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1. Staatssteun aan banken is anders dan staatssteun aan ‘gewone’ ondernemingen. 

Het is daarom goed dat de Commissie de Banking Communication heeft 

vastgesteld. 
 

2. Het Hof van Justitie EU geeft een (te) beperkte invulling aan het 

gelijkheidsbeginsel. Dit is onbevredigend, aangezien deze invulling geen recht 

doet aan het gevoel dat sommige banken te streng behandeld zijn door de 

Commissie. 
 

3. De Aristotelische gelijkheidsformule is – hoewel intuïtief aantrekkelijk – niet 

toepasbaar op staatssteunzaken. 
 

4. De beschikkingspraktijk van de Commissie ten aanzien van staatssteun aan 

banken is niet op alle punten even consistent. 
 

5. Ondanks dat de Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) als 

doelstelling heeft om de kosten voor de belastingbetaler – met andere woorden: 

staatssteun – bij een bankenredding zoveel mogelijk te beperken, is de rol van 

staatssteun aan banken zeker niet uitgespeeld. 
 

6. Voortaan zouden alle arresten van het Hof van Justitie EU in alle officiële talen 

van de Unie moeten worden vertaald en beschikbaar gesteld. 
 

7. Het pakket ‘Toekomstgericht bankieren’ draagt bij aan het herstel van 

vertrouwen in banken en gaat daarmee back to the future. 
 

8. Met een minimum-hefboomratio van 4% liep Nederland ten opzichte van de 

EU niet zozeer voorop, als wel uit de pas. 
 

9. Alle ECB Opinions en alle richtsnoeren en bindende technische normen van 

de EBA dragen enerzijds bij aan de inzichtelijkheid van de geregelde 

onderwerpen. Anderzijds dragen ze niet bij aan de overzichtelijkheid van het 

geheel van regelgeving. 
 

10. Een promotieonderzoek dat betrekking heeft op banken, is gebaat bij het doen 

van een stage bij een bank. 
 

11. Het schrijven van een proefschrift is goed te vergelijken met het lopen van een 

marathon – maar het lopen van een marathon onder de 3 uur is weergaloos. 
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