
 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
T +352 4398 – 1  E eca-info@eca.europa.eu  eca.europa.eu 

 

 
 

Mededeling aan het Europees Parlement 

 
over het verzoek van het Europees Parlement om op de hoogte te worden gehouden 
inzake het probleem van toegang tot informatie in verband met de Europese Centrale 

Bank, zoals vastgelegd in paragraaf 29 van de kwijtingsprocedure 2016 
(2017/2188(DEC)) 

 

 

door kamer IV vastgesteld op haar vergadering van 13 december 2018 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

Achtergrondinformatie 
01 De Europese Rekenkamer (ERK) is de onafhankelijke extern controleur van de 
Europese Unie en onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van 
de Unie. In die hoedanigheid verricht de ERK doelmatigheidscontroles1 om goed 
financieel beheer, de verantwoording en transparantie te bevorderen. De ERK 
publiceert de resultaten van deze doelmatigheidscontroles in de vorm van speciale 
verslagen. 

02 In november 2016 publiceerde de ERK haar eerste speciaal verslag (29/2016)2 over 
het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM). Het GTM is het systeem van 
prudentieel toezicht op banken in de eurozone. Tijdens deze controle had de ERK grote 
moeite om controle-informatie te verkrijgen van de Europese Centrale Bank (ECB), de 
centrale toezichthouder binnen het GTM. Aangezien de ECB niet veel van de vereiste 
documenten verstrekte3, was de reikwijdte van de controle per definitie beperkt en 
werd een aantal belangrijke terreinen bijgevolg niet gecontroleerd. 

03 In december 2017 publiceerde de ERK haar eerste speciaal verslag (23/2017)4 over 
de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR). De GAR is de afwikkelingsautoriteit 
voor grote banken in de eurozone. Gedurende deze controle stond de GAR erop dat van 
de ECB afkomstige gegevens in de aan de ERK verstrekte controle-informatie zouden 
worden verwijderd, en verschafte de GAR geen van de ECB afkomstige documenten die 
in zijn bezit waren. Hierdoor kon de ERK de volledigheid van de afwikkelingsplannen niet 
nagaan, evenmin als de nauwkeurigheid van veel van de informatie die afkomstig was 
uit herstelplannen. 

04 In januari 2018 publiceerde de ERK haar tweede speciaal verslag (nr. 2/2018), dit 
keer over de crisisbeheersing door de ECB in verband met haar taken op het gebied van 

                                                      
1 Op basis van de internationale standaard nr. 300 van hoge controle-instanties (ISSAI). 

2 Speciaal verslag ERK nr. 29/2016: Het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme — een 
goede start maar verdere verbeteringen nodig. 

3 Zie met name paragraaf 19 en bijlage II van Speciaal verslag nr. 29/2016 van de ERK. 

4 Speciaal verslag ERK nr. 23/2017: De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad: de 
werkzaamheden aan een uitdagende opdracht voor de bankenunie zijn gestart, maar er is 
nog een lange weg te gaan. 
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bankentoezicht5. Opnieuw weigerde de ECB toegang tot de documenten die nodig 
waren, wilde de ERK haar taak kunnen uitvoeren. De ERK publiceerde dan ook slechts 
voorlopige conclusies over sommige aspecten van de crisisbeheersing door de ECB in 
het kader van haar taken op het gebied van bankentoezicht. Bijgevolg kon de ERK niet 
de doelmatigheid van de crisisbeheersing door de ECB in de praktijk bevestigen. 

05 In april 2018 erkende het Europees Parlement, in het kader van de kwijting aan de 
Commissie voor 2016, de inspanningen van de ERK en de ondervonden problemen. Het 
Parlement concludeerde met name dat het vanuit verantwoordingsoogpunt 
onaanvaardbaar is dat de gecontroleerde eigenmachtig beslist tot welke documenten 
de externe controleur toegang krijgt. Het riep de ECB op om samen te werken met de 
ERK en volledige toegang tot de vereiste documenten te bieden. Verder verzocht het 
Parlement de ERK om het uiterlijk in november 2018 te laten weten of er een oplossing 
was gevonden voor het probleem van toegang tot informatie.  

Het probleem en de inspanningen van 
de ERK 
06 Externe openbare controle is een essentieel onderdeel van een democratische 
samenleving en van de rechtsstaat in de EU. Zij speelt een belangrijke rol in het 
bevorderen van efficiëntie, verantwoording, doeltreffendheid en transparantie van het 
openbaar bestuur6. De rechtsstaat is een kernbeginsel van de democratie dat 
garandeert dat openbaar gemaakte rechtsregels en -processen op iedereen in de 
maatschappij (met inbegrip van mensen in overheidsposities) evenzeer van toepassing 
zijn. Dankzij verantwoording en transparantie zijn burgers en hun parlementen in staat 
om hun vertegenwoordigers en de uitvoerders van besluiten ter verantwoording te 
roepen voor hun handelen. De door de externe controleur opgestelde verslagen vormen 
een belangrijke bijdrage aan dit verantwoordingsproces. 

07 In de Europese Unie is verantwoording met name van belang bij bankentoezicht. 
Wanneer risico’s zich op dit gebied daadwerkelijk voordoen, kan dit de stabiliteit van de 
financiële stelsels en de interne markt in gevaar brengen. Na de financiële crisis droeg 
de wetgever het bankentoezicht op aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 
(GTM), vallend onder de rechtsbevoegdheid van de ECB. Er werden 

                                                      
5 Speciaal verslag ERK nr. 2/2018: De doelmatigheid van de crisisbeheersing voor banken 

door de ECB. 

6 Zoals erkend door de Verenigde Naties in Resolutie A/66/209. 
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toezichtbevoegdheden gedelegeerd aan de ECB omdat de Meroni-doctrine7 
beperkingen stelt aan de bevoegdheden die kunnen worden overgedragen aan EU-
agentschappen. Terwijl de ECB voorziet in het wettelijk kader en vijf vertegenwoordigers 
delegeert naar de raad van toezicht van het GTM, nemen de bevoegde nationale 
autoriteiten ook deel door 19 van hun eigen vertegenwoordigers naar de raad te 
delegeren. Zij verschaffen ook personele middelen, spelen een belangrijke rol in de 
inspecties ter plaatse en houden rechtstreeks toezicht op kleinere banken. Het resultaat 
is een complex systeem waarin de ECB veel discretionaire ruimte krijgt op grond van 
deskundige beoordeling op een zeer technisch en complex gebied, hoewel zij ook 
gebruikmaakt van samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten. Het gebrek 
aan verantwoording en transparantie binnen een dergelijk complex systeem zou een 
enorme negatieve impact kunnen hebben op de openbare financiën. Zelfs nu het 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme is ingesteld, staat het rechtskader onder 
bepaalde voorwaarden nog steeds staatssteun of afwikkelingssteun voor banken toe. 
Voorbeelden hiervan zijn onder meer preventieve herkapitalisaties, het 
overheidsinstrument voor stabilisatie en gebruikmaking van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds.  

08 Sinds 2015, zoals beschreven in de paragrafen 2 en 4, heeft de ERK aanzienlijke 
inspanningen geleverd om de verantwoording van het bankentoezicht in de eurozone 
te bevorderen ten behoeve van informatieverschaffing aan de wetgevers en het publiek 
over het niveau van doelmatigheid dat is bereikt in het onlangs opgezette systeem van 
EU-breed bankentoezicht. De ECB weigerde echter om belangrijke informatie te 
verschaffen.  

09 In juni 2015 waarschuwde het Contactcomité (CC) van de hoge controle-instanties 
van de Europese Unie dat er ten aanzien van bankentoezicht een controlegat was 
ontstaan nadat veel toezichthoudende taken waren overgedragen aan de ECB8. In 
antwoord daarop stelde de voorzitter van de Eurogroep in een brief aan het CC in 
december 2015 dat er geen controlegat was ontstaan, aangezien de ERK toereikende 
controlerechten had. Toch verzocht hij de Europese Commissie om de juridische 
haalbaarheid van een mogelijke kaderovereenkomst tussen de ERK en de ECB te 
onderzoeken. Deze oproep werd in juli 2016 gevolgd door een gezamenlijke brief aan 
de Europese Commissie van de presidenten van de hoge controle-instanties van 

                                                      
7 Zoals vastgesteld in de zaken 9/56 en 10/56, Meroni & Co, Industrie Metallurgiche/Hoge 

Autoriteit, Jurispr. 1958 blz. 11. 

8 Verklaring “De waarborging van volledig controleerbare, verantwoordingsgerichte en 
doeltreffende regelingen voor bankentoezicht na de invoering van het gemeenschappelijk 
toezichtmechanisme” van het CC. 
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Duitsland en Nederland in hun hoedanigheid van voorzitters van de taskforce van de CC 
inzake de bankenunie. In december 2017 publiceerde de taskforce Europese 
bankenunie van het Contactcomité een rapport9 waarin werd geconcludeerd dat er door 
toedoen van de ECB nog steeds een daadwerkelijk controlegat bestond. Verder riep het 
CC in november 2018 de wetgevers op om het mandaat van de ERK inzake het 
bankentoezicht van de ECB volledig af te stemmen op haar mandaat voor andere 
instellingen van de Unie10. 

10 De Europese Commissie benadrukte, in haar in oktober 2017 gepubliceerde 
evaluatie van de GTM-verordening11, dat de ECB verplicht was de ERK alle documenten 
of informatie te verstrekken die nodig waren om de ERK in staat te stellen de uit haar 
wettelijk mandaat voortvloeiende taken uit te voeren. Ook werden de ECB en de ERK in 
de evaluatie door de Commissie opgeroepen tot het sluiten van een interinstitutioneel 
akkoord waarin de procedures voor informatie-uitwisseling worden vastgelegd die de 
ERK toegang moeten verschaffen tot alle informatie die nodig is voor de vervulling van 
haar controlemandaat. 

11 Naar aanleiding van het voorstel van de Commissie verschafte de ERK de ECB in 
februari 2018 een ontwerpversie van een memorandum van overeenstemming (MvO) 
waardoor de ERK gemakkelijker toegang zou krijgen tot informatie die vereist is voor 
haar taakuitoefening, en die de ECB zekerheid verschaft inzake de verwerking van 
vertrouwelijke informatie.  

12 In november 2018 had de ECB nog niet gereageerd op of opmerkingen gemaakt bij 
het door de ERK voorgestelde MvO. Op verzoek van de ERK deelde de ECB de ERK in 
april 2018 mee dat zij de betrokken belanghebbenden aan het raadplegen was. In 
reactie op een andere vraag in juni 2018 informeerde de ECB de ERK dat zij een 
antwoord van de Commissie over deze kwestie afwachtte (zie bijlage I). 

                                                      
9 Verslag van de taskforce Europese bankenunie aan het Contactcomité van hoge controle-

instanties van de Europese Unie en de Europese Rekenkamer (14.12.2017). 

10 Verklaring van het CC (CC 1/2018) van 13 november 2018: 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2018/CC-
STATEMENT-SSM-DEFICIENCIES-NL.pdf 

11 Verordening (EU) nr. 1024/2013. 
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Het standpunt van de ERK 
13 Het mandaat van de ERK om onafhankelijke externe controles van de ECB te 
verrichten, is neergelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie12. 
Het wordt nader bepaald in art. 27, lid 2, van Protocol nr. 4: “De bepalingen van 
artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zijn 
uitsluitend van toepassing op een doelmatigheidscontrole van de ECB.” Bovendien 
wordt de ERK in de verordening tot vaststelling van het GTM specifiek verzocht “[…] 
rekening [te houden] met de bij deze verordening aan de ECB opgedragen 
toezichthoudende taken”13. In de Engelse versie van het Verdrag is er sprake van 
“operational efficiency” en hoewel “operational” ontbreekt in de Nederlandse, Franse 
en Duitse versie en niet wordt gedefinieerd in internationale controlenormen, is het 
begrip “doelmatigheid”, of ook wel “efficiëntie”, al lang geleden duidelijk gedefinieerd, 
zowel in de internationale controlenormen als in het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van de Unie en in de algemeen beschikbare 
Handleiding doelmatigheidscontrole van de ERK14. 

14 De ERK is van oordeel dat op het gebied van toezichthoudende activiteiten de 
beoordeling van de efficiëntie inhoudt dat wordt beoordeeld of de toezichthoudende 
instanties hun taken zodanig uitvoeren dat het risico op financiële instabiliteit en 
potentiële kosten voor begrotingsmiddelen tot een minimum wordt beperkt15. Bij de 
door de ERK verrichte doelmatigheidscontroles zal de regelmatigheid van afzonderlijke 
toezichtsbesluiten niet worden beoordeeld, zodat dit aspect van de nalevingsgerichte 
controle niet wordt uitgevoerd, aangezien deze besluiten aan juridische toetsing door 
het HvJ-EU zijn onderworpen. Ook zullen financiële controles nog steeds door 
onafhankelijke particuliere accountants worden verricht, zoals beoogd in de wetgeving.  

                                                      
12 Artikel 285 en artikel 287, lid 2, VWEU. 

13 Artikel 20, lid 7, van Verordening (EU) 1024/2013. 

14 Op basis van artikel 33 van het Financieel Reglement, Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046, duidt het begrip efficiëntie op “de beste verhouding tussen de ingezette 
middelen, de uitgevoerde activiteiten en de verkregen resultaten”. In de Handleiding 
doelmatigheidscontrole van de ERK, hoofdstuk 1.2.2, wordt het beginsel “efficiëntie” 
gedefinieerd als de beste verhouding tussen de ingezette middelen en de verkregen 
resultaten.  

15 De ERK is van mening dat de interpretatie van efficiëntie op het gebied van bankentoezicht 
niet noodzakelijk dezelfde is als voor monetair beleid. 
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15 Op grond van alle toepasselijke internationale normen is het de 
verantwoordelijkheid van de controleur om vast te stellen welke informatie nodig is 
voor het uitoefenen van zijn taken en het trekken van conclusies16. Verder bestaat er 
internationale erkenning van het belang voor hoge controle-instanties om onbeperkt 
toegang tot informatie te krijgen17. Dit is ook van toepassing op de ERK, die het recht 
heeft om van de ECB “alle bescheiden en inlichtingen (…) die nodig zijn voor de vervulling 
van haar taak”18 te vragen, zoals bepaald in het Verdrag. Het zou dan ook 
onaanvaardbaar zijn dat enige gecontroleerde kan bepalen in hoeverre toegang tot 
documenten wordt verleend dan wel deze toegang op enige wijze beperkt. Sinds 2015 
heeft de ECB als gecontroleerde echter eigenmachtig besloten welke informatie zij 
noodzakelijk acht voor de taakuitoefening door de ERK. 

16 In het verleden betoogde de ECB dat het niet verenigbaar zou zijn met haar 
onafhankelijkheid als centrale bank indien zij zou worden onderworpen aan een externe 
doelmatigheidscontrole. Het is echter gebruikelijk in veel geavanceerde economieën en 
in de EU-lidstaten dat bankentoezicht wordt onderworpen aan een externe openbare 
controle, zelfs als het bankentoezicht wordt uitgeoefend door een centrale bank19. Dit 
bewijst niet alleen dat externe openbare controle verenigbaar is met de 
onafhankelijkheid van centrale banken en de beginselen van Bazel voor 
bankentoezichthouders, maar ook dat het een fundamenteel beginsel voor goed 
openbaar bestuur is. In overeenstemming met deze feiten heeft een lid van de raad van 
bestuur van de ECB ook de noodzaak onderkend van passende 
verantwoordingsverplichtingen, met inbegrip van externe openbare controle (zie 
tekstvak 1)20. 

                                                      
16 Bijv. ISA 200, ISSAI 1 en 10. 

17 ISSAI 1, sectie 10, en ISSAI 10, beginsel 4, zoals erkend door de Verenigde Naties in 
Resolutie A/66/209. 

18 Artikel 287, lid 3, VWEU, dat volledig van toepassing is op het mandaat van de ERK ten 
aanzien van de ECB. 

19 Bijv. in de VS en Canada (zie Speciaal verslag nr. 29/2016 van de ERK, bijlage V), en 
bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Nederland (zie het verslag van de taskforce 
Europese bankenunie aan het Contactcomité van hoge controle-instanties, aanhangsel 1). 

20 Toespraak door Yves Mersch over “Central bank independence revisited” 
(onafhankelijkheid van centrale banken herbezien) op 30 maart 2017. 
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Tekstvak 1 

Passages uit de toespraak van Yves Mersch over “Central bank 
independence revisited” 

In artikel 130 van het Verdrag en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie wordt duidelijk dat de onafhankelijkheid die de ECB geniet, beperkt is 
tot de uitvoering van de taken die aan het Eurosysteem zijn opgedragen (…). De 
taken en functies die de ECB krachtens secundaire wetgeving zijn opgedragen [zoals 
bankentoezicht] vallen derhalve niet binnen de reikwijdte van het beginsel van 
onafhankelijkheid als bedoeld in artikel 130 van het Verdrag (…). 

De verantwoordingsplicht van de ECB ten aanzien van haar toezichthoudende taken 
verschilt van en gaat verder dan die voor haar taak op het gebied van monetair 
beleid vanwege de mogelijke impact op belastingbetalers. 

17 Bovendien maakte het Hof van Justitie van de Europese Unie duidelijk dat de ECB 
weliswaar grote onafhankelijkheid geniet bij de uitoefening van de taken die haar 
krachtens het Verdrag zijn opgedragen, maar dat dit “niet tot gevolg heeft dat zij volledig 
losstaat van de Gemeenschappen en buiten elke communautaire rechtsregel valt”. Met 
name stelde het Hof van Justitie dat de ECB is onderworpen aan “verschillende vormen 
van communautair toezicht, met name van het Hof van Justitie en de Rekenkamer”21. 
Ook bepaalde het Hof dat taken weliswaar kunnen overlappen, maar compleet 
verschillen: “… dient het Hof zich bij zijn beslissing over het algemeen te laten leiden 
door het voorwerp van de procedure. De Rekenkamer kan daarentegen […] ook op eigen 
initiatief stappen ondernemen en de omvang van de controle – binnen de grenzen van 
haar bevoegdheden – zelf bepalen”22. 

18 In een verklaring aan een lid van het Europees Parlement23 stelde de ECB dat zij 
niet in staat was om bepaalde informatie aan de ERK te verstrekken vanwege haar 
geheimhoudingsvoorschriften. De primaire wetgeving vereist echter van elke EU-
instelling dat zij “de Rekenkamer op verzoek alle bescheiden en inlichtingen toe[zenden] 
die nodig zijn voor de vervulling van haar taak”24. De ERK beschikt dan ook over ruime 

                                                      
21 Arrest van 10 juli 2003, Commissie/ECB, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395, punt 135. 

22 Conclusie van advocaat-generaal Trstenjak, genomen op 25 mei 2011, Europese Commissie 
vs. Bondsrepubliek Duitsland, punt 71. 

23 Antwoord van Danièle Nouy, voorzitter van het GTM, van 21 maart 2018 op de brief 
(QZ006) van Miguel Viegas, lid van het Europees Parlement. 

24 Artikel 287, lid 3, VWEU. 
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rechten tot rechtstreekse toegang tot alle informatie die zij noodzakelijk acht voor de 
uitvoering van haar controletaken, met inbegrip van — waar nodig — vertrouwelijke 
documenten en bankspecifieke informatie. Indien de ECB in de loop van een 
toekomstige controle weigert om de ERK controle-informatie te verstrekken, of geen 
gehoor geeft aan een verzoek van de ERK om haar controle-informatie te verschaffen, 
heeft de ERK de mogelijkheid om de kwestie voor te leggen aan het Hof van Justitie van 
de EU. 

19 Het is dan ook vaste praktijk dat de ERK vertrouwelijke informatie beoordeelt en 
beschermt. Dit is het geval geweest bij veel controles, met inbegrip van controles van 
de Europese Autoriteit voor effecten en markten of de gemeenschappelijke 
afwikkelingsraad. Er moet ook worden benadrukt dat de ERK en haar personeel 
gebonden zijn aan een duidelijke geheimhoudingsplicht, die rechtstreeks voortvloeit uit 
het Verdrag, het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en het ethisch kader 
van de ERK25. Deze bepalingen bieden voldoende waarborgen om te verzekeren dat 
vertrouwelijke documenten die de ERK van haar gecontroleerden ontvangt, niet worden 
gedeeld met onbevoegden26. 

20 In het verleden heeft de ECB verklaard dat andere verantwoordingsvereisten, zoals 
die inzake haar jaarverslagen of beoordelingen van de Commissie, het ontbreken van 
adequate openbare controle compenseren. Opgemerkt moet worden dat jaarverslagen, 
toetsingen door wetgevers en antwoorden op hun verzoeken om inlichtingen niet uniek 
zijn voor de EU, want ze zijn gebruikelijk in landen die doelmatigheidscontroles van 
toezichthouders op banken volledig toestaan. Belangrijker is dat 
verantwoordingsregelingen die afhankelijk zijn van de bereidheid van de instelling om 
informatie openbaar te maken, moeilijk doeltreffend kunnen zijn. Alleen 
doelmatigheidscontroles met volledige toegang tot informatie, die door onafhankelijke 
controleurs zijn verricht op basis van internationale normen, kunnen zorgen voor 
doeltreffende verantwoording. 

21 In dit verband moet de ERK benadrukken dat internationale normen duidelijk 
adequate regelingen voor openbare controles vereisen voor overheden in alle 

                                                      
25 Artikel 339 VWEU en artikel 17 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie 

en sectie 4 van de ethische richtsnoeren van de Europese Rekenkamer (Besluit nr. 66-
2011). 

26 Bovendien beschikken bepaalde personeelsleden van de ERK over een 
veiligheidsmachtiging (verkregen door de lidstaten) die hun toegang biedt tot 
gerubriceerde informatie van de EU tot het niveau Vertrouwelijk of GEHEIM. De ERK kent 
ook degelijk informatiebeveiligingsbeleid in fysiek, logisch en organisatorisch opzicht.  
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democratieën (zie paragraaf 6). Andere verantwoordingsregelingen kunnen niet in de 
plaats komen van het recht van burgers en parlementen op passende openbare 
controles, met name op een gebied dat evenzeer raakt aan op de financiële belangen 
van burgers als adequaat toezicht op banken. Openbare controles bieden zekerheid en 
informatie betreffende de gebruikmaking van overheidsmiddelen en de risico’s waaraan 
belastingbetalers worden blootgesteld. 

Samenvatting en oproep 
22 De ERK heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om haar rol te vervullen en de 
verantwoording en transparantie op het gebied van het toezicht op en de afwikkeling 
van banken te bevorderen. Door het huidige standpunt van de ECB ten aanzien van de 
toegang van de ERK tot controlestukken en -informatie wordt de ERK echter gehinderd 
in de uitoefening van haar wettelijke verantwoordelijkheden. Op het gebied van 
bankentoezicht, waaraan aanzienlijke risico’s voor de schatkist verbonden zijn, is 
adequate openbare controle dan ook nog steeds onhaalbaar en is de verantwoording 
nog steeds niet toereikend.  

23 De ERK vestigt daarom met name de aandacht van het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie op het gebrek aan vooruitgang in de besprekingen met de ECB 
en verzoekt om:  

o volledige ondersteuning van de taken van de ERK en van haar rechten tot toegang 
tot documenten, met name die met betrekking tot de ECB en bankentoezicht;  

o wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2013 tot oprichting van het GTM teneinde 
duidelijk te stellen dat de ERK gemachtigd is om doelmatigheidscontroles van de 
toezichthoudende taken van de ECB te verrichten en dat de ERK overeenkomstig 
het Verdrag volledige toegangsrechten heeft met betrekking tot documenten die 
zij hiertoe noodzakelijk acht. 
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Bijlage I — Tijdlijn met inspanningen 
van de ERK 

Datum Publicatie Omschrijving 

Oktober 2011 
CC publiceerde resolutie naar 
aanleiding van ideeën over 
een diepere EMU. 

Het CC nam nota van de beoogde 
veranderingen in het financieel en 
economisch bestuur van de EU. Het 
benadrukte dat de beginselen van 
voldoende transparantie, adequate 
verantwoording en adequate openbare 
controle van essentieel belang waren. 

December 2012 
Standpunt van de Raad over 
de wetgevingsvoorstellen tot 
oprichting van het GTM 

 

Februari 2013 
Advies ERK over de beoogde 
controlerechten voor het 
GTM 

De ERK was van oordeel dat de 
doelmatigheid de controle van goed 
financieel beheer omvatte. 

Mei 2013 
Het CC publiceerde 
verklaring over 
wetgevingsvoorstellen EMU. 

Het CC nam nota van de duidelijke 
voorstellen voor een diepere EMU. In dit 
verband benadrukte het nogmaals het 
belang van een coherent controle- en 
verantwoordingskader alsmede het 
belang van externe controle in EU-
wetgeving, met name ten aanzien van de 
oprichting van een bankenunie. 

Oktober 2013 GTM-verordening werd 
gepubliceerd in het PB  

Juni 2014 

ERK deelde ECB mee dat zij 
van plan was een 
doelmatigheidscontrole in te 
stellen. 

Controle van de doelmatigheid van het 
GTM 

Juli 2014 
ERK publiceerde Speciaal 
verslag nr. 5/2014 over de 
EBA 

De ERK beval duidelijke scheiding van 
verantwoordelijkheden tussen EBA, GTM 
en NBA’s aan. 

Juni 2015 

ERK deelde ECB mee dat zij 
een controleplan (Audit 
Planning Memorandum, 
APM) had vastgesteld. 

Het APM inzake het GTM ondervond 
aanzienlijke vertraging door lange 
discussies met de ECB over het mandaat 
van de ERK. 

Juni 2015 

CC publiceerde verklaring 
over potentieel controlegat 
en in kaart brengen van 
controlerechten van de HCI’s 
inzake bankentoezicht. 

De HCI’s van de EU waarschuwden dat er 
een controlegat kan zijn ontstaan met 
betrekking tot bankentoezicht in Europa 
en riepen op tot adequate 
verantwoording. Verder werden de 
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controlerechten met betrekking tot het 
bankentoezicht in een publicatie in kaart 
gebracht, waarbij werd benadrukt dat 
soortgelijke controlerechten 
noodzakelijk waren voor de ERK, met het 
oog op de instelling van het GTM. 

December 2015 

De voorzitter van de 
Eurogroep reageerde op de 
verklaring van het CC met 
een brief. 

De Eurogroep was van oordeel dat de 
ERK een mandaat had met betrekking 
tot het controleren van bankentoezicht, 
maar vroeg de Commissie om een MvO 
tussen de ECB en de ERK te overwegen. 

Juli 2016 

Gezamenlijke brief van de 
Duitse en de Nederlandse 
HCI aan de Europese 
Commissie namens het CC. 

Oproep aan de Europese Commissie om 
de ondervonden problemen aan te 
pakken bij haar evaluatie van de 
GTM-verordening. 

November 2016 
ERK publiceerde Speciaal 
verslag nr. 29/2016 over het 
GTM. 

In het verslag werd gewezen op de 
weigering van de ECB om essentiële 
documenten over te leggen. 

Oktober 2017 
Europese Commissie 
publiceerde evaluatie van de 
GTM-verordening. 

De Commissie wees nogmaals op het 
recht van de ERK op toegang tot 
documenten en riep de ECB en de ERK 
op tot het sluiten van een MvO. 

December 2017 

Taskforce Bankenunie van 
het CC publiceerde zijn 
rapport over de verrichte 
parallelle controle inzake 
bankentoezicht in de EU. 

De taskforce concludeerde dat er 
daadwerkelijk een controlegat was 
ontstaan door toedoen van de ECB. 

December 2017 
ERK publiceerde Speciaal 
verslag nr. 23/2017 over de 
GAR. 

De ERK stelde dat haar toegang tot 
documenten gedeeltelijk beperkt werd 
doordat de GAR van de ECB afkomstige 
informatie bewerkte, of naliet informatie 
te verstrekken. 

Januari 2018 
ERK publiceerde Speciaal 
verslag nr. 2/2018 over de 
crisisbeheersing door de ECB. 

Aangezien de ECB weigerde om toegang 
tot belangrijke documenten te 
verschaffen, concludeerde de ERK dat de 
reikwijdte zou moeten worden beperkt 
en dat over bepaalde onderdelen van 
het werk van de ECB slechts voorlopige 
conclusies konden worden getrokken. 

Februari 2018 
ERK verstrekte de ECB een 
ontwerpvoorstel voor een 
MvO. 

De ERK verstrekte de ECB een ontwerp-
MvO van vijf bladzijden om de toegang 
tot documenten te verduidelijken, zoals 
voorgesteld door de Commissie. 

Maart 2018 De ECB gaf antwoorden op 
vragen van een lid van het 

De ECB stelde dat zij slechts bepaalde 
documenten met de ERK deelde, 
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Europees Parlement over de 
toegang van de ERK tot 
documenten. 

aangezien zij het mandaat van de ERK 
interpreteerde als zeer beperkt. 

April 2018 
Verklaring van het Europees 
Parlement in het kader van 
de kwijtingsprocedure 2016 

Het Europees Parlement erkende dat de 
ECB het recht van de ERK op toegang tot 
informatie niet eerbiedigde en verzocht 
de ECB om volledige medewerking. Ook 
verzocht het de ERK om eind 2018 de 
laatste stand van zaken mee te delen. 

April 2018 
De ECB deelde de ERK mee 
dat zij het voorgestelde MvO 
analyseerde. 

De ECB deelde de ERK mee dat zij het 
voorgestelde MvO had ontvangen en 
analyseerde. De ECB liet ook weten dat 
zij van plan was belanghebbenden te 
raadplegen. 

Juni 2018 
De ERK vroeg de ECB om een 
reactie op het voorgestelde 
MvO. 

De ERK vroeg de ECB naar de status van 
haar analyse van het voorgestelde MvO 
en wanneer het antwoord kon worden 
verwacht. 

Juli 2018 
De ECB deelde de ERK mee 
dat zij nog belanghebbenden 
raadpleegde. 

De ECB liet de ERK weten dat zij nog 
belanghebbenden raadpleegde en met 
name een antwoord van de Commissie 
afwachtte. 

Oktober 2018 

De ECB deelde de ERK mee 
dat er nog steeds geen 
antwoord kon worden 
gegeven. 

De ECB deelde de ERK mee dat zij nog 
steeds niet kon reageren op het 
voorgestelde MvO, aangezien zij nog 
steeds belanghebbenden raadpleegde. 

November 2018 Het CC publiceerde een 
verklaring. 

Het CC riep de besluitvormers op om de 
verantwoordings- en controleregelingen 
op het gebied van bankentoezicht te 
versterken en ervoor te zorgen dat de 
ERK een duidelijk, ruim mandaat had. 

December 2018 
De ERK publiceerde een 
mededeling aan het 
Europees Parlement. 

De ERK publiceerde haar reactie op het 
verzoek van het Europees Parlement 
(van april 2018). Zij informeerde het 
Europees Parlement over haar 
inspanningen en legde uit dat de 
kwesties onopgelost bleven. Het bleef 
daarom onmogelijk om het 
bankentoezicht van de ECB naar behoren 
te controleren en de verantwoording 
bleef beperkt. 

Bron: ERK. 
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