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Een Europese bancaire unie: tussen droom en daad

Inleiding 
De wereldwijde financiële crisis van 
2008 en de daaropvolgende Europese 
schuldencrisis van 2010, hebben fun-
damentele problemen aan het licht 
gebracht in de institutionele vormge-
ving van de eurozone met betrekking 
tot het bankwezen. Het belangrijkste 
knelpunt is het uitgangspunt dat lan-
den in de eurozone individueel verant-
woordelijk zijn voor solvabiliteitspro-
blemen in hun eigen bancaire stelsel. 
Dat wil zeggen dat ze zelf toezicht 
houden op hun bankwezen, zelf 
besluiten of ze een bank wel of niet 
failliet kunnen en willen laten gaan 
en zelf verantwoordelijk zijn voor de 
kosten van een feitelijk faillissement. 

Op zich wijkt dat niet af van de situa-
tie in landen buiten de eurozone, zoals 
bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk 
of Noorwegen. De reden dat de verant- 
woordelijkheid voor het eigen bank-
wezen een veel groter probleem is voor  
een land als Spanje binnen de euro-
zone dan voor een land als het Verenigd 
Koninkrijk daarbuiten, ligt in de extra 
beperkingen waarmee landen binnen 
de eurozone geconfronteerd worden. 
Enerzijds hebben landen van de euro-
zone niet de mogelijkheid om hun over- 
heidsschuld monetair te financieren 
door geld bij te drukken en is het de 

Europese Centrale Bank (ECB) nadruk- 
kelijk verboden om individuele over-
heden te ondersteunen met monetaire 
financiering, anderzijds is er geen col-
lectivisering van de nationale over-
heidsschulden en is uiteindelijk elk 
land verantwoordelijk voor de eigen 
staatsschuld.1

Dit alles bij elkaar impliceert dat in het 
geval van zware verliezen in het natio- 
nale bankwezen, de nationale over-
heid, dat wil zeggen de belastingbeta-
ler, daarvoor garant staat. In de prak-
tijk blijkt de fiscale absorptiecapaciteit 
voor bancaire faillissementen niet in 
alle landen van de eurozone voldoende 
te zijn. De bereidheid van andere lan-
den binnen de eurozone om bij te 
springen, is bovendien uitermate 
beperkt. Maar de gezamenlijke landen 
van de eurozone kunnen het zich ook 
niet veroorloven om bancaire proble-
men in individuele landen te negeren. 
Immers, ongelukken in de bancaire 
sector van een land kunnen de over-
heidsfinanciën van dat land zodanig 
verslechteren dat er twijfels ontstaan 
over de solvabiliteit van de nationale 
overheid, wat vervolgens kan leiden 
tot existentiële twijfels over de houd-
baarheid van de euro als gemeenschap-
pelijke munt. De zorgen hierover  
hebben op Europees niveau de gees-
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ten rijp gemaakt voor een Europese 
bankenunie (EBU). In het najaar van 
2012 kwam de Europese Commissie 
met een eerste voorstel voor de EBU 
en ondertussen zijn de voorbereidingen 
in volle gang. De ambities zijn om eind  
van 2014 van start te gaan. In deze 
bijdrage zal ik kort toelichten waarom 
de EBU in principe een goed idee is. 
Tegelijkertijd wil ik wijzen op een 
aantal risico’s en zwaktes in de huidige 
plannen.

De lotverbondenheid van banken 
en overheden  
Banken en overheden zijn traditioneel 
sterk met elkaar verweven. Een gezonde  
en dynamische economie vraagt om  
een goed ontwikkeld financieel systeem 
dat moet zorgen voor zowel stabiel en 
efficiënt betalingsverkeer als voor een 
hoog niveau van financiële intermedi-
atie. Voor het eerste is een goed func-
tionerend bankwezen sowieso onmis- 
baar. Financiële intermediatie kan ook  
buiten het bankwezen om gaan, via 
directe financiering op geld- en kapi-
taalmarkten. Maar in de praktijk heeft 
slechts een beperkt aantal grote bedrij-
ven rechtstreeks toegang tot markt-
financiering en zijn particulieren en 
kleine en middelgrote bedrijven toch 
vooral aangewezen op bankfinancie-
ring. In continentaal Europa is dat 
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deposito’s op te nemen. Een nadeel 
van een DGS is dat de normale markt-
discipline afneemt omdat de deposito-
houders, die een belangrijk deel van 
de financiering van bancaire activiteiten 
voor hun rekening nemen, er geen 
belang meer bij hebben om te monito-
ren wat de bank met hun geld doet. 
Een tweede nadeel is dat overheden 
met het DGS een impliciete garantie 
afgeven. In het geval van een bankfail-
lissement leidt dat tot kosten voor de 
staatskas, c.q. de belastingbetaler. 

In sommige landen, zoals Nederland, 
worden de kosten van het DGS in 
principe gedragen door het bankwezen 
zelf. Wanneer één bank failliet gaat 
en de depositohouders niet volledig 
schadeloos kunnen worden gecom-
penseerd door de verkoop van de 
bankactiva, wordt het verschil omge-
slagen over de resterende banken. Dit 
werkt echter alleen bij kleine banken. 
Als de bedreigde bank zo groot is dat 
de andere banken de kosten niet kun-
nen dragen zonder zelf in de proble-
men te komen, komt toch de overheid 
weer in beeld als laatste redmiddel. 
Juist reddingsacties voor grote banken 
komen dus normaliter voor rekening 
van de overheid. Overigens zijn die 
grote banken dan soms weer te groot 
om failliet te kunnen laten gaan 
(TBTF: ‘too big to fail’), waardoor de 
kosten niet zozeer betrekking hebben 
op het DGS maar voortkomen uit spe-
cifieke reddingsacties zoals het door  
de staat opkopen van een deel van de 
risicovolle en in waarde gedaalde acti-
va van de bank, het herkapitaliseren 
door het verstrekken van tijdelijke 
financiering of zelfs het volledig natio-
naliseren van de bank. 

Hoe dan ook, zowel vanwege DGS als 
vanwege noodzakelijk geachte redings- 
acties voor TBTF-banken, worden de 
overheidsfinanciën en de marktin-
schatting van de houdbaarheid daar-
van zoals die tot uitdrukking komt in 
de hoogte van de rente op staatsobli-
gaties mede bepaald door de gezond-
heid van het nationale bankwezen. 

Maar ook andersom is er een ver-
band. Door het bestaan van een 
impliciet en expliciet overheidsvang-
net worden banken minder risicovol 
geacht dan zonder dat vangnet. Dit 
geldt aanzienlijk sterker voor grote 
(TBTF-)banken dan voor kleine ban-
ken. Empirisch onderzoek laat zien 
dat grote banken een hogere rating 
krijgen en zich tegen een lagere 
marktrente kunnen financieren door 
de impliciete overheidsgaranties.  
Dit effect wordt bovendien sterker, 
naarmate de overheid die de garantie 
verschaft zelf kredietwaardiger is.3

Een aanvullend transmissiekanaal van 
de overheidsfinanciën naar de bancai-
re sector wordt gecreëerd doordat 
veel banken een substantiële porte-
feuille door de eigen overheid uitge-
geven staatsobligaties aanhouden. 
Lagere kredietwaardigheid en lagere 
ratings van die overheid leiden dan 
onmiddellijk tot koersverliezen op de 
obligatieportefeuille van de banken en 
tot een kwetsbaarder bancair system. 

Samen zorgen de verschillende trans-
missiekanalen ervoor dat een daling 
van de solvabiliteit van het bankwezen 
negatieve effecten kan hebben op de 
kredietwaardigheid van de nationale 
overheid, terwijl een lagere krediet-
waardigheid van die overheid tot een 
verslechtering van de positie van het 
bankwezen kan leiden.4 Een negatieve 
spiraal is dan niet uitgesloten.5 In de 
context van de eurozone blijven de 
effecten van zo’n negatieve spiraal niet 
beperkt tot het land in kwestie, maar 
zijn er negatieve externe effecten. Een 
Europese bankenunie moet daar een 
oplossing voor bieden.6 

De blauwdruk voor een Europese 
bankenunie
Hoewel de formele besluitvormings-
procedure met goedkeuring door het 
Europees Parlement pas in de loop van 
dit jaar afgerond wordt, zijn in de loop 
van vorig jaar de contouren van de 
EBU duidelijk geworden. Het com-
promis over de besluitvorming en 
afwikkeling van bankfaillissementen 

nog sterker het geval dan in het meer 
marktgerichte Angelsaksische systeem. 
Het is dan ook niet te verwonderen 
dat de nationale overheid groot belang 
hecht aan een stabiel bankwezen. 

Dit uit zich in een relatief hoge graad 
van regulering en toezicht op het 
bankwezen, maar ook in het bestaan 
van een depositogarantiesysteem (DGS) 
in vrijwel alle ontwikkelde economieën.  
In het verleden begonnen bancaire  
crises vaak met een run op een indivi-
duele bank door de depositohouders.  
Als er al dan niet terecht geruchten 
ontstonden dat een bank niet aan zijn 
verplichtingen kon voldoen, werd het 
voor individuele depositohouders 
rationeel om te proberen als eerste hun 
geld uit de bank te halen. Maar die 
individueel rationele beslissing leidde 
dan collectief tot een vrijwel onvermij-
delijk faillissement van de betrokken 
bank en soms, door besmetting, tot 
faillissement van andere banken en een 
ineenstorting van het bancaire systeem. 
Zonder DGS is de enige verdediging 
het tijdig en onbeperkt verstrekken 
van liquiditeiten aan bedreigde banken  
door de centrale bank. 

Een DGS smoort dit soort processen 
in de kiem: als depositohouders weten 
dat hun claim op de bank door de 
staat gegarandeerd wordt, hebben zij 
ook individueel geen reden om hun 
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(het ‘Single Resolution Mechanism’, 
SRM) in december jongstleden was 
het sluitstuk. De EBU wordt onder-
gebracht bij de ECB, die dus naast de 
verantwoordelijkheid voor monetaire 
stabiliteit ook die voor financiële sta-
biliteit krijgt, en moet in november 
2014 van start gaan. De EBU krijgt 
drie belangrijke pijlers. Allereerst een 
geharmoniseerd toezichtskader (het 
‘Single Supervisory Mechanism’), ten 
tweede een geharmoniseerd DGS en 
ten derde het Single Resolution 
Mechanism. Door deze drie pijlers  
op Europees niveau te organiseren 
zou de centrale doelstelling, het door-
breken van de houdgreep tussen natio- 
nale overheden en nationale banksys-
temen, bereikt moeten worden. Dat 
dat naar mijn mening - die overigens 
breed gedeeld wordt - een goed idee 
is, zal na het voorgaande niet echt 
verbazen. Of de voorgenomen vorm-
geving van de EBU ook aan de doel-
stelling beantwoordt, is iets heel 
anders. 

Om de EBU optimaal aan zijn doel-
stellingen te laten beantwoorden, zijn 
er feitelijk twee aan elkaar gekoppelde 
noodzakelijke voorwaarden. Aan de 
ene kant vereist het structureel voor-
kómen van een negatieve spiraal op 
nationaal niveau dat er een effectieve 
en geloofwaardige risicodeling op 
Europees niveau tot stand komt. 
Anders gezegd, waar tot op heden alle 
risico’s voor bancaire faillissementen 
of reddingsoperaties bij de nationale 
overheid liggen, zouden die risico’s in 
de EBU idealiter op Europees niveau 
moeten komen te liggen. Daar tegen-
over zouden ook de bevoegdheden 
echt op Europees niveau moeten liggen  
en zouden belanghebbende nationale 
overheden en toezichthouders geen - 
belangrijke - stem moeten hebben in 
het houden van toezicht op, en het 
nemen van besluiten over het al dan 
niet redden of failliet laten gaan van 
een individuele bank. Het een kan niet 
zonder het ander. Europese garanties 
zonder Europese bevoegdheden is het 
uitschrijven van een blanco cheque 
voor nationale belangen en dat is 

Europa in het verleden slecht bevallen. 
Europese bevoegdheden zonder Euro- 
pese garanties maken een overdracht 
van nationale bevoegdheden volkomen 
onaantrekkelijk.

De huidige voorstellen lijken mij een 
sterk verwaterde versie van de ideale 
EBU. Enerzijds is er maar zeer beperkt 
sprake van risicodeling en blijven er 
vooralsnog veel risico’s op het natio-
nale niveau liggen, anderzijds is er 
sprake van behoorlijk grote invloed 
van de direct belanghebbenden. 

Concreet gaat het bestuur van het 
Single Supervisory Mechanism en 
Single Resolution Mechanism bestaan 
uit een onafhankelijke voorzitter en 
vier permanente leden, aangevuld met 
een vertegenwoordiger van elk van de 
deelnemende landen. Het toezicht op 
de circa 130 grootste en meest inter-
nationaal opererende banken zal recht-
streeks door de ECB gebeuren, terwijl 
het feitelijke toezicht op de bijna 6000 
andere banken in de eurozone bij de 
nationale toezichthouders blijft. Hoewel  
er sprake zal zijn van een geharmoni-
seerd toezicht met uniforme regels, 
lijkt er veel interpretatie- en imple-
mentatieruimte te blijven voor de 
nationale toezichthouders. 
Ten behoeve van het Single Resolution 
Mechanism komt er een apart resolutie- 
fonds dat gevuld gaat worden door 
een bankbelasting en uiteindelijk een 
omvang van circa € 55 miljard zal 
hebben. In eerste instantie zal het 
fonds nog nationale compartimenten 
hebben waar de kosten van nationale 
faillissementen uit betaald moeten 
worden. Mocht dat onvoldoende zijn, 
dan kan er geleend worden uit de 
compartimenten van andere landen  
of kan er via de betreffende nationale 
overheid een beroep worden gedaan 
op fondsen uit het Europees Stabiliteits- 
mechanisme. Pas in 2026 wordt voor-
zien dat het fonds volledig gedenatio-
naliseerd zal zijn.7 Het is duidelijk dat 
de mate van effectieve risicodeling hier- 
door op korte termijn serieus ingeperkt 
wordt.

Besluiten over het failliet laten gaan 
van een individuele bank en de afhan-
deling daarvan worden in principe 
genomen en petit comité, door de 
voorzitter, permanente leden en ver-
tegenwoordigers van het betrokken 
land, of de betrokken landen als er 
sprake is van grensoverschrijdende 
activiteiten en consequenties. Zo gauw  
er in een specifiek geval een substan-
tieel beroep moet worden gedaan op 
het resolutiefonds dienen dergelijke 
besluiten bovendien door het plenaire 
SRM-bestuur te worden genomen. 
Tenslotte wordt ook de mogelijkheid 
nog open gehouden dat de politiek 
via de Europese Raad en Commissie 
een besluit van het SRM-bestuur 
tegenhoudt. Het roept twijfels op  
over de slagvaardigheid en onafhan-
kelijkheid van het Single Resolution 
Mechanism. Vanuit het Europees 
Parlement zijn hierover al kritische 
vragen geweest, maar of dat nog  
zal leiden tot aanpassing is op dit 
moment onduidelijk. 

Over de feitelijke afwikkeling van 
bankfaillissementen binnen de EBU 
en de mate waarin dat tot heteroge-
niteit zal leiden, bestaan nog extra 
onduidelijkheden. De consensus die 
de afgelopen jaren is ontstaan, is dat 
de kosten van een bankfaillissement 
alleen in extreme omstandigheden 
afgewenteld mogen worden op de 
belastingbetaler, nationaal of 
Europees. In navolging van de afhan-
deling van de Cypriotische banken-
crisis heeft Nederland bijvoorbeeld bij 
SNS REAAL gebruik gemaakt van de 
interventiewet om niet alleen de aan-
deelhouders, maar ook de obligatie-
houders en de eigenaren van onverze-
kerde deposito’s mee te laten betalen 
aan het faillissement via een zoge-
naamde ‘bail-in’. Maar slechts weinig 
Europese landen hebben op dit 
moment een wettelijk kader voor zo’n 
‘bail-in-regime’. Volledige invoering 
van een uniform Europees afwikke-
lingsregime op basis van de recent 
‘Recovery en Resolution Directive’ zal 
hoogstwaarschijnlijk nog lang op zich 
laten wachten, waardoor onduidelijk-



heid en ongelijkheid dreigt te ont-
staan als de ECB de toezichtstaken 
overneemt eind van dit jaar. Ook hier 
lijkt er onvoldoende aandacht te zijn 
geweest voor de details van de uitvoe-
ring met mogelijke problemen in de 
toekomst als gevolg.

Overgangsproblematiek
Voordat de ECB de formele bevoegd-
heid krijgt over het toezicht op de 
Europese banken, zal de ECB in 
samenwerking met de Europese Bank- 
enautoriteit eerst nog de ruim 130 
grootste Europese banken grondig 
gaan doorlichten. Samen nemen de 
banken in deze groep circa 85 procent 
van de bancaire activa in de eurozone 
voor hun rekening. Het belangrijkste 
doel voor de ECB is om alle lijken die 
zich mogelijk nog in de kast bevinden 
boven tafel te krijgen en de nu nog ver- 
borgen verliezen op de bankbalansen 
te identificeren en af te laten dekken 
door de nationale overheden. Het 
beoordelingsproces bestaat uit drie 
elementen: 
1. Een analyse van het risicoprofiel 

van elke bank inclusief de positie 
van de bank in het interbancaire 
netwerk en de gevoeligheid voor 
specifieke externe schokken.

2. Een detailanalyse van de waarde-
ring van de bancaire activa, de 
zogenaamde Asset Quality Review. 

jaren negentig stagneert door het niet 
aanpakken van zombiebanken. Zo 
moet het dus niet. Een voorbeeld van 
hoe het wel moet zijn de Verenigde 
Staten waar bankbalansen al in 2009 
door ingrijpen van de centrale bank 
grondig zijn opgeschoond. De Asset 
Quality Review door de ECB biedt 
dus voor Europa een nieuwe kans  
om ons bankwezen te revitaliseren. 

De consequenties voor Nederland
Nederland heeft één van de grootste 
bankensectors - gemeten in termen van 
het BBP - van de Europese Unie en 
bovendien relatief veel TBTF-systeem-
banken, ondanks de substantiële 
afslanking van ING en ABN AMRO de  
laatste jaren. Naast deze twee gelden 
ook de RABO en in mindere mate SNS  
REAAL als systeemrelevant. Deze vier 
banken gaan dan ook rechtstreeks 
onder het ECB-toezicht vallen en 
nemen verplicht deel aan de Asset 
Quality Review dit jaar. Dit laatste geldt  
ook voor drie kleinere Nederlandse 
banken, de Bank Nederlandse Gemeen- 
ten, de Nederlandse Waterschapsbank 
en de Royal Bank of Scotland. 
De relatief grote en geconcentreerde 
bancaire sector maakt Nederland, dat 
wil zeggen de Nederlandse overheid 
c.q. belastingbetaler, in theorie gevoe-
liger voor het faillissement van één 
van deze banken dan gemiddeld in 
Europa het geval is.8 Vanuit dat oog-
punt biedt een goed opgezette EBU 
voor Nederland relatief grote voor-
delen. De kosten van een faillissement 
of redding van een Nederlandse bank 
kunnen dan worden gedeeld met de 
overige deelnemende landen. Daar 
staat tegenover dat Nederland mee gaat 
betalen aan soortgelijke kosten van 
niet-Nederlandse banken. Niet voor 
niets laten Schoenmaker en Siegmann 
(2013) zien dat Nederland één van de 
‘winnaars’ zou zijn van de EBU. 

Overigens hangt bovenstaande conclu-
sie wel af van een behoorlijk aantal 
aannames. Ten eerste veronderstellen 
we hier dat er daadwerkelijk sprake is 
van vrijwel perfecte risicodeling. Zoals  
ik hierboven heb betoogd is daar voor- 
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3. Serieuze stress-tests waarin onder-
zocht wordt of de bank in verschil-
lende extreme scenario’s niet onder 
een drempelwaarde voor het eigen 
kapitaal zakt. 

Wat dat laatste betreft, heeft de ECB al  
aangegeven een minimum kapitaalratio 
van 6 procent te willen aanhouden. 
Wat er gebeurt als individuele banken 
onvoldoende gekapitaliseerd zijn, tot 
nu tot verborgen verliezen moeten 
nemen of zakken voor de stresstests  
is niet algoritmisch vastgelegd. Het is 
te hopen dat de ECB zich op dit punt 
streng zal opstellen, zowel ten behoeve 
van een goede start van de EBU, een 
versterking van de economische groei 
in Europa, en om de eigen reputatie 
niet in gevaar te brengen. Als de ECB 
zich inderdaad staande weet te houden 
in dit politieke mijnenveld en er voor 
zorgt dat alle grote banken die onder 
haar toezicht komen te staan voldoen-
de gekapitaliseerd zijn, is dat natuur-
lijk reden te meer om te pleiten voor 
meer risicodeling vanaf de start en 
minder invloed van het lokale belang. 
Overigens is een grondige doorlichting 
van de grote Europese banken mijns 
inziens sowieso dringend noodzakelijk. 
De economische groei in de eurozone 
is nog steeds laag en fragiel, ondanks 
recente positieve signalen en het stij-
gende consumenten- en producenten-
vertrouwen. Een van de belangrijkste 
obstakels bij het realiseren van een 
hogere economische groei is de struc-
turele zwakte van het Europese bank-
wezen. Enerzijds bestaat de vrees 
voor grote verborgen verliezen aan de 
actiefzijde van de balans, anderzijds is 
er een brede maatschappelijke discus-
sie over de vereiste hoogte van het 
bankkapitaal waarmee eventuele ver-
liezen in eerste instantie afgedekt 
moeten worden. Het gevolg van deze 
onzekerheid is dat banken zich rich-
ten op balansverkorting en uitermate 
terughoudend zijn in het verstrekken 
van nieuwe kredieten aan gezinnen 
en bedrijven. Daarmee wordt een rem 
gezet op economisch herstel en dreigt 
het spookbeeld van Japan, waar de 
economie al sinds het begin van de 



lopig geen sprake van, zodat ook de 
genoemde voordelen beperkt blijven. 
Ten tweede veronderstelt het dat na 
het van start gaan van de EBU de kans 
dat een bank in de problemen komt 
gelijk is voor alle deelnemende landen. 
Is dat niet zo, dan komt de kosten-
batenanalyse natuurlijk anders te liggen.  
De door de ECB uit te voeren Asset 
Quality Review is er met name op 
gericht om te voorkomen dat er nog 
na de invoering van de EBU lijken uit 
de kast komen. De precisie waarmee 
de ECB dit gaat testen en daarna kan 
afdwingen dat alle - grote - banken 
met een ruwweg gelijke startpositie 
onder het ECB-toezicht gaan vallen,  
is dan ook cruciaal voor het succes 
van de EBU. In feite moeten er twee 
zaken geregeld worden. Eerst moet  
er een realistische waardering van  
alle bankactiva gemaakt worden en 
moeten de banken die geconfronteerd 
worden met tot nu toe verborgen ver-
liezen gedwongen worden die verlie-
zen af te boeken. Vervolgens moeten 
de levensvatbare banken allemaal aan 
een minimum kapitaaleis voldoen. 
Waar de ECB tot nu toe alleen uitgaat 
van een kapitaaleis op basis van risico-
gewogen activa zou het verstandiger 
zijn om ter aanvulling ook een mini-
mum ongewogen kapitaaleis te formu-
leren. Overigens scoren veel Neder-
landse banken juist op dit laatste  
criterium ruim beneden het Europese 
gemiddelde, net als veel Franse en 
Duitse banken. Herkapita-lisatie  
zou dus ook voor een flink aantal 
Nederlandse banken hoge prioriteit 
moeten hebben. 

Conclusie
Een sterk en vitaal Europees bankwezen 
dat opereert in een geharmoniseerd 
systeem met een sterke centrale toe-
zichthouder kan een grote bijdrage 
leveren aan toekomstige groei en sta-
biliteit in Europa. De totstandkoming 
van een EBU is dan ook in potentie 
een grote stap vooruit. Helaas is de 
uitwerking, ongetwijfeld omwille van 
de politieke haalbaarheid, een half-
bakken compromis waarin te weinig 
sprake is van echte risicodeling op 

Europees niveau en - daarmee corres-
ponderend - te veel invloed van nati-
onale belanghebbenden. Wie er posi-
tief tegen aan wil kijken, kan beweren 
dat het glas half vol is en dat we hier-
mee een pad op gaan dat op lange 
termijn voor heel Europa gunstig is. 
Maar dat zeiden we ook bij de start 
van de euro. Ook toen was de institu-
tionele vormgeving verre van compleet 
en verre van volmaakt. Uiteindelijk 
leidde dat niet tot convergentie naar 
de ideale toestand maar tot een vrijwel 
onbeheersbare crisis. Er is dus vol-
doende reden om er kritischer tegen 
aan te kijken en te beargumenteren 
dat het glas halfleeg is. Dat wil niet 
zeggen dat we het idee van een EBU 
op moeten geven, wel dat we wat 
meer tijd moeten nemen om het  
institutionele ontwerp te herover-
wegen en te optimaliseren.
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1 Zie Pisani-Ferry (2012) voor een uitge-

breide analyse van deze combinatie van 

restricties.

 
2 Dit was in feite het geval bij de nati-

onalisatie van SNS REAAL door de 

Nederlandse staat begin 2013.

3 Zie M. Bijlsma en R. Mocking (2013).

4 Recente voorbeelden van het eerste 

fenomeen zijn Spanje, Ierland en IJsland, 

waar op zich kredietwaardige overheden  

een hoge rekening moesten betalen voor  

een ineenstortend bankwezen. In Grieken- 

land was het omgekeerd het geval en 

leidde het virtuele faillissement van de 

overheid tot grote problemen bij de 

Griekse banken.

5 Recent empirisch onderzoek voor de 

eurozone laat overtuigend zien dat de 

reddingspakketten voor het bankwezen in 

de verschillende landen in eerste instantie 

hebben geleid tot een eenmalige transfer 

van risico van banken naar overheden en 

daarna tot een sterkere correlatie tussen 

bancair risico en overheidsrisico, zie o.a. 

Ejsing en Lemke (2012).

6 Schoenmaker en Siegmann (2013) stel-

len bovendien dat op Europees niveau 

genomen beslissingen om een grote bank 

failliet te laten gaan dan wel te herkapita-

liseren efficiënter zullen zijn dan beslissin-

gen op nationaal niveau omdat in het eer-

ste geval de grensoverschrijdende kosten 

en baten beter meegewogen worden. 

Financial Insights

7 In het geharmoniseerde DGS, komt er 

ook een DGS-fonds dat gevuld gaat wor-

den door de banken naar rato van hun 

risicoprofiel. Nog sterker dan bij het reso-

lutiefonds geldt hier dat de opzet op nati-

onaal niveau is, waarbij een DGS-fonds 

van het ene land kan lenen van andere 

fondsen, maar uiteindelijk zelf aansprake-

lijk blijft. Ook hier is de mate van risicode-

ling dus zeer beperkt. 

8 Overigens verkeert Nederland in de 

bijzondere situatie dat vier van de zeven 

banken die onder het ECB-toezicht gaan 

vallen nu staatseigendom zijn. BNG en 

NWB zijn immers bewust overheidsban-

ken en zowel de ABN AMRO als SNS 

REAAL zijn in de financiële crisis gena-

tionaliseerd. Zelfs binnen een EBU blijft 

daarmee de koppeling tussen bancair 

risico en overheidsrisico op dit moment 

bestaan. Als de ABN AMRO en SNS 

REAAL op termijn weer afgestoten wor-

den en normale marktomstandigheden 

gaan gelden, dient de EBU zijn vruchten 

ook voor Nederland af te werpen.


