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In de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme werd op 9 november 2021 een ontwerp van decreet behandeld houdende instemming met het verdrag tot instelling van het
Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en met de overeenkomst tot wijziging van
het verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme.

I.

Inleidende uiteenzetting door Jan Jambon, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair
Management

1. Inhoud van het basisverdrag uit 2012
Bij de aanvang van zijn uiteenzetting legt minister-president Jan Jambon uit dat
het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) een internationale financiële instelling
is, die tot doel heeft bijstand te verlenen aan lidstaten in moeilijkheden. Op die manier kan worden bijgedragen tot de financiële stabiliteit in de hele eurozone. Hij preciseert dat het ESM de opvolger is van de tijdelijke Europese Faciliteit voor financiële
stabiliteit (EFSF) en het Europees Financieel Stabiliteitsmechanisme (EFSM).
Het Europees Stabiliteitsmechanisme werd in 2012 opgericht om de eurocrisis te
beheersen. Men zal zich herinneren dat die crisis het gevolg was van de wereldwijde economische en financiële crisis, die zorgde voor ontsporende begrotingen,
ook in de eurolanden. Dit bracht een afnemend vertrouwen van de financiële markten in de euro met zich.
Het centrale doel van het ESM bestaat dan ook in het vrijmaken van middelen en
het verstrekken – onder strikte voorwaarden – van stabiliteitssteun, ten gunste
van ESM-lidstaten die te maken hebben met, of worden bedreigd door ernstige
financieringsproblemen, waardoor ze de financiële stabiliteit van de eurozone in
gevaar zouden kunnen brengen. Het ESM vormt op die manier een aanvulling van
het kader voor een versterkt economisch toezicht in de Europese Unie. Dit kader
focust op preventie en vermindert zo het gevaar voor een crisis in de toekomst.
Het ESM beschikt daartoe over een breed scala aan instrumenten, die worden ingezet naargelang de situatie. Het ESM wordt gemachtigd om leningen aan te gaan
op de kapitaalmarkten. Verder wordt er ook nauw samengewerkt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
Het ESM werd door middel van een verdrag tussen de lidstaten van de eurozone
ingesteld onder de vorm van een intergouvernementele organisatie naar internationaal publiekrecht. Het is operationeel sinds oktober 2012. Sinds 1 juli 2013 is
het ESM ook het enige en permanente mechanisme dat nieuwe aanvragen voor
financiële bijstand kan behandelen.
Minister-president Jan Jambon wijst er daarbij op dat het ESM, met een gestort
kapitaal van 80,5 miljard euro, een van de grootste internationale financiële instellingen is. Het totaal onderschreven kapitaal bedraagt ongeveer 704,8 miljard euro.
België heeft op dit ogenblik een aandeel van 3,4454 procent in het kapitaal van
het ESM. De Belgische bijdrage aan het ingebrachte kapitaal beloopt zo’n 2,78
miljard euro en werd betaald door de federale overheid.
2. Inhoud van het wijzigingsverdrag uit 2021
De spreker komt dan tot de inhoud van het wijzigingsverdrag uit 2021. Zoals uit
de memorie van toelichting mag blijken, bestaat deze wijzigingsovereenkomst uit
vier grote pijlers.
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Vooreerst is er de oprichting van de gemeenschappelijke achtervang voor het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. Dit fonds wordt ingezet om falende banken op
een ordelijke manier af te wikkelen, met zo weinig mogelijk kosten voor de belastingbetaler en de reële economie. De gemeenschappelijke achtervang vormt op die
manier de laatste schakel in de redding van een bank. Mocht het fonds over onvoldoende middelen beschikken, dan zal het ESM optreden als lender of last resort
aan het fonds. Doel is dus enerzijds het creëren van stabiliteit, maar anderzijds
ook voorkomen dat het uiteindelijk de lidstaat zelf zou zijn die opdraait voor de
redding van een bank als het fonds ontoereikend is.
Een tweede pijler van het wijzigingsverdrag betreft het doeltreffender maken van
de preventieve financiële instrumenten van het ESM. Het ESM telt twee preventieve
kredietlijnen. Het werd nodig geacht om voor een van die kredietlijnen een lijst
van criteria op te stellen om in aanmerking te komen voor preventieve financiële
bijstand van het ESM. Het is de bedoeling om hierdoor de voorspelbaarheid en de
transparantie van het instrument te verbeteren.
Ten derde is er de uitbreiding van de rol van het ESM, zowel bij het opstellen en
monitoren van programma’s als daarbuiten. Het ESM werkt daarvoor samen met
de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank.
En tot slot beoogt men ook de schuldhoudbaarheid te bevorderen, onder andere
via het invoeren van collectieveactieclausules met zogenaamde eentrapsaggregatie op alle overheidsobligaties met een looptijd vanaf 1 jaar van de lidstaten in de
eurozone. Bij een herstructurering van de schuld kan een meerderheid van de
schuldeisers hierdoor makkelijker een herstructurering afdwingen van de schuldeisers die niet wensen deel te nemen. Het hoeft geen betoog dat dit met name een
belangrijke vereenvoudiging is voor die situaties waarin letterlijk elke seconde telt.
De herstructurering van grootbanken in crisis is het voorbeeld bij uitstek van een
dergelijke situatie. Sinds de gebeurtenissen van 2008-2009 kan iedereen zich daar
allicht wat bij voorstellen.
Daarnaast werden er ook kleinere wijzigingen aan het basisverdrag aangebracht.
Het gaat dan met name over de aanpassing van een aantal institutionele aspecten
van het ESM.
En ten slotte werd ook nog een memorandum van overeenstemming over de toekomstige samenwerking tussen het ESM en de Europese Commissie overeengekomen.
Minister-president Jan Jambon preciseert verder dat deze wijzigingen geen bijkomende budgettaire inspanning voor België met zich brachten. De Belgische bijdrage blijft onveranderd en er zijn ook geen discussies lopende om dat ingebrachte
kapitaal op te trekken.
3. Gemengde karakter van de verdragen
Met betrekking tot het gemengde karakter van de behandelde verdragen, benadrukt de minister-president dat hier zowel het ESM-basisverdrag als het ESMwijzigingsverdrag tegelijk voorliggen. De verklaring hiervoor is dat er in 2012 – ten
tijde van het afsluiten van het verdrag – binnen de Werkgroep Gemengde Verdragen geen overeenstemming was over het al of niet gemengde karakter van het
ESM-verdrag. Voor het ESM-wijzigingsverdrag kwam men wel tot overeenstemming over het gemengde karakter van het verdrag. In zijn advies bij het ESMwijzigingsverdrag herhaalde de Raad van State zijn eerdere standpunt dat ook het
ESM-basisverdrag een gemend verdrag is. Ook dat basisverdrag moest dus nog
door Vlaanderen worden goedgekeurd.
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4. Stand van de procedures bij de andere overheden in België en bij de
andere EU-lidstaten
Minister-president Jan Jambon wijst erop dat België, samen met de andere deelnemende lidstaten, geacht wordt het instrument van ratificatie in te dienen voor
het einde van de lopende novembermaand. Dat moet alle administratieve voorbereidingen faciliteren, zodat de gemeenschappelijke achtervang – zoals vooropgesteld – begin januari 2022 kan worden geactiveerd. Momenteel heeft binnen België
nog geen enkele overheid haar instemmingsprocedure afgerond.
Van de andere EU-lidstaten hebben momenteel enkel Griekenland, Letland, Malta,
Oostenrijk, Slovenië en Slowakije hun instemmingsprocedure al afgerond.
Afsluitend verzoekt de minister-president de commissieleden dan ook het voorliggende ontwerp van decreet te willen goedkeuren.

II.

Bespreking

1. Vragen en opmerkingen van de leden
1.1.

Tussenkomst van Johan Deckmyn

Johan Deckmyn duidt het ESM als een soort bank, die beschikt over een bijzonder
groot kapitaal, en wiens opdracht erin bestaat om landen te ondersteunen die in
financiële moeilijkheden (dreigen te) raken. Meer in het bijzonder is het de bedoeling om in moeilijkheden verkerende grote banken te behoeden voor faillissement,
door ze te redden met Europees geld.
Als hoogste bestuursorgaan van de ESM, beslist de Raad van gouverneurs autonoom over wie er al dan niet bijstand krijgt. Voor Vlaams Belang schort het dan
ook aan democratische controle op het doen en laten van dit bestuursorgaan. De
bestuurders genieten daarenboven van een verregaande onschendbaarheid. Het
ESM is daardoor een typevoorbeeld van een EU-instelling die erop gericht is om
stapsgewijs de nationale bevoegdheden uit te hollen.
Als men dan ook nog in aanmerking neemt dat de factuur voor België in een worst
case scenario – waarbij het ESM voluit moet gaan – potentieel kan oplopen tot
ruim 24 miljard euro, moge het duidelijk zijn dat er meer dan genoeg redenen zijn
om dit stelsel stop te zetten. Het komt het lid echter voor dat Vlaams Belang met
zijn verzet tegen dit mechanisme een roepende in de woestijn is.
Hij besluit dat het ESM opnieuw een verregaande stap is in de richting van een
Europese transferunie, waarbinnen staten die een voorzichtig beleid voeren toch
mee zullen moeten opdraaien voor problemen binnen staten die een slecht beleid
voeren. Om al die redenen zal Vlaams Belang het voorliggende ontwerp van decreet dan ook niet goedkeuren.
1.2.

Tussenkomst van Karl Vanlouwe

Karl Vanlouwe dankt de minister-president voor de verduidelijking die hij verschaft
heeft bij dit financieel-technisch toch behoorlijk ingewikkelde dossier. Hij vraagt of
hij het correct voor heeft dat het de bedoeling is om vanaf januari 2022 een soort
backstop, dat wil zeggen een bijkomende gemeenschappelijke achtervang, in te
stellen, onder de vorm van kredietlijnen van het Europees Stabiliteitsmechanisme.
Dat komt dus neer op een soort ultieme kredietlijn voor het geval banken dreigen
om te vallen.
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Het lid meent daaruit te mogen concluderen dat er hier, voor wat de beoordeling
van de prestaties van deze of gene lidstaat betreft, in wezen een soort tweede
schoonmoeder in het leven geroepen wordt. Er komt immers een extra controle
naast hetgeen op heden reeds bestaat in het kader van het Europees Semester en
waarbinnen de Europese Commissie een belangrijke rol speelt.
Wanneer een lidstaat beroep wil doen op die ultieme kredietlijnen van het ESM,
zullen daar evidenterwijze ook opnieuw voorwaarden aan gekoppeld worden. Ook
binnen het bestaande systeem was dat reeds het geval. Dergelijke voorwaarden
houden meestendeels diepe en ingrijpende hervormingen voor de betrokken lidstaat in. Ook de beleidsaanbevelingen in het kader van het Europees Semester
konden voor de lidstaten trouwens reeds dergelijke condities inhouden.
In dit geval meent het lid begrepen te hebben dat de Raad van bewind van het
ESM om de zes maanden kan nagaan of de opgelegde voorwaarden wel degelijk
worden nageleefd. Dit verschilt met het systeem van het Europees Semester waarbinnen die budgettaire controle met dito beleidsaanbeveling op jaarbasis gebeurt.
Van de minister-president had het lid graag vernomen hoe de leden van de Raad
van bewind precies zullen worden aangeduid. Hij drukt daarbij de hoop uit dat we
hier niet opnieuw te maken zullen krijgen met het soort Europese instelling waarop
niet de minste democratische controle mogelijk is.
1.3.

Tussenkomst van Bart Tommelein

Bart Tommelein stelt vast dat België op 16 december 2010 – in zijn toenmalige
hoedanigheid van Raadsvoorzitter – een voorstel van besluit indiende tot wijziging
van artikel 136 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(Verdrag van Lissabon). Daarover werd nog datzelfde jaar een akkoord bereikt,
waardoor aan artikel 136 de bepaling werd toegevoegd dat de eurolanden een
stabiliteitsmechanisme zullen instellen.
Open Vld verwelkomt het voorliggende ontwerp van decreet dan ook. Wel is het
de vraag waarom het voor een dermate noodzakelijke stap zo lang heeft moeten
duren om het stadium van parlementaire instemming te bereiken.
Het lid stelt verder ook vast dat er sinds de oprichting van het ESM een op vrijwilligheid gebaseerde dialoog is opgezet tussen het ESM en het Europees Parlement,
waarbij de directeur van het ESM op uitnodiging voor de Commissie voor Economische en Monetaire Zaken verschijnt. De dialoog in kwestie wordt nu erkend in
het wijzigingsverdrag. De spreker vindt dit een bijzonder positief gegeven, aangezien op die manier de democratische controle en de transparantie bevorderd worden. In het verlengde daarvan oppert hij de suggestie om misschien eens de
directeur van het ESM, Klaus Regling, naar het Vlaams Parlement uit te nodigen
voor een verenigde commissie Buitenlands Beleid en Financiën.
Van de minister-president had hij verder graag vernomen of Vlaanderen hier nu al
dan niet financieel aan heeft bijgedragen. Tevens vraagt hij wie er nu precies controle uitoefent op het beleggingsbeleid van het ESM.
De stand van zaken van de verdere hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme naar een Europees Monetair Fonds teneinde het stabiliteitsmechanisme
door middel van EU-wetgeving te kunnen regelen en dus ook binnen het Europese
kader te brengen, benieuwt hem eveneens.
Verder stelt Bart Tommelein vast dat het ESM over twee preventieve kredietlijnen
beschikt: de precautionary conditioned credit line (PCCL) en de enhanced conditions credit line (ECCL). Het wijzigingsverdrag slaat enkel op de PCCL, waarbij het
de bedoeling is om via de aangebrachte wijzigingen de transparantie en de
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voorspelbaarheid van het instrument te verbeteren. Hij had in dat verband graag
vernomen waarom het ECCL niet in deze beweging wordt meegenomen. Ook voor
die kredietlijn lijken transparantie en voorspelbaarheid immers na te streven deugden te zijn. Ook staat de ECCL open voor ESM-leden die niet voldoen aan alle
voorwaarden van de PCCL. Met betrekking tot dat laatste wenst hij te vernemen
hoe zulks zich concreet vertaalt, en waar precies het verschil in voorwaarden ligt
tussen de beide kredietlijnen.
2. Antwoorden van de minister-president
Minister-president Jan Jambon stelt vast dat de laatste twee vragen van Bart
Tommelein een eerder technisch antwoord vereisen dat hij hic et nunc niet kan
verschaffen. Hij zal echter de nodige informatie bezorgen voor het verslag.
Wat de controle op het ESM betreft wijst de minister-president erop dat de Raad
van gouverneurs van het ESM bestaat uit de ministers van Financiën van de lidstaten van de eurozone. Deze zijn dan misschien wel niet rechtstreeks democratisch verkozen, maar zijn wel degelijk rekenschap verschuldigd binnen hun eigen
lidstaat.
Met betrekking tot het vraag van Karl Vanlouwe naar de financiering van het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds wijst hij erop dat dit in eerste instantie gespijsd
wordt door de banken zelf. Pas als dat fonds ontoereikend zou zijn, komt het ESM
als backstop in beeld. Het ESM treedt dus altijd maar in tweede instantie op.
Afsluitend geeft de minister-president nog mee dat er geen Vlaamse financiële bijdrage is aan het ESM. Het zijn de lidstaten die instaan voor de financiering.

III. Stemming
Ter stemming gelegd worden de drie artikelen, evenals de integraliteit van het
ontwerp van decreet tot instemming met 1° het verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012;
2° de overeenkomst, ondertekend te Brussel op 27 januari 2021 tot wijziging van
het verdrag ondertekend te Brussel op 2 februari 2012, tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) aangenomen met 13 stemmen voor en 2
stemmen tegen.
Cathy COUDYSER,
voorzitter
Johan DECKMYN
Bart TOMMELEIN,
verslaggevers
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Aanvullende antwoorden verstrekt door minister-president Jan Jambon
Wat de antwoorden op de bijkomende opmerkingen betreft, kunnen de volgende
antwoorden – die de federale buitenlandadministratie bezorgde – worden meegeven:

-

Een stand van zaken van de verdere hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme naar een Europees Monetair Fonds teneinde het stabiliteitsmechanisme
door middel van EU-wetgeving te kunnen regelen en dus ook binnen het Europees
kader te brengen.

De hervorming van het ESM tot een Europees Monetair Fonds kwam eerder ter
sprake naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie in 2017 voor
een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds
(COM(2017)827). Tijdens de discussies met lidstaten hierover was het duidelijk
dat er geen draagvlak was om het ESM binnen het Europees kader te brengen. De
ESM-leden (lidstaten van de eurozone) waren van oordeel dat het intergouvernementeel karakter van het ESM behouden diende te blijven om voornamelijk 3 redenen: het feit dat het de betrokken lidstaten zijn die het kapitaal in het ESM
hebben ingebracht, de beslissingsmacht die nu enkel bij de ESM-leden ligt en de
snelheid waarmee de beslissingen moeten genomen worden. Effectieve onderhandelingen voor het voorstel zijn dus nooit echt gestart en zullen waarschijnlijk ook
nooit meer opgestart worden. Tot slot maken de nieuwe functie van het ESM na
het inwerkingtreden van het gewijzigde ESM-verdrag, alsook de werking en functies van andere instellingen zoals de Commissie dat zo’n Europees Monetair Fonds
geen specifieke meerwaarde meer heeft. En die meerwaarde is nochtans nodig
krachtens Artikel 352 VWEU (Verdrag betreffende de Werking van de Europese
Unie), het artikel dat de COM gebruikte als reden voor de oprichting van een EMF.

-

Wie oefent er nu precies controle uit op het beleggingsbeleid van het ESM?

Overeenkomstig artikel 22 van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (het ESM-verdrag) voert de Managing Director een ‘voorzichtig’
investeringsbeleid voor het ESM in overeenstemming met richtlijnen die moeten
worden aangenomen en regelmatig beoordeeld worden door de Raad van Bewind.
De investeringsrichtlijnen (de ‘Investment Guidelines’) vormen het kader voor dat
voorzichtige investeringsbeleid dat gericht is op het waarborgen van de hoge kredietwaardigheid van het ESM, de liquiditeit van investeringen en de constante beschikbaarheid van de leencapaciteit van het ESM, terwijl ook het vermogen van
het ESM wordt gemaximaliseerd om potentiële verliezen op te vangen.
De ‘Investment Guidelines’ zijn terug te vinden op de website van het ESM
(https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/document/2019-0502_investment_guidelines.pdf).
De intergouvernementele organisatie heeft meerdere veiligheid-gerelateerde
structuren en richtlijnen voorzien opdat het risico van haar acties te allen tijde
beheersbaar blijft. Zo zijn er naast de investeringsrichtlijnen bijvoorbeeld ook richtlijnen voor leenoperaties en dividendbeleid , is er een anti-witwasbeleid, een interne auditcharter en een ‘high level risk’-beleid . Maar er zijn ook risicocomités:
van de Raad van Bewind, een intern risico comité, en een Raad van Auditeurs.

-

De wijzigingsovereenkomst slaat enkel op de PCCL. Waarom werd het ECCL niet in
deze beweging meegenomen?

De wijzigingen die aan de PCCL aangebracht werden, hadden vooral tot doel het
gebruik van de PCCL mogelijk te maken, daar vele ESM-leden van oordeel waren
dat er voordien aan te strenge voorwaarden moest voldaan worden zodat de PCCL
Vlaams Parlement
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in de praktijk niet kon gebruikt worden. Lidstaten die niet (meer) voldoen aan de
PCCL-voorwaarden, kunnen terecht bij de ECCL. Daar voor de ECCL niet aan alle
voorwaarden moet voldaan zijn, maakt dit het gebruik ervan gemakkelijker. Het
hele geamendeerde verdrag werd gezien als een “pakketonderhandeling”: er zou
geen akkoord komen indien er geen akkoord was over alles. Het was uiteindelijk
een politieke beslissing om niets te veranderen aan de werking en voorwaarden
van de ECCL.

-

Ook staat de ECCL open voor ESM-leden die niet voldoen aan alle voorwaarden
van de PCCL. Met betrekking tot dat wordt gevraagd hoe zulks zich concreet vertaalt, en waar precies het verschil in voorwaarden ligt tussen de beide kredietlijnen?

Voor het gebruik van zowel de ECCL als de PCCL geldt als algemene voorwaarde
dat de economische en financiële situatie van de betrokken lidstaat gezond is en
de overheidsschuld houdbaar. In de regel moeten ESM-leden aan kwantitatieve
benchmarks en kwalitatieve voorwaarden in verband met het EU-toezicht voldoen
om toegang te krijgen tot de PCCL. Deze criteria omvatten: een begrotingstekort
van niet meer dan 3 procent van het bbp gedurende de 2 voorgaande jaren, een
structureel begrotingssaldo van de overheid op of boven de landspecifieke minimumbenchmark, een schuld/bbp-ratio van minder dan 60 procent of een vermindering van het verschil met 60 procent over de voorgaande twee jaar met een
gemiddelde snelheid van 1/20 per jaar. Daarnaast dient het verzoekende land tegen redelijke voorwaarden toegang te hebben tot internationale kapitaalmarkten
en een duurzame externe positie te hebben. Het mag ook geen buitensporige onevenwichtigheden of ernstige kwetsbaarheden in de financiële sector ervaren.
In het geval van PCCL hoeft het verzoekende land géén Memorandum van Overeenstemming te ondertekenen. In plaats daarvan zal het land zijn beleidsvoornemens specificeren in een ondertekende intentieverklaring, waarin het zich ertoe
verbindt om voortdurend aan de geschiktheidscriteria te voldoen. De voortdurende
naleving van de geschiktheidscriteria zal ten minste om de zes maanden worden
beoordeeld. Het ESM-lid heeft het recht om op elk moment tijdens de beschikbaarheidsperiode fondsen aan te vragen volgens de overeengekomen voorwaarden.
Als een ESM-lid niet langer voldoet aan de toelatingscriteria voor de PCCL, wordt
de toegang tot de kredietlijn stopgezet, tenzij de Raad van Bewind in onderling
overleg (“by mutual agreement”) besluit om de kredietlijn te behouden. Als het
land gelden heeft opgenomen voordat de niet-naleving is vastgesteld, wordt een
extra marge in rekening gebracht (de lening wordt dus duurder).
Toegang tot de ECCL staat open voor ESM-lidstaten die niet voldoen aan enkele
van de toelatingscriteria die vereist zijn voor toegang tot de PCCL, maar wiens
algemene economische en financiële situatie gezond blijft. Het verzoekende land
moet een Memorandum van Overeenstemming ondertekenen waarin de voorwaarden voor het beleid worden uiteengezet, gericht op het aanpakken van de resterende tekortkomingen, en eisen een voortdurende naleving van de toelatingscriteria waaraan bij de toekenning van de kredietlijn werd geacht te zijn voldaan.
Naleving van de voorwaarden zal worden beoordeeld op basis van driemaandelijkse
nalevingsrapporten die worden ingediend bij de Raad van Bewind van het ESM. De
ESM-lidstaat heeft het recht om op elk moment tijdens de beschikbaarheidsperiode
fondsen aan te vragen volgens de overeengekomen voorwaarden.

Vlaams Parlement

