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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de aanbeveling van de Raad voor de benoeming van een lid van de directie van de 
Europese Centrale Bank
(N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 9 oktober 2020 (N9-0055/2020)1,

– gezien artikel 283, lid 2, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Europese Raad is 
geraadpleegd (C9-0331/2020),

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over genderevenwicht bij benoemingen in de 
EU op het gebied van economische en monetaire zaken2,

– gezien zijn besluit van 17 september 2019 over de aanbeveling van de Raad inzake de 
benoeming van de president van de Europese Centrale Bank3,

– gezien zijn besluiten van 17 december 2019 over de aanbevelingen van de Raad inzake 
de benoemingen van twee leden van de directie van de Europese Centrale Bank4,

– gezien artikel 130 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0218/2020),

A. overwegende dat de Europese Raad bij schrijven van 14 oktober 2020 het Parlement 
heeft geraadpleegd over de benoeming van Frank Elderson tot lid van de directie van de 
Europese Centrale Bank voor een ambtstermijn van acht jaar, ingaande op 15 december 
2020;

B. overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement 
vervolgens de kwalificaties van de kandidaat heeft onderzocht, met name in het licht 
van de vereisten die zijn vastgelegd in artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en het uit artikel 130 van hetzelfde Verdrag 
voortvloeiende gebod van volledige onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank; 
overwegende dat de commissie in het kader van dit onderzoek een curriculum vitae van 
de kandidaat heeft ontvangen, alsmede de antwoorden op de hem toegezonden 
schriftelijke vragenlijst;

C. overwegende dat de commissie vervolgens op 9 november 2020 een hoorzitting met de 

1 PB C ... /Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0211.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0008. 
4 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0093 en Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0094. 



PE659.084v02-00 4/57 RR\1218136NL.docx

NL

kandidaat heeft gehouden tijdens welke hij een openingsverklaring heeft afgelegd en 
daarna vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

D. overwegende dat de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank bestaat uit de leden 
van de directie van de Europese Centrale Bank en de 19 presidenten van de nationale 
centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben; overwegende dat deze 
laatsten tot nu toe allemaal man zijn;

E. overwegende dat het Parlement herhaaldelijk zijn onvrede heeft geuit over de procedure 
voor de benoeming van leden van de directie van de Europese Centrale Bank, en ertoe 
heeft opgeroepen deze procedures te verbeteren; overwegende dat het Parlement heeft 
aangegeven dat het ruim van tevoren een genderevenwichtige shortlist wil ontvangen met 
ten minste twee namen;

F. overwegende dat het Parlement op 17 september 2019 een positief advies heeft 
uitgebracht over de aanbeveling van de Raad om Christine Lagarde te benoemen tot eerste 
vrouwelijke president van de Europese Centrale Bank;

G. overwegende dat het Parlement op 17 december 2019 positieve adviezen heeft 
uitgebracht over de aanbevelingen van de Raad om Fabio Panetta en Isabel Schnabel te 
benoemen tot leden van de directie van de Europese Centrale Bank;

H. overwegende dat vrouwen ondervertegenwoordigd blijven in de Raad van Bestuur van de 
Europese Centrale Bank; overwegende dat het Parlement betreurt dat de lidstaten dit 
verzoek niet serieus hebben genomen en de nationale en EU-instellingen oproept om 
actief te werken aan het waarborgen van een genderevenwicht bij de volgende 
benoemingen; 

I. overwegende dat alle EU- en nationale instellingen en organen concrete maatregelen 
moeten nemen om voor genderevenwicht te zorgen;

1. brengt een positief advies uit over de aanbeveling van de Raad om Frank Elderson te 
benoemen tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad en 
de regeringen van de lidstaten.
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BIJLAGE 1: CURRICULUM VITAE VAN FRANK ELDERSON

Persoonlijke informatie

Naam: Frank Elderson
Geboren: 18 mei 1970
Burgerlijke staat: Gehuwd met María Pilar Nosti Escanilla (2 kinderen)

Opleiding

■ Columbia Law School, LL.M. (New York, VS) (1994-1995)
■ Universidad de Zaragoza (Zaragoza, Spanje) (1993-1994)
■ Universiteit van Amsterdam, Nederlands recht (Amsterdam, Nederland) (1990-1994)
■ Waltrip Senior Highschool (Houston, VS) (1988-1989)
■ Christelijk Gymnasium (Utrecht, Nederland) (1982-1988)

Werkervaring

■ De Nederlandsche Bank NV
– Lid van de directie (sinds juli 2011) en met ingang van juli 2018 als directeur 

Toezicht verantwoordelijk voor het toezicht op banken, voor het toezicht 
horizontale functies en integriteit en voor juridische zaken

– General Counsel (2008-2011)
– Divisiedirecteur Juridische Zaken (2007-2011)
– Afdelingshoofd Toezicht voor ABN AMRO (2006-2007)
– Afdelingshoofd Juridische Zaken (2004-2006)
– Plaatsvervangend afdelingshoofd Juridische Zaken (2001-2004)

■ Europese Centrale Bank
– Senior jurist Institutional Law Division (2003)

■ De Nederlandsche Bank NV
– Jurist Juridische Zaken (1999-2000) en senior jurist Juridische Zaken (2000-2001)

■ Houthoff Advocaten & Notarissen, Amsterdam
– Advocaat (1995-1999)
Publicaties

Reeks artikelen en bijdragen aan diverse boeken

Gerelateerde functies

■ Covoorzitter van de Task Force on Climate-related Financial Risks (TFCR) van BCBS 
(2020)

■ Lid van het Bazels Comité voor het bankentoezicht (BCBS) (2018)
■ Lid van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB), Frankfurt (2018)
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■ Voorzitter van het Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial 
System (NGFS) (2018)

■ Voorzitter van het Platform voor Duurzame Financiering (2016)
■ Voorzitter van de FEC-Raad (2016, vice-voorzitter 2014-2016)

Nevenfuncties

■ Lid van de Sustainable Markets Council (SMC) (2019)
■ Lid van de Reflectieraad van het Openbaar Ministerie (2019)
■ Lid van de deskundigengroep op hoog niveau van de EU inzake financiering van de 

transitie naar duurzaamheid (2019)
■ Lid van de adviesraad van het Erasmus Platform for Sustainable Value 

Creation, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam 
(2017)

■ Lid van de adviesraad van de Advanced LL.M. in Law & Finance (Hazelhoff 
Centre for Financial Law, Universiteit Leiden) (2016)

■ Lid van de raad van toezicht van de Vereniging Hendrick de Keyser (2015)
■ Voorzitter van het bestuur van de Stichting Nederlands Vioolconcours (2016, bestuurslid 

sinds 2013)

Voormalige gerelateerde en nevenfuncties

■ Waarnemer van de deskundigengroep op hoog niveau van de EU inzake duurzame 
financiering (2017-2019)

■ Directeur Nationale Resolutieautoriteit (NRA) (2015-2018)
■ Lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) (2015-2018)
■ Lid van de Resolution Committee (ResCo) van de Europese Bankautoriteit (EBA) (2015-

2018)
■ Voorzitter van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) (2011-2014)
■ Lid van het Juridisch Comité van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) (2000-

2011, behalve 2006-2007)
■ Lid van de Raad van Bestuur van de buitengewone leerstoel Leesgedrag, Vrije Universiteit 

Amsterdam (2015-2020)
■ Voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Lezen (2017-2020)
■ Voorzitter van het bestuur van de Stichting Lezen (2015-2017)
■ Lid van de Nederlandse Investeringsinstelling (Platform NLII) (2015-2018)
■ Lid van het Studiegezelschap voor Economische Politiek (SEP) (2016-2018)
■ Lid van de adviesraad van de LL.M. in Law and Economics, Departement 

Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht (2011-2015)
■ Lid van de raad van toezicht van de leerstoel Financiële Infrastructuur en Systeemrisico, 

Universiteit van Tilburg (2012-2014)
Lid van de raad van toezicht van de Stichting Het Geld- en Bankmuseum (2012-2014)
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BIJLAGE 2: ANTWOORDEN VAN FRANK ELDERSON OP DE VRAGENLIJST

A. Persoonlijke achtergrond en beroepservaring

1. Licht de belangrijkste aspecten toe van uw professionele vaardigheden inzake 
monetaire, financiële en zakelijke aangelegenheden, en die van uw ervaring op Europees en 
internationaal gebied.

Ik ben opgeleid als jurist (Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Zaragoza en Columbia 
University) en ben in 1999 komen werken bij De Nederlandsche Bank (DNB), nadat ik eerst 
vier jaar had gewerkt als advocaat gespecialiseerd in Europees mededingingsrecht. Voordat ik 
in 2011 toetrad tot de directie van DNB heb ik diverse managementfuncties bekleed op het 
gebied van bankentoezicht en juridische zaken (onder andere als General Counsel van DNB). 
Ik ben bijna tien jaar lid geweest van het Juridisch Comité van het ESCB. Als lid van de directie 
van DNB omvatten mijn verantwoordelijkheden onder andere afwikkeling voor banken, 
betalingssystemen en bankbiljetten, toezicht op de pensioenfondsen, ICT en human resources. 
Momenteel ben ik verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht op banken, AML/CFT-
toezicht en juridische zaken. Daarnaast ben ik ook het Nederlandse lid van de raad van toezicht 
van de ECB.

Als lid van (i) de directie van DNB gedurende meer dan negen jaar, (ii) de raad van toezicht 
van de ECB, (iii) het Bazels Comité voor het bankentoezicht, en voorheen (iv) de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, heb ik ervaring en kennis opgedaan met een breed 
scala aan voor de ECB essentiële thema’s. In deze rollen ben ik getuige geweest en heb ik 
bijgedragen aan het formuleren van een beleidsantwoord op diverse crises, zoals de grote 
financiële crisis, de Europese schuldencrisis en nu uiteraard de COVID-19-crisis. 

Als medeoprichter en voorzitter van het Central Banks and Supervisors Network for Greening 
the Financial System (NGFS) heb ik het NGFS geholpen zich te ontwikkelen tot een echt 
mondiaal initiatief, waarvan 75 banken en prudentiële toezichthouders, waaronder de ECB, en 
13 waarnemers, waaronder het IMF, de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling en 
de Bank voor Internationale Betalingen, lid zijn. Recente activiteiten van het NGFS zijn onder 
meer publicaties over analyse van klimaatscenario’s voor centrale banken en toezichthouders, 
en een gids voor toezichthouders over hoe klimaatgerelateerde en milieurisico’s kunnen worden 
geïntegreerd in het prudentieel toezicht. Verder ben ik covoorzitter van de Task Force on 
Climate-related Financial Risks van het Bazels Comité voor het bankentoezicht.

2. Hebt u zaken, financiële belangen of andere verplichtingen waardoor een conflict met 
uw toekomstige taken zou kunnen optreden, en zijn er verder enige relevante factoren van 
persoonlijke of andere aard die door het Parlement in aanmerking moeten worden genomen 
met betrekking tot uw kandidaatstelling?
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Nee, zoals ook benadrukt in mijn belangenverklaring die overeenkomstig de vereisten van de 
gemeenschappelijke gedragscode van de ECB is gepubliceerd op de website voor het 
bankentoezicht van de ECB.

3. Welke doelstellingen zult u nastreven tijdens uw mandaat als directielid van de 
Europese Centrale Bank?

Het is van belang dat alle Europese instellingen, met inbegrip van de ECB, er overeenkomstig 
hun eigen mandaat ernaar streven om in heel Europa te zorgen voor stabiliteit en welvaart. Door 
haar mandaat uit te voeren, speelt de ECB een centrale rol, doordat de bank het fundament 
vormt van de economische en monetaire unie van Europa. Mijn eerste doel zou zijn te 
waarborgen dat de ECB haar mandaat, zoals verankerd in de EU-Verdragen, uitvoert. Op korte 
termijn zou het mijn doel zijn te waarborgen dat de ECB doet wat zij kan, zo lang mogelijk en 
binnen haar mandaat, om de prijsstabiliteit te handhaven en zo de huidige COVID-19 crisis te 
overwinnen. Mijn tweede doel zou zijn om ervoor te zorgen dat uitdagingen voor de lange 
termijn, zoals klimaatverandering, digitalisering en innovatie, adequaat en tijdig worden 
aangepakt. Mijn derde doel zou zijn om actief de voordelen van de euro te promoten en te 
pleiten voor een completere economische en monetaire unie. Dit omvat met name het voltooien 
van de bankenunie met een Europees depositoverzekeringsstelsel en het bevorderen van een 
echte kapitaalmarktenunie. Mijn laatste doelstelling zou zijn om bij te dragen aan een heldere 
communicatie van de beleidskeuzen van de ECB, alsook aan een zo open mogelijke dialoog 
met de belanghebbenden van de ECB.

B. Monetair beleid van de ECB

4. Hoe moet de ECB volgens u haar monetair beleid in de huidige macro-economische 
situatie uitvoeren? Hoe beoordeelt u de prestaties van de ECB wat betreft haar voornaamste 
doelstelling van het handhaven van de prijsstabiliteit?

In het Verdrag staat prijsstabiliteit duidelijk omschreven als het primaire mandaat van de ECB. 
Het Verdrag bevat echter geen exacte definitie van wat precies wordt bedoeld met 
prijsstabiliteit. In 1998 definieerde de Raad van Bestuur van de ECB prijsstabiliteit als een 
jaarlijkse verhoging van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP) in 
de eurozone met minder dan 2 %. Naar aanleiding van een herziening van deze strategie in 
2003 heeft de Raad van Bestuur verduidelijkt dat het doel is om op middellange termijn het 
inflatiepercentage onder, maar wel dicht in de buurt van 2 % te houden. 

De ECB heeft deze doelstelling van prijsstabiliteit met succes nagestreefd: de gemiddelde 
GICP-inflatie heeft zich vanaf 1999 in grote trekken overeenkomstig de inflatiedoelstelling 
van de Raad van Bestuur ontwikkeld. Tegelijkertijd is de inflatie de laatste tien jaar gedaald 
en vervolgens aanhoudend onder de doelstelling van de Raad van Bestuur gebleven. In deze 
context is het streven van de Raad van Bestuur naar symmetrie binnen zijn inflatiedoel een 
belangrijk aspect dat duidelijk maakt dat een te lage inflatie voor monetaire-beleidsmakers 
even zorgwekkend kan zijn als een te hoge inflatie. De uitbraak van de COVID-19-crisis zorgt 
voor nog een extra uitdaging en de ECB heeft zich besluitvaardig getoond door direct 
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monetaire-beleidsmaatregelen te treffen ter inperking van de economische gevolgen van de 
crisis en de risico’s daarvan voor de prijsstabiliteit.

Naar mijn oordeel zijn de momenteel ingevoerde monetaire-beleidsmaatregelen, met name het 
pakket maatregelen dat in maart genomen is naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, 
doeltreffend gebleken om de gunstige financiële voorwaarden voor alle sectoren en 
rechtsgebieden binnen de eurozone te behouden. Dit biedt cruciale ondersteuning om het 
economische herstel kracht bij te zetten en de prijsstabiliteit op de middellange termijn te 
waarborgen. De in maart geïntroduceerde maatregelen hebben bijgedragen aan een 
succesvolle stabilisatie van de financiële markten en versoepeling van de monetaire-
beleidskoers. Hierdoor kon een aanzienlijke afwaardering van de inflatievooruitzichten als 
gevolg van de pandemie worden voorkomen. Zo kunnen alle sectoren, met inbegrip van 
bedrijven, maar ook huishoudens en regeringen, in deze moeilijke omstandigheden blijven 
profiteren van accommoderende financiële voorwaarden. 

Tot slot zou ik willen opmerken dat de strategische evaluatie van de ECB momenteel gaande 
is en dat deze onder meer gericht is op de definitie van prijsstabiliteit, het inflatiedoel van de 
Raad van Bestuur en de instrumenten die dit op termijn kunnen ondersteunen. Om te zorgen 
dat de ECB haar mandaat zo goed mogelijk uitvoert, zijn diepgaande analyse en discussie van 
de diverse instrumenten die de ECB tot op heden heeft ingezet, van cruciaal belang. Daarbij 
gaat het in het bijzonder om het evalueren van de effecten ervan, zowel bedoeld als onbedoeld.

5. Wat vindt u meer in het algemeen van de manier waarop in het verleden besluiten over 
het monetair beleid werden genomen? Vindt u dat deze moet worden veranderd, en zo ja, hoe? 
Wat zijn volgens u de belangrijkste risico’s en uitdagingen waarvoor de ECB zich geplaatst 
ziet?

De besluitvorming inzake monetair beleid van de Raad van Bestuur is gebaseerd op macro-
economische monetaire en financiële gegevens en op een grondige analyse die wordt verricht 
door medewerkers van de ECB en het Eurosysteem. Een belangrijk aspect van het 
besluitvormingsproces wordt gevormd door de driemaandelijkse prognoses die worden 
opgesteld door de medewerkers van de ECB en het Eurosysteem. Deze bevatten een grondige 
beoordeling van de groei- en inflatievooruitzichten en de risico’s met betrekking tot die 
vooruitzichten.

De combinatie van kwantitatieve analyse en het gebruik van economische modellen is cruciaal 
voor de evaluatie van verschillende beleidsopties. Op basis van dit gegevensgebaseerde proces 
kan de Raad van Bestuur ook beslissingen nemen die eveneens goed begrijpbaar zijn voor 
marktdeelnemers. De Raad van Bestuur moet deze praktijk vooral voortzetten, en tegelijk 
zorgen dat zijn analytische toolkit goed afgestemd blijft in een veranderend macro-economisch 
klimaat en financieel landschap. Daarnaast is het belangrijk te erkennen dat de uitdagingen 
van morgen waarschijnlijk weer anders zullen zijn dan de uitdagingen waar we vandaag voor 
staan. Daarom ondersteun ik het feit dat de doorlopende strategische evaluatie naast andere 
belangrijke thema’s ook een beoordeling bevat van de kennislacunes in de voornaamste 
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modellen voor monetaire besluitvorming: hiermee kan het inzicht in het functioneren van de 
economie ter ondersteuning van het mandaat van de ECB worden vergroot. Dat gezegd 
hebbende, blijven de vooruitzichten voor groei en inflatie, gelet op de complexiteit van onze 
moderne economieën, altijd onderhevig aan een bepaalde onzekerheid en kunnen deze niet 
exact worden gestuurd door economische beleidsmakers, met inbegrip van centrale banken.

In deze context is het op zijn minst even belangrijk dat de Raad van Bestuur beslissingen neemt 
die goed te volgen zijn voor het algemene publiek, d.w.z. de Europese burger. De Raad moet 
zorgvuldig uiteenzetten hoe verschillende overwegingen worden meegenomen bij 
beslissingen omtrent monetair beleid en bij de evenredigheidsbeoordeling om een bepaalde 
reeks monetaire-beleidsmiddelen in te zetten. Het is van belang dat de ECB continu evalueert 
in hoeverre haar monetaire-beleidsmaatregelen het beoogde doel bereiken, in verhouding staan 
tot het risico voor het doel van prijsstabiliteit en proportioneel worden uitgevoerd. In 
aanvulling op zijn monetaire-beleidsoverwegingen moet de Raad van Bestuur in zijn evaluatie 
ook economische overwegingen en zorgen van burgers opnemen, die bijvoorbeeld worden 
opgetekend tijdens luistersessies, zoals momenteel gehouden in het kader van de strategische 
evaluatie.

De huidige COVID-19-pandemie en de macro-economische gevolgen daarvan vormen een 
voortdurende uitdaging voor de ECB en de Europese Unie als geheel. De ECB moet al haar 
instrumenten blijven inzetten om ervoor te zorgen dat de financieringsvoorwaarden gunstig 
blijven en het economisch herstel ondersteunen, en tegelijk het schadelijke effect van de 
pandemie op het verwachte inflatiepad tegengaan.

De ECB wordt tegelijkertijd ook geconfronteerd met uitdagingen op middellange en lange 
termijn, variërend van het ontwerp van monetair beleid en een digitale valuta van de centrale 
bank tot klimaatverandering. Dit zijn een paar van de onderwerpen in de doorlopende 
strategische evaluatie en ik zou graag mijn steentje aan deze discussies bijdragen. 

6. Hoe beoordeelt u de effecten van lage rentes?

Lage rentes moeten worden geëvalueerd in de context van aanhoudende demografische 
verschuivingen, mondiale spaaroverschotten en een vertraging van de productiviteitsgroei. 
Deze ontwikkelingen hebben gedurende de laatste decennia in geavanceerde economieën 
bijgedragen aan een afname van de evenwichtsrente. Het monetair beleid weerspiegelt deze 
ontwikkeling in de evenwichtsrente en heeft in de afgelopen jaren aanzienlijke 
beleidsondersteuning aan de economie geboden om zo te zorgen dat de inflatie in hoge mate 
samenvalt met het doel van de ECB.

Het klimaat van aanhoudend lage rentes, gekoppeld aan het gebruik van niet-standaard 
monetaire-beleidsmiddelen, is ook aanleiding geweest tot zorgen over nadelige neveneffecten 
van het monetair beleid. De neveneffecten die worden genoemd hebben betrekking op 
potentiële disintermediatie op de financiële markten, buitensporige afhankelijkheid van 
financiering van centrale banken, vernauwing van de rentemarges met mogelijke implicaties 
voor de winstgevendheid van banken, het nemen van buitensporige risico’s, misallocatie van 
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middelen en spreidingseffecten. Veel van deze neveneffecten hebben tevens te maken met het 
voortgezette gebruik van accommoderend standaard rentebeleid. Als gevolg van de directe 
interventie op de financiële markten en het effect van de uitbreiding van de balans van centrale 
banken, zouden de neveneffecten van niet-standaard monetaire-beleidsmiddelen in de praktijk 
ingrijpender kunnen zijn dan die van conventioneel monetair beleid.

Al met al zijn er duidelijke aanwijzingen dat de burgers van de eurozone nog altijd profiteren 
van de lage rentes. De monetaire-beleidsmaatregelen van de ECB hebben sinds 2014 een 
aanzienlijk effect gehad op de economische activiteit. Dit heeft geleid tot meer banen en 
hogere lonen, waardoor het huishoudinkomen een impuls kreeg. Lagere rentes kunnen leiden 
tot lagere rentebaten en een daling van het pensioenvermogen. Tegelijkertijd zijn huishoudens 
niet alleen spaarders, maar ook leners en beleggers en in die hoedanigheid profiteren ze van 
een afname van de rentelasten (op consumentenkrediet en hypothecaire leningen) en een 
verbetering van het vermogen van huishoudens als gevolg van de hogere activaprijzen, 
waaronder huizenprijzen. Er zijn afdoende bewijzen dat de voordelen van het lagerenteklimaat 
zwaarder blijven wegen dan de negatieve neveneffecten. Maar ook als de totale balans van 
voordelen en kosten van monetair beleid positief uitvalt, ontslaat dit de ECB niet van de plicht 
om het effect van haar monetaire-beleidsmaatregelen via specifieke transmissiekanalen en 
binnen sectoren nauwlettend te volgen. Het evenredigheidsbeginsel vereist dat de ECB bij de 
uitvoering van haar mandaat kiest voor een reeks instrumenten aan de hand waarvan zij haar 
mandaat kan verwezenlijken met zo min mogelijk neveneffecten. Omdat de doelmatigheid en 
de neveneffecten van maatregelen met de tijd kunnen veranderen, moet dit continu worden 
geëvalueerd.

Het besluit van september 2019 laat zien dat de Raad van Bestuur scherp let op de potentiële 
neveneffecten en bereid is om, waar nodig, in te grijpen. Om de neveneffecten van het beleid 
van negatieve rente van de ECB te midden van de hoge niveaus van liquiditeitsoverschot in te 
perken, heeft de Raad van Bestuur een getrapt systeem ingevoerd om de transmissie van haar 
monetair beleid te ondersteunen. 

7. Wat vindt u van het monetaire-beleidsantwoord van de ECB op de COVID-19-crisis? 
Moet het Pandemic Emergency Purchasing Programme (PEPP) naar uw oordeel een 
permanenter karakter krijgen?

Het primaire middel om de economische impact van de COVID-19-crisis in te dammen, is het 
begrotingsbeleid. De monetaire-beleidsmaatregelen die door de ECB sinds maart zijn 
genomen, hebben een belangrijke rol gespeeld bij het stabiliseren van de markten, het 
beschermen van de kredietverstrekking en het ondersteunen van herstel. Dit waarborgt op zijn 
beurt de prijsstabiliteit op middellange termijn, overeenkomstig het mandaat van de ECB.

De gevolgen van de ECB-maatregelen op de financieringsvoorwaarden binnen de economie 
hebben een stabiliserend effect op de macro-economische ontwikkelingen: investeringen 
nemen minder af en banen blijven behouden. Zonder deze maatregelen in aanvulling op de 
maatregelen die zijn aangenomen door nationale regeringen en overige Europese instellingen, 
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zou de eurozone te maken hebben met veel slechtere groei- en inflatievooruitzichten, en tevens 
grotere staartrisico’s. 

Toen de pandemie de economie van de eurozone begin dit jaar trof, lanceerde de ECB het 
Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) met als doel de markten te stabiliseren en 
de economie van de eurozone in deze uitdagende tijden te ondersteunen. Het PEPP is een 
tijdelijk instrument, gericht en in verhouding met het doel van het stabiliseren van de markten 
en het ondersteunen van de economie van de eurozone in deze moeilijke tijden. Om aan zijn 
doelstellingen als noodinstrument te voldoen is het PEPP ontworpen met grotere flexibiliteit 
ten aanzien van tijd, markten en rechtsgebieden, afgezet tegen het bestaande activa-
aankoopprogramma van de ECB. De flexibiliteit van het PEPP is van cruciaal belang om de 
financiële markten in de context van de pandemie te stabiliseren. 

De tijdelijke aard ervan wordt weerspiegeld in de horizon van netto-activa-aankopen uit 
hoofde van het PEPP. Deze zullen naar zeggen van de Raad van Bestuur duren tot het moment 
waarop de Raad van oordeel is dat de fase van de coronacrisis voorbij is. Het PEPP is tevens 
op gerichte wijze vormgegeven om de specifieke schok en bijbehorende risico’s van de 
eurozone gedurende de pandemie aan te pakken. Daarom is de afstemming van het PEPP direct 
gekoppeld aan de evolutie van de pandemie en haar gevolgen voor de transmissie van het 
monetair beleid en de economische vooruitzichten, zoals aangegeven door de Raad van 
Bestuur. 

8. Hoe denkt u dat het monetair beleid zich zal ontwikkelen aan de “nulondergrens”?

Het voeren van monetair beleid wanneer de voornaamste beleidsrentes in de buurt liggen van 
de nulondergrens is ongetwijfeld een stuk moeilijker. Nadat de beleidsrentes naar aanleiding 
van de financiële crisis een niveau hadden bereikt dat dicht bij nul lag, kon de ECB echter 
zorgen voor meer stimulering door middel van haar balansbeleid, voorwaartse sturing en 
negatieverentebeleid. Deze middelen werden beschouwd als onconventioneel omdat centrale 
banken geen ervaring hadden met de inzet ervan, maar hebben zich inmiddels bewezen als 
middelen die de economie verdere beleidsaccommodatie bieden.

Ondanks het feit dat de ECB aanzienlijke ervaring heeft opgedaan met middelen om verdere 
beleidsaccommodatie in de buurt van de ondergrens te bieden, blijven deze middelen 
onderhevig aan een hogere mate van onzekerheid dan het conventionele rentebeleid. Dit heeft 
bijvoorbeeld betrekking op de waarneming dat het effect van deze middelen afhankelijk is van 
de heersende macro-economische en financiële omstandigheden en aldus met de tijd kan 
variëren, zowel in de zin van hun doelmatigheid als in de zin van mogelijke neveneffecten. 
Dit vraagt om nauwlettend toezicht en het continu bijwerken van de mate waarin monetaire-
beleidsmaatregelen proportioneel blijven. Tegen deze achtergrond ben ik verheugd dat de 
ervaringen die zijn opgedaan en de lessen die zijn geleerd met niet-standaard monetaire-
beleidsmiddelen een belangrijk aspect vormen van de strategische evaluatie. 

9. Wat zijn in uw optiek de impact en de neveneffecten van activa-aankopen? Wat zijn 
naar uw mening de risico’s en voordelen die zijn verbonden aan het aankoopprogramma 
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bedrijfssector (Corporate Sector Purchase Programme – CSPP)? Hoe gaat u voor 
transparantie zorgen met betrekking tot de uitvoering van het activa-aankoopprogramma?

De activa-aankoopprogramma’s van de ECB, met inbegrip van het uitgebreide activa-
aankoopprogramma (APP) en het PEPP, hebben aangetoond zeer effectief de financiële 
voorwaarden te kunnen versoepelen. Door hun effect op de financiële voorwaarden hebben 
activa-aankopen een aanzienlijke positieve invloed op de economie en de arbeidsmarkt. 
Daarnaast geven analyses van de ECB aan dat de inflatie hoger is dan het geweest zou zijn bij 
afwezigheid van de activa-aankopen, al ligt de inflatie nog altijd lager dan het inflatiedoel van 
de Raad van Bestuur. 

Monetaire-beleidsmaatregelen kunnen ook neveneffecten hebben, met name op het gebied van 
de prijzen van financiële activa, banken, overige financiële instellingen, de afhankelijkheid 
van financiering door centrale banken, de allocatie van middelen, woningmarkten en alle 
financiële situaties van huishoudens. Dergelijke neveneffecten kunnen meer uitgesproken 
worden naarmate de maatregelen langer blijven gelden en intensiever worden beheerd. 
Daarom is het van belang de ontwikkeling van dergelijke neveneffecten bij te houden en te 
zorgen dat ze niet zwaarder gaan wegen dan het expansief effect van de maatregelen van de 
ECB op de economie.

Accommoderend monetair beleid prikkelt doorgaans financiële beleggers en tussenpersonen 
om de aandacht te verleggen naar risicovollere activa, onder andere het bieden van meer 
krediet aan huishoudens en bedrijven. Dit is een bewust effect van monetair beleid – vaak ook 
het kanaal van portefeuilleherschikking genoemd – omdat het impliceert dat de monetaire 
stimulans wordt verlegd naar sectoren die geen in aanmerking komende effecten houden of 
uitgeven en daarom niet rechtstreeks profiteren van aankoopprogramma’s. Wordt het nemen 
van risico’s echter buitensporig, dan kan het bijdragen aan de opbouw van risico’s met 
betrekking tot de financiële stabiliteit. Monetair beleid – en daarbij gaat het met name om 
activa-aankopen – kan ook van invloed zijn op marktfunctionering doordat de prijsvorming 
van obligaties door achterliggende fundamentele factoren wordt verstoord en de 
liquiditeitsvoorwaarden in sommige marktsegmenten worden beïnvloed. Tot op heden blijkt 
uit analyses dat de prijsvorming op de markt voor staatsobligaties uit de eurozone grotendeels 
intact is gebleven en dat de aankopen feitelijk in tijden van hevige stress de werking van de 
markt hebben gesteund.

Wat betreft het CSPP is de steun die deze aankopen hebben geboden aan de kosten van 
bedrijfsfinanciering en aldus aan bedrijfsinvesteringen en de reële economie, een duidelijk 
voordeel. Ook had het positieve domino-effecten op de financieringsvoorwaarden voor alle 
bedrijven in de eurozone, met inbegrip van bedrijven die niet afhankelijk zijn van de 
kapitaalmarkten voor hun financiering, zoals kleine en middelgrote ondernemingen.

Tegelijkertijd is het van belang de risico’s met betrekking tot activa-aankoopprogramma’s 
nauwlettend en continu te monitoren. Risico’s moeten worden beheerst, zodat deze op een 
niveau blijven dat niet bedreigend is voor de balans van de ECB en het vermogen van deze 
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laatste om haar mandaat uit te voeren wordt beschermd.

Ten slotte heeft transparantie een centrale rol gespeeld bij het APP en het PEPP doordat 
marktdeelnemers hierdoor meer inzicht kregen in hoe de programma’s werden uitgevoerd. 
Regelmatige publicatie van informatie over de aankopen en deelnemingen in het kader van het 
APP en het PEPP op de website van de ECB is derhalve van het allergrootste belang.

10. Wat verwacht u het meest van de evaluatie van het monetaire-beleidskader van de 
ECB? Waar liggen de belangrijkste knelpunten voor de beoordeling? Moet de ECB de 
kwantitatieve definitie van haar prijsstabiliteitsdoel herdefiniëren, en zo ja, in welk opzicht? 
Wat vindt u in dat verband van het besluit van het Federal Reserve System van augustus 2020?

De monetaire strategische evaluatie van de ECB, die onverwacht vertraagd werd door COVID-
19, is hervat en zal het komende jaar een belangrijk aandachtspunt vormen. Ik verwacht een 
brede en open discussie, die mede gericht zal zijn op de vraag hoe overwegingen zoals 
financiële stabiliteit en klimaatverandering op middellange termijn van invloed kunnen zijn 
op de prijsstabiliteit.

Het beoordelingsproces is opgesplitst in een reeks debatten binnen de Raad van Bestuur, 
ondersteund door seminars die zijn voorbereid door medewerkers van het Eurosysteem. Bij 
dit alles wordt rekening gehouden met de opvattingen van belanghebbenden. Op dit punt 
geloof ik dat de input van het Europees Parlement met name relevant is en ik verwelkom het 
feit dat de president van de ECB ermee heeft ingestemd in de context van de strategische 
evaluatie van de ECB nauwer samen te werken en te zorgen dat een regelmatige dialoog tussen 
de ECB en het Europees Parlement een centrale rol speelt.

De seminars van de Raad van Bestuur worden ondersteund door diepgaand voorbereidend 
werk dat afkomstig is van tien gerichte werkstromen van het Eurosysteem. De werkstromen 
beslaan een breed scala aan thema’s: inflatiemeting, het ECB-doel van prijsstabiliteit, de 
modellering van Eurosysteem, globalisering, digitalisering, klimaatverandering, financiële 
stabiliteit en macroprudentieel beleid, niet-bancaire financiële bemiddeling, communicatie en 
de interactie tussen monetair beleid en begrotingsbeleid. 

Het doel van de strategische evaluatie van de ECB is om te zorgen dat de monetaire-
beleidsstrategie van de ECB solide en geschikt voor het doel is, zowel vandaag als in de 
toekomst.

De exacte definitie van onze primaire doelstelling zal een prominente rol spelen bij de 
uitvoering van de strategische evaluatie. Bij het streven naar prijsstabiliteit is een heldere 
formulering van wat de Raad van Bestuur nastreeft een absolute vereiste. Dit bevordert ook 
de transparantie en de verantwoording voor besluiten die op het gebied van monetair beleid 
zijn genomen.

In het licht van de voortdurende strategische evaluatie is het voorbarig om nu al hierover of 
over andere aspecten hiervan conclusies te trekken.
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Tot slot geloof ik dat in het herziene “Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy 
Strategy” van het Federal Reserve System een nieuw strategisch kader wordt uiteengezet, dat 
belangrijke veranderingen bevat aan beide zijden van het dubbele mandaat van het Federal 
Reserve System: optimale werkgelegenheid en prijsstabiliteit. Ik heb met grote belangstelling 
notitie genomen van de beoordeling van het Federal Reserve System en zie ernaar uit mij 
hiermee bezig te houden tijdens de strategische evaluatie van de ECB. Opgemerkt moet 
worden dat de ECB op grond van haar mandaat een eigen onafhankelijke evaluatie verricht en 
dat van de strategische evaluaties van andere centrale banken (waaronder het Federal Reserve 
System) niet moet worden verwacht dat deze directe implicaties hebben voor de ECB-
strategie.

11. Hoe beoordeelt u de huidige opvatting van inflatiedynamiek en de voornaamste 
factoren achter de inflatiebewegingen van de afgelopen jaren? Denkt u dat de inflatie in de 
eurozone als gevolg van een te gering aandeel van de woonlasten in de GICP-mand te laag 
wordt ingeschat? Zou u willen pleiten voor aanpassing van de mand?

Inzicht in de inflatiedynamiek en de voornaamste factoren achter inflatie en hoe deze met de 
tijd evolueren, is cruciaal voor de ECB. Het blijkt voor monetaire-beleidsmakers moeilijker 
dan voorheen te zijn geworden om een volledig beeld te krijgen van de inflatiedynamiek, 
aangezien de inflatie door vele verschillende factoren tegelijk wordt beïnvloed, en niet alleen 
door het monetair beleid. In dat opzicht moet de ECB openstaan voor verschillende 
verklaringen voor lage inflatie die zeer goed gelijktijdig van belang zouden kunnen zijn, maar 
die wel om een verschillend beleidsantwoord vragen.

Laat ik als voorbeeld het verslag over de lage inflatie van de ECB noemen, dat in 2016 is 
gepubliceerd. Hierin worden twee verschillende krachten genoemd die de inflatiedynamiek 
vormgeven. Ten eerste zijn er structurele factoren die de manier waarop onze economie werkt, 
veranderen. Hiermee kunnen langetermijntrends in de inflatie worden verklaard. Dit zijn met 
name globalisering, de verslechterende onderhandelingspositie van arbeid, technologische 
vooruitgang en demografische trends. Ten tweede kunnen schokken – van de vraagzijde dan 
wel de aanbodzijde – de inflatiedynamiek via verschillende kanalen beïnvloeden.
Op dit moment bestaat de uitdaging van het begrijpen van inflatie erin de korte- en 
langetermijneffecten van de pandemie op de inflatie en met name de onderliggende inflatie in 
kaart te brengen. 

Het geharmoniseerde indexcijfer van de consumentenprijzen (GICP), dat wordt samengesteld 
door Eurostat, zorgt ervoor dat alle landen in de Europese Unie dezelfde methodiek volgen. 
De GCIP-inflatie vertegenwoordigt een hoogwaardige prijsindex en heeft in tal van 
verschillende dimensies goed gepresteerd, maar is natuurlijk niet perfect. Daarom ben ik blij 
dat er de afgelopen jaren diverse verbeteringen in de GICP-methodiek zijn geïntroduceerd en 
dat de strategische evaluatie van de ECB ook oog heeft voor het punt van inflatiemeting. Het 
kan in potentie een belangrijke verbetering zijn om eigen woningen in de GICP-berekeningen 
op te nemen, zodat alle woninggerelateerde verbruiksuitgaven worden meegerekend. Dit is 
ook meer in lijn met hoe Europese burgers inflatie in hun dagelijks leven ervaren. 
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Voor het verwerken van eigen woningen gelden wel bepaalde technische problemen en er is 
geen beste oplossing aanwezig. Ik kijk ernaar uit om tijdens de strategische evaluatie van 
gedachten te wisselen over hoe deze problemen kunnen worden aangepakt.

Zoals ook blijkt uit de voorlopige berekeningen op basis van een experimentele 
eigenwoningenindicator, zou de opname ervan in de GICP slechts een beperkt effect op de 
gemiddelde inflatie hebben.

12. Wat is uw oordeel over de heterogeniteit van de monetaire voorwaarden en de toegang 
tot krediet binnen de eurozone en het effect ervan op monetair eenheidsbeleid van de ECB, in 
het bijzonder naar aanleiding van de economische divergentietrends als gevolg van 
COVID-19?

Er zullen altijd bepaalde verschillen bestaan in de financieringsvoorwaarden tussen lidstaten 
van de eurozone, waarin structurele verschillen en verschillen in de economische 
vooruitzichten tot uitdrukking komen. Op het moment dat de COVID-19-crisis de economie 
van de eurozone trof, was er een duidelijk risico van fragmentatie die de divergentie zodanig 
zou vergroten dat deze niet langer in lijn zou zijn met een soepele transmissie van het 
accommoderend monetair beleid van de ECB naar alle sectoren en rechtsgebieden. 

De maatregelen die sinds maart zijn geïntroduceerd, in het bijzonder het PEPP en de 
TLTRO’s-III, zijn ontworpen om de transmissie naar alle sectoren en rechtsgebieden in de 
eurozone te ondersteunen. Schattingen geven aan dat het PEPP, tezamen met de aanvullende 
APP-begroting van 120 miljard EUR die in maart werd aangekondigd, in aanzienlijke mate de 
termijnpremie van het gemiddeld rendement op 10-jarige staatsobligaties in de eurozone zal 
inperken, hetgeen over het algemeen een belangrijke component van de lange rentes vormt. 
De impact verschilde per land, waarbij de afname een stuk groter was in die landen die het 
hardst werden getroffen door de pandemie.

De opname in de activiteiten van TLTRO’s-III in juni en september was onverwacht hoog en 
wijdverspreid (tezamen bijna 1,5 biljoen EUR). Volgens de enquête over de bancaire 
kredietverlening in de eurozone van oktober 2020 gaven banken aan dat de TLTRO’s-III-
liquiditeit hun kredietverlening krachtig ondersteunde, met name die aan bedrijven. Banken 
wezen er tevens op dat de TLTRO’s een positieve uitwerking hebben op hun liquiditeitspositie 
en marktfinancieringsvoorwaarden, alsook een versoepelend effect op de voorwaarden die 
worden geboden aan kredietnemers. De TLTRO’s hebben in die zin bijgedragen aan een 
uniformere transmissie van het monetair beleid van de ECB.

Een uniformer herstel van de crisis zou de doelmatigheid van monetair beleid in de eurozone 
ondersteunen. De Raad van Bestuur stemt zijn besluiten inzake monetair beleid af op de 
ontwikkelingen van de economie van de eurozone als geheel, maar moet tevens zorgen dat 
zijn monetair beleid in kader van het mandaat van prijsstabiliteit reikt tot in alle delen van de 
economie en alle rechtsgebieden.
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Bij het streven naar een uniformer herstel is het begrotingsbeleid van cruciaal belang. Het 
herstelplan Next Generation EU van de Europese Commissie speelt bijvoorbeeld een 
belangrijke rol bij het proberen te herstellen van een gelijk speelveld en ondersteunen van 
diegenen die het hardst door de pandemie zijn getroffen. 

Daarom ben ik zeer verheugd over dit plan, dat de eengemaakte markt zal versterken en zal 
zorgen voor een blijvend en voorspoedig herstel, en tegelijk de groene en digitale prioriteiten 
van de EU zal ondersteunen. 

13. Hoe kan de ECB volgens u bijdragen aan economische groei, groene transitie en 
volledige werkgelegenheid, en tegelijk volledig voldoen aan haar primaire doelstelling van 
het handhaven van de prijsstabiliteit? Zijn er volgens u aanvullende monetaire-
beleidsmaatregelen die de positieve effecten op de reële economie kunnen verbeteren?

Zoals ook vervat in het Verdrag is het primaire doel van het ESCB het behouden van de 
prijsstabiliteit. Echter, “[o]nverminderd het doel van prijsstabiliteit ondersteunt het ESCB het 
algemene economische beleid in de Unie teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de 
in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie omschreven doelstellingen van de 
Unie.” Het monetair beleid kan dus een cruciale rol spelen in het ondersteunen van de reële 
economie. In het huidige klimaat, waarin de vraag zwak is en de inflatie onder het niveau 
overeenkomstig het inflatiedoel van de Raad van Bestuur ligt, is monetair beleid feitelijk van 
groot belang voor zowel economische groei als inflatie. 

Ondersteuning van de huishoudelijke consumptie en forse investeringen vormt een cruciaal 
transmissiemechanisme voor het monetair beleid om ook echt het doel van prijsstabiliteit te 
verwezenlijken. Er is voldoende bewijs dat de monetaire-beleidsmaatregelen die sinds 
medio 2014 zijn genomen een aanzienlijk effect hebben gehad op de werkgelegenheid, de 
inkomens en de groei. 

Sterker nog, de maatregelen die sinds maart 2020 zijn genomen ten aanzien van activa-
aankopen en de TLTRO-parameters bieden aanzienlijke steun aan het economisch herstel en 
hebben de ongunstige uitkomsten ingeperkt. 

De doorlopende strategische evaluatie van de ECB biedt een kans om meer inzicht te krijgen 
in hoe langetermijntrends kunnen doorwerken op variabelen die wij regelmatig bijhouden en 
tot op zekere hoogte proberen te controleren. Van deze trend springen demografische transitie, 
verstorende technologische verandering en opwarming van de aarde zeker het meest in het 
oog. 

14. In hoeverre vindt u dat het aanpakken van klimaatverandering en overige 
duurzaamheidskwesties deel uitmaken van het mandaat van de ECB? Wat is uw mening over 
de impact van het beleid van de ECB op de klimaatverandering? Denkt u dat de ECB haar 
activa-aankopen moet afstemmen op de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN en 
de klimaatovereenkomst van Parijs? Moeten de activa-aankoopprogramma’s van de ECB in 
overeenstemming zijn met de EU-taxonomie? Welke rol zou de ECB moeten spelen in het 
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Network for Greening the Financial System (NGFS)? Hoe zouden de belangrijkste 
aanbevelingen aan centrale banken, zoals verwoord in het uitgebreide NGFS-verslag “A call 
for action: Climate change as a source of financial risk”, door de ECB in praktijk moeten 
worden gebracht? In hoeverre dragen groene obligaties volgens u bij aan het koolstofvrij 
maken van de economie, en hoe beoordeelt u in dit opzicht het recente onderzoek van de Bank 
voor Internationale Betalingen (https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2009c.pdf)?

Om de transitie naar een koolstofneutrale economie te versnellen, is het van cruciaal belang 
dat regeringen, centrale banken, toezichthoudende autoriteiten en financiële instellingen stevig 
en doortastend optreden. Al deze entiteiten hebben een bepaalde rol te spelen. Omdat de 
economie nog grotendeels draait op fossiele brandstoffen, wordt er gepleit voor een 
fundamentele heroriëntatie. Regeringen zijn vanwege hun klimaatbeleid de drijvende kracht 
achter deze heroriëntatie. Europa behoort reeds tot de voorhoede als het gaat om klimaatactie. 
Door de Overeenkomst van Parijs te ondertekenen hebben Europese regeringen zich 
verbonden aan intensievere beleidsmaatregelen en investeringen die nodig zijn voor een 
duurzame, koolstofarme toekomst. De EU heeft de Green Deal gelanceerd en uitstekend werk 
geleverd door de taxonomie voor duurzame activiteiten ter verbetering van de transitie te 
ondersteunen. Tot slot werkt de EU aan cruciale structurele veranderingen om een efficiënte 
marktfunctionering te herstellen door het emissiehandelssysteem (ETS) en de richtlijn niet-
financiële rapportage in te voeren. 

Al gaat tot zo ver mijn lof uit naar het werk van de EU, zou ik toch willen benadrukken dat er 
nog een hoop moet gebeuren. Als we de doelstellingen van Parijs willen halen, is het essentieel 
dat we ons veel sneller in de richting van een duurzame wereldeconomie bewegen dan we 
momenteel doen. De twee belangrijkste factoren die de transitie momenteel vertragen zijn ten 
eerste het feit dat bedrijven nog altijd onvoldoende financiële prikkels krijgen om hun uitstoot 
te reduceren, en ten tweede dat financiële bemiddelaars te maken hebben met dataproblemen 
om optimaal rekening te houden met klimaatverandering wanneer zij investeringsbesluiten 
nemen. 

Al blijft het creëren van de voorwaarden voor de transitie naar een koolstofneutrale economie 
bovenal een taak van democratisch gekozen regeringen, en al blijft de koolstofbeprijzing het 
primaire hulpmiddel hiervoor, toch hebben alle belanghebbenden, waaronder de ECB, een 
specifieke rol te spelen in de energietransitie. Het uitgangspunt voor de toezichthoudende 
taken van de ECB is het risicoperspectief. Toezichthouders hebben reeds op ruime schaal 
erkend dat zowel de transitie als de klimaatverandering bronnen van financiële risico’s zijn, 
die moeten worden aangepakt en beheerst. Dit geldt niet alleen voor transitie- en 
klimaatgerelateerde risico’s, maar ook voor milieu- en maatschappelijke risico’s in ruime zin. 

Het uitgangspunt voor de monetaire taak van de ECB is het doel van prijsstabiliteit. De ECB 
moet “[o]nverminderd het hoofddoel van prijsstabiliteit” het algemene economische beleid in 
de Unie ondersteunen. Deze maatregelen omvatten een hoogwaardige bescherming en 
verbetering van de kwaliteit van het milieu en de door de EU benadrukte beleidsprioriteiten, 
waaronder de Green Deal. Gelet op de ambities en verbintenissen van de EU is het de plicht 

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2009c.pdf
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van de ECB om dit beleid te ondersteunen, op voorwaarde dat zij dit kan doen zonder iets af 
te doen aan het doel van prijsstabiliteit. Uiteraard moet de ECB in dit kader handelen 
overeenkomstig de beginselen van evenredigheid en institutioneel evenwicht. Tegen deze 
achtergrond geloof ik dat er ten minste drie invalshoeken zijn van waaruit klimaatverandering 
van belang is voor het monetair beleid.

Allereerst hebben klimaatverandering en de inperking daarvan in toenemende mate invloed op 
de macro-economische variabelen voor het voeren van monetair beleid. Bovendien kan 
klimaatverandering doorwerken op de transmissiekanalen van monetair beleid. Dit kan van 
centrale banken, en dus ook van de ECB, vereisen dat zijn hun analytische toolkit bijwerken 
door klimaatrisico’s op te nemen in hun macro-economische modellen, prognosemiddelen en 
activiteiten. 

Ten tweede moet de ECB, gelet op haar grotere aanwezigheid op de financiële markten, 
zorgvuldig het effect beoordelen van niet-standaardmaatregelen inzake de ambitie van de EU 
zichzelf om te vormen tot een koolstofarme economie. De opzet van de TLTRO’s en de activa-
aankoopprogramma’s heeft belangrijke implicaties voor de allocatie van kapitaal in de 
economie en het is van belang dat deze beleidsmaatregelen “toekomstbestendig” zijn, zonder 
dat dit ten koste gaat van de effectiviteit van het monetair beleid bij het bereiken van het 
hoofddoel.

Het zou een belangrijke stap zijn om te erkennen dat handelen in overeenstemming met het 
beginsel van een open markteconomie niet noodzakelijkerwijs betekent dat de ECB zich onder 
alle omstandigheden strikt aan marktneutraliteit moet houden, met name in de aanwezigheid 
van marktfalen zoals recentelijk is benadrukt door ECB-directielid Isabel Schnabel. 
Bovendien zou de ECB kunnen onderzoeken hoe de instrumenten binnen haar mandaat kunnen 
worden ontworpen om bij te dragen aan het aanboren van investeringen die de transitie naar 
een koolstofneutrale economie ondersteunen. In dit opzicht kunnen bestaande 
EU-beleidsmaatregelen, zoals de richtlijn niet-financiële rapportage en de taxonomie voor 
duurzame activiteiten, als uitgangspunt worden genomen.

Ten derde moet de ECB zorgen dat klimaatgerelateerde risico’s een passende weerslag krijgen 
in haar risicobeperkingskaders, en transparant zijn over haar blootstellingen, zoals aanbevolen 
door het NGFS. Voor monetaire portefeuilles is de ECB in hoge mate afhankelijk van de 
opvattingen van kredietbeoordelingsbureaus over hoe kredietrisico’s moeten worden 
beoordeeld. Daarom moet de ECB met hen aan tafel gaan zitten om te kijken of 
klimaatgerelateerde risico’s naar hun oordeel voldoende worden meegerekend. Voor zover de 
ECB en de nationale centrale banken zelf hun kredietbeoordelingen uitvoeren, moeten zij dit 
zelf doen. Gelet op de brede activiteiten van de ECB ben ik mij zeer goed bewust van het feit 
dat de beschikbaarheid van gegevens cruciaal, maar niet probleemloos is. Dit onderstreept ook 
het belang van de richtlijn niet-financiële rapportage. Voor zover relevante gegevens 
ontbreken, kan de ECB onderzoeken of zij een rol kan spelen in het bevorderen van de 
publicatie van klimaatgerelateerde gegevens door haar tegenhangers, bijvoorbeeld door een 
dergelijke publicatie door haar tegenhangers een vereiste te maken voor deelname aan de 
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activiteiten inzake monetair beleid. In dit verband wil ik graag een punt herhalen dat is 
gemaakt door zowel het NGFS als het Eurosysteem: een groene taxonomie, d.w.z. een 
taxonomie van duurzame activiteiten onder verwijzing naar klimaatverandering, biodiversiteit 
en de overige milieudoelstellingen, zoals die recentelijk is aangenomen en wordt ontwikkeld 
in de EU, is essentieel om greenwashing te voorkomen en te waarborgen dat producten zoals 
groene obligaties effectief bijdragen aan milieudoelstellingen. In dit opzicht zijn de lopende 
werkzaamheden van de Commissie ten aanzien van de ontwikkeling van een norm voor groene 
obligaties onder verwijzing naar de EU-taxonomie eveneens van fundamenteel belang. Om de 
blootstelling aan klimaatgerelateerde risico’s echter naar behoren te kunnen beoordelen, is een 
taxonomie van de activiteiten die het meest zijn blootgesteld aan de transitie naar een 
koolstofarme economie, wellicht voor centrale banken en toezichthouders van nog groter 
belang. In lijn hiermee gaat mijn lof uit naar het recente onderzoek van de Bank voor 
Internationale Betalingen, waarin een kader wordt geïntroduceerd voor groene beoordelingen.

Tot slot ben ik erg blij met het feit dat dit thema integraal deel uitmaakt van de doorlopende 
strategische evaluatie van de ECB. Ik verwacht hier een goede bijdrage aan te kunnen leveren. 

15. Welke rol dient de ECB bij het aanpakken van virtuele valuta volgens u te spelen? 
Welke kansen en risico’s ziet u met betrekking tot virtuele activa? Wat is uw opvatting over 
digitale valuta’s van centrale banken en de bijbehorende risico’s en voordelen? Hoe zou een 
passend regelgevingskader voor virtuele valuta (en met name “stablecoins”) er volgens u 
moeten uitzien? Moet de ECB naar uw oordeel een digitale euro introduceren? Zo ja, hoe 
moet die eruit komen te zien en hoe zou u de risico’s aanpakken die een dergelijke valuta met 
zich meebrengt, met inbegrip van de mogelijke risico’s van een run op de banken en 
privacygerelateerde kwesties?

Cryptoactiva1 die geen enkele vordering op een entiteit vertegenwoordigen zijn van nature 
volatiel, en hebben dus niet dezelfde kenmerken als geld. Hoewel dergelijke cryptoactiva 
risico’s met zich meebrengen voor beleggers en kunnen worden gebruikt voor illegale 
activiteiten, vormen zij momenteel geen materieel risico voor het financieel stelsel of de 
monetaire stabiliteit van de EU. De ECB moet cryptoactiva goed blijven volgen en zorgen dat 
deze risicobeoordeling up-to-date blijft in het licht van de marktontwikkelingen. 

Cryptoactiva die tot strekking hebben een stabiele waarde te behouden door te verwijzen naar 
(i) een enkele vertrouwensmunt of (ii) een aantal vertrouwensmunten of een of meerdere 
grondstoffen of een of meerdere cryptoactiva, of een combinatie van dergelijke activa, ook 
wel respectievelijk “e-money tokens” of “asset-referenced tokens” genoemd, kunnen op grond 
van het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening inzake markten in 
cryptoactiva (MiCA) in theorie worden gebruikt als betaalmiddel en zelfs als opslag van 
waarde. Bovendien zouden dergelijken initiatieven voor tokens snel een mondiale voetafdruk 
kunnen bereiken door gebruik te maken van de bestaande gebruikersbestanden. 

1 Een digitale vertegenwoordiging van waarde of rechten die elektronisch kan of kunnen worden overgedragen 
en opgeslagen met behulp van een distributed ledger of een vergelijkbare technologie.
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E-money of asset-referenced tokens die een aanzienlijke positie verwerven, in de Unie of op 
mondiaal niveau, bieden kansen, maar zorgen ook voor uitdagingen. Ze kunnen ertoe 
bijdragen dat tekortkomingen in de snelheid en kosten van mondiale grensoverschrijdende 
betalingen worden overwonnen. Tegelijk kunnen ze ook de monetaire en financiële stabiliteit 
en soevereiniteit bedreigen, de veiligheid en efficiëntie van de betalingssystemen aantasten, 
alsook zorgen voor host- of overige problemen met betrekking tot onder andere 
witwaspraktijken, terrorismefinanciering, mededinging, gegevensbescherming en 
consumentenbescherming.

De ECB zou van haar kant een rol moeten spelen door ervoor te zorgen dat systemische asset-
referenced en e-money tokens de strategische autonomie van de eurozone en de veerkracht 
van de betalingssystemen niet ondermijnen. Als toezichthouder op de betalingssystemen moet 
de ECB, tezamen met de centrale banken van de eurozone, de relevante toezichtskaders van 
het Eurosysteem voor betalingssystemen, -schema’s en -regelingen toepassen om de risico’s 
van e-money of asset-referenced tokens in te dammen. Bovendien moet de ECB samenwerken 
met de EBA en de bevoegde autoriteiten, en deelnemen aan de gremia van belangrijke 
e-money of asset-referenced tokens.

Een passend regelgevingskader voor e-money of asset-referenced tokens zal moeten uitgaan 
van het beginsel van “dezelfde activiteit, dezelfde risico’s, dezelfde regels”. Het moet zorgen 
voor een gelijk speelveld door e-money of asset-referenced tokens met het potentieel te 
worden gebruikt als betalingsinstrumenten van algemeen belang, te onderwerpen aan 
gelijkwaardige vereisten. Het kader moet daarnaast alle risico’s indammen die dergelijke 
tokens met zich meebrengen ten aanzien van financiële stabiliteit, monetair beleid en 
soevereiniteit, alsook consumentenbescherming. De MiCA is een eerste goede stap op weg 
naar regulering van cryptoactiva, met inbegrip van stablecoins, die reeds gedekt worden door 
bestaande EU-wetgeving, omdat ze bijvoorbeeld niet kwalificeren als financieel instrument op 
grond van MiFID II, of als elektronisch geld op grond van de richtlijn elektronisch geld. Ook 
helpt dit om arbitrage tussen de EU-jurisdicties te voorkomen. De ECB heeft onlangs haar 
nieuwe kader voor het toezicht op elektronische betalingsinstrumenten, -schema’s en -
regelingen – het zogeheten PISA-kader – voor publieke raadpleging gepubliceerd. Het nieuwe 
kader is er evenzeer op gericht op evenredige wijze het beginsel van “dezelfde activiteit, 
dezelfde risico’s, dezelfde regels” te waarborgen en e-money en asset-referenced tokens te 
reguleren.

Zoals ook besproken in het recente verslag inzake de digitale euro dat is opgesteld door de 
taskforce van het Eurosysteem op hoog niveau inzake digitale valuta’s van centrale banken, 
zijn deze laatste een krachtig middel voor centrale banken om in te gaan op een paar van de 
uitdagingen en behoeften die zich voordoen in het kader van de digitalisering van onze 
samenlevingen en economieën. In het bijzonder geldt het volgende: i) als er nieuwe 
betalingsbehoeften ontstaan, zou een digitale euro een risicovrij digitaal actief bieden om aan 
deze behoeften te voldoen; ii) in het geval van een aanzienlijke afname van het gebruik van 
contant geld als betaalmiddel, zou een digitale euro een digitaal equivalent bieden voor wettige 
eurobankbiljetten, en de rol van contanten aanvullen; iii) gelet op de mogelijke opkomst van 
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private of buitenlandse publieke digitale valuta’s zou de digitale euro bijdragen aan de 
monetaire en financiële stabiliteit en soevereiniteit. Opgemerkt moet worden dat een digitale 
euro, mocht deze worden geïntroduceerd, zou worden geïntroduceerd naast contant geld, en 
niet ter vervanging daarvan. Bovendien zou hier een gezonde wettelijke basis voor nodig zijn.

Wat betreft de risico’s in verband met de mogelijke uitgifte van een digitale euro, denk ik dat 
deze in hoge mate afhangen van het feitelijke ontwerp. Een digitale euro moet zodanig worden 
ontworpen dat buitensporige verschuivingen van commerciële bankdeposito’s naar digitale 
eurodeelnemingen zowel als structureel verschijnsel als tijdens een financiële crisis worden 
vermeden. Ook moet een digitale euro geen private initiatieven verdringen die ten goede 
kunnen komen aan de innovatie en integratie van de Europese sector voor retailbetalingen. 
Verder moeten de valutaoverschrijdende implicaties van een digitale euro worden 
meegewogen, onder andere in de Unie.

Wat betreft privacy is er een duidelijk spanningsveld tussen het recht van burgers op 
bescherming van hun persoonsgegevens en de publieke plicht om illegale activiteiten (zoals 
witwaspraktijken) te bestrijden. Het juiste evenwicht tussen deze twee fundamentele waarden 
zal moeten worden bepaald in samenspraak met de medewetgevers.

Het is niet aan mij om in deze fase te beoordelen of de ECB een digitale euro moet uitgeven. 
Ik denk dat de complexiteit van dit thema zorgvuldig moet worden geanalyseerd en dat alle 
belanghebbenden hierbij moeten worden betrokken. Ik ben daarom blij dat de ECB het 
onderzoek naar een digitale euro aanpakt met de nodige aandacht, onder meer door de publieke 
opinie te betrekken aan de hand van een open overleg en door praktische experimenten op te 
zetten over mogelijke ontwerpen, tezamen met diverse nationale centrale banken van het 
Eurosysteem, en in het bijzonder door het Parlement en de relevante commissies bij dit proces 
te betrekken.

16. Welke rol ziet u in de toekomst weggelegd voor transacties in contanten, in vergelijking 
met digitale transacties?

Het merendeel van de transacties in de eurozone gebeurt nog altijd op basis van contant geld, 
al neemt het percentage bij verkooppunten en persoonlijke transacties af. Als we kijken naar 
het totale volume aan transacties, nam dit af van 79 % in 2016 naar 73 % in 2019. De parallelle 
toename van girale transacties is voornamelijk terug te voeren op kaartbetalingen, die qua 
volume zijn toegenomen van 19 % naar 24 %. De trend naar girale betalingen is nog eens 
versneld door de COVID-19-pandemie: er is een forse stijging geweest van online betalingen 
door huishoudens en een verschuiving naar contactloze betalingen in winkels. Tegelijkertijd 
voorziet contant geld in cruciale behoeften voor de burger. Contant geld is bijvoorbeeld de 
enige vorm van geld die afkomstig is van de centrale bank en die beschikbaar is voor het 
publiek (ondanks een mogelijke toekomstige rol van een digitale valuta van de centrale bank). 
Contanten kunnen functioneren als uitwijkmogelijkheid in het geval van een ernstige 
verstoring van elektronische betalingen. Daarnaast zijn contanten voor veel mensen in een 
kwetsbare positie (zoals bepaalde ouderen, personen met een handicap en analfabeten) een 
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voorwaarde om toegang te hebben tot financiële diensten en om hun financiële zaken 
onafhankelijk te kunnen beheren. Het Eurosysteem moet ervoor zorgen dat naarmate digitale 
transacties toenemen, consumenten toegang hebben tot integrale pan-Europese digitale 
betalingssystemen die aan hun behoeften voldoen. Dit is momenteel niet het geval en Europa 
heeft te maken met de dominantie van een handvol niet-Europese spelers. Deze concentratie 
kan worden verslechterd door de mogelijkheden van mondiale technologiebedrijven – de 
zogeheten Big Tech-bedrijven – om ook betalingsdiensten aan te bieden, hetgeen ze op 
toenemende schaal doen. 

Het Eurosysteem heeft op deze uitdagingen gereageerd door zijn systeem voor retailbetalingen 
te vernieuwen en de ontwikkeling van Europese digitale betalingsoplossingen aan te moedigen 
en te bevorderen. De Commissie heeft recentelijk eveneens een strategie voor retailbetalingen 
gepubliceerd, met als doel de pan-Europese betalingssector verder te ontwikkelen. Ik ben dan 
ook verheugd over het initiatief voor een Europees betalingssysteem, dat is opgezet door een 
aantal Europese banken om pan-Europese betalingsproducten te ontwikkelen, maar ook met 
overige private initiatieven die proberen pan-Europese betalingsoplossingen te bieden.

Kort samengevat: contanten vertegenwoordigen nog altijd het merendeel van de transacties in 
de eurozone en we moeten zorgen dat alle EU-burgers te allen tijde toegang hebben tot contant 
geld. Digitale transacties zijn een aanvulling op en geen vervanging van contant geld. Tezamen 
ondersteunen zij financiële inclusie en bieden ze de consument een keuze. Dit is in lijn met 
het beleid van het Eurosysteem om de voorkeuren van consumenten te respecteren als het gaat 
om betaalmiddelen.

17. Diverse EU-lidstaten bereiden zich voor op toetreding tot de eurozone en twee 
lidstaten zijn in juli 2020 toegetreden tot het ERM II. Hoe denkt u te kunnen voorkomen dat 
de verschillen tussen de landen van de eurozone de komende tien jaar groter worden, gezien 
de economische situatie in de kandidaat-lidstaten? Naar welk economisch scenario voor de 
uitbreiding van de eurozone gaat de voorkeur uit?

Laat ik beginnen met te zeggen dat de euro het meest tastbare symbool van de Europese 
integratie is. Op dit moment is het de officiële munteenheid van 19 EU-lidstaten. Zoals 
vastgelegd in het Verdrag zullen alle EU-lidstaten zonder ontheffingsclausule of “opt-out” – 
dat wil zeggen zeven landen die nog geen deel uitmaken van de eurozone, met uitzondering 
van Denemarken – naar verwachting vroeger of later de euro invoeren. 

Ik geloof dat het beeld van de toenemende economische ongelijkheden binnen de EMU van 
de afgelopen tien jaar genuanceerder is dan het op het eerste gezicht misschien lijkt. Zo hebben 
de lage-inkomenslanden uit Midden- en Oost-Europa die de euro hebben ingevoerd, in het 
bijzonder de Baltische staten en Slowakije, inmiddels een deel van hun achterstand op 
economieën met een hoger inkomensniveau ingelopen. Belangrijker nog, diverse studies 
hebben geconcludeerd dat als we echt inzicht willen krijgen in de toenemende ongelijkheden 
in Europa, we eerder de aandacht moeten richten op andere factoren dan de EMU: bijvoorbeeld 
technologische en aan globalisering gerelateerde schokken, het effect van de mondiale 
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financiële crisis, alsook structurele zwakheden van specifieke landen. Kijken wij naar de 
cyclische spreiding onder de economieën van de eurozone, dan zijn bijvoorbeeld de 
verschillen juist afgenomen. Hierdoor heeft er een hoge mate van symmetrie kunnen ontstaan 
in de bedrijfs- en financiële cycli van leden van de eurozone, en dat is een zeer belangrijk 
ingrediënt voor een geslaagd gemeenschappelijk monetair beleid. Dat neemt niet weg dat de 
impact van de huidige COVID-19-pandemie op de economische situatie van de economieën 
binnen en buiten de eurozone nog altijd moet worden beoordeeld.

In mijn optiek is het optimale economische scenario voor de uitbreiding van de eurozone een 
dat is toegesneden op elke afzonderlijke lidstaat. Elk land dat zich bij de euro wil aansluiten, 
moet de nodige maatregelen nemen en hervormingen doorvoeren, en zijn eigen pad, 
modaliteiten en timing kiezen. De timing hangt in feite af van drie belangrijke factoren: de 
politieke wil, zoals vastgelegd in de nationale strategieën voor de invoering van de euro; de 
acceptatie van het project door de bevolking; en de vraag of de economie er klaar voor is. 

De ECB en de Europese Commissie beoordelen regelmatig de voortgang die elk van de 
lidstaten buiten de eurozone heeft gemaakt om te voldoen aan de criteria die in het Verdrag 
zijn opgenomen om de euro te kunnen invoeren. Deze bevindingen zijn te lezen in de 
convergentieverslagen. Volgens het convergentieverslag 2020 van de ECB en de Europese 
Commissie dat op 10 juni jl. is gepubliceerd, voldeed geen van de beoordeelde landen aan alle 
criteria van Maastricht. In het bijzonder voldeed geen van de zeven landen aan het 
wisselkoerscriterium, op grond waarvan het vereist is dat de lidstaat ten minste twee jaar 
deelneemt aan het wisselkoersmechanisme, het ERM II, zonder te devalueren ten opzichte van 
de euro.

Naar aanleiding van een besluit dat met wederzijds goedvinden is genomen door de ministers 
van Financiën van de landen van de eurozone, de president van de ECB en de ministers van 
Financiën en de presidenten van de centrale banken van Denemarken, Bulgarije en Kroatië, 
zijn de Bulgaarse lev en de Kroatische kuna op 10 juli 2020 opgenomen in het ERM II. 
Deelname aan het ERM II moet worden gezien als een belangrijke mijlpaal in de 
voorbereidingen voor de invoering van de euro. Daarom zullen de convergentieverslagen van 
de ECB en de Europese Commissie in 2022 beoordelingen bevatten van de gereedheid van 
beide lidstaten om de euro in te voeren.

18. Welke rol voorziet u voor het herstelfonds? Hoe kan dit het beste de veerkracht van de 
eurozone ondersteunen? Is er volgens u in de eurozone behoefte aan Europese veilige activa, 
niet alleen om te helpen de financiële markten te stabiliseren en banken in staat te stellen hun 
blootstelling aan nationale schuld te verminderen, maar ook als manier om een correcte 
transmissie te faciliteren van het monetair beleid?

De heropleving van het virus heeft de onzekerheid vergroot en er is fiscale ondersteuning 
nodig als we de “cliff-effecten” willen blijven vermijden en onze economieën weer op het 
juiste spoor willen krijgen. Daarom is het van het allergrootste belang dat het pakket van Next 
Generation EU (NGEU) ten bedrage van 750 miljard EUR zonder vertraging operationeel 
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wordt. Dit herstelpakket kan in potentie de landen die het hardst zijn getroffen door de 
pandemie in aanzienlijke mate ondersteunen, de eengemaakte markt versterken en bijdragen 
aan een blijvend en voorspoedig herstel. 

Het effect van NGEU, en het centrale programma daarvan, de faciliteit voor herstel en 
veerkracht, hangt af van hoe snel de fondsen worden uitbetaald en hoe effectief zij worden 
doorgesluisd naar productieve doeleinden. Daarom is het van belang dat alle beleidsmakers 
tegen het einde van het jaar overeenstemming bereiken over de uitstaande details van het 
pakket, en dat de lidstaten de juiste regelingen treffen om te zorgen voor gezonde en 
doelmatige besteding van de herstelfondsen. Zoals benadrukt door de Raad van Bestuur na 
zijn recente vergadering over het monetair beleid, zal NGEU bijdragen aan een sneller, 
krachtiger en uniformer herstel in de eurozone en tegelijk de groene en digitale ambities van 
de EU ondersteunen, op voorwaarde dat de fondsen worden ingezet voor productieve publieke 
uitgaven en vergezeld gaan van hervormingen die de productiviteit bevorderen. 

Ook al verkeren we in moeilijke tijden, de ECB heeft sinds de uitbraak van de COVID-crisis 
op doelmatige wijze haar monetair beleid kunnen uitzetten. De uitgifte van schuldpapier op 
grond van NGEU neemt echter de vorm van obligaties op EU-niveau aan, met verschillende 
vervaldata tussen 2028 en 2058. Dit kan zeker bijdragen aan de ontwikkeling van een 
Europese termijnstructuur. Een dergelijke termijnstructuur kan dienen als benchmark voor de 
EU-kapitaalmarkten en zo verdere integratie van de kapitaalmarkten en dus ook de risicodeling 
bevorderen. NGEU-obligaties kunnen ook een bijdrage leveren aan het spreiden van de 
blootstellingen van banken aan staatsschulden, en zo de koppeling tussen banken en staten 
verminderen.

19. Wat is uw mening over het groeiende verband tussen monetair en begrotingsbeleid naar 
aanleiding van de COVID-19-crisis? Wat is het risico als er binnen de eurozone fiscale 
dominantie optreedt? Hoe moet de onafhankelijkheid van de ECB worden gewaarborgd in een 
situatie waarin de grenzen tussen monetair en begrotingsbeleid vervagen?

In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) staat duidelijk vermeld 
dat de primaire doelstelling van de ECB het nastreven van prijsstabiliteit is. Ook biedt het 
Verdrag krachtige waarborgen ter bescherming en bevordering van de operationele, financiële, 
institutionele en politieke onafhankelijkheid van de ECB. 

Ondanks deze sterke institutionele waarborgen, hebben economen in toenemende mate oog 
voor het belang van de interactie tussen monetair en begrotingsbeleid. Onder de huidige 
macro-economische omstandigheden vullen beide beleidsterreinen elkaar aan in de zin dat ze 
als reactie op de crisis onontbeerlijke beleidsondersteuning bieden aan de economie van de 
eurozone. In de nasleep van de pandemie kunnen ook andere vragen naar voren komen, 
bijvoorbeeld: hoe moet het monetair beleid worden uitgezet in een wereld met een mogelijk 
permanent hoger niveau van staatsschuld?

Sinds de strategische evaluatie weer is hervat, heeft de Raad van Bestuur een nieuwe 
werkstroom inzake monetair-fiscale interactie ingevoerd, die het fiscale beleidslandschap in 
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de eurozone in kaart brengt en de implicaties van monetair beleid beoordeelt.

20. Wat vindt u van de kritiek dat het onderpandskader van de ECB niet geleidelijk genoeg 
is en te veel leunt op externe kredietbeoordelingsbureaus? Wat is uw mening over de tijdelijke 
maatregelen inzake versoepeling van onderpanden, die de ECB in de context van de 
COVID-19-crisis heeft doorgevoerd? Hoe moet de ECB in de toekomst haar discretionaire 
bevoegdheid op grond van artikel 18 van haar statuten gebruiken met betrekking tot het 
definiëren van de beleenbaarheid van onderpand?

Overeenkomstig zijn statuten verstrekt het Eurosysteem alleen krediet tegen een adequaat 
onderpand. Als onderpand wordt een breed scala aan verschillende activa geaccepteerd, 
waarbij surpluspercentages worden toegepast die naar behoren zijn gerangschikt naar 
verschillen in vervaldatum, liquiditeitscategorie en kredietkwaliteit. Om de kredietkwaliteit 
van in aanmerking komende activa te beoordelen, maakt het Eurosysteem gebruik van 
meerdere bronnen: dat zijn onder meer kredietbeoordelingsbureaus, maar ook de interne 
kredietbeoordelingssystemen van centrale banken en op interne ratings gebaseerde systemen 
van tegenhangers. Alle bronnen worden regelmatig op hun prestaties beoordeeld om te 
waarborgen dat alle bronnen voldoen aan de hoge regelgevings-, operationele en 
informatievereisten. Uit recente maatregelen inzake versoepeling van onderpanden blijkt dat 
het Eurosysteem niet automatisch vertrouwt op externe kredietbeoordelingsbureaus, maar zijn 
kader kan aanpassen om procycliciteit te verminderen en cliff-effecten te vermijden. 

De maatregelen inzake onderpand moeten worden gezien in samenhang met overige 
beleidsmaatregelen in reactie op de noodsituatie van het coronaviris, met inbegrip van het 
Pandemic Emergency Purchasing Programme (PEPP), de “Pandemic Emergency Longer-term 
Refinancing Operations” (PELTRO’s) en een versoepeling van de voorwaarden voor gerichte 
langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO III). De versoepelingsmaatregelen inzake 
onderpanden vormen een cruciaal aspect, aangezien zij zorgen voor de beschikbaarheid van 
in aanmerking komend onderpand zodat alle in aanmerking komende tegenhangers van het 
Eurosysteem kunnen deelnemen in deze liquiditeitsverschaffende operaties. Aldus 
ondersteunen deze onderpandmaatregelen uiteindelijk het verstrekken van bankleningen aan 
de reële economie. 

Het Eurosysteem moet doorgaan met het definiëren van zijn onderpandskader op een wijze 
die efficiënte toegang tot liquiditeit in het Eurosysteem tegen een adequaat onderpand 
waarborgt. Sommige van de recente maatregelen inzake versoepeling van de onderpanden 
bieden – op tijdelijke basis – flexibiliteit voor de afzonderlijke nationale centrale banken. Deze 
kunnen aanvullende soorten onderpand accepteren om zo in te gaan op voor het land specifieke 
marktvoorwaarden, terwijl er een uitgebreide reeks kwalificatiecriteria en maatregelen inzake 
risicobeheersing beschikbaar blijft. Ook in de toekomst moet de acceptatie van onderpand hoe 
dan ook worden gebaseerd op een strikte set van transparante regels die in lijn zijn met de 
risicotolerantie van het Eurosysteem.

21. Hoe beoordeelt u de recente ontwikkeling van de wisselkoers tussen de euro en de 
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dollar? In welke mate moeten handelsoverwegingen een rol spelen bij het uitzetten van 
monetair beleid en de voorwaartse sturing daarvan?

De COVID-19-pandemie heeft de aanleiding gevormd voor sterke fluctuaties op de mondiale 
financiële markten, waaronder de valutamarkten. Daarbij daalde aanvankelijk de waarde van 
de euro, om vervolgens gedurende de zomer weer fors te stijgen. 

De wisselkoers van de euro is op zich geen beleidsdoel voor de ECB – en ik zal daarom ook 
niet ingaan op de stand van de euro. Het is echter wel duidelijk dat de waarde van de euro in 
het buitenland een belangrijke factor is voor de prijsstelling in de eurozone. 

Elke aanzienlijke wijziging in de koers van de euro heeft waarschijnlijk ook een materieel 
effect op de inflatievooruitzichten voor de eurozone.

Het is daarom van belang om de ontwikkelingen ten aanzien van de wisselkoers te beoordelen 
door te kijken naar de implicaties daarvan voor de inflatievooruitzichten op middellange 
termijn, en aldus voor de verwezenlijking van het mandaat van de ECB.

Ook is mondiale handel een belangrijke factor om de buitenlandse vraag naar goederen en 
diensten uit de eurozone te bepalen. Dit speelt daarom een voorname rol voor de groei- en 
inflatieontwikkeling van de eurozone. Mondiale handel maakt duidelijk integraal deel uit van 
de economische analyse van de ECB, en deze vormt de basis voor de beoordeling door de 
Raad van Bestuur van de economische vooruitzichten en de afweging van risico’s. Daarom 
worden mondiale handelsontwikkelingen voor zover ze invloed hebben op de 
inflatievooruitzichten op middellange termijn, meegerekend bij het nemen van besluiten over 
het monetair beleid.

22. Moet de ECB concrete stappen ondernemen om de euro een impuls te geven als 
internationale munt? Zo ja, welke maatregelen stelt u voor? Hoe beoordeelt u de interactie 
tussen het aankopen van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen door de ECB en 
de beschikbaarheid van veilige activa in de eurozone voor buitenlandse investeerders uit de 
private en publieke sector?

Uiteindelijk zou een grotere internationale rol voor de euro de uitkomst kunnen zijn van een 
vraaggestuurd proces en een weerslag kunnen vormen van het toegenomen vertrouwen in de 
EU, wat mogelijk weer zou kunnen leiden tot grotere financiële en economische autonomie. 
Als zodanig kan dit door de Unie worden ondersteund op meerdere manieren die de Europese 
financiële infrastructuur veerkrachtiger maken en bijgevolg de euro aantrekkelijker, ook 
buiten diens eigen grenzen. De ECB kan dit proces verder ondersteunen voor zover dit in 
overeenstemming is met haar mandaat en de doelstellingen van de EU in ruime zin. 

De internationale rol van de euro wordt bovenal ondersteund door een diepere en completere 
economische en monetaire unie, met inbegrip van een voltooide kapitaalmarktenunie. Evenzo 
kan een geslaagde uitvoering van Next Generation EU bijdragen aan het vergroten van het 
beleggersvertrouwen in de euro. Het streven naar gezond economisch beleid in de eurozone is 
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op zich al gewenst, maar is ook cruciaal voor de mondiale aantrekkelijkheid van de euro. 

In die zin kan de aantrekkingskracht van de euro ook kracht bij worden gezet door financiële 
terreinen verder te ontwikkelen, waarop de EU al voorloper is, zoals duurzame financiering. 
De euro is op de mondiale markten voor groene obligaties reeds de voorkeursvaluta: in 2019 
was de euro wereldwijd de belangrijkste valutadenominatie voor de uitgifte van groene 
obligaties. 

Tot slot, en dit heeft meer direct betrekking op de ECB, wordt de internationale rol van de 
euro verder ondersteund door soepele en doelmatige betalingssystemen en kan deze in potentie 
ook worden verbeterd aan de hand van een digitale euro. Door het efficiënte gebruik van een 
vorm van de euro in grensoverschrijdende transacties te bevorderen, kan een digitale euro de 
rol van onze gemeenschappelijke munteenheid binnen het internationale monetaire stelsel 
vergroten. 

23. Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen en kansen voor de communicatie van 
de Europese Centrale Bank in de komende periode? Hoe belangrijk is het volgens u dat leden 
van de Raad van Bestuur met “één stem” spreken na het nemen van besluiten over het 
monetair beleid?

Een open debat is essentieel en meningsverschillen zijn normaal en gezond in iedere 
organisatie. De verscheidenheid aan standpunten onder de leden van de Raad van Bestuur komt 
tot uitdrukking in de notulen van de vergaderingen over het monetair beleid, die de ECB sinds 
2015 publiceert. De ECB streeft ernaar besluiten bij consensus te nemen en daarbij is 
collegialiteit belangrijk. Bij de communicatie over de uitkomsten van de beraadslagingen over 
beleid wint de boodschap aan kracht door de beweegredenen eenstemmig uit te leggen en hierbij 
de veelzijdigheid aan overwegingen en zorgpunten te erkennen.

Daarnaast is het belangrijk dat de ECB ernaar blijft streven om haar communicatie te verbeteren 
en daarbij alle burgers in de eurozone weet te bereiken. Ik zou dan ook graag zien dat daarbij 
de nadruk wordt gelegd op de algemene economische vooruitzichten en prognoses, meer dan 
op beleidsbeslissingen en de verwachte inflatie, bijvoorbeeld. In dit verband ben ik ook blij met 
het recente initiatief “de ECB luistert”. Dit virtuele evenement, waaraan verscheidene Europese 
maatschappelijke organisaties deelnamen, bood de ECB de gelegenheid om de standpunten van 
burgers te vernemen over de effecten van het monetair beleid en de communicatie van de bank, 
alsook over toekomstige wereldwijde uitdagingen.

Tot slot denk ik dat het Europees Parlement een belangrijke rol kan spelen voor wat betreft de 
communicatie van de ECB. Het Europees Parlement kan helpen om de ECB en burgers in de 
eurozone dichter bij elkaar te brengen door ervoor te zorgen dat de ECB weet wat voor hen 
belangrijk is, en tegelijkertijd ertoe bij te dragen dat burgers het ECB-beleid beter begrijpen. 
Dit zorgt er vervolgens voor dat het vertrouwen van burgers in de ECB en de effectiviteit van 
haar beleid zal toenemen.

24. Hoe beoordeelt u het belang van overloopeffecten van het monetair beleid, met name 
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het monetair beleid van de Verenigde Staten, voor het voeren van het monetair beleid in de 
eurozone?

Iedere centrale bank voert het monetair beleid in overeenstemming met haar eigen mandaat en 
ten bate van haar eigen doelgroep.

De monetairebeleidsmaatregelen van de Amerikaanse centrale bank hebben op talrijke 
manieren gevolgen voor de ontwikkeling van de inflatie in de eurozone; een sterke 
Amerikaanse economie is bijvoorbeeld bevorderlijk voor de wereldwijde vraag, wat 
uiteindelijk ook gunstig is voor de economie van de eurozone. Het Amerikaanse monetair 
beleid beïnvloedt ook de mondiale financiële omstandigheden, die een belangrijke bepalende 
factor zijn voor de prijsstelling in de eurozone.

Het is daarom belangrijk om de ontwikkelingen op mondiaal niveau goed te volgen met het 
oog op hun mogelijke invloed op de inflatievooruitzichten voor de eurozone.

C. Financiële stabiliteit en toezicht

25. Is het volgens u nodig een strikte scheiding te handhaven tussen het monetair beleid 
en het bankentoezicht en welke hervormingen zouden deze scheiding volgens u vergroten en 
bevorderen? Welke mogelijkheden ziet u om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het 
toezicht te verbeteren door middel van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme?

Ik ben het geheel eens met het beginsel van de scheiding tussen het monetair beleid en het 
bankentoezicht bij de ECB. In de praktijk werkt dit goed voor wat betreft de toepassing van 
het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme. Daarnaast biedt het feit dat toezichthouders en 
functionarissen van de Europese Centrale Bank deel uitmaken van dezelfde organisatie 
duidelijk belangrijke voordelen. Aan de ene kant helpt de toegang tot de macro-economische 
expertise van ECB-medewerkers de toezichthouders om kredietrisico’s te beoordelen; aan de 
andere kant biedt de analyse van geaggregeerde gegevens van banken de functionarissen die 
zich bezighouden met monetair beleid inzicht in de wijze waarop de financiële transmissie 
plaatsvindt.

Ik beschouw de recente organisatorische veranderingen in ECB-Bankentoezicht waardevol, 
aangezien hiermee drie doelen worden nagestreefd: i) het versterken van de samenwerking 
tussen bankspecifieke en thematische teams voor bankentoezicht; ii) het waarborgen van de 
samenhang van de resultaten van het toezicht door versterking van de toezichtsstrategie en de 
risicobeheerfuncties; en iii) het bevorderen van de transparantie en voorspelbaarheid van de 
toezichtsmaatregelen. Als deze doelstellingen worden verwezenlijkt, kan het GTM zijn 
prestaties verder verbeteren en zijn effectiviteit vergroten. 

26. Wat vindt u van de huidige institutionele opzet van het Europees Comité voor 
systeemrisico’s (ESRB) onder het dak van de ECB in verband met de concrete resultaten in 
macroprudentieel toezicht?

In principe ben ik er voorstander van om de korte afstand tussen het ESRB en de ECB te 
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handhaven, en zie ik geen wezenlijk belangenconflict tussen de beoordeling van de financiële 
stabiliteit door het ESRB en de monetairebeleidsfunctie van de ECB. Deze twee functies zie 
ik eerder als wederzijds complementair. Macroprudentieel beleid beperkt de risico’s voor de 
financiële stabiliteit op nationaal niveau en in de eurozone, waardoor het monetair beleid de 
volledige vrijheid krijgt om zijn eigen doelstelling na te streven, te weten het handhaven van 
de prijsstabiliteit. Gegeven de deskundigheid van de ECB-medewerkers biedt de 
samenwerking en onderlinge bijstand tussen het ESRB-secretariaat en de ECB bovendien 
voordelen op het gebied van kosten en efficiency. Daarbij komt dat de 
besluitvormingsprocedures en de organen van het ESRB (Algemene raad) en de ECB (Raad 
van Bestuur) onder het EU-recht duidelijk van elkaar gescheiden zijn.

Dit gezegd zijnde, moet ik wel erkennen dat het ESRB bij de ECB werd ondergebracht voordat 
de ECB de verantwoordelijkheid voor het microprudentieel bankentoezicht kreeg toegewezen. 
Hoewel de verantwoordelijkheid voor het micro- en macroprudentieel toezicht vooralsnog niet 
tot onderlinge problemen heeft geleid, ben ik me bewust van bepaalde stemmen in de 
vakliteratuur die pleiten voor de scheiding daarvan. 

27. Hoe ziet u de kwaliteit van de activa zich ontwikkelen in de context van de COVID-19-
pandemie? Hoe kan het probleem van niet-renderende leningen worden aangepakt? Hoe 
beoordeelt u het probleem van niet-renderende leningen op de balans van kleine en 
middelgrote kredietinstellingen? Hoe ziet u de rol van de ECB/het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme bij de aanpak van deze kwestie? Hoe beoordeelt u de niveaus van de 
solvabiliteitsratio’s en de hefboomratio’s van de Europese banken voor de crisis?

De banken ondergaan deze crisis met een veel solidere balans en kapitaal-, liquiditeits- en 
hefboomratio’s dan in 2008, dankzij de hervormingen die na die crisis zijn doorgevoerd en de 
versterking van het regelgevings- en toezichtkader. Vooruitkijkend is het belangrijk dat 
banken zich voorbereiden op de te verwachten verslechtering van de kwaliteit van hun activa 
ten gevolge van de economische schok die door de COVID-19-pandemie teweeg is gebracht.

Sinds de invoering van het GTM is de totale waarde van de niet-renderende leningen 
afgenomen van ruim 1 biljoen EUR in 2014 tot iets meer dan 500 miljard EUR in 2020. Dit is 
mede te danken aan de enorme inspanningen van het GTM, dat van de aanpak van deze 
problematische leningen zijn hoogste prioriteit heeft gemaakt. Regelgevers en toezichthouders 
hebben in de afgelopen jaren een uitgebreide reeks instrumenten ontwikkeld en nu is het 
moment gekomen om die te gebruiken om ervoor te zorgen dat banken slechte leningen zo 
vroeg mogelijk herkennen en aanpakken. Voor mij is dit een van de belangrijkste lessen uit 
het verleden.

Het is zelfs nog belangrijker dat banken zich actief voorbereiden op de te verwachten 
verslechtering van de kwaliteit van hun activa, nu steunmaatregelen zoals de 
betalingsmoratoria en staatsgaranties nog van kracht zijn. Banken moeten hun beleid voor het 
identificeren en meten van kredietrisico’s verbeteren en voldoende operationele capaciteit 
opbouwen om het hoofd te bieden aan een golf van niet-renderende leningen, maar ook waar 
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nodig meer voorzieningen treffen. Als zij nu maatregelen treffen, kunnen zij in een later 
stadium schokeffecten voorkomen, wanneer de steunmaatregelen aflopen. Het is de taak van 
de ECB als toezichthouder om de praktijken van banken in dit verband nauwlettend te volgen 
om ervoor te zorgen dat zij voldoende voorbereid zijn op een zeer waarschijnlijke golf van 
niet-renderende leningen.   

Wat betreft de gevolgen voor specifieke ondernemingsmodellen, brengt de aard van deze crisis 
met zich mee dat banken die blootgesteld zijn aan sectoren zoals toerisme, vervoer of 
amusement zwaarder getroffen zullen worden dan andere. Zoals blijkt uit de 
kwetsbaarheidsanalyse van de ECB zullen de effecten van de kredietverliezen waarschijnlijk 
het grootst zijn voor gediversifieerde kredietverleners. Terwijl G-SIB’s en universele banken 
hun kredietverliezen gedeeltelijk kunnen compenseren door hogere bedrijfsopbrengsten, 
beschikken kleine lokale en particuliere kredietverstrekkers doorgaans over lager dan 
gemiddelde nettorentebaten en nettoprovisiebaten, waardoor zij deze verliezen niet kunnen 
compenseren.

28. Wat is uw visie op de rol van de ECB/het GTM bij de beperking van de economische 
gevolgen van de COVID-19-pandemie? Biedt het huidige toezichtkader het GTM voldoende 
instrumenten om met een dergelijke crisis om te gaan?

ECB-Bankentoezicht heeft haar eerste reeks verzachtende maatregelen op 12 maart 
bekendgemaakt, dezelfde dag waarop Nederland bijvoorbeeld restrictieve maatregelen 
aankondigde voor openbare bijeenkomsten en evenementen. In acht genomen dat deze 
toezichtmaatregelen van toepassing zijn op 19 verschillende lidstaten, denk ik dat dit een 
opmerkelijke prestatie is die laat zien hoe ver we in slechts zes jaar na de oprichting van de 
bankenunie zijn gekomen. Dergelijke krachtige en gemeenschappelijke Europese 
toezichtmaatregelen zouden eerder onvoorstelbaar zijn geweest.

Het doel van deze toezichtmaatregelen was tweeledig: om de kredietstromen naar de reële 
economie te handhaven en het kapitaal in het systeem in stand te houden. Met name in de vroege 
fase van de crisis was het belangrijk een plotselinge kredietcrisis en procyclische effecten te 
voorkomen. Om deze redenen werden banken bijgestaan met diverse ondersteunende 
maatregelen. Als banken plotseling waren gestopt met het verlenen van kredieten aan gezonde 
ondernemingen en huishoudens, zou dit enorme schade aan de Europese economie hebben 
toegebracht. Het eerste doel was daarom om banken in een situatie te brengen die hun de 
mogelijkheid bood om hun vitale taak te vervullen: financiering bieden aan de economie. In de 
tweede plaats verzocht de ECB om het kapitaal in het systeem in stand te houden de banken en 
hun aandeelhouders om tijdens de pandemie geen dividend uit te keren of eigen aandelen in te 
kopen, alsook om zich uiterst terughoudend te tonen met het uitkeren van bonussen. Tot slot is 
het belangrijk op te merken dat de ECB banken voortdurend aanspoort om goede praktijken 
voor het identificeren, meten en beheren van risico’s toe te passen om zoveel mogelijk te 
voorkomen dat zij op termijn te kampen krijgen met niet-renderende leningen. 

Ik denk dat het nog te vroeg is om definitieve conclusies te trekken met betrekking tot 
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eventuele lessen betreffende het overkoepelende toezicht- en regelgevingskader. Mijn 
voorlopige oordeel is echter voorzichtig positief. Met de “Quick Fix” voerde de Commissie 
een aantal welkome aanpassingen door in de VKV om de capaciteit van het bankensysteem te 
verhogen en daarmee het herstel te ondersteunen, onder handhaving van belangrijke aspecten 
van het prudentiële kader. Met het oog op de toekomst zouden de eventuele verdere 
aanpassingen het prudentiële kader niet fundamenteel mogen wijzigen, maar de Basel-normen 
moeten respecteren en versnippering van het gemeenschappelijk Europees wetboek moeten 
voorkomen.

29. Hoe beoordeelt u het grote aantal activa van niveau 2 en niveau 3 op veel 
bankbalansen? Wordt met deze activa naar behoren rekening gehouden in het huidige 
toezichtkader?

Activa van niveau 2 en 3 zijn activa die worden gemeten aan de hand van hun reële waarde 
(d.w.z. de prijs die een geïnteresseerde koper in theorie bereid is te betalen) op de balans, maar 
waarvoor geen direct genoteerde prijs op een actieve markt bestaat. Zij worden ofwel 
gewaardeerd aan de hand van andere waarneembare gegevens dan direct genoteerde prijzen, 
zoals de gepubliceerde rentevoeten die worden gebruikt om swaps te waarderen (niveau 2), 
ofwel aan de hand van modellen waarbij de aanzienlijke inputs niet gebaseerd zijn op 
waarneembare gegevens (niveau 3).  Met name voor activa van niveau 3 leidt het gebrek aan 
marktgegevens tot grotere onzekerheid bij de waardering en daarmee tot het risico dat activa 
worden overgewaardeerd en/of passiva worden ondergewaardeerd op de bankbalans.

Volgens het ESRB hielden Europese banken in december 2018 circa 7 279 miljard EUR naar 
reële waarde gewaardeerde financiële activa aan (goed voor ongeveer 25 % van de totale 
activa), waarvan 2 379 miljard EUR activa van niveau 1 waren, 4 600 miljard EUR activa van 
niveau 2 en 300 miljard EUR van niveau 3. Banken kunnen verschillende redenen hebben om 
deze activa aan te houden, bijvoorbeeld voor afdekkingsdoeleinden, wat verklaart waarom 
veel banken met handelsactiviteiten dergelijke activa aanhouden. Het moet echter worden 
opgemerkt dat het volume aan op reële waarde gewaardeerde activa en passiva bij banken in 
de eurozone de afgelopen jaren flink is gedaald. 

Hoewel het boekhoudingskader de beginselen bevat voor de indeling van die activa in de 
categorieën niveau 2 en 3, laat het ook enige ruimte voor interpretatie, wat kan leiden tot 
verschillen tussen banken. Er bestaat dus een inherent risico dat deze activa overgewaardeerd 
worden en minder waard zijn dan verwacht, met name onder gespannen 
marktomstandigheden. Handelsrisico’s en de waardering van activa behoorden in 2019 en 
2020 tot de prioriteiten van het GTM bij het toezicht. Dit betekent dat bij banken die 
blootgesteld zijn aan complexe instrumenten die gewaardeerd worden op basis van reële 
waarde gerichte inspecties ter plaatse zijn en zullen worden uitgevoerd. Het doel van deze 
inspecties is om de degelijkheid en de effectiviteit van het waarderingskader van deze banken 
en de bijbehorende beheers- en controlemechanismen te beoordelen, alsook om te controleren 
of posities goed ingedeeld zijn – bijvoorbeeld als niveau 2 of 3 – en na te gaan of dit bij 
specifieke transacties ook het geval was. Deze inspecties ter plaatse worden 
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gecomplementeerd door uitputtende onderzoeken en gerichte analyses.

30. Wat voor uitdagingen brengt de technologische innovatie in de financiële sector naar 
uw mening met zich mee voor de ECB/het GTM? Wat is uw mening over de prudentiële 
behandeling van cryptoactiva? Wordt in het huidige toezichtkader naar behoren rekening 
gehouden met de risico’s die cryptoactiva met zich meebrengen?

Technologische innovatie brengt zowel kansen als risico’s met zich mee voor gevestigde en 
nieuwe instellingen, alsook voor de financiële sector als geheel. Innovatie kan bijvoorbeeld 
leiden tot verhoging van de efficiëntie en de diversiteit doordat het een impuls geeft aan de 
concurrentie in de financiële sector. Aan de andere kant kunnen nieuwe technologieën 
onverwachte uitdagingen voor de stabiliteit van de IT-systemen van financiële instellingen 
opleveren op een moment waarop de toegenomen concurrentie de resultaten onder druk zet. 
Vooral wanneer innovatie gepaard gaat met geautomatiseerde besluitvorming worden ethiek 
en de eerlijke behandeling van klanten belangrijke aspecten die toezichthouders moeten 
beoordelen. Deze belangrijke aspecten vallen bovendien binnen het taakgebied van 
afzonderlijke toezichthoudende autoriteiten, zodat goede onderlinge samenwerking essentieel 
is voor een behoorlijk toezicht. Naarmate financiële instellingen meer gedigitaliseerd worden, 
stijgen de potentiële operationele risico’s die IT-systemen en de afhankelijkheid van digitale 
externe leveranciers met zich meebrengen. De gevolgen van operationele problemen kunnen 
enorm zijn, met name wanneer deze zich voordoen bij systeemrelevante instellingen. Ik ben 
dan ook ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake digitale 
operationele veerkracht in de financiële sector. Dit betekent eveneens dat de ECB/het GTM 
over genoeg capaciteiten moet beschikken om IT-risico’s in de financiële sector aan te pakken.  

Ongeacht de aard van deze gevolgen, vormt technologische innovatie een van de meest 
bepalende ontwikkelingen voor de financiële sector in de komende jaren. 

Dit betekent dat toezichthoudende autoriteiten, waaronder de ECB/het GTM, hun 
inspanningen op dit gebied zullen moeten opvoeren en hun toezichtmethoden hieraan waar 
nodig zullen moeten aanpassen. Dit gebeurt onder meer door discussies binnen de 
deskundigengroepen van de ECB/het GTM en door internationale samenwerking met 
autoriteiten in andere landen. Dit betekent ook dat toezichthouders tijdig het gesprek met de 
gecontroleerde instellingen moeten aangaan, aangezien technologische ontwikkelingen veel 
sneller gaan dan de veranderingen in de regelgeving op hoog niveau. Om deze reden werd in 
2019 door de ECB een eerste dialoog met de FinTech-sector georganiseerd. Zowel de kennis 
als het gebruik van technologie bij de toezichthouders van het GTM moet worden verbeterd. 
De ECB/GTM doen actief onderzoek naar het gebruik van technologieën voor de verbetering 
van de bij het toezicht gebruikte methoden, zogeheten “SupTech”-methoden. Aangezien 
technologie sectorneutraal is, geldt ook hier dat het noodzakelijk is om de samenwerking met 
andere toezichthoudende instanties te intensiveren, bijvoorbeeld met toezichthouders in het 
verzekeringswezen, om te leren van andere ervaringen en de doeltreffendheid en 
doelmatigheid op peil te houden.
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Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de rol van niet-financiële 
technologiebedrijven, met name degene met een groot klantenbestand (d.w.z. de Big Tech-
bedrijven). De afgelopen jaren hebben de Big Tech-bedrijven in toenemende mate diensten 
verleend aan bestaande financiële instellingen, variërend van bepaalde kritieke IT-diensten tot 
feitelijke financiële diensten, zoals betalingen, waarbij hoofdzakelijk gebruik werd gemaakt 
van de infrastructuur van bestaande financiële instellingen. Zoals ook in andere sectoren te 
zien valt, kunnen deze Big Tech-bedrijven in korte tijd exponentieel groeien en uitbreiden naar 
andere sectoren, waaronder de financiële dienstverlening. Voor de financiële sector kan dit 
betekenen dat deze bedrijven systeemrelevant kunnen worden voor de financiële stabiliteit, 
alsook voor de veiligheid en gezondheid van individuele financiële instellingen. De 
ECB/GTM moet oog hebben voor de risico’s die deze ontwikkelingen met zich mee kunnen 
brengen, alsook samenwerken met andere toezichthouders en wetgevers wanneer er meer 
maatregelen nodig zijn om deze risico’s te beperken.

Ik deel de opvatting dat cryptoactiva momenteel geen wezenlijk risico voor de stabiliteit van 
het financiële stelsel van de EU vormen. De ECB moet de risico’s van cryptoactiva echter 
blijven monitoren. Op internationaal niveau wordt ook al gewerkt aan de vormgeving van de 
prudentiële behandeling van de blootstelling van banken aan cryptoactiva. De zogenaamde 
“(global) stablecoins” bieden op kortere termijn de meeste mogelijkheden om de financiële 
stabiliteit te ondermijnen, tenzij er gepaste waarborgen worden ingevoerd. In dit verband 
vormt het recente voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende markten in 
cryptoactiva een belangrijke stap, aangezien hiermee beoogd wordt de aanbieders van nieuwe 
producten te verplichten zich aan dezelfde normen te houden als de normen die gelden voor 
functioneel gelijkwaardige bestaande producten. Een geharmoniseerd kader op EU-niveau is 
bovendien uiterst belangrijk ter voorkoming van de versnippering van de eengemaakte markt.

Aangezien deze ontwikkelingen mogelijk van invloed zullen zijn op een groot aantal aspecten 
van het werk van de ECB, is het noodzakelijk om de implicaties hiervan voor de financiële 
stabiliteit en het monetair beleid nauwlettend te volgen en te analyseren. Nieuwe 
technologieën spelen hierbij een belangrijke rol, doordat zij het mogelijk maken om deze 
ontwikkelingen in “real time” te volgen en te analyseren. Dit biedt ons de mogelijkheid om 
tijdig te reageren op eventuele negatieve ontwikkelingen.

31. Meent u dat de ECB/het GTM klimaat- en milieugerelateerde risico’s moet opnemen 
in het bankentoezicht, en zo ja, hoe? Wordt met deze risico’s naar behoren rekening gehouden 
in het huidige toezichtkader?

Klimaat- en milieugerelateerde risico’s vormen een bron van financiële risico’s en vallen 
derhalve volledig onder de taakstelling van de ECB om te waarborgen dat het financiële stelsel 
tegen dit soort risico’s bestand is. 

Hoewel de methodologieën voor het ramen van de reikwijdte van klimaat- en 
milieugerelateerde risico’s voor banken nog in hun kinderschoenen staan, wijzen de bestaande 
ramingen erop dat het effect van deze risico’s aanzienlijk kan zijn. Een stresstest voor 
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transitierisico’s die in 2018 in Nederland werd uitgevoerd, wees uit dat de tier 
1-kernkapitaalratio (CET1) in een ernstig maar aannemelijk overgangsscenario met ruim 
4 procentpunten zou kunnen dalen. Tot vergelijkbare conclusies kwam de ECB op grond van 
het voorlopig onderzoek in haar Financial Stability Review van mei 2020 over de gevoeligheid 
van banken in de eurozone voor het koolstofvrij maken van bedrijven: geschat wordt dat de 
verliezen in het bankstelsel in een ernstig scenario met maximaal 60 % zouden kunnen 
toenemen, wat tot financiële instabiliteit zou kunnen leiden. Het aantal door natuurlijke 
gevaren veroorzaakte rampen stijgt al sinds de tachtiger jaren, evenals de daaruit 
voortvloeiende economische schade.

Het vaststellen en beoordelen van de risico’s die banken hierdoor lopen, is daarom cruciaal, 
zowel voor het bankentoezicht als voor de monitoring van de financiële stabiliteit. Zoals wordt 
gesteld in de publicaties van het netwerk van centrale banken en toezichthouders voor de 
vergroening van het financiële stelsel (NGFS), moeten klimaat- en milieugerelateerde risico’s 
worden opgenomen in het dagelijkse microprudentieel toezicht, alsook voor het financieel 
stelsel als geheel worden beoordeeld door middel van kwantitatieve risicoanalyses en 
stresstests. 

In dit verband hebben de ECB en de nationale centrale banken die deel uitmaken van het 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme het voortouw genomen bij de inspanningen om 
klimaat- en milieugerelateerde risico’s in hun activiteiten op te nemen. ECB-Bankentoezicht 
heeft onlangs ter raadpleging de “Richtsnoeren inzake klimaat- en milieugerelateerde risico’s” 
gepubliceerd: hierin wordt gedetailleerd beschreven op welke wijze instellingen volgens de 
ECB klimaat- en milieugerelateerde risico’s in hun bedrijfsstrategieën en hun bestuurs- en 
risicobeheerskaders moeten meenemen. Hierin wordt ook uitgelegd op welke wijze 
instellingen volgens de ECB transparanter kunnen worden door hun klimaat- en 
milieugerelateerde informatieverschaffing te verbeteren. Al deze verwachtingen passen in het 
huidige toezichtkader, de RKV, de VKV en de EBA-richtsnoeren. Ik heb begrepen dat deze 
richtsnoeren al met ingang van 2021 in de dialoog over het toezicht zullen worden toegepast, 
zodat banken gehouden zullen zijn deze na te leven of uitleg te verstrekken over eventuele 
afwijkingen daarvan. Daarnaast zijn zowel de ECB als ikzelf overtuigde voorstanders van de 
taakstellingen die aan de EBA werden gegeven op grond van RKV V en VKV II, die het 
mogelijk maken om meer onderzoeken en analyses uit te voeren betreffende de integratie van 
ESG-risico’s in het kader voor prudentiële risicotoetsing.

De ECB-richtsnoeren vormen een belangrijke mijlpaal, maar ze moeten worden beschouwd 
als een startpunt, en niet zozeer als het einddoel. Er moet nog veel gebeuren om klimaat- en 
milieugerelateerde risico’s en hun mogelijke effect op de financiële stabiliteit beter te 
begrijpen, en vooral om te waarborgen dat financiële instellingen de juiste maatregelen nemen 
om zich voor te bereiden op de onvermijdelijke overgang naar een koolstofneutrale en 
duurzame economie. 

32. Wat is uw standpunt over de regulering van schaduwbankentiteiten? Zijn er volgens u 
lacunes in de regelgeving en het toezicht die op korte termijn door de wetgevers moeten 
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worden aangepakt?

Al voor de uitbraak van de COVID-19-pandemie waren er zorgen over de toenemende risico’s 
in de niet-bancaire financiële sector (voorheen aangeduid als de sector voor 
schaduwbankieren) en de ontoereikende middelen om deze risico’s aan te pakken. 

Liquiditeitsmismatches, het gebruik van hefboomfinanciering en de vervlechting binnen de 
niet-bancaire financiële sector, evenals de onderlinge banden met de bankensector en meer 
specifiek de sector voor vermogensbeheer zijn belangrijke kwetsbare punten die moeten 
worden aangepakt. In de afgelopen jaren zijn er vermogensbeheersinstrumenten ontwikkeld en 
door fondsbeheerders gebruikt, waarmee zij in maart geprobeerd hebben het hoofd te bieden 
aan de liquiditeitsproblemen. Er bestaan echter nog steeds risico’s.

Tijdens de recente spanningen ten gevolge van de COVID-19-pandemie kwam een aantal van 
deze risico’s aan het licht, bijvoorbeeld bij bepaalde geldmarktfondsen en andere 
beleggingsfondsen die te kampen hadden met de opname van grote hoeveelheden contant geld 
gedurende de sterke marktschommelingen aan het begin van de pandemie. Aangezien 
geldmarktfondsen essentieel zijn voor de verstrekking van liquiditeit op korte termijn, was dit 
een verontrustende ontwikkeling, die onderstreepte hoe belangrijk het is om de veerkracht van 
de niet-bancaire financiële sector te versterken. Daarnaast is tijdens vergaderingen over niet-
bancaire financiële bemiddeling recentelijk speciale aandacht besteed aan de rol van 
margestortingen door centrale tegenpartijen en clearingleden, waarbij gekeken werd naar 
manieren om de procyclische aard van mondiale margevereisten aan te pakken. 

Om de risico’s in de sector vroegtijdig te ondervangen, mede gezien de grote onzekerheid over 
de ontwikkelingen rond COVID-19, moet het regelgevingskader voor de niet-bancaire 
financiële sector worden verbeterd. Dit vergt de ontwikkeling van een omvattende 
macroprudentiële aanpak voor niet-bancaire instellingen, waarmee kan worden gewaarborgd 
dat de niet-bancaire financiële sector in de toekomst beter in staat is om zelf schokken op te 
vangen in plaats van te vertrouwen op interventies van de centrale bank om het systeem te 
stabiliseren. 

De aanwezige lacunes in de wet- en regelgeving kunnen worden weggenomen door de 
regelgevingskaders beter op elkaar te laten aansluiten, bijvoorbeeld voor wat betreft de 
eigenvermogensvereisten voor de MiFID-activiteiten van ondernemingen voor 
vermogensbeheer.

Mijns inziens is dat bijzonder belangrijk gezien de groeiende rol van niet-bancaire financiële 
instellingen bij de financiering van de reële economie en hun verwevenheid met de rest van 
het financiële stelsel. 

33. Deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen zijn een belangrijk instrument bij 
het toezicht. Hoe zou dit instrument verder kunnen worden ontwikkeld en door de ECB kunnen 
worden toegepast?
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Deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen zijn de hoeksteen van goed bestuur bij 
banken. Het Europees toezichtkader zou echter baat hebben bij verdere harmonisatie. In dit 
verband is er een aantal belangrijke opmerkingen die ik wil maken.

Om te beginnen bieden de huidige RKV-vereisten de mogelijkheid voor deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbeoordelingen achteraf. Bij beoordelingen achteraf is een kandidaat al 
benoemd en wordt dan pas onderworpen aan een deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbeoordeling. In het geval dat de beoordeling negatief uitvalt, moet de 
benoemde persoon uit zijn of haar functie worden ontheven. Dit is anders dan in de landen 
waar de beoordeling vooraf plaatsvindt en er toestemming moet worden gegeven voordat een 
kandidaat aan de slag kan. Mijn ervaringen met beoordelingen vooraf zijn voornamelijk 
positief geweest, maar ik denk dat het belangrijker is dat het regelgevingskader verder wordt 
geharmoniseerd om een daadwerkelijk gelijk speelveld te garanderen.

In de tweede plaats kunnen we de deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen verder 
ontwikkelen door de communicatie over de verwachtingen bij het toezicht te verbeteren. Meer 
transparantie hierbij helpt ervoor zorgen dat de resultaten van geschiktheidsbeoordelingen 
voor banken voorspelbaarder zijn.

Tot slot ben ik van mening dat de toezichthouder deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbeoordelingen moet gebruiken als toezichtinstrument om een doeltreffend 
beheer, goed bestuur en evenwichtige besluitvorming door bestuursleden te waarborgen. Meer 
specifiek zou de ECB grondiger onderzoek kunnen doen naar leden van het bestuur die in 
functie waren op het moment dat zich bij de bank een belangrijke gebeurtenis voordeed, 
bijvoorbeeld naar de vraag of de bank een wettelijk vereiste heeft geschonden. In dit opzicht 
zijn zowel de individuele als de collectieve verantwoordingsplicht belangrijk en noodzakelijk 
om ondeugdelijke besluiten en eventuele belangrijke fouten te voorkomen. 

34. Hoe beoordeelt u de tenuitvoerlegging van het afwikkelingsmechanisme voor banken 
in de EU? Welke specifieke maatregelen zou u nemen om de bestaande lacunes weg te nemen? 
Wat is uw standpunt ten aanzien van instellingen die te groot of te verweven zijn om failliet te 
gaan, spaargelden en coöperatieve banken en de algemene kwestie van de winstgevendheid 
van de banksector in de EU, en hoe moet de architectuur van die sector zich volgens u in de 
toekomst ontwikkelen opdat aan de behoeften van de reële economie en van 
langetermijnfinanciering kan worden voldaan? Mocht de pandemie in een Europese 
bankencrisis uitmonden, waar moet dan volgens u het kapitaal vandaan komen om banken te 
herkapitaliseren en/of te herstructureren? Zou er een Europese ‘bad bank’ moeten worden 
opgericht, kan het ESM hiervoor worden gebruikt of zouden de injecties op nationaal niveau 
moeten plaatsvinden?

Na de mondiale financiële crisis van 2008 is er een nieuw afwikkelingskader voor banken 
opgezet. Ik had de eer om vanaf het allereerste begin lid te zijn van de GAR. Dat 
afwikkelingskader is cruciaal voor een ordelijke crisisbeheersing bij banken en het voorkomen 
van kosten voor de belastingbetaler. Door toewijzing aan het ESM van de taak om te zorgen 
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voor een gemeenschappelijk achtervangmechanisme voor het gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds zal de doeltreffendheid van en het vertrouwen in het afwikkelingskader 
verder worden versterkt.

De nieuwe regeling is een aanzienlijke verbetering gebleken. Verdere verbeteringen van het 
afwikkelingskader zouden echter kunnen worden overwogen. De afwikkelingsautoriteit zou 
over adequate instrumenten moeten beschikken om de faillissementen van kleinere en 
middelgrote kredietinstellingen aan te pakken die voornamelijk door deposito’s worden 
gefinancierd, aangezien het voor deze banken lastig zal zijn adequate MREL-niveaus te 
bereiken. Een mogelijk nieuw instrument zouden beperkte afwikkelingsmaatregelen met 
nationale DGS-middelen kunnen zijn om de overdracht van deposito’s mogelijk te maken. Dit 
zou kunnen worden bewerkstelligd door de bestaande richtlijn inzake herstel en afwikkeling 
van banken en de richtlijn inzake depositogarantiestelsels verder te verduidelijken, zoals de 
Europese Commissie heeft voorgesteld in haar werkprogramma voor 2021. Daarnaast denk ik 
dat de liquidatieregelingen zouden moeten worden verbeterd om een goede ontbinding te 
waarborgen van falende banken die niet worden afgewikkeld. 

Naast de cyclische uitdagingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie kampen banken ook 
met wezenlijke structurele uitdagingen die negatieve gevolgen hebben voor de 
winstgevendheid. Hoewel er structurele veranderingen nodig zijn voor deze structurele 
uitdagingen, bestaat er geen standaardoplossing die ervoor kan zorgen dat banken optimaal in 
de behoeften van de reële economie kunnen voldoen. Veel banken zullen hun 
ondernemingsmodel moeten herzien om winstgevend te worden. Verder zullen banken 
manieren moeten vinden om kosten te besparen, bijvoorbeeld door distributiekanalen te 
stroomlijnen, te bezuinigen op uitgaven en IT-systemen te verbeteren, alsook door middel van 
maatregelen gericht op de uitbreiding van de provisiestromen. Met verdere consolidatie zou 
een structurele belemmering voor de winstgevendheid in bepaalde delen van de bankensector 
in de eurozone kunnen worden weggenomen, aangezien dit een oplossing zou kunnen bieden 
voor overcapaciteit en de versnippering door nationale grenzen. Meer grensoverschrijdende 
dienstverlening op grond van fusies en overnames binnen de eurozone, gecombineerd met 
afslanking en een verdere versterking van de bankenunie, zijn belangrijke voorwaarden voor 
consolidatie in de bankensector. Voorstellen voor consolidatie moeten echter op hun 
afzonderlijke merites worden beoordeeld, mede rekening houdend met mogelijke minpunten, 
zoals overschatte synergieën, verminderde afwikkelbaarheid en risico’s voor de financiële 
stabiliteit. Het is daarom belangrijk om mogelijke fusies en overnames in de bankensector per 
geval te beoordelen. In dit verband ben ik ingenomen met de onlangs door de ECB 
gepubliceerde richtsnoeren over consolidatie, waarin haar benadering wordt toegelicht.

Om doeltreffend te kunnen reageren op de effecten van de COVID-19-pandemie zouden 
toezichthouders verschillende beleidsopties moeten overwegen. In de eerste plaats is het aan 
banken zelf om gepaste maatregelen te nemen; toezichthouders kunnen een belangrijke rol 
spelen door banken te stimuleren om hierbij de beste praktijken toe te passen. Zo hebben grote 
banken bijvoorbeeld besloten geen dividend uit te keren, overeenkomstig de aanbevelingen van 
de ECB. Toezichthouders beschikken ook over een reeks instrumenten om banken in staat te 
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stellen de financiering van de reële economie te ondersteunen, bijvoorbeeld door tijdelijke 
ondersteuningsmaatregelen in het kader van de kapitaalregeling. Mochten banken echter niet in 
staat blijken deze zware omstandigheden te doorstaan, beschikken we altijd nog over het 
afwikkelingskader. In de derde plaats zouden we bij de afwikkeling van banken verder moeten 
kijken dan de herkapitalisatiestrategie op basis van de inbreng van de particuliere sector. 
Vermogensbeheerders zouden bijvoorbeeld een van de mogelijke oplossingen kunnen zijn. Ook 
op nationaal niveau zijn in sommige landen in het verleden vermogensbeheerders opgezet; deze 
hebben aangetoond een aanzienlijke bijdrage te kunnen leveren aan de opschoning van 
bankensectoren. Zij vormen natuurlijk geen panacee voor alle problemen met de kwaliteit van 
activa, en bieden alleen een geschikte oplossing als zij worden opgezet in overeenstemming 
met de beste internationale praktijken.

35. Wat vindt u van de uitvoering van de noodliquiditeitssteun (Emerging Liquidity 
Assistance – ELA)? Hoe zou het besluitvormingsproces betreffende de verstrekking van ELA 
kunnen worden verbeterd, met name als hierbij een prominentere rol voor de ECB is 
weggelegd?

De verantwoordelijkheid voor de verstrekking van ELA, met inbegrip van de bijbehorende 
kosten en risico’s, ligt momenteel bij de nationale centrale banken, die optreden op basis van 
de toepasselijke nationale wetgeving. Artikel 14, lid 4, van de ESCB-statuten verleent de ECB 
een mogelijk vetorecht om te garanderen dat de verstrekking van ELA geen afbreuk doet aan 
de taken en doelstellingen van het ESCB (met name de uitvoering van het monetair beleid in 
de eurozone). 

Met het oog op de toekomst ben ik van mening dat de ontwikkeling van het ELA-beheer 
gelijke tred moet houden met de voltooiing van de bankenunie, waarbij mogelijk kan worden 
toegewerkt naar een meer gemeenschappelijke aanpak van de besluitvorming over ELA.

36. Wat vindt u van de stappen in de richting van de voltooiing van de bankenunie met een 
Europees depositogarantiestelsel en een budgettair vangnet, inclusief de noodzakelijke 
tenuitvoerlegging van de bestaande wetgeving inzake de bankenunie? Welke aanvullende 
maatregelen zouden er volgens u moeten worden genomen om de marktversnippering te 
verminderen, de mogelijkheden voor regelgevings- en toezichtarbitrage terug te dringen, een 
gelijk speelveld te handhaven en compartimentering (ring-fencing) tegen te gaan, met name 
in de bankensector?

De oprichting van de bankenunie was een cruciale stap voor onze Economische en Monetaire 
Unie en de integriteit van de eenheidsmunt. 

Het belang van dit project werd opnieuw aangetoond door de snelle, daadkrachtige en 
gecoördineerde toezichtmaatregelen naar aanleiding van de voortschrijdende COVID-19-
crisis. 

De bankenunie is echter nog niet voltooid en verdere vooruitgang is noodzakelijk om optimaal 
te kunnen profiteren van een volwaardige bankenunie. 
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De toezegging om uiterlijk in 2024 het gemeenschappelijk achtervangmechanisme voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds te creëren, is een stap in de goede richting. De 
voorbereidingen van een gemeenschappelijk Europees depositoverzekeringstelsel (EDIS) moet 
daarbij een van onze hoofdprioriteiten blijven. Als we van start zouden gaan met een zogeheten 
“hybride model” voor EDIS, zou dat al een grote verbetering zijn, maar we moeten het einddoel 
in gedachten houden. Een uniforme bescherming van depositohouders in de bankenunie zou 
het vertrouwen in het bancaire stelsel vergroten. Mits goed vormgegeven, zou dit bijdragen aan 
de handhaving van de financiële stabiliteit en de koppeling tussen banken en staatsschuld verder 
afzwakken. 

De compartimentering van kapitaal en liquiditeit bij dochterondernemingen van bankgroepen 
binnen de bankenunie beperkt de voordelen die we met de bankenunie kunnen behalen in 
termen van financiële integratie. Ik ben ingenomen met het voorstel van de voorzitter van de 
Raad van toezicht om onderzoek te doen naar mogelijkheden binnen het bestaande rechtskader 
om verdere vooruitgang te boeken op dit vlak. Voor meer wezenlijke vorderingen zijn 
wetgevingsmaatregelen echter essentieel om de versnippering tegen te gaan, iets wat de 
lidstaten ook de noodzakelijke waarborgen biedt waardoor een compromis makkelijker kan 
worden bereikt.

37. Welke risico’s kunnen securitisatieproducten en hefboomleningen volgens u opleveren 
voor de financiële stabiliteit en hoe kunnen deze worden aangepakt door de ECB/het GTM?

Net als in het geval van andere soorten activa hadden de wereldmarkten voor hefboomleningen 
te maken met flinke turbulentie tijdens de COVID-19-gerelateerde marktschokken in maart 
2020. De systeemrisico’s voortvloeiend uit de markten voor hefboomleningen zijn potentieel 
groot vanwege: de uitstaande bedragen, aangezien deze markt in de afgelopen jaren aanzienlijk 
is gegroeid, met name in Europa; de relatief hoge hefboomratio’s en de lage kredietkwaliteit 
van de bedrijven die de leningen verstrekken, wat hen kwetsbaar maakt voor negatieve 
schokken; de tendens naar afzwakking van de bescherming van beleggers door de toenemende 
populariteit van convenanten met minder sterke beschermingsclausules; de afnemende 
kredietkwaliteit; en de hoge mate van vervlechting onder beleggers.

Het is daarom belangrijk om de ontwikkelingen op de markt voor hefboomleningen 
nauwlettend te volgen en de potentiële risico’s te beoordelen die voortvloeien uit directe en 
indirecte blootstelling in verschillende scenario’s. De ECB heeft in 2017 een leidraad inzake 
hefboomtransacties gepubliceerd, die belangrijke verwachtingen bij het toezicht op banken 
bevat. Benchmark-onderzoeken, alsook inspecties ter plaatse en off-site-inspecties hebben 
tekortkomingen in de risicobeheerskaders van banken aan het licht gebracht. Deze 
tekortkomingen werden in aanmerking genomen tijdens de Procedure voor toetsing en valuatie 
door de toezichthouder (SREP) voor 2019. Het is belangrijk dat bijzondere aandacht wordt 
besteed aan transacties met de grootste hefboomwerking om vast te stellen of zij aan de 
leidraad voldoen. 

In algemene zin is het noodzakelijk om de situatie actief te blijven beoordelen om te 
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waarborgen dat banken over een adequaat risicobeheerskader beschikken. Daarnaast is het 
belangrijk om te blijven bijdragen aan de inspanningen van internationale forums om een 
volledig beeld te krijgen van de trends en risico’s op de mondiale markten voor 
hefboomleningen. Vanwege de vervlechting van deze markt, die indirect dus ook potentiële 
risico’s oplevert voor banken, zou een beter begrip van de blootstelling van niet-bancaire 
financiële instellingen aan hefboomleningen ook kunnen bijdragen aan een volledige 
risicobeoordeling.

De blootstelling van banken aan securitisaties van hefboomleningen, zogeheten “collateralised 
loan obligations” (CLO’s), is relatief gering en wordt geacht zich te beperken tot tranches met 
een hogere kredietkwaliteit. De verslechtering van de kredietkwaliteit van de onderliggende 
leningtranches vergt echter een zorgvuldige beoordeling van de risico’s. Door de grotere 
blootstelling van niet-bancaire instellingen aan CLO’s is er ook sprake van tegenpartijrisico’s 
en indirecte risico’s voor banken.

Als we ons niet tot CLO’s beperken en meer in het algemeen kijken naar alle vormen van 
securitisatie, zien we dat de nieuwe EU-verordening inzake securitisatie (afgerond in 2017) de 
zwakke punten en uitwassen heeft aangepakt die bijdroegen aan de financiële crisis van 2008, 
maar nog niet geheel in staat is gebleken om de EU-markten nieuw leven in te blazen. De 
specifieke wijzigingen in het EU-kader voor securitisatie die onlangs door de Commissie zijn 
voorgesteld, kunnen bijdragen aan het herstel van deze markt doordat zij het verstrekken van 
leningen voor de reële economie makkelijker maken. Voor januari 2022 zou er echter een 
uitputtende evaluatie moeten worden uitgevoerd om te onderzoeken hoe de bestaande regels 
kunnen worden verbeterd, zodat de EU-markten daadwerkelijk kunnen worden gereactiveerd. 
Tegelijkertijd moet, zoals vermeld in het ECB-advies dat in september werd gepubliceerd, 
worden opgemerkt dat de ECB verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat belangrijke banken 
hun kapitaalvereisten zodanig aanpassen dat deze in verhouding staan tot het kredietrisico dat 
feitelijk aan derden wordt overgedragen. 

38. Welke rol moet volgens u worden toegekend aan financiële-marktdiscipline bij de 
prijsstelling voor staatsschuldpapier? Voor welke uitdagingen ziet de ECB zich volgens u 
geplaatst als het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) zou worden omgevormd tot een 
Europees Monetair Fonds (EMF)?

De financiële markten hebben zich tijdens de EMU-periode doorgaans procyclisch gedragen, 
waardoor de spreads voorafgaand aan 2008 uiterst laag waren en pas in de nasleep van de 
Grote Financiële Crisis op abrupte en ontwrichtende wijze sterk stegen. 

Er zijn diverse, elkaar niet uitsluitende verklaringen gegeven voor de gebrekkige 
disciplinerende werking van de financiële markten: i) een gebrek aan geloofwaardigheid van 
de “no bail-out-clausule”, evenals diverse verrassingen die in de loop der tijd werden 
veroorzaakt door beleidsaankondigingen over de aanpak door de eurozone van de 
herstructurering van de staatsschulden; ii) tweeslachtigheid over de rol en het bereik van het 
monetair beleid als kredietverstrekker in laatste instantie; en iii) inherente gedragsneigingen 
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van de deelnemers aan financiële markten, zoals kuddegedrag.

Een versterking van het institutionele kader van de economische en monetaire unie (EMU) is 
iets waar de ECB zeer veel baat bij kan hebben. De discussie rond de hervorming van het ESM 
is verschoven van de mogelijke oprichting van een “Europees Monetair Fonds”, zoals in 2017 
voorgesteld door de Europese Commissie, naar een herziening van het ESM-verdrag op basis 
van gerichte wijzigingen, waarover in 2019 een principe-akkoord werd bereikt. 

Terugkijkend op het EMF-voorstel had ik graag gezien dat het ESM in het Uniekader was 
geïntegreerd. Ik ben echter erg ingenomen met de herziening van het ESM-verdrag waarover 
afgelopen jaar in beginsel overeenstemming werd bereikt en ik hoop dat binnenkort kan 
worden overgegaan tot de definitieve politieke goedkeuring en het ratificatieproces daarvan. 

Afgezien van diverse andere belangrijke verbeteringen in het ESM-kader wil ik benadrukken 
dat de gerichte wijzigingen waarover in 2019 in beginsel overeenstemming werd bereikt ook 
een bepaling omvatten die onderdeel vormde van het EMF-voorstel uit 2017: de aanwijzing 
van het ESM als gemeenschappelijk achtervangmechanisme voor het gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds. Dit is een belangrijk element voor de voltooiing van de bankenunie, met 
name ter versterking van de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in het 
afwikkelingskader voor banken. 

39. Hoe kunnen witwassen, belastingontwijking en terrorismefinanciering in de 
bankenunie efficiënter worden aangepakt? Wat is volgens u de rol van de ECB/het GTM bij 
de bestrijding van witwassen? Hoe kan de ECB bij de beoordeling van de financiële stabiliteit 
van banken rekening houden met witwasrisico’s? Wat zou de rol moeten zijn van een centraal 
EU-agentschap voor de bestrijding van witwassen?

Om te beginnen wil ik er nogmaals op wijzen dat het toezicht op banken met het oog op de 
bestrijding van witwassen (AML) en de bestrijding van de financiering van het terrorisme 
(CFT) geen onderdeel vormt van de toezichthoudende taken van de ECB en dat de ECB geen 
bevoegdheid heeft op het gebied van belastingontduiking. Dit niettegenstaande ben ik ermee 
ingenomen dat de ECB de prudentiële implicaties van de risico’s die deze activiteiten met zich 
meebrengen zeer serieus neemt, voor zover deze binnen haar mandaat als toezichthouder 
vallen. Dit betekent dat de ECB als prudentiële toezichthouder de gevolgen kan beoordelen 
die de aan witwassen en terrorismefinanciering gerelateerde risico’s voor het prudentieel 
profiel van banken hebben. Om dit te kunnen doen, is een goede uitwisseling van informatie 
met de instanties die toezicht houden op witwassen en terrorismefinanciering essentieel. De 
overeenkomst die de ECB en de nationale ML/FT-toezichthouders hebben gesloten over de 
uitwisseling van ML/FT-gerelateerde informatie vormt hiervoor de basis. De beoordeling van 
de door de ML/FT-autoriteiten verstrekte informatie kan voor de ECB in voorkomend geval 
aanleiding zijn om prudentiële maatregelen op te leggen, bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van haar bevoegdheden uit hoofde van pijler 2 in het kader van het jaarlijkse toetsings- en 
evaluatieproces. De ECB draagt bij aan de voortdurende ontwikkeling van belangrijke 
EBA-richtsnoeren, die bedoeld zijn om de samenwerking met de ML/FT-toezichthouders te 
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verbeteren en ervoor te zorgen dat ML/FT-aspecten tijdens de toetsings- en evaluatieprocessen 
in heel de Unie consistent worden beoordeeld. Daarnaast is voorzien dat de ECB als 
waarnemer zal deelnemen aan de ML/FT-toezichtcolleges die momenteel door nationale 
ML/FT-toezichthouders worden opgezet voor alle banken die grensoverschrijdend actief zijn 
binnen de EU.

Echter, zolang de regelgeving en het toezicht op het gebied van witwassen en 
terrorismefinanciering nog overwegend op nationaal niveau georganiseerd worden, waardoor 
de regels op dit gebied in heel de Unie op verschillende wijze worden gehandhaafd, zijn de 
verwachtingen over hetgeen enkel door middel van betere samenwerking bereikt kan worden 
aan ernstige beperkingen onderhevig. Witwassen en de financiering van terrorisme zijn vaak 
grensoverschrijdend van aard en grensoverschrijdende problemen vereisen 
grensoverschrijdende middelen. Ik ben er daarom van overtuigd dat er een meer gedegen 
Europese aanpak nodig is om de risico’s aan te pakken die deze vormen van criminaliteit 
opleveren voor de duurzaamheid en stabiliteit van de bankensector in de EU. Er moet een 
verdere harmonisatie van het regelgevingskader inzake witwassen en terrorismefinanciering 
worden overwogen, evenals een aanpak van het versnipperde toezicht door toezichthoudende 
taken op deze twee gebieden over te dragen aan een bestaande of nieuwe EU-autoriteit. De 
uitvoering van de nodige beoordelingen en de voorbereiding van voorstellen is in dit verband 
in de eerste plaats de bevoegdheid van de Europese Commissie. De Commissie heeft 
recentelijk het actieplan voor een alomvattend EU‐beleid voor de preventie van witwassen en 
financieren van terrorisme gepubliceerd, en is voornemens begin volgend jaar 
wetgevingsvoorstellen over dit onderwerp in te dienen.

Het is bijzonder belangrijk dat een toekomstige ML/FT-toezichthouder op EU-niveau zijn 
middelen vooral kan gebruiken voor het toezicht op banken die de financiële sector in de EU 
blootstellen aan de grootste risico’s op misbruik door criminelen en reputatieschade, en 
waarvoor Europees toezicht de meeste toegevoegde waarde biedt (d.w.z. banken die 
grensoverschrijdend binnen de EU actief zijn, transacties afhandelen voor cliënten met een 
verhoogd ML/FT-risico en zaken doen in derde landen met zwakke ML/FT-normen). Indien 
en zodra er op EU-niveau ML/FT-toezicht op banken wordt ingevoerd, kunnen er grote 
synergieën met de werkzaamheden van de ECB tot stand worden gebracht. Tegelijkertijd zal 
de samenwerking tussen de ECB en de nationale toezichthouders op het gebied van witwassen 
en terrorismefinanciering cruciaal blijven als de architectuur van het toezicht op dergelijke 
wijze wordt herzien, aangezien naar verwachting niet alle banken in de bankenunie onder de 
bevoegdheid van een ML/FT-autoriteit op EU-niveau zouden vallen. Hieruit blijkt het 
blijvende belang van de hierboven genoemde lopende initiatieven ter verbetering van de 
samenwerking. Daarnaast mag niet worden vergeten dat er veel verschillende soorten 
bedrijven en diensten bestaan die kunnen worden misbruikt voor witwassen en het financieren 
van terrorisme. Op de lange termijn zou een centrale ML/FT-autoriteit op EU-niveau zich 
derhalve richten op meer financiële en niet-financiële sectoren dan alleen de bankensector – 
sectoren met betrekking waartoe de ECB geen mandaat heeft en geen rol kan spelen. Tot slot 
is het, gezien het soort risico’s waarvan hier sprake is, belangrijk dat een centraal ML/FT-
agentschap over toereikende middelen beschikt om niet alleen samen te werken met 
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prudentiële toezichthouders, maar ook – en dit is cruciaal – met financiële-
inlichtingeneenheden en rechtshandhavingsinstanties. 

40. Vindt u dat de ECB de normen van de richtlijn inzake de bescherming van personen 
die inbreuken op het Unierecht melden, intern moet toepassen?

De ECB heeft onlangs haar interne klokkenluidersbeleid aanzienlijk aangescherpt; dit nieuwe 
beleid eerbiedigt klaarblijkelijk de grondbeginselen van deze EU-richtlijn. Het vormt een 
aanvulling op het bestaande en beproefde mechanisme voor het melden van inbreuken op 
toezichtgebied en biedt iedereen de mogelijkheid om anoniem een melding te doen. Het beleid 
omvat ook een reeks strikte voorschriften en bijbehorende processen die medewerkers die 
melding doen van onregelmatigheden op doeltreffende wijze beschermen tegen represailles. 
Ik ben me zeer bewust van deze ontwikkelingen, aangezien de Raad van Bestuur uitdrukkelijk 
heeft besloten om de werkingssfeer van dit nieuwe beleid uit te breiden naar alle leden van de 
Raad van Bestuur en de Raad van toezicht. 

Dit nieuwe beleid is mijns inziens een aanzienlijke verbetering, die duidelijk blijk vormt van 
het belang dat de ECB-leiding hecht aan de toepassing van de strengste ethische en 
bestuursnormen. Een goed functionerend klokkenluidersbeleid is echter niet alleen een 
kwestie van goede regels; de toepassing van het beleid en het gebruik van de ondersteunende 
hulpmiddelen moeten worden aangevuld en gestimuleerd door middel van de juiste ethische 
cultuur en waarden, iets wat niet kan worden voorgeschreven, maar in de loop der tijd moet 
worden opgebouwd om te beklijven. 

Dit zijn onderwerpen waarmee ik mezelf makkelijk kan identificeren, aangezien ik hen 
essentieel acht om het vertrouwen van onze stakeholders te winnen en te behouden. Ik ben een 
groot voorstander van goed gedrag en behoorlijk bestuur. Als ik als directielid zou worden 
aangesteld, zou ik proberen om het beleid van de ECB op dit punt verder te verbeteren, voor 
zover dat nodig is.

41. Wat zijn door de brexit de risico’s voor financiële stabiliteit? Hoe ziet u de rol van de 
ECB bij de aanpak van deze risico’s?

De uitkomst van het brexit-proces is nog altijd uiterst onzeker. Als de handel tussen de EU en 
het Verenigd Koninkrijk aan het einde van het jaar, na de overgangsperiode, ineens onder de 
handelsregels van de Wereldhandelsorganisatie zou komen te vallen, zou dat een extra risico 
voor de economie van de eurozone vormen. De gevolgen zouden weliswaar beperkt zijn, maar 
niet verwaarloosbaar. De huidige macro-financiële risico’s zouden bovendien worden 
versterkt als een brexit zonder akkoord zou samenvallen met de wereldwijde economische 
schok ten gevolge van de pandemie. De gevolgen zouden echter groter zijn voor het Verenigd 
Koninkrijk dan voor de eurozone. Een scenario zonder akkoord zou waarschijnlijk ook leiden 
tot aanzienlijke volatiliteit op de financiële markten en een stijging van de risicopremies. Dit 
zou al voor het einde van het jaar aanleiding tot bezorgdheid kunnen vormen, doordat de 
financiële markten de waarschijnlijke uitkomst van de onderhandelingen tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de EU zullen incalculeren.
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De overige risico’s voor de financiële stabiliteit die verband houden met een mogelijke brexit 
zonder akkoord aan het einde van het jaar zijn veelal beperkt; de nationale autoriteiten hebben 
zich bovendien op dit scenario voorbereid. Aan de risico’s van een abrupte overgang op het 
gebied van centraal geclearde derivaten is tegemoetgekomen door middel van een tijdelijk 
gelijkwaardigheidsbesluit van de Europese Commissie voor de centrale tegenpartijen in het 
Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft de particuliere sector middelen tot zijn beschikking om 
de lopende risico’s die verband houden met het einde van de overgangsperiode op een aantal 
gebieden te beperken, zoals de continuïteit van niet-geclearde derivatencontracten.

De rol van de ECB is ervoor te zorgen dat de banken voorbereid zijn op alle mogelijke 
uitkomsten aan het einde van de overgangsperiode, alsook om de macrorisico’s en financiële 
risico’s voor de sector nauwlettend te monitoren naarmate de deadline aan het einde van het 
jaar dichterbij komt. In dit verband heeft het GTM recentelijk de dialoog met de banken over 
het toezicht in de aanloop naar de brexit geïntensiveerd (zowel met uittredende als toetredende 
instellingen). De toezichthouders hebben zich ook aanzienlijk ingespannen om ervoor te 
zorgen dat de banken onder hun toezicht binnen de afgesproken tijdsplanning hun definitieve 
Target Operating Models (TOM’s) gereed hebben. 

42. Bent u van mening dat de lidstaten die niet tot de eurozone behoren, aan aanvullende 
voorwaarden moeten voldoen voordat zij lid worden van de eurozone en dus van de 
bankenunie, zoals het doeltreffend beheersen van witwasrisico’s, het aantonen van relatief 
stabiele vastgoedmarkten en het doeltreffend controleren van corruptie?

Ieder land dat de euro wil invoeren, moet voldoen aan de vier in de Verdragen vastgestelde 
criteria voor economische convergentie (o.a. probleemloze deelname aan het 
wisselkoersmechanisme II gedurende een periode van twee jaar) en moet zijn nationale 
wetgeving in overeenstemming brengen met het rechtskader van de EU. Mijns inziens is het 
niet noodzakelijk om verdere convergentiecriteria toe te voegen aan de vier reeds genoemde 
criteria, die periodiek door de ECB en de Europese Commissie worden getoetst. In het laatste 
convergentieverslag van beide EU-instellingen wordt bovendien een aantal van de structurele 
voorwaarden die vereist zijn voor een soepele deelname aan de bankenunie gemonitord onder 
de noemer “overige relevante factoren”. Hoewel de ECB en de Europese Commissie hun 
analyses afzonderlijk uitvoeren, concentreren zij zich beide op de institutionele kwaliteit en 
bestuur, alsook op de resultaten van de procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden, die bedoeld is om macro-economische en macro-financiële 
onevenwichtigheden te voorkomen.

Daarnaast ben ik van oordeel dat hoezeer nieuwe lidstaten zich ook moeten voorbereiden op 
de invoering van de euro, zij zich ook moeten voorbereiden op toetreding tot de bankenunie 
en daarmee op deelname aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het 
gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. In dit verband ben ik ingenomen met de 
deelname van Bulgarije en Kroatië aan de nauwe toezichthoudende samenwerking met de 
ECB. Als onderdeel van het proces naar nauwe samenwerking heeft ECB-Bankentoezicht de 
vereiste uitgebreide beoordeling van de banken in deze landen uitgevoerd. Na een positief 
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besluit van de Raad van Bestuur traden Bulgarije en Kroatië begin dit jaar tegelijkertijd toe tot 
de bankenunie en het wisselkoersmechanisme II (ERM II). 

Daarnaast gingen Bulgarije en Kroatië diverse landspecifieke verbintenissen aan voordat zij 
toetraden tot ERM II, onder meer met betrekking tot macroprudentieel en structuurbeleid, 
mede betreffende de risico’s van witwassen. Beide landen hebben bovendien diverse 
toezeggingen voor de periode na toetreding gedaan met betrekking tot structuurbeleid gericht 
op het waarborgen van een duurzame economische convergentie tegen de tijd dat de twee 
landen de euro invoeren. De ECB en de Europese Commissie zullen de uitvoering van deze 
toezeggingen zorgvuldig monitoren.

43. Is meer financiële integratie altijd in overeenstemming met de doelstelling van 
financiële stabiliteit? Denkt u dat potentiële grensoverschrijdende fusies tussen banken het 
probleem van banken die te groot zijn om failliet te gaan, zouden kunnen versterken? Wat zou 
de strategie van het GTM voor de toekomst van de Europese bankensector moeten zijn met 
betrekking tot fusies en overnames, consolidatie en “nationale kampioenen”? Wat moeten de 
doelstellingen van de kapitaalmarktenunie (KMU) zijn?

Het “financieel trilemma” stelt dat financiële stabiliteit, financiële integratie en nationaal 
financieel beleid onverenigbaar zijn. Slechts twee daarvan kunnen als doelstelling worden 
gekozen, waarbij de derde moet afvallen.

Dit betekent dat diepere financiële integratie en financiële stabiliteit hand in hand gaan 
wanneer zij worden gecombineerd met een gemeenschappelijk regelgevings- en toezichtkader, 
en met een centrale bank die in staat is de financiële stabiliteit in tijden van crisis te 
ondersteunen.

In dit verband is er een nieuwe impuls nodig voor de verwezenlijking van de ambitie om op 
lange termijn een werkelijk eengemaakte Europese kapitaalmarkt te creëren die zowel sterk 
geïntegreerd als hoogontwikkeld is. Deze kapitaalmarkt kan de middelen mobiliseren die 
nodig zijn om de economie van de eurozone weer op gang te brengen, te helpen bij het 
aanpakken van uitdagingen als de brexit teneinde bij te dragen aan de schokbestendigheid van 
de EMU, en de transitie naar een digitale en koolstofarme economie te versnellen. 

Wat betreft grensoverschrijdende bankenfusies moeten we beseffen dat “too big to fail” op 
Europees niveau niet hetzelfde is als “too big to fail” op het niveau van de lidstaten. De 
integratie van de Europese bankenmarkt is een manier om dit risico te beperken, waarbij ook 
de mogelijke risico’s voor de financiële stabiliteit niet moeten worden vergeten.

Mijns inziens moeten toezichthouders consolidatieprojecten uitsluitend op prudentiële 
gronden beoordelen. Hun rol is niet om een bepaalde consolidatie te stimuleren of om deze 
tegen te houden, noch om een specifiek bedrijfsmodel te bevorderen ten koste van een ander. 
Het is een proces dat door de markt moet worden bevorderd en in gang gezet. 

In dit verband ben ik ingenomen met de door de ECB gepubliceerde richtsnoeren over 
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consolidatie, waarin zij haar benadering toelicht. Door transparanter te zijn, worden 
toezichtmaatregelen voorspelbaarder en kunnen misverstanden over de verwachtingen van 
toezichthouders worden voorkomen. 

44. Een aantal belangrijke obligaties uit de particuliere en publieke sector in Europa 
worden gekenmerkt door negatieve rendementen. Heeft dit gevolgen voor de financiële 
stabiliteit en, zo ja, hoe moeten deze gevolgen worden aangepakt?

Gegeven hun omvangrijke zakelijke kredietportefeuilles en staatsobligatieportefeuilles 
kunnen de beleggingsinkomsten van financiële instellingen in het algemeen, en van 
verzekeringsbedrijven en pensioenfondsen in het bijzonder, verder teruglopen als het aantal 
schuldbewijzen met een negatief rendement verder toeneemt.

Naar aanleiding hiervan kunnen deze niet-bancaire financiële instellingen “op zoek gaan naar 
rendement” en op hun balans steeds meer krediet-, termijn- en liquiditeitsrisico’s nemen. 

Een duidelijk voorbeeld hiervan is de toenemende blootstelling in de afgelopen jaren aan 
financiële hefboomproducten, zoals hefboomleningen, CLO’s en hoogrenderende obligaties. 
Deze toenemende risico’s vragen ook voor de niet-bancaire financiële sector om een versterkt 
macroprudentieel kader; de opties voor dit kader worden momenteel besproken in mondiale 
(FSB) en EU-instellingen (ESRB, ECB). 

45. Wat is uw standpunt ten aanzien van het recente ECB-beleid ter voorkoming van 
belangenconflicten binnen de ECB? Acht u wijzigingen noodzakelijk?

Het ethische kader van de ECB bepaalt hoe op een doeltreffende en evenredige wijze moet 
worden omgegaan met feitelijke, potentiële en vermeende belangenconflicten. Het bevat niet 
alleen restricties die gelden tijdens een dienstverband bij de ECB, maar ook voorafgaand aan 
en na een dienstbetrekking. Deze restricties zijn streng, maar ook eerlijk. Mijns inziens is zelfs 
de preventie van vermeende belangenconflicten uiterst belangrijk, vanwege de 
verantwoordingsplicht van de medewerkers en leidinggevenden van de ECB ten aanzien van 
de EU-burgers. Strikte afkoelingsperioden voor personeelsleden die hun dienstverband 
verruilen voor andere – gerelateerde of conflicterende – werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld 
helpen om zelfs de indruk van een belangenconflict te voorkomen. De ECB ziet nauwlettend 
toe op de toepassing van deze regels en beschikt over gepaste procedures en 
correctiemechanismen om deze te handhaven. Naar mijn mening zijn er dus geen grote 
verbeteringen van dit kader nodig, aangezien het zowel effectief als evenredig is.

De gemeenschappelijke gedragscode voor hoge ambtenaren van de Europese Centrale Bank 
(2019) geldt voor de leden van de Raad van Bestuur, de directie en de Raad van toezicht. Alle 
leden zijn gebonden aan dezelfde gedragscode: een belangrijke prestatie. Het management heeft 
op dit vlak een voorbeeldfunctie. De regels voor hoge ambtenaren zijn op bepaalde gebieden 
bijvoorbeeld strikter dan voor andere werknemers. Dit draagt ook bij aan het creëren van een 
ethische cultuur. Naar mijn mening zijn de huidige compliance-richtsnoeren en -normen op dit 
punt streng maar proportioneel. 



PE659.084v02-00 48/57 RR\1218136NL.docx

NL

De gedragscode voorziet in de afhandeling van belangenconflicten door specifieke 
voorschriften vast te stellen voor activiteiten na het dienstverband (afkoelingsperiode), 
financiële privétransacties en de betrekkingen met belangengroepen. Hij voorziet ook in de 
publicatie van belangenverklaringen en maandelijkse kalenders, en bevat maatregelen om 
gevallen van niet-naleving aan te pakken.

Naar aanleiding van aanbevelingen van het Europees Parlement worden de jaarlijkse 
belangenverklaringen van de hoge ambtenaren van de ECB op de website van de ECB 
gepubliceerd. Mijns inziens is transparantie cruciaal om potentiële of vermeende 
belangenconflicten te vermijden.

Artikel 11 van de gedragscode bepaalt dat hoge ambtenaren bij de vervulling van hun taken de 
schijn van belangenconflicten moeten vermijden. Zoals in de code wordt aangegeven, beperkt 
dit voorschrift zich niet tot hun rechtstreekse familieleden, maar strekt zich ook uit tot andere 
personen. Mogelijke belangenconflicten moeten schriftelijk worden gerapporteerd aan zowel 
de president als de voorzitter van de Raad van toezicht en aan het onafhankelijke ethisch comité, 
dat over deze kwesties adviseert.

Naast transparantie en een gedragscode is het volgens mij belangrijk dat het management van 
de ECB voor werknemers aanspreekbaar is. Dit bevordert en draagt bij aan een ethische 
cultuur waarin werknemers niet bang zijn om zich uit te spreken en waardoor derhalve niet 
alleen het bestuur van de instelling versterkt wordt, maar ook de veerkracht en duurzaamheid 
daarvan.

D. Functioneren van de ECB en democratische verantwoording en transparantie

46. Hoe kan volgens u de verantwoording van de ECB aan het Europees Parlement 
verbeterd worden, met name gezien het toegenomen bereik en de complexiteit van het 
monetair beleid na de recente crises?

De toegenomen rol van centrale banken in het algemeen, en van de ECB in het bijzonder, 
tijdens de recente crisis heeft een toename van de publieke belangstelling voor hun activiteiten 
teweeggebracht. Dit heeft geleid tot een intensiever maatschappelijk debat over de rol en 
maatregelen van de ECB, waarbij de aandacht vooral uitging naar de toenemende complexiteit 
van haar maatregelen en de extra taken die de ECB op zich heeft genomen sinds de mondiale 
financiële crisis.

Het is dus heel gezond dat de afspraken over de verantwoording van de ECB ten aanzien van 
het Europees Parlement zich in de loop der tijd sterk hebben ontwikkeld. Belangrijk is daarbij 
dat de frequentie van de contacten is toegenomen (meer hoorzittingen, meer schriftelijke 
vragen en antwoorden) en dat het formaat daarvan aan vernieuwing onderhevig is (publicatie 
van de schriftelijke feedback van de ECB in het jaarverslag van de ECB). Daarnaast is de ECB 
in 2015, eveneens naar aanleiding van verzoeken van het Europees Parlement, begonnen de 
notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur over het monetair beleid te publiceren.
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De verantwoordingspraktijken gaan verder dan de in het Verdrag vastgestelde vereisten en 
zijn vergelijkbaar met die van andere grote centrale banken, zoals de Amerikaanse en de Britse 
centrale bank.

Met het oog op de toekomst is het belangrijk een zekere mate van flexibiliteit bij de 
verantwoording te bewaren om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op verzoeken tot toetsing. 

De recente ad hoc gedachtewisselingen met de president van de ECB en de leden van de Raad 
van Bestuur van de ECB over actuele onderwerpen, waaronder de huidige economische 
ontwikkelingen en de initiële respons van de ECB op de crisis, evenals de internationale rol 
van de euro en het werk van de ECB aan een digitale munteenheid van de centrale bank, zijn 
goede voorbeelden van doeltreffende verantwoording die in stand moeten worden gehouden. 

Een ander aspect waarbij een nauw contact met het Europees Parlement belangrijk zal zijn, is 
de strategische evaluatie. Als vertegenwoordigers van de burgers in de eurozone kunnen de 
leden van het Europees Parlement waardevolle inzichten in de discussie inbrengen. Het doet 
mij deugd dat de president van de ECB heeft aangekondigd dat het Europees Parlement hierbij 
een centrale rol zal worden toebedeeld, en ik heb met grote belangstelling de bijdragen gelezen 
die het Europees Parlement tot dusver aan de evaluatie heeft geleverd door deze onderdeel te 
maken van de hoorzittingen van de commissie ECON en opdracht te geven tot het schrijven 
van deskundigenpapers over de onderwerpen die tijdens de evaluatie aan bod komen.

Ten slotte ben ik van mening dat de ECB zijn communicatie moet blijven versterken. Een 
duidelijkere en transparantere communicatie is essentieel voor een effectieve verantwoording, 
alsook om het vertrouwen van de burgers in de eurozone in de ECB en haar beleid te vergroten.

47. Wat vindt u van de wijze waarop de contacten tussen de ECB en de nationale 
parlementen zich hebben ontwikkeld?

Het Verdrag bepaalt dat de ECB hoofdzakelijk verantwoording verschuldigd is aan het 
Europees Parlement als vertegenwoordiger van de EU-burgers.

Voor wat betreft de contacten met de nationale parlementen, is het belangrijk onderscheid te 
maken tussen de toezichthoudende taken en de andere taken van de ECB.

Met betrekking tot deze laatste heeft de ECB in de loop der jaren regelmatig informatie 
uitgewisseld met commissies en leden van nationale parlementen. Zoals daarbij voortdurend 
door de ECB werd aangegeven, gebeurde dit op vrijwillige basis en in de vorm van 
“gedachtewisselingen”, d.w.z. met volledige eerbiediging van de onafhankelijkheid van de 
ECB en de exclusieve rol van het Europees Parlement. 

Deze publieke optredens in nationale parlementen hebben geholpen om de argumenten van de 
ECB in het nationale debat in te brengen en de mening van Nederlandse politici en burgers 
aan de ECB kenbaar te maken. Dit was zeker het geval toen de heer Draghi de commissie 
Financiën van het Nederlands parlement bezocht voor een gedachtewisseling over het 



PE659.084v02-00 50/57 RR\1218136NL.docx

NL

monetair beleid van de ECB. Dit leidde tot een gezond, zij het uitdagend debat in Nederland 
over de maatregelen van de ECB.

Daarnaast hebben directieleden regelmatig deelgenomen aan de Europese parlementaire week. 
Dit initiatief is bijzonder belangrijk, aangezien het een grensoverschrijdend forum biedt om 
van gedachten te wisselen over het monetair beleid van de ECB en bijdraagt aan een 
gemeenschappelijk begrip van de verschillende nationale gezichtspunten.

Wat betreft de toezichthoudende taken van de ECB bevat de GTM-verordening een specifieke 
bepaling over de betrekkingen van het GTM met de nationale parlementen. Hoewel het 
duidelijk is dat ECB-Bankentoezicht hoofdzakelijk verantwoording verschuldigd is aan het 
Europees Parlement over de uitoefening van haar toezicht op belangrijke banken, kan ECB-
Bankentoezicht eveneens gehouden zijn tot ad-hocrapportages aan nationale parlementen in 
aanvulling op de indiening van haar jaarverslag. 

De aanpak die tot nu toe door ECB-Bankentoezicht is gevolgd, vormt een goed evenwicht 
gezien de mogelijke effecten die Europese toezichtmaatregelen kunnen hebben op de openbare 
financiën, kredietinstellingen, hun klanten en werknemers, en de markten in de deelnemende 
lidstaten.

48. Wat vindt u van het arrest van het Duitse constitutionele hof van 5 mei 2020 over het 
PSPP en het daaropvolgende besluit van de ECB om niet-openbare documenten betreffende 
het programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen op 
secundaire markten (PSPP) via de Bundesbank bekend te maken aan de Bundestag?

De ECB is uitsluitend onderworpen aan de jurisdictie van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie en niet aan de rechtsmacht van nationale rechtbanken in de lidstaten. Op het gebied van 
monetair beleid is de ECB bovendien alleen binnen de in de Verdragen vastgestelde grenzen 
verantwoording verschuldigd aan het Europees Parlement en niet aan de nationale parlementen 
in de lidstaten.

In december 2018 deed het Hof van Justitie duidelijk en definitief uitspraak over de wettigheid 
van het programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen 
op secundaire markten (PSPP) van de ECB. Het oordeelde dat het PSPP binnen het mandaat 
van de ECB met betrekking tot het monetair beleid valt en zowel aan het 
evenredigheidsbeginsel voldoet als aan het verbod op monetaire financiering. Het Hof van 
Justitie was met name van oordeel dat de ECB de evenredigheid van de maatregelen voldoende 
had onderbouwd.

Zoals niet alleen blijkt uit de bewoordingen van de rechtshandelingen, maar ook uit de 
verschillende door de ECB gepubliceerde documenten, in het bijzonder de notulen van de 
vergaderingen van de Raad van Bestuur over het monetair beleid, evalueert de ECB 
voortdurend de mogelijke neveneffecten van haar monetairebeleidsinstrumenten, waaronder 
het PSPP. Dit is een belangrijke en gezonde exercitie. 
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Op grond van zijn controlerechten heeft het Europees Parlement de ECB tijdens de periodieke 
driemaandelijkse hoorzittingen in de schriftelijke vragen aan de ECB en zijn resoluties over 
de jaarverslagen van de ECB regelmatig vragen gesteld over haar beoordeling van de 
evenredigheid. Dit is een gezonde aanpak, aangezien dit de ECB de gelegenheid biedt beter 
uit te leggen hoe haar oordeel over de evenredigheid tot stand komt.

In dit verband ben ik ingenomen met het feit dat er gevolg werd gegeven aan het arrest van 
het Duitse constitutionele hof op een wijze die in overeenstemming is met de 
onafhankelijkheid van de ECB en de Deutsche Bundesbank, met het feit dat de Deutsche 
Bundesbank een integraal onderdeel vormt van het Eurosysteem, met de voorrang van het EU-
recht en de bindende aard van de arresten van het Hof van Justitie. 

Ik vind het vooral belangrijk dat de ECB zeer transparant is geweest ten aanzien van het 
Europees Parlement, waaraan zij exclusieve verantwoording verschuldigd is, en ten aanzien 
van het grotere publiek over haar besluit om tegemoet te komen aan het verzoek van de 
Deutsche Bundesbank om toestemming te geven voor de bekendmaking van niet-openbare 
documenten, waaruit bleek op welke wijze de ECB tot haar evenredigheidsoordeel was 
gekomen. Dit proces is in overeenstemming met het beginsel van loyale samenwerking 
voorzien in de Verdragen. 

49. Hoe kijkt u aan tegen het feit dat de Raad in het verleden één keer geen rekening heeft 
gehouden met het advies van het Europees Parlement betreffende de benoeming van een lid 
van de directie van de ECB? Zou u uw benoeming als directielid aanvaarden indien het 
Europees Parlement tegen die benoeming stemt?

De respectievelijke rollen en bevoegdheden van de Raad en het Parlement in het 
benoemingsproces zijn vastgelegd in de EU-verdragen en het is niet aan mij om die te 
bespreken. Ik hoop echter van harte dat deze twee instellingen een akkoord bereiken dat in het 
belang is van de Europese Unie en haar burgers.  

De verantwoording die de ECB aflegt aan het Europees Parlement is essentieel voor haar 
legitimiteit en onafhankelijkheid. Ik hecht grote waarde aan de rol van het Europees Parlement 
en met name van de commissie ECON in dit proces. Ik zie deze vragenlijst en de aanstaande 
hoorzitting dan ook als belangrijke aspecten van de beoordeling door het Europees Parlement 
van de vraag of ik een persoon ben met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair 
of bancair gebied, zoals vereist door het Verdrag. Ik hoop oprecht dat u mij op grond van mijn 
kwalificaties als zodanig zult beschouwen.

50. Welke concrete stappen zal de ECB nemen om in de toekomst voor genderevenwichtige 
kandidatenlijsten voor topfuncties bij de ECB en meer algemeen voor meer genderdiversiteit 
bij de ECB te zorgen, gelet op het feit dat thans slechts twee van de 25 leden van de Raad van 
Bestuur van de ECB vrouwen zijn? Hoe wilt u persoonlijk de genderbalans binnen de ECB 
verbeteren? Wanneer verwacht u in dit verband de eerste resultaten van uw acties?

Ik deel uw zorgen over het gebrek aan genderevenwicht in de Raad van Bestuur van de ECB 
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volledig. 

De ECB speelt zelf slechts een zeer kleine rol bij de benoeming van directieleden. Deze 
beperkt zich ertoe de Raad van Bestuur te raadplegen over de beroepskwalificaties van de 
voorgestelde kandidaat. 

Voor wat betreft de overige leden van de Raad van Bestuur: zij worden benoemd door de 
desbetreffende regeringen, zodat hun benoeming buiten de invloedssfeer van de ECB en de 
Raad van Bestuur valt.

De ECB heeft onlangs haar genderstrategie bijgesteld en heeft in dit verband haar 
genderdoelstellingen uitgebreid naar niet-leidinggevend personeel. Het doel is om ten minste 
de helft van alle nieuwe functies en vacatures op alle niveaus in te vullen met vrouwen en zo 
het aandeel vrouwen op de verschillende niveaus voor 2026 te verhogen naar percentages die 
liggen tussen 40 % en 51 %. Het doel is derhalve het bewerkstelligen van gendergelijkheid.

Persoonlijk heb ik mij altijd ingezet voor de bevordering van genderdiversiteit bij de DNB, 
bijvoorbeeld als sponsor in de directie van DNB’s netwerk voor diversiteit, DiverseDNB. Dit 
zijn momenteel de relevante percentages: de Raad van toezicht van de DNB: 57 % vrouwen, 
de directie: 40 %, totaal DNB: 40,4 % vrouwen, totaal leidinggevende functies: 36,1 % 
vrouwen, Management Talent-programma: 50 %, Traineeship: 50 %, en het Data & Tech 
Talent-programma: 50 %. Het doel van de DNB is het bewerkstelligen van genderpariteit. Als 
ik word bevestigd als directielid, ben ik van plan de bevordering van vrouwelijk talent en de 
ambitieuze genderdoelstellingen voor de ECB actief te blijven steunen. Overheidsinstellingen 
hebben niet alleen een voortrekkersfunctie, maar ook de verplichting om gendergelijkheid te 
bevorderen. Ik pleit er daarom voor dat de ECB – en het Eurosysteem in dit verband – in alle 
salarisschalen moet streven naar genderevenwicht.

51. In het EBA-verslag van 2020 over de benchmarking van diversiteitspraktijken op EU-
niveau uit hoofde van artikel 91, lid 1, van de richtlijn kapitaalvereisten (EBA/REP/2020/05) 
werd onder andere geconstateerd dat twee derde (66,95 %) van de kredietinstellingen en 
beleggingsfirma’s waarover de EBA informatie had verzameld directies hadden die 
uitsluitend door één geslacht werden gevormd. Denkt u dat de ECB door middel van haar 
toezicht kan bijdragen aan een grotere (gender)diversiteit in de bestuursorganen van de 
banken onder haar toezicht?

Diversiteit is een belangrijke dimensie van effectieve governance. In het kader daarvan staat de 
bevordering van de genderbalans al enige tijd op de agenda van toezichthouders. 

Het bestaande rechtskader vereist, mede dankzij de inspanningen van het Europees Parlement, 
dat banken beschikken over een diversiteitsbeleid voor zowel leidinggevende functies als voor 
het overige personeel. 

Meer specifiek zijn de instellingen onder toezicht van de ECB op grond van artikel 91, lid 10, 
RKV en de Richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het 
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leidinggevend orgaan van EBA/ESMA gehouden over een diversiteitsbeleid te beschikken, 
mede op het gebied van gender. 

Deze rechtsgrondslag wordt momenteel verder versterkt, bijvoorbeeld doordat de EBA 
genderdiversiteit in een aantal van haar richtsnoeren opneemt. Ik steun ook volledig het beginsel 
dat instellingen moeten beschikken over een genderneutraal beloningsbeleid en -praktijken, dat 
werd geïntroduceerd in de vijfde richtlijn kapitaalvereisten. 

Hoewel de ECB bij haar toezicht al rekening houdt met gender als een van de aspecten van 
diversiteit, ben ik ervan overtuigd dat er verdere stappen kunnen en moeten worden genomen. 
De ECB kan bijdragen aan verbetering van de (gender)diversiteit in de leidinggevende organen 
van de banken onder haar toezicht door middel van de beoordelingen van de deskundigheid en 
betrouwbaarheid van bestuurders en medewerkers met een sleutelfunctie. Momenteel wordt in 
geschiktheidsbesluiten, indien van toepassing, melding gemaakt van een eventueel gebrek aan 
genderdiversiteit dat is geconstateerd bij de beoordeling van het bestuur van banken. Wanneer 
de nationale wettelijke toepassing van de voorschriften voor genderdiversiteit dat toestaat, doet 
de ECB aanbevelingen aan entiteiten onder haar toezicht of verplicht hen om de voor de 
leidinggevende organen geldende genderquota’s bij huidige of toekomstige benoemingen in 
acht te nemen. Daarnaast worden entiteiten in samenwerking met de gezamenlijke 
toezichthoudende teams tijdens het doorlopend toezicht gewezen op het belang van 
genderdiversiteit.

Echter, zoals het in de vraag genoemde benchmarkingrapport van de EBA laat zien, hadden 
veel instellingen – namelijk 41,61 % van de 834 – in september 2018 nog altijd geen 
diversiteitsbeleid vastgesteld. De vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende organen 
is over het algemeen nog erg beperkt en twee derde van de instellingen heeft nog geen 
genderdivers bestuur.

Ik ben er daarom van overtuigd dat er meer kan en moet worden gedaan, ook bij ons toezicht. 
De ECB zou door middel van haar toezicht kunnen bijdragen aan een grotere (gender)diversiteit 
in de bestuursorganen van de banken onder haar toezicht. Ik zou dan ook, als ik word benoemd, 
streven naar de volgende maatregelen:

Ik zou steun verlenen aan de uitvoering van een thematische evaluatie om de kwaliteit van het 
genderdiversiteitsbeleid en de doeltreffende toepassing daarvan te beoordelen. Dat kan door te 
kijken naar de praktische toepassing van het beleid, met name bij de werving en selectie en bij 
de opvolgingsplanning. De resultaten van deze thematische evaluatie kunnen met de instelling 
worden besproken in het kader van het doorlopend toezicht op het bestuur. Deze kunnen ook 
worden meegenomen bij de beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid van de 
leden van leidinggevende organen, waarbij ook de collectieve deskundigheid een aspect is dat 
wordt beoordeeld. De resultaten van deze evaluatie zouden kunnen worden gepubliceerd als 
bijdrage aan de bevordering van een sociale dialoog over genderdiversiteit.

Ik zou ook werken aan de publicatie van verwachtingen bij het toezicht met betrekking tot 
genderdiversiteit, die deels gebaseerd kunnen worden op de resultaten van deze thematische 

https://eba.europa.eu/eba-calls-measures-ensure-more-balanced-composition-management-bodies-institutions
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evaluatie. Hiermee kunnen verwachtingen betreffende de toepassing door instellingen van de 
voorschriften worden gedefinieerd, zoals het aspect van genderdiversiteit bij de samenstelling 
van leidinggevende organen, met het oog op de vaststelling van beleid en doelstellingen met 
betrekking tot het ondervertegenwoordigde gender. Ervan afgezien dat hieruit de overtuiging 
van de ECB blijkt, kunnen dergelijke verwachtingen een concreet referentiepunt vormen bij het 
bankentoezicht. 

In de afgelopen jaren zijn de eerste stappen genomen om genderdiversiteit te integreren in de 
Procedure voor toetsing en evaluatie door de toezichthouder (SREP). Ik zou proberen hier op 
voort te bouwen. Meer specifiek verplicht punt 105 van de Richtsnoeren voor het beoordelen 
van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan van de EBA/ESMA instellingen 
om te beschikken over een diversiteitsbeleid dat een kwantitatieve doelstelling bevat voor de 
vertegenwoordiging van het ondervertegenwoordigde geslacht in het leidinggevend orgaan. Het 
verplicht instellingen tevens om een gepast tijdpad vast te stellen waarbinnen deze doelstelling 
moet worden behaald, alsook de wijze waarop. Bij ons toezicht zouden wij dit voorschrift 
actiever toepassen. Bij de SREP-beoordeling moet bovendien niet alleen aandacht worden 
besteed aan diversiteit in leidinggevende organen, maar onder het personeel in het algemeen.

Daarbij moet ook gelet worden op gelijke beloning in de sector. Uit gegevens van Eurostat 
blijkt dat de financiële dienstverlening het slechtst presteert voor wat betreft de gelijke beloning 
van mannen en vrouwen. Het rechtskader biedt een grondslag om ook dit in onze 
toezichtpraktijken op te nemen (artikel 74, lid 1, vijfde richtlijn kapitaalvereisten).

Tegelijkertijd moet de ECB de lat voor zichzelf net zo hoog leggen als voor de instellingen 
onder haar toezicht. Ik onderschrijf de doelen die de ECB zichzelf heeft gesteld om het aandeel 
vrouwelijke medewerkers te verhogen volledig. Als ik word benoemd, zal ik er actief naar 
streven om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

Hoewel ik besef dat de benoemingen bij nationale centrale banken en autoriteiten op 
binnenlands politiek niveau plaatsvinden, zou ik bovendien samen met de overige leden van de 
directie, de Raad van Bestuur en de Raad van toezicht onderzoeken op welke wijze wij 
gezamenlijk de publicatie, toepassing en monitoring zouden kunnen bevorderen van het 
diversiteitsbeleid bij de ECB, de nationale centrale banken en de nationale bevoegde 
autoriteiten.

Tot slot wil ik graag benadrukken dat, hoe belangrijk dat ook is, mijn inzet voor diversiteit zich 
niet beperkt tot genderdiversiteit. Ik ben een overtuigd voorstander van diverse bestuursorganen 
en diverse organisaties, in de ruimste betekenis van het woord. 

52. Hoe ziet u mogelijke verbeteringen van de verantwoordingsplicht van de ECB ten 
aanzien van de Europese Rekenkamer (ERK) voor wat betreft de operationele efficiëntie 
ervan? Waar ligt volgens u de grens voor het mandaat van de ERK?

De operationele efficiëntie bij het beheer van de ECB is een belangrijke factor die ertoe 
bijdraagt dat de ECB haar taakstelling op een doelmatige manier uitvoert. De opdracht die de 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=9f3b067846-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_30_06_00&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-9f3b067846-189754169#Highest_gender_pay_gap_in_financial_and_insurance_activities
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200514~94dbb7c109.en.html
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EU-verdragen aan de Europese Rekenkamer hebben gegeven om onafhankelijke 
beoordelingen van beleid uit te voeren en hierover adviezen te verstrekken, is derhalve zeer 
waardevol. 

Ik begrijp dat de ECB akkoorden van betekenis met de Europese Rekenkamer heeft bereikt 
door toe te zeggen dat zij haar toegang zal bieden tot alle informatie die zij nodig heeft om 
haar in het Verdrag voorziene taken uit te voeren. De ECB moet dat blijven doen en in 
voorkomend geval gevolg geven aan de conclusies van de audits betreffende de operationele 
efficiëntie van het beheer van de ECB.

Daarbij moet echter ook de in de Verdragen verankerde onafhankelijkheid van de ECB worden 
geëerbiedigd. Dit betekent dat de Europese Rekenkamer een oordeel kan geven over de vraag 
of een doelstelling met de gepaste middelen werd verwezenlijkt, maar niet of die doelstelling 
zelf gepast of wettig was.

Met betrekking tot ECB-Bankentoezicht ben ik verheugd dat er in 2019 een memorandum van 
overeenstemming met de Europese Rekenkamer werd getekend. Dit memorandum is een 
belangrijk teken van de goede relatie tussen beide partijen. Het zal hen beide in staat stellen 
om soepel samen te werken bij de audits van de Europese Rekenkamer bij ECB-
Bankentoezicht, dankzij de kanalen die zij hebben gecreëerd om informatie uit te wisselen. 
Dit nieuwe systeem voor het uitwisselen van informatie houdt rekening met de behoefte van 
de Europese Rekenkamer om inzage te krijgen in de informatie die zij nodig heeft om haar 
taken te vervullen, alsook met de noodzaak om gevoelige bankspecifieke informatie te 
beschermen. 

Tot slot wil ik er graag nog eens op wijzen dat het Europees Parlement, als de instelling 
waaraan de ECB verantwoording moet afleggen, hierbij ook een belangrijke rol vervult. De 
bevindingen in de verslagen van de Europese Rekenkamer kunnen worden gebruikt bij de 
besprekingen tussen de ECB en het Europees Parlement, en kunnen zo bijdragen aan het 
verbeteren van het functioneren van de ECB.

53. Waaruit zal bij de ECB uw persoonlijke aanpak van de sociale dialoog bestaan?

De sociale dialoog is een belangrijke voorwaarde voor het goede functioneren van een 
instelling en al helemaal als deze zo afhankelijk is van haar personeel als een centrale bank. 
Ik ben ook van mening dat intensieve contacten en discussie met 
personeelsvertegenwoordigers – waarmee wordt gewaarborgd dat alle standpunten volledig 
worden gehoord en begrepen – een belangrijke voorwaarde vormen voor het opbouwen van 
een duurzame en bevredigende werkomgeving.

Ik begrijp dat de ECB in de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op 
gebieden als werklast, arbeidstijden en flexibiliteit, met name door in 2018 een flexibele 
werktijdenregeling in te voeren. Mede gelet op mijn ervaringen bij de DNB, waar wij ook 
flexibele werktijdenregelingen hadden, beschouw ik dit als cruciale stappen om talent aan te 
trekken en te behouden, het evenwicht tussen werk en privé te waarborgen en het welzijn van 
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medewerkers op lange termijn te ondersteunen. 

In de huidige omstandigheden, als gevolg van het coronavirus, is het evenwicht tussen werk 
en privé nog belangrijker geworden. De pandemie heeft bovendien met betrekking tot de 
omgang met het personeel diverse nieuwe uitdagingen gecreëerd waarmee rekening moet 
worden gehouden, waaronder de vraag hoe wij medewerkers het beste kunnen ondersteunen 
in deze psychologisch soms zware tijden en hoe wij ervoor kunnen zorgen dat de mening van 
medewerkers wordt gehoord in een virtuele werkomgeving. In dit verband hecht ik waarde 
aan duidelijke en open communicatie met medewerkers. Mijns inziens zijn regelmatige 
enquêtes over het werken op afstand, zoals de ECB die het afgelopen halfjaar kennelijk heeft 
gehouden, een nuttig middel om een beter inzicht te krijgen in de situatie van werknemers en 
op de hoogte te blijven van hun behoeften.



RR\1218136NL.docx 57/57 PE659.084v02-00

NL

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

Document- en procedurenummers N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om 
goedkeuring

14.10.2020

Bevoegde commissie
       Datum bekendmaking

ECON
19.10.2020

Rapporteurs
       Datum benoeming

Irene Tinagli
14.10.2020

Behandeling in de commissie 9.11.2020

Datum goedkeuring 10.11.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

33
21
3

Bij de eindstemming aanwezige leden Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, 
Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, 
Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, 
José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Valentino Grant, 
Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta 
Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej 
Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra 
Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba 
Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, 
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira 
Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, 
Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, 
Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese 
Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, 
Roberts Zīle

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Gerolf Annemans, Mick Wallace

Datum indiening 13.11.2020


