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Inleiding 

Europa werkt momenteel aan het opzetten van een bankenunie om de stabiliteit van het bankwezen 

te vergroten. Deze bankenunie rust op vier pijlers: een samenstel van gemeenschappelijke regels 

(Single Rule Book), één Europese toezichthouder (het Europees toezichtsmechanisme [Single 

Supervisory Mechanism – SSM]), één raamwerk voor het herstel en de afwikkeling van banken (het 

Europees resolutiemechanisme [Single Resolution Mechanism – SRM]) en één geharmoniseerd 

Europees depositogarantiestelsel (European Deposit Guarantee Scheme – DGS). Het Europees 

resolutiemechanisme (SRM) vormt een cruciale volgende stap op weg naar een volwaardige 

bankenunie. Een resolutiemechanisme op Europees niveau als aanvulling op de rol van de ECB als 

enige toezichthouder is nodig om de stabiliteit van het Europese bankwezen te vergroten. 

Rabobank is in principe voorstander van het inrichten van een Europees resolutiemechanisme (SRM) 

met een Europees resolutiefonds (Single Resolution Fund – SRF). Om te komen tot een 

uitgebalanceerd SRM moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In de volgende 

paragrafen zetten we kort uiteen wat Rabobanks standpunt is ten aanzien van het voorstel van de 

Europese Commissie (EC) voor het inrichten van een Europees resolutiemechanisme. In de bijlage 

gaan we er uitvoeriger op in. 

1. Vormgeving en governance 

Rabobank is van mening dat de Europese resolutieautoriteit een volledig onafhankelijke autoriteit 

moet zijn, zonder daarbij op enige wijze beïnvloed te kunnen worden door de politiek. Daartoe is een 

Verdragswijziging benodigd. Het traject om een dergelijke wijziging te bewerkstelligen dient zo snel 

mogelijk in gang gezet te worden. Voorlopig ziet de Rabobank de EC als een acceptabele 

resolutieautoriteit, zij het op tijdelijke basis. Wel dient de positie van de Single Resolution Board 

(SRB) belangrijker te worden en de bevoegdheid van de EC om op eigen initiatief in te kunnen grijpen 

zou beperkt moeten worden tot uitzonderlijke gevallen.  

 

Bovendien dient de governancestructuur van het SRM inzichtelijk gemaakt te worden, waarbij de 

verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen duidelijk worden 

omschreven. Als er een bank in moeilijkheden verkeert, dan moet de SRB onafhankelijke besluiten 

kunnen nemen, waaronder over hoe en met welke middelen de afwikkeling van de bank plaats zal 

vinden – hetgeen een besluit zou kunnen inhouden de bank failliet te laten verklaren en het DGS in 

werking te laten treden. 

 

Wij zien het als cruciale taak van de SRB en de EC erop toe te zien dat er zo min mogelijk een beroep 

gedaan wordt op het SRF. 
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2. Regelgeving – Europees versus nationaal 

Momenteel wordt de effectiviteit van het gemeenschappelijk Europees resolutiemechanisme niet 

gewaarborgd door de materiële regelgeving, die voornamelijk bestaat uit nationale wetgeving – met 

name de nationale implementatie van de richtlijn inzake herstel en resolutie van banken (Banking 

Recovery & Resolution Directive – BRRD). Naar onze mening zal dit enerzijds resulteren in het 

uitblijven van een gelijk speelveld en schept het anderzijds moeilijkheden voor crediteuren om hun 

daadwerkelijke risicopositie op voorhand in te kunnen schatten – deze onzekerheid zal worden 

meegenomen in de kosten voor funding die aan banken in rekening gebracht wordt. 

3. Rechtsbescherming 

Het SRM zou voorzien moeten worden van een adequate rechtsbescherming. Er dient minimaal 

tijdige en adequate rechtsbescherming ingericht te zijn met betrekking tot ondermeer ex-ante 

maatregelen, preventieve maatregelen, resolutiebesluiten en (schade)vergoeding. Hiertoe stellen wij 

voor op korte termijn een speciale kamer in te stellen binnen het Europese Hof van Justitie. 

4. Het Fonds 

Als belangrijk onderdeel van het SRM bevelen wij aan het SRF een duidelijk mandaat te geven, 

waarin uiteengezet wordt dat de middelen van het Fonds zo min mogelijk aangesproken dienen te 

worden en slechts ten behoeve van liquiditeit, onder strenge voorwaarden en voor een beperkte 

periode. Middelen mogen niet aangewend worden om verliezen op te vangen. Het mandaat zou ook 

een duidelijk raamwerk met betrekking tot de governance van het Fonds en 

investeringen/beleggingen door het Fonds moeten bevatten. De onafhankelijkheid van het 

management van het SRF – met name inzake het nemen van beleggingsbesluiten – dient daarbij te 

worden gewaarborgd.  

Op de bijdragen aan het SRF zou een adequate risicoweging plaats moeten vinden en tevens zal er 

een bovengrens voor gesteld moeten worden. 

5. Verband en overgang tussen de verschillende bouwstenen van de bankenunie  

Alleen gezonde, solide en financieel veerkrachtige banken mogen deelnemen aan het SRF. Alle 

banken dienen een beoordeling van de kwaliteit van hun activa (asset quality review) en balans 

(balance sheet assessment) te ondergaan voor ze een beroep kunnen doen op het SRF. Dit geldt dus 

ook voor banken die niet rechtstreeks onder het toezicht van de ECB vallen.  

Het voorstel gaat er in principe van uit dat de banken de beoordelingen – die zullen worden 

uitgevoerd voordat banken toe kunnen treden tot het SSM – succesvol zullen doorstaan. We maken 

ons zorgen over een scenario waarin niet alle banken slagen voor deze tests. Voor die gevallen bevat 

het voorstel geen oplossingen die bijdragen aan de doelstellingen van de Europese bankenunie. 

 

Om complicaties met banken die geherkapitaliseerd moeten worden, zodat ze de asset quality 

review en de balansbeoordelingen kunnen doorstaan, op te lossen en om een verdere, ongewenste 

vicieuze cirkel tussen de kredietwaardigheid van banken en overheden te voorkomen, dienen het 

SRM en de BRRD – waaronder de mogelijkheid tot gebruik van het ‘bail-in-instrument’ – gelijktijdig 

ingevoerd te worden. Tegelijkertijd zouden er op nationaal niveau structurele oplossingen 

voorhanden moeten zijn, waaronder uiteindelijk ook de beschikbaarheid van een robuust ESM. 
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Voor verdere informatie, vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: 

 Bouke de Vries, bestuursadviseur, telefoonnummer: 030 216 11 95 

 Dick Scherjon, bestuursadviseur, telefoonnummer: 030 213 14 05 

 

Deze position paper is samengesteld in samenwerking met: 

 Loek Cremers, Control Rabobank Groep 

 Mirjam Aalbers, Group Risk Management 

 Jan van IJperenburg, Corporate Legal Department 
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Bijlage 

1. Inleiding – Voorstel Europese Commissie 

Om de stabiliteit van het bankwezen te vergroten werkt Europa momenteel aan het opzetten 

van een bankenunie. Naast het Single Rule Book, waarin de regels zijn vastgelegd en die 

bestaat uit de kapitaaleisen voor banken (de Capital Requirements Directive [CRD] en Capital 

Requirements Regulation [CRR]), de richtlijn inzake herstel en resolutie van banken (Banking 

Recovery & Resolution Directive – BRRD), en het Europees toezichtsmechanisme (Single 

Supervisory Mechanism – SSM) – waarmee bankentoezicht op Europees niveau wordt 

ingericht – heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een Europees 

resolutiemechanisme (SRM). Het doel is de onderlinge afhankelijkheid tussen landen en 

banken te verminderen. Het voorstel behelst het oprichten van één resolutieautoriteit (de 

Europese Commissie) en een gezamenlijk Europees resolutiefonds (SRF). 

De Rabobank onderschrijft het principe dat bankentoezicht (SSM) en bankenafwikkeling 

(SRM) binnen de bankenunie door instanties op hetzelfde, Europese niveau uitgevoerd 

zouden moeten worden.  

 

2. Algemene uitgangspunten  

Om over een effectief en uitgebalanceerd SRM te kunnen beschikken, moet het mechanisme 

naar onze mening voldoen aan de volgende voorwaarden: (i) (de mogelijkheid tot) politieke 

bemoeienissen en tegenstrijdige belangen dienen te worden voorkomen; (ii) er dienen zowel 

een effectieve beroepsprocedure als solide waarborgen voor algemene rechtsbescherming 

te bestaan; (iii) de resolutieautoriteit dient een governancestructuur te hebben die in lijn is 

met haar taken en verantwoordelijkheden (waaronder een duidelijke omschrijving van 

bevoegdheden en de omstandigheden waaronder ingrijpen toegestaan is, zoals een 

verantwoordingsplicht en controles), en zou aanspreekbaar moeten zijn op haar handelen en 

besluiten door de Raad en het Europees Parlement en moeten beschikken over relevante 

kennis omtrent herstel en resolutie van banken; en (iv) de werking van het SRM moet 

regelmatig beoordeeld worden.  

 

3. Verhouding SRM en toepasselijke regelgeving 

Het SRM voorziet in wezen in procedurele, formele regelgeving die, gezien het feit dat het 

SRM een Verordening is, binnen de eurozone geharmoniseerd is. De materiële regelgeving 

die binnen deze procedures toegepast dient te worden is in de kern reeds opgenomen in de 

BRRD. Dit betreft een Europese richtlijn en deze zal verankerd moeten worden in nationale 

wetgeving. Dit brengt met zich dat de effectiviteit van het gemeenschappelijk Europees 

resolutiemechanisme niet gewaarborgd wordt door de toepasselijke materiële regelgeving 

die voornamelijk bestaat uit nationale wetgeving, hetgeen zal leiden tot het uitblijven van 

een gelijk speelveld. De algemene toepassing van onderling afwijkende regels heeft 

verschillende uitkomsten tot gevolg, waardoor beleggers niet kunnen opereren in een 

transparante markt. Deze onzekerheid zal worden meegenomen in de kosten voor funding 
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die aan banken in rekening gebracht zullen worden.  

 

4. Besluitvorming omtrent afwikkeling 

In het voorstel krijgt de Europese Commissie als EU-instelling de bevoegdheid de afwikkeling 

van een bank in gang te zetten, hetzij op basis van een advies van de Single Resolution Board 

(SRB), hetzij op eigen initiatief. De SRB zou dan aan de hand van nationale wetgeving toezicht 

houden op de juiste uitvoering van haar besluiten door de nationale resolutieautoriteiten. 

Mocht een nationale resolutieautoriteit niet handelen overeenkomstig haar besluit, dan kan 

de SRB banken rechtstreeks besluiten opleggen. 

 

De Rabobank pleit voor een resolutieautoriteit die opereert als volledig onafhankelijke 

instelling. Ervan uitgaande dat daarvoor een Verdragswijziging is vereist, is op dit moment de 

facto de Europese Commissie de enige beschikbare instelling binnen het juridisch kader van 

de EU voor besluitvorming over resolutievraagstukken. Het voorstel uit de 

conceptverordening betreffende het SRM waarin de EC de rol van resolutieautoriteit krijgt 

toebedeeld, is voor ons acceptabel, maar dan wel als tijdelijke constructie. Vanaf het begin 

zouden echter reeds voorbereidingen getroffen moeten worden voor een permanente 

constructie waarin de autoriteit als onafhankelijke instelling opgezet zou moeten worden, 

ondersteund door een verklaring van de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) 

waarin deze zich vastlegt op het doorvoeren van de Verdragswijziging.  

 

Verder is het wenselijk om de bevoegdheid van de Commissie om op eigen initiatief te 

mogen ingrijpen te beperken. De rol van de SRB dient daarbij meer gewicht te krijgen. Het 

onafhankelijke besluit om (herstel- en resolutie)plannen op te stellen en het treffen van 

voorbereidingen voor en/of het initiëren van een afwikkelingsprocedure moet door de SRB 

genomen worden. De standaardprocedure zou er als volgt uit moeten zien: de SRB bereidt 

een advies (het materiële besluit) voor op basis van eigen informatie en/of informatie van de 

ECB of nationale resolutieautoriteiten, gevolgd door het formele besluit door de Commissie. 

De Commissie zou slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik mogen maken van haar 

bevoegdheid op eigen initiatief resolutiebesluiten te nemen, bijvoorbeeld wanneer de SRB 

niet in staat is binnen een redelijke termijn tot een besluit te komen.  

 

5. Vormgeving en governance van het mechanisme 

 

De Rabobank ziet de volgende elementen als essentieel voor de vormgeving en governance 

van het SRM: 

 

a. Resolutiebesluit 

Zoals gezegd dient de SRB in onze optiek, in nauwe samenwerking met de Europese 

toezichthouder of nationale toezichthouders, het materiële resolutiebesluit voor te bereiden. 

Slechts het formele besluit dient door de EC te worden genomen. Alle 

resolutiebevoegdheden die in de BRRD vastgelegd zijn zouden daarom bij de SRB moeten 

liggen. Tevens dient de SRB verantwoordelijkheid te dragen voor zowel het opstellen van 

resolutieplannen als voor het vaststellen van het niveau van minimumvereisten voor eigen 
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vermogen en in aanmerking komende passiva voor bail-in (MREL) voor de banken die onder 

rechtstreeks ECB-toezicht vallen; voor alle andere banken zou deze vaststelling moeten 

worden gedaan door de nationale autoriteiten, waarbij de SRB de eindverantwoordelijkheid 

draagt. De besluitvorming ten aanzien van bankgroepen zou zoveel mogelijk op 

consolidatieniveau plaats moeten vinden.  

 

b. Reikwijdte van het resolutiebesluit 

In lijn met de doelstellingen van het SRM dient de SRB alle beschikbare resolutie-

instrumenten te kunnen aanwenden, waaronder het besluit tot faillissement en liquidatie 

van een bank (waarbij de kosten voor rekening komen van de aandeelhouders en de 

schuldeisers, en het DGS in werking treedt).  

 

c. Taken en doelstelling 

Elk besluit dat door de SRB en de EC genomen wordt, dient ten principale gericht te zijn op 

minimaal gebruik van de middelen uit het resolutiefonds. Dat kan door vooral het 

zogenoemde ‘bail-in-instrument’ maximaal te benutten. 

 

d. Procedures en governance – duidelijk en uniform 

Nu de nationale autoriteiten zitting zullen hebben in de SRB moet de SRB zowel de 

uniformiteit van de procedures als de nationale herstel- en resolutieraamwerken bewaken. 

  

De rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen dienen duidelijk omschreven 

te zijn. Vragen met betrekking tot de aanvang, het einde, reikwijdte en 

verantwoordingsplicht van de verschillende verantwoordelijkheden zouden beantwoord 

moeten worden voordat het SRM in werking treedt. De onderlinge relaties tussen de 

deelnemers aan het SRM moeten inzichtelijk gemaakt worden ten behoeve van een volledig 

transparant en evenwichtig proces.  

Er dient voor banken slechts één contactpersoon te zijn die als vertegenwoordiger van het 

SRM optreedt. Mocht het nodig zijn informatie over een bepaalde bank te delen, dan zou de 

SRB alle relevante informatie met het desbetreffende andere lid/de desbetreffende andere 

leden van de SRB moeten delen. 

 

e. Relatie nationale autoriteiten – (Europese) resolutieautoriteit 

Bovengenoemde duidelijkheid met betrekking tot de rollen en verantwoordelijkheden van 

alle betrokken partijen is tevens van toepassing op de bevoegde nationale autoriteiten. Ook 

in geval van afwikkeling gaat het (dagelijks) toezicht gewoon door. De bevoegdheden van de 

nationale autoriteiten en de (Europese) resolutieautoriteit, alsmede de samenwerking en 

coördinatie dienen duidelijk omschreven te zijn alvorens het SRM in werking treedt.  

 

f. Geheimhouding 

Alle betrokken partijen zouden tijdens elke fase strikte geheimhouding moeten betrachten 

ten aanzien van het delen van informatie.  

Slechts de deelnemers aan bestuursvergaderingen (niet de plenaire bijeenkomsten) van de 

SRB waarin een bank/bankgroep behandeld wordt zouden volledige toegang mogen hebben 
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tot uiterst vertrouwelijke informatie – zoals herstelplannen en (informatie ten behoeve van) 

de resolutieplannen, zij het slechts in situaties waarin deze toegang absoluut noodzakelijk is.  

 

6. Europees bankenresolutiefonds (Single Bank Resolution Fund) 

Ten behoeve van een effectief resolutieproces voorziet het voorstel in een Europees 

bankenresolutiefonds (‘het Fonds’). Wanneer banken onder Europees toezicht vallen en 

besluiten over herstel en resolutie van banken op Europees niveau genomen worden, dan 

moeten dat toezicht en deze besluitvorming ondersteund worden door een Europees fonds. 

Echter, de kosten van een bankresolutie dienen voornamelijk voor rekening te komen van de 

aandeelhouders en van de schuldeisers door middel van ‘bail-in’. Naar onze mening zouden 

er alleen middelen uit het Europese Fonds aangewend mogen worden voor die gevallen waar 

specifieke financiering benodigd is.  

 

De Rabobank is voorstander van een beperkt Europees Fonds, mits het voldoet aan de 

volgende voorwaarden: 

 

a. In aanmerking komen voor het resolutiefonds – overgang binnen de bankenunie 

In de voorstellen omtrent de bankenunie worden ongeveer 130 bankgroepen die 

rechtstreeks onder het toezicht van de ECB vallen aan een beoordeling van de kwaliteit van 

hun activa (asset quality review – AQR) en de balans (balance sheet assessment – BSA) 

onderworpen, als toelatingstest tot het SSM (vanaf het vierde kwartaal van 2014). 

 

Het voorstel beschrijft echter niet wat er moet gebeuren met de resterende 6.000 kleinere 

Europese banken. De Rabobank acht het noodzakelijk dat alle banken onderworpen worden 

aan een adequate toetsing alvorens ze deel kunnen nemen aan het SRM. Alleen gezonde, 

solide en financieel veerkrachtige banken kunnen worden toegelaten tot het Fonds.  

 

Ook draagt het voorstel geen oplossingen aan voor het geval banken de beoordelingen en 

tests niet succesvol doorstaan. Als banken niet slagen voor de tests, dan kunnen ze 

simpelweg niet participeren in het SSM. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de bank haar 

problemen zelf oplost (waarbij zij beperkt gebruik mag maken van ‘bail-in’) of de problemen 

opgelost worden door of met steun van de lidstaat waar de bank statutair gevestigd is. De 

bank kan, indien noodzakelijk, steun ontvangen uit het ESM. Op het Fonds kan hierbij in geen 

geval een beroep gedaan worden. Het ontbreken van duidelijke regels voor dergelijke 

scenario’s zouden de doelstellingen van de bankenunie echter kunnen ondermijnen. Het is 

zeer wenselijk dat de bankenunie met een ‘schone lei’ kan beginnen. 

 

b. Duidelijke regels en verantwoordingsplicht met betrekking tot mogelijk gebruik van het 

Fonds 

Het Fonds zou slechts aangewend mogen worden in zeer uitzonderlijke en duidelijk 

omschreven situaties – en alleen nadat het ‘bail-in-instrument’ maximaal benut is. Moreel 

risico moet in ieder geval worden tegengegaan. Het Fonds mag in geen geval aangewend 

worden om verliezen op te vangen. Er zou een faciliteit gecreëerd kunnen worden voor het 

verschaffen van liquiditeit en herkapitalisatie, maar slechts onder voorwaarde dat de 
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middelen uit het Fonds aangewend kunnen worden binnen de context van een 

resolutiemaatregel en dat steun uit het Fonds op tijdelijke basis plaatsvindt.  

 

c. Strikte governance van het Fonds en onafhankelijkheid van de Board 

De vormgeving en governance van het Fonds moeten duidelijk omschreven zijn. De 

governance dient in lijn te zijn met het principe dat het Fonds alleen kan worden aangewend 

voor een beperkt aantal situaties in de context van resolutie-instrumenten en -

bevoegdheden en dat (mogelijk) oneigenlijk gebruik van de middelen uit het Fonds 

voorkomen dient te worden. 

 

Als onderdeel van de governance dient het management van het Fonds materieel 

onafhankelijk te zijn. Besluiten over eventuele beleggingen door het Fonds dienen onder de 

verantwoordelijkheid te vallen van het management, zonder daarbij beïnvloed te kunnen 

worden door de politiek. Het management van het Fonds zou vrij moeten kunnen handelen 

binnen het mandaat, waarin een laag risicoprofiel, spreiding van beleggingen en hoge 

liquiditeit worden nagestreefd. Tegelijkertijd dient het management van het Fonds 

transparant te handelen en verantwoordingsplichtig te zijn jegens alle belanghebbenden, 

inclusief de banken. 

 

Daarnaast zou het management van het Fonds – ondanks het feit dat de besluitvorming 

omtrent het inzetten van het Fonds bij de SRB en de EC ligt – zelf onafhankelijk moeten 

beoordelen of er op juiste wijze is voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld aan het 

aanwenden van het Fonds, voordat middelen uit het Fonds daadwerkelijk kunnen worden 

ingezet.  

 

d. Betrokkenheid banken 

De bankensector zou als financier van het Fonds betrokken moeten worden bij de 

governance van het Fonds – in een ondersteunende en adviserende rol. 

 

e. Streefniveau en termijn om streefniveau te bereiken 

Wanneer het ‘bail-in-systeem’ eenmaal operationeel is en correct en volledig wordt ingezet, 

is een Fonds met uitgebreide middelen niet noodzakelijk. Het reserveren van grote 

hoeveelheden geld die niet voor de reële economie kunnen worden gebruikt, belemmert de 

economische groei en kan bovendien moreel risico in de hand werken. De Rabobank acht 

een streefniveau van 0,5% van de gedekte deposito’s in elke lidstaat passend, daarbij ook het 

DGS-fonds in ogenschouw nemende.  

 

Dat brengt met zich mee dat voor de opbouw van het Fonds een verantwoorde termijn 

gesteld zou moeten worden, zodat banken niet te zwaar belast worden door meerdere, 

gelijktijdige heffingen. Een periode van 15 jaar voldoet aan dit vereiste. 

 

f. Bijdragen 

De Rabobank is voorstander van een adequate en substantiële risicogewogen bijdrage aan 

het Fonds – zowel voor de ex-ante als de ex-post bijdragen.  

De bijdragen van de verschillende banken dienen een juiste afspiegeling te vormen van de 
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risico’s die aan iedere instelling verbonden zijn op basis van ondernemingsmodel, 

governance, omvang, activiteiten, etc. We twijfelen er echter aan of de genoemde lijst (in 

Artikel 66, paragraaf 1: BRRD Artikel 94(7)) met uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve 

criteria binnen het zeer diverse bankenlandschap uiteindelijk binnen de gehele EU zal 

resulteren in een rechtvaardige en accurate risicoweging.  

Een ander relevant aspect dat meegenomen zou moeten worden in de risicoweging is de 

mate waarin elke instelling niet bezwaarde vorderingen en/of een grote hoeveelheid 

beschikbare bail-in-able schulden heeft. Het is te verwachten dat een potentiële claim op het 

Fonds voor dergelijke banken beperkt zal zijn. 

 

Gezien het feit dat de SRB, op basis van relevante overwegingen met betrekking tot de 

relevantie voor het bankwezen, de mate van verwevenheid, omvang etcetera  van een bank, 

kan besluiten dat een instelling een reguliere faillissementsprocedure in dient te gaan, moet 

de hoogte van de bijdrage tevens – zij het in beperkte mate – gebaseerd worden op de kans 

dat voor een instelling een beroep zal moeten worden gedaan op het Fonds. 

 

Bijdragen aan het Fonds dienen ook een bepaalde bovengrens per jaar te kennen (voor zowel 

de ex-ante als de ex-post bijdragen samen). Ondanks de verantwoordelijkheid die de 

banksector op zich zou moeten nemen om een bijdrage te leveren aan het SRF, strookt dit 

uitgangspunt niet met de vereisten die aan banken gesteld worden om hun kapitaalpositie te 

versterken en transparantie te tonen richting de markt, als ze geconfronteerd worden met 

mogelijk onbeperkte en onvoorziene bijdragen aan het Fonds. 

 

Ten slotte dienen bestaande Europese of nationale belastingen en/of heffingen die hetzelfde 

doel hebben als het Fonds afgeschaft te worden of overgedragen aan het Europese Fonds. 

 

7. Rechtsbescherming 

Het SRM bevat geen bepalingen omtrent rechtsbescherming, noch met betrekking tot 

instellingen noch met betrekking tot hun beleggers en andere belanghebbenden. Dat baart 

ons zorgen. 

 

Volgens het huidige SRM-voorstel kunnen beleggers bijvoorbeeld alleen compensatie krijgen 

op basis van een eerdere waardering. Het is niet duidelijk wat er gebeurt als beleggers niet 

akkoord gaan met de uitkomsten van deze waardering. Is het mogelijk voor hen om in 

beroep te gaan tegen deze waardering bij het Europese Hof van Justitie? Wellicht 

belangrijker voor hen is een onafhankelijke toetsing van de legitimiteit van een 

resolutiebesluit. 

 

Daarnaast is het niet duidelijk of de instelling zelf het recht heeft in beroep te gaan tegen een 

besluit van de SRB of de Commissie dat genomen is op basis van het SRM, zoals, 

bijvoorbeeld, besluiten met betrekking tot ex-ante herstructurering of vroegtijdige 

interventie bij een bankengroep.  

 

Het is noodzakelijk dat het SRM-voorstel tijdige en effectieve 
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rechtsbeschermingsmogelijkheden omvat, in ieder geval met betrekking tot de ex-ante 

maatregelen, vroegtijdige-interventiemaatregelen, het resolutiebesluit en 

(schade)vergoeding. We zouden graag willen zien dat het SRM zelf voorziet in de 

rechtsbescherming van zowel de instelling als haar beleggers. Onze voorkeur gaat uit naar 

het opzetten van een speciale kamer binnen het Europese Hof van Justitie voor zaken 

omtrent besluiten die onder het SRM en de BRRD genomen worden. Dit maakt een snelle 

afhandeling mogelijk waarbij de legitimiteit van zulke besluiten getoetst kan worden.  

Wij achten het noodzakelijk dat een dergelijke uitspraak, binnen zeer afzienbare tijd nadat 

besluiten genomen zijn, verkregen moet kunnen worden om duidelijkheid te scheppen die bij 

zal dragen aan de stabiliteit van het bankwezen en de financiële markten.  

 

Adequate rechtsbescherming is niet alleen een eerste vereiste voor het juist functioneren 

van het mechanisme, dat alle betrokken partijen het nodige vertrouwen in het mechanisme 

geeft. Een betrouwbaar en solide rechtsbeschermingsysteem dat op zeer korte termijn 

duidelijkheid kan verschaffen omtrent concrete problemen en vraagstukken zal tevens 

bijdragen aan de stabiliteit van het bankwezen in zijn geheel.  

 

 

 

 

 

 

 


