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Woordenlijst
Afwijking van het referentiescenario: het referentiescenario omvat aannames ten
aanzien van de koers van bepaalde variabelen gedurende de stressperiode,
bijvoorbeeld dat het bbp naar verwachting in alle lidstaten zal stijgen. Het ongunstige
scenario omvat aannames ten aanzien van de koers van dezelfde variabelen
gedurende de stressperiode, bijvoorbeeld dat het bbp tijdens de stressperiode in alle
lidstaten zal dalen. De stress kan op twee manieren worden gemeten: de absolute
verandering vanaf het beginpunt, of de afwijking van het referentiescenario. Dezelfde
daling van een variabele kan een kleine of grote afwijking van het referentiescenario
vormen, afhankelijk van de vraag of het referentiescenario zwak of sterk is. Dit wordt
getoond in het volgende hypothetische voorbeeld.
STERK REFERENTIESCENARIO

ZWAK REFERENTIESCENARIO

110

110

108

108

106

Grote
afwijking
van het
referentiescenario

104
102
100
98
96
94

Bron:

BBP REFERENTIESCENARIO
BBP ONGUNSTIG

JAAR 0

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

Kleine
afwijking
van het
referentiescenario

106
104
102
100
98

BBP REFERENTIESCENARIO

96

BBP ONGUNSTIG

94

JAAR 0

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

ERK.

Bank of England (BoE): de Bank of England is de centrale bank van het Verenigd
Koninkrijk. Zij heeft als taak te zorgen voor monetaire en financiële stabiliteit. Tot haar
mandaat behoren het uitoefenen van toezicht op financiële ondernemingen en het
uitvoeren van stresstests op nationaal niveau.
Bank voor Internationale Betalingen (BIB): een bank voor centrale banken. De BIB
bevordert de samenwerking van centrale banken om te zorgen voor mondiale
monetaire en financiële stabiliteit. Zij stelt op mondiaal niveau normen vast voor
microprudentiële en macroprudentiële stresstests.
Bevoegde autoriteit: banken worden onderworpen aan toezicht door een relevante
bevoegde autoriteit. In de eurozone is de ECB de bevoegde autoriteit voor het
uitoefenen van rechtstreeks toezicht op grote en belangrijke banken en houden
nationale bevoegde autoriteiten toezicht op de rest van de banken. Voor niet-
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eurolanden geldt dat de bevoegde autoriteit optreedt als toezichthouder voor alle
banken, zelfs voor grote en belangrijke banken.
Bottom-up-stresstest: deze test wordt uitgevoerd door banken met gebruik van hun
eigen intern ontwikkelde modellen en op basis van de eigen gegevens van de instelling.
De test heeft met name betrekking op portefeuilles of de instelling als geheel, met
gedetailleerde resultaten over de potentiële impact van bepaalde gebeurtenissen,
waarbij deze in verband worden gebracht met de verliespercentages van de instelling.
CET 1 (tier 1-kernkapitaal — Common Equity Tier 1): tier 1-kapitaal is de meest solide
vorm van toetsingsvermogen. Het bestaat uit het kernkapitaal van een bank en omvat
gewone aandelen, overschotten als gevolg van de uitgifte van gewone aandelen en
ingehouden winst.
Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB — European Systemic Risk Board): een
EU-orgaan dat belast is met het macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel van
de EU en de voorkoming en beperking van systeemrisico's. Het ESRB heeft derhalve
een ruime taakomschrijving, waaronder banken, verzekeraars, vermogensbeheerders,
schaduwbanken, financiëlemarktinfrastructuren en andere financiële instellingen en
markten vallen.
Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS): het kader voor financieel toezicht in
de Europese Unie dat sinds 2011 wordt toegepast. Het systeem bestaat uit de
Europese toezichthoudende autoriteiten (de Europese Bankautoriteit — EBA, de
Europese Autoriteit voor effecten en markten — ESMA, en de Europese Autoriteit voor
verzekeringen en bedrijfspensioenen — Eiopa), het Europees Comité voor
systeemrisico's, het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten
en de nationale toezichthoudende autoriteiten van de EU-lidstaten.
Europese Bankautoriteit (EBA): een regelgevend agentschap van de EU dat
werkzaamheden verricht om een doeltreffend en consistent niveau van prudentiële
regelgeving en toezicht in de Europese bankensector te waarborgen. Tot haar taken
behoren het initiëren en coördineren van stresstests voor de financiële sector van de
EU. Zij stelt bovendien relevante normen vast.
Europese Centrale Bank (ECB): de centrale bank van de negentien EU-landen die de
euro als munt hebben. Tot haar taken behoren het monetair beleid en, in
samenwerking met de nationale toezichthouders, het waarborgen van de
doeltreffende en consistente werking van het Europese bankentoezicht binnen het
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme.
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Federal Reserve Board: de centrale bank van de Verenigde Staten. Tot haar taken
behoren het monetair beleid en het waarborgen van de stabiliteit van het
Amerikaanse financiële stelsel. Deze is krachtens de Dodd-Frank Act van 2010
verantwoordelijk voor het uitvoeren van stresstests voor toezichtdoeleinden en heeft
tot taak de stabiliteit van het financiële stelsel te bevorderen.
Hefboomratio: de hefboomwerking is een inherent deel van bancaire activiteiten:
zodra de activa van een entiteit de kapitaalbasis overschrijden, gaat hiervan een
hefboomwerking uit. De financiële crisis maakte duidelijk dat voor kredietinstellingen
en beleggingsondernemingen sprake was van een hoge hefboomwerking, d.w.z. dat zij
steeds meer posten op en buiten de balanstelling opnamen op basis van een steeds
smallere kapitaalbasis. De hefboomratio wordt gedefinieerd als tier 1-kapitaal gedeeld
door een meting van niet-risicogewogen posten op en buiten de balanstelling.
Kapitaalvereiste: de hoeveelheid kapitaal die een instelling moet aanhouden in
verhouding tot de hoeveelheid risicogewogen activa (d.w.z. uitgedrukt als percentage)
om onverwachte verliezen te kunnen dekken. De wettelijke minimale kapitaalvereisten
bestaan uit het zogenaamde pijler-1-vereiste van CET 1 (4,5 % voor alle banken), een
instellingsspecifieke kapitaalopslagfactor onder pijler 2 (die door de toezichthouder
moet worden vastgesteld) en kapitaalbuffers (instellings- en landspecifiek), die na de
financiële crisis werden ingevoerd om de veerkracht van banken te verbeteren. De
verschillende vereisten en het belang hiervan voor banken en toezichthouders worden
hieronder getoond:
Kader voor
risicobeheer,
kapitaalplanning,
risicobereidheid

Kapitaalrichtsnoeren
Planning
kapitaalherstel

Gecombineerde
buffervereisten
Aanvullendeigenvermogensvereisten
(pijler 2)

Monitoring en meer
aandacht van
toezichthouders
Toezicht- en
vroegtijdigeinterventiemaatregelen

Bindend vereiste
(voorwaarde voor instellingen die failliet gaan
of waarschijnlijk failliet gaan)

Toezichthoudende
bevoegdheden

Minimumvereisten voor
eigen vermogen
(pijler 1)

Bron:

EBA.

Macroprudentiële autoriteit: de rol van een macroprudentiële autoriteit is het
beperken van de risico's en macro-economische kosten van financiële instabiliteit. Het
Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) is verantwoordelijk voor het
macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel in de EU. Op het niveau van de
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lidstaten zijn macroprudentiële autoriteiten een combinatie van centrale banken,
bankentoezichthouders en aparte raden of comités die voor dit doel zijn opgericht.
Niet-renderende leningen (NPL's — non-performing loans): een banklening wordt als
niet-renderend beschouwd wanneer meer dan negentig dagen verstrijken zonder dat
de kredietnemer de overeengekomen termijnen of rente betaalt of wanneer het
onwaarschijnlijk is dat de lening volledig zal worden terugbetaald. Niet-renderende
leningen vereisen voorzieningen. Deze verlagen de winst van banken en veroorzaken
vaak verliezen, waardoor hun kapitaal afneemt.
Piek-tot-dal-afname (PTT — peak-to-trough decline): de PTT meet de verandering in
een variabele van de hoogste meting (piek) tot de laagste meting (dal) gedurende een
bepaalde periode. Het bbp daalt bijvoorbeeld over het algemeen tijdens een
economische neergang en de piek-tot-dal-afname is een maatstaf om te meten hoe
sterk de daling is.
Referentie- en ongunstig scenario: bij stresstests van de EBA wordt geanalyseerd hoe
de kapitaalposities van banken zich ontwikkelen in zowel een referentie- als een
ongunstig scenario voor een vooraf bepaalde reeks parameters. Het referentiescenario
weerspiegelt de beste schatting van de toekomstige macro-economische
omstandigheden, terwijl het ongunstige scenario een negatieve schatting van de
macro-economische omstandigheden inhoudt en tot doel heeft de financiële
prestaties bloot te stellen aan stress.
Risicogewogen activa: om het kapitaal te berekenen dat een instelling moet
aanhouden, moeten de activa van de instelling worden gewogen naar risico. Veilige
activa (bijv. contanten) worden niet in aanmerking genomen; overige activa (bijv.
leningen aan andere instellingen) worden als risicovoller beschouwd en krijgen een
hogere wegingsfactor. Hoe risicovoller de activa zijn die een instelling aanhoudt, hoe
meer kapitaal zij moet aanhouden. De activa en posten buiten de balanstelling van een
bank worden dus gewogen naar het risico dat hieraan op grond van het
regelgevingskader of interne modellen onder bepaalde omstandigheden kan worden
toegekend.
Risicogewogen posten: de waarde van een blootstelling met het oog op de berekening
van het kredietrisicodragend kapitaal na toepassing van een risicogewicht. Deze vormt
de noemer bij het berekenen van een kapitaalratio.
SREP (procedure voor toetsing en evaluatie door de toezichthouder — Supervisory
Review and Evaluation Process): toezichthouders beoordelen en meten de risico's
voor elke bank regelmatig, met inbegrip van de positie van elke bank wat betreft de
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kapitaalvereisten. Dit leidt tot een SREP-besluit, dat de problemen omvat die de
desbetreffende bank binnen een specifieke tijd moet verhelpen. Deze kernactiviteit
wordt de procedure voor toetsing en evaluatie door de toezichthouder (kort gezegd
SREP) genoemd.
Top-down-stresstest: een top-down-stresstest is gebaseerd op algemene of
systemische aannames of scenario's die worden ontwikkeld door bevoegde of
macroprudentiële autoriteiten en die van toepassing zijn op alle relevante instellingen.
De test wordt voornamelijk gebaseerd op samengevoegde gegevens van instellingen
en minder gedetailleerde informatie. Instellingen zijn hierbij minder rechtstreeks
betrokken dan bij een bottom-up-stresstest.
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Samenvatting
I De EU-brede stresstest is een evaluatie van de impact die een gemeenschappelijke
schok kan hebben op de financiële positie van grote Europese banken. Bij de
verordening tot oprichting van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 2010 werd de
EBA belast met het initiëren en coördineren van EU-brede stresstests, in
samenwerking met het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB).

II Stresstests worden sinds 2011 verricht en zijn allemaal uitgevoerd volgens de

bottom-upbenadering, waarbij banken de resultaten te zien gaven die het
schokscenario opleverde, op basis van de door de EBA goedgekeurde methode. De
verificatie van de kwaliteit van de resultaten werd grotendeels toevertrouwd aan de
relevante bevoegde autoriteiten (nationale autoriteiten of de Europese Centrale Bank).
In andere rechtsgebieden met grote financiële stelsels, zoals de Verenigde Staten,
vertrouwen de toezichthoudende autoriteiten op een top-downbenadering, waardoor
zij een veel grotere mate van controle hebben over de door banken geproduceerde
resultaten.

III Om ervoor te zorgen dat methoden, praktijken en de resultaten die door banken

worden geprojecteerd vergelijkbaar en betrouwbaar zijn, is in de verordening specifiek
bepaald dat de EBA bevoegd is om banken rechtstreeks om informatie te verzoeken en
mogen bevoegde autoriteiten specifieke evaluaties en inspecties ter plaatse uitvoeren,
waaraan de EBA deelneemt.

IV We hebben ons gericht op de EU-brede stresstest die in 2018 door de EBA werd

uitgevoerd. Wij beoordeelden met name of de stresstest geschikt was voor het doel, of
de EBA voldoende zeker was van de robuustheid van de cijfers die door de
afzonderlijke banken waren berekend en of de bekendmaking van de resultaten
belanghebbenden in staat stelde te concluderen of het stelsel veerkrachtig was.

V We evalueerden relevante documenten en interviewden personeel van de EBA, het
ESRB en de Europese Centrale Bank. Daarnaast voerden we enquêtes uit onder banken
en bevoegde autoriteiten en brachten we een bezoek aan twee nationale bevoegde
autoriteiten.

VI Binnen strakke termijnen en met zeer beperkte personele middelen en grote

inspanningen coördineerde de EBA de test waarbij veel belanghebbenden betrokken
waren.
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VII We stelden vast dat — omdat de belangrijke beslissingen bij de EBA worden

genomen door vertegenwoordigers van nationale toezichthouders — onvoldoende
rekening werd gehouden met een EU-breed perspectief bij het ontwerp en de
uitvoering van de stresstest. De impact is zichtbaar in de verschillende fasen van
uitvoering van de stresstest.

VIII Aan het begin van het proces specificeerde de EBA noch de risico's, noch de

mate van ernst die zij relevant achtte voor de stresstestprocedure. Het ESRB, dat het
stressscenario ontwikkelde, ontving op zijn beurt aanzienlijke input van de ECB en de
nationale centrale banken en autoriteiten. We constateerden dat de EBA als gevolg
hiervan onvoldoende controle had over belangrijke fasen van het proces en derhalve:

—

belangrijke systeemrisico's aan een laag niveau van stress of helemaal niet aan
stress werden onderworpen;

—

de schok niet werd veroorzaakt door gebeurtenissen binnen het financiële stelsel
van de EU, maar door een economische neergang;

—

de intensiteit van de economische schokken aanzienlijk varieerde van land tot
land, waarbij de schok vaak minder ernstig was waar de economie zwakker en het
financiële stelsel kwetsbaarder was. Er werd geen minimale mate van ernst voor
het genereren van stress gewaarborgd.

IX Ten tweede gebruikte de EBA naast het initiëren van en het voorzien in de

methode voor de stresstest en het algemeen coördineren van de activiteiten hiervan
haar bevoegdheid niet, hoewel in de verordening aan haar de taak wordt
toevertrouwd om de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van methoden, praktijken
en resultaten te waarborgen. Ze besloot volledig te vertrouwen op de bevoegde
autoriteiten om te verifiëren op welke manier de banken de methode uitvoeren en de
impact van de stress inschatten. De EBA heeft de kwaliteitscontrole van de bevoegde
autoriteiten niet ter discussie gesteld en gebruikte de bevoegdheden die de
verordening haar toekent niet. De EBA beschikt momenteel niet over de middelen die
zij nodig heeft om volledig toezicht uit te oefenen. Daarom verzocht ze niet om
specifieke evaluaties en nam ze ook niet deel aan inspecties ter plaatse en vonden er
— met uitzondering van de vaststelling van de methode — weinig andere activiteiten
plaats om de vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen.
De handleiding van de EBA waarin de kwaliteitsborging wordt beschreven die moet
worden uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten was niet bindend, zodat de
bevoegde autoriteiten een grote beoordelingsvrijheid hadden.
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X Ten derde vertoonden de publicaties van de EBA een ongekende mate van

transparantie omdat een grote hoeveelheid bankgegevens beschikbaar was gesteld. In
haar verslagen ontbrak echter de belangrijkste informatie, namelijk de
kapitaalvereisten voor elke bank en het aantal banken dat onder stress niet aan deze
vereisten zouden hebben voldaan. Bovendien werd in het verslag van de EBA, hoewel
de intensiteit van de stress/schokken aanzienlijk verschilde tussen de landen, niet
uitgelegd dat een beperkte impact (geringe onttrekkingen van kapitaal) van de stress
op banken in bepaalde landen niet noodzakelijkerwijs kon worden toegeschreven aan
de gezonde situatie van een bank, maar aan een laag stressniveau.

XI Gezien deze situatie en om haar doelstelling te behalen om (de accumulatie van)
systemische zwakke plekken op te sporen, doen wij de volgende aanbevelingen om
ervoor te zorgen dat de stresstest zinvoller wordt:

a)

De EBA moet haar wettelijke bevoegdheden gebruiken om haar controle over het
proces van de stresstest te verbeteren.

b)

De EBA moet een top-downbenadering voor stresstests ontwikkelen om de
huidige bottom-upbenadering aan te vullen.

c)

De selectie van banken voor de stresstest moet niet alleen worden gebaseerd op
de omvang, maar ook op het risico, de systeemrelevantie en een passende
geografische dekking.

d)

De EBA moet ervoor zorgen dat de stresstest aan het doel beantwoordt om de
weerbaarheid tegen ongunstige marktontwikkelingen te beoordelen. Zij moet
met name verschillende stressscenario's voor de verschillende tests gebruiken en
naar behoren rekening houden met risico's die voortvloeien uit het financiële
stelsel van de EU en een minimumniveau van stress waarborgen.

e)

De EBA moet de instellingsspecifieke minimale kapitaalvereisten van banken
publiceren en de resultaten op zodanige wijze bekendmaken dat het voor
gebruikers mogelijk is om deze in het juiste perspectief te plaatsen.

f)

De EBA moet verzoeken om de aanvullende middelen die zij nodig heeft om haar
rol zoals vastgesteld in de verordening volledig uit te voeren.

g)

De Europese Commissie moet de geschiktheid van de bestuursstructuur van de
EBA behandelen in het kader van de volgende evaluatie van de EBA-verordening.
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Inleiding
Stresstests van banken

01 Een stresstest is een evaluatie van de financiële positie van een bank wanneer

deze onder zware druk komt te staan. De onderliggende gedachte van een stresstest is
te projecteren wat er zou gebeuren met de belangrijkste parameters van de
levensvatbaarheid van een bank wanneer zich een of meer grote negatieve schokken
voordoen. Deze schokken kunnen worden veroorzaakt door i) marktbrede
gebeurtenissen zoals een ernstige recessie, een beurscrash of een verlies van
vertrouwen in banken; ii) “idiosyncratische” gebeurtenissen, d.w.z. een schok die
bankspecifiek is en niet noodzakelijk in verband staat met de algemene economische
situatie, of iii) een combinatie van deze twee.

02 Stresstests waren oorspronkelijk een instrument dat door banken zelf werd

gebruikt als onderdeel van hun interne risicobeheer, maar werden later ook door hun
toezichthouders gebruikt. Over het algemeen waren deze stresstests microprudentieel
van aard, aangezien zij gericht waren op de veerkracht van afzonderlijke instellingen,
de scenario's niet uitgingen van overloopeffecten voor het gehele stelsel en het proces
voornamelijk gericht was op de bescherming van beleggers en deposanten.

03 Tijdens de financiële crisis kwamen zwakke punten in de praktijken voor

microprudentiële stresstests aan het licht. Volgens het De Larosière-rapport van 2009
waren de stresstests te vaak gebaseerd op milde of zelfs onjuiste aannames 1. In de
nasleep van de financiële crisis erkenden beleidsmakers de noodzaak om ook aandacht
te besteden aan systemische schokken die het gehele financiële stelsel op hetzelfde
moment treffen. Dit omvat het gebruik van economische en financiële schokken, het
onderzoeken van overloopeffecten en de impact van schokken op het financiële stelsel
als geheel.

1

Rapport van de Groep deskundigen op hoog niveau inzake financieel toezicht in de EU (De
Larosière-rapport), 2009, paragraaf 14.
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Het mandaat van de EBA en andere betrokken instellingen

04 De EBA, die in 2010 werd opgericht, kreeg de bevoegdheid om in samenwerking

met het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) 2 Uniebrede stresstests te
initiëren en te coördineren. De EBA-verordening bepaalt bovendien dat de EBA moet
toezien “op de vergelijkbaarheid en de betrouwbaarheid van methoden, praktijken en
resultaten” 3.

05 Deze stresstests zijn erop gericht te zorgen voor een gemeenschappelijke,

consistente schok voor een groot deel van de Europese banken teneinde de veerkracht
van het financiële stelsel van de EU in zijn geheel te beoordelen. Hiervoor worden een
referentiescenario (beste schatting van de toekomstige macro-economische
omstandigheden) en een ongunstig (stress-)scenario (aanzienlijk negatievere schatting)
ontwikkeld.

06 De EBA heeft in 2011, 2014, 2016 en 2018 EU-brede stresstests voor banken

geïnitieerd en gecoördineerd. Een stresstest kan over het algemeen top-down of
bottom-up worden benaderd. Bij een top-downbenadering genereert de
toezichthouder het ongunstige scenario en berekent hij de impact op banken, zoals
bijvoorbeeld het geval is in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan. De
EBA koos vroeg in het proces voor een bottom-upbenadering, waarbij de
toezichthouder het scenario genereert, maar de banken schattingen maken van de
impact van schokken op hun belangrijkste financiële parameters. De mogelijkheid van
een top-downbenadering werd bij verschillende gelegenheden besproken door de EBA
— de laatste keer in december 2016 — maar werd door een aanzienlijke meerderheid
van de leden van haar raad van toezichthouders afgewezen.

07 De rollen van de verschillende belanghebbenden (zie bijlage I) kunnen als volgt

worden beschreven, aan de hand van de context van de stresstest van 2018:

2

Het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) werd opgericht als onafhankelijk orgaan
bij Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van
24 november 2010 om toezicht te houden op het financiële stelsel van de Europese Unie
(EU) en om systeemrisico's te voorkomen en te beperken (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 1).

3

Artikel 32, lid 3 bis, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de
Raad tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese
Bankautoriteit) (“de EBA-verordening”) (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).
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—

De EBA stelde de methode op, evenals een handleiding voor de kwaliteitsborging
als algemeen niet-bindend richtsnoer, verzamelde de resultaten van de banken
nadat deze een proces van kwaliteitsborging door de relevante toezichthoudende
autoriteiten (de bevoegde autoriteiten) hadden doorlopen, voerde numerieke en
plausibiliteitscontroles uit en publiceerde de resultaten.

—

De algemene raad van het ESRB 4 keurde het ongunstige scenario goed. Voordat
het ongunstige scenario werd goedgekeurd, werd dit ontwikkeld en besproken
door respectievelijk de taskforce voor stresstests van het ESRB en het technisch
adviescomité van het ESRB 5. De taskforce vertrouwde sterk op bronnen van de
ECB (zie bijlage I).

—

De ECB en nationale centrale banken voorzagen in de macro-economische
prognoses die dienden als het referentiescenario.

—

De bevoegde autoriteiten (de ECB voor banken in de eurozone en de nationale
autoriteiten voor banken buiten de eurozone) waren verantwoordelijk voor de
kwaliteitsborging van de prognoses van banken ten aanzien van de impact van de
stress. Beperkte middelen en haar complexe governance hebben de EBA belet
haar bevoegdheden uit hoofde van de EBA-verordening uit te oefenen 6.

08 De bestuursstructuur van de EBA is gebaseerd op aanzienlijke betrokkenheid van
de nationale autoriteiten. Haar raad van toezichthouders bestaat uit
vertegenwoordigers van de nationale toezichthouders. Krachtens het huidige
4

Leden van het ESRB zijn onder meer: de Europese Commissie, de ECB, EBA, Eiopa en ESMA
en nationale macroprudentiële autoriteiten (centrale banken en bevoegde
toezichthoudende autoriteiten).

5

De taskforce voor stresstests van het ESRB werd opgericht onder auspiciën van het
technisch adviescomité van het ESRB en bestaat uit personeel van het secretariaat van het
ESRB en ESRB-leden, waaronder de EBA.

6

Verordening (EU) nr. 1093/2010, artikel 32, lid 3 bis: “Voor de uitvoering van de Uniebrede
beoordeling van de weerbaarheid van financiële instellingen uit hoofde van dit artikel, kan
de Autoriteit in overeenstemming met artikel 35 en behoudens de daarin vervatte
voorwaarden rechtstreeks informatie bij de financiële instellingen opvragen. Zij kan voorts
verlangen dat de bevoegde autoriteiten specifieke controles uitvoeren. Zij kan bevoegde
autoriteiten verzoeken om inspecties ter plaatse uit te voeren, en kan deelnemen aan
dergelijke inspecties ter plaatse overeenkomstig de voorwaarden van artikel 21 en
behoudens de daarin vervatte voorwaarden, teneinde toe te zien op de vergelijkbaarheid
en de betrouwbaarheid van methoden, praktijken en resultaten”.
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rechtskader kiezen de vertegenwoordigers ook een kandidaat voor de functie van
voorzitter, maar het Parlement mag bezwaar aantekenen tegen zijn aanstelling.
Hoewel in de verordening is bepaald dat de leden van de raad van toezichthouders
“onafhankelijk en objectief uitsluitend in het belang van de Unie in haar geheel” 7
moeten handelen, hoeft hun benoeming niet te worden goedgekeurd door EUorganen; zij blijven ambtenaren van bevoegde autoriteiten en kunnen op elk moment
worden vervangen.

09 Dit kan leiden tot spanningen, aangezien de leden van de raad van

toezichthouders zuiver nationale belangen kunnen verdedigen zonder voldoende
rekening te houden met de bredere Europese belangen. In 2014 erkende de
Commissie 8 reeds dat deze spanningen betekenden dat beslissingen soms niet werden
genomen, met name op het gebied van de convergentie van regelgeving en toezicht,
of dat beslissingen werden bevorderd die meer gericht waren op nationale, in plaats
van op bredere EU-belangen. Zij diende daarom in 2017 een voorstel in om de
verordeningen inzake de Europese toezichthoudende autoriteiten (met inbegrip van
de EBA) 9 te herzien, dat onder meer betrekking had op financierings- en
bestuurskwesties. In het bijzonder was een van de doelstellingen hiervan ervoor te
zorgen dat de besluitvorming meer op de EU gericht was dan momenteel het geval is.
De Commissie stelde met name voor dat de EBA moet beschikken over een directie
met voltijdse leden, op basis van een door de Commissie opgestelde shortlist, die door
de Raad worden benoemd en die geen stemrecht hebben in de raad van de EBA. De
medewetgevers hebben echter geen overeenstemming bereikt over dit voorstel.
Desondanks wordt de positie van de voorzitter versterkt door de politieke
overeenkomst van 21 maart 2019, die is bedoeld om de governance van de Europese
toezichthoudende autoriteiten op een andere manier te verbeteren.

7

Artikel 42 van de EBA-verordening.

8

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de werking
van de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's) en het Europees Systeem voor
financieel toezicht (ESFS), COM(2014) 509 final van 8.8.2014.

9

COM(2017) 536 final van 20.9.2017, zoals gewijzigd bij COM(2018) 646 final van 12.9.2018.
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Aanpak van de controle
10 Aangezien er kritiek was op eerdere stresstests van de EBA, hebben we besloten

een controle uit te voeren van de stresstest van 2018 en daarbij ook aspecten van de
stresstest van 2016 in aanmerking te nemen. De controle was erop gericht te
beoordelen of het bestuur en de uitvoering van de stresstests van de EBA toereikend
waren om een duidelijk antwoord te bieden op de vraag of het financiële stelsel van de
EU veerkrachtig is. Met het oog hierop stelden wij de volgende vragen:
a)

Was de stresstest geschikt voor het doel?

b)

Had de EBA de zekerheid dat de berekeningen van de banken juist waren?

c)

Stelde de publicatie van de resultaten belanghebbenden in staat om de
veerkracht van het stelsel te beoordelen?

11 De controlecriteria werden afgeleid uit relevante wettelijke instrumenten, de

internationale normen die zijn vastgesteld door de Bank voor Internationale Betalingen
(BIB) en de EBA zelf, en de beste praktijken van andere autoriteiten die stresstests
uitvoeren, zoals de Bank of England en de US Federal Reserve. Aanvullende
gedetailleerde informatie over de criteria is opgenomen in de verschillende delen van
dit verslag.

12 De controle-informatie werd verzameld op basis van:
a)

een evaluatie van de relevante documenten van de EBA, het ESRB en de ECB;

b)

een online enquête van personeel van bevoegde autoriteiten en onder toezicht
staande banken;

c)

bezoeken aan bevoegde autoriteiten;

d)

gesprekken met personeel van de EBA, het ESRB en de ECB.

13 De controle zal naar verwachting input leveren voor het debat over de voordelen

en kosten van de uitvoering van stresstests en informatie opleveren over de voor- en
nadelen van de verschillende methodologische benaderingen.

17

Opmerkingen
De stresstest van de EBA vertoonde tekortkomingen wat
betreft het beoordelen van de weerbaarheid tegen
systeemrisico's

14 De regeling voor de EU-brede stresstests is bedoeld10 om de weerbaarheid van de
financiële instellingen van de EU tegen ongunstige marktontwikkelingen te beoordelen
en om te evalueren of het systeemrisico in stresssituaties kan toenemen. Ongunstige
marktontwikkelingen worden in de EBA-verordening gedefinieerd als microprudentiële
trends, potentiële risico's en zwakke plekken 11.

15 Aan de hand van de stresstests moet worden vastgesteld welke instellingen zelf

een systeemrisico kunnen opleveren, met name in tijden van stress, en moet ervoor
worden gezorgd dat deze risico's worden beperkt 12. De raad van toezichthouders van
de EBA moet beslissen welke banken een stresstest moeten ondergaan. Het Bazels
Comité voor bankentoezicht 13 en de EBA zelf 14 ontwikkelen relevante benchmarks
voor de stresstests. Zij concluderen dat stresstests duidelijk verwoorde en formeel
gedefinieerde doelstellingen moeten hebben en dat het ontwerp van het scenario
hierop moet worden afgestemd. De stresstest moet voldoende ernstig, maar plausibel
zijn.

16 We onderzochten derhalve of:
a)

de steekproef van deelnemende banken geschikt was voor het doel van de test;

b)

de vastgestelde risico's passend waren voor het doel van de test; en

10

Artikel 21, lid 2, onder b), van de EBA-verordening.

11

Overweging 43 van de EBA-verordening en paragraaf 4 van het De Larosière-rapport.

12

Artikel 22, lid 2, en artikel 23 van de EBA-verordening.

13

Bazels Comité voor bankentoezicht, Bank voor Internationale Betalingen, Stress testing
principles, voor het laatst geactualiseerd in oktober 2018.

14

EBA/GL/2018/03 van 19 juli 2018: “Guidelines on the revised common procedures and
methodologies for the SREP and supervisory stress testing”.
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c)

de opgelegde stress voldoende ernstig was om de veerkracht te beoordelen.

Bepaalde risicovolle banken werden uitgesloten van de stresstest

17 De EBA had tot doel om te zorgen voor een brede dekking van de EU-bankactiva

en ook de grootste banken te bestrijken. In haar steekproef nam zij derhalve slechts
banken op met ten minste 30 miljard EUR aan geconsolideerde activa.

18 Het aantal deelnemende banken is na de eerste ronde van stresstests gedaald. In

2011 namen 90 banken in 21 landen deel, terwijl dit in 2018 was gedaald tot
48 banken in 15 landen: 9 landen waar de ECB de belangrijkste toezichthouder is 15 en
6 landen waar de ECB dit niet is16.

19 Niet alle banken die de drempel van 30 miljard EUR overschreden, werden

opgenomen in de definitieve steekproef: de grootste banken werden erin opgenomen
totdat de steekproef ongeveer 70 % van de banken van de eurozone omvatte uit een
oogpunt van totale geconsolideerde activa, alsmede ongeveer 70 % van de banken
buiten de eurozone. Dit betekende dat de daadwerkelijke drempel voor banken in de
eurozone 100 miljard EUR was, waardoor sommige landen met zwakkere
bankenstelsels werden uitgesloten.

20 We stelden bovendien vast dat de raad van toezichthouders uiteindelijk zeven

banken met activa boven de 30 miljard EUR uitsloot omdat deze werden
geherstructureerd 17 of samengevoegd met een andere bank, of omdat hun
geconsolideerde activa tot onder de minimumdrempel waren gedaald op het moment
dat de steekproef werd goedgekeurd. Banken die worden geherstructureerd en die
staatssteun hebben ontvangen behoren echter tot de kwetsbaarste banken. Tot slot
bevonden zich onder de banken die werden uitgesloten banken waar zich uiteindelijk
kapitaaltekorten voordeden.

21 We vonden geen bewijs dat de raad van toezichthouders van de EBA de voor- en

nadelen van het gebruik van aanvullende risicogebaseerde criteria voor het selecteren

15

Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië en Nederland.

16

Denemarken, Hongarije, Noorwegen, Polen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

17

In 2011 en 2014 omvatte de steekproef van de stresstest ook banken die werden
geherstructureerd.
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van banken had besproken. De beslissing van de EBA om de omvang als enig criterium
te gebruiken had de volgende nadelen:
—

geen van de in vijf landen gevestigde banken met een groot aandeel nietrenderende leningen (NPL's) werd opgenomen en er werden geen banken
opgenomen met een hoge blootstelling aan binnenlandse staatsschulden en
overige overheidsschulden 18;

—

informatie over banken die door de markten veel lager worden gewaardeerd dan
hun boekhoudkundige vermogen werd ook niet gebruikt in het selectieproces.

Het belang van sommige relevante systeemrisico's kwam niet naar
behoren tot uitdrukking in het ongunstige scenario

22 De EBA is overeenkomstig de EBA-verordening verplicht om EU-brede stresstests

te initiëren en te coördineren in samenwerking met het ESRB. Er zijn echter geen
formele regelingen voor de respectievelijke rollen van de partijen. In de loop der jaren
is een praktijk ontwikkeld waarbij de EBA het ESRB vraagt het ongunstige scenario op
te stellen met behulp van diverse comités waaraan vertegenwoordigers van de EBA
deelnemen (zie figuur 1 van bijlage I).

23 Het ongunstige scenario van 2018 werd ontwikkeld door de taskforce voor

stresstests van het ESRB, die bestond uit personeel van het secretariaat van het ESRB
en ESRB-leden 19 en die input ontving van de ECB. De taskforce werd voorgezeten door
een ECB-vertegenwoordiger (de adjunct-directeur-generaal van het directoraat
Macroprudentieel Beleid en Financiële Stabiliteit) en vertrouwde sterk op bronnen van
de ECB (personeel, modellen en gegevens). De taskforce maakte uitgebreid gebruik

18

Volgens het risicodashboard van de EBA van december 2017, waarin de financiële stelsels
van landen werden gerangschikt naar hun ratio van NPL's, waren er vijf landen (GR, CY, PT,
BG en SI) met een NPL-ratio van ongeveer 10 %. Geen van de vijf was opgenomen in de
steekproef van de stresstest.

19

Leden van het ESRB zijn onder meer de Europese Commissie, de ECB, de EBA en de
nationale macroprudentiële autoriteiten (centrale banken en bevoegde toezichthoudende
autoriteiten).

20

van deze ECB-bronnen 20 voor het kalibreren van de modellen die de variabelen
opleverden die banken moesten gebruiken voor hun berekeningen.

24 Gezien het feit dat de stresstests tot doel hebben na te gaan hoe het

systeemrisico zou toenemen in een stresssituatie (zie paragraaf 14), zou het
uitgangspunt voor de ontwikkeling van een stresstestscenario moeten zijn om de
belangrijkste risico's vast te stellen uit een oogpunt van de systemische aard en de
relevantie ervan. Vervolgens moet een betekenisvol stressniveau worden toegepast op
de belangrijkste oorzaken van risico's.

25 We onderzochten derhalve of:
a)

de belangrijkste systeemrisico's waren geïdentificeerd;

b)

deze risico's de oorzaken waren van de stress die werd toegepast.

Er werd geen rekening gehouden met alle systeemrisico's

26 De raad van toezichthouders van de EBA maakte aan het begin van het proces

zijn standpunten over de risico's waarop stress moest worden toegepast (d.w.z. die als
oorzaak moesten dienen) niet formeel kenbaar aan het ESRB ten aanzien van de vraag
of dit risico's waren die voortkwamen uit de financiële sector van de EU, landspecifieke
risico's of risico's die afkomstig waren van afzonderlijke banken of groepen van banken
die het financiële stelsel ernstig konden schaden. Hoewel er enige overlapping was in
het lidmaatschap van de comités die het ongunstige scenario ontwikkelden, werden de
risico's pas aan het einde van het proces goedgekeurd door de raad van de EBA
(december 2017).

27 Het vaststellen van de risico's werd dus voornamelijk overgelaten aan het ESRB,

na een bespreking in de comités, waaronder zijn taskforce voor stresstests. In het
mandaat van deze taskforce is uitdrukkelijk bepaald dat zij moet nadenken over de
vraag hoe systeemrisico's — met inbegrip van de risico's die gevolgen hebben voor
specifieke sectoren of een paar landen — in kaart kunnen worden gebracht en dat de
gekozen benadering erop gericht moet zijn een toereikend stressniveau voor banken
te creëren.

20

Personeel van het directoraat Macroprudentieel Beleid en Financiële Stabiliteit en de
directoraten Internationale Betrekkingen en Economie.

21

28 Het ESRB voert een risicobeoordeling uit. Dit wordt ook gebruikt met het oog op

de stresstest. Andere inputfactoren voor de stresstest waren: i) het resultaat van een
bottom-upenquête (BUS — bottom-up survey) van ESRB-leden (voornamelijk
macroprudentiële autoriteiten); ii) de rechtstreekse input van ESRB-leden;
iii) besprekingen en presentaties bij deskundigengroepen van het ESRB; iv) een reeks
gegevens die waren opgenomen op het risicodashboard van het ESRB 21, en v) interne
analyses van de ECB.

29 Bij de bottom-upenquête, een van de inputfactoren van de risicobeoordeling,

wordt de macroprudentiële autoriteiten gevraagd om op kwartaalbasis een aantal
risico's voor de financiële stabiliteit te identificeren en te rangschikken die relevant zijn
voor hun eigen economieën en de EU. De uitkomst van de enquête vertoonde echter
gebreken die gevolgen konden hebben voor het proces van de identificatie en
samenvoeging van risico's en dit konden vertekenen, zoals de volgende:
—

De macroprudentiële autoriteiten zijn stelselmatig positiever bij de beoordeling
van hun eigen land dan bij de beoordeling van de situatie in de EU als geheel. Dit
kan ertoe leiden dat er te weinig gewicht wordt toegekend aan risico's die
afkomstig zijn uit een bepaald land of een groep landen.

—

Er is sprake van aanzienlijke variatie in de toon en inhoud van de kwalitatieve
beoordelingen van de macroprudentiële autoriteiten. Wat de inhoud betreft,
benadrukken sommige autoriteiten in hun antwoorden de negatieve kant, terwijl
andere autoriteiten de positieve kant benadrukken.

30 De algemene raad van het ESRB koos vier risico's als oorzaken voor het

ongunstige scenario, zoals uitgelegd in de verhaallijn van het scenario (zie bijlage II).
Hoewel de risico's die voortvloeiden uit de kwaliteit van de activa in de bankensector,
zoals kwesties ten aanzien van niet-renderende leningen, in de bottom-upenquête als
belangrijk werden aangemerkt, werden deze niet als belangrijk risico of schok
opgenomen in het ongunstige scenario 22, ondanks het feit dat niet-renderende

21

Het ESRB is wettelijk verplicht regelmatig risicodashboards op te stellen. Het ESRB maakt
geen opmerkingen over de risico's en beoordeelt deze niet, maar voorziet in landspecifieke
informatie voor een bepaald tijdstip (d.w.z. er zijn geen historische gegevens beschikbaar
voor het beoordelen van eventuele wijzigingen).

22

Wat de kwaliteit van activa betreft, zoals niet-renderende leningen, bestaat er slechts een
indirect verband als factor voor bankinkomsten en als een algemene scenariobeschrijving

22

leningen de oorzaak waren van de meeste reddingen van banken na de financiële crisis
(zie ook paragraaf 37 voor meer informatie).

31 Liquiditeitsrisico's voor banken zelf bevonden zich niet binnen de werkingssfeer

van de test, aangezien deze gericht was op de solventie van banken. Het dekken van
liquiditeitsrisico's werd voor het laatst in 2011 besproken door de raad van
toezichthouders van de EBA 23. Ter vergelijking: het IMF, dat ook stresstests uitvoert
om de weerbaarheid van het bankenstelsel van de eurozone te beoordelen, hanteerde
een tweeledige aanpak die zowel liquiditeits- als solventietests omvatte.

32 Het ESRB identificeerde geen risico's die mogelijk afkomstig waren van

afzonderlijke banken of groepen banken, ondanks zijn duidelijke mandaat 24 om ook
risico’s vast te stellen die afzonderlijke instellingen kunnen vormen voor het financiële
stelsel. Bij het proces van risico-identificatie werd in plaats daarvan gekeken naar
samenvoegingen op nationaal, eurozone- of EU-niveau.

33 De EBA publiceert regelmatig een risicodashboard25 voor het vaststellen en

monitoren van systeemrisico's. Op het dashboard van de EBA worden voor elk risico de
oorzaken en het niveau van het risico omschreven, d.w.z. de waarschijnlijkheid dat de
risicofactoren zich daadwerkelijk voordoen en de waarschijnlijke impact op banken,
met inbegrip van statistische trends, zonder opmerkingen. Deze dashboardindicatoren
speelden echter geen expliciete rol bij de ontwikkeling van de stresstest en de EBA
verzocht niet om deze als belangrijke input te gebruiken.
De toegepaste stress was het gevolg van een economische neergang, in plaats van
een schok die ontstond in de financiële sector van de EU

34 Het ongunstige scenario moet op basis van de vastgestelde risico's de intensiteit

van de schokken bepalen, evenals de transmissiekanalen en het tijdsbestek gedurende
welke de stressfactoren gevolgen kunnen hebben voor banken 26. Er was voorafgaand

met een impact op de prijzen van onroerend goed en niet-renderende leningen, maar niet
als scenario dat specifiek is ontwikkeld om banken met zwakke portefeuilles te raken.
23

In 2019 voerde de ECB een op zichzelf staande stresstest voor liquiditeit uit.

24

Artikel 22, lid 2, van de EBA-verordening.

25

Een risicodashboard is vereist op grond van artikel 22, lid 2, van de EBA-verordening.

26

Bank voor Internationale Betalingen, Financial Stability Institute, “FSI Insights on policy
implementation No 12, stress-testing banks — a comparative analysis”, november 2018.
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aan het proces van risicovaststelling echter geen formele bespreking of beslissing van
de raad van toezichthouders van de EBA over het soort schokken dat op banken moest
worden toegepast. Dit werd overgelaten aan het ESRB. Pas tegen het einde van het
proces presenteerde de voorzitter van de taskforce het scenario en de motivatie voor
de risico's aan de raad van toezichthouders van de EBA.

35 De door het ESRB in 2018 gekozen benadering was, net zoals bij vorige

stresstests, een opeenvolging van ongunstige macro-economische en financiële
gebeurtenissen, met een impact op variabelen zoals het bbp, de werkloosheid, de
huizenprijzen en de rentepercentages, die zich gedurende een periode van drie jaar
zouden voordoen. Het referentiescenario komt overeen met de meest recente macroeconomische prognoses voor de EU van het Eurosysteem en personeel van de ECB 27 en
het ongunstige scenario bestaat uit een reeks afwijkingen van het referentiescenario
gedurende dezelfde periode voor de belangrijkste parameters.

36 In het kader van de stresstest van de EBA werd de kwetsbaarheid van het stelsel
en van banken voor gemeenschappelijke macrofinanciële stress (economische
neergang) beoordeeld in plaats van de kwetsbaarheid voor een ernstige financiële
schok, die vervolgens een bepaald stressniveau zou genereren. Volgens een
werkdocument van de Bank voor Internationale Betalingen van 2009 wordt de
impliciete aanname van eerdere macrostresstests, namelijk dat een ernstige macroeconomische schok verantwoordelijk is voor het instorten van een kwetsbaar
financieel stelsel, echter niet bevestigd door empirisch bewijs28.

37 De keuze voor het scenario van economische neergang bracht het belang van

sommige risico's en de ongelijke verdeling hiervan over de landen niet tot uitdrukking.
De keuze voor een scenario van economische neergang waarbij impliciet stress werd
toegepast op financiële risico's leidde er bovendien toe dat gevoeligheden voor
specifieke systeemrisico's onmogelijk konden worden vastgesteld. Met andere
woorden, het scenario was niet gebaseerd op een financiële schok die werd
teweeggebracht door het falen van grote financiële instellingen of door
systeemrisico's, zoals vastgesteld in het EBA-risicodashboard (zie paragraaf 33), zoals:

27

Vóór 2018 werd het referentiescenario gebaseerd op prognoses van de Europese
Commissie.

28

Rodrigo Alfaro/Matthias Drehmann, “BIS quarterly Review”, december 2009, blz. 34, en
Borio, Drehmann, Tsatsaronis, BIS Working Papers nr. 369, blz. 8.
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—

een sterke stijging van de tarieven van centrale banken of een sterke stijging van
de kredietspreads op staatsobligaties van bepaalde lidstaten, die een
staatsschuldencrisis verder zouden verergeren;

—

de aanhoudend hoge aantallen NPL's in het licht van mogelijk toenemende
belemmeringen voor de beperking van NPL's en het risico dat voortvloeit uit
verhoogde schuldenlasten.

38 De gebruikte neergang werd bovendien veroorzaakt door gebeurtenissen buiten

de EU. Noch voor het ongunstige scenario van 2018, noch voor enige van de eerdere
ongunstige scenario's werd een gebeurtenis of risico binnen de EU gebruikt als oorzaak
voor het ongunstige scenario. Evenmin werd overwogen een gebeurtenis of risico uit
de bankensector 29 te gebruiken als oorzaak, ondanks het feit dat uit de bottomupenquête (zie bijlage II) bleek dat twee van de vier belangrijkste risico's afkomstig
waren uit de bankensector. Versterkende effecten (bijv. noodverkopen van
portefeuilles, het falen van een bank dat gevolgen heeft voor de kredietspreads van
andere banken) en de uiteenlopende mate van problemen uit het verleden in de
verschillende landen werden ook niet opgenomen in het scenario, hoewel dit
onrechtstreeks in zekere mate werd bereikt met de scenariovariabelen (bijv. een
stijging van de rentevoeten).

Het ongunstige scenario van 2018 heeft niet gezorgd voor een minimale
ernst voor alle landen en was minder ernstig dan de financiële crisis

39 Bij het ontwikkelen van het scenario van 2018 dacht de relevante ESRB-taskforce

na over kritiek op de voorgaande test, zoals: dat het scenario i) onvoldoende
toekomstgericht was, of ii) minder relevant was voor sommige landen, en niet altijd
even ernstig.

40 Noch de EBA, noch het ESRB verduidelijkten vooraf wat zij als “ernstig”

beschouwden. Hoewel de taskforce vergelijkingen maakte op het niveau van de
lidstaten, lag de nadruk van de vergelijkingen van de mate van ernst, zowel intern bij
het ESRB als in publicaties, op de mate van ernst op samengevoegd EU-niveau en het
niveau van de eurozone. Dit ging ten koste van een nadruk op de koers van de

29

Zoals risico's in verband met de kwaliteit van de activa in de portefeuilles van banken of
zorgen ten aanzien van het rendement van banken.
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parameters op het niveau van de lidstaten, waar veel van de zwakke plekken duidelijk
kunnen worden.

41 We onderzochten derhalve het proces voor de ontwikkeling van het scenario

(met inbegrip van modelleringsaspecten) en de voorgestelde koers voor een aantal
parameters.

42 We stelden vast dat nationale centrale banken en toezichthoudende autoriteiten
sterk betrokken waren bij het ontwikkelen van het ongunstige scenario door middel
van hun aanwezigheid in de taskforce en de algemene raad van het ESRB. Veel van de
modelleringsuitkomsten werden bijvoorbeeld gebaseerd op zogenaamde
basismodelelasticiteiten (BME's), die als onderdeel van het regelmatige
prognoseproces van de ECB worden aangeleverd door de nationale centrale banken.

43 Een dergelijke prominente rol voor nationale autoriteiten en het beperkte

vermogen van de EBA om het proces te controleren waren niet bevorderlijk voor het
zorgen voor een onbevooroordeeld, objectief ongunstig scenario waarbij naar behoren
en op EU-brede, consistente wijze rekening zou worden gehouden met de
kwetsbaarheden van banken en landen. Als gevolg van de besprekingen binnen de
structuren van het ESRB werd een aantal ad-hocbeslissingen genomen ten aanzien van
het ongunstige scenario (zie tekstvak 1).

Tekstvak 1
Beslissingen genomen door ESRB-structuren
—

Sommige autoriteiten van lidstaten verzochten om een grotere mate van ernst
voor hun eigen economieën (bijv. in de vorm van een sterkere
valutadepreciatie), terwijl andere pleitten voor een lagere mate van ernst (bijv.
ten aanzien van een daling van het bbp).

—

De EBA verzocht in een laat stadium om minimumniveaus van ernst wat betreft
de daling van het bbp en meer specifiek om een negatieve cumulatieve groei
gedurende de periode van drie jaar voor alle lidstaten. Dit veroorzaakte enige
onenigheid binnen de taskforce voor stresstests van het ESRB, waarbij sommige
leden zich verzetten tegen een hogere mate van ernst (wat betreft de afwijking
van het referentiescenario). Zij achtten het bestaande niveau voor hun
respectievelijke landen toereikend en consistent met de overeengekomen
methode. Uiteindelijk werd er overeengekomen dat er voor elke lidstaat ten
minste sprake moest zijn van een negatieve cumulatieve groei van iets minder
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dan 0 %. Dit betekende een toename van de ernst van het scenario voor elf
lidstaten in een zeer laat stadium van het ontwikkelingsproces van het scenario.

44 Naast de nationale centrale banken was ook de ECB sterk betrokken bij de

ontwikkeling van het scenario, en met name haar directoraten voor monetair beleid en
niet zozeer haar directoraten voor toezicht. Als gevolg hiervan nam het ESRB aan de
ene kant de mogelijke gevolgen van toekomstige beslissingen in het kader van het
monetair beleid niet in aanmerking als oorzaak voor een ongunstig scenario 30. Aan de
andere kant ging het ervan uit dat het monetair beleid: i) de stijging van de
langetermijnrentes in de EU in het ongunstige scenario zou beperken, en ii) een
aanzienlijke verruiming van kredietspreads op overheidsschulden zou voorkomen 31
(d.w.z. het verschil in opbrengsten van obligaties die door verschillende nationale
regeringen worden uitgegeven). Een dergelijke verruiming vond plaats tijdens de
Europese schuldencrisis. De vrij beperkte rente stijgt daarom in het ongunstige
scenario.

45 Al met al werden zeer uiteenlopende schokniveaus toegepast op de landen en

werden banken bijgevolg blootgesteld aan sterk verschillende schokniveaus,
afhankelijk van hun geografische blootstelling. Voor Zweden werd bijvoorbeeld de
grootste bbp-schok in absolute zin toegepast, die meer dan twee keer zo groot was als
die voor Italië (zie de grafische voorstelling voor alle landen in figuur 4 verderop in dit
verslag).

46 Om de ernst van de test van 2018 te beoordelen, keken we naar verschillende

dimensies van het scenario door aspecten ervan te vergelijken met eerdere stresstests
van de EBA, historische gebeurtenissen (de financiële crisis van 2008) en de
scenario's/het scenario dat door andere autoriteiten voor stresstests werd gebruikt,
zoals beschreven in de volgende paragrafen.

30

Er moet worden benadrukt dat in het “De Larosière-rapport” onder meer werd
geconcludeerd dat de fundamentele onderliggende factor die de crisis mogelijk maakte,
bestond in de ruime liquiditeit en hieraan gerelateerde lage rentevoorwaarden waarvan
wereldwijd sprake was.

31

Eén modelleringsaanname was het kalibreren van de renteschokken op basis van de
periode na 2012, in tegenstelling tot de economische schokken, die over een veel langere
periode werden gekalibreerd. De gedachte hierachter was de bereidheid van de monetaire
autoriteiten om beleid vast te stellen sinds 2012 om in te grijpen teneinde de percentages
in tijden van stress laag te houden.
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47 Zoals werd vermeld in paragraaf 35, werd het ongunstige scenario gedefinieerd

ten opzichte van het referentiescenario voor de prognoseperiode, en de EBA stelde in
haar mededeling dat de stresstest van 2018 de ernstigste was in vergelijking met de
vorige stresstests van de EBA wat betreft de afwijking van het bbp als variabele
(afwijking van 8,3 %). Het meest relevant is echter de absolute afname tussen het
beginpunt (bbp van 2017) en het eindpunt volgens het ongunstige scenario (zie de
verklarende woordenlijst). Met andere woorden, zelfs een grote afwijking kan een
zeer laag niveau van stress betekenen wanneer het referentiescenario sterk is en naar
boven is bijgesteld, zoals het geval was.

48 Het ongunstige scenario van 2018 kreeg in wezen eind november 2017 definitief
vorm. In december 2017 werd echter een nieuw referentiescenario voltooid waaraan
het ongunstige scenario moest worden gekoppeld. Omdat het referentiescenario
positiever was geworden, waren de absolute niveaus van stress in verhouding tot het
beginpunt voor veel landen lager. De EBA probeerde er derhalve voor te zorgen dat
minimumniveaus van stress werden toegepast (zie tekstvak 1). Dit gebeurde erg laat
en betekende dat kort voor het einde van het proces veel wijzigingen moesten
plaatsvinden.

49 Het ongunstige scenario van 2018 was ernstiger dan de stresstests van de EBA

van 2014 en 2016, bijvoorbeeld uit een oogpunt van het bbp en de werkloosheid in de
eurozone wat betreft afwijking van het referentiescenario. Gezien de gunstige
prognoses voor het referentiescenario was de situatie in absolute zin echter anders:
—

De test van 2018 leek enigszins sterker wat betreft het bbp in de eurozone. Dit
was echter voor de meeste lidstaten niet het geval (zie tabel 1). De absolute
daling was het sterkst in 2018 — in vergelijking met eerdere tests — in enkele
grote economieën, waarvan de meeste tijdens de laatste recessie eigenlijk vrij
goed presteerden. Voor andere lidstaten, die sterk te lijden hadden onder de
laatste recessie, was de absolute daling in het scenario relatief gering. Deze
specifieke verdeling van ongunstige gevolgen voor het bbp in de lidstaten werd
niet goed uitgelegd.

—

Wat betreft de werkloosheid was de test van 2018 iets milder, omdat het
referentiescenario voor de werkloosheid tijdens de test van 2018 veel positiever
was.
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Tabel 1 — Scenario waarin de absolute daling van het bbp voor elke lidstaat het
sterkst was
2014
Tsjechië
Ierland
Spanje
Kroatië
Italië
Cyprus
Litouwen
Luxemburg
Hongarije
Malta
Roemenië
Slovenië
Bron:

2016
Bulgarije
Estland
Griekenland
Letland
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Slowakije
Finland

2018
België
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Polen
Zweden
Verenigd
Koninkrijk

ESRB en eigen berekeningen.

50 Wanneer de toegepaste stress wordt onderzocht uit een oogpunt van

afzonderlijke economieën en variabelen, is deze niet steeds even ernstig. De daling van
het bbp in absolute zin is niet zo ernstig als de financiële crisis en de nasleep hiervan
voor de meeste lidstaten en de stijging van de werkloosheid is aanzienlijk minder
ernstig, in sommige gevallen met een zeer grote marge (zie tekstvak 2).
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Tekstvak 2
Ernst van het scenario op het niveau van de lidstaten in vergelijking
met de financiële crisis en de nasleep hiervan
Zoals getoond in figuur 1 is de piek-tot-dal-afname van het bbp in het ongunstige
scenario van 2018 voor 23 van de 28 lidstaten minder sterk dan de daling tijdens de
financiële crisis en de nasleep hiervan.

Figuur 1 — Piek-tot-dal-afname bbp: vergelijking tussen het ongunstige
scenario en de financiële crisis
Financiële crisis ernstiger

EBA 2018 ernstiger
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De werkloosheid volgens het ongunstige scenario van 2018 kende per lidstaat een
dal-tot-piek-toename die voor twintig lidstaten minder sterk was dan tijdens de
financiële crisis en de nasleep hiervan. Voor tien van deze landen (GR, ES, CY, LI, LV,
IE, HR, PT, BG, IT) gold dat de toename aanzienlijk minder sterk was in vergelijking
met de financiële crisis (d.w.z. een toename van de werkloosheid met vijf
procentpunten of meer tijdens de financiële crisis en de nasleep hiervan, terwijl de
werkloosheid in vijf van deze tien landen met tien procentpunten of meer steeg, met
een verschil van ongeveer twintig procentpunten voor Griekenland en Spanje). In
Griekenland, Spanje en Cyprus daalde de werkloosheid zelfs in het ongunstige
scenario.
Zoals getoond in figuur 2, gold voor kredietspreads op staatsobligaties (d.w.z. de
rente t.o.v. de Duitse Bund) dat de verruiming van de spread voor een aantal
lidstaten (zoals GR, IE, CY, ES, IT, PL en BE) minder sterk was dan tijdens de financiële
crisis.

Figuur 2 — Jaarlijkse gemiddelde wijziging in rentetarieven ten
opzichte van de Duitse Bund gedurende een periode van drie jaar
EBA-STRESSTESTSCENARIO 2018
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51 De meest relevante externe benchmarks voor de EBA-test zijn de stresstest van

de Bank of England, de stresstest van de US Federal Reserve en de stresstest van het
IMF voor de eurozone. Het ongunstige scenario van de EBA van 2018 was even ernstig
als of ernstiger dan andere scenario's wat betreft het bbp, maar zwakker dan de
andere scenario's ten aanzien van de werkloosheid, langetermijnrentes,
kredietspreads en prijzen van onroerend goed (zie tekstvak 3 voor voorbeelden).

Tekstvak 3
Vergelijking met andere autoriteiten voor stresstests
Hoewel de verhaallijn voor de scenario's die door de respectievelijke autoriteiten
voor stresstests werden gekozen de ernst beïnvloedt, zijn de volgende vergelijkingen
relevant:
—

Wat betreft de absolute dalingen van het bbp was de daling van het bbp gelijk
aan de zeer ongunstige Amerikaanse test en ernstiger dan de test van de Bank
of England (zie bijlage III).

—

Voor werkloosheid (in de eurozone) gold dat de test van de Bank of England
wat betreft zowel de afwijking van het referentiescenario als de absolute
stijging ernstiger was.

—

Wat betreft de langetermijnrente was de afwijking van het referentiescenario
aanzienlijk ernstiger bij de test van de Bank of England. De stijging van de
rentetarieven in de eurozone was niet sterker dan 100 basispunten bij de
stresstest van de EBA. Bij de stresstest van de Federal Reserve namen de
rentetarieven daarentegen af gedurende de periode. Wat kredietspreads op
obligaties betreft, was de impact van de aanscherping van de financiële
voorwaarden sterker in het IMF-scenario dan in de stresstest van de EBA van
2018.

52 De relevante internationale benchmarks lijken erop te wijzen dat stresstests een

of meer ongunstige scenario's kunnen omvatten 32. In de notulen van de vergaderingen
van de raad van toezichthouders van de EBA wordt niet verwezen naar enige
bespreking of beslissing over het gebruik van een of meer scenario's. Sinds 2011
werden alle stresstests van de EBA uitgevoerd met één ongunstig scenario. Ter
vergelijking: de US Federal Reserve en de Bank of England volgen de praktijk om twee
32

Bazels Comité voor bankentoezicht, Bank voor Internationale Betalingen, Stress testing
principles, voor het laatst bijgewerkt in oktober 2018, blz. 6.
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scenario's te ontwikkelen. Ook het IMF vulde bij zijn recente stresstest voor de
eurozone zijn macrofinanciële scenario aan met een reeks gevoeligheidstests 33.

De berekeningen van banken blijven in zekere mate een black
box voor de EBA

53 De EBA heeft een methode ontwikkeld waarin is gedefinieerd hoe banken de
impact van stress van de referentie- en ongunstige scenario's moeten berekenen.

54 De methode omvat het gebruik van maximum- en minimumwaarden om een

niveau van toezichthoudende terughoudendheid te waarborgen, met name zodat
banken niet kunnen profiteren van de in bepaalde gevallen toegepaste stress. Voor de
renteopbrengsten uit niet-renderende leningen, zoals geschat door de banken, geldt
bijvoorbeeld een maximumwaarde om te voorkomen dat deze te optimistisch zijn.

55 Omdat de banken de resultaten berekenen, worden deze onderworpen aan een
proces van kwaliteitsborging.

56 Wij onderzochten of:
a)

de methode passend was;

b)

de EBA voldoende zekerheid verkreeg over de robuustheid van de berekeningen
van de banken.

Gemaakte keuzes hadden gevolgen voor de plausibiliteit van de
resultaten

57 De methode wordt goedgekeurd door de raad van toezichthouders van de EBA.

De raad kan ook uitzonderingen op de methode goedkeuren. Hoewel dergelijke
uitzonderingen afzonderlijke banken betreffen, bestaat er geen mechanisme om te
waarborgen dat leden met stemrecht die een potentieel belangenconflict hebben, niet
33

Volgens het landenverslag van het IMF nr. 18/228 werd er een breed scala aan
gevoeligheidstests uitgevoerd om de weerbaarheid van het bankenstelsel van de eurozone
tegen bredere verschuivingen van risicofactoren te verkennen. Door middel van een
omgekeerde stresstest voor weinig doorzichtige, complexe activa werd de
waarderingsschok als gevolg van een milde onjuiste prijsbepaling beoordeeld die nodig was
om de kapitaalbuffers uit te putten, aldus het landenverslag.

33

aan de stemming deelnemen. Een dergelijke uitzondering deed zich voor in het kader
van de procedure van 2016 toen de raad een afwijking van de methode goedkeurde
(ten gunste van één grote bank, ondanks zorgen van EBA-personeel). Bij de stresstest
van 2018 werden dergelijke uitzonderingen niet goedgekeurd.

58 Wij vonden de EBA-methode over het algemeen zeer uitgebreid. Voor bepaalde

aspecten was de methode echter onvoldoende gedetailleerd wat betreft beperkingen
en richtsnoeren, zoals op het gebied van kredietrisico (ongedekte delen van kredieten,
“reddingsverkrijgingen” en de behandeling van niet-hypothecaire zekerheden).

59 Bij het toepassen van de methode moeten banken het referentiescenario en het

ongunstige scenario (d.w.z. macro-economische parameters) vertalen naar
risicoparameters. Dit wordt vaak door middel van modellen gedaan 34. Deze
berekeningen op basis van modellen resulteren in wijzigingen op de balans, op de
winst- en verliesrekening en ten aanzien van de risicogewogen activa (en bijgevolg van
de kapitaalvereisten 35). In tekstvak 4 wordt het kredietrisico sterk vereenvoudigd
geïllustreerd.

Tekstvak 4
Vertaling van macro-economische parameters naar impact
Voor het kredietrisico moeten de macro-economische parameters onder meer
worden vertaald naar de kans op wanbetaling (PD — probability of default) en
verlies bij wanbetaling (LGD — loss-given-default). De kans op wanbetaling van een
portefeuille voor consumentenkredieten moet bijvoorbeeld worden berekend door
te verwijzen naar onder meer responsiviteitscoëfficiënten ten aanzien van het bbp,
particulier verbruik, werkloosheid en rentetarieven.
De PD en het LGD zijn de inputparameters voor de modellen van banken die leiden
tot de berekening van de verwachte en onverwachte verliezen en kapitaalvereisten.
Figuur 3 toont een vereenvoudigde illustratie.

34

Banken beschikken over verschillende mogelijkheden om hun kapitaalvereisten vast te
stellen. Ze kunnen de zogenaamde gestandaardiseerde benadering of de IRB-benadering
(Internal Ratings Based-benadering) gebruiken (op basis- of gevorderd niveau). In het
laatste geval is het waarschijnlijk dat modellen worden gebruikt. Deze modellen moeten
volgens de wet worden goedgekeurd door de toezichthouder van de banken.

35

Kapitaalvereisten worden uitgedrukt als percentage van de risicogewogen activa.
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Figuur 3 — Vertaling van parameters naar impact (voor kredietrisico)
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Opmerking: De interne modellen die een bank gebruikt voor boekhoudkundige en
regelgevingsdoeleinden kunnen ook worden gebruikt voor de stresstest. Banken kunnen
echter ook beschikken over specifieke modellen voor het uitvoeren van de stresstest.
Bron:

ERK.

60 Bij banken die hun eigen modellen gebruiken, is de nauwkeurigheid hiervan

cruciaal voor de geloofwaardigheid van de resultaten van de stresstest. Doordat
dergelijke modellen echter door banken zelf worden ontwikkeld, kunnen deze
bevooroordeeld zijn 36, hetgeen wijst op de behoefte aan strikte kwaliteitsborging.

61 Wanneer banken niet beschikken over passende modellen voor het ramen van de
kredietrisicoparameters (d.w.z. de PD en het LGD, zie figuur 3), moeten zij vertrouwen
op de kredietrisicobenchmarks die door de ECB zijn ontwikkeld. Deze benchmarks
werden gemodelleerd door het directoraat Macroprudentieel Beleid en Financiële

36

Vanwege fouten bij de ontwikkeling, de uitvoering en/of het gebruik van deze modellen
kunnen risico's worden over- of onderschat, zelfs in aanzienlijke mate. Dit wordt normaal
gesproken het “modelrisico” genoemd. Banken kunnen de modellen ook kalibreren om de
impact van de stress op hun resultaten te minimaliseren.

35

Stabiliteit (DG MF) van de ECB, een directoraat binnen de monetaire functie van de
ECB.

62 Naast de hieruit voortvloeiende onzekerheid ten aanzien van het model vonden
we zwakke punten in enkele van de gehanteerde aannames.

63 De benchmarks moeten bestaan uit een coëfficiënt of een reeks coëfficiënten

voor elke risicoparameter (PD, LGD, enz.) die de responsiviteit van elk risico op de
afzonderlijke macro-economische variabelen meten. De gebruikte methode voor het
genereren van benchmarks en de benchmarks zelf (met inbegrip van de coëfficiënten)
werden besproken met de nationale bevoegde autoriteiten. De benchmarks werden
goedgekeurd door de raad van toezichthouders van de EBA 37. De ECB maakt deze
precieze coëfficiënten echter niet bekend aan de betrokken banken, en publiceert ze
ook niet. In plaats daarvan wordt een resultaat voor elk type portefeuille voor elk land
gegenereerd op basis van de macro-economische variabelen in het referentie- en het
ongunstige scenario en wordt slechts deze uitkomst meegedeeld aan de banken. Dit
alles heeft de transparantie beperkt 38 en ertoe geleid dat banken in onze enquête
opmerkten dat het genereren van de kredietrisicobenchmarks een soort black boxproces was.

64 De bottom-up-benadering werd beperkt doordat een aantal maximum- en

minimumwaarden werd opgelegd (zie paragraaf 54). De EBA voerde enkele adhocbeoordelingen uit (met inbegrip van gegevens van banken) om de gevolgen van
deze maximum- en minimumwaarden voor de resultaten van banken te ramen. Gezien
haar beperkte middelen heeft de EBA echter geen uitgebreid overzicht van de
gevolgen van deze maximum- en minimumwaarden voor de resultaten kunnen
opstellen.

65 Om banken in staat te stellen prognoses te maken, moeten aannames worden

gedaan. Enkele van deze aannames worden opgelegd door de methode, andere
aannames kunnen door banken zelf worden gedaan. Een belangrijke methodologische
keuze was het werken met de aanname van een statische in plaats van een
37

De methode voor het genereren van benchmarks werd ook aan het bankwezen
gepresenteerd (enkel banken in de eurozone) in het kader van een sectorworkshop over
stresstests vóór de stresstest.

38

Hoewel de EBA van mening is dat meer transparantie ten aanzien van de methode voor de
kredietrisicobenchmarks het gemakkelijker kan maken voor banken om de resultaten te
manipuleren, is manipulatie in alle stadia van het proces mogelijk.
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dynamische balans, en met name een ongewijzigd bedrijfsmodel gedurende de gehele
prognoseperiode, wat betekent dat vervallende activa en passiva in de prognoses van
banken worden vervangen door posten met vergelijkbare kenmerken.

66 De aanname van een statische balans heeft enkele nadelen:
—

Banken die tijdens een stresssituatie zwaar worden getroffen, zullen
waarschijnlijk zakelijke kansen en toegang tot financiering mislopen (met name
wholesalefinanciering of interbancaire financiering). Dit kan echter niet worden
weerspiegeld in de berekeningen van banken.

—

Banken zouden in zekere mate de negatieve gevolgen van het ongunstige
scenario kunnen tegenwerken door gebruik te maken van mogelijkheden tot
herstel 39, zoals de verkoop van activa. De aanname van een statische balans biedt
banken echter niet de mogelijkheid om dergelijke maatregelen te projecteren in
het ongunstige scenario. Hoewel we erkennen dat de EBA/de bevoegde
autoriteiten de geloofwaardigheid en haalbaarheid van dergelijke maatregelen
zouden moeten beoordelen, merken we tegelijkertijd op dat de stresstest van de
Bank of England van 2018 het gebruik omvatte van strategische
beheersmaatregelen die een bank realistisch gezien kon nemen in een
stressscenario. Wanneer dit aspect niet in aanmerking wordt genomen,
belemmert dit de beoordeling van de daadwerkelijke veerkracht van een bank die
onder de stress zou lijden.

De EBA had beperkt inzicht in de robuustheid van de berekeningen van
banken

67 De EBA beschikt over de rechtsgrondslag40 om rechtstreeks te worden betrokken

bij de controle van de kwaliteit van modellen en resultaten van banken. Meer specifiek
is de EBA bevoegd om i) banken rechtstreeks om informatie te verzoeken; ii) bevoegde
autoriteiten te verplichten specifieke evaluaties uit te voeren; iii) bevoegde
autoriteiten te vragen inspecties ter plaatse te verrichten, en iv) bevoegde autoriteiten

39

Dit kan de toepassing van maatregelen omvatten zoals vastgesteld in een herstelplan van
een bank. In herstelplannen, die elk jaar moeten worden bijgewerkt, worden de
maatregelen geschetst die banken zouden nemen wanneer hun financiële situatie ernstig
zou verslechteren.

40

Artikel 32, de leden 3 bis en 3 ter, van de EBA-verordening.
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te vragen banken te verplichten hun relevante informatie onafhankelijk te laten
controleren.

68 Vanwege de huidige governancestructuur en beperkte middelen heeft de EBA

voor de uitvoering van de kwaliteitsborging volledig vertrouwd 41 op de bevoegde
autoriteiten. Alleen voor de test van 2011 werd de kwaliteitsborging rechtstreeks door
EBA-personeel uitgevoerd, met ondersteuning van een team van nationale en
ECB/ESRB-deskundigen.

69 De EBA ontwikkelde standaardmodellen waarin banken alle vereiste gegevens
moesten invullen (tot wel 900 000 gegevenspunten voor de grotere banken). Zij
voorzag ook in hieraan gerelateerde richtsnoeren voor de modellen.

70 De banken moesten hun ingevulde modellen indienen bij de bevoegde

autoriteiten, die controles moesten uitvoeren om de kwaliteit van de gegevens te
waarborgen. De bevoegde autoriteiten moesten de modellen vervolgens indienen bij
de EBA.

71 Na ontvangst van de documenten voerde de EBA automatische controles van de

gegevenskwaliteit uit voor de ingediende modellen. Eventuele problemen ten aanzien
van de gegevenskwaliteit werden ter verduidelijking doorgestuurd aan de bevoegde
autoriteiten.

72 We onderzochten derhalve of:
a)

de EBA beschikte over voldoende zekerheid ten aanzien van de
kwaliteitscontroles die door de bevoegde autoriteiten werden uitgevoerd;

b)

de eigen controles van de EBA de kwaliteit van de door banken verstrekte
resultaten konden waarborgen.

De EBA beschikte over weinig informatie over de kwaliteitscontroles die op het
niveau van de bevoegde autoriteiten werden uitgevoerd

73 Met betrekking tot de kwaliteitscontroles die door de bevoegde autoriteiten

moesten worden uitgevoerd, werd in de methodologische nota verwezen naar
bepaalde maatregelen die de bevoegde autoriteiten zouden moeten hebben genomen
(d.w.z. bevoegde autoriteiten worden verzocht te “evalueren”, “vereisen”,
41

Zie bijvoorbeeld de handleidingen inzake kwaliteitsborging van de EBA.
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“betwisten”, enz.). De methodologische nota was een bindend document. De EBA
stelde echter een specifieke handleiding voor kwaliteitsborging op. Dit bood
richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten voor hun evaluatie van de berekeningen van
banken en voor het betwisten van de door banken ingediende resultaten. De
handleiding werd goedgekeurd door de raad van toezichthouders als niet-bindend
document, waardoor de bevoegde autoriteiten een aanzienlijke beoordelingsvrijheid
kregen.

74 Bevoegde autoriteiten moesten banken vragen hun een toelichting of andere

documenten te verstrekken in een formaat dat door de bevoegde autoriteit werd
vastgesteld, met inbegrip van de kwalitatieve informatie als vermeld in bijlage III van
de methodologische nota. Deze toelichting moest door de bevoegde autoriteiten
worden gebruikt bij de kwaliteitsborging, zodat zij een betekenisvolle analyse van de
ingediende gegevens konden uitvoeren. De kwaliteit en de gedetailleerdheid van deze
toelichtingen liepen uiteen tussen de bevoegde autoriteiten 42.

75 De EBA meende niet in een positie te verkeren om de werkzaamheden van de

bevoegde autoriteiten systematisch in twijfel te trekken of te monitoren. We stelden
vast dat de EBA niet beschikte over gedetailleerde informatie over de grondigheid of
reikwijdte van de controles die door de bevoegde autoriteiten werden uitgevoerd en
met name over:
—

de vraag of bevoegde autoriteiten de werking van de stresstestmodellen van
banken beoordelen aan de hand van minimumnormen wat betreft de
econometrische deugdelijkheid en responsiviteit van de risicoparameters. Uit
onze enquête onder bevoegde autoriteiten en de gesprekken die plaatsvonden
bleek zelfs dat toezichthouders geen diepgaande controles ter plaatse van deze
modellen uitvoerden. De modellen werden slechts aangevochten door de
toezichthouders wanneer zij vaststelden dat de cijfers ongeloofwaardig waren;

—

de vraag in hoeverre de resultaten werden beïnvloed door de toepassing van
beperkingen (maximum- en minimumwaarden), d.w.z. hoe sterk de resultaten bij
het ontbreken van beperkingen in positiefveof negatieve zin zouden zijn
afgeweken. Noch de EBA, noch de bevoegde autoriteiten hebben dergelijke
informatie systematisch verzameld;

42

Zo bleek uit onze enquête dat de volledigheid van de aan de bevoegde autoriteiten
verstrekte gegevens ten aanzien van bijlage 3 voor de test van 2016 sterk uiteenliep (de
documenten waren 11 tot 180 bladzijden lang).
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—

in hoeverre de resultaten werden beïnvloed door andere gegevens, zoals de
kredietrisicobenchmarks van de ECB. De EBA beschikte daarnaast niet over
informatie over de vraag of de benchmarks werden gebruikt vanwege
zwakke/tekortschietende interne modellen van banken of omdat de
benchmarkcijfers gunstiger waren dan de eigen berekeningen van banken. Het
wordt aan de bevoegde autoriteiten overgelaten om de kredietrisicobenchmarks
van de ECB al dan niet te gebruiken wanneer zij de cijfers van banken te
optimistisch achten of wanneer zij van mening zijn dat de eigen modellen van
banken niet passend zijn.

76 In de handleiding voor kwaliteitsborging werd voorgesteld dat de bevoegde

autoriteiten een zelfbeoordeling zouden uitvoeren van hun toepassing van de
handleiding. Geen bevoegde autoriteit verstrekte echter een dergelijke beoordeling
aan de EBA.
De eigen controles van de EBA zijn ontoereikend

77 De EBA beschikte over weinig personeel — ongeveer zeven voltijdsequivalenten

— om de test van 2018 uit te voeren. De EBA voerde automatische controles uit van de
door bevoegde autoriteiten ingediende gegevens. Deze omvatten: i) numerieke
controles (onjuiste tekens, subtotalen mogen niet hoger zijn dan totalen, enz.); ii) een
verificatie dat de beperkingen van de methode correct waren toegepast, en
iii) statistische plausibiliteitscontroles. Zij deelde de resultaten van deze controles mee
aan de bevoegde autoriteiten, die verantwoordelijk waren voor de follow-up.

78 Voor de plausibiliteitscontroles werden verschillende gegevens van banken

vergeleken. Gegevens die afweken van de normale spreiding werden beschouwd als
potentieel probleem ten aanzien van de gegevenskwaliteit (uitschieters).

79 Bij deze controles werden alle banken samen beschouwd. Door de geringe

omvang van de steekproef konden geen vergelijkbare groepen (in de vorm van banken
met een vergelijkbare geografische blootstelling en hieraan gerelateerde
stressniveaus, banken met vergelijkbare bedrijfsmodellen of banken met een
vergelijkbare mate van financiële gezondheid) worden samengesteld. Bijgevolg was de
aanmerking van uitschieters door de EBA van zeer beperkt nut voor het verifiëren van
de resultaten, aangezien er veel geldige verklaringen zijn voor uitschieters. Wanneer
alleen wordt gekeken naar uitschieters kan dit zelfs leiden tot een situatie waarin meer
kritieke gevallen niet in aanmerking worden genomen, namelijk banken die
uitschieters zouden moeten zijn, maar dit niet waren.
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80 Ondanks haar rol als coördinator werd de EBA niet systematisch ingelicht over —

en had zij de middelen niet om systematisch te verzoeken om informatie over de
resultaten van — de toezichtsactiviteiten van de bevoegde autoriteiten (zoals de SREPscores 43 per bank), die relevant zouden zijn voor de beoordeling van de geldigheid van
de resultaten van de stresstest.

81 De EBA beschikte over weinig informatie over de mate waarin de bevoegde

autoriteiten een follow-up hadden uitgevoerd van de kwaliteitsproblemen die zij had
vastgesteld. Wanneer de EBA haar bezorgdheid uitte over de voorzichtigheid waarmee
de resultaten zijn bepaald, was zij afhankelijk van de welwillendheid van de bevoegde
autoriteiten voor een antwoord. De kwaliteit van de feedback voor de test van 2018
verschilde namelijk sterk tussen de bevoegde autoriteiten. Wanneer de EBA uitleg
ontving, had ze geen tijd of middelen om deze grondig op de proef te stellen; wanneer
zij geen uitleg ontving, ging zij er in veel gevallen van uit dat de desbetreffende
bevoegde autoriteit geldige redenen had om geen verdere opmerkingen te maken en
gaf zij er geen follow-up aan.

82 Er waren enkele gevallen waarin kapitaaltekorten ontstonden bij banken kort

nadat de EBA de resultaten van de stresstest had gepubliceerd. Deze tekorten
ontstonden onder normale economische en financiële omstandigheden (d.w.z. niet in
een stressscenario). Dergelijke situaties kwamen niet tot uitdrukking in de CET 1-ratio
in het kader van het referentiescenario 44. In de praktijk vertrouwde de EBA op de door
de banken verstrekte uitgangspuntgegevens.

83 Aangezien de EBA voor de kwaliteitsborging op de bevoegde autoriteiten

vertrouwde, speelde zij dus een beperkte rol in het proces van kwaliteitsborging. De
raad van toezichthouders heeft nooit besloten om gebruik te maken van haar
bevoegdheden zoals die haar krachtens de EBA-verordening verleend waren, met
name de bevoegdheid om te verlangen dat de bevoegde autoriteiten specifieke
controles uitvoeren of om inspecties ter plaatse uit te voeren (zie de paragrafen 67 en
68).

43

De algemene SREP-score gaat van cijfer 1 (geen waarneembaar risico) tot cijfer 4 (hoog
risico).

44

CET 1-ratio = CET 1-kapitaal / ∑ risicopositiebedrag (voor kredietrisico, marktrisico,
operationeel risico, enz.).
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Publicaties van de EBA en de bevoegde autoriteiten verschilden
wat betreft het kwaliteitsniveau

84 De resultaten en belangrijke relevante gegevens van de EU-brede stresstest

werden in november 2018 gepubliceerd. De impact van de stresstest blijkt met name
uit de variatie in CET 1-kapitaal en in de hefboomratio 45. Op de website van de EBA zijn
documenten beschikbaar waarin de resultaten worden geanalyseerd en wordt
bovendien toegang geboden tot een databank met de informatie die in de loop van de
procedure bij banken is verzameld.

85 Naast de EBA publiceerden enkele bevoegde autoriteiten en deelnemende
banken de resultaten van de stresstest van de EBA.

86 Daarom hebben wij het volgende onderzocht:
a)

de relevantie van de publicaties van de EBA;

b)

de nauwkeurigheid van de communicatie van bevoegde autoriteiten en banken.

De EBA publiceerde een ongekende hoeveelheid gegevens, maar
bepaalde essentiële informatie ontbrak

87 De kwantiteit van de door de EBA gepubliceerde informatie is veel groter dan de
kwantiteit van de informatie die door andere autoriteiten voor hun eigen stresstests
wordt gepubliceerd. Dit resulteert in meer transparantie, met name voor
toezichthouders, bankanalisten en andere deskundige lezers.

88 Om de informatieve waarde van de door de EBA gepubliceerde gegevens te

beoordelen, onderzochten we of de informatie die zij publiceerde antwoorden bood
op de volgende vragen:
a)

Wat waren de oorzaken van de resultaten?

b)

Zijn de resultaten vergelijkbaar?

45

De ratio werd na de financiële crisis ingevoerd om het opbouwen van buitensporige
hefboomwerking in de bankensector te beperken (de ratio houdt geen rekening met de
risico's van banken). De ratio komt overeen met: tier 1-kapitaal/som van
blootstellingswaarden van activa en posten buiten de balanstelling.
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c)

Is het duidelijk of EU-banken en het financiële stelsel van de EU weerbaar zijn
tegen stress?

Informatie over de oorzaken

89 In het EBA-verslag worden de belangrijkste oorzaken van de impact op

geaggregeerd niveau geanalyseerd naar type risico (kredietrisico, marktrisico,
operationeel risico) en de impact op de belangrijkste posten op de balanstelling.
Daarnaast bevat het een meer gedetailleerde beschrijving van de impact van specifieke
soorten risico's en methodologische aannames (er wordt bijvoorbeeld vermeld dat de
verliezen als gevolg van het kredietrisico de belangrijkste bijdrage leveren aan de
stressimpact).

90 De volgende belangrijke informatie ontbreekt in het EBA-verslag over de

resultaten:
—

in welke mate kredietverliezen, die veruit de belangrijkste oorzaak van negatieve
resultaten waren, werden veroorzaakt door nieuwe gevallen van wanbetaling of
door oude voorraden van noodlijdende activa 46;

—

in hoeverre in de EBA-methode, met inbegrip van de aannames en beperkingen
van EBA (zie paragraaf 64) of de gebruikmaking van kredietrisicobenchmarks van
de ECB (zie de paragrafen 60-63) van invloed was op de resultaten. De EBA zelf
heeft deze aspecten tot nu toe nog niet geëvalueerd.

46

Het laatstgenoemde aspect is bijzonder relevant, aangezien dergelijke verliezen kunnen
voortvloeien uit het feit dat de methode van de EBA strikter is dan de boekhouding van de
bank. Als dit het geval zou zijn, zouden kredietverliezen in de stresstest duiden op
bestaande tekorten in plaats van op bijkomende toekomstige verliezen in een ongunstig
scenario.
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Vergelijking van de resultaten

91 In het EBA-verslag wordt verwezen naar het feit dat er grote verschillen bestaan

tussen banken. De resultaten voor afzonderlijke banken zijn inderdaad niet
gemakkelijk vergelijkbaar om een aantal redenen, zoals:
—

de aanname van een statische balans (zie de paragrafen 65 en 66) en andere
prescriptieve punten (zie paragraaf 64) van de methode die uiteenlopende
effecten op individuele banken hebben;

—

de resultaten van banken (d.w.z. variatie in de CET 1-kapitaalratio) worden
beïnvloed door de benadering die zij volgen voor het berekenen van hun
wettelijke kapitaalvereisten; deze is dus van invloed op de noemer van de ratio 47
(zie paragraaf 59);

—

elke bank vertaalt de parameters van het referentie- en ongunstige scenario op
zijn eigen manier (meestal door middel van modellen op maat) (zie de
paragrafen 59 en 60);

—

er was bij de bevoegde autoriteiten geen homogene benadering inzake
kwaliteitsborging (zie de paragrafen 73-83).

92 Zoals erkend in paragraaf 87 publiceert de EBA een grote verscheidenheid aan

nuttige informatie die anders niet beschikbaar zou zijn. In het EBA-verslag werd echter
niet voorzien in een zekere uitleg om de lezer te helpen de cijfers in perspectief te
plaatsen. Het verslag bevatte bijvoorbeeld geen analyse van banken per land 48, waarbij
de resultaten van banken werden vergeleken met de relatieve ernst van het
47

De kapitaalvereisten voor kredietrisico blijven bijvoorbeeld grotendeels onveranderd voor
de banken (de minst geavanceerde banken) die de standaardbenadering volgen, maar
zouden stijgen voor de banken die de IRB-basisbenadering volgen omdat de kans op
wanbetalingen zou toenemen. Het ongunstige scenario zou echter slechts in de
kapitaalvereisten van de (meest geavanceerde) banken die de gevorderde IRB-benadering
gebruiken in grote mate tot uitdrukking komen.

48

In het verslag van 2018 is bijvoorbeeld, anders dan in het verslag van 2016, één tabel
opgenomen waarin de samengevoegde overgangs- en “fully loaded” (bij volle belasting)
CET 1-kapitaalratio's per rechtsgebied worden vergeleken, maar zonder opsplitsing voor de
landen van de eurozone (getoond worden slechts zes landen, de eurozone en de EU). Er
moet worden opgemerkt dat de gegevens per land in 2016 op verzoek van de ECB, in haar
rol als bevoegde autoriteit, werden geschrapt uit de definitieve publicatie.
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ongunstige scenario voor hun land. De uitleg ontbrak onder meer ten aanzien van het
volgende:
—

de mate waarin de stressniveaus per land verschilden;

—

de mate waarin de stressniveaus verschilden van de financiële crisis (een
vergelijkbare vergelijking werd gemaakt door de Bank of England);

—

de benadering die door elke bank werd gevolgd voor de berekening van haar
kapitaalvereisten en hoe deze de resultaten beïnvloedde 49.

93 In tekstvak 5 worden voorbeelden gegeven van analyses die wij uitvoerden om

de resultaten van 2018 in perspectief te plaatsen. Dergelijke informatie en de gevolgen
ervan voor de veerkracht werden echter niet opgenomen in de publicaties van de EBA.

Tekstvak 5
Resultaten van 2018 — voorbeelden van wat de EBA had moeten
uitleggen
In 2018 was voor banken uit Zweden en België sprake van de geringste impact wat
betreft de CET 1-ratio, ondanks het feit dat de bbp-schokken ruim boven het
gemiddelde lagen en twee keer zo hoog waren als tijdens de financiële crisis. De
deelnemende bank uit Hongarije had de op twee na laagste impact, met een bbpdaling die ruim onder het gemiddelde lag en minder dan een derde bedroeg van de
daling tijdens de financiële crisis. Poolse banken kenden veruit de laagste impact. Er
was echter bijna geen bbp-daling voor Polen (-0,2 %).
Het meest opvallende resultaat was dat van de deelnemende banken uit Ierland: zij
hadden een impact die ruim boven het gemiddelde lag, ondanks de op één na
laagste bbp-daling (nog geen 20 % van de daling tijdens de financiële crisis).
De uitschieters, d.w.z. banken met een zeer grote impact op de CET 1-ratio, waren
één bank uit Nederland (N.V. Bank Nederlandse Gemeenten) en één bank uit Italië
(Banco BPM).
Details voor alle landen worden getoond in figuur 4 en tabel 2.

49

In het EBA-verslag werd slechts vermeld dat de ontwikkeling van de kapitaalratio's van
banken en de impact met en zonder overgangsregelingen verschilden tussen banken
wanneer de “fully loaded” en overgangsresultaten per bank werden vergeleken (blz. 22). Er
werd geen duidelijkheid verschaft over de manier waarop banken van deze uiteenlopende
regelingen profiteerden, hoewel dit in de interactieve online-instrumenten zichtbaar is.
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Figuur 4 — Kapitaalverlies per bank vergeleken met de bbp-daling
tijdens de financiële crisis en in het ongunstige scenario
10
8

Kapitaalverlies per bank in vergelijking met bbp tijdens financiële crisis en EBA-scenario van 2018
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ERK, op basis van gegevens van de EBA.

Tabel 2 — Vergelijking van de bbp-daling (piek-tot-dal [PTT — peak to trough]) met
impact op CET 1-ratio (overgangsratio)
Vergelijking met
financiële crisis

Land

Impact op CET 1
(ten opzichte van gemiddelde)

4
4
1

benedengemiddeld
benedengemiddeld
benedengemiddeld

gemengd (zeer laag tot laag, en 1 hoog)
gemengd (laag tot zeer laag, en 1 hoog)
zeer laag

IE
FI

2
1

aanzienlijk lager
ongeveer gemiddeld

hoog tot zeer hoog
hoog

NL

4

benedengemiddeld

gemengd (laag tot zeer laag, en 1 extreem
hoog (uitschieter))

FR

6

aanzienlijk lager

gemengd (laag tot zeer laag, en 3 hoog)

DE

8

bovengemiddeld

gemengd (hoog tot zeer hoog, en 1 extreem
hoog (uitschieter), maar 1 laag)

Bijna gelijk aan financiële DK
crisis
AT
Hoger dan financiële crisis UK
SE
Aanzienlijk hoger dan
BE
financiële crisis
PL

3
2
4
4
2
2

aanzienlijk hoger
ongeveer gemiddeld
bovengemiddeld
aanzienlijk hoger
bovengemiddeld
bijna geen daling

hoog
gemengd (1 hoog, 1 zeer laag)
hoog tot zeer hoog

Aanzienlijk lager dan
tijdens financiële crisis

Lager dan tijdens
financiële crisis

Bron:

ES
IT
HU

Vergelijking met
Aantal
gemiddelde PTTbanken
daling bbp (EU)

ERK, op basis van gegevens van de EBA.

zeer laag
zeer laag
extreem lage impact (uitschieter)
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De veerkracht van banken en het financiële stelsel

94 In het EBA-verslag wordt voor elke bank de ontwikkeling van verschillende

kapitaalratio's getoond (zoals het CET 1-kapitaal en de hefboomratio), d.w.z. het
verslag voorziet in de waarde voor 2017, de waarde na de stress (in 2020) en het
verschil tussen de twee. Eén verbetering ten opzichte van het verleden was het feit dat
banken in het verslag van 2018 voor het eerst naar omvang van de CET 1-kapitaalratio
werden gerangschikt.

95 Er ontbreekt cruciale informatie in het EBA-verslag om inzicht te krijgen in de

veerkracht van een bank, d.w.z. om te begrijpen of een bank haar kapitaalvereisten al
dan niet in acht zou nemen onder ongunstige omstandigheden: de kapitaalvereisten
voor elke bank (d.w.z. pijler 1, pijler 2 en de gecombineerde buffervereisten).

96 Hoewel de EBA had voorgesteld om de kapitaalvereisten te publiceren, werd dit

voorstel afgewezen door de raad van toezichthouders. In haar advies van 2015 maakte
de EBA zich echter sterk voor de publicatie van de eigenvermogensvereisten. Zij wees
er bovendien op dat de richtlijn marktmisbruik50 bepaalde dat de kapitaalvereisten
werden gepubliceerd voor instellingen die beschikten over beursgenoteerde
effecten 51. De toenmalige voorzitter van de raad van toezichthouders van de EBA heeft
herhaaldelijk publiekelijk verklaard dat bevoegde autoriteiten deze informatie moeten
publiceren. De Bank of England neemt deze informatie wel op in de publicatie over
haar eigen stresstestresultaten 52. De praktijken op dit gebied verschillen tussen
bevoegde autoriteiten (die bevoegd zijn om deze vereisten te publiceren) en banken
(die deze op eigen initiatief mogen publiceren).

50

Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003
betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) (PB L 96
van 12.4.2003, blz. 16).

51

EBA, advies over de interactie van pijler 1, pijler 2, gecombineerde buffervereisten en
beperkingen op uitkeringen, 16.12.2015, paragrafen 10-13, 15:
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-201524+Opinion+on+MDA.pdf.

52

“Stress testing the UK banking system: 2017 results”, zowel op geaggregeerd niveau als per
bank, blz. 10.
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97 Omdat de EBA de kapitaalvereisten van banken niet publiceerde, moesten lezers
deze informatie uit andere openbare bronnen verkrijgen die gegevens vaak op
inconsistente wijze en in verschillende formaten bekendmaken. Ten aanzien van de
stresstest van 2016 zochten we deze informatie voor een steekproef van acht banken
en stelden we vast dat zij noch de gecombineerde buffervereisten, noch de minimale
kapitaalvereisten zouden hebben nageleefd (d.w.z. pijler 1 en pijler 2). In het EBAverslag van 2016 werd gezwegen over deze belangrijke informatie.

98 Voor 2018 concluderen we op basis van de informatie waarover de EBA beschikt

dat geen bank de minimale vereisten niet in acht zou hebben genomen (pijler 1 en
pijler 2 op CET 1-basis). Vier banken zouden echter de drempel van artikel 27, lid 1, van
de richtlijn herstel en afwikkeling van kredietinstellingen 53 hebben geschonden (het
vereiste aan eigen vermogen plus 1,5 procentpunt), wat aanleiding kan geven tot
vroegtijdige-interventiemaatregelen. We stelden ook vast dat negen banken hun
gecombineerde buffervereisten zouden hebben geschonden.

99 Het feit dat een aantal banken het risico liepen de drempel van 3 % voor de

hefboomratio te overschrijden bij een neergang geeft bovendien aanleiding tot zorg en
zou meer aandacht hebben verdiend dan één enkele regel in het zestig pagina's
tellende verslag van de EBA 54.

100 Gelet op het feit dat in de stresstest de aanname van een statische balans

wordt gehanteerd, betekent dit dat de EBA geen informatie verzamelt over
beheersmaatregelen die banken konden nemen, met name hun herstelmogelijkheden,
en daarom niet in een positie verkeert om dergelijke informatie te publiceren. Zonder
deze aanvullende informatie kan het vermogen van banken om de negatieve impact
van het ongunstige scenario te beperken — en daarmee hun veerkracht — niet
worden beoordeeld 55.

53

Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 van 12.6.2014,
blz. 190).

54

Christian Stiefmueller, “Banks stress-tests 2018: Trying too hard to reassure”, Finance
Watch, 7 november 2018.

55

De beoordeling van de geloofwaardigheid en haalbaarheid van deze herstelmogelijkheden
maakt deel uit van doorlopend toezicht.
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101 De ongunstige scenario’s verschillen per test wat betreft de ernst en de

bestreken risico's. Hierdoor kan moeilijk worden beoordeeld of de veerkracht van
banken is verbeterd of verslechterd in de loop van de tijd.

102 In 2016 was de algemene conclusie van de EBA dat het Europese bankenstelsel
veerkrachtig was. De EBA heeft dezelfde expliciete verklaring niet gedaan in haar
verslag van 2018, maar een aantal bevoegde autoriteiten beweerden dat uit de
resultaten bleek dat de banken waarover zij toezicht hielden veerkrachtig waren.
Bovendien kunnen noch alle banken, noch het financiële stelsel in alle landen gezond
worden verklaard:
—

een vergelijking met de financiële crisis van 2008 zou aantonen of de EU-banken
nu beter zijn opgewassen tegen een dermate ernstige stress dan tien jaar
geleden; Zoals reeds uitgelegd, was het ongunstige scenario echter minder ernstig
dan de financiële crisis.

—

voor individuele banken werden de wettelijke minimumvereisten geschonden of
bijna geschonden (zie de paragrafen 97 en 98), en voor het systeem als geheel
werd geen analyse verricht (met inbegrip van keteneffecten, gemeenschappelijke
patronen, enz.);

—

er zijn een aantal voorbeelden van banken die kort na de publicatie van een
stresstest te maken kregen met een aanzienlijk kapitaaltekort.

103 Tot slot merken we op dat de voormalige voorzitter van de raad van

toezichthouders van de ECB herhaaldelijk benadrukte dat de ECB haar kennis van de
werkelijke financiële situatie van de banken aanzienlijk heeft verrijkt door het
verrichten van de strikte balansbeoordeling in combinatie met een stresstest 56. Met
betrekking tot de stresstest van 2018 merkte ze op dat deze zeer kostenintensief is
voor de financiële toezichthouder en onvoldoende nieuwe inzichten oplevert 57.

56

Toespraak van Danièle Nouy, “A year of the SSM — résumé and outlook”, de conferentie
van het European Supervisor Education Initiative in 2015, Praag, oktober 2015.

57

Handelsblatt, “EZB fordert Banken-Stresstest 2.0”, A Kröner, J Deters, 27.11.2018.
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104 De toenmalige voorzitter van de EBA benadrukte de positieve rol van de

aanzienlijke toezichthoudende druk die door de EBA wordt gecoördineerd door middel
van diverse stresstests en herkapitalisaties58 bij de versterking van de kapitaalratio's
van banken en dat de gecoördineerde bekendmaking van de resultaten ook de
marktdiscipline had versterkt en bijgedragen tot het herstel van het vertrouwen 59. Hij
verklaarde echter ook dat 60 de informatieve waarde van de resultaten, ongeacht de
hoeveelheid gegevens die door de EBA worden gepubliceerd, beperkt is vanwege de
loskoppeling van de resultaten van de stresstest en de toezichtsmaatregelen en de
inconsistentie tussen de transparantie van de resultaten en de ondoorzichtigheid van
de maatregelen.

De communicatie van sommige bevoegde autoriteiten en banken schetst
een te positief beeld

105 Voorafgaand aan de publicatie keurde de raad van toezichthouders een

communicatieprotocol voor EU-brede stresstests goed dat was bedoeld om de
coördinatie, consistentie en samenhang van de externe communicatie te bevorderen.
Het was gericht op de interactie met en externe communicatie van bevoegde
autoriteiten en bevatte minimumnormen voor publicaties door bevoegde autoriteiten
en banken.

106 De persberichten over de stresstest die door de bevoegde autoriteiten en

deelnemende banken werden gepubliceerd, verschilden echter zowel kwantitatief als
inhoudelijk. De ECB verwees in haar mededeling naar het verslag van de EBA. We
troffen echter gevallen aan, onder meer in de eurozone, waarin nationale bevoegde
autoriteiten of banken een gunstig beeld schetsten van de veerkracht van een bank of
het financiële stelsel op nationaal niveau, hoewel er sprake was van schendingen van
de wettelijke minimale kapitaalvereisten in het ongunstige scenario (zie tekstvak 6).
Hieruit blijkt dat de EBA de bevoegdheid niet heeft om voor te schrijven wat de
afzonderlijke bevoegde autoriteiten en deelnemende banken publiceren. Dit krijgt nog
meer betekenis nu alle bevoegde autoriteiten wordt verzocht hun ontwerpen van

58

Toespraak van Andrea Enria, toenmalig voorzitter van de Europese Bankautoriteit, gegeven
bij de nationale bank van Denemarken, 14.6.2017.

59

Inleiding van Andrea Enria, gegeven bij het EBA-IMF-colloquium in Londen, 1.3.2017.

60

Toespraak van Andrea Enria, toenmalig voorzitter van de Europese Bankautoriteit, gegeven
bij de nationale bank van Roemenië, 15.11.2018.
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communicatiemateriaal voorafgaand aan de publicatie ervan te delen met personeel
van de EBA.

Tekstvak 6
Sommige communicatie is misleidend
Sommige centrale banken brachten geen eigen persberichten uit, maar verwezen in
plaats daarvan naar de publicaties van de EBA. Andere bevoegde autoriteiten
gebruikten zeer positieve bewoordingen ten aanzien van de resultaten van de
banken in hun rechtsgebied. Hoewel zij wezen op beperkingen van de CET 1-ratio's
die lager waren dan gemiddeld, noemden zij de — lager dan gemiddelde —
stressniveaus die op de banken in kwestie werden toegepast echter niet of
negeerden zij eenvoudigweg banken met slechte resultaten.
Er was ook sprake van aanzienlijke verschillen in de manier waarop banken hun
eigen resultaten bekendmaakten. Zo meldden niet alle banken dat zij in het
ongunstige scenario de drempel voor het vereiste aan eigen vermogen plus
1,5 procentpunt hadden geschonden die relevant was voor vroegtijdige interventie.
Daarnaast maakten enkele andere banken niet bekend dat zij in het ongunstige
scenario niet zouden hebben voldaan aan de overgangshefboomratio die vanaf
1 januari 2019 verplicht is voor alle EU-banken. Eén bank publiceerde een
persbericht waarin hij beweerde dat de stresstest van 2018 ernstiger was dan die
van de voorgaande jaren, wat in strijd was met het communicatieprotocol.
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Conclusies en aanbevelingen
107 Uit hoofde van de EBA-verordening van 2010 werd aan de EBA de taak

opgelegd om, in samenwerking met het ESRB, Uniebrede stresstests te initiëren en
coördineren. Om “de vergelijkbaarheid en de betrouwbaarheid van methoden,
praktijken en resultaten” te waarborgen, kreeg de EBA krachtens de verordening ook
de bevoegdheid om bij de financiële instellingen rechtstreeks informatie op te vragen
en de bevoegde autoriteiten te verzoeken specifieke evaluaties te verrichten,
inspecties ter plaatse uit te voeren en deel te nemen aan deze activiteiten (zie de
paragrafen 04, 07 en 67).

108 In de praktijk heeft de EBA besloten om haar rol te beperken tot het initiëren

van de activiteiten in verband met de stresstests, het voorzien in de methode hiervoor
en het algemeen coördineren ervan, zonder werkelijk moeite te doen om de
betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid te waarborgen van de resultaten die de banken
opleveren met de bottom-upbenadering (zie de paragrafen 67, 68 en 73-76).

109 De handleiding van de EBA waarin de maatregelen voor de kwaliteitsborging

worden beschreven die moeten worden uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten
was niet bindend. Dit betekende dat de EBA weinig of geen kennis had van de inhoud
van de door de bevoegde autoriteiten uitgevoerde controles en de door banken
gebruikte modellen. Met name verzocht de EBA — overeenkomstig haar interpretatie
— niet om specifieke evaluaties en nam zij niet deel aan inspecties ter plaatse, en
evenmin werden andere activiteiten ontplooid die de vergelijkbaarheid en
betrouwbaarheid van de resultaten zouden waarborgen (zie de paragrafen 73-83).

Aanbeveling 1 — De EBA moet meer controle krijgen over het
proces van de stresstest
Om ervoor te zorgen dat de resultaten die worden gepubliceerd betekenisvol,
vergelijkbaar en betrouwbaar zijn, moet de EBA:
1)

gebruikmaken van haar wettelijke bevoegdheden om van bevoegde autoriteiten
alle informatie te verkrijgen die zij nodig acht en, indien relevant, deelnemen aan
hun bezoeken ter plaatse om zekerheid te verkrijgen over: i) de betrouwbaarheid
van de methoden en modellen die door banken worden gebruikt, en ii) de
resultaten van banken. De selectie van banken die worden onderworpen aan
specifiek toezicht door de EBA moet risicogebaseerd zijn;
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2)

voorzien in duidelijke en bindende richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en
dienovereenkomstig haar eigen procedures voor kwaliteitsborging ontwikkelen;

3)

in naar behoren gemotiveerde gevallen de resultaten van de stresstest afwijzen,
d.w.z. in gevallen waarin bevoegde autoriteiten en banken haar richtsnoeren niet
opvolgen en waarin de resultaten niet voldoen aan haar kwaliteitscontroles;

4)

de begrotingsautoriteiten verzoeken om de middelen die zij nodig heeft om
volledig te kunnen voldoen aan haar verplichtingen zoals vastgesteld in de EBAverordening.

Tijdpad: de stresstest van 2022.

Aanbeveling 2 — De huidige bottom-upprocedure aanvullen
met top-downelementen
De EBA moet de weerbaarheid van financiële instellingen tegen ongunstige
marktontwikkelingen testen door een top-downbenadering in te voeren, in aanvulling
op de huidige bottom-upbenadering. Dit zou zorgen voor meer consistentie en
controle over het proces, terwijl tegelijkertijd wordt voorzien in een benchmark voor
de stresstests die door de bevoegde autoriteiten en afzonderlijke financiële
instellingen worden uitgevoerd. De selectie van financiële instellingen die aan de
benaderingen worden onderworpen kan uiteenlopen.
Tijdpad: de stresstest van 2022.

110 Het uitgangspunt van de EBA bij het selecteren van banken was het bedrag aan

activa, maar vervolgens nam de EBA een ad-hocbeslissing om bepaalde banken uit te
sluiten (zie de paragrafen 19 en 20). De EBA nam bovendien het systeemrisico niet in
aanmerking dat banken kunnen vormen voor het financiële stelsel. Als gevolg hiervan
werden niet alle kwetsbare banken opgenomen. Enkele van de banken die niet werden
opgenomen, waren pas geherstructureerd, bevonden zich in landen waar banken
aanzienlijk worden blootgesteld aan eigen staatsobligaties of die een hoge
concentratie aan niet-renderende leningen kennen (zie paragraaf 21).
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Aanbeveling 3 — Banken selecteren op basis van risico in plaats
van uitsluitend op basis van omvang
Om ervoor te zorgen dat de steekproef van deelnemende banken relevant is voor het
bestrijken van de risico's die zij als relevant heeft aangemerkt voor de test, moet de
EBA de geografische dekking uitbreiden en risicogebaseerde criteria toevoegen aan het
omvangscriterium voor de selectie van banken voor de stresstest.
Tijdpad: de stresstest van 2022.

111 We constateerden dat de EBA bij haar tests banken blootstelde aan

economische neergang, en niet aan een schok die in de eerste plaats ontstond door
falen van het financiële systeem, zelfs al was juist dit soort schokken de belangrijkste
factor die de aanzet gaf tot de laatste grote recessie (zie de paragrafen 35 en 36).

112 We constateerden bovendien dat voor significante systeemrisico's — en

bepaalde landen en variabelen — een laag niveau van stress, of helemaal geen stress,
werd toegepast. Hoewel de stress ernstig maar plausibel moet zijn, stelden noch de
EBA, noch het ESRB ex-antemaatregelen vast voor de ernst van het proces. Voor een
aantal variabelen en een aantal lidstaten was de stress die het ongunstige scenario
opleverde aanzienlijk lichter dan tijdens de financiële crisis (zie de paragrafen 37-52 en
tekstvak 2).

Aanbeveling 4 — Alternatieve stressscenario's invoeren
Om ervoor te zorgen dat de stress voldoende ernstig is om de kans te evalueren dat
systeemrisico's in een stresssituatie toenemen en om de weerbaarheid van banken
tegen systemische zwakke plekken in de EU te beoordelen, moet de EBA:
1)

het proces van het vaststellen en samenvoegen van risico's EU-gerichter maken
door:
o

rekening te houden met risico's van binnen de EU die een ongunstige
gebeurtenis zouden kunnen veroorzaken die gevolgen heeft voor het
financiële stelsel;

o

te vereisen dat de op de risicodashboards van de EBA vastgestelde risico's de
belangrijkste input zijn voor het modelleren van het ongunstige scenario;
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2)

voor verschillende tests verschillende soorten scenario's gebruiken (zoals stress
op verschillende risico's toepassen) en overwegen aanvullende, meer
landspecifieke schokken of gevoeligheidsanalyses toe te voegen;

3)

aangeven welk algemeen niveau van ernst zij nastreeft voor belangrijke
parameters en criteria opstellen ter beoordeling van minimumniveaus van ernst
in absolute zin voor alle landen.

Tijdpad: de stresstest van 2020.

113 De dominante rol die de nationale toezichthoudende en macroprudentiële

autoriteiten speelden bij het ontwerp van de stresstest was niet bevorderlijk voor het
waarborgen van vergelijkbare en objectieve scenario's voor de lidstaten (zie de
paragrafen 29, 42, 43 en tekstvak 1) doordat er onvoldoende rekening werd gehouden
met het EU-brede perspectief.

Aanbeveling 5 — De bestuursstructuur moet waarborgen dat
voldoende rekening wordt gehouden met de EU-belangen
In september 2017 deed de Europese Commissie een reeks voorstellen om de weg vrij
te maken voor verdere financiële integratie en een volledige kapitaalmarktenunie, die
het bestuur en de financiering omvatten van de Europese toezichthoudende
autoriteiten, waarvan de EBA er één is. De politieke overeenkomst die in maart 2019
werd gesloten tussen de Raad en het Europees Parlement voorziet echter niet in
dergelijke belangrijke wijzigingen.
De Commissie moet, in het kader van de volgende driejaarlijkse evaluatie van de EBAverordening, iets doen aan de geschiktheid van de bestuursstructuur van de EBA.
Tijdpad: de volgende evaluatie in 2022.

114 De EBA publiceerde een hele reeks gegevens over de resultaten van de

stresstest, waarmee ze de transparantie vergrootte (zie de paragrafen 84 en 87). De
minimumkapitaalvereisten voor pijler 2, en daardoor de algemene kapitaalvereisten,
werden echter niet gepubliceerd. Bijgevolg was de meest essentiële informatie voor
een goed begrip van de consequenties van de stresstests niet beschikbaar (zie de
paragrafen 94-99).
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115 In het EBA-verslag wordt geen verband gelegd tussen de resultaten en het
ongunstige scenario. Daarnaast ontbreekt hierin belangrijke informatie over de
oorzaken van de resultaten van de banken die deze in het juiste perspectief zou
plaatsen (zie de paragrafen 90, 92, 93 en tekstvak 5)

116 De huidige praktijken van banken en bevoegde autoriteiten wat betreft het

publiceren van aanvullende kapitaalvereisten variëren, maar in veel lidstaten zijn deze
gegevens openbaar (zie paragraaf 96).

117 In verschillende gevallen gaven nationale autoriteiten (voornamelijk centrale

banken) en banken in hun publicatie een vertekend beeld van de impact van de stress
op de financiële positie van banken (zie paragraaf 106 and tekstvak 6).

Aanbeveling 6 — De informatieve waarde van de publicaties
verbeteren
Om lezers van de EBA-publicatie in staat te stellen de implicaties van de gepubliceerde
gegevens te begrijpen, moet de EBA:
1)

de instellingsspecifieke minimale kapitaalvereisten van banken opnemen in de
informatie die zij publiceert en de resultaten zodanig presenteren dat gebruikers
de resultaten in perspectief kunnen plaatsen (bijv. door resultaten te ordenen
naar land, naar het stressniveau waaraan banken werden blootgesteld en naar
het soort en de omvang van de bank);

2)

duidelijke verklaringen afgeven over de veerkracht van het financiële stelsel van
de EU in zijn geheel in vergelijking met de voorgaande stresstest en duidelijk
aangeven welke factoren de grootste impact hebben op de veerkracht.

Tijdpad: de stresstest van 2022.
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Dit verslag werd door kamer IV onder leiding van de heer Neven MATES, lid van de
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 4 juni 2019.
Voor de Rekenkamer

Klaus-Heiner LEHNE
President

57

Bijlagen
Bijlage I — Bestuursstructuur en rollen van actoren in de
stresstest
EBA-bestuursstructuur
De EBA is een regelgevend agentschap van de EU.
Raad van toezichthouders: Deze raad bestaat uit de voorzitter van de EBA en de
hoofden van de nationale bankentoezichthouders uit de 28 lidstaten van de Europese
Unie. De raad neemt alle beleidsbeslissingen van de EBA, waaronder de goedkeuring
van ontwerpen van technische normen, richtsnoeren, adviezen en verslagen. De raad
neemt bovendien de definitieve beslissing over de begroting van de EBA.
Raad van bestuur: Deze raad bestaat uit de voorzitter van de EBA en zes leden die
worden gekozen uit de raad van toezichthouders. De raad van bestuur neemt
beslissingen over operationele zaken in verband met de EBA en is verantwoordelijk
voor het uitvoeren van het werkprogramma van de EBA. De raad van bestuur moet
erop toezien dat de EBA haar opdracht vervult en de haar opgedragen
werkzaamheden verricht overeenkomstig de EBA-verordening.

Bestuursstructuur en werkgroepen van het ESRB
Het ESRB is een onafhankelijk EU-orgaan.
Algemene raad: De algemene raad, die wordt voorgezeten door de president van de
ECB, is het besluitvormend orgaan van het ESRB. Deze raad heeft als taak
systeemrisico's te identificeren en prioriteren en, indien noodzakelijk, aanbevelingen
en waarschuwingen af te geven. De president en vicepresident van de Europese
Centrale Bank (ECB), de presidenten van de nationale centrale banken, één lid van de
Europese Commissie, de voorzitters van de EBA, Eiopa en ESMA, de voorzitter en de
twee vicevoorzitters van het wetenschappelijk adviescomité (ASC — Advisory Scientific
Committee) en de voorzitter van het technisch adviescomité (ATC — Advisory
Technical Committee) zijn de leden met stemrecht van de algemene raad. Tot de leden
zonder stemrecht behoren vertegenwoordigers op hoog niveau van de nationale
bevoegde autoriteiten, de voorzitter van het Economisch en Financieel Comité en
presidenten van de nationale centrale banken of vertegenwoordigers op hoog niveau
van IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.
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De scenario's voor de stresstest worden op technisch niveau voorbereid en besproken,
en goedgekeurd door de algemene raad.
Technisch adviescomité (ATC): Het ATC verleent advies en bijstand ten aanzien van
kwesties die relevant zijn voor de werkzaamheden van het ESRB. De leden van het ATC
zijn dezelfde als de volwaardige leden van de algemene raad en omvatten
vertegenwoordigers van nationale centrale banken, nationale toezichthoudende
autoriteiten, de drie ETA's, de Europese Commissie, het ASC en EER-lidstaten die geen
lid zijn van de EU. De stresstestscenario's worden voorbereid en besproken door het
ATC.
Taskforce voor stresstests (TFST — Task Force on Stress Testing): De TFST werd
opgericht onder auspiciën van het ATC; de taskforce onderhoudt contacten met de
relevante ETA-structuren en vertrouwt sterk op technische en
modelleringsondersteuning van de ECB. De TFST stelt de ontwerpen van scenario's op
die door het ATC worden besproken en vervolgens ter bespreking en goedkeuring
worden ingediend bij de algemene raad. De voorzitter van de TFST brengt derhalve
verslag uit aan het ATC, het stuurcomité en de algemene raad. De TFST bestaat uit
deskundigen van nationale centrale banken en nationale bevoegde autoriteiten,
evenals van de ECB, Eiopa, EBA, ESMA en de Europese Commissie.
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Actoren en hun rollen in de stresstest
De rollen van de diverse actoren in de EU-brede stresstest worden getoond in figuur 1.

Figuur 1 — Actoren en hun rollen
= Nummer van procesfase

= Besluitvormingsorgaan van belanghebbende

= Belanghebbende

= Taak van personeel van belanghebbende

EBA

ESRB
Algemene raad:
• President en de vicepresident van de ECB
• 28 presidenten van de nationale centrale banken van de
lidstaten
• 1 lid van de Europese Commissie
• Voorzitters van EBA, Eiopa en ESMA
• Voorzitter en de twee vicevoorzitters van het ASC,
voorzitter van het ATC
 Beslissingen nemen
Taakgroep voor stresstests:
 Ontwerpen van de ongunstige macro-economische
scenario's
 Macro-economische prognoses die worden
gebruikt als referentiescenario

ECB

Raad van toezichthouders:
• Voorzitter
• Vertegenwoordigers van 28 nationale toezichthouders
 Besluiten nemen

1

EBA-personeel (7 personen):
 Ontwikkelen van gemeenschappelijke
methode
 Initiëren en coördineren van de
stresstest

2
Gemeenschappelijke
scenario's en
templates

3

6

EBA-personeel:
 Datahub voor de
uiteindelijke
verspreiding
 Waarborgen van
transparante en
vergelijkbare
publicatie van de
resultaten van
banken

Gegevenscontroles
Handleiding
voor kwaliteits5
borging

3 Indieningen

Toezichthoudende autoriteiten (bevoegde autoriteiten)
Bevoegde autoriteit van de eurozone ECB —
Nationale bevoegde autoriteiten
Bankentoezicht (GTM)
buiten de eurozone

Hongaarse nationale
bevoegde autoriteit

Noorse nationale bevoegde
autoriteit

Poolse nationale bevoegde
autoriteit

Deense nationale
bevoegde autoriteit

Zweedse nationale
bevoegde autoriteit

Britse nationale
bevoegde autoriteit

 Kwaliteitsborging van door banken ingediende
gegevens
 Beslissingen nemen over noodzakelijke
toezichthoudende reactiemaatregelen

Raad van bestuur (ECB GC):
 President en de vicepresident van de ECB
 4 leden van de directie van de ECB
 19 presidenten van nationale centrale banken
 Goedkeuren van GTM-beslissingen

Raad van toezicht van de ECB:
• Voorzitter en de vicevoorzitter
• 4 vertegenwoordigers van de ECB
• Vertegenwoordigers van 19 nationale toezichthouders
 Voorstellen van ontwerpbesluiten aan de ECB GC

 Waarborgen van de kwaliteit van de resultaten
 Beslissingen nemen over noodzakelijke toezichthoudende reactiemaatregelen als
onderdeel van het SREP-proces
Betwisten van gegevens

Betwisten van gegevens

4

4

3 Indieningen

Bron:

1 Hongaarse bank

1 Noorse bank

2 Poolse banken

3 Deense banken

4 Zweedse banken

4 Britse banken

3 Indieningen

ERK, op basis van documentatie van de EBA.

8 Duitse banken

4 Spaanse banken

2 Belgische
banken

6 Franse banken

4 Italiaanse
banken

2 Ierse banken

4 Nederlandse
banken

2 Oostenrijkse
banken

1 Finse bank
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Bijlage II — Bij de bottom-upenquête vastgestelde risico's en
door de algemene raad van het ESRB gekozen risico's

01 Tabel 1 toont een vergelijking van de vier risico's die volgens de bottom-

upenquête het hoogst scoren (zie paragraaf 29) met de vier risico's die uiteindelijk
door de algemene raad van het ESRB werden gekozen als factoren in het scenario zoals
toegelicht in de verhaallijn.

Tabel 1 — Bij de bottom-upenquête vastgestelde risico's en door de algemene raad
van het ESRB gekozen risico's
Grootste risico's zoals vastgesteld in
de bottom-upenquête
Herbeoordeling van wereldwijde
risicopremies

Door de algemene raad van het ESRB gekozen
risico's
Abrupte en aanzienlijke herziening van risicopremies op
mondiale financiële markten — als gevolg van bijv. een
schok vanwege beleidsverwachtingen — resulterend in de
aanscherping van financiële voorwaarden

De kwaliteit van activa in de bankensector

De winstgevendheid in de bankensector

Ongunstige terugkoppeling tussen een lage
winstgevendheid van banken en een lage nominale groei
te midden van structurele uitdagingen in de bankensector
van de EU

Houdbaarheid van de overheidsschulden

Zorgen ten aanzien van de houdbaarheid van de publieke
en private schulden in de context van een mogelijke
herziening van risicopremies en een toegenomen politieke
versnippering

---

Liquiditeitsrisico's in de niet-bancaire financiële sector met
mogelijke overloopeffecten voor het bredere financiële
stelsel

Bron:

Openbare en interne documentatie van het ESRB.

02 De eerste drie risico's die werden gekozen door de algemene raad van het ESRB

komen grofweg overeen met drie van de belangrijkste risico's die werden vastgesteld
in het kader van de bottom-upenquête.
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03 Het vierde risico van de verhaallijn (liquiditeitsrisico's in de niet-bancaire

financiële sector) werd daarentegen opgenomen, ondanks het feit dat de vooraf
bepaalde risico's die hiermee verband hielden een relatief lage prioriteit kregen in de
bottom-upenquête 61.

61

Meer specifiek liquiditeitstekorten op de markt, pensioenregelingen en beleggingsfondsen
en overige financiële instellingen.
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Bijlage III — Belangrijke variabelen van het ongunstige scenario
van 2018 van de EBA in vergelijking met de financiële crisis
Figuur 1 — Bbp in de eurozone: afwijking van het referentiescenario
(in %) en absolute daling in het ongunstige scenario
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Figuur 2 — Werkloosheid in de eurozone: afwijking van het
referentiescenario (in %) en absolute toename in het ongunstige
scenario
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Figuur 3 — Bbp in vergelijking met andere stresstests
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Figuur 4 — Werkgelegenheid in vergelijking met andere stresstests
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Figuur 5 — 10-jaarsrente in vergelijking met andere stresstests
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET SPECIAAL VERSLAG VAN DE
EUROPESE REKENKAMER
"EU-BREDE STRESSTESTS VOOR BANKEN: MEER COÖRDINATIE EN AANDACHT
VOOR RISICO’S NODIG"

INLEIDING
9. De Commissie heeft erkend dat er risico's bestaan dat de besluitvormingsinstantie van de ETA’s
wordt beïnvloed door nationale belangen en onvoldoende rekening houdt met het bredere Europese
belang. De Commissie diende daarom in 2017 een voorstel in om de verordeningen inzake de
Europese toezichthoudende autoriteiten (met inbegrip van de EBA) te herzien, dat onder meer
betrekking had op financierings- en bestuurskwesties. In het bijzonder was een van de
doelstellingen hiervan ervoor te zorgen dat de besluitvorming meer op de EU wordt gericht dan nu
het geval is. De Commissie heeft met name voorgesteld dat de EBA moet beschikken over een
directie met voltijdse leden, op basis van een een door de Commissie opgestelde shortlist, die door
de Raad worden benoemd en die geen stemrecht zouden hebben in de raad van de EBA.
De medewetgevers hebben echter geen overeenstemming kunnen bereiken over deze oplossing en
volgens de laatste politieke overeenkomst van 21 maart 2019 is het voorstel voor dergelijke
wijzigingen ingetrokken. De politieke overeenkomst van 21 maart 2019, die bedoeld is om het
bestuur van de Europese toezichthoudende autoriteiten op andere manieren te verbeteren, versterkt
evenwel de positie van de voorzitter. Vanaf de inwerkingtreding van deze gewijzigde bepalingen
wordt de voorzitter benoemd door de Raad, na bevestiging door het Europees Parlement, op basis
van een shortlist van gekwalificeerde kandidaten die door de raad van toezichthouders wordt
opgesteld met hulp van de Commissie. Hij of zij zal ook stemrecht hebben in het belangrijkste
besluitvormingsorgaan van de raad van toezichthouders en het uitdrukkelijke recht hebben om
ontwerp-besluiten ter goedkeuring voor te leggen.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Aanbeveling 5: De bestuursstructuur moet waarborgen dat voldoende rekening wordt
gehouden met de EU-belangen
De Commissie aanvaardt de aanbeveling en is akkoord dat de bestuursstructuur van de Europese
Bankautoriteit (en de andere Europese toezichthoudende autoriteiten) ervoor moet zorgen dat
voldoende rekening wordt gehouden met de EU-belangen.
De Commissie zal de werkzaamheden van de EBA in 2022 opnieuw evalueren, zoals vereist op
grond van artikel 81 van Verordening 1093/2010 (en in overeenstemming met de politieke
overeenkomst van 21 maart 2019 tussen de medewetgevers). In deze evaluatie zal ook rekening
worden gehouden met de bestuursstructuur van de EBA. Op basis van de resultaten van die
evaluatie zal de Commissie bepalen of verdere verbeteringen van de bestuursstructuur van de EBA
gerechtvaardigd zijn.
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EBA’S ANTWOORDEN OP HET SPECIAAL VERSLAG VAN DE EUROPESE REKENKAMER
OVER DE EU-BREDE STRESSTEST

27 mei 2019

EBA’s antwoorden op het speciaal
verslag van de Europese Rekenkamer
over de EU-brede stresstest
Algemene opmerkingen
EBA is ingenomen met het verslag van de Europese Rekenkamer en erkent de inspanningen van de
Rekenkamer om waardevolle inzichten te verschaffen om de efficiëntie van de EU-brede stresstest
in de toekomst te verbeteren.
Sinds 2011 heeft EBA vier stresstests uitgevoerd. De aankondiging van de stresstest heeft een
aanzienlijke mate van preventieve actie mogelijk gemaakt. De stresstests hebben bijgedragen tot
een aanzienlijke versterking van de kapitaalpositie van de Europese banken, tot een passende
identificatie van niet-renderende leningen en tot lopende maatregelen om deze te reduceren. Ook
is het inzicht van de markt in het EU-banksysteem er aanzienlijk door verbeterd.
Terwijl de individuele beoordeling van banken de verantwoordelijkheid blijft van de nationale
toezichthouders, baseert EBA haar analyse op statistische instrumenten die het mogelijk maken de
eigen resultaten van banken te toetsen aan die van andere. Door een ruime, grensoverschrijdende
steekproef van banken te gebruiken en informatie samen te brengen die voorheen alleen op
nationaal niveau beschikbaar was, heeft EBA de eerste uitgebreide databank van dit soort in Europa
opgezet.
Net als in de VS worden de resultaten van de EU-brede stresstests per bank bekendgemaakt, maar
nooit eerder werd op EU-niveau zulke gedetailleerde informatie verstrekt, wat ook erkend wordt
in het verslag van de Rekenkamer. Dit is een bijkomend voordeel in een versnipperd
toezichtlandschap zoals dat van de EU. De bekendgemaakte cijfers vullen de resultaten aan en
worden door de marktdeelnemers gebruikt om hun eigen stresstests uit te voeren of voor
algemene analyses.
Bij de tests zijn veel actoren betrokken en gelden krappe termijnen. Dit leidt noodzakelijkerwijs tot
bepaalde uitdagingen voor de bestuursstructuur, die bij elke stresstest moeilijk is maar nog meer
wanneer deze over de hele regio wordt uitgevoerd. De rol van EBA als coördinator, ontwikkelaar
en bewaker van de methodologie moet worden afgestemd op een wettelijk kader waarin EBA een
1

EBA’S ANTWOORDEN OP HET SPECIAAL VERSLAG VAN DE EUROPESE REKENKAMER OVER DE EUBREDE STRESSTEST

beperkte rol bij het waarborgen van de kwaliteit van de resultaten van banken heeft en schaarse
middelen.
Zoals in het verslag wordt opgemerkt, vergt de EU-setting extra inspanningen om te zorgen voor
consistentie tussen banken die tot verschillende rechtsgebieden behoren en die aan niet volledig
geharmoniseerde regels en toezichtpraktijken onderworpen zijn. EBA verbindt zich ertoe de
aanbevelingen van de Rekenkamer mee te nemen in de lopende discussie over mogelijke
wijzigingen op langere termijn in de EU-brede stresstests.
Waar nodig heeft EBA voor deze antwoorden contact gehad met het ESRB en de ECB.

Gedetailleerde opmerkingen
Samenvatting
VII.
EBA wijdt niet verder over haar eigen bestuur uit dan wat bekendgemaakt is in het “Advies van de
Europese Bankautoriteit betreffende de openbare raadpleging over de werking van de Europese
toezichthoudende autoriteiten”.

VIII.
Het lidmaatschap van de raad van toezichthouders van EBA en van de algemene raad van het ESRB
(en van hun subgroepen) valt grotendeels samen. Bijgevolg is er tijdens het hele proces
samenwerking tussen deze twee organisaties.

IX.
De rol van EBA weerspiegelt haar bestuur en middelen. Dit aspect speelt een essentiële rol in veel
besluiten over het opzetten en uitvoeren van de tests.
De momenteel toegepaste taakverdeling voor stresstests tussen EBA en de bevoegde autoriteiten,
waarbij deze laatste de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging dragen, is gezien
de huidige juridische context, het huidige bestuur en de huidige middelen een voorzichtige en
efficiënte manier om de tests uit te voeren. EBA verheugt zich over de nauwe en succesvolle
samenwerking die de afgelopen jaren in het kader van de stresstests heeft plaatsgevonden met de
bevoegde autoriteiten, met inbegrip van het ECB-Bankentoezicht. Die samenwerking heeft geleid
tot een sterkere en meer geloofwaardige aanpak van de stresstests.

X.
EBA wil benadrukken dat deze opmerking moet worden gelezen in samenhang met het debat
tussen bevoegde autoriteiten over de openbaarmaking van pijler 2-vereisten. Vóór de zeer recente
wijzigingen in de wetgeving inzake kapitaalvereisten was er geen expliciete verplichting om het
niveau van pijler 2-vereisten van banken bekend te maken. Dit zal veranderen met de wijzigingen
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van de wetgeving inzake kapitaalvereisten (Verordening 575/2013 en Richtlijn 2013/36/EU) (zie
artikel 447: Openbaarmaking van kernmaatstaven), die in juli 2019 in werking treden.

Het EBA-verslag is een feitenverslag, maar EBA benadrukte dat de resultaten moeten worden
gelezen in samenhang met het macro-economische scenario.

Inleiding
7.
De rol van EBA weerspiegelt haar wettelijke mandaat, dat haar geen specifieke
verantwoordelijkheden op het gebied van kwaliteitsborging geeft en slechts beperkte middelen.

Opmerkingen
14.
De EU-brede stresstest is van groot belang geweest om zwakke plekken bloot te leggen en heeft
geleid tot maatregelen om de EU-bankensector te herkapitaliseren. De ongekende
openbaarmaking van blootstellingen van banken heeft ook voor meer marktdiscipline gezorgd.
Maar zoals elke andere stresstest heeft de EU-brede stresstest niet de ambitie om alle mogelijke
risico’s te dekken. EBA heeft deze beperking altijd duidelijk gecommuniceerd en uitgelegd in haar
verslagen.

20.
Banken die een herstructurering ondergaan, zijn van de steekproef uitgesloten omdat ‘de
levensvatbaarheidsbeoordelingen van DG COMP in het kader van staatssteunprocedures’
regelmatig door de Europese Commissie zelf tegen het licht worden gehouden. Bovendien zou de
aanname van een statische balans minder optimaal zijn voor herstructurerende banken, met name
wanneer schuldafbouw deel uitmaakt van de voorwaarden voor het ontvangen van staatssteun.

21.
EBA wil erop wijzen dat het doel van de stresstest is een toekomstgerichte visie te geven op
potentiële risico’s voor banken. Daarom moet het uitgangspunt een neutrale selectie van banken
zijn, zonder apriori’s. Anders zou er bij de selectie vooringenomenheid kunnen bestaan, waardoor
toezichthouders alleen ‘zwakkere’ banken selecteren op basis van risico-indicatoren uit het
verleden en banken met potentiële maar nog niet bekende zwakke plekken over het hoofd zien.
De meeste banken uit de in het eerste streepje genoemde landen maakten deel uit van een
steekproef waarop door de ECB stress is toegepast. Van die stresstest is in februari 2019 een verslag
gepubliceerd waarin de resultaten in geaggregeerde vorm werden bekendgemaakt (met
uitzondering van Griekenland, waarvoor de gegevens per bank werden bekendgemaakt).
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22.
Wat dit deel van het verslag betreft, merkt EBA op dat haar stresstest één enkel ongunstig scenario
gebruikt en dus niet alle systeemrisico’s kan dekken maar zich toespitst op de belangrijkste. De
opneming van een extra scenario zou de test zwaarder maken, waardoor de gevolgen qua kosten,
baten en middelen zouden moeten worden beoordeeld.

26-33.
Wat dit deel van het verslag betreft, merkt EBA op dat de EU-brede stresstest, zoals elke andere
stresstest, niet de ambitie heeft om alle mogelijke risico’s te dekken. EBA heeft deze beperking
altijd duidelijk gecommuniceerd en uitgelegd in haar verslagen.

27.
Hoewel dit proces niet gedocumenteerd is, dragen de regelmatige risicobeoordelingsactiviteiten
van EBA, bijvoorbeeld het EBA-risicodashboard, ertoe bij dat haar personeel standpunten over het
scenario kan ontwikkelen. Bovendien wordt in de volgende paragraaf van de Rekenkamer de
bijdrage van ESRB-leden aan de ESRB-risicobeoordeling erkend, wat ook EBA’s bijdrage omvat.

30.
De EBA-stresstest is een scenarioanalyse, waarbij op macro-economische variabelen stress wordt
toegepast volgens een risicoverhaallijn (input) en onder stress staande bankspecifieke variabelen
(output) vervolgens door de banken worden geschat volgens de gemeenschappelijke methode. Een
aanzienlijke toename van het aantal niet-renderende leningen is daarom het resultaat en niet het
uitgangspunt van de test, en de voorzieningen voor kredietrisico nemen inderdaad toe in de
stresstest. Er zij ook op gewezen dat in het ongunstige macrofinanciële scenario voor de EU-brede
bankenstresstest 2018 wordt gesteld dat ‘de toename van het kredietrisico van kredietnemers
ertoe zou leiden dat banken met meer niet-renderende leningen en een daarmee gepaard gaande
stijging van gederfde rente worden geconfronteerd’.
Voorts wil het ESRB erop wijzen dat de door de algemene raad vastgestelde risico’s de meer
gedetailleerde terminologie van de bottom-upenquête omvatten, zodat de risico’s met betrekking
tot de kwaliteit van de activa onder risico 2 in bijlage II bij het verslag vallen.

31.
De bewering is juist maar gaat voorbij aan het feit dat een stresstest voor liquiditeit en een
stresstest voor solvabiliteit methodologisch verschillen. In dat opzicht is de EU-brede stresstest een
solvabiliteitsoefening en geen liquiditeitstest. Het liquiditeitsrisico moet op andere manieren
worden nagegaan, bijvoorbeeld aan de hand van de liquiditeitsdekkingsratio en de
nettostabielefinancieringsratio. Een stresstest voor liquiditeit vergt een andere oefening (zoals die
welke de ECB in 2019 uitvoert) en kan, aangezien de tijdshorizonnen verschillen, nauwelijks in de
huidige EU-brede stresstest worden opgenomen wegens: i) de tijdshorizon ervan, ii) de aanname
van een statische balans, en iii) de gedetailleerde openbaarmaking van resultaten per bank.
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32.
Het ESRB heeft, in overeenstemming met zijn mandaat en wanneer het dit passend acht, in zijn
risicobeoordeling analyses van gegevens op het niveau van individuele banken opgenomen,
afkomstig uit meerdere bronnen. Het ESRB is belast met het macroprudentieel toezicht op het
financiële stelsel van de EU en de voorkoming en beperking van systeemrisico’s, en niet met
microprudentieel toezicht op banken.

33.
Het EBA-risicodashboard wordt gebruikt als informatiebron om de EBA-medewerkers te helpen bij
het ontwikkelen van hun mening over het ESRB-scenario. Bovendien wordt, zoals hierboven
vermeld, de input van ESRB-leden aan de risicobeoordeling erkend, wat ook EBA’s bijdrage omvat.

34.
De EBA-stresstest is een scenarioanalyse, waarbij op macro-economische variabelen stress wordt
toegepast volgens een risicoverhaallijn (input) en onder stress staande bankspecifieke variabelen
(output) vervolgens door de banken worden geschat volgens de gemeenschappelijke methode.
Zoals hierboven vermeld, is de verhaallijn van het scenario het resultaat van een gezamenlijke
inspanning van EBA en het ESRB. Het lidmaatschap van de EBA-raad van toezichthouders (en diens
substructuren) en van de algemene raad van het ESRB (en diens substructuren) overlapt
grotendeels. Daarom zijn in beide organisaties dezelfde bevoegde autoriteiten vertegenwoordigd,
wat ook betekent dat tijdens het hele proces met alle betrokken actoren van gedachte wordt
gewisseld en wordt gediscussieerd over het ontwerp van het scenario.

36.
Het scenario omvatte schokken van zowel de reële als de financiële sector.

37.
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen de oorzaken van het scenario en de wisselwerking
ervan met andere risico’s en zwakke plekken, die niettemin worden weergegeven in de verhaallijn
en in de kalibratie van het scenario. Voorts benadrukt het ESRB dat de bedreigingen voor de
financiële stabiliteit die ten grondslag liggen aan het negatieve scenario, geen onbedoelde gevolgen
zijn van toekomstige besluiten inzake het monetaire beleid.

38.
Risico’s binnen de EU spelen een belangrijke versterkende rol in het scenario. Een ongunstige
terugkoppeling tussen een lage winstgevendheid van banken en een lage nominale groei, alsook
zorgen ten aanzien van de houdbaarheid van de publieke en private schulden worden expliciet in
de verhaallijn vermeld en spelen een essentiële rol bij het kalibreren van schokken. Het ontwerp
van het scenario zorgt ervoor dat de banken die te veel aan deze risico’s zijn blootgesteld, door de
5
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test worden geïdentificeerd, met inbegrip van de mogelijkheid van bankfaillissementen als dit door
de gegevens wordt ondersteund. Bovendien vallen zij, gezien de bredere implicaties van
versterkingseffecten, gewoonlijk buiten het microprudentiële bereik van de stresstest van EBA.

43.
De ECB en het ESRB zijn van oordeel dat de opmerking van de Rekenkamer dat de betrokkenheid
van nationale autoriteiten bij het proces niet bevorderlijk was voor een objectief scenario, geen
volledige beschrijving van het scenario-ontwikkelingsproces biedt.

Tekstvak 1.
Wat betreft de opmerkingen van de Rekenkamer over de toepassing van een grotere mate van
ernst, merken het ESRB en de ECB op dat elk model dat op historische gegevens gebaseerd is,
beperkingen heeft en dat in het hele proces het oordeel van beleidsmakers een input vormt. Tijdens
het hele proces vonden veel besprekingen plaats en de bevoegde autoriteiten hadden verschillende
standpunten over de gepaste mate van ernst voor hun land, maar deze standpunten en
besprekingen leidden niet automatisch tot acties. Elke beslissing werd genomen op een
transparante manier in samenwerking met de hele taskforce.

45.
Wat betreft de opmerking van de Rekenkamer dat zeer uiteenlopende schokniveaus op de landen
werden toegepast, moet worden opgemerkt dat de variatie van de schokken naargelang van het
land blijkbaar voortvloeit uit de verhaallijn – zie Bianchi (2019), ‘De rol van landenfactoren in de
EBA-stresstest 2018’, nr. 1/FS/19, Centrale Bank van Ierland.
De algemene ernst van het scenario in Zweden is te verklaren door de grote woningprijsschok, die
in dat land zwakke plekken in de vastgoedmarkt weerspiegelde.

Tekstvak 3.
De stresstestscenario’s voor de VS en de EU verschillen van dat van de Bank of England omdat zij
een lage inflatie over de hele periode van drie jaar bevatten in plaats van een sterke stijging van de
prijzen zoals voor het VK wordt aangenomen. Bovendien zijn er verschillen in de toepassing van de
schok op de langetermijnrente. Het EU-brede stresstestscenario gaat uit van een relatief lichte
stijging van de rentetarieven op tien jaar, terwijl het scenario van de Bank of England een sterke
stijging simuleert. Anderzijds gaat het Comprehensive Capital Analysis and Review-scenario van de
VS uit van een daling van de langetermijnrente.
De schok voor de werkloosheid in de ongunstige EU-brede stresstest is minder dan in alle andere
stresstestscenario’s, maar het uiteindelijke werkloosheidsniveau voor de EU is het hoogste van alle
stresstests.

58.
De methode kan niet elk afzonderlijk geval verklaren. Mogelijke verbeteringen moeten voldoende
details opleveren zonder dat de methode te ingewikkeld wordt.
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60.
Het is waar dat de modellen tekortkomingen kunnen vertonen, maar de bottom-uptest wordt
aangevuld met:
I.

in de methode opgenomen beperkingen;

II.

een kwaliteitsborgingsproces (en handleidingen voor kwaliteitsborging);

III.

beschrijvende statistieken;

IV.

kredietrisicobenchmarks;

V.

een breed scala aan instrumenten om de vergelijkbaarheid van de resultaten te
waarborgen.

62.
De gehanteerde aannames zijn gebaseerd op de bevindingen van de desbetreffende economische
literatuur of op geavanceerde stresstestmethoden.

63.
De precieze coëfficiënten worden niet met de banken gedeeld om de doeltreffendheid van de EUbrede stresstest te waarborgen. Het is belangrijk op te merken dat het bieden van volledige
transparantie over de EBA/ECB-benchmarks en de modellen van concurrenten zou indruisen tegen
het doel om een (beperkte) bottom-upstresstest uit te voeren, aangezien een van de belangrijkste
doelstellingen ervan is om het risicobeheer en de modelleringscapaciteit van banken te helpen
bevorderen. Bij een bottom-upbenadering moeten de deelnemende instellingen zich concentreren
op het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande modellen, in plaats van te
proberen op de verwachtingen van de toezichthouders te anticiperen. Bovendien, als de banken
toegang zouden krijgen tot de hele reeks elasticiteiten die aan de EBA/ECB-benchmarks ten
grondslag liggen, zou het voor hen te gemakkelijk zijn om hun stresstestprognoses en vereiste
modeldocumentatie op zodanige wijze aan te passen dat het voor de bevoegde autoriteiten
praktisch onmogelijk zou worden om de resultaten van de banken naar behoren aan te vechten.

66.
De aanname van een statische balans dient om het effect van de stresstest te analyseren volgens
het ceteris paribus-principe. De mogelijke verzachtende ingrepen van managers worden
beschouwd als onderdeel van de SREP. Als deze benadering zou worden gewijzigd, zouden
aanzienlijk meer middelen nodig zijn voor de kwaliteitsborging en voor het beoordelen van de
geloofwaardigheid van de bestuurlijke maatregelen.
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68.
EBA is niet verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging maar verstrekte wel een aantal
instrumenten om de bevoegde autoriteiten te helpen (beschrijvende statistieken,
kwaliteitsborgingsverslagen). Zie ook EBA’s antwoord met betrekking tot inspecties ter plaatse.

75.
EBA is het met de Rekenkamer eens dat de beperkte middelen het niet mogelijk maakten om
systematisch uitgebreide informatie te verzamelen over de mate waarin de resultaten in positieve
of negatieve zin zouden hebben verschild als er geen beperkingen waren. Niettemin heeft EBA, wat
betreft het beoordelen van de werking van de stresstestmodellen van banken aan de hand van
minimumnormen, de bevoegde autoriteiten beschrijvende statistieken verstrekt, alsook
kwaliteitsborgingsverslagen om de bevoegde autoriteiten tijdens het kwaliteitsborgingsproces te
helpen bij het aanvechten van de schattingen van banken in het kader van de stresstest.
Wat de kredietrisicobenchmarks betreft, zijn in 2018 in het kredietrisicomodel velden opgenomen
die de banken moeten invullen indien zij kredietrisicobenchmarks gebruiken, zodat deze informatie
in feite aan de banken is gevraagd. Niettemin erkende EBA dat de manier waarop banken het
gebruik van benchmarks signaleerden, als inconsistent werd beschouwd, en daarom worden voor
de volgende stresstest op dit punt wijzigingen verwacht. De banken moeten nadere richtsnoeren
krijgen over de voorwaarden waaronder het gebruik van benchmarks moet worden gesignaleerd.
De ECB merkt in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit op dat op het niveau van de banken
een groot aantal stresstestmodellen in gebruik is die niet onderworpen zijn aan toezichtcontroles
of goedkeuring. Daarom is de ECB, met de middelen en tijd die tijdens de stresstest beschikbaar
zijn, niet in staat om alle modellen systematisch aan een kwaliteitscontrole te onderwerpen.
Wanneer de cijfers echter ongeloofwaardig waren, werden de desbetreffende modellen
aangevochten.

76.
EBA wil erop wijzen dat, hoewel in de handleiding voor kwaliteitsborging wordt voorgesteld dat de
bevoegde autoriteiten een dergelijke zelfbeoordeling zouden uitvoeren, er geen vereiste is
opgenomen om deze beoordeling met EBA te delen.

79.
EBA wil erop wijzen dat, waar mogelijk (kredietrisico en nettorente-inkomsten), besloten is om voor
alle EU-, GTM-en Noordse landen statistieken te verstrekken per land van de tegenpartij.

82.
Bij een stresstest waar het niet een kwestie is van slagen of falen, is het niet de bedoeling banken
te identificeren die falen, maar na te gaan welke banken zwakker zijn en meer toezicht verdienen.
De bank waarnaar dit punt lijkt te verwijzen, had in feite in de stresstest een van de hoogste
8
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onttrekkingen van kapitaal. Verificaties van de uitgangspuntgegevens worden trouwens uitgevoerd
door de bevoegde autoriteiten.

83.
Aan inspecties ter plaatse gaan gewoonlijk maanden voorbereiding en planning vooraf. Wat de
benodigde middelen betreft, moet worden benadrukt dat bijvoorbeeld één inspectie ter plaatse
meer dan 50 manweken werk ter plaatse kan vergen, afhankelijk van de reikwijdte van het
onderzoek en de complexiteit van het onderzochte geval.

87.
EBA verheugt zich over de bevinding in verband met transparantie over de test, welke een grote
hoeveelheid informatie verschaft. Zij erkent dat de enige ontbrekende informatie het niveau van
pijler 2-vereisten betreft, wat een weerspiegeling is van het debat dat in de EU aan de gang is over
de openbaarmaking ervan.
Zie ook de opmerking hieronder over de paragraaf betreffende de openbaarmaking van
kapitaalvereisten.

90.
Er zij op gewezen dat in het stresstestmodel informatie is opgenomen over migratie tussen
verschillende fasen, zodat nieuwe noodlijdende activa worden geregistreerd.

91.
EBA wil erop wijzen dat alle punten in deze paragraaf duidelijke aspecten benadrukken die
kenmerkend zijn voor een bottom-up-stresstest.
De in het tweede streepje vermelde vergelijking tussen interne modellen en standaardbenadering
is opgelegd door de verordening kapitaalvereisten en niet door de EBA-methode.

92.
De voetnoot bij deze paragraaf is feitelijk correct maar vermeldt niet dat deze vergelijking ook kan
worden bekeken per bank in de verstrekte afzonderlijke spreadsheets.

93.
Het EBA-verslag over de resultaten van de stresstest is een zeer neutrale samenvatting van de
resultaten en is bedoeld om informatief maar onpartijdig te zijn. Het biedt volledige transparantie
over de resultaten en de onderliggende blootstellingen maar de beoordeling wordt overgelaten
aan de bevoegde autoriteiten en andere belanghebbenden. De stresstest is dan ook het beginpunt
en niet het eindpunt van de procedure voor toetsing door de toezichthouder.
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95.
EBA wil benadrukken dat dit moet worden gelezen in samenhang met het debat over
openbaarmaking van pijler 2-vereisten. Vóór de zeer recente wijzigingen van de wetgeving inzake
kapitaalvereisten was de publicatie van de niveaus van pijler 2-vereisten van banken niet verplicht,
en de meningen over de voordelen van deze volledige transparantie liepen uiteen.
EBA is het er niettemin mee eens dat een aantal verbeteringen op dit gebied nodig zijn, vooral in
het verlengde van de toespraak van de voormalige voorzitter van EBA bij de Nationale Bank van
Roemenië (november 2018).

97-100.
In de SREP-richtsnoeren wordt gewezen op de belangrijke rol van beperkende maatregelen om de
instelling in staat te stellen binnen een passende termijn volledig aan haar toepasselijke
kapitaalvereisten te voldoen. Dit wordt in dit verslag inderdaad erkend. Aangezien de stresstest van
EBA gebaseerd is op de aanname van een statische balans, is voorzichtigheid geboden bij een
eenvoudige vergelijking van de resultaten van de stresstest en de kapitaalvereisten.

101.
EBA wil erop wijzen dat deze zin alleen kan worden opgevat als gericht op de beoordeling van de
gevoeligheid van banken voor het scenario. De veerkracht hangt ook af van het kapitaalstartpunt
van banken, dat in de loop van de tijd kan worden vergeleken.
In feite heeft de EU-brede stresstest bijgedragen tot de geleidelijke toename van het kapitaal van
banken, wat wordt bevestigd door de evolutie van het CET 1-ratiostartpunt in de loop van de tijd.

102.
EBA beweert niet een gezondverklaring af te geven, en dit wordt ook niet gesuggereerd in haar
verslagen. Zij benadrukt daarentegen altijd dat de resultaten moeten worden gelezen in
samenhang met haar follow-upacties en aannames, en dat ze met name moeten worden opgevat
als een uitgangspunt voor besprekingen met de bevoegde autoriteiten.
EBA beoordeelt niet of de banken op dit moment tegen de financiële crisis van 2008 of enige andere
crisis opgewassen zouden zijn, aangezien dat alleen zou kunnen met een scenario dat precies
hetzelfde is.

Conclusies en aanbevelingen
108.
De rol van EBA weerspiegelt haar wettelijke mandaat, dat haar geen specifieke
verantwoordelijkheden op het gebied van kwaliteitsborging geeft en slechts beperkte middelen.
De enige manier om EBA meer te betrekken bij het kwaliteitsborgingsproces is door meer middelen.
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Daarnaast moet worden bekeken wat de gevolgen daarvan zijn voor de kosten van de stresstest en
de mogelijke overlapping met de werkzaamheden van toezichthouders (zoals het GTM).
EBA benadrukt dat vergelijkbaarheid bereikt wordt door de publicatie van zeer gedetailleerde
gegevens en dat zij transparante uitleg geeft over mogelijke verschillen tussen banken. Ook
verstrekt EBA de bevoegde autoriteiten benchmarkinginstrumenten voor hun kwaliteitsborging.

109.
EBA is het met de Rekenkamer eens dat deze activiteiten, ongeacht het wettelijke mandaat,
arbeidsintensief zijn en daarom niet kunnen worden uitgevoerd met de zeven voltijdequivalenten
(met inbegrip van statistici) die momenteel aan de stresstest werken. Bovendien moeten de
specifieke toetsingen en inspecties worden georganiseerd, aanbesteed enz., wat bijna onmogelijk
is in het tijdsbestek van de stresstest, vooral niet als weinig of geen budget aan deze taken wordt
toegewezen.

Aanbeveling 1 – EBA moet meer controle krijgen over het proces van de stresstest
EBA stemt in met deze aanbeveling. Er moet worden benadrukt dat het welslagen ervan afhankelijk
is van: i) het verkrijgen van de aanzienlijke extra middelen, zoals reeds aangegeven en zoals
aanbevolen door de Rekenkamer zelf; ii) een bestuur dat geschikt is voor het beoogde doel, zoals
besloten door de Commissie op basis van de aanbeveling van de Rekenkamer.
Het is ook belangrijk overlappingen te vermijden met de taken die de bevoegde autoriteiten reeds
uitvoeren.

Aanbeveling 2 – De huidige bottom-upprocedure aanvullen met top-downelementen
EBA stemt in met deze aanbeveling. Er moet worden benadrukt dat het welslagen ervan afhankelijk
is van het verkrijgen van extra middelen.
Bovendien zijn in dit geval specifiek personeel en een specifiek budget nodig. Voor het opzetten
van een volledig nieuw top-downmodel is specifieke deskundigheid vereist en mogelijk de hulp van
consultants, maar een geleidelijke invoering van top-downelementen, waarbij EBA en de betrokken
actoren zich vroeg voorbereiden om deze elementen tegen 2022 in te voeren, kan haalbaar zijn.

110.
Beslissingen over de steekproef worden niet willekeurig genomen maar zijn gebaseerd op de
criteria die zijn opgenomen in de methode en op de formele feedback van de bevoegde
autoriteiten.
EBA wil erop wijzen dat, aangezien het eigenlijke doel van de stresstest is potentieel zwakke banken
te identificeren, de selectie van de steekproef neutraal moet zijn. Er kunnen namelijk banken zijn
die op basis van risico-indicatoren uit het verleden als veilig worden beschouwd maar die zeer
gevoelig zijn voor een ongunstige schok.
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Aanbeveling 3 – Banken selecteren op basis van risico in plaats van uitsluitend op basis
van omvang
EBA stemt ten dele in met deze aanbeveling. EBA zal de geografische dekking opnieuw bekijken.
EBA heeft echter een ander standpunt dan de Rekenkamer wat betreft het gebruik van
risicogebaseerde criteria ter aanvulling van het criterium omvang bij het bepalen van de steekproef
voor de EU-brede stresstest.

111.
EBA merkt op dat in beide gevallen het uiteindelijke effect zou worden gemeten in termen van
verslechtering van macro- en financiële variabelen.

Aanbeveling 4 – Alternatieve stressscenario's invoeren
EBA stemt ten dele in met deze aanbeveling.
Wat punt 1 van de aanbeveling betreft: aangezien risico’s een mondiale oorsprong kunnen hebben,
behoudt EBA (in coördinatie met het ESRB) haar discretionaire bevoegdheid om de meest relevante
risico’s te kiezen.
Wat punt 2 van de aanbeveling betreft: dit zou voor de bevoegde autoriteiten, de banken en EBA
de last van de test verhogen. Zonder extra middelen kunnen meerdere scenario’s in de EU-brede
stresstest mogelijk niet worden beheerd.
Met betrekking tot punt 3 van de aanbeveling merkt EBA ook op dat zij de criteria voor beoordeling
van de ernst van het scenario kan verbeteren, maar dat het niet mogelijk zou zijn de niveaus van
ernst van elke parameter te kwantificeren – die is veeleer het resultaat van het globale scenario.
Naast de bezorgdheid in verband met de middelen ligt ook de tenuitvoerlegging vóór de stresstest
van 2020 moeilijk. Volgens het gebruikelijke tijdschema van de stresstest zou het ESRB slechts
enkele maanden de tijd hebben om deze aanzienlijke aanpassing in het ontwerp van het scenario
te bespreken, door te voeren en hierover een besluit te nemen.

Aanbeveling 5 – De bestuursstructuur moet waarborgen dat voldoende rekening wordt
gehouden met de EU-belangen
Het is niet aan EBA om commentaar te geven op haar eigen bestuur, en wij zullen elk besluit van
de Commissie aanvaarden.

114.
Pijler 2 en derhalve het totale kapitaalvereiste zijn niet gepubliceerd omdat de bevoegde
autoriteiten debatteren over de openbaarmaking van pijler 2-vereisten.
EBA wil een beknopt, feitelijk en toegankelijk verslag afleveren dat de resultaten van de stresstest
samenvat. Het verslag vormt een aanvulling op de rijkelijke gegevens die bij het vrijgeven van de
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resultaten van de stresstest worden verspreid. EBA staat klaar om na te denken over mogelijke
verbeteringen om de informatieve waarde van het verslag verder te verrijken.

Aanbeveling 6 – De informatieve waarde van de publicaties verbeteren
EBA stemt in met punt 1 van deze aanbeveling.
EBA stemt ten dele in met punt 2 van deze aanbeveling. Zij merkt op dat de stresstest het beginpunt
van het SREP-proces is en gebaseerd is op de aanname van een statische balans; verklaringen over
de veerkracht zouden misleidend kunnen zijn aangezien het aan de bevoegde autoriteiten is om de
veerkracht aan het eind van het SREP-proces te beoordelen. EBA zal de informatieve waarde van
het samenvattend verslag verhogen.
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In dit verslag wordt de uitvoering van de Uniebrede
stresstest voor banken beoordeeld die is verricht in het
kader van het mandaat dat aan de Europese Bankautoriteit
(EBA) is verleend. Het macro-economische stressscenario
gaf verslechterende economische omstandigheden te zien
die verband hielden met het referentiescenario, maar de
schok was minder ernstig dan aanvankelijk was
doorgegeven.
De negatieve effecten van de schok waren geconcentreerd
in enkele grote economieën, waarvan de meeste tijdens de
laatste recessie vrij goed presteerden, in plaats van in
landen die het meest getroffen waren door die crisis.
Bovendien werden de banken in het scenario niet
blootgesteld aan ernstige financiële schokken en was er
onvoldoende rekening gehouden met enkele relevante
systeemrisico’s.
Vanwege een gebrek aan middelen en de huidige
governanceregelingen verkeerde de EBA niet in een positie
om “de vergelijkbaarheid en de betrouwbaarheid van
methoden, praktijken en resultaten” te waarborgen, zoals
bepaald in de verordening. In plaats daarvan vertrouwde ze
voornamelijk op nationale toezichthouders. Een pluspunt is
dat er een grote hoeveelheid informatie was gepubliceerd.
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