander verhaal en kan omvangrijker zijn, 
afhankelijk van de omvang en snelheid van het herstel, en er is veel onzekerheid over 
een oplossing voor de gezondheidsrisico’s die aan de crisis ten grondslag liggen. De 
lessen van de crisis van 2008-2012 maken het volgende duidelijk: 

o een crisis brengt hoge kosten met zich mee en legt een enorme druk op de 
overheidsfinanciën, met het drievoudige risico van overloopeffecten tussen 
economische sectoren, overheden en de financiële sector; 

o een krachtige, gemeenschappelijke EU-respons, aangevuld met gecoördineerd 
economisch en begrotingsbeleid en een deugdelijk monetair beleid, levert goede 
resultaten op bij het beheersen en overwinnen van een crisis en het bevorderen 
van herstel; 

o een sterke interne markt, cohesie, solidariteit en evenwichtige economische 
ontwikkeling, herstel van investeringen en steun voor bedrijven zijn cruciaal om 
uit een crisis te raken en de weg naar economische groei in te zetten. 

126 Dankzij de lessen die zijn getrokken uit de financiële en de staatsschuldencrisis 
worden de verrichtingen van banken veel nauwlettender gemonitord en beschikken 
banken over ruimere kapitaal- en liquiditeitsbuffers om verliezen op te vangen. In het 
algemeen dragen de BU en de EBA bij tot een verlaging van de risico’s voor de 
financiële stabiliteit. De winsten blijven echter gering en de blootstelling aan 
staatsschulden blijft hoog, net als het aantal niet-renderende leningen. Afhankelijk van 
de duur en de ernst van de recessie als gevolg van de COVID-19-crisis kunnen 
kredietverliezen het financiële stelsel kwetsbaarder maken (zie de paragrafen 100-
108). 

127 Dankzij de activering van de algemene ontsnappingsclausule van het SGP 
kunnen alle lidstaten acute ondersteunende begrotingsbeleidsmaatregelen uitvoeren. 
De landen die bij aanvang van de crisis al een hoge staatsschuld hadden, kunnen 
echter te maken krijgen met een verhoogde kwetsbaarheid (zie de paragrafen 109-
114). Volgens de voorjaarsprognose 2020 van de Commissie dreigt de COVID-19-crisis 
de economische verschillen in de EU verder te vergroten. De pandemie heeft 
uiteenlopende effecten in de lidstaten. Factoren zoals het verloop van de 
gezondheidscrisis, de omvang van de toeristische sector en de ruimte voor 
discretionaire begrotingsmaatregelen zijn van invloed op de impact per lidstaat. 
Hierdoor kan de interne markt verstoord raken. Om de COVID-19-crisis te boven te 
komen zijn verdere institutionele en beleidsmaatregelen nodig.  
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Deze analyse werd door kamer IV, onder leiding van de heer Alex BRENNINKMEIJER, lid 
van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 8 september 
2020. 

Voor de Rekenkamer 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
President  
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Bijlagen 

Bijlage I — Overeenkomsten tussen de drie ETA’s 

01 De drie ETA’s (EBA, ESMA en Eiopa) zijn in de plaats gekomen van de drie 
voormalige zogeheten “niveau 3-comités”. Ze vertonen overeenkomsten op het gebied 
van governance, doelstellingen en functies (zie figuur 1): 

o governance: bestuurd door een raad van toezichthouders, die alle 
beleidsbeslissingen neemt. Elke ETA heeft een voorzitter, een vertegenwoordiger 
voor elk van de 27 lidstaten en andere leden (zonder stemrecht); 

o doelstellingen: bijdragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel op korte, 
middellange en lange termijn; de werking van de interne markt verbeteren; het 
beschermen van de integriteit, transparantie, efficiëntie en ordelijke werking van 
de financiële markten; het versterken van de internationale coördinatie van het 
toezicht; het voorkomen van reguleringsarbitrage en het verbeteren van de 
bescherming van consumenten en beleggers; 

o kernfuncties: risicoanalyses uitvoeren en periodiek risico-overzichten, statistische 
verslagen en andere beleidsdocumenten publiceren, die ook bedoeld zijn om 
systeemrisico’s onder de aandacht van het ESRB te brengen; beleid en 
gemeenschappelijke rulebooks opstellen met technische en regelgevingsnormen 
voor gedelegeerde regelgeving van de Commissie (regels van niveau 2) en voor 
richtsnoeren en Q&A-documenten (normen van niveaus 3 en 4); 

o convergentie: om een gemeenschappelijk toezichtkader voor NBA’s op te 
bouwen, vaardigen de ETA’s richtsnoeren, adviezen en QA-documenten uit, 
onderwerpen ze de nationale toezichtspraktijken aan collegiale toetsing, 
bemiddelen ze tussen NBA’s en ondernemen ze actie naar aanleiding van 
inbreuken op het EU-recht; 

o gegevensverzameling en verspreiding van informatie: het samenstellen en 
beschikbaar stellen van een centraal register voor het gemeenschappelijk 
rulebook, lijsten van NBA’s in de lidstaten, alle richtsnoeren en technische 
normen, registers en gegevens. 
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Figuur 1 — Governance en rol van de ETA’s 

 
Bron: ERK. 

02 In hun eerste tien jaar hebben de ETA’s hun rol constant doorontwikkeld en een 
intensieve hervormingsagenda doorgevoerd. De Commissie heeft in september 2017 
een hervormingspakket149 voorgesteld om het mandaat, de governance en de 
financiering van de drie ETA’s te verbeteren. De voorstellen omvatten het opzetten 
van een onafhankelijke raad van bestuur (die belast wordt met de besluitneming in 
individuele zaken en met bepaalde toezichtstaken), de versterking van de rol van de 
ETA’s bij het valideren van interne modellen en het versterken van de beschikbare 
instrumenten om de convergentie van het toezicht te bevorderen. 

03 In 2019 werden de oprichtingsverordeningen van de ETA’s gewijzigd bij 
Verordening (EU) 2019/2175. Daarbij werd de rol van de voorzitters versterkt wat 
betreft het vaststellen van de agenda van bestuursvergaderingen, het toezicht op 
onderzoeken, het nemen van besluiten in zaken, geschillenbeslechting en procedures 
wegens inbreuken op het Unierecht. 

                                                      
149 “Verscherping van het geïntegreerd toezicht ter versterking van de kapitaalmarktenunie en 

de financiële integratie in een veranderende omgeving”, Europese Commissie, 
20 september 2017. 
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Bijlage II — De vier hoofdfasen van het EU-crisisbeheerkader 
voor banken 

01 Fase 1 — Voorbereiden van afwikkeling en zorgen dat alle banken afwikkelbaar 
zijn: tijdens de “fase van doorlopend toezicht en algemene voorbereiding” houden 
toezichthouders in het oog of banken voldoen aan de prudentiële voorschriften. 
Daarnaast waarborgen toezichthouders dat banken over adequate herstelplannen 
beschikken en stellen afwikkelingsautoriteiten afwikkelingsplannen op en actualiseren 
deze150, en zorgen ze ervoor dat banken voorbereid zijn op een mogelijke afwikkeling. 

02 Fase 2 — Herstel: bankentoezichthouders beschikken over 
crisisidentificatieprocedures om mogelijke problemen te identificeren. Een belangrijk 
instrument in dit verband is het jaarlijkse toezichts- en evaluatieproces. In de 
“herstelfase” kunnen banken op vrijwillige basis herstelopties uit het herstelplan of 
andere beheeropties gebruiken indien de situatie van de bank verslechtert. 

03 Fase 3 — Vroegtijdige interventie: de toezichthouders stellen deze fase in 
werking151 wanneer de situatie blijft verslechteren. Ze kunnen verschillende 
ingrijpende maatregelen nemen om de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld het 
verplichte gebruik van afwikkelingsopties of zelfs het vervangen van de bankdirectie152. 
Wanneer toezichthouders vroegtijdig interveniëren, moeten zij de 
afwikkelingsautoriteiten daarvan op de hoogte stellen zodat deze voorbereidingen 
kunnen treffen voor een eventuele afwikkeling. Hoewel er is voorzien in een 
vroegtijdige-interventiefase, is deze geen voorwaarde om een bank aan te merken als 
falend of waarschijnlijk falend (FOLTF)153. 

04 Fase 4 — Afwikkeling of liquidatie: wanneer de situatie niet verbetert, gaat de 
fase van afwikkeling of liquidatie van start met het oordeel dat de bank faalt of 
waarschijnlijk zal falen (FOLTF)154. Toezichthouders of afwikkelingsautoriteiten155 
moeten een bank aanmerken als falend of waarschijnlijk falend (FOLTF) indien de 
                                                      
150 “Introduction to Resolution Planning”, SRB, 14 juni 2019. 

151 “Richtsnoeren inzake triggers voor het gebruik van vroegtijdige-interventiemaatregelen 
overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Richtlijn 2014/59/EU”, EBA, 8 mei 2015. 

152 Artikel 27, lid 1, van Richtlijn 2014/59/EU. 

153 Artikel 18, lid 3, van Verordening (EU) nr. 806/2014. 

154 Artikel 32, lid 4, van Richtlijn 2014/59/EU. 

155 Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook de GAR en de NBA’s in bepaalde lidstaten 
beoordelen of een bank faalt of waarschijnlijk zal falen. 
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desbetreffende voorwaarden zijn vervuld. Daarom moet ook worden beoordeeld of er 
een redelijke kans bestaat dat het falen van de bank binnen een redelijk tijdpad kan 
worden afgewend door middel van alternatieve maatregelen in de particuliere sector 
of door toezichtacties. 

05 Zodra een bank is aangemerkt als falend of waarschijnlijk falend (FOLTF) en er 
geen uitzicht is op andere maatregelen om het falen te voorkomen, moeten de 
afwikkelingsautoriteiten beoordelen of de bank moet worden geliquideerd 
overeenkomstig de nationale insolventieprocedures of moet worden afgewikkeld naar 
aanleiding van de beoordeling van het algemeen belang (zie figuur 1). Liquidatie 
volgens de nationale insolventieregels is de standaardprocedure voor het behandelen 
van een bank die faalt of waarschijnlijk zal falen. Wanneer uit de beoordeling van het 
algemeen belang echter blijkt dat afwikkeling evenredig en nodig is om een of meer 
van de vijf afwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken, wordt overgegaan tot 
afwikkeling156. 

Figuur 1 — Beslisboom voor de keuze tussen afwikkeling of reguliere 
liquidatie van banken in de bankenunie 

 
Bron: ERK. 

                                                      
156 Artikel 32, lid 5, van Richtlijn 2014/59/EU. 
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06 Wanneer wordt bepaald dat afwikkeling onevenredig is of niet nodig is voor het 
algemeen belang, wordt overgegaan tot liquidatie in overeenstemming met de 
nationale insolventieregels. Indien afwikkeling daarentegen evenredig en noodzakelijk 
voor het algemeen belang wordt geacht, moet de afwikkelingsautoriteit een 
afwikkelingsregeling opstellen157. In de afwikkelingsregeling wordt onder andere 
bepaald welke afwikkelingsinstrumenten moeten worden gebruik en of en in welke 
mate het GAF wordt gebruikt. Indien het GAF wordt aangesproken, moet de 
Commissie het gebruik van het fonds goedkeuren vanuit het oogpunt van 
staatssteun/mededinging158. De Commissie moet ook haar goedkeuring hechten aan 
de afwikkelingsregeling. Mogelijk heeft de Raad het laatste woord over elementen van 
de afwikkelingsregeling159. Vervolgens moeten de NBA’s de goedgekeurde 
afwikkelingsregeling krachtens het nationale recht uitvoeren in de lidstaten. 

 

                                                      
157 Artikel 18, lid 1, van Verordening (EU) nr. 806/2014. 

158 Artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) nr. 806/2014. 

159 Artikel 18, lid 7, van Verordening (EU) nr. 806/2014. 
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Bijlage III — Voorbeelden van de kosten van de financiële en staatsschuldencrisis en van de COVID-19-
crisis  

Economische 
parameter Financiële en staatsschuldencrisis COVID-19-crisis 

Staatssteun 

Tussen 1 oktober 2008 en 1 oktober 2012 werd in totaal 
5 058,9 miljard EUR (40,3 % van het bbp van de EU) aan staatssteun 
voor de financiële sector goedgekeurd, die vooral bestond uit 
garanties voor depotbewijzen en deposito's160. 

Op 21 mei bedroegen de nationale liquiditeitsmaatregelen, met 
inbegrip van de door de Commissie goedgekeurde regelingen uit 
hoofde van het nieuwe tijdelijke staatssteunkader (inclusief 
garanties), in totaal ongeveer 2,5 biljoen EUR161. 

                                                      
160 Scorebord staatssteun 2013, Europese Commissie. 

161 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19


 75 

 

Economische 
parameter Financiële en staatsschuldencrisis COVID-19-crisis 

Rechtstreekse 
nettobegrotingskosten 

De rechtstreekse nettobegrotingskosten in 2007-2018 bedroegen in 
totaal 246 miljard EUR (2 % van het EU-bbp in 2018)162. 

In april en mei 2020 hebben de lidstaten discretionaire 
begrotingsmaatregelen ter grootte van ongeveer 3,2 % van het EU-
bbp genomen en kredietfaciliteiten gecreëerd ter grootte van 
ongeveer 22 % van het EU-bbp163. De negatieve economische 
effecten van de pandemie, gecombineerd met de discretionaire 
begrotingsmaatregelen die de lidstaten van de eurozone in reactie 
daarop hebben genomen, brengen in de eurozone naar schatting 
830 miljard EUR aan extra kosten met zich mee in 2020 (ongeveer 
7 % van het bbp) en 280 miljard EUR in 2021 (ongeveer 2 % van het 
bbp). Deze aanvullende kosten lopen in de lidstaten uiteen van 
ongeveer 6 % van het bbp tot meer dan 9 % van het bbp in 2020, en 
van ongeveer 1,5 % tot 4,4 % van het bbp in 2021164. 

                                                      
162 “Eurostat supplementary table for reporting government interventions to support financial institutions”, Eurostat, april 2019. 

163 https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19#. 

164 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf. 

https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
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Economische 
parameter Financiële en staatsschuldencrisis COVID-19-crisis 

Garanties 

Aan acht lidstaten zijn garanties verstrekt, uiteenlopend van 10 % tot 
190 % van het bbp voor de jaren 2007-2018. De voorwaardelijke 
verplichtingen bereikten eind 2009 een piek (12 % van het EU-bbp, 
ofwel 1 421 miljard EUR) en waren eind 2018 gedaald tot 0,8 %. Het 
totale effect op de staatsschuld was het hoogst in 2010 (778 miljard 
EUR, 6 % van het EU-bbp) en daalde in 2018 tot 3 %. 

Op 9 april hadden de lidstaten liquiditeitssteun ter waarde van naar 
schatting 16 % van het EU-bbp toegezegd — in de vorm van 
overheidsgarantieregelingen en uitstel van belastingbetaling — aan 
sectoren en bedrijven die te maken hadden met verstoringen en 
liquiditeitstekorten165. 
De EU verstrekt 25 miljard EUR aan de Europese Investeringsbank 
(EIB) om tot 200 miljard EUR aan investeringen te mobiliseren ter 
ondersteuning van bedrijven en met name kleine en middelgrote 
ondernemingen166. 

Financiële bijstand 
voor lidstaten 

In totaal hebben de EU (via het betalingsbalansmechanisme en de 
EFSM) en de lidstaten van de eurozone (via het EFSF, het ESM en de 
Griekse leningfaciliteit) 414,7 miljard EUR financiële hulp in de vorm 
van leningen beschikbaar gesteld. 

Op basis van de bestaande preventieve kredietlijnen zal het ESM 
crisisondersteuning bij een pandemie verlenen ter waarde van 
maximaal 2 % van het bbp van 2019 per lidstaat van de eurozone 
(tot 240 miljard EUR in totaal) om uitgaven met betrekking tot de 
financiële gezondheid te financieren. Daarnaast heeft de Commissie 
een voorstel voor een macrofinancieel bijstandspakket voor tien 
uitbreidings- en nabuurschapslanden ter waarde van 3 miljard EUR 
aangenomen om deze landen te helpen de economische schade als 
gevolg van de pandemie te beperken167. 

                                                      
165 Verslag over de alomvattende economische beleidsreactie op de COVID-19-pandemie, Eurogroep, 9 april 2020. 

166 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

167 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Economische 
parameter Financiële en staatsschuldencrisis COVID-19-crisis 

Liquiditeitssteun van 
centrale banken in 
geval van crisis 

Eind 2012 was via het Eurosysteem voor 1,3 biljoen EUR aan leningen 
verstrekt aan kredietinstellingen om liquiditeit in het banksysteem te 
pompen, met name in kwetsbare landen168. 

De ECB heeft liquiditeitssteun aangekondigd ter grootte van 7,3 % 
van het bbp van de eurozone (750 miljard EUR via het nieuwe 
pandemie-noodaankoopprogramma tot het einde van het jaar, naast 
het eerder vastgestelde bedrag van 120 miljard EUR)169. Op het 
moment van schrijven is er geen raming beschikbaar van de 
liquiditeitsmaatregelen die door de nationale centrale banken zijn 
genomen in reactie op de COVID-19-crisis. 

Verlies van 
economische 
productie 

In 2016 raamde de Commissie dat de potentiële groei in de eurozone 
was gedaald van 1,9 % in 2000-2008 naar 0,5 % in de periode daarna 
(2009-2014)170. 

De Commissie raamde dat de potentiële groei in de eurozone was 
gestegen van 0,7 % in 2011-2015 naar 1,3 % in de periode daarna 
(2016-2018)171. Het reële bbp in de eurozone zal in 2020 naar 
schatting met 7,7 % dalen, om in 2021 met ongeveer 6,3 % te 
herstellen. Desondanks zal de productie in 2021 naar verwachting 
bijna twee procentpunt lager liggen dan in 2019. 

Bron: ERK. 

  

                                                      
168 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

169 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html. 

170 “Economische najaarsprognoses 2016: Bescheiden groei in uitdagende tijden”, Europese Commissie, november 2016, blz. 64. 

171 “Economische voorjaarsprognoses 2020: Een diepe en ongelijke recessie, een onzeker herstel”, Europese Commissie, 6 mei 2020, blz. 174. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
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Bijlage IV — Overzicht van de initiële EU-maatregelen in reactie op de COVID-19-crisis 

Instelling Maatregel Omschrijving 

Europese Commissie Instrument Next 
Generation EU 

Op 27 mei heeft de Commissie in het kader van het nieuwe EU-herstelplan ter waarde van 1 850 miljard EUR 
het instrument Next Generation EU voorgesteld, met een begroting van 750 miljard EUR. Next Generation EU 
is een nieuw, eenmalig herstelinstrument dat loopt tot 31 december 2024 en dat moet worden ingebed in het 
nieuwe MFK om bestaansmiddelen te beschermen, economisch herstel te ondersteunen en groei te 
bevorderen. 

Het instrument moet worden gefinancierd door middel van een tijdelijke verhoging van het 
eigenmiddelenplafond, zodat de EU middelen kan lenen op de financiële markten. Die middelen zouden via EU-
programma’s worden verstrekt aan de lidstaten en worden besteed binnen drie pijlers, gedoteerd met 
500 miljard EUR aan subsidies en 250 miljard EUR aan leningen: 

o pijler 1 — Steun aan lidstaten voor herstel en versterking door een nieuwe faciliteit voor herstel en 
veerkracht van 560 miljard EUR op te zetten, een nieuw React-EU initiatief van 55 miljard EUR in te 
stellen in aanvulling op de cohesiesteun voor de lidstaten en door de groene transitie te 
ondersteunen; 

o pijler 2 — Een impuls voor de economie en stimulering van particuliere investeringen door een 
nieuw instrument voor solvabiliteitssteun ad 31 miljard EUR in te stellen om particulier kapitaal te 
mobiliseren ter ondersteuning van bedrijven, InvestEU te versterken door de capaciteit meer dan te 
verdubbelen, en een nieuwe faciliteit voor strategische investeringen op te zetten ter waarde van 
15 miljard EUR om de veerkracht en strategische autonomie van de EU te verbeteren wat betreft 
belangrijke technologieën en waardeketens; en 

o pijler 3 — Lessen trekken uit de crisis, door voor te stellen een nieuw gezondheidsprogramma, 
EU4Health, met een budget van 9,4 miljard EUR op te zetten om de EU beter voor te bereiden op 
gezondheidscrises, en rescEU en Horizon Europa alsook het instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale samenwerking en het instrument voor humanitaire hulp te versterken. 
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Instelling Maatregel Omschrijving 

Corona-
investeringsinitiatief 

Een initiatief ter ondersteuning van de meest getroffen sectoren en de meest blootgestelde EU-regio’s. 
Hiermee wordt 37 miljard EUR uit de Europese structuur- en investeringsfondsen toegewezen. 
Met het corona-investeringsinitiatief plus is het gebruik van de EU-begroting verder geflexibiliseerd. Het wordt 
aangevuld met: 

o 28 miljard EUR uit de structuurfondsen 2014-2020 die nog niet zijn toegewezen aan specifieke 
projecten; en 

o tot 800 miljoen EUR uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de zwaarst getroffen 
lidstaten. 

Tijdelijke kaderregeling 
inzake staatssteun 

Deze regeling omvat vijf soorten steun: 1) rechtstreekse subsidies, selectieve belastingvoordelen en 
vooruitbetalingen, 2) overheidsgaranties, 3) gesubsidieerde publieke leningen voor bedrijven, 4) waarborgen 
voor banken die staatssteun in de reële economie pompen, en 5) kortlopende exportkredietverzekeringen. 

Deze maatregelen werden aangevuld met steun voor COVID-19-gerelateerde onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten, de inrichting en opschaling van testfaciliteiten, de vervaardiging van de nodige 
producten om de uitbraak van het virus te bestrijden, gerichte maatregelen inzake uitstel van belastingafdracht 
en/of de opschorting van de betaling van socialezekerheidspremies, alsook gerichte maatregelen met 
betrekking tot loonsubsidies voor werknemers. 

Garantie voor het 
Europees 

Investeringsfonds 
(EIF) 

1 miljard EUR, vrij te maken uit de EU-begroting als garantie voor het EIF, om ervoor te zorgen dat banken 
voldoende liquiditeit verstrekken teneinde de kapitaalbehoefte van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) en midcapbedrijven te overbruggen, verdeeld over: 

o 500 miljoen EUR uit de EU-garantie van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), 
toegewezen aan de Cosme-leninggarantie; 

o 100 miljoen EUR uit de EU-garantie van het EFSI, toegewezen aan de InnovFin-garantie voor kmo’s; 
o 250 miljoen EUR uit het EFSI-venster Infrastructuur en innovatie, toegewezen aan steuninstrumenten 

voor kmo’s; 
o 150 miljoen EUR voor herbestemming binnen het kmo-venster van het EFSI, voor lang- en 

kortlopende interventies. 
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Instelling Maatregel Omschrijving 

Begrotingsregels 

Ondersteuning van lidstaten door ervoor te zorgen dat zij over voldoende liquide middelen beschikken en door 
gebruik te maken van de flexibiliteit die binnen de EU-begrotingsregels bestaat, met name door: 

o bij de beoordeling van de naleving van de EU-begrotingsregels rekening te houden met de extra 
uitgaven in verband met de COVID-19-crisis; 

o de begrotingsinspanningen die de lidstaten moeten leveren aan te passen, rekening houdend met hun 
landspecifieke situatie in geval van negatieve groei of sterke dalingen van de activiteit. 
Deze initiële maatregelen zijn vervangen door de activering van de algemene ontsnappingsclausule 
van het SGP. 

Steun om het risico op 
werkloosheid in 

noodsituaties te beperken 
(SURE) 

Een nieuw initiatief om in totaal maximaal 100 miljard EUR aan financiële bijstand te verstrekken aan alle 
lidstaten in de vorm van leningen die worden gedekt door een systeem van garanties van de lidstaten. SURE zal 
de lidstaten helpen om, in de eerste plaats, nationale regelingen voor werktijdverkorting en vergelijkbare 
maatregelen ter bestrijding van het risico op werkloosheid en inkomensverlies te financieren, alsmede, in 
aanvulling daarop, enkele gezondheidsgerelateerde maatregelen, met name op de werkplek. 

Europese Centrale 
Bank 

Pandemie-
noodaankoopprogramma 

(PEPP) 

Een tijdelijk programma voor de flexibele aankoop van particuliere en publieke effecten om de economische 
effecten van de COVID-19-crisis te bestrijden. Het PEPP bedraagt 750 miljard EUR en vormt een aanvulling op 
de extra maatregelen inzake de aankoop van activa ten bedrage van 120 miljard EUR. 

Aankoop van 
handelspapieren 

De aankoop van papier van een toereikende kredietkwaliteit om de beleenbare activa in de 
herfinancieringstransacties van de ECB uit te breiden. 

Herfinancieringstransacties 
De vrijmaking van maximaal 3 biljoen EUR aan liquiditeit door middel van herfinancieringstransacties, met 
name goedkope leningen voor banken, ook wel bekend als langlopende herfinancieringstransacties, en 
versoepelde voorwaarden voor een bestaand “gericht” leningenprogramma. 
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Instelling Maatregel Omschrijving 

Europese 
bankentoezichthouders 

Naar schatting wordt 120 miljard EUR aan extra bankkapitaal vrijgemaakt, waarmee een aanzienlijke capaciteit 
voor banken in de eurozone kan worden ondersteund: 
o kapitaal- en liquiditeitsbuffers — de ECB staat banken toe om tijdelijk onder het kapitaalniveau van de 

pijler 2-richtsnoeren, de kapitaalinstandhoudingsbuffer en de liquiditeitsdekkingsratio te blijven; 
o samenstelling van kapitaal voor de pijler 2-vereisten — het wordt banken toegestaan om ter naleving 

van de pijler 2-vereisten voor een deel kapitaalinstrumenten te gebruiken die niet als tier 1-kernkapitaal 
zijn gekwalificeerd. Hiermee wordt een maatregel vervroegd die eigenlijk in januari 2021 in werking zou 
treden bij de herziening van de richtlijn kapitaalvereisten (RKV V); 

o toezichtsmaatregelen — de ECB overweegt ook om in operationele zin flexibel om te gaan met de 
uitvoering van de bankspecifieke toezichtsmaatregelen. 

Europese 
Investeringsbank 

Ondersteuning van kmo’s 

De EIB (EIF) heeft het doel om in de financieringsbehoeften van kmo’s voor de korte termijn in verband met 
COVID-19 te voorzien met behulp van: 
o garantieregelingen voor banken, gebaseerd op bestaande, onmiddellijk inzetbare programma’s, om tot 

8 miljard EUR aan financiering te mobiliseren; 
o liquiditeitslijnen voor banken om kmo’s en midcapbedrijven te ondersteunen met 10 miljard EUR aan 

extra werkkapitaal; 
o opkoopprogramma’s voor door activa gedekte effecten om het risico op portefeuilles met kmo-leningen 

te verleggen en zo nog eens 10 miljard EUR aan steun te mobiliseren. 

Garantiefonds van de EIB 
De instelling van een pan-Europees garantiefonds van 25 miljard EUR om tot 200 miljard EUR aan investeringen 
te mobiliseren ter ondersteuning van de reële economie via lokale banken en andere financiële intermediairs. 
Het fonds zal door de EU-lidstaten worden gefinancierd overeenkomstig hun relatieve aandeel in de EIB. 

Europees 
stabiliteitsmechanisme 

Crisisondersteuning bij een 
pandemie 

(PCS) 

Met behulp van de kredietlijn tegen verscherpte voorwaarden van het ESM kan PCS 2 % van de economische 
productie van een land in de eurozone ondersteunen door een deel van de kosten van de COVID-19-crisis te 
dekken (in totaal komt dat neer op ongeveer 240 miljard EUR indien alle 19 landen aanspraak maken op deze 
kredietlijn). 
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Instelling Maatregel Omschrijving 

Europese Autoriteit 
voor verzekeringen en 

bedrijfspensioenen 

Maatregelen om de 
bedrijfscontinuïteit, 

financiële stabiliteit en 
consumentenbescherming 

te waarborgen 

Maatregelen, zoals aanbevelingen inzake flexibiliteit in het toezicht met betrekking tot de termijnen voor 
verslaglegging en openbaarmaking, zijn bedoeld om verzekeraars te helpen hun dienstverlening aan hun 
klanten voort te zetten. Daarnaast heeft Eiopa er bij verzekeraars en pensioenfondsen, gelet op de totale 
onzekerheid over de omvang en duur van de crisis, op aangedrongen om een voorzichtige benadering te volgen 
en de impact van COVID-19 te beperken, bijvoorbeeld door tijdelijk alle discretionaire uitkeringen van 
dividenden en de terugkoop van bedrijfsaandelen op te schorten teneinde kapitaal te behouden en bij te 
dragen tot de financiële stabiliteit. Tot slot heeft Eiopa verzekeraars gevraagd te bepalen welke van hun 
producten beïnvloed worden door COVID-19 en te overwegen om evenredige corrigerende maatregelen te 
nemen in gevallen waarin klanten mogelijk oneerlijk worden behandeld. 

Bron: ERK. 
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Bijlage V — Overzicht van de belangrijkste typen 
staatssteunmaatregelen in reactie op de COVID-19-crisis 

Maatregel Omschrijving 

Subsidies en 
kapitaalinjecties 

Doel: voorzien in de dringende liquiditeitsbehoeften van bedrijven. 

Drempel: 800 000 EUR per bedrijf (totale nominale waarde van de 
maatregelen)/120 000 EUR per visserij- en 
aquacultuurbedrijf/100 000 EUR per bedrijf dat landbouwproducten 
produceert. 

Gesubsidieerde (publieke) 
leningen 

Doel: ervoor zorgen dat banken leningen blijven verstrekken aan 
bedrijven om te voorzien in hun directe behoefte aan werkkapitaal en 
investeringen. 

Drempel: een rente van 0 % voor leningen tot 800 000 EUR (nominaal 
bedrag). 

Garanties 
Doel: bedrijven in nood ondersteunen. 

Drempel: de garantie kan tot 100 % dekken in geval van leningen tot 
800 000 EUR (nominale waarde). 

Kredietverzekering 

Doel: Europese exporteurs beschermen tegen het risico dat een 
buitenlandse koper verzuimt te betalen. 

Drempel: als gevolg van de coronaviruspandemie worden alle lidstaten 
tijdelijk geschrapt van de lijst van landen met een marktrisico. 

Belastingvoordelen en 
terug te betalen 

voorschotten 

Doel: sectoren, regio’s en bedrijfstypen ondersteunen die het hardst 
zijn getroffen door de crisis. 

Drempel: zie subsidies en kapitaalinjecties. 

Loonsubsidies en 
opschorting van de 

betaling van 
socialezekerheidspremies 

Doel: bedrijven ondersteunen in sectoren en regio’s die het zwaarst 
worden getroffen door de huidige crisis en die anders personeel 
zouden moeten ontslaan. 

Drempel: geen EU-grenswaarden bepaald. 

Sectorspecifieke 
maatregelen: banken 

Doel: het stimuleren van kredietinstellingen die een cruciale rol 
vervullen in het ondersteunen van de economische activiteit in de EU. 

Drempel: geen EU-grenswaarden bepaald. 

Maatregelen voor 
particuliere huishoudens 

Doel: gederfde inkomsten compenseren. 

Drempel: geen EU-grenswaarden bepaald. 

Bron: Europese Commissie. 
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Terminologie 
Afwikkeling: De ordentelijke afwikkeling van een falende financiële instelling om de 
belangrijkste functies ervan in stand te houden, de financiële stabiliteit te bewaren en 
de overheidsmiddelen te beschermen door de behoefte aan publieke financiële steun 
te minimaliseren. 

Banken: In deze analyse worden kredietinstellingen en beleggingsmaatschappijen die 
onderworpen zijn aan het desbetreffende EU-recht beschouwd als banken. 

Banktoezicht: De monitoring van banken en het in voorkomend geval treffen van 
toezichtsmaatregelen om ervoor te zorgen dat zij veilig en deugdelijk opereren in 
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Beoordeling of een bank faalt of zal waarschijnlijk falen (FOLTF): Het oordeel van een 
bankentoezichthouder dat een bank zich in een of meer van de volgende situaties 
bevindt: i) hij pleegt op zodanige wijze inbreuk op bepaalde wettelijke voorschriften 
dat de intrekking van zijn exploitatievergunning gerechtvaardigd zou zijn, of hij zal dat 
waarschijnlijk spoedig doen; ii) zijn activa zijn minder waard dan zijn passiva, of dit is 
waarschijnlijk binnenkort het geval; iii) hij kan niet aan zijn schulden of andere 
verplichtingen voldoen op het moment waarop deze opeisbaar worden, of zal dat 
waarschijnlijk binnenkort niet meer kunnen; iv) hij heeft buitengewone openbare 
financiële steun nodig. 

Eurosysteem: Overkoepelende term voor de ECB en de nationale centrale banken van 
de lidstaten die de euro voeren. 

Financiële bijstand: Financiële steun (zoals leningen) die de EU verstrekt aan landen in 
financiële moeilijkheden, om de macro-economische situatie en de financiën weer 
gezond te maken en ervoor te zorgen dat zij hun overheids- en 
betalingsbalansverplichtingen kunnen nakomen. 

Financiële markt: Een markt waar financiële activa worden verkocht en gekocht, zoals 
aandelen, obligaties, valuta en derivaten. 

Hefboomratio: De omvang van de activa van een bank en haar verplichtingen buiten 
de balanstelling, zonder risicoweging, ten opzichte van de eigen middelen 
(gedefinieerd als tier 1-kapitaal). 

Herkapitalisatie: De injectie van kapitaal in een bedrijf om de verhouding tussen 
vermogen en schuld te verbeteren. 
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Kapitaalvereiste: Het bedrag aan eigen middelen waarover een bank moet beschikken, 
afgezet tegen de risicogewogen activa, zodat de bank beter in staat is om onverwachte 
verliezen op te vangen. 

Macroprudentieel toezicht: Toezicht gericht op de stabiliteit van het gehele financiële 
stelsel. 

Microprudentieel toezicht: Toezicht gericht op afzonderlijke financiële instellingen die 
deel uitmaken van een financieel stelsel. 

Nationale bevoegde autoriteit (NBA): Een nationale instantie die verantwoordelijk is 
voor het toezicht op bepaalde financiële entiteiten en markten (zoals banken, 
verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsfondsen en marktinfrastructuren), met de 
bevoegdheid om bepaalde taken te verrichten. 

Niet-renderende lening (NPL): Een lening met een betalingsachterstand gedurende 
een bepaalde tijd (doorgaans 90 dagen), of waarvoor aanwijzingen bestaan dat de 
lening waarschijnlijk niet volledig zal worden terugbetaald. 

Solvabiliteitskapitaalvereiste: De hoeveelheid eigen middelen waarover verzekerings- 
en herverzekeringsbedrijven in de EU moeten beschikken. 

Staatsschuld: Geld dat de centrale overheid verschuldigd is aan binnenlandse en 
buitenlandse kredietverstrekkers. De staatsschuld omvat soms de schuld van 
staatsbedrijven en socialezekerheidsregelingen. 

Staatssteun: Directe of indirecte overheidssteun voor een bedrijf of organisatie 
waardoor dit/deze een voordeel heeft ten opzichte van concurrenten. 

Stresstests: Een simulatie om te beoordelen of een financiële instelling in staat is om 
verschillende crisisscenario’s het hoofd te bieden. 
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Lijst van afkortingen 
Abi: Alternatieve beleggingsinstelling 

BAB-richtlijn: Richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen 

Bbp: Bruto binnenlands product 

BTP: Buitensporigtekortprocedure 

BU: Bankenunie 

CTP: Centrale tegenpartij 

DG: Directoraat-generaal 

EBA: Europese Bankautoriteit 

ECB: Europese Centrale Bank 

ECFIN: Directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken van de Commissie 

EDIS: Europees depositoverzekeringsstelsel 

EFB: Europees Begrotingscomité 

EFSF: Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit 

EFSI: Europees Fonds voor strategische investeringen 

EFSM: Europees financieel stabilisatiemechanisme 

EIF: Europees Investeringsfonds 

Eiopa: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen 

EMIR: Verordening Europese marktinfrastructuur 

EMU: Economische en monetaire unie 

ESFS: Europees Systeem voor financieel toezicht 

ESM: Europees stabiliteitsmechanisme 

ESMA: Europese Autoriteit voor effecten en markten 

ESRB: Europees Comité voor systeemrisico’s 
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ETA’s: Europese toezichthoudende autoriteiten 

EU: Europese Unie 

FISMA: Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en 
Kapitaalmarktenunie van de Commissie 

FOLTF: Instelling die faalt of waarschijnlijk zal falen 

FSB: Raad voor financiële stabiliteit 

GAF: Gemeenschappelijk afwikkelingsfonds 

GAM: Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme 

GAR: Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad 

GTM: Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 

IAIS: International Association of Insurance Supervisors 

IBPV’s: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 

IBPV-richtlijn II: Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 

IFRS: Internationale standaarden voor financiële verslaglegging 

IMF: Internationaal Monetair Fonds 

Kmo’s: Kleine en middelgrote ondernemingen 

KMU: Kapitaalmarktenunie 

LCR: Liquiditeitsdekkingsratio 

MiFID: Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten 

MiFIR: Verordening betreffende markten voor financiële instrumenten 

NAA’s: Nationale afwikkelingsautoriteiten 

NBA’s: Nationale bevoegde autoriteiten 

NPL’s: Niet-renderende leningen 

OMT’s: Rechtstreekse monetaire transacties 
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OTC: Over the counter 

PBO: Procedure bij buitensporige onevenwichtigheden 

PCS: Crisisondersteuning bij een pandemie 

PEPP: Pandemie-noodaankoopprogramma 

PMO: Procedure voor macro-economische onevenwichtigheden 

RB’s: Ratingbureaus 

RKV: Richtlijn kapitaalvereisten 

SCP’s: Stabiliteits- en convergentieprogramma’s 

SGP: Stabiliteits- en groeipact 

Solvabiliteit II: Richtlijn betreffende de toegang tot en uitoefening van het 
verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf 

SURE: Steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken 

VGS: Verzekeringsgarantiestelsel 

VKV II: Herziene verordening kapitaalvereisten 

VKV/RKV IV: Verordening kapitaalvereisten en richtlijn kapitaalvereisten IV 

VKV: Verordening kapitaalvereisten 
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ERK-team 
ERK-analyse — Hoe de EU lering heeft getrokken uit de financiële en de 
staatsschuldencrisis van 2008-2012 

Deze analyse werd vastgesteld door kamer IV, die onder leiding staat van ERK-lid 
Alex Brenninkmeijer. De taak werd geleid door ERK-lid Ivana Maletić, ondersteund 
door Sandra Diering, kabinetschef; Tea Japunčić, kabinetsassistent; Paul Stafford, 
hoofdmanager; Jacques Sciberras, taakleider; Mathias Blaas, controleur; Adrian Savin, 
controleur. 

Als gevolg van de COVID-19-pandemie en de strikte beperkende maatregelen kon er 
geen foto van het controleteam worden verstrekt. 
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