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Voorwoord 

Het leidinggevend orgaan van een kredietinstelling3 moet geschikt zijn voor het 
uitvoeren van zijn taken en door zijn samenstelling bijdragen aan een evenwichtige 
besluitvorming en het effectieve beheer van de kredietinstelling. Dat is niet alleen 
van invloed op de veiligheid en soliditeit van de instelling zelf, maar ook op de 
bankensector in ruimere zin, aangezien dit het vertrouwen van het grote publiek 
versterkt in de mensen die leidinggeven aan de financiële sector in het eurogebied. 

Sinds 4 november 2014 is de ECB verantwoordelijk voor het nemen van besluiten 
over de benoeming van alle leden van de leidinggevende organen van de 
belangrijke kredietinstellingen ('significant credit institutions') die onder haar directe 
toezicht vallen. Deze herziene versie van de Gids voor beoordeling van de 
deskundigheid en betrouwbaarheid (‘fit and proper (FAP) assessment’) vervangt de 
voorgaande, die voor het laatst in mei 2018 werd bijgewerkt. In deze gids wordt een 
uitgebreide toelichting gegeven op de beleidsstandpunten, de toezichtspraktijken en 
de procedures van de ECB bij het beoordelen van de geschiktheid van leden van de 
leidinggevend organen van belangrijke kredietinstellingen. Daarnaast worden de 
belangrijkste verwachtingen van de ECB uiteengezet. 

De in deze gids beschreven beleidsstandpunten, toezichtspraktijken en procedures 
kunnen in de loop van de tijd worden aangepast. De gids is bedoeld als praktisch 
instrument dat regelmatig wordt bijgewerkt naar aanleiding van nieuwe 
ontwikkelingen in de internationale en Europese wet- en regelgeving en in de loop 
van de tijd opgedane ervaringen met toezicht op de deskundigheid en 
betrouwbaarheid. 

Deze gids is geen juridisch bindend document en kan op geen enkele wijze in de 
plaats treden van de relevante wettelijke vereisten die voortvloeien uit ofwel de 
toepasselijke EU-wetgeving ofwel de toepasselijke nationale wetgeving. Met de gids 
worden geen nieuwe regels of vereisten geïntroduceerd. 

De gids volgt zoveel mogelijk de terminologie van de Richtlijn kapitaalvereisten 
(Capital Requirements Directive – CRD)4, de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-
richtsnoeren inzake geschiktheid5 en de EBA-richtsnoeren inzake interne 

 
1  Alle instellingen die onder het directe toezicht van de ECB vallen (belangrijke instellingen (‘significant 

institutions’)), of dit nu kredietinstellingen of (gemengde) financiële holdings zijn. 
2  De persoon die wordt voorgesteld voor een functie in het leidinggevend orgaan of de persoon die in 

een dergelijke functie is benoemd. 
3  Zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013), de Verordening 
kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation – CRR). 

4  Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot 
het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, tot wijziging van 
Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 
27.6.2013, blz. 338). 

5  De gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van 
leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie uit hoofde van 
Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12). 

In dit document worden de 
begrippen ‘kredietinstelling’ en 
‘onder toezicht staande entiteit’ 1 
door elkaar heen gebruikt. Dit geldt 
ook voor ‘lid’ en ‘te benoemen 
persoon’.2 

Onder de term ‘bevoegde autoriteit’ 
vallen zowel de nationale bevoegde 
autoriteiten als de ECB. 

De diverse termen worden in de 
lopende tekst en in de voetnoten 
gedefinieerd. De Engelse termen 
zijn daarnaast terug te vinden in de 
centrale woordenlijst van de ECB. 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body/
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body/
https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossa.nl.html
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governance.6 Zo omvat het begrip ‘leidinggevend orgaan’ de organen die, ongeacht 
de governancestructuur, een bestuursfunctie of een toezichtsfunctie uitoefenen. 

Deze gids beoogt alle bestaande governancestructuren te omvatten, zonder een 
bepaalde governancestructuur te bepleiten. 

 
6  De EBA-richtsnoeren inzake interne governance uit hoofde van Richtlijn 2013/36/EU 

(EBA/GL/2017/11). 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/e75e420e-26a2-4743-99f0-a752f6dbc959/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_NL.pdf?retry=1
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Uitgangspunten 

Voor de initiële en lopende beoordeling van de geschiktheid van de leden van het 
leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie zijn primair de 
kredietinstellingen verantwoordelijk. 

De toezichthouder verwacht dat de te benoemen persoon naar beste weten alle 
relevante procedures bekendmaakt en transparant en eerlijk is tegenover de ECB en 
de nationale bevoegde autoriteit (NBA). Voor zover mogelijk moet elk door de 
toezichthouder gevraagd document worden overlegd. Anders dient duidelijk te 
worden toegelicht waarom dergelijke informatie of een dergelijk document niet kon 
worden verkregen of overlegd. 

Deze gids met daarin de door de bevoegde autoriteiten binnen het 
gemeenschappelijke toezichtsmechanisme (GTM; Single Supervisory Mechanism – 
SSM) toegepaste beleidsstandpunten, toezichtspraktijken en procedures, is bedoeld 
als praktisch instrument dat in de loop van de tijd verder wordt ontwikkeld en 
bijgewerkt. 

De in de gids vastgelegde beleidsstandpunten doen geen afbreuk aan de nationale 
wetgeving. De ECB en de NBA’s streven ernaar om, waar mogelijk, de nationale 
regelgeving in overeenstemming met deze beleidsstandpunten te interpreteren. 

Deskundigheid en betrouwbaarheid worden per geval beoordeeld en deze gids 
fungeert puur en alleen als praktisch instrument. De beoordeling komt daarom in elk 
afzonderlijk geval neer op een analyse van de individuele situatie en 
oordeelsvorming door de toezichthouder. 

Bij de in de gids beschreven toezichtspraktijken wordt het evenredigheidsbeginsel in 
acht genomen. Dat wil zeggen dat die praktijken stroken met de omvang, de 
systeemrelevantie en het risicoprofiel van de onder toezicht staande 
kredietinstellingen alsook met de efficiënte inzet van eindige toezichtsmiddelen. 

De door de bevoegde autoriteiten uitgevoerde geschiktheidsbeoordeling is 
prudentieel en preventief van aard en sterk afhankelijk van de beschikbare 
informatie. De beoordeling verschilt daarmee van een strafrechtelijke of 
bestuursrechtelijke inbreukprocedure. 

De deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling wordt gebruikt bij het lopend 
toezicht op de governance van een kredietinstelling. In deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbesluiten kunnen bepalingen zijn opgenomen die voorzien in 
vervolgacties in het kader van het lopende toezicht. Dat lopende toezicht kan op zijn 
beurt weer aanleiding zijn voor een herbeoordeling van leden van het leidinggevend 
orgaan, lacunes aan het licht brengen in de collectieve geschiktheid of inzichten 
verschaffen in verband met herbenoemingen. 



 

Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid – Reikwijdte van de door 
de ECB uitgevoerde deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen 
 

7 

1 Reikwijdte van de door de ECB 
uitgevoerde deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbeoordelingen 

Deze gids heeft betrekking op de beoordeling van de deskundigheid en 
betrouwbaarheid van de leden van het leidinggevend orgaan, zowel in hun 
bestuursfunctie (uitvoerende bestuurders) als toezichtsfunctie (niet-uitvoerende 
bestuurders) van alle instellingen die onder het directe toezicht van de ECB vallen 
(belangrijke instellingen ('significant institutions')), of dit nu kredietinstellingen of 
(gemengde) financiële holdings7 zijn, en bij procedures voor vergunningverlening of 
gekwalificeerde deelnemingen. Op grond van artikel 6, lid 4, van de GTM-
verordening8 ligt de verantwoordelijkheid voor reguliere benoemingen bij minder 
belangrijke instellingen ('less significant institutions') (dat wil zeggen buiten de 
context van vergunningverlening of gekwalificeerde deelnemingen) bij de NBA’s. 

De gids behandelt tevens de beoordeling in de deelnemende lidstaten van 
medewerkers met een sleutelfunctie en van managers9 van in andere EU-lidstaten 
of in derde landen (binnen de reikwijdte van de toepasselijke nationale wetgeving) 
gevestigde bijkantoren (‘branch managers’)10. De beoordelingscriteria voor 
medewerkers met een sleutelfunctie en voor managers van bijkantoren zijn 
gebaseerd op de nationale wetgeving.11 Krachtens artikel 9, lid 2, van de GTM-
verordening oefent de ECB de hiermee overeenkomende nationale bevoegdheden 
uit.12 De hierna volgende leidraad kan tevens worden gebruikt om de criteria te 
interpreteren die volgens de desbetreffende nationale bepalingen gelden. 

 
7  Zie voor (gemengde) financiële holdings artikel 121 CRD. 
8  Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale 

Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63). 

9  Aangezien de reikwijdte van de beoordeling betreffende medewerkers met een sleutelfunctie en 
managers van bijkantoren op nationale wetgeving is gebaseerd, worden de desbetreffende begrippen 
(medewerkers met een sleutelfunctie en managers van bijkantoren) gedefinieerd in de nationale 
omzetting van de desbetreffende CRD-bepalingen. Volgens de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-
richtsnoeren inzake geschiktheid dienen ten minste de hoofden van interne controlefuncties en de chief 
financial officer (CFO), als ze geen lid van het leidinggevend orgaan zijn, te worden beschouwd als 
medewerker met een sleutelfunctie. Wat managers van bijkantoren betreft, schrijven de richtsnoeren 
voor dat de bevoegde autoriteiten de personen beoordelen die daadwerkelijk het bijkantoor leiden, 
Achtergrond en motivering, punt 10. 

10  Zoals bepaald in artikel 2, punt 1, van de GTM-verordening. 
11  Nationale wetgeving ter omzetting van de artikelen 74 en 88 CRD (medewerkers met een 

sleutelfunctie) en artikel 91 van diezelfde richtlijn (managers van bijkantoren). 
12  Zie voor nadere informatie de brief van de ECB aan onder toezicht staande entiteiten van 31 maart 

2017 ter verduidelijking van de bevoegdheid van de ECB om op grond van nationale wetgeving 
toegekende toezichtsbevoegdheden uit te oefenen (alleen in het Engels beschikbaar). 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2017/Letter_to_SI_Entry_point_information_letter.pdf


 

Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid – Juridisch kader 
 

8 

2 Juridisch kader 

2.1 GTM-verordening en GTM-kaderverordening 

Het toezicht op deskundigheid en betrouwbaarheid is een van de aan de ECB 
opgedragen taken waarvoor de ECB de exclusieve verantwoordelijkheid draagt. 
Artikel 4, lid 1, punt e), van de GTM-verordening bepaalt dat de deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbeoordeling een onderdeel vormt van het door de ECB uit te 
oefenen toezicht op de algehele governanceregelingen van kredietinstellingen. 

In de GTM-kaderverordening13 wordt nader ingegaan op de naleving van de 
betrouwbaarheids- en deskundigheidsvereisten van de artikelen 93 en 94. De GTM-
kaderverordening legt tevens onder toezicht staande entiteiten verplichtingen op ten 
aanzien van kennisgeving aan de desbetreffende NBA van bepaalde informatie over 
de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan. Artikel 93 heeft betrekking 
op wijzigingen met betrekking tot de leden van leidinggevende organen, terwijl artikel 
94 ingaat op nieuwe feiten of andere kwesties die invloed zouden kunnen hebben op 
de doorlopende verplichting van geschikte leden in de leidinggevende organen van 
kredietinstellingen. 

De ECB neemt besluiten over de geschiktheid van de leden van de leidinggevende 
organen van belangrijke kredietinstellingen nadat een deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbeoordeling is uitgevoerd. De ECB kan ten behoeve van haar rol 
gebruikmaken van krachtens de GTM-verordening beschikbare bevoegdheden. 
Voorbeelden van deze bevoegdheden zijn het verzamelen van informatie (onder 
meer door middel van interviews) en het vaststellen van voorwaarden, 
verplichtingen, aanbevelingen, verwachtingen of waarschuwingen bij 
deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten. 

2.2 CRD en nationale wetgeving 

In de eerste alinea van artikel 4, lid 3, van de GTM-verordening wordt bepaald dat de 
ECB voor het vervullen van de haar opgedragen toezichtstaken alle toepasselijke 
Uniewetgeving toepast en, als dat Unierecht uit richtlijnen bestaat, de nationale 
wetgeving waarbij die richtlijnen zijn omgezet. De geschiktheidsvereisten worden 
beknopt beschreven in artikel 91 van de CRD. In de richtlijn zijn de normen voor 
deskundigheid en betrouwbaarheid voor het leidinggevend orgaan vastgelegd, maar 
in de richtlijn wordt niet in detail ingegaan op de diverse criteria of de te volgen 
toezichtsprocedure (zoals de keuze tussen ex-ante-goedkeuring door de 
toezichthouder van een benoeming van een lid van een leidinggevend orgaan of ex-
post-kennisgeving van een benoeming aan de bevoegde autoriteit). 

 
13  Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van 

een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de 
Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten 
(GTM-kaderverordening) (ECB/2014/17) (PB L 141 van 14.5.2014, blz. 1). 
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Dientengevolge past de ECB, bij het nemen van deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbesluiten, de inhoudelijke deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsvereisten in de bindende nationale wetgeving waarmee uitvoering 
wordt gegeven aan artikel 91 van de CRD, toe. Aangezien artikel 91 een 
minimumharmonisatiebepaling is, verschilt de nationale omzettingswetgeving tot op 
zekere hoogte. Zo hebben sommige lidstaten vereisten geformuleerd die verder 
gaan dan de vereisten in artikel 91. 

2.3 ESMA/EBA-richtsnoeren 

Naast de nationale wetgeving waarin de CRD is omgezet, voldoet de ECB tevens 
aan de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid en de 
EBA-richtsnoeren inzake interne governance. Deze gids treedt niet in de plaats van 
de inhoud van de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake 
geschiktheid of van de EBA-richtsnoeren inzake interne governance. In de gids 
worden de procedures van de ECB toegelicht en wordt aangegeven wat de 
belangrijkste verwachtingen van de ECB zijn ten aanzien van 
geschiktheidsbeoordelingen. 

2.4 Beleidsstandpunten, praktijken en procedures binnen het 
SSM 

De regelgevende vereisten moeten in de praktijk door de bevoegde autoriteiten 
worden toegepast wanneer deze de geschiktheid van leden van het leidinggevend 
orgaan van een kredietinstelling beoordelen. Om ervoor te zorgen dat de toepassing 
van de wettelijke vereisten op consistente wijze geschiedt, is enige verduidelijking 
van de interpretatie van die vereisten noodzakelijk; evenals de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke praktijken en procedures voor het toezicht. 

Hiertoe heeft de ECB, samen met de NBA's, beleidsstandpunten betreffende 
deskundigheids- en betrouwbaarheidscriteria, en toezichtspraktijken ontwikkeld. 
Hierin wordt nader toegelicht hoe de bevoegde autoriteiten binnen het SSM per 
geval de CRD zoals omgezet in nationale wetgeving en de gemeenschappelijke 
ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid en de EBA-richtsnoeren inzake 
interne governance toepassen. De beleidsstandpunten doen geen afbreuk aan de 
nationale wetgeving en zijn in overeenstemming met beide richtsnoeren. Bij het 
ontbreken van tegenstrijdige bindende nationale wetgeving houden de ECB en de 
NBA's zich aan de in de gids beschreven beleidsstandpunten. De 
beleidsstandpunten worden getoetst in het licht van de in de tijd opgedane ervaring 
met het toezicht op deskundigheid en betrouwbaarheid, de internationale en 
Europese ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, en de interpretatie van de CRD 
door het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
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3 Beoordelingscriteria 

De deskundigheid en betrouwbaarheid van de leden van het leidinggevend orgaan14 
worden beoordeeld aan de hand van vijf criteria beschreven in artikel 91 van de 
CRD: i) ervaring; ii) reputatie; iii) belangenconflicten en onafhankelijkheid van geest; 
iv) te besteden tijd; en v) collectieve geschiktheid. Deze criteria worden in de 
hieronder volgende paragrafen beschreven.15 

3.1 Ervaring 

3.1.1 Praktische ervaring en theoretische kennis 

De leden van het leidinggevend orgaan beschikken over actuele en voldoende 
kennis, vaardigheden en ervaring voor de vervulling van hun functie. Hieronder valt 
ook voldoende kennis van die gebieden waarvoor een individueel lid niet 
rechtstreeks verantwoordelijk is maar waarvoor hij of zij wel collectief, samen met de 
andere leden van het leidinggevend orgaan, verantwoording verschuldigd is. Een 
kredietinstelling is primair verantwoordelijk voor de selectie en benoeming van 
kandidaten die voldoen aan deze minimumvereisten voor voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring. De beoordeling wordt, met inachtneming van het 
bepaalde in de nationale wetgeving, uitgevoerd voordat de persoon daadwerkelijk 
wordt benoemd, alsook ad hoc als de omstandigheden daarom vragen (bijvoorbeeld 
bij een belangrijke wijziging van de verantwoordelijkheden). 

Het doel van dit onderdeel van de gids is om tot een gemeenschappelijke invulling te 
komen van de term ‘ervaring’ zoals die in de CRD wordt gebruikt in de context van 
de beoordeling van de geschiktheid van een lid van het leidinggevend orgaan. In de 
gids is vastgelegd hoe breed de ervaring van de te benoemen persoon moet zijn, wil 
men kunnen aannemen dat die persoon voldoende ervaring heeft om de 
voorgenomen functie bij de instelling te kunnen vervullen. Voor de beoordeling van 
een te benoemen persoon wordt een tweefasenaanpak gevolgd. 

In overeenstemming met de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren 
inzake geschiktheid omvat de term ‘ervaring’ zowel praktische als theoretische 
elementen. Ook vaardigheden en kennis vallen onder deze noemer. Zowel door 

 
14  De beoordelingscriteria zijn in de deelnemende lidstaten mutatis mutandis van toepassing op de 

beoordeling van medewerkers met een sleutelfunctie en van managers van in andere EU-lidstaten of in 
derde landen (binnen de reikwijdte van de toepasselijke nationale wetgeving) gevestigde bijkantoren 
van belangrijke instellingen. 

15  De toelichting op de criteria uit artikel 91 van de CRD kan tevens worden gebruikt voor de interpretatie 
van de toepasselijke criteria volgens de betreffende nationale bepalingen inzake medewerkers met een 
sleutelfunctie en managers van bijkantoren. 
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onderwijs en opleiding verworven theoretische kennis16 als in eerdere functies 
opgedane praktische ervaring worden meegewogen. 

Van alle leden van het leidinggevend orgaan wordt verwacht dat ze beschikken over 
theoretische bancaire kennis. Die kennis mag zijn opgedaan door praktische 
ervaring of door opleiding.17 

Een te benoemen persoon die bijvoorbeeld tevens chief risk officer (CRO), chief 
financial officer (CFO), chief compliance officer (CCO), hoofd van de interne 
auditfunctie, voorzitter van het auditcomité of voorzitter van het risicocomité is, moet 
zich bovendien kunnen beroepen op gespecialiseerde ervaring op het 
desbetreffende terrein. 

3.1.2 Informatie 

Een kredietinstelling overlegt bij de indiening van een aanvraag voor een 
deskundigheids- en betrouwbaarheidstoetsing18 informatie over de ervaring van de 
te benoemen persoon. De minimaal te verschaffen informatie wordt ontleend aan de 
onderliggende documentatie (zoals de FAP-vragenlijst, het curriculum vitae), waarin 
de volledige informatie is terug te vinden over de kwalificaties van de persoon 
alsmede de opgedane bank-, financiële of andere relevante ervaring en opleiding. 
Tot de te overleggen informatie behoort tevens een bevestiging door de instelling dat 
de te benoemen persoon geschikt is voor de uitoefening van de betreffende functie. 
Voldoet de te benoemen persoon niet aan de veronderstelde voldoende ervaring (zie 
de hierna genoemde drempelniveaus) dan wordt de instelling verzocht extra, 
aanvullende (of compenserende) factoren te overleggen. 

3.1.3 Beoordelingsaanpak 

Bij de beoordeling van de theoretische kennis en praktische ervaring van een te 
benoemen persoon wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de voornaamste 
kenmerken van de specifieke functie en van de instelling. Hoe complexer deze 
kenmerken, des te meer ervaring vereist wordt. Bij de beoordeling van de 
theoretische kennis en de praktische ervaring van een te benoemen persoon wordt 
in het bijzonder aandacht besteed aan een aantal factoren. 

• Gekeken wordt naar het niveau en profiel van het genoten onderwijs met 
betrekking tot het bankbedrijf of de financiële dienstverlening dan wel andere 
relevante gebieden, zoals economie, rechten, financiële verslaglegging, audit, 
bestuur, financiële regelgeving, strategie, risicobeheer, interne controle, 
financiële analyse, informatietechnologie (IT) en kwantitatieve methoden. 

 
16 Uitgaande van de definitie in de richtsnoeren staat theoretische ervaring in wezen gelijk aan 

theoretische kennis. 
17  Theoretische kennis kan tevens na aanvaarding van de functie door opleiding worden verworven. 
18  Aanvraag voor een deskundigheids- en betrouwbaarheidstoetsing of kennisgeving ingediend conform 

de nationale wetgeving. 
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• Er wordt tevens rekening gehouden met door de te benoemen persoon 
afgeronde, lopende of nog te volgen trainingen. 

Praktische ervaring wordt beoordeeld op basis van informatie over eerdere functies, 
zoals de duur van het dienstverband, de omvang van de entiteit19, de 
verantwoordelijkheden, het aantal ondergeschikten, de aard van de activiteiten, de 
feitelijke relevantie van de opgedane recente ervaring en andere relevante factoren. 

De beoordeling van de ervaring van de te benoemen persoon verloopt in twee fasen. 
Ten eerste wordt de ervaring beoordeeld aan de hand van drempels voor de 
veronderstelde voldoende ervaring (fase 1). Indien de drempelniveaus worden 
gehaald, wordt de te benoemen persoon normaliter geacht over voldoende ervaring 
te beschikken, tenzij er aanwijzingen voor het tegendeel zijn. Ten tweede is, als de 
te benoemen persoon de drempels voor de veronderstelde voldoende ervaring niet 
haalt of als voor de instelling of functie specifieke theoretische en/of praktische 
ervaring vereist is, een gedetailleerdere beoordeling noodzakelijk (fase 2). Deze 
procedure van twee fasen hoeft niet te worden doorlopen in geval van een 
verlenging van een benoeming waarover de ECB al eerder een FAP-besluit heeft 
genomen. In dat geval wordt van voldoende ervaring uitgegaan, mits er geen 
aanwijzingen voor het tegendeel zijn. 

3.1.3.1 Theoretische kennis 

Alle leden van het leidinggevend orgaan beschikken over theoretische bancaire 
basiskennis over de hierna genoemde zaken. Deze kennis wordt verondersteld als 
het lid beschikt over praktische bankervaring. Gebrek aan theoretische bancaire 
kennis mag met passende scholing worden ondervangen. 

De vereiste theoretische bancaire basiskennis kan variëren naar gelang het 
specifieke bedrijfsmodel van de instelling. 

Van alle leden van het leidinggevend orgaan wordt verwacht dat ze beschikken over 
theoretische bancaire basiskennis op het gebied van: 

1. het bankbedrijf en financiële markten; 

2. het regelgevend kader en wettelijke vereisten; 

3. strategische planning, inzicht in de bedrijfsstrategie of het bedrijfsplan van een 
kredietinstelling en de uitvoering daarvan; 

4. risicobeheer (het identificeren, beoordelen, monitoren, beheersen en beperken 
van de voornaamste soorten risico van een kredietinstelling); 

5. financiële verslaglegging en controle; 

 
19  Een andere organisatie dan de onder toezicht staande entiteit. 
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6. het beoordelen van de effectiviteit van de organisatie van een kredietinstelling, 
om aldus te zorgen voor doeltreffend bestuur en toezicht evenals doeltreffende 
(beheersings)maatregelen; en 

7. het interpreteren van de financiële informatie van een instelling, om op grond 
van deze informatie belangrijke kwesties en passende 
(beheersings)maatregelen in kaart te brengen.20 

3.1.3.2 Praktische ervaring 

De praktische ervaring wordt beoordeeld naar de relevantie van de opgedane 
ervaring, het aantal jaar ervaring en de mate van managementervaring. In die 
beoordeling wordt gebruikgemaakt van informatie over eerdere functies, zoals de 
duur van het dienstverband, de omvang van de entiteit, de verantwoordelijkheden, 
het aantal ondergeschikten, de feitelijke relevantie van de ervaring en wanneer deze 
is opgedaan. 

Voor de leden van het leidinggevend orgaan in zijn bestuurs- (of uitvoerende) functie 
gelden andere vereisten dan voor de leden van het leidinggevend orgaan in zijn 
toezichts- (of niet-uitvoerende) functie, omdat de functie en verantwoordelijkheden 
naar hun aard verschillen. 

Tabel 1 
Drempels voor veronderstelde voldoende ervaring leidinggevend orgaan in zijn 
uitvoerende functie 

Chief Executive Officer (CEO) Bestuurder 

Uitvoerend: tien jaar recente21 praktische ervaring op terreinen 
die verband houden met het bankbedrijf of financiële 
dienstverlening. Hiervan moet een aanzienlijk deel bestaan uit 
senior managementfuncties.22 

Uitvoerend: vijf jaar recente praktische ervaring op terreinen die 
verband houden met het bankbedrijf of financiële dienstverlening 
in senior managementfuncties. 

Toelichting: theoretische kennis is in al deze gevallen vereist. 

Tabel 2 
Drempels voor veronderstelde voldoende ervaring leidinggevend orgaan in de 
toezichtsfunctie 

Voorzitter Bestuurder 

Niet-uitvoerend voorzitter: tien jaar recente relevante23 
praktische ervaring. Hiervan dient een aanzienlijk deel te 
bestaan uit senior managementfuncties en aanzienlijke 
theoretische kennis op het gebied van het bankbedrijf of een 
soortgelijk relevant terrein. 

Niet-uitvoerend: drie jaar recente relevante praktische ervaring in 
hoge managementfuncties24 (met inbegrip van theoretische 
kennis van het bankbedrijf). 

In functies in de bestuurssector of wetenschap opgedane 
praktische ervaring kan, afhankelijk van de functie, ook relevant 
zijn. 

Toelichting: theoretische kennis is in al deze gevallen vereist. 

 
20  Gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid. 
21  Niet langer dan twee jaar geleden. 
22  Eén niveau onder het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie. 
23  De reikwijdte van de ervaring kan, vergeleken met een uitvoerend bestuurder, breder zijn voor de niet-

uitvoerende voorzitter of een niet-uitvoerend bestuurder. 
24  Eén of twee niveaus onder het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie. 



 

Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid – Beoordelingscriteria 
 

14 

Praktische ervaring wordt beoordeeld in een proces van twee fasen: 

Fase 1: beoordeling aan de hand van drempelniveaus 

De ervaring van de te benoemen persoon wordt beoordeeld aan de hand van de 
drempelniveaus voor veronderstelde voldoende ervaring (zie tabel 1 en 2). Wordt 
aan die drempels voldaan, dan wordt normaliter de noodzakelijke ervaring geacht 
aanwezig te zijn. Zoals al eerder aangegeven, gelden er voor de leden van het 
leidinggevend orgaan verschillende vereisten wat betreft de bestuurs- (of 
uitvoerende) functie en de toezichts- (of niet-uitvoerende) functie, omdat de rol en 
verantwoordelijkheden naar hun aard verschillen. De drempels doen geen afbreuk 
aan de nationale wetgeving en, als de drempels niet worden bereikt, betekent dat 
niet automatisch dat de te benoemen persoon niet deskundig en betrouwbaar is. 
Bovendien kan in voorkomende gevallen gespecialiseerde expertise nodig zijn 
waarmee in de aangegeven drempels geen rekening is gehouden, zoals specifieke 
omstandigheden betreffende de instelling (zoals de aard, omvang en complexiteit 
van de bedrijfsactiviteiten of de marktomstandigheden) of de functie (specifieke 
verantwoordelijkheid voor complexe onderwerpen als risico, IT of klimaat- en 
milieurisico's25). 

Fase 2: aanvullende beoordeling 

Als de drempelniveaus waarbij voldoende ervaring wordt verondersteld, niet gehaald 
worden, kan de te benoemen persoon nog steeds geschikt worden geacht, indien de 
instelling die geschiktheid afdoende kan onderbouwen. Zoals al eerder is 
aangegeven, kunnen instellings- of functiespecifieke omstandigheden 
gespecialiseerde expertise vergen waarvan niet kan worden uitgegaan op basis van 
de beoordeling aan de hand van drempels (fase 1). Er wordt hiertoe een 
aanvullende beoordeling van de ervaring van de te benoemen persoon uitgevoerd, 
waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van voldoende diversiteit en een 
breed scala van ervaring in het leidinggevend orgaan en, indien van toepassing, met 
nationale vereisten over personeelsvertegenwoordigers in het leidinggevend orgaan. 

Mogelijke voorbeelden van een dergelijke onderbouwing zijn: een opleidingsplan bij 
een gedeeltelijk gebrek aan ervaring op een specifiek terrein, de algehele collectieve 
geschiktheid van de huidige leden van het leidinggevend orgaan, benoeming in een 
specifieke, qua tijdsduur beperkte functie (zoals bij een in liquidatie verkerende 
instelling) of wanneer de te benoemen persoon beschikt over specifieke theoretische 
of praktische ervaring waaraan de instelling behoefte heeft. 

Een lid van het leidinggevend orgaan in diens toezichtsfunctie die de hiervoor 
genoemde drempels voor de functie niet haalt, kan nog steeds geschikt worden 

 
25  Verwacht wordt dat de instelling binnen de organisatiestructuur de verantwoordelijkheid voor het 

klimaat- en milieurisicobeheer toewijst volgens het 'three lines of defence'-model. Verwachtingen 5.4, 
5.5 en 5.6 hebben respectievelijk betrekking op de functies risicobeheer, compliance en interne audit. 
Gids inzake klimaat- en milieurisico's: – Toezichtsverwachtingen ten aanzien van risicobeheer en 
informatieverschaffing, Europese Centrale Bank, november 2020. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.nl.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.nl.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.nl.pdf
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geacht, indien 1) het lid over ervaring of expertise beschikt die in de specifieke 
behoeften van de instelling voorziet (IT-ervaring bijvoorbeeld of klimaat- of 
milieurisico-ervaring; 2) het lid en de instelling toezeggen de training te zullen volgen 
die noodzakelijk is om het gebrek aan bancaire basiskennis op te heffen; en 3) het 
lid aan alle andere deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten voldoet. Met het 
oog op de toenemende relevantie van klimaat- en milieurisico's als bron van 
financieel risico voor kredietinstellingen en daarmee ook als aandachtspunt voor de 
toezichthouder wordt kennis en/of ervaring op dit specifieke terrein als relevant 
aangemerkt en gezien als bijdrage aan de totale diversiteit en geschiktheid van het 
leidinggevend orgaan (zie paragraaf 3.5). 

In bepaalde gevallen kunnen resterende zorgpunten passend worden ondervangen 
met een bijkomende bepaling,26 zoals training, om een lacune in de praktische 
ervaring of theoretische bankervaring te dichten (zie paragraaf 7). 

3.1.4 Bijzondere gevallen 

Voor de personeelsvertegenwoordigers kunnen afwegingen op basis van de 
nationale wetgeving gelden. 

Bij een kleine spaarbank en/of coöperatieve instelling kan het criterium ervaring als 
aan voldaan worden beschouwd als de onder toezicht staande entiteit en/of de 
coöperatie een afdoende en tijdig opleidingsplan voor de te benoemen persoon kan 
overleggen. 

In geval van een onder toezicht staande entiteit die actief is in een gespecialiseerd 
bedrijfsonderdeel wordt ervaring op dat gespecialiseerde terrein als relevante 
ervaring aangemerkt. 

3.2 Reputatie 

De leden van het leidinggevend orgaan dienen steeds als voldoende betrouwbaar 
bekend te staan. Een te benoemen persoon wordt als van onbesproken gedrag 
beschouwd als er geen objectieve en aantoonbare gronden zijn om aan te nemen 
dat dat niet het geval is, waarbij met name rekening wordt gehouden met de 
relevante beschikbare informatie over de in deze paragraaf genoemde factoren en 
situaties. 

Een te benoemen persoon wordt niet als van onbesproken gedrag beschouwd als 
diens persoonlijke of zakelijke gedrag aanleiding geeft tot wezenlijke ('material') 
twijfel omtrent diens vermogen de gezonde en prudente bedrijfsvoering van de 
instelling te waarborgen. Onverminderd eventuele grondrechten wordt bij de 
beoordeling van onbesproken gedrag, eerlijkheid en integriteit rekening gehouden 
met relevante gegevens uit strafrechtelijke en bestuursrechtelijke registers, 
afhankelijk van het soort veroordeling of inbeschuldigingstelling, de rol van de 

 
26  Dat wil zeggen een voorwaarde, verplichting of aanbeveling. 
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betrokken persoon, de opgelegde sanctie, de bereikte fase van de gerechtelijke 
procedure, de bewijskracht van de bevindingen en eventuele getroffen 
rehabilitatiemaatregelen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de omstandigheden, 
waaronder verzachtende factoren, de ernst van een delict of bestuursrechtelijke of 
toezichtsmaatregelen, de tijd die is verstreken sinds het delict, het gedrag van de te 
benoemen persoon sinds het delict of de maatregel, en de relevantie van het delict 
of de maatregel voor de rol van de te benoemen persoon. Eventuele gegevens uit 
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke registers worden meegewogen, waarbij 
rekening wordt gehouden met geldende beperkingen op de tijdsduur in het nationale 
recht. 

Aangezien iemand ofwel een goede ofwel een slechte reputatie heeft, kan het 
evenredigheidsbeginsel niet van toepassing zijn op het reputatievereiste, noch op de 
beoordeling daarvan, die voor alle instellingen op gelijke wijze moet worden 
uitgevoerd. 

De ECB krijgt regelmatig te maken met een situatie waarin een te benoemen 
persoon of lid van het leidinggevend orgaan onderwerp is (geweest) van een 
strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of civiele procedure27 of vergelijkbaar onderzoek 
uit hoofde van regelgeving. In al die gevallen beoordeelt de ECB de wezenlijkheid 
('materiality') van die omstandigheden. Hoewel bij strafrechtelijke procedures het 
vermoeden van onschuld wordt gehanteerd, is het feit dat iemand wordt vervolgd 
relevant voor diens betrouwbaarheid. Bij de beoordeling moet alle voorhanden 
informatie over de betrouwbaarheid van de te benoemen persoon in combinatie met 
de fase waarin de procedure zich bevindt en de bewijskracht van het vermeende 
vergrijp aan de orde komen. Het feit dat een te benoemen persoon is veroordeeld of 
een sanctie opgelegd heeft gekregen is eveneens relevant. De hierboven genoemde 
factoren worden beschouwd als onderdeel van de algehele beoordeling van de 
reputatie van de te benoemen persoon. 

De ECB beoordeelt iedere persoon op individuele basis. De toezichtsaanpak van de 
reputatiebeoordeling is geen kwestie van een afvinklijstje. 

De ECB beschikt niet over onderzoekscompetenties of -bevoegdheden met 
betrekking tot overtredingen of strafbare feiten op het gebied van witwassen en 
terrorismefinanciering (anti-money laundering en combating the financing of 
terrorism – AML/CFT) en is in dit opzicht afhankelijk van de informatie die door de 
bevoegde strafrechtelijke en AML/CFT-autoriteiten wordt verschaft. De conclusies 
van de AML/CFT-autoriteiten worden gevraagd en deze conclusies worden 
beschouwd als essentiële informatie voor een besluit over de geschiktheid van de te 
benoemen persoon. De ECB evalueert daarbij wel de feiten en vormt een eigen 
oordeel vanuit prudentieel perspectief.  

 
27  Onder ‘procedures’ worden in deze paragraaf zowel lopende als afgeronde procedures verstaan. 
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3.2.1 Informatie 

Van de onder toezicht staande entiteit, de te benoemen persoon en/of de 
gerechtelijke of bestuursrechtelijke autoriteit wordt bij de indiening van een aanvraag 
voor een deskundigheids- en betrouwbaarheidstoetsing ten minste een bepaalde 
hoeveelheid informatie verlangd over strafrechtelijke of relevante bestuursrechtelijke 
of civiele procedures.28 Het kan tevens gepast zijn om informatie te vergaren door 
middel van een interview met de te benoemen persoon. Zo'n interview vormt 
onderdeel van de verkennende rol van de bevoegde autoriteit. 

In overeenstemming met de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren 
inzake geschiktheid29 is ten minste de volgende informatie van de onder toezicht 
staande entiteit, de te benoemen persoon en/of de gerechtelijke/bestuursrechtelijke 
instantie betreffende rechtszaken en strafrechtelijke onderzoeken nodig voor de 
uitvoering van de beoordeling. 

1. Strafblad van de te benoemen persoon. 

2. Eigen verklaring van de te benoemen persoon indien vereist volgens het 
nationaal rechtskader. 

3. Informatie over het volgende: 

• onderzoeken, handhavings- of toezichtsprocedures dan wel sancties door 
een bevoegde autoriteit waarbij de te benoemen persoon direct of indirect 
betrokken is (geweest) of die betrekking hebben op aangelegenheden 
waarvoor de te benoemen persoon ter verantwoording kan worden 
geroepen of verantwoordelijk kan worden gesteld; 

• weigering van inschrijving, machtiging, lidmaatschap of vergunning voor 
het uitoefenen van een vak, bedrijf of beroep; of de intrekking, herroeping 
of beëindiging van een inschrijving, machtiging, lidmaatschap of 
vergunning, of uitsluiting door een toezichthouder of overheidsorgaan of 
door een beroepsorde of -vereniging, alsmede de redenen voor de 
weigering, intrekking of uitsluiting; 

• verklaring of er tegen de te benoemen persoon of de door hem of haar 
geleide entiteit als schuldenaar een insolventie- of vergelijkbare procedure 
(bijv. faillissement) loopt, inclusief de details over de procedure (de 
verstreken tijd sinds de datum van de uitspraak, indien van toepassing, 
status en (indien deze niet meer loopt) de uitkomst van de procedure; 
eventuele beslag- of voorzorgsmaatregelen30; de betrokken entiteit; of de 
procedure in gang is gezet door de te benoemen persoon of de betrokken 
entiteit; en nadere informatie over de persoonlijke betrokkenheid van de te 

 
28  Het is wellicht niet altijd haalbaar om deze informatie van de desbetreffende autoriteit te verkrijgen. In 

dat geval moet de informatie worden verkregen van de onder toezicht staande entiteit en/of de te 
benoemen persoon. 

29  De gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren worden aangepast voor de uitwisseling van 
informatie tussen de prudentiële autoriteit en de bevoegde AML/CFT-autoriteit. 

30  Onder voorzorgsmaatregelen vallen bijvoorbeeld wettelijke maatregelen ter voorkoming van de 
vermindering van geld/activa.  
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benoemen persoon, in het bijzonder indien deze verantwoordelijk werd 
gehouden voor de insolventie); 

• ontslag uit een dienstbetrekking of vertrouwensfunctie, vertrouwensrelatie 
of soortgelijke situatie of een verzoek om een dergelijke functie neer te 
leggen (met uitzondering van ontslag wegens boventalligheid); 

• opschorting van een inschrijving, machtiging (inclusief op het gebied van 
deskundigheid en betrouwbaarheid), lidmaatschap of vergunning; 

• of er al dan niet reeds door een andere bevoegde autoriteit een 
reputatiebeoordeling is uitgevoerd betreffende de te benoemen persoon 
als verwerver of als persoon die leiding geeft aan de activiteiten van een 
instelling (met vermelding van de identiteit van die autoriteit, de datum van 
de beoordeling en bewijs van de uitkomst van deze beoordeling), en de 
toestemming van de persoon, indien vereist, om die informatie op te 
vragen en te verwerken en verstrekte informatie te gebruiken voor de 
geschiktheidsbeoordeling; en 

• of de te benoemen persoon al eerder door een andere autoriteit is 
beoordeeld (met vermelding van de naam van die autoriteit en bewijs van 
de uitkomst van deze beoordeling). 

4. Informatie over eventuele strafrechtelijke of relevante31 bestuursrechtelijke of 
civiele procedures (inclusief disciplinaire beslissingen) en onderzoeken, 
sanctieprocedures of -maatregelen: 

• de aard van de tenlastelegging, dagvaarding of het verzoek- of 
beroepschrift (straf-, civiel- of bestuursrechtelijk, inclusief disciplinaire 
maatregelen (bijv. diskwalificatie als bestuurder, faillissement, insolventie 
of soortgelijke procedures) of waar sprake is van een schending van 
vertrouwen) of eventuele andere procedures; 

• de sanctie of boete (of, bij aanhangige procedures, de waarschijnlijke 
sanctie of boete bij een veroordeling) als gevolg van de procedure; 

• de verstreken tijd sinds het vermeende vergrijp of wangedrag; 

• de persoonlijke betrokkenheid van de te benoemen persoon, in het 
bijzonder wat betreft bedrijfsovertredingen: 

 
31  Relevante civiele of bestuursrechtelijke procedures omvatten, maar zijn niet beperkt tot, procedures op 

de volgende gebieden: het bankbedrijf, verzekeringsactiviteiten, beleggingsdiensten, effectenmarkten, 
betaalinstrumenten, witwassen, pensioenen, vermogensbeheer of van een andere gereguleerde 
financiële sector, inclusief een officiële kennisgeving van onderzoek of verwijzing naar een rechter, 
lopende disciplinaire zaken of faillissements-, insolventie- of vergelijkbare procedures, dan wel 
overtreding van het mededingingsrecht. De informatie over civiele of bestuursrechtelijke procedures 
moet in ieder geval betrekking hebben op procedures die relevant zijn voor de vijf deskundigheids- en 
betrouwbaarheidscriteria overeenkomstig de nationale wetgeving tot omzetting van de CRD. 
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• bij een vermeend vergrijp, de procedures, onderzoeken of sancties 
waarbij de te benoemen persoon direct betrokken is: de 
omstandigheden en redenen voor de betrokkenheid, 

• bij een vermeend vergrijp, de procedures, onderzoeken of sancties 
die direct betrekking hebben op entiteiten waarin de te benoemen 
persoon een mandaat uitoefent of heeft uitgeoefend: nadere 
informatie over de functies en verantwoordelijkheden van de te 
benoemen persoon bij de betreffende entiteiten, in het bijzonder voor 
wat betreft de bedrijfsactiviteiten die door de bevindingen worden 
geraakt (bijv. was de te benoemen persoon op het moment van het 
vermeende vergrijp lid van het leidinggevend orgaan of een 
medewerker met een sleutelfunctie en/of verantwoordelijk voor een 
divisie of een bedrijfsonderdeel waarop de procedures (inclusief 
opgelegde sancties of maatregelen) betrekking hebben, 

• Indien directe betrokkenheid of persoonlijke verantwoordelijkheid 
werd/wordt aangetoond, krijgt de te benoemen persoon te maken met 
terugvordering van beloning als gevolg van het vermeende vergrijp;  

• het gedrag van de te benoemen persoon sinds het delict; 

• eventueel professioneel inzicht waarvan de te benoemen persoon blijk 
geeft; 

• zelfreflectie over wat de persoon heeft gedaan om het vermeende 
vergrijp te voorkomen of te vermijden gezien vanuit de rol van die 
persoon in de bewuste entiteit, 

• zelfreflectie waarin specifiek wordt gekeken of de persoon meer had 
kunnen doen om het vergrijp te vermijden, 

• zelfreflectie op de eventuele lessen die de persoon heeft geleerd van 
het vermeende vergrijp; 

• het stadium waarin de procedure zich bevindt (onderzoek, vervolging, 
rechterlijke uitspraak, beroep); 

• beoordeling van de feiten door de te benoemen persoon en door de 
instelling. De instelling moet de reputatie van de te benoemen persoon 
beoordelen op basis van de relevante feiten en expliciet benoemen 
waarom die feiten niet van invloed zijn op de geschiktheid van de te 
benoemen persoon. Het leidinggevend orgaan van de instelling moet de 
procedure analyseren en zijn vertrouwen in de te benoemen persoon 
bevestigen. Dit is tevens belangrijk vanuit het perspectief van 
reputatierisico voor de instelling; 

• andere verzachtende of verzwarende omstandigheden (bijvoorbeeld 
andere actuele of eerdere onderzoeken, bestuursrechtelijke sancties, 
ontslag uit dienstverband of een vertrouwenspositie). 
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3.2.2 Beoordelingsaanpak 

Het stroomschema geeft een overzicht van de procedure voor het beoordelen van 
de reputatie. 

Figuur 1 
Overzicht van de procedure voor reputatiebeoordeling 

 

Indien vijf jaar is verstreken sinds de uitspraak/beslissing (voor alle procedures) of bevinding (bij afwezigheid van een beslissing) 
waarmee geen vrijheidsstraf werd opgelegd, en er geen andere feiten zijn die wezenlijke twijfel kunnen doen rijzen over de 
betrouwbaarheid van de te benoemen persoon, wordt in het algemeen verondersteld dat er geen wezenlijke twijfel bestaat over de 
betrouwbaarheid, behoudens eventuele bepalingen van nationaal recht. Dit geldt tenzij de toezichthouder van oordeel is dat er sprake 
is van verzwarende omstandigheden op grond waarvan de uitspraak/beslissing of bevinding nog relevant is (de rehabilitatieperiode). 
In ieder geval moet de informatie over strafrechtelijke, civiele of bestuursrechtelijke procedures alleen betrekking hebben op 
procedures die relevant zijn voor de vijf deskundigheids- en betrouwbaarheidscriteria overeenkomstig de nationale wetgeving tot 
omzetting van de CRD. Dit geldt ook voor procedures, onderzoeken, etc. betreffende juridische entiteiten waarmee de te benoemen 
persoon verbonden kan zijn. De ECB is niet van plan de periode te beperken waarvoor in de vragenlijst zelf deze informatie wordt 
gevraagd, aangezien uitspraken/beslissingen of bevindingen die meer dan vijf jaar teruggaan in bepaalde gevallen nog steeds 
relevant kunnen zijn. 

De eerste stap betreft het verzamelen van de in paragraaf 3.2.1 gespecificeerde 
minimaal benodigde informatie en het beoordelen van de volledigheid en juistheid 
daarvan. Indien er, op basis van de beschikbare informatie, geen (rechts)procedures 
of andere relevante feiten spelen, mag worden geconcludeerd dat de te benoemen 
persoon van onbesproken gedrag is. 

Worden dergelijke procedures of andere relevante feiten wel geconstateerd 
dan wordt het effect van de volgende twee elementen beoordeeld: 

1. de fase waarin de procedure zich bevindt; en 

2. het soort en de rangorde van de procedures, of andere relevante feiten. 

Beide aspecten moeten samen worden beoordeeld. Het doel is te bepalen of er al 
dan niet wezenlijke twijfel bestaat over de reputatie van de te benoemen persoon, 
waarvoor een grondiger beoordeling nodig is. 

a) Beoordeling van het effect van het stadium waarin de procedure zich 
bevindt op de reputatie van een te benoemen persoon. Immers, naarmate de 
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fase en soort procedures
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Verplichting om ontwikkelingen te 
melden

Gedetailleerde beoordeling

1) Persoonlijke betrokkenheid
2) Cumulatieve procedures 
3) Gedrag te benoemen persoon sinds relevant feit of 
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4) Transparantie en inzicht
5) Verstreken tijd sinds de overtreding

Bestaat er wezenlijke twijfel? Negatief besluit
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informatie
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procedure vordert, wordt de informatie steeds betrouwbaarder. Om die reden wordt 
er bij de beoordeling rekening gehouden met het stadium waarin de procedure zich 
bevindt, de impact ervan neemt toe naarmate de procedure vordert. Er kunnen zich 
gevallen voordoen van lopende procedures of onderzoeken waarin een autoriteit 
(straf-, bestuurs-, of civielrechtelijk) afdoende relevante feiten in verband met de 
betrokkenheid van de te benoemen persoon heeft vastgesteld, wat potentieel effect 
heeft op de geschiktheid van die persoon, zelfs al is er nog geen uitspraak gedaan of 
loopt er een beroepsprocedure. Onder voorbehoud dat die feiten wezenlijk 
('material') zijn en beschikbaar voor de bevoegde autoriteit kunnen deze worden 
meegewogen in de beoordeling van de geschiktheid van de te benoemen persoon. 

b) Beoordeling van het effect van het soort procedure of andere relevante 
feiten op de reputatie van een te benoemen persoon. Gelijktijdig met de 
beoordeling van het effect van het stadium waarin de procedure zich bevindt, dient 
ook het effect van het soort procedure of andere relevante feiten in beschouwing te 
worden genomen. Een vermeend of bewezen vergrijp dat nauw verband houdt met 
de toekomstige taken van de te benoemen persoon (procedures volgens de 
wetgeving betreffende financiële dienstverlening, zoals het bankbedrijf, 
effectenmarkten en verzekeringsactiviteiten) hebben een sterker effect op de 
reputatie van een te benoemen persoon dan andere procedures. 

Hieronder wordt nader ingegaan op de soorten procedures of andere relevante 
feiten en (de beoordeling van) het effect daarvan op de reputatie van een te 
benoemen persoon. De onderstaande lijst van procedures is niet uitputtend en dient 
als leidraad. Elk geval wordt op zichzelf beoordeeld. 

1. Strafrechtelijke procedures. Een strafrechtelijke procedure heeft doorgaans 
de grootste impact op de goede naam van de te benoemen persoon. De ernst 
van de strafrechtelijke procedures en de relevantie daarvan voor de 
beoordeling kan echter variëren. Bepaalde lichtere soorten strafbare feiten 
kunnen een grotere impact hebben in combinatie met andere relevante feiten 
(cumulatief effect) of bij de beoordeling van het gedrag van de te benoemen 
persoon sinds een eerder delict. 

2. Relevante bestuursrechtelijke procedures of andere onderzoeken of 
maatregelen uit hoofde van regelgeving. De betrokkenheid van de te 
benoemen persoon bij eventuele relevante bestuursrechtelijke procedures op 
het gebied van de financiële dienstverlening (bijv. het bankbedrijf, 
verzekeringsactiviteiten, beleggingsdiensten, effectenmarkten, 
betaalinstrumenten, witwassen, pensioenen, vermogensbeheer of andere 
activiteiten die onder de regels voor de financiële dienstverlening vallen) en/of 
de aanwezigheid van relevante onderzoeken of maatregelen uit hoofde van 
regelgeving, inclusief handhavings- of toezichtsmaatregelen door een 
toezichthoudende of publieke autoriteit of beroepsorde met betrekking tot de te 
benoemen persoon en/of de entiteit zijn te allen tijde relevant en worden nader 
beoordeeld. Gekeken wordt onder andere naar het stadium waarin de 
procedure, het onderzoek of de maatregel zich bevindt (dan wel de uitkomst 
daarvan), of de feiten zijn bekend of geaccepteerd, en naar de mate van directe 
of persoonlijke betrokkenheid van de te benoemen persoon. 
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Een enkele bevinding of bekentenis of acceptatie van feiten die aanleiding 
vormt (of kan vormen) voor slechts één relevante bestuursrechtelijke procedure 
of maatregel, zoals in het voorgaande beschreven, van een geringere aard 
(bijv. een laag sanctiebedrag) is in principe onvoldoende voor wezenlijke twijfel 
over de reputatie van de te benoemen persoon, zelfs wanneer er sprake is van 
directe of persoonlijke betrokkenheid. In dat geval wordt echter beoordeeld of er 
andere omstandigheden of geaccepteerde feiten of veroordelingen bestaan die 
voor een cumulatief effect zorgen. 
Zijn de geconstateerde feiten en bewijzen echter bijzonder belangrijk, dan kan 
één relevante bestuursrechtelijke procedure of maatregel (of bekentenis) op 
zichzelf genoeg zijn voor wezenlijke twijfel over de goede reputatie van de te 
benoemen persoon. De bevoegde autoriteiten beoordelen in ieder apart geval 
of de procedure of maatregel van bijzonder belang is en winnen indien nodig 
nadere informatie in om dat te bepalen. Voorbeelden van bijzonder belang zijn 
onder meer een hoge financiële sanctie; directe betrokkenheid bij een ernstig 
falen van een gezonde en prudente bedrijfsvoering van een financiële instelling; 
dan wel (rechts)zaken in verband met schendingen van wet- en regelgeving op 
het gebied van AML/CFT. 

3. Faillissements- of insolventieprocedures. Bij de beoordeling van de 
betrouwbaarheid van een te benoemen persoon wordt rekening gehouden met 
diens betrokkenheid bij een faillissements- of insolventieprocedure. Dit kan 
namelijk een blijk zijn van slecht financieel en/of risicobeheer dat niet 
verenigbaar is met de gezonde en prudente bedrijfsvoering van een onder 
toezicht staande entiteit. Dit geldt voor de insolventie van zowel de persoon als 
het bedrijf en is vooral relevant in het geval dat de te benoemen persoon lid 
was van het leidinggevend orgaan van een entiteit die insolvent werd of 
financiële steun van de staat nodig had. Bij een failliet- of insolventieverklaring 
beoordelen de bevoegde autoriteiten of de insolventie of het faillissement het 
gevolg is van oneerlijk, onachtzaam of laakbaar gedrag van de te benoemen 
persoon, indien deze informatie beschikbaar is. Is dat het geval, dan kan dat 
wezenlijke twijfel vormen over de betrouwbaarheid van de te benoemen 
persoon. Het effect op de reputatie van de te benoemen persoon blijft in het 
algemeen tot vijf jaar na de definitieve faillissements- of insolventie-uitspraak 
aanwezig. Dit wordt echter per geval bepaald (onverlet de termijnen volgens de 
nationale wetgeving). 

4. Relevante civiele procedures. In het algemeen wordt bij de beoordeling van 
de betrouwbaarheid van een te benoemen persoon alleen met relevante civiele 
procedures rekening gehouden, omdat deze afbreuk kunnen doen aan de 
competentie, zorgvuldigheid, het oordeelsvermogen, de eerlijkheid of integriteit 
van de te benoemen persoon. Een relevante civiele procedure is bijvoorbeeld 
het rechterlijk ontslag van de te benoemen persoon uit het leidinggevend of 
toezichthoudend orgaan, alsook een civielrechtelijke 
aansprakelijkheidsprocedure in verband met door een entiteit, haar 
aandeelhouders, crediteuren of derden geleden schade die door de te 
benoemen persoon als lid van een leidinggevend orgaan is veroorzaakt. Dit kan 
wijzen op gedrag dat onverenigbaar is met de gezonde en prudente 
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bedrijfsvoering van een instelling. Bijgevolg worden dergelijke relevante 
procedures altijd beoordeeld. 

5. Andere relevante feiten voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van 
de te benoemen persoon (buiten procedures). Een te benoemen persoon 
neemt hoge integriteits- en eerlijkheidsnormen in acht. Is er geen sprake van 
procedures of andere maatregelen (zoals bij de punten 1-4 beschreven) dan 
kan de reputatie van een te benoemen persoon nog altijd worden beïnvloed 
door andere relevante feiten. De volgende (niet-uitputtende) factoren worden in 
ieder geval ook meegewogen bij de beoordeling van reputatie, eerlijkheid en 
integriteit: 

(a) wanbetaling (bijv. een negatieve aantekening bij een betrouwbaar 
kredietbureau, indien beschikbaar); 

(b) de financiële en zakelijke resultaten van entiteiten die het eigendom zijn 
van of worden geleid door de te benoemen persoon of waarin de te 
benoemen persoon een aanzienlijk belang of aanzienlijke invloed heeft of 
heeft gehad; 

(c) omvangrijke beleggingen of posities en leningen, voor zover deze 
belangrijk impact hebben op de financiële soliditeit van de te benoemen 
persoon; 

(d) bewijs van onvoldoende informatieverschaffing, openheid en 
samenwerking van de te benoemen persoon in zijn of haar omgang met 
bevoegde autoriteiten; 

(e) ontslag, schorsing of verzoek tot vertrek uit een dienstbetrekking of 
vertrouwensfunctie, vertrouwensrelatie of soortgelijke situatie of een 
verzoek om een dergelijke functie neer te leggen na een grove fout; 

(f) andere bewijzen waaruit kan worden opgemaakt dat de te benoemen 
persoon handelt of heeft gehandeld op een wijze die strijdig is met hoge 
gedragsnormen; 

(g) andere relevante feiten* zoals rechterlijke bevindingen, arbitrage of 
bemiddeling; algemeen bekende feiten; toezichtsmaatregelen (bijv. 
inspecties in verband met AML/CFT); geloofwaardige en wezenlijke 
berichten (bijv. interne rapporten van de onder toezicht staande entiteit, 
door de onder toezicht staande entiteit gevraagde rapporten van auditors 
of andere rapporten van derden). 

* Bij relevante feiten is er doorgaans geen sprake van een ‘fase’. Er wordt dan ook 
per geval beoordeeld of de ernst en/of de relevantie van die feiten (hetzij apart, 
indien van bijzonder belang, hetzij cumulatief) tot wezenlijke twijfel leidt over de 
reputatie van de te benoemen persoon. 
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Indien de beoordeling conform het voorgaand beschrevene geen aanleiding vormt 
voor gerede twijfel kan de bevoegde autoriteit ervan uitgaan dat er geen wezenlijke 
twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van de te benoemen persoon. 

Bestaat er wel wezenlijke twijfel, dan is een nadere analyse vereist, zoals hierna 
beschreven. 

• Persoonlijke betrokkenheid: de mate van directe of persoonlijke 
betrokkenheid of verantwoordelijkheid kan bij procedures variëren, in het 
bijzonder voor wat betreft procedures met betrekking tot de entiteit. Hoe sterker 
de mate van persoonlijke betrokkenheid, des te zwaarder dit meeweegt bij de 
beoordeling. Procedures (bijv. strafrechtelijk, bestuursrechtelijk, faillissement, 
insolventie of civielrechtelijk) en andere relevante feiten kunnen betrekking 
hebben op een rechtspersoon of een natuurlijke persoon. Procedures en 
andere relevante feiten met betrekking tot een rechtspersoon zijn in principe 
aanleiding voor wezenlijke twijfel over de deskundigheid van de te benoemen 
persoon indien deze direct of persoonlijk bij de zaak betrokken was. Een 
dergelijke directe of persoonlijke betrokkenheid kan zich ook voordoen als de te 
benoemen persoon de verantwoordelijkheid had over een divisie of 
bedrijfsonderdeel en in het geval dat uit de procedures (inclusief opgelegde 
sancties of maatregelen) of feiten nalatigheid of het uitblijven van optreden van 
de kant van de te benoemen persoon blijkt, of dat de te benoemen persoon als 
medewerker met een sleutelfunctie, senior manager of lid van het 
leidinggevend orgaan niet toegewijd, eerlijk en integer heeft gehandeld. De 
mate van verantwoordelijkheid van een te benoemen persoon moet zorgvuldig 
worden beoordeeld. 
Is er duidelijk geen sprake van directe of persoonlijke betrokkenheid, noch van 
bezorgdheid met betrekking tot de individuele verantwoordelijkheid van de te 
benoemen persoon, dan is er geen nadere beoordeling nodig. Een duidelijk 
voorbeeld van geen directe of persoonlijke betrokkenheid is als de te 
benoemen persoon op het moment van het vergrijp geen enkele functie bij de 
instelling bekleedde (deze was bijvoorbeeld geen lid van het leidinggevend 
orgaan van de instelling). 

• Cumulatieve procedures: actuele of eerdere onderzoeken, opgelegde 
bestuursrechtelijke sancties (door toezichthouders, beroepsorganisaties, etc.), 
ontslag uit dienstverband of een vertrouwenspositie, of negatieve 
aantekeningen (bijv. op een lijst staan van onbetrouwbare debiteuren) die apart 
niet van invloed zijn op de reputatie van een te benoemen persoon kunnen 
cumulatief een wezenlijk effect hebben en worden om die reden in ogenschouw 
genomen. 

• Gedrag te benoemen persoon sinds de procedures of andere relevante 
feiten: goed gedrag van de te benoemen persoon sinds de procedures of 
andere relevante feiten zou positief moeten uitwerken. Met het effect van een 
eventuele rehabilitatiemaatregel wordt eveneens rekening gehouden. 

• Transparantie en inzicht: te benoemen personen bieden volledige 
transparantie over eventuele lopende procedures, zowel richting de instelling 
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als de ECB en de NBA. Bewijs van gebrek aan transparantie, openheid en 
samenwerking van de te benoemen persoon in zijn of haar omgang met 
bevoegde autoriteiten is op zich al relevant voor de beoordeling van de 
betrouwbaarheid. 

• Verstreken tijd sinds de vermeende overtreding: hoe meer tijd er is 
verstreken sinds het vermeende vergrijp, des te minder gevolg dit voor de 
beoordeling zou moeten hebben. 

Is de conclusie op basis van het hierboven beschrevene dat de wezenlijke twijfel 
afdoende is ondervangen, dan kan de bevoegde autoriteit uitgaan van de 
betrouwbaarheid van de te benoemen persoon. Zolang er echter nog procedures 
lopen, zijn de te benoemen persoon en de instelling verplicht de NBA en ECB op de 
hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen. 

Vormt de beoordeling aanleiding voor wezenlijke twijfel, dan kan dat reden zijn 
voor een negatief besluit, met inachtneming van het bepaalde in de nationale 
wetgeving. 

3.3 Belangenconflicten en onafhankelijkheid van geest 

In de CRD of de CRR wordt geen definitie gegeven van belangenconflict of 
onafhankelijkheid van geest. 

In de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid wordt 
onder punt 26 (titel II) verklaard dat diverse elementen relevant zijn voor de 
beoordeling van de geschiktheid van een lid van het leidinggevend orgaan, onder 
andere of de te benoemen persoon in staat is om "eerlijk, integer en met 
onafhankelijkheid van geest’ te handelen. 

 

Het begrip onafhankelijkheid van geest, dat geldt voor alle leden van het 
leidinggevend orgaan van een onder toezicht staande entiteit, moet worden 
onderscheiden van het beginsel van onafhankelijk zijn (formele onafhankelijkheid). 
Formele onafhankelijkheid is alleen vereist indien de nationale wetgeving daarin 
voorziet en geldt voor bepaalde leden van het leidinggevend orgaan in de 
toezichtsfunctie van een onder toezicht staande entiteit. 

De formele onafhankelijkheid van een te benoemen persoon wordt om die reden 
alleen beoordeeld indien het nationaal rechtskader van de deelnemende lidstaat 
oplegt dat een lid van het leidinggevend orgaan in de toezichtsfunctie formeel 
onafhankelijk is. In deze gevallen moet bij de beoordeling van de te benoemen 
persoon rekening worden gehouden met de punten 88-93 (titel III) van de 
gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid, zoals 
toegepast in het deelnemende land. 
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Wat onafhankelijkheid van geest betreft, staat bij punt 82 (titel III) van de 
gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid, “bij de 
beoordeling van de onafhankelijkheid van geest … beoordelen instellingen of alle 
leden van het leidinggevend orgaan al dan niet blijk geven van: 

(a) de vereiste gedragsvaardigheden, waaronder: 

(i) moed, overtuiging en kracht om de voorgestelde besluiten van 
andere leden van het leidinggevend orgaan effectief te beoordelen en 
aan te vechten; 

(ii) in staat zijn vragen te stellen aan de leden van het leidinggevend 
orgaan in zijn bestuursfunctie; en 

(iii) in staat zijn weerstand te bieden tegen 'groepsdenken'. 

(b) zodanige belangenconflicten dat deze hen belemmeren in hun vermogen 
hun taken onafhankelijk en objectief te vervullen". 

Leden van het leidinggevend orgaan zijn verder in staat hun eigen afgewogen, 
objectieve en onafhankelijke besluiten te nemen. Dat houdt in dat ze vanuit 
onafhankelijkheid van geest kunnen optreden, wat weer wordt bepaald door karakter 
en gedrag. Onafhankelijkheid van geest kan worden beïnvloed door 
belangenconflicten. Met het oog daarop verlangt de CRD dat het leidinggevend 
orgaan governanceregelingen heeft ingesteld die belangenconflicten voorkomen en 
bepaalt de CRD dat alle leden van het leidinggevend orgaan vanuit 
onafhankelijkheid van geest moeten handelen (artikel 91, lid 8, van de CRD).32 

Er is sprake van een belangenconflict als de verwezenlijking van de belangen van de 
te benoemen persoon de belangen van de onder toezicht staande entiteit negatief 
beïnvloedt. Het behoort dan ook tot de governanceregelingen van een onder toezicht 
staande entiteit om schriftelijk beleid te formuleren over de signalering en melding 
van alle belangenconflicten, of die nu feitelijk, mogelijk (dat wil zeggen redelijkerwijs 
voorspelbaar) of vermeend (dat wil zeggen in de ogen van het grote publiek) zijn.33 
Tot dat beleid horen onder andere ook maatregelen waarmee belangenconflicten 
worden voorkomen, beperkt en beheerd. Het bestaan van een belangenconflict 
betekent niet dat een te benoemen persoon niet geschikt kan worden bevonden. Dat 
is alleen het geval indien het belangenconflict een wezenlijk risico oplevert en als 
afdoende beperken, beheren of voorkomen daarvan niet mogelijk is op basis van het 
geschreven beleid van de onder toezicht staande entiteit, de toepasselijke nationale 

 
32  Vanuit onafhankelijkheid van geest handelen is een gedragspatroon dat met name tijdens 

besprekingen en besluitvorming binnen het leidinggevend orgaan tot uiting komt. Dit vereiste is 
eveneens van toepassing wanneer er geen sprake is van een belangenconflict, omdat dit niet 
noodzakelijkerwijs betekent dat de te benoemen persoon met een onafhankelijke geest zal handelen. 
In een nieuwe functie vanuit ‘onafhankelijke geest’ handelen wordt met name duidelijk en 
beoordeelbaar als de te benoemen persoon eenmaal in functie is. 

33  Situaties waarin de belangen van de te benoemen persoon en de onder toezicht staande entiteit alleen 
maar verschillen – en niet strijdig zijn met elkaar – of situaties waarin belangenconflicten geen risico 
vormen of een negatief effect sorteren, bijvoorbeeld in het geval van een dagelijks bankproduct voor 
consumenten van een lage waarde en tegen marktconforme waarden aangegaan, hoeven niet te 
worden gemeld. 
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wetgeving of eventuele andere specifieke afspraken die in dit specifieke geval door 
de onder toezicht staande entiteit en de te benoemen persoon worden gemaakt. 

De gezamenlijk toezichthoudende teams (Joint Supervisory Teams – JST’s) oefenen 
in het kader van het lopende toezicht op de governance het toezicht uit op het 
schriftelijk vastgelegde beleid inzake belangenconflicten alsook op de naleving 
daarvan. De impact van mogelijke belangenconflicten van een te benoemen persoon 
wordt echter ook onderzocht in het kader van een deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbeoordeling, met als doel om te controleren of die mogelijke 
belangenconflicten effectief worden beperkt of beheerd. Derhalve moet alle 
gevraagde informatie verstrekt worden naar beste weten van de te benoemen 
persoon en de onder toezicht staande entiteit.  

3.3.1 Informatie 

De onder toezicht staande entiteit verschaft bij de indiening van een aanvraag voor 
een deskundigheids- en betrouwbaarheidstoetsing informatie over alle werkelijke, 
mogelijke en vermeende belangenconflicten, of deze een belangenconflict nu wel of 
niet wezenlijk acht. 

In overeenstemming met de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren 
inzake geschiktheid wordt ten minste de volgende informatie van de te benoemen 
persoon en de onder toezicht staande entiteit relevant geacht voor de uitvoering van 
de beoordeling: 

1. beschrijving van een eventuele persoonlijke relatie met andere leden van het 
leidinggevend orgaan en/of medewerkers met een sleutelfunctie van de onder 
toezicht staande entiteit, de moedermaatschappij of hun 
dochterondernemingen; met gekwalificeerde aandeelhouders van de onder 
toezicht staande entiteit, de moedermaatschappij of hun 
dochterondernemingen; dan wel met klanten, leveranciers of concurrenten van 
de onder toezicht staande entiteit, de moedermaatschappij of 
dochterondernemingen van de onder toezicht staande entiteit; 

2. beschrijving van (directe of indirecte) betrokkenheid bij juridische procedures of 
buitengerechtelijke geschillen met de onder toezicht staande entiteit, de 
moedermaatschappij of hun dochterondernemingen; 

3. beschrijving van zakelijke, professionele of commerciële relatie in de 
voorgaande twee jaar met de onder toezicht staande entiteit, de 
moedermaatschappij of hun dochterondernemingen; of met klanten, 
leveranciers of concurrenten van de onder toezicht staande entiteit, de 
moedermaatschappij of dochterondernemingen van de onder toezicht staande 
entiteit; 

4. beschrijving van eventuele financiële verplichtingen ten aanzien van de onder 
toezicht staande entiteit, de moedermaatschappij of hun dochterondernemingen 
die gezamenlijk meer bedragen dan EUR 200.000 (met uitzondering van 
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particuliere hypotheken34), dan wel leningen (ongeacht de waarde) die niet 
tegen marktconforme voorwaarden zijn afgesloten of achterstallige (d.w.z. 'not 
performing') leningen (inclusief hypotheken); 

5. beschrijving van een eventueel financieel belang in de onder toezicht staande 
entiteit, de moedermaatschappij of hun dochterondernemingen; of in klanten, 
leveranciers of concurrenten van de onder toezicht staande entiteit, de 
moedermaatschappij of dochterondernemingen van de onder toezicht staande 
instelling; 

6. of de te benoemen persoon al dan niet wordt voorgesteld namens een 
significante aandeelhouder; 

7. beschrijving van een huidige of in de voorgaande twee jaar beklede functie met 
grote politieke invloed (internationaal, nationaal of lokaal). 

De onder toezicht staande entiteit moet beoordelen of het potentiële belangenconflict 
wezenlijk is, onderbouwen waarom als dat niet zo is en aangeven hoe de entiteit 
voorstelt dat potentiële belangenconflict te beperken of te beheren, onder verwijzing 
naar de relevante delen van het beleid inzake belangenconflicten van de onder 
toezicht staande entiteit of eventuele op maat gemaakte (specifieke of toegesneden) 
regelingen voor conflictbeheer of -beperking. 

Een gesprek met de te benoemen persoon kan worden overwogen om nadere 
informatie te vergaren over het gedrag van de te benoemen persoon voor wat betreft 
het potentiële belangenconflict. 

Belangenconflicten van een te benoemen persoon worden onderzocht met als doel 
om vast te stellen of die conflicten effectief worden beperkt. De maatregelen die 
belangenconflicten moeten beperken en beheren dienen derhalve toereikend te zijn 
gelet op de wezenlijkheid van die conflicten. 

3.3.2 Beoordelingsaanpak 

De bevoegde autoriteit beoordeelt de wezenlijkheid van het belangenconflict. 

Onverlet nationale wetgeving bevat het onderstaande overzicht situaties en 
drempels waarin sprake is van een belangenconflict. Deze situaties worden per 
geval en in detail beoordeeld en hierbij wordt de door de onder toezicht staande 
entiteit verstrekte informatie over het al dan niet wezenlijk zijn van het conflict in 
overweging genomen. De onderstaande lijst is echter niet uitputtend en de bevoegde 

 
34  Particuliere hypotheken (ongeacht de waarde) hoeven niet te worden vermeld (mits deze niet 

achterstallig (‘performing’) zijn, tegen marktconforme voorwaarden zijn afgesloten en niet indruisen 
tegen interne kredietfiatteringsregels) als ze niet van commerciële aard zijn of niet voor 
beleggingsdoeleinden zijn afgesloten. Bovendien hoeven alle door de onder toezicht staande entiteit 
verstrekte persoonlijke leningen (bijv. creditcards, kredietfaciliteiten en autoleningen) aan de te 
benoemen persoon (mits deze niet achterstallig ('performing') zijn, tegen marktconforme voorwaarden 
zijn afgesloten en niet indruisen tegen interne kredietfiatteringsregels) niet te worden gemeld zolang 
deze gezamenlijk onder de drempel van EUR 200.000 blijven. Opgemerkt moet worden dat dergelijke 
(hypotheek)leningen wel dienen te worden gemeld als de rente-en aflossingsverplichtingen om een of 
andere reden niet nagekomen worden of waarschijnlijk niet nagekomen gaan worden. 
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autoriteit kan een (wezenlijk) belangenconflict constateren in andere gevallen die 
niet onder deze situaties en drempels vallen. 

In deel 3.3.2 wordt onder de te benoemen persoon die persoon zelf verstaan, maar 
ook zijn of haar naaste verwanten (echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, de 
persoon met hij of zij samenwoont, kinderen, ouders of andere relaties met wie hij of 
zij woonruimte deelt), alsmede eventuele rechtspersonen waarvan hij of zij op het 
relevante tijdstip lid van het leidinggevend orgaan of een gekwalificeerd 
aandeelhouder is of was. 

3.3.2.1 Potentieel persoonlijk belangenconflict 

Indien de te benoemen persoon een persoonlijke relatie heeft met andere leden van 
het leidinggevend orgaan en/of medewerkers met een sleutelfunctie van de onder 
toezicht staande entiteit, de moedermaatschappij of hun dochterondernemingen; met 
gekwalificeerde aandeelhouders van de onder toezicht staande entiteit, de 
moedermaatschappij of hun dochterondernemingen; dan wel met klanten, 
leveranciers of concurrenten van de onder toezicht staande entiteit, de 
moedermaatschappij of dochterondernemingen van de onder toezicht staande 
entiteit. 

In het geval dat de te benoemen persoon betrokken is bij juridische procedures of 
buitengerechtelijke geschillen met de onder toezicht staande entiteit, de 
moedermaatschappij of hun dochterondernemingen. 

3.3.2.2 Potentieel zakelijk, professioneel of commercieel belangenconflict 

In het geval dat de te benoemen persoon een zakelijke, professionele (waarin deze 
een management- of senior positie(s) bekleedt) of een commerciële relatie 
onderhoudt met de onder toezicht staande entiteit, de moedermaatschappij of hun 
dochterondernemingen; dan wel met klanten, leveranciers of concurrenten van de 
onder toezicht staande entiteit, de moedermaatschappij of dochterondernemingen 
van de onder toezicht staande entiteit; of de afgelopen twee jaar een dergelijke 
relatie met die entiteiten heeft onderhouden. 

Of die relaties als wezenlijk kunnen worden aangemerkt, hangt af van de (financiële) 
waarde die ze vertegenwoordigen voor het bedrijf van de te benoemen persoon of 
zijn of haar nauwe verwanten of dergelijke entiteiten. 

3.3.2.3 Potentieel financieel belangenconflict 

In het geval dat de te benoemen persoon: 

• een wezenlijke financiële verplichting heeft jegens de onder toezicht staande 
entiteit, de moedermaatschappij of hun dochterondernemingen (bijv. leningen of 
kredietfaciliteiten); 
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• een wezenlijk financieel belang (zoals eigendom of belegging/investering) heeft 
in de onder toezicht staande entiteit, de moedermaatschappij of hun 
dochterondernemingen; of in klanten, leveranciers of concurrenten van de 
onder toezicht staande entiteit, de moedermaatschappij of 
dochterondernemingen van de onder toezicht staande entiteit. 

Of een financiële verplichting of financieel belang wezenlijk is, hangt af van het in 
aanmerking komend kapitaal35 van de onder toezicht staande entiteit en andere 
omstandigheden en verzachtende factoren die in het specifieke geval gelden. De 
status van de lening als niet achterstallig ('performing') of achterstallig ('non-
performing’), evenals de voorwaarden waartegen de lening was verstrekt kan ook 
invloed hebben op de aanmerking van de lening als wezenlijk in een specifiek geval. 
In principe wordt het volgende als wezenlijk aangemerkt: financiële verplichtingen 
jegens de onder toezicht staande entiteit van gezamenlijk meer dan EUR 200.000 
(met uitzondering van particuliere hypotheken36) dan wel leningen (ongeacht de 
waarde) die niet tegen marktconforme voorwaarden zijn afgesloten ofwel leningen 
die achterstallig ('non-performing') zijn (inclusief hypotheken); en huidig 
aandelenbezit van meer dan 1% of overige beleggingen van gelijke waarde. 

3.3.2.4 Potentieel politiek belangenconflict 

In het geval dat de te benoemen persoon zelf een functie met grote politieke invloed 
bekleedt of de afgelopen twee jaar heeft bekleed, indien met die positie een 
ongepaste invloed op de te benoemen persoon wordt uitgeoefend of lijkt te worden 
uitgeoefend. 

Een functie met grote politieke invloed is mogelijk op elk niveau: lokaal politicus (bijv. 
burgemeester); ambtenaar (bijv. een functie bij een overheidsinstantie), voorzitter 
van een politieke partij, kabinetslid, of lid van een regionaal of nationaal bestuur. 

De wezenlijkheid van het belangenconflict hangt af van de specifieke bevoegdheden 
of verplichtingen die inherent zijn aan een politieke rol die het lid zouden kunnen 
verhinderen te handelen in het belang van de onder toezicht staande entiteit (bijv. 
deelname aan de publieke besluitvorming over de onder toezicht staande entiteit, de 
moedermaatschappij en hun dochterondernemingen). 

Indien een onder toezicht staande entiteit in handen is van de staat, wordt de 
aanwezigheid van een politiek lid dat de staat als aandeelhouder in het 
leidinggevend orgaan vertegenwoordigt, aangemerkt als een potentieel 
belangenconflict. In die omstandigheden is sprake van een belangenconflict omdat 
de politieke vertegenwoordiger te maken heeft met verschillende belangen tussen, 
enerzijds, de partij en de kiezers en, anderzijds, de onder toezicht staande entiteit. 

Het bovenstaande sluit niet uit dat vertegenwoordigers van bijvoorbeeld 
aandeelhouders lid van een leidinggevend orgaan kunnen worden. In het geval dat 

 
35  Zoals bepaald in de CRR. 
36  In de betekenis van voetnoot 34. 
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er echter wezenlijke belangenconflicten optreden, zou de onder toezicht staande 
entiteit deze adequaat moeten aanpakken. 

Tabel 3 
Potentiële wezenlijke belangenconflicten  

Conflictcategorie  Periode Soort en intensiteit van de relatie en, indien van toepassing, drempelniveau 

Persoonlijk  Actueel De te benoemen persoon heeft een persoonlijke relatie: 

met andere leden van het leidinggevend orgaan en/of medewerkers met een sleutelfunctie 
van de onder toezicht staande entiteit, de moedermaatschappij of hun 
dochterondernemingen; met gekwalificeerde aandeelhouders van de onder toezicht staande 
entiteit, de moedermaatschappij of hun dochterondernemingen; dan wel met klanten, 
leveranciers of concurrenten van de onder toezicht staande entiteit, de moedermaatschappij 
of dochterondernemingen van de onder toezicht staande entiteit; 

In het geval dat de te benoemen persoon betrokken is bij juridische procedures of 
buitengerechtelijke geschillen met de onder toezicht staande entiteit, de 
moedermaatschappij of hun dochterondernemingen. 
 

Zakelijk, 
professioneel of 
commercieel 
belangenconflict 

Actueel of in de 
afgelopen twee 
jaar 

In het geval dat de te benoemen persoon een zakelijke, professionele (waarin deze een 
management- of senior positie(s) bekleedt) of een commerciële relatie onderhoudt met de 
onder toezicht staande entiteit, de moedermaatschappij of hun dochterondernemingen; dan 
wel met klanten, leveranciers of concurrenten van de onder toezicht staande entiteit, de 
moedermaatschappij of dochterondernemingen van de onder toezicht staande entiteit; of de 
afgelopen twee jaar een dergelijke relatie met die entiteiten heeft onderhouden. 

Of die relaties als wezenlijk kunnen worden aangemerkt, hangt af van de (financiële) waarde 
die ze vertegenwoordigen voor het bedrijf van de te benoemen persoon of zijn of haar 
nauwe verwanten of dergelijke entiteiten. 

Financieel Actueel  In het geval dat de te benoemen persoon: 

een wezenlijke financiële verplichting heeft jegens de onder toezicht staande entiteit, de 
moedermaatschappij of hun dochterondernemingen (bijv. leningen of kredietfaciliteiten); 

een wezenlijk financieel belang (zoals eigendom of belegging/investering) heeft in de onder 
toezicht staande entiteit, de moedermaatschappij of hun dochterondernemingen; of in 
klanten, leveranciers of concurrenten van de onder toezicht staande entiteit, de 
moedermaatschappij of dochterondernemingen van de onder toezicht staande entiteit. 

Of een financiële verplichting of financieel belang wezenlijk is, hangt af van het in 
aanmerking komend kapitaal37 van de onder toezicht staande entiteit en andere 
omstandigheden en verzachtende factoren die in het specifieke geval gelden. De status van 
de lening als niet achterstallig ('performing') of achterstallig ('non-performing’), evenals de 
voorwaarden waartegen de lening was verstrekt kan ook invloed hebben op de aanmerking 
van de lening als wezenlijk in een specifiek geval. 

Het volgende zou in principe beschouwd worden als wezenlijk: 

- financiële verplichtingen jegens de onder toezicht staande entiteit die in totaal meer dan 
EUR 200.000 bedragen (uitgezonderd particuliere hypotheken38) of leningen (ongeacht de 
waarde) die niet tegen marktconforme voorwaarden zijn afgesloten of die achterstallig zijn 
(‘non-performing’) (waaronder hypotheken);  

- en huidig aandelenbezit van meer dan 1% of overige beleggingen van gelijke waarde. 

Politiek Actueel of in de 
afgelopen twee 
jaar 

In het geval dat de te benoemen persoon zelf een functie met grote politieke invloed 
bekleedt of de afgelopen twee jaar heeft bekleed, indien met die positie een ongepaste 
invloed op de te benoemen persoon wordt uitgeoefend of lijkt te worden uitgeoefend. 

Een functie met grote politieke invloed is mogelijk op elk niveau, zoals lokaal politicus (bijv. 
burgemeester), ambtenaar (bijv. een functie bij een overheidsinstantie), voorzitter van een 
politieke partij, kabinetslid, of lid van een regionaal of nationaal bestuur. 

De wezenlijkheid van het belangenconflict hangt af van de specifieke bevoegdheden of 
verplichtingen die inherent zijn aan een politieke rol die het lid zouden kunnen verhinderen 
te handelen in het belang van de onder toezicht staande entiteit (bijv. deelname aan de 
publieke besluitvorming over de onder toezicht staande entiteit, de moedermaatschappij en 
hun dochterondernemingen). 

 

 
37  Zoals bepaald in de CRR. 
38  In de betekenis van voetnoot 34. 



 

Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid – Beoordelingscriteria 
 

32 

3.3.3 Verklaring belangenconflicten 

Wanneer wordt bepaald in hoeverre er sprake is van een wezenlijk belangenconflict 
is het aan de onder toezicht staande entiteit om adequate maatregelen te treffen. De 
onder toezicht staande entiteit dient: 

• de specifieke situatie in detail te beoordelen; 

• te beslissen welke beperkende maatregelen de entiteit op grond van haar 
interne beleid inzake belangenconflicten of eventuele andere specifieke 
regelingen voor conflictbeheer of -beperking neemt, tenzij nationale wetgeving 
reeds voorschrijft welke maatregelen moeten worden genomen; 

• te bepalen welke maatregelen er worden genomen om een belangenconflict te 
voorkomen, als dat niet afdoende kan worden beperkt of beheerd. 

De onder toezicht staande entiteit moet de bevoegde autoriteit een toelichting 
verstrekken op de wijze waarop het belangenconflict wordt beperkt of beheerd. De 
beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid omvat onder andere ook een 
conclusie over de toereikendheid van de getroffen maatregelen. 

Bij resterende punten van zorg kan de ECB in het uiteindelijke besluit inzake 
deskundigheid en betrouwbaarheid bijkomende bepalingen opleggen die specifiek 
op de situatie zijn toegesneden. Voorbeelden van aanbevelingen, verplichtingen of 
voorwaarden zijn: 

• een verbod op deelname aan vergaderingen of besluitvorming betreffende een 
specifiek gemeld belang; 

• terugtreden uit een bepaalde functie; 

• afstoting; 

• specifieke monitoring door de onder toezicht staande entiteit; 

• uitvoerige rapportage over de specifieke situatie aan de bevoegde autoriteit; 

• een afkoelingsperiode voor de te benoemen persoon; 

• verplichte publicatie van het belangenconflict door de onder toezicht staande 
autoriteit; 

• toepassing van het beginsel van marktconformiteit ('at arm's length principle'); 

• specifieke goedkeuring van het voltallig leidinggevend orgaan om een bepaalde 
situatie te handhaven; 

• eventuele regelingen inzake de diversiteit van de samenstelling van het 
leidinggevend orgaan of inzake het vermijden van een dominante 
besluitvorming (op basis van vennootschapsrechtelijke bepalingen, het 
reglement/de statuten van de onder toezicht staande entiteit, etc.). Gedacht kan 
daarbij worden aan de vertegenwoordiging van minderheidsaandeelhouders of 
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voldoende onafhankelijke leden in het leidinggevend orgaan die tegenwicht 
kunnen bieden. 

Een aanvullende bepaling kan gericht zijn op het belangenconflictenbeleid van de 
onder toezicht staande entiteit, namelijk wanneer dit document versterkt moet 
worden, om de belangen van de onder toezicht staande entiteit adequaat na te 
streven, of wanneer de naleving ervan beter moet worden bewaakt door de onder 
toezicht staande entiteit of bevoegde instanties. 

3.4 Te besteden tijd 

3.4.1 Te besteden tijd: het concept 

Alle leden van het leidinggevend orgaan moeten in staat zijn voldoende tijd te 
besteden aan de vervulling van hun taken in de instelling.39 

De te besteden tijd wordt op individuele basis beoordeeld, waarbij rekening wordt 
gehouden met het evenredigheidsbeginsel. 

De tijd die een lid van het leidinggevend orgaan aan zijn of haar taken kan besteden, 
wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals het aantal beklede 
bestuursfuncties, de omvang en de situatie van de entiteiten waar de 
bestuursfuncties worden vervuld en de aard, de schaal en de complexiteit van de 
werkzaamheden, de plaats of het land waar de entiteiten zijn gevestigd, en andere 
professionele of persoonlijke verplichtingen en omstandigheden. 

Aangezien het vervullen van meerdere bestuursfuncties een belangrijke factor is in 
de te besteden tijd stelt de CRD een limiet aan het aantal ‘bestuursfuncties’40 dat 
kan worden vervuld door een lid van het leidinggevend orgaan van een belangrijke 
instelling (‘belangrijke CRD-instelling’41).42 Om die reden houden leden van het 
leidinggevend orgaan die een bestuursfunctie hebben bij een belangrijke CRD-
instelling zich behalve aan de eis dat ze voldoende tijd besteden aan de vervulling 
van hun functie ook aan de beperking van het aantal bestuursfuncties die is 
vastgelegd in artikel 91, lid 3, van de CRD. De totaalbeoordeling van de te besteden 
tijd wordt ook wel aangeduid als de kwalitatieve beoordeling, terwijl de formele telling 
van het aantal bestuursfuncties waarin de CRD voorziet, bekend staat als de 
kwantitatieve beoordeling. Beide aspecten worden meegewogen bij de beoordeling 
of het lid van het leidinggevend orgaan voldoende tijd aan de functie kan besteden. 

 
39  Artikel 91, lid 2, CRD. 
40  De functie van een lid van het leidinggevend orgaan van een entiteit. 
41  Een kredietinstelling die volgens de nationale wetgeving wordt aangemerkt als belangrijke CRD-

instelling, op basis van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve criteria (bijv. de waarde van de 
activa, enkelvoudig of geconsolideerd). 

42  Een andere interpretatie in de diverse deelnemende lidstaten van wat als ‘bestuursfunctie’ en 
‘belangrijke CRD-instelling’ leidt tot verschillende uitkomsten van de uitgevoerde deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbeoordelingen.  
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De methodiek voor het tellen van bestuursfuncties, die is ontwikkeld op basis van de 
regels van de CRD, is het onderwerp van paragraaf 3.4.3.1. 

De CRD geeft tevens de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid leden van het 
leidinggevend orgaan toestemming te verlenen nog één andere niet-uitvoerende 
bestuursfunctie te bekleden (zie paragraaf 4.1). 

3.4.2 Informatie 

De kredietinstelling verschaft bij de indiening van een aanvraag voor een 
deskundigheids- en betrouwbaarheidstoetsing alle relevante en noodzakelijke 
gegevens die het voor de bevoegde autoriteiten mogelijk maken te beoordelen of de 
te benoemen persoon voldoende tijd kan besteden aan zijn of haar mandaat. In de 
onderliggende documentatie (bijv. de FAP-vragenlijst) wordt ten minste een 
bepaalde hoeveelheid informatie verstrekt, waaronder: 

• een beoordeling van de kredietinstelling en de te benoemen persoon van de 
naar verwachting te besteden tijd aan de betreffende functie; 

• een volledige lijst van de mandaten en functies (uitvoerende en niet-
uitvoerende bestuursfuncties en overige (professionele) activiteiten) die tijd 
vergen van de te benoemen persoon en de (verwachte) tijd die er voor elk 
mandaat of elke functie benodigd is, inclusief het aantal vergaderingen per jaar 
dat aan elk mandaat wordt besteed, en of de regels voor voorkeurstelling 
gelden; 

• of enige van de mandaten additionele verantwoordelijkheden met zich 
meebrengen, zoals het lidmaatschap (en/of voorzitterschap) van een comité; 

• of de aard, het type en de omvang van de entiteit meer tijd vragen (de entiteit is 
bijvoorbeeld gereguleerd, beursgenoteerd etc.); 

• de termijn van het mandaat; 

• een bevestiging dat er in doorlopende educatie, ontwikkeling en tijd is voorzien 
in perioden van verhoogde activiteit; 

• synergie tussen bestuursfuncties (bijv. dat de te benoemen persoon bij talrijke 
dochterondernemingen lid is van het leidinggevend orgaan). 

Verder kan aanvullende informatie noodzakelijk zijn voor een gedetailleerde 
onderbouwing (in het licht van individuele omstandigheden en op basis van een 
proportionele benadering), bijvoorbeeld: 

• of de ervaring van de te benoemen persoon, in algemene zin of met betrekking 
tot de kredietinstelling, zodanig is dat de te benoemen persoon zijn of haar 
taken met een grotere mate van vertrouwdheid en daardoor met grotere 
efficiëntie kan uitvoeren; 
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• een beschrijving van de i) doelstellingen en ii) niet-commerciële of commerciële 
activiteiten van de organisatie waar mandaten of functies ten behoeve van die 
organisatie van telling zijn uitgesloten omdat de organisatie niet hoofdzakelijk 
commerciële doeleinden nastreeft, tenzij dit duidelijk is uit de openbare 
informatie;43 

• de statuten of andere documentatie van de organisatie over de doelstellingen 
en activiteiten (bijv. het jaarverslag indien beschikbaar). 

3.4.3 Beoordelingsaanpak 

De beoordeling van de te besteden tijd is gebaseerd op de volgende onderliggende 
aannames: 

• Van de leden van het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie wordt 
verwacht dat ze “het bedrijf van de kredietinstelling daadwerkelijk leiden”. In het 
algemeen wordt van een lid in die functie verwacht dat die functie fulltime wordt 
uitgeoefend. Er kan een uitzondering op die regel worden gemaakt, namelijk als 
er binnen een groep synergieën bestaan tussen twee of meer functies. In dat 
geval moeten die synergieën worden toegelicht.44 

• Van de leden van het leidinggevend orgaan in zijn toezichtsfunctie wordt 
verwacht dat ze de besluiten van het leidinggevend orgaan in zijn 
bestuursfunctie op doeltreffende wijze beoordelen en betwisten; dat ze op 
doeltreffende wijze toezien en controle uitoefenen op de besluitvorming door 
het leidinggevend orgaan en dat ze een tegenwicht vormen voor de uitvoerende 
leden. Leden van het leidinggevend orgaan in zijn toezichtsfunctie dienen dan 
ook deel te nemen aan de vergaderingen van het desbetreffende 
leidinggevende orgaan en zijn comités (indien van toepassing) en voldoende 
tijd te laten om die vergaderingen voor te bereiden en ernaar toe te reizen. Van 
die leden wordt daarnaast verwacht dat ze voldoende tijd vrijmaken om op de 
hoogte te blijven van de relevante informatie en kennis over de kredietinstelling. 

• Van de leden van het leidinggevend orgaan in zowel zijn bestuursfunctie als zijn 
toezichtsfunctie wordt verwacht dat ze het bedrijf van de kredietinstelling 
begrijpen. Dat betekent dat ze ook de risico's en risicoposities van het bedrijf en 
de risicobeheerstrategie doorgronden. Van leden wordt verder verwacht dat ze 
voldoende kennis van die bedrijfsgebieden hebben waarvoor een individueel lid 
collectief, samen met de andere leden van het leidinggevend orgaan, 

 
43  Sommige deelnemende lidstaten houden lijsten bij van niet-commerciële organisaties (bijv. bedrijven 

met een publieke functie, organisaties zonder winstoogmerk, universiteiten, kamers van koophandel, 
kunst, cultuur en sport, verenigingen, stichtingen, vakorganisaties, kerkgenootschappen). De ECB is 
een voorstander van het opstellen van dit soort lijsten. Hoewel wordt onderkend dat dit soort niet-
commerciële organisaties buiten de tellingsregels vallen (kwantitatieve limieten) kan zitting hebben in 
het leidinggevend orgaan van dergelijke organisaties toch van invloed zijn op de totale tijdsbesteding 
en dit moet dan ook als onderdeel van de aanvraag voor een deskundigheids- en 
betrouwbaarheidstoetsing worden opgegeven. 

44  In sommige deelnemende lidstaten wordt een bestuurder ‘executive’ genoemd omdat deze binnen de 
groep uitvoerende taken heeft, ondanks dat de functie waarvoor deze wordt beoordeeld niet-uitvoerend 
is. 
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verantwoording verschuldigd is. Daartoe moet men inzicht hebben in de 
governanceregelingen en structuur van de instelling. En dat kan betekenen dat 
het lid tijd vrij moet maken voor permanente opleiding en ontwikkeling. 

De leden van het leidinggevend orgaan in zowel zijn bestuursfunctie als zijn 
toezichtsfunctie zijn ook in staat hun taken te vervullen in perioden van sterk 
verhoogde activiteit, zoals een reorganisatie, de verhuizing van de kredietinstelling, 
een acquisitie, een fusie, een overname of een crisissituatie, of als gevolg van een 
groot probleem bij een of meer van de bedrijfsactiviteiten, rekening houdend met het 
feit dat in dergelijke perioden kan worden geëist dat meer tijd aan de taken wordt 
besteed dan normaal. 

3.4.3.1 Kwantitatieve beoordeling: meerdere bestuursfuncties 

Limieten aan het aantal bestuursfuncties 

Krachtens artikel 91, lid 3, van de CRD is het aantal bestuursfuncties dat door een 
lid van het leidinggevend orgaan in een belangrijke CRD-instelling mag worden 
bekleed beperkt tot: 

• een uitvoerende bestuursfunctie en twee niet-uitvoerende bestuursfuncties; 

• vier niet-uitvoerende bestuursfuncties. 

Bestuursfuncties in organisaties die niet hoofdzakelijk commerciële doelen nastreven 
tellen echter niet mee voor bovenstaande limieten. Desalniettemin kan het zitting 
hebben in het leidinggevend orgaan van dergelijke organisaties van invloed zijn op 
de totale tijdsbesteding en dit moet dan ook als onderdeel van de aanvraag in het 
kader van de beoordeling van deskundigheid en betrouwbaarheid worden 
opgegeven. 

Bepaalde combinaties van bestuursfuncties tellen als één enkele bestuursfunctie 
(‘bevoorrechte telling’):45 

• bestuursfuncties binnen dezelfde groep; 

• bestuursfuncties die worden vervuld binnen instellingen die lid zijn van 
hetzelfde institutionele protectiestelsel; 

• bestuursfuncties die worden vervuld binnen entiteiten waarin een instelling een 
gekwalificeerde deelneming heeft. 

In de nationale wetgeving waarin de CRD is omgezet wordt nader uitgewerkt hoe 
deze concepten dienen te worden geïnterpreteerd en hoe de tellingsregels dienen te 
worden toegepast. 

 
45  Artikel 91, lid 4, CRD. 
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Toepassing bevoorrechte telling 

Onverlet de nationale wetgeving houdt de ECB bij haar telmethode rekening met de 
geconsolideerde situatie (op basis van de consolidatiekring voor de financiële 
verslaggeving) bij de beoordeling van de groepscontext.46 

De bestuursfuncties van één te benoemen persoon bij de entiteiten A t/m E in het 
onderstaande voorbeeld worden geteld als twee bestuursfuncties. (De door de te 
benoemen persoon vervulde bestuursfuncties bij de entiteiten A, B en C worden 
geteld als één bestuursfunctie. De bestuursfuncties van de te benoemen persoon bij 
de entiteiten D en E tellen ook als één bestuursfunctie, omdat gekwalificeerde 
deelnemingen binnen een groep als één tellen). 

Figuur 2 
Telling van meerdere bestuursfuncties 

 

 

Als de te benoemen persoon geen bestuursfunctie bij entiteit A vervult, dan geldt 
nog steeds de bevoorrechte telling voor gekwalificeerde deelnemingen. Zo worden 
de bestuursfuncties van een te benoemen persoon bij de entiteiten B, D en E in 
figuur 3 hieronder als twee geteld. (De door de te benoemen persoon vervulde 
bestuursfunctie bij entiteit B, die onderdeel van de groep is, en de als één 
bestuursfunctie getelde bestuursfuncties bij de gekwalificeerde deelnemingen van 
dezelfde groep (D en E) tellen samen als twee bestuursfuncties.) 

Figuur 3 
Telling van meerdere bestuursfuncties 

 

 

Als een te benoemen persoon zowel een uitvoerend als een niet-uitvoerend 
mandaat in een groep vervult, wordt het uitvoerende mandaat boven het niet-

 
46  In de nationale wetgeving wordt soms een striktere benadering gehanteerd, waarbij een groep in een 

CRD-context wordt gedefinieerd als beperkt tot de entiteiten die onder prudentieel geconsolideerd 
toezicht vallen. 

Tellen samen als 2

Topentiteit (A)

Dochteronderneming (B) Dochteronderneming (C)

Gekwalificeerde 
deelneming (D)

Gekwalificeerde 
deelneming (E)

Tellen samen als 2

Topentiteit (A)

Dochteronderneming (B)

Gekwalificeerde 
deelneming (D)

Gekwalificeerde 
deelneming (E)
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uitvoerende mandaat gesteld en de te benoemen persoon wordt geacht een 
uitvoerend mandaat te vervullen. 

Alle bestuursfuncties bij alle entiteiten worden meegeteld, ongeacht of ze bezoldigd 
zijn of niet. 

Zoals al eerder aangegeven tellen alle bestuursfuncties binnen hetzelfde 
institutionele protectiestelsel als één bestuursfunctie. Als de toepassing van deze 
regel tot een hoger aantal afzonderlijke bestuursfuncties leidt dan de toepassing van 
de regel betreffende het tellen van bestuursfuncties binnen groepen, geldt het 
laagste aantal afzonderlijke bestuursfuncties. (Worden bestuursfuncties bijvoorbeeld 
binnen twee groepen vervuld, in beide gevallen bij ondernemingen die al dan niet 
deel uitmaken van hetzelfde institutionele protectiestelsel, dan hoeven er maar twee 
afzonderlijke bestuursfuncties te worden geteld.) 

De CRD bepaalt tevens dat de bevoegde autoriteiten de leden van het leidinggevend 
orgaan toestemming kunnen verlenen nog één andere niet-uitvoerende 
bestuursfunctie te bekleden.47 

Bestuursfuncties bij organisaties die niet hoofdzakelijk 
commerciële doelen nastreven 

Deze mandaten worden niet meegeteld bij de bepaling van het aantal 
bestuursfuncties dat door een lid van een leidinggevend orgaan wordt vervuld (zie 
de hiervoor toegelichte tellingsregels). Of een organisatie48 niet hoofdzakelijk 
commerciële doelstellingen nastreeft, wordt beoordeeld aan de hand van twee 
elementen: 1) de aard van de doelstellingen (al dan niet commercieel), en 2) als 
wordt vastgesteld dat de organisatie wel degelijk commerciële doelstellingen 
nastreeft, of deze 'overheersend' zijn. 

Onder organisaties die niet hoofdzakelijk commerciële doelen nastreven voor de 
toepassing van artikel 91, lid 5, van de CRD vallen onder meer i) sport- of culturele 
verenigingen zonder winstoogmerk; ii) liefdadigheidsinstellingen; iii) 
kerkgenootschappen; iv) kamers van koophandel/vakbonden/beroepsverenigingen; 
v) organisaties die uitsluitend ten doel hebben de private economische belangen van 
leden van het leidinggevend orgaan te beheren en waarbij geen dagelijkse leiding 
door het lid van het leidinggevend orgaan vereist is; en vi) organisaties die geacht 
worden hoofdzakelijk niet-commerciële doelen na te streven op basis van nationale 
regelgeving. Andere organisaties kunnen nog steeds worden beschouwd als 
organisaties die niet hoofdzakelijk commerciële doelen nastreven nadat de 
bevoegde autoriteit de door kredietinstellingen overlegde elementen over de aard 
van de organisatie heeft beoordeeld en heeft vastgesteld dat de organisatie 
hoofdzakelijk niet-commerciële activiteiten ontplooit. 

 
47  Artikel 91, lid 6, CRD. 
48  ‘Organisatie’ is een neutrale term die niet naar een specifieke juridische structuur of definitie verwijst 

overeenkomstig het ondernemingsrecht, belastingrecht of andere wetgeving. De juridische vorm van 
een organisatie is derhalve niet relevant in de context van artikel 91, lid 5, CRD. 
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3.4.3.2 Kwalitatieve beoordeling: beoordelingsprocedure in twee stappen 

De ECB verwacht dat te benoemen personen voldoende tijd wijden aan de 
uitvoering van hun functie(s) bij de onder toezicht staande entiteit. Wat ‘voldoende 
tijd’ precies inhoudt, hangt echter af van de omvang en de activiteiten van de onder 
toezicht staande entiteit, de functie van de te benoemen persoon binnen de onder 
toezicht staande entiteit en de kennis en ervaring van die persoon. 

Of een te benoemen persoon voldoende tijd aan zijn of haar functie kan wijden, 
wordt in twee stappen beoordeeld. 

• Eerste stap: ‘standaardbeoordeling’. Op basis van de verschafte informatie 
bepaalt de ECB of de aangegeven te besteden tijd inderdaad voldoende is of 
dat er twijfel bestaat, wat een gedetailleerde beoordeling nodig maakt. 

• Tweede stap: ‘gedetailleerde beoordeling’. In het geval dat er na de 
standaardbeoordeling nog twijfel bestaat, wordt er een gedetailleerde 
beoordeling uitgevoerd en kan er om aanvullende informatie worden gevraagd. 

Deze benadering in twee stappen is geen kwestie van een afvinklijstje: per geval 
worden alle relevante factoren geanalyseerd en bijzonderheden meegewogen. De 
verstrekte indicatoren geven slechts een indicatie en leiden niet automatisch tot een 
negatief besluit. 

Eerste stap: 'standaardbeoordeling’ 

De standaardbeoordeling van te besteden tijd bestaat uit een evaluatie van de 
informatie die in de FAP-vragenlijst is verschaft met betrekking tot de hierna 
genoemde kwalitatieve factoren. 

Als er na overweging van deze kwalitatieve factoren geen uitstaande punten van 
zorg zijn, wordt de beoordeling in principe als positief aangemerkt en is er geen 
gedetailleerde beoordeling nodig. 

Blijft er daarentegen wel enig punt van zorg, dan wordt er een gedetailleerde 
beoordeling uitgevoerd (hieronder beschreven). Voor de inschatting of er een 
gedetailleerde beoordeling moet komen, wordt verder ook rekening gehouden met 
het verslag over de aangegeven tijdsbesteding van niet-uitvoerende bestuursleden 
binnen het SSM.49 

De kwalitatieve factoren voor de bepaling van de tijd die een lid van het 
leidinggevend orgaan aan zijn of haar functie kan besteden zijn onder andere: 

1. De te benoemen persoon profiteert van bevoorrechte telling of nultelling 
van bestuursfuncties. 

 
49  Report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM, augustus 2019. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
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2. De aangegeven werklast is om een of meer van de volgende redenen 
aanleiding voor twijfel. 

(a) De aangegeven totale werklast per jaar wordt als hoog beschouwd. 

(b) De gespecificeerde werklast voor de kredietinstelling ligt onder het cijfer 
voor vergelijkbare instellingen, op basis van eerdere FAP-beoordelingen 
door de ECB.50 

(c) Een onderlinge vergelijking51  van de tijdsbesteding van verschillende 
leden van het leidinggevend orgaan van dezelfde instelling levert 
inconsistenties op, bijvoorbeeld dat een te benoemen persoon zonder 
goed gemotiveerde redenen aanzienlijk minder tijd toewijst in vergelijking 
met anderen (die een vergelijkbare functie bekleden). 

(d) Uit een plausibiliteitscontrole komen inconsistenties naar voren, zoals: 

(i) De voorzitter kent minder tijd toe dan gewone niet-uitvoerende leden. 

(ii) De aan de kredietinstelling gewijde gespecificeerde werklast is 
extreem laag. 

(iii) Toelichting: in de regel dient het aantal door de te benoemen persoon 
opgegeven dagen te worden berekend rekening houdend met het 
aantal vergaderingen van het leidinggevend orgaan die hij of zij 
bijwoont, inclusief voorbereidings- en reistijd, naast ook de tijd die 
wordt besteed aan het doorgronden van het bedrijf van de 
kredietinstelling, inclusief eventuele jaarlijkse trainingen. Uitgaande 
van het evenredigheidsbeginsel is het noodzakelijk aantal dagen 
afhankelijk van de complexiteit, aard en omvang van de instelling (zie 
kwalitatieve factoren). Als een te benoemen persoon (van een 
bepaalde kredietinstelling) eveneens een mandaat vervult bij een 
moederentiteit of organisatie die zich bezighoudt met het bedrijf van 
de instelling, dient de instelling in de opgave van de te besteden tijd 
ook de tijdsbesteding bij de moederentiteit of die organisatie mee te 
tellen of, als alternatief, een verwijzing naar de tijd die de te 
benoemen persoon heeft toegewezen. Die verwijzing omvat waar 
mogelijk ook de specifieke problemen waar de moederonderneming 
of organisatie mee te maken heeft gehad. Bij de kredietinstelling kan 
die informatie worden opgevraagd indien deze niet in de verstrekte 
FAP-vragenlijst is vermeld. 

(iv) De werklast komt niet overeen met wat er in dezelfde of eerdere FAP-
aanvragen voor dezelfde te benoemen persoon is aangegeven, dat 
wil zeggen dat de werklast voor dezelfde of vergelijkbare entiteiten 
aanzienlijk van elkaar verschilt. 

 
50  De gespecificeerde werklast kan worden gecontroleerd aan de hand van specifieke benchmarks uit het 

verslag over de aangegeven tijdsbesteding van niet-uitvoerende bestuursleden binnen het SSM. 
51 Zie voetnoot 49. 
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(v) Andere relevante inconsistenties. 

3. Er zijn andere factoren van toepassing (op basis van de voor de NBA of 
ECB beschikbare informatie), zoals: 

(a) Het aanwezigheidspercentage bij vergaderingen (indien die informatie 
beschikbaar is) is laag. 

(b) De te benoemen persoon heeft te maken met een extra werklast, 
bijvoorbeeld aanvullende verantwoordelijkheden zoals het lidmaatschap 
van een comité of bestuursfuncties die bij het tellen niet in aanmerking 
worden genomen (uit hoofde van artikel 91, de leden 4 en 5, van de CRD). 

(c) Het JST verstrekt andere relevante informatie. 

Tweede stap: ‘gedetailleerde beoordeling’ 

Indien er na de uitvoering van de standaardbeoordeling nog twijfel bestaat, kunnen 
de volgende factoren in ogenschouw worden genomen (indien relevant) bij de 
beoordeling of de te benoemen persoon voldoende tijd aan de functie kan besteden. 

Een gedetailleerde beoordeling is altijd maatwerk en de onderstaande lijst van 
mee te wegen factoren is niet uitputtend. 

1. Instellingsgebonden factoren. Deze factoren hebben betrekking op de 
kenmerken van de onder toezicht staande entiteit waarbij de benoeming wordt 
gedaan. 

(a) Omvang balans en complexiteit van de bedrijfsactiviteiten 
De benodigde tijdsbesteding kan omvangrijker zijn bij: 

(i) grote en/of complexe instellingen, in het bijzonder als deze de 
consoliderende rol op het niveau van de groep of subgroep vervullen; 

(ii) instellingen met het karakter van een ‘overbruggingsbank’ of een ‘bad 
bank’ in verband met de tenuitvoerlegging van complexe 
afwikkelingsmaatregelen, zoals de verkoop of afschrijving van 
portefeuilles niet-renderende leningen (NPL's). 

De benodigde tijdsbesteding kan geringer zijn bij: 

(i) een kredietinstelling met een kleine balans en een eenvoudig 
bedrijfsmodel, zoals een coöperatieve bank, of een kleine 
dochteronderneming of instelling die binnen een groep een gering 
totaal gewicht hebben; 

(ii) een kredietinstelling die zich binnen de groep heeft gespecialiseerd 
op het gebied van één bepaalde bedrijfsactiviteit (zoals leasing of 
factoring); 
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(iii) een kredietinstelling waar bepaalde functies of bedrijfsactiviteiten 
(zoals risicobeheer, audit, IT) voor de groep worden uitgevoerd. 

(b) Specifieke fase levenscyclus 
De benodigde tijdsbesteding kan omvangrijker zijn in het geval van een 
kredietinstelling die zich in een arbeidsintensieve fase van de levenscyclus 
van het bedrijf bevindt, zoals: 

(i) primaire vestiging van bankactiviteiten, in geval van een nieuwe 
vergunning als instelling, of nadat de instelling is omgezet naar een 
onder toezicht staande entiteit van bijvoorbeeld een 
betalingsinstelling; 

(ii) vergaande wijzigingen in het bedrijfsmodel van de kredietinstelling, 
bijvoorbeeld een overname waarin de kredietinstelling de 
overnemende partij dan wel het doelwit was; 

(iii) tenuitvoerlegging van een herstelplan of een afwikkelingsplan, in het 
bijzonder als de opgelegde maatregelen verband houden met 
staatssteun en/of via rechtszaken worden aangevochten; 

(iv) andere specifieke situaties die de normale bedrijfsactiviteiten van de 
kredietinstelling beïnvloeden, zoals de noodzaak om een naderende 
reputatiecrisis te beheersen of de toepassing van vroegtijdige-
interventiemaatregelen door de bevoegde autoriteiten. 

De benodigde tijdsbesteding kan geringer zijn bij een kredietinstelling die 
al een aantal jaren geen ‘nieuwe’ bankactiviteiten meer onderneemt, dat 
wil zeggen in afbouwstand staat totdat de lopende contracten zijn 
afgerond. Indien dat afbouwproces echter gepaard gaat met staatssteun 
en/of wezenlijke rechtsgeschillen, dan kan dat de complexiteit van de rol 
van het bestuurslid vergroten en daarmee ook het tijdsbeslag. 

2. Functiegebonden factoren. Deze factoren hebben betrekking op de 
kenmerken van de specifieke functie binnen de kredietinstelling waarvoor de 
benoeming wordt gedaan. 
De benodigde tijdsbesteding kan omvangrijker zijn bij functies waaraan 
specifieke taken verbonden zijn, indien al bekend op het moment van de 
beoordeling: 

(a) functies die uitvoerend (in plaats van niet-uitvoerend) van aard zijn; 

(b) functies waaronder de rol van voorzitter (uitvoerend of niet-uitvoerend); 
functies die samenhangen met het voorzitten van of deelnemen aan 
comités op het niveau van het leidinggevend orgaan (bijv. het 
benoemings-, remuneratie-, audit- of risicocomité); functies die 
samenhangen met toezicht op specifieke onafhankelijke gebieden (bijv. 
audit); 
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(c) functies die samenhangen met andere specifieke mandaten (bijvoorbeeld 
een functie met nadere verantwoordelijkheden die zorgen voor een 
permanente additionele werklast). 

De benodigde tijdsbesteding kan geringer zijn als bij de uitoefening van de 
functie geprofiteerd wordt van specifieke synergieën met functies die de te 
benoemen persoon tegelijkertijd binnen dezelfde groep vervult. Dat kan in het 
bijzonder het geval zijn als: 

(a) de te benoemen persoon dezelfde functie vervult (bijv. niet-uitvoerend lid 
van het leidinggevend orgaan) bij diverse dochterondernemingen die een 
vergelijkbaar bedrijfsmodel hanteren en/of in hetzelfde geografische 
gebied zijn geconcentreerd (‘horizontale’ synergieën); 

(b) de te benoemen persoon functies op verschillende niveaus binnen de 
groep vervult, waarbij de reikwijdte van de verantwoordelijkheden van de 
te benoemen persoon op het hogere niveau (bijv. als uitvoerend lid van het 
leidinggevend orgaan van de entiteit op het hogere niveau) nauw aansluit 
bij de door de te benoemen persoon uit te vervullen verantwoordelijkheden 
op het lagere niveau (bijv. als niet-uitvoerend lid van het leidinggevend 
orgaan van de entiteit op het lagere niveau) ('verticale' synergieën); 

(c) de te benoemen persoon lid is van het leidinggevende orgaan in zijn 
toezichtsfunctie in de rol van vertegenwoordiger van het personeel en 
bekleedt een (fulltime) functie binnen de instelling. 

3. Factoren gebonden aan de te benoemen persoon. Deze factoren hebben 
betrekking op de kwalificaties, ervaring en omstandigheden van de te 
benoemen persoon. 

(a) De benodigde tijdsbesteding kan omvangrijker zijn voor een te 
benoemen persoon waarvoor opleidingsbehoeften zijn gesignaleerd als 
gevolg van lacunes in zijn of haar theoretische kennis en/of praktische 
ervaring. 

(b) Indien een te benoemen persoon gedurende een periode training behoeft, 
dient deze periode te worden afgetrokken van de voorgenomen 
tijdsbesteding van de te benoemen persoon, in het bijzonder in het eerste 
jaar. 

(c) De benodigde tijdsbesteding kan geringer zijn als de te benoemen 
persoon beschikt over langdurige ervaring die direct verband houdt met de 
functie en/of vertrouwdheid met het bedrijf van de kredietinstelling en/of de 
groep. 
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Figuur 4 
Beoordeling tijdsbesteding 

 

 

3.5 Collectieve geschiktheid van het leidinggevend orgaan 

Het leidinggevend orgaan beschikt in zijn geheel genomen over voldoende kennis, 
vaardigheden en ervaring om inzicht te hebben in de bedrijfsactiviteiten van de 
instelling, met inbegrip van de voornaamste risico's.52 

In dit onderdeel van de gids wordt uiteengezet welke stappen er worden 
ondernomen om de collectieve geschiktheid te beoordelen in het kader van een 
deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling. Opgemerkt moet worden dat bij 
de voordracht van een te benoemen persoon voor een deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbeoordeling de kredietinstelling ook een beoordeling moet 
uitvoeren van de collectieve geschiktheid van het leidinggevend orgaan. Dat komt 
bovenop het lopende toezicht op de collectieve geschiktheid door de JST’s. 

De eis van collectieve geschiktheid betekent dat de kredietinstelling verantwoordelijk 
is voor de benoeming van een leidinggevend orgaan dat geschikt is en collectief 
over toereikende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt die nodig zijn voor het 
prudent en doeltreffend beheer van de instelling. Er dient een voldoende aantal 
leden met kennis op elk gebied te zijn om doeltreffende discussies te kunnen 
voeren, (voorgenomen) besluiten aan te kunnen vechten en stevig onderbouwde 
besluiten te kunnen nemen. 

De leden van het leidinggevend orgaan dienen collectief over de nodige 
vaardigheden te beschikken om hun standpunten te presenteren en om de 
besluitvorming binnen het leidinggevend orgaan te beïnvloeden. Daartoe moet de 
kredietinstelling zorgen dat de leden van het leidinggevend orgaan zowel individueel 

 
52  Artikel 91, lid 7, CRD. 
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geschikt zijn als collectief geschikt door middel van de samenstelling van het 
leidinggevend orgaan in zijn geheel. 

De relevante collectieve kennis, vaardigheden en ervaring van het leidinggevend 
orgaan zijn afhankelijk van de belangrijkste kenmerken van de instelling. Bij de 
bepaling van de samenstelling van het leidinggevend orgaan als geheel dient de 
kredietinstelling rekening te houden met het bedrijfsmodel/de bedrijfsmodellen, de 
strategie, de risicobereidheid en het feitelijke risicoprofiel van de onderneming, 
evenals de aard, het bereik en de locatie van de (bedrijfs)activiteiten. 

Voor doeltreffende collectieve geschiktheid is onder andere voldoende kennis van de 
volgende zaken nodig: 

• het bedrijf van de kredietinstelling en de belangrijkste risico's die daaraan zijn 
verbonden; 

• alle belangrijke activiteiten van de instelling; 

• de governance van de instelling; 

• relevante (financiële) deskundigheidsgebieden voor de sector, waaronder 
financiële en kapitaalmarkten, solvabiliteit en modellen; 

• managementvaardigheden en -ervaring; 

• financiële administratie en verslaglegging; 

• strategische planning;  

• risicobeheer, compliance en interne audit; 

• informatietechnologie en beveiliging; 

• klimaat- en milieurisico’s;53 

• lokale, regionale en mondiale markten, indien van toepassing; 

• het wet- en regelgevingskader; 

• het besturen van (inter)nationale groepen en beheren van aan groepsstructuren 
verbonden risico's, indien van toepassing. 

Deze terreinen kunnen door de kredietinstelling worden beoordeeld aan de hand van 
een geschiktheidsmatrix54 en deze beoordeling kan verder worden ondersteund 
door het lopende toezicht door het JST. Het gebruik van een geschiktheidsmatrix als 
middel voor zelfevaluatie is door de EBA en ESMA aangeduid als best practice in de 
gezamenlijke richtsnoeren inzake geschiktheid. De ECB sluit zich hierbij aan. 

 
53  Van het leidinggevend orgaan wordt verwacht dat het bij het beoordelen van de collectieve 

geschiktheid van zijn leden rekening houdt met de kennis, vaardigheden en ervaring van die leden op 
het gebied van klimaat- en milieurisico's. Gids inzake klimaat- en milieurisico's: toezichtsverwachtingen 
ten aanzien van risicobeheer en informatieverschaffing, Europese Centrale Bank, november 2020. 

54  Bijlage I: formulier voor de beoordeling van de collectieve geschiktheid. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.nl.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.nl.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.nl.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1639842/Annex+I+-+Template+for+the+assessment+of+collective+suitability.xlsx/efd99c95-0657-4304-be08-c98f9dd59b20
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Klimaat- en milieurisico's en collectieve geschiktheid van het 
leidinggevend orgaan 

Klimaat- en milieurisico's worden algemeen erkend als een bron van aanzienlijk 
financieel risico. Toereikende kennis van klimaat- en milieurisico's is derhalve een 
essentiële eis om te concluderen dat een leidinggevend orgaan collectief voldoende 
geschikt is. Op mondiaal, Europees en nationaal niveau worden diverse initiatieven 
ontplooid die moeten bijdragen aan de weerbaarheid van het financiële stelsel vanuit 
het perspectief van het prudentiële toezicht.55 Het leidinggevend orgaan van een 
kredietinstelling is het best in staat ervoor te zorgen dat bij de formulering van de 
algemene bedrijfsstrategie, de bedrijfsdoelstellingen en het risicobeheerkader 
rekening wordt gehouden met klimaat- en milieurisico's en doeltreffend toezicht op 
klimaat- en milieurisico's te houden.56 Op dit specifieke terrein zijn voldoende 
collectieve kennis, vaardigheden en ervaring van de leden van het leidinggevend 
orgaan noodzakelijk voor een gedegen en doeltreffend beheer van de risico's 
waaraan de instelling is of mogelijk wordt blootgesteld. Doeltreffend toezicht vereist 
voldoende inzicht in klimaat- en milieurisico's van het leidinggevend orgaan in zijn 
toezichtsfunctie.57 

Diversiteit binnen de collectieve geschiktheid van het leidinggevend 
orgaan 

De ECB ondersteunt diversiteit en vindt het belangrijk dat de leidinggevende 
organen van de onder toezicht staande entiteiten diverser worden.58 Door een 
waaier van achtergronden, ervaring, waarden, meningen en standpunten te 
stimuleren, kan het besluitvormingsproces voor strategieën en het nemen van 
risico's binnen instellingen positief worden beïnvloed. Diversiteit in al haar facetten 
geeft steun aan de besluitvormende organen van instellingen.59 De stimulering van 

 
55  Zie voor het perspectief van het prudentiële toezicht in het bijzonder de volgende ontwikkelingen en 

publicaties in de wet- en regelgeving: Mededeling van de Commissie, Actieplan: duurzame groei 
financieren, COM(2018) 97 definitief, maart 2018; Verordening (EU) 2020/852 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 (PB L 198 van 22.6.2020, blz. 13); 
Verordening (EU) 2019/2089 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening 
(EU) 2016/1011 inzake EU klimaattransitiebenchmarks en op de Overeenkomst van Parijs afgestemde 
EU-benchmarks en informatieverschaffing over duurzaamheid over benchmarks (PB L 317 van 
9.12.2019, blz. 17); Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (PB L 317 van 9.12.2019, blz. 
1); Guide for Supervisors: Integrating climate-related and environmental risks into prudential 
supervision, Network for Greening the Financial System, mei 2020; Discussion paper on management 
and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms (EBA/DP/2020/03), Europese 
Bankautoriteit, 30 oktober 2020; Gids inzake klimaat- en milieurisico's:  toezichtsverwachtingen ten 
aanzien van risicobeheer en informatieverschaffing, Europese Centrale Bank, november 2020. 

56  Verwachting 3, Gids inzake klimaat en milieurisico's – Toezichtsverwachtingen ten aanzien van 
risicobeheer en informatieverschaffing, Europese Centrale Bank, november 2020. 

57  Verwachtingen 3.2, 3.3 en 3.4, Gids inzake klimaat en milieurisico's –  toezichtsverwachtingen ten 
aanzien van risicobeheer en informatieverschaffing, Europese Centrale Bank, november 2020. 

58  Zie bijvoorbeeld het openingswoord van Frank Elderson bij de zitting van de Commissie economische 
en monetaire zaken van het Europees Parlement op 9 november 2020; het artikel in de Supervision 
Newsletter van 14 februari 2018 over geschiktheid met het oog op betere governance (‘Fit and proper 
for better governance’); de toespraak van Elisabeth McCaul op 3 december 2020 over bankbesturen 
en toezichtsverwachtingen (‘Bank boards and supervisory expectations’), en Supervision Blog, ‘ECB-
Bankentoezicht wil meer diversiteit binnen banken’, 15 juni 2021.  

59  EBA Report on the benchmarking of diversity practices, 8 juli 2016.  

https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/speeches-oud/opening-statement-by-frank-elderson-to-the-economic-and-monetary-affairs-committee-of-the-european-parliament/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/newsletter/2018/html/ssm.nl180214_4.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/newsletter/2018/html/ssm.nl180214_4.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2020/html/ssm.sp201203%7E4c2c39db9d.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/blog/2021/html/ssm.blog210615%7E31020cb68d.nl.html
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1360107/334ed368-7e40-460e-a2d0-bbdc4fd1d4c1/EBA-Op-2016-10%20%28Report%20on%20the%20benchmarking%20of%20diversity%20practices%29.pdf?retry=1
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diversiteit binnen het leidinggevend orgaan is verankerd in de CRD. Overeenkomstig 
de CRD moeten instellingen diversiteit als een van de criteria voor de samenstelling 
van het leidinggevend orgaan hanteren om het risicotoezicht evenals de veerkracht 
van instellingen te verbeteren, en wordt van instellingen verwacht dat ze diversiteit in 
het wervingsbeleid opnemen. Volgens de CRD is vooral het evenwicht tussen 
mannen en vrouwen belangrijk voor een passende vertegenwoordiging van de 
bevolking in het bestuur van een bank.60 Er zijn hiertoe eisen geformuleerd voor het 
wervingsbeleid en de bepaling en realisatie van een doelstelling voor het 
ondervertegenwoordigde geslacht.61 Diversiteit kan verschillende aspecten hebben 
die belangrijk zijn voor het beter functioneren van het leidinggevend orgaan. Hiertoe 
behoren naast geslacht onder meer opleiding en professionele achtergrond, 
geografische herkomst62 en leeftijd, ter ondersteuning van het beter functioneren 
van het leidinggevend orgaan.63 Om onafhankelijke meningen en een kritische 
ingesteldheid verder te bevorderen wordt, indien nationale wetgeving dat toestaat, 
rekening gehouden met deze andere diversiteitsaspecten.64  

Tegen deze achtergrond beoordeelt de ECB genderdiversiteit als component van 
collectieve geschiktheid als de nationale wetgeving dat toelaat. De ECB houdt bij 
haar beoordelingen ook rekening met diversiteit op het gebied van ervaring en 
achtergrond. De ECB doet in lidstaten waar de nationale wetgeving instellingen 
oplegt om mensen te benoemen conform het interne beleid of van instellingen 
verlangt dat een vast percentage van het leidinggevend orgaan van het 
ondervertegenwoordigde geslacht is, een aanbeveling of legt in het FAP-besluit een 
verplichting op om bij huidige of komende benoemingen zich aan quota's voor de 
man/vrouw-verhouding te houden. Opgemerkt moet verder worden dat de FAP-
beoordeling van diversiteit verbonden is met het dagelijkse toezicht: een eventueel 
falen om zich aan de genderquota te houden wordt als onderdeel van het lopende 
toezicht onder de aandacht van de onder toezicht staande entiteit gebracht. In haar 
FAP-besluiten verwijst de ECB daarnaast ook naar eventuele relevante 
diversiteitsbevindingen in de governancebeoordelingen.65 Met het oog op de nadere 
aanscherping en stroomlijning van de diversiteitsbeoordeling als component van 
collectieve geschiktheid ontwikkelt de ECB nader beleid op dit gebied via haar 
netwerk met de NBA's. 

 
60  CRD-overweging 60: het fenomeen ‘groepsdenken’. 
61  Het wervingsbeleid van een instelling dient een selectie te stimuleren uit een shortlist waarop de 

namen van zowel mannen als vrouwen staan. Het benoemingscomité van een belangrijke CRD-
instelling dient onder andere de diversiteit van het leidinggevend orgaan te evalueren, een streefcijfer 
vast te stellen voor de vertegenwoordiging van het ondervertegenwoordigde geslacht in het 
leidinggevend orgaan en beleid uit te stippelen om het aantal vertegenwoordigers van het 
ondervertegenwoordigde geslacht te vergroten en op die manier het streefcijfer te halen. Dat 
streefcijfer, het beleid en de uitvoering daarvan dienen te worden gepubliceerd. Zie overweging 60, 
artikel 88, lid 2, en artikel 91, lid 10, van de CRD. 

62  Volgens de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid betekent 
geografische herkomst de regio waar een persoon een culturele of professionele achtergrond heeft 
verworven of waar hij is opgeleid, Onderwerp, toepassingsgebied en definities, punt 15. 

63  Gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid, titel V, punt 105. 
64  Gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid, Achtergrond en motivering, de 

punten 42 en 43. 
65  Op basis van de uitkomsten van themaonderzoeken bijvoorbeeld, of informatie die in het kader van de 

procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (supervisory review and evaluation process – SREP) 
is vergaard. 
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3.5.1 Informatie 

In overeenstemming met de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren 
inzake geschiktheid is bij de indiening van een aanvraag voor een deskundigheids- 
en betrouwbaarheidstoetsing ten minste de volgende informatie van de 
kredietinstelling over de collectieve geschiktheid van het leidinggevend orgaan voor 
de beoordeling nodig: 

• een lijst met namen van de leden van het leidinggevend orgaan, de functies die 
zij bekleden, hun vaardigheden en belangrijkste deskundigheidsgebieden; 

• een verklaring betreffende de totale beoordeling door de instelling van de 
collectieve geschiktheid van het leidinggevend orgaan in zijn geheel, waaronder 
een verklaring hoe de te benoemen persoon past in de algehele geschiktheid 
van het leidinggevend orgaan (dat wil zeggen na een beoordeling met behulp 
van de geschiktheidsmatrix of een andere methode die door de onder toezicht 
staande entiteit is gekozen of door de desbetreffende NBA wordt geëist). 
Hiertoe behoort ook de identificatie van eventuele leemtes of zwakke punten en 
de maatregelen die zijn opgelegd om deze aan te pakken, alsook de mate 
waarin de te benoemen persoon bijdraagt aan het oplossen van sommige of al 
deze zwakke punten. 

• De informatie hierover wordt ontleend aan de onderliggende documentatie (bijv. 
de FAP-vragenlijst). 

3.5.2 Beoordelingsaanpak 

Voor de beoordeling van de collectieve geschiktheid wordt rekening gehouden met 
de verstrekte informatie in de onderliggende documentatie (bijv. de FAP-vragenlijst). 
Op basis van die informatie beoordeelt de bevoegde autoriteit in welke mate de te 
benoemen persoon bijdraagt aan de collectieve geschiktheid en het verhelpen van 
gesignaleerde zwakke punten. Bovendien wordt, waar van toepassing, rekening 
gehouden met de naleving van nationale eisen aan genderdiversiteit. 

3.5.2.1 Praktische voorbeelden 

1. Indien een te benoemen persoon wordt voorgedragen als vervanging van een 
aftredende bestuurder met speciale kennis die de kredietinstelling echt nodig 
heeft op het collectieve niveau van het leidinggevend orgaan omdat dat gebied 
als van kritiek belang is aangemerkt, kan in de verklaring worden toegelicht op 
welke manier de te benoemen persoon die leemte opvult. Het kritieke belang 
kan bijvoorbeeld blijken uit eerdere zelfevaluaties (bijv. kennis van een bepaald 
zeer gespecialiseerd organisatieonderdeel van de instelling). 

2. Als de recentste zelfevaluatie zwakke plekken in de collectieve geschiktheid 
aan het licht had gebracht, een en ander was besproken met het JST en een 
actieplan overeen was gekomen, kan er in de verklaring worden verwezen naar 
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de manier waarop de benoeming kan bijdragen aan de realisatie van de 
doelstellingen van het actieplan. 

3. Als de kredietinstelling haar bedrijfsactiviteiten heeft verlegd (in verband met 
fusies, desinvesteringen of uitbreidingen) kan uit de jongste zelfevaluatie blijken 
dat het leidinggevend orgaan als gevolg van die nieuwe activiteiten over andere 
kennis en ervaring moet beschikken. In zo'n geval kan er in de verklaring 
worden aangegeven welke andere kennis en ervaring de te benoemen persoon 
meebrengt. 

3.5.2.2 Lacunes dichten  

De kredietinstelling is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het vaststellen van 
lacunes in de collectieve geschiktheid door middel van de beoordeling van haar 
leidinggevend orgaan. Het toezicht op de collectieve geschiktheid van het 
leidinggevend orgaan behoort tot het lopende toezicht op de governance. Het is aan 
de kredietinstelling dit te rapporteren aan en te bespreken met het JST. Het JST kan 
bij twijfel over de toereikendheid van de collectieve kennis, vaardigheden en ervaring 
van het leidinggevend orgaan vragen om een exemplaar van de zelfevaluatie inzake 
de collectieve geschiktheid. Het JST kan daarnaast bewijsstukken ter ondersteuning 
van de zelfevaluatie opvragen. 

3.6 Beoordeling individuele verantwoordingsplicht 
bestuursleden 

Van leden van het leidinggevend orgaan van een instelling (in zowel zijn bestuurs- 
als zijn toezichtsfunctie) wordt verwacht dat ze voldoende kennis hebben van en 
bijdragen aan die gebieden waarvoor ieder lid collectief verantwoording verschuldigd 
is samen met de andere leden van het leidinggevend orgaan, zelfs als een 
individueel lid als enige verantwoordelijk is voor een specifiek gebied. 

Hiervoor moet men ook inzicht hebben in de governanceregelingen en -structuur, de 
bedrijfsvoering, risico's en risicobeheerstrategie van de instelling. Om die reden 
moeten de leden van het leidinggevend orgaan volledig op de hoogte worden 
gehouden van alle relevante zaken, zodat ze actief en doorlopend kunnen bijdragen 
aan, kritische kanttekeningen kunnen zetten bij en kunnen discussiëren over de 
strategieën en besluiten van het management. 

Het feit dat een lid van het leidinggevend orgaan geen specifieke rol vervult of als 
enige verantwoordelijk is voor een bepaald gebied ontslaat hem of haar nog niet van 
de noodzaak om over dit inzicht te beschikken en dus zich goed geïnformeerd en 
actief op bestuursdiscussies en -besluiten voor te bereiden en zich daarin te 
mengen. 

Hieruit volgt dat een lid van het leidinggevend orgaan dat een functie bij de instelling 
bekleedt of bekleedde op het moment dat aan bepaalde bevindingen (bijv. 
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witwassen, fraude of andere bevindingen uit inspecties ter plaatse dan wel juridische 
procedures) ten grondslag liggende feiten zich voordeden, verantwoordelijk kan zijn 
voor die bevindingen. Dit geldt zelfs als er geen verband is tussen zijn of haar eigen 
rol en verantwoordelijkheden in het leidinggevend orgaan en die bevindingen. 

Onverminderd eventuele andere specifieke relevante omstandigheden, kunnen 
feiten die aangeven dat een te benoemen persoon individueel verantwoordelijk 
kan worden gesteld voor het niet naleven van de collectieve verantwoordelijkheid 
voor het naar behoren aanpakken van de aan de bevindingen ten grondslag 
liggende problematiek van invloed zijn op de geschiktheid van die persoon voor de 
functie. 

De timing, relevantie en ernst van de bevindingen worden meegewogen bij de 
beoordeling van de individuele verantwoordelijkheid. 

Deze aanpak wordt toegepast in samenhang met de deskundigheids- en 
betrouwbaarheidscriteria die in de paragrafen 3.1–3.3 van deze gids worden 
beschreven. 

3.6.1 Reikwijdte 

De beoordeling van individuele verantwoordelijkheid valt binnen de reikwijdte van 
een deskundigheids- en betrouwbaarheidstoets als aan elk van de volgende criteria 
wordt voldaan: 

1. de te benoemen persoon is66 of was lid van het leidinggevend orgaan bij een 
van de volgende entiteiten op het moment dat de aan de bevindingen ten 
grondslag liggende feiten zich voordeden (de ‘oorsprongsentiteit’): 

(a) een kredietinstelling inclusief alle dochterondernemingen, bijkantoren en 
houdstermaatschappijen in de Europese Economische Ruimte (EER); of 

(b) een gereglementeerde entiteit uit de financiële sector, zoals gedefinieerd 
in de CRR;67 en 

2. in het geval dat de te benoemen persoon opgaat voor (her)benoeming in de 
functie van voorzitter, CEO en/of uitvoerend lid van het leidinggevend orgaan in 
een van de volgende entiteiten (de ‘bestemmingsentiteit’): 

(a) een onder toezicht staande entiteit op het hoogste consolidatieniveau van 
een belangrijke onder toezicht staande groep; 

(b) een kredietinstelling met het hoogste balanstotaal (totale waarde van de 
activa) in een belangrijke onder toezicht staande groep, indien deze 
entiteit een andere is dan de hiervoor onder punt a) genoemde entiteit; 

 
66  De te benoemen persoon/degene die wordt beoordeeld kan solliciteren naar een nieuwe functie bij 

dezelfde entiteit, bijvoorbeeld een interne promotie of verandering van functie. 
67  Artikel 4, punt 27, van de CRR. 
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(c) een belangrijke onder toezicht staande entiteit die geen onderdeel is van 
een belangrijke onder toezicht staande groep; of 

(d) een onder toezicht staande entiteit met een balanstotaal van ten minste 
EUR 30 miljard. 

3.6.2 Bevindingen 

Door een toezichthouder als recent, relevant en ernstig aangemerkte bevindingen 
worden meegenomen bij de afweging van de individuele verantwoordelijkheid van 
een te benoemen persoon. Die bevindingen kunnen van toezichthoudende, 
regelgevende of gerechtelijke aard zijn en betrekking hebben op overtredingen van 
wet- of regelgeving, of tekortkomingen in de activiteiten van de instelling. 

Onder bevindingen wordt verstaan de feiten die zijn vastgesteld door een instantie of 
autoriteit die bevoegd is ervoor te zorgen en erop toe te zien dat wet- en regelgeving 
wordt nageleefd en/of bij overtredingen of tekortkomingen maatregelen68 op te 
leggen. 

In ogenschouw genomen worden de bevindingen van de volgende instanties of 
autoriteiten: 

(a) een bevoegde autoriteit,69 een bevoegde rechterlijke of vervolgende 
autoriteit; 

(b) een autoriteit voor belastingen, mededinging of gegevensbescherming; of 

(c) autoriteiten die toezicht uitoefenen op niet-bancaire financiële instellingen. 

De volgende niet-uitputtende lijst met informatie met betrekking tot de 
eerdergenoemde instanties en autoriteiten kan in ogenschouw worden genomen: 

(a) toezichtsmaatregelen (waarschuwing, aanwijzing, dwangsommen, 
sancties, etc.); 

(b) schikkingen;70 

(c) definitieve  rechterlijke uitspraken, zelfs als er een beroepsprocedure 
loopt; en/of 

(d) verslagen van inspecties ter plaatse en SREP-brieven,71 indien die leiden 
tot toezichtsmaatregelen. 

 
68  Gedefinieerd volgens de nationale bepalingen tot omzetting van de artikelen 64 tot en met 67 en 102 

tot en met 104 van de CRD. 
69  Hiertoe behoren onder meer nationale AML-/marktautoriteiten, de ECB, andere NBA's, toezichthouders 

in derde landen (bijv. de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), de Britse Financial 
Conduct Authority (FCA) en de Zwitserse toezichthouder op de financiële markten (FINMA)). 

70  Waar mogelijk conform de nationale wetgeving. 
71  Procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process). 
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3.6.2.1 Recente en relevante bevindingen 

Bevindingen zijn relevant als: 

• ze betrekking hebben op een overtreding van de wet- en regelgeving (bijv. op 
het gebied van het bankbedrijf, financiële dienstverlening, effectenmarkten, 
verzekeringsactiviteiten, AML/CTF, corruptie, marktmanipulatie, mededinging, 
gegevensbescherming of handel met voorkennis); en 

• de overtredingen of de tekortkomingen onder de aandacht van het 
leidinggevend orgaan zijn gebracht. 

Ook met de tijd die er sinds de bevindingen is verstreken, wordt rekening gehouden. 

3.6.2.2 Ernstige bevindingen 

Voor de beoordeling van individuele verantwoordelijkheid binnen de reikwijdte van 
een deskundigheids- en betrouwbaarheidstoets dienen de bevindingen tevens 
ernstig te zijn. Bevindingen gelden als ernstig als er sprake is van een aanzienlijke 
impact op de entiteit, de markt of de consument. 

De volgende niet-uitputtende lijst met indicatoren dient in ogenschouw te worden 
genomen (ter illustratie): 

(a) de bevoegde rechtbank of autoriteit heeft structurele, dieperliggende 
oorzaken of systeemtekortkomingen gevonden; 

(b) de inbreuk heeft enige tijd geduurd (dat wil zeggen, het was geen 
eenmalige gebeurtenis); 

(c) uit de bevindingen blijkt het bestaan van criminele activiteiten, fraude, een 
negatieve invloed op consumentenvertrouwen of financieel systeemrisico; 

(d) als gevolg van de bevindingen werd de instelling geliquideerd of deze was 
het onderwerp van een bail-out of een herstructurerings-, herstel- of 
afwikkelingsprocedure; 

(e) de ernst van de opgelegde boete of maatregel als gevolg van de 
bevindingen, binnen het nationaal juridisch kader. 
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Tabel 4 
Algemene samenvatting van beoordeling van recente, relevante en ernstige 
bevindingen 

Elementen bevindingen Indicator Voorbeelden 

Bevindingen Feiten worden vastgesteld door een 
instantie of autoriteit met de 
bevoegdheid om ervoor te zorgen 
en erop toe te zien dat de wet- en 
regelgeving wordt nageleefd en in 
te grijpen bij overtredingen of 
tekortkomingen (bijv. sancties, 
toezichtsmaatregelen opleggen). 

Een bevoegde autoriteit, een bevoegde rechterlijke of 
vervolgende autoriteit; een autoriteit voor belastingen, 
mededinging of gegevensbescherming; en autoriteiten die 
toezicht uitoefenen op niet-bancaire financiële instellingen. 

Toezichtsmaatregelen (waarschuwing, aanwijzing, 
dwangsommen, sancties etc.), schikkingen, definitieve rechterlijke 
uitspraken, zelfs als er een beroepsprocedure loopt, en/of 
verslagen van inspecties ter plaatse en SREP-brieven, indien die 
leiden tot toezichtsmaatregelen. 

Recent Rekening wordt gehouden met de 
verstreken tijd sinds de 
bevindingen. 

Hoe meer tijd er is verstreken sinds de bevindingen, des te 
minder gevolg ze voor de beoordeling zouden moeten hebben. 

Relevant Bevindingen die betrekking hebben 
op de overtreding van wet- en 
regelgeving. 

Overtredingen van wet- en regelgeving op het gebied van het 
bankbedrijf, financiële dienstverlening, effectenmarkten, 
verzekeringsactiviteiten, AML/CTF, corruptie, marktmanipulatie, 
concurrentie, gegevensbescherming of handel met voorkennis. 

Ernstig Bevindingen die een belangrijke 
impact hebben/hadden op de 
entiteit, de markt of de consument. 

Structurele dieperliggende oorzaken of systeemtekortkomingen. 

Bestaan is aangetoond van criminele activiteiten, fraude, falend 
consumentenvertrouwen of financieel systeemrisico. 

Heeft geresulteerd in de liquidatie van de instelling, of deze was 
het onderwerp van een bail-out of een herstructurerings-, herstel- 
of afwikkelingsprocedure. 

 

3.6.3 FAP-criteria en gedetailleerde beoordeling 

De in verband met de bevindingen verkregen informatie wordt beoordeeld om te 
bepalen of de te benoemen persoon hiervoor persoonlijk verantwoordelijk kan 
worden gesteld. De uitkomsten van die beoordeling kunnen van invloed zijn op de 
geschiktheid van de te benoemen persoon voor de positie, op basis van één of meer 
van de volgende deskundigheids- en betrouwbaarheidscriteria. 

1. Reputatie:72 in het geval dat de te benoemen persoon een functie met invloed 
bekleedt of bekleedde en niet de problemen aan de kaak heeft gesteld die tot 
de bevindingen hebben geleid, dan wel daar geen toezicht op heeft gehouden 
of geen stappen heeft ondernomen deze te voorkomen, ongeacht het feit dat hij 
of zij geen individuele verantwoordelijkheid heeft voor het gebied/de gebieden 
in kwestie. Het gedrag van de te benoemen persoon kan aan de problematiek 
hebben bijgedragen. Dat geeft aanleiding tot de zorg dat hij of zij niet heeft 
gehandeld in overeenstemming met hoge normen voor gedrag, eerlijkheid en 
integriteit. Dat wordt versterkt als de bevindingen ook van invloed zijn geweest 
op de reputatie van de entiteit. 

2. Onafhankelijkheid van geest: als een te benoemen persoon niets gedaan 
heeft met bevindingen kan dit wijzen op een patroon van niet actief met taken 
omgaan, niet evalueren en actief vraagtekens zetten bij voorgenomen besluiten 
dan wel op onvermogen om afgewogen, objectieve en onafhankelijke besluiten 

 
72  Zie paragraaf 3.2 over reputatie. 
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te nemen en blijk te geven van inzicht bij de uitvoering van functies en taken.73 
Dat leidt tot zorgen of de te benoemen persoon blijk kan geven van moed en 
overtuiging en in staat is om zich te verzetten tegen en vragen te stellen bij 
groepsdenken. 

3. Kennis, ervaring en vaardigheden:74 dat een te benoemen persoon niets 
gedaan heeft met de feiten die aan de bevindingen ten grondslag liggen kan tot 
twijfel leiden of hij of zij wel beschikt over de kennis, ervaring en vaardigheden 
voor de functie van voorzitter, CEO of uitvoerend lid van het leidinggevend 
orgaan, ongeacht wat zijn of haar directe verantwoordelijkheden waren. 
Hieronder kan vallen (zonder daartoe beperkt te zijn): 

• kennis van de strategie van de entiteit, van het risicoprofiel, de 
governanceregelingen en -verantwoordelijkheden, de structuur van de 
groep; en/of 

• actieve stimulering van de passende cultuur, passende waarden en 
passend gedrag voor alle leden van het leidinggevend orgaan. 

Een gedetailleerde beoordeling van alle relevante feiten en omstandigheden rond 
het concept individuele verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd, onder meer door te 
onderzoeken hoe het op het relevante moment zat met het volgende: 

(a) de mate van bewustzijn van de te benoemen persoon (bijv. niet bewust, 
deels bewust of volledig bewust); 

(b) de aard van de functies en verantwoordelijkheden van de te benoemen 
persoon (bijv. eerste, tweede of derde 'line of defence'); 

(c) het soort gedrag dat de te benoemen persoon vertoont (bijv. nalatig, 
passief of actief); 

(d) andere verzwarende of verzachtende omstandigheden (bijv. 
governancestructuur, geringe omvang van het leidinggevend orgaan, lage 
SREP-scores op governance, governancekwesties inzake het 
functioneren van het leidinggevend orgaan). 

3.6.4 Procedure 

De aanpak voor individuele verantwoordelijkheid kan in de volgende situaties 
worden toegepast: 

(a) als de bevindingen gelden voor dezelfde entiteit als waarvoor de 
deskundigheids- en betrouwbaarheidstoets (of hertoetsing) van de te 
benoemen persoon bedoeld is; 

 
73  Gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid, titel III, punt 82. 
74  Gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid, titel III, de punten 58-61. 
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(b) als de bevindingen gelden voor een andere entiteit dan die waarvoor de 
deskundigheids- en betrouwbaarheidstoets (of hertoetsing) van de te 
benoemen persoon bedoeld is. 

De onder a) en b) hierboven beschreven situaties houden een iets andere 
benadering in voor wat betreft de te volgen procedure. De volgende scenario's 
kunnen zich voordoen: 

(a) te benoemen persoon A krijgt een promotie, verandert van functie of wordt 
herbenoemd (tot voorzitter, CEO of uitvoerend bestuurder) bij de entiteit 
waarop de bevindingen betrekking hebben; 

(b) te benoemen persoon B wordt benoemd (tot voorzitter, CEO of uitvoerend 
bestuurder) bij een nieuwe entiteit, maar de bevindingen vonden plaats bij 
een entiteit waar de te benoemen persoon in het verleden een 
bestuursfunctie vervulde; 

(c) te benoemen persoon C bekleedt al een functie als voorzitter, CEO of 
uitvoerend bestuurder bij een nieuwe entiteit en er vindt een 
herbeoordeling plaats op basis van ernstige bevindingen die zich hebben 
voorgedaan bij een entiteit waar de te benoemen persoon in het verleden 
een bestuursfunctie vervulde; 

(d) te benoemen persoon D bekleedt een functie als voorzitter, CEO of 
uitvoerend bestuurder bij dezelfde entiteit waar de ernstige bevindingen 
zich hebben voorgedaan, en de ECB voert een herbeoordeling uit. 

3.6.5 Verzameling informatie en interview deskundigheid en 
betrouwbaarheid 

Om te beoordelen of de te benoemen persoon individueel verantwoordelijk kan 
worden gesteld voor problemen bij de oorsprongsentiteit of de bestemmingsentiteit 
wordt feitelijke informatie verzameld bij de oorsprongsentiteit, de 
bestemmingsentiteit, de te benoemen persoon en/of de bevoegde autoriteit van de 
entiteit waarop de feiten die aan de bevindingen ten grondslag liggen betrekking 
hebben. 

Bij de beoordeling van individuele verantwoordelijkheid wordt een specifiek FAP-
interview gehouden, tenzij er een goede reden bestaat om dat niet te doen 
(hoofdstuk 6). Het doel van dat interview is om van de te benoemen persoon 
informatie te verkrijgen over de onderliggende feiten en uiteindelijk om, binnen de 
context van de deskundigheids- en betrouwbaarheidstoets, een gefundeerde 
beslissing te nemen over de geschiktheid van de te benoemen persoon voor de 
functie. 

Zie paragraaf 5.2 voor herbeoordelingen. 
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3.6.6 Uitkomst van de beoordeling 

De gedetailleerde beoordeling van de individuele verantwoordelijkheid resulteert in 
één van de volgende uitkomsten: 

• een positief besluit zonder bijkomende bepalingen, indien de geschiktheid 
ondanks de zorgpunten kan worden bevestigd; 

• een positief besluit met bijkomende bepalingen, of een positief besluit met 
uiteenzetting van de verwachtingen van de toezichthouders met betrekking tot 
de onder toezicht staande entiteit; en/of verwachtingen van de toezichthouders 
betreffende het toekomstige gedrag van de te benoemen persoon; of 

• een negatieve uitkomst, indien de geschiktheid niet kan worden bevestigd 
vanwege de ernst van de individuele verantwoordelijkheid en het ontbreken van 
voldoende verzachtende factoren. 

Deze mogelijke uitkomsten weerhouden de bevoegde autoriteiten er niet van om de 
geschiktheid van de te benoemen persoon nauwlettend te volgen en nadere 
maatregelen te treffen als onderdeel van het lopende toezicht op de governance bij 
de onder toezicht staande entiteit. 
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4 Toestemming in verband met 
deskundigheid en betrouwbaarheid 

4.1 Additionele niet-uitvoerende bestuursfunctie 

De bevoegde autoriteiten kunnen leden van het leidinggevend orgaan toestemming 
verlenen om nog één andere niet-uitvoerende bestuursfunctie te bekleden, conform 
artikel 91, lid 6, van de CRD. De ECB stelt de EBA regelmatig op de hoogte van een 
dergelijke toestemming. 

Het is aan de instelling om aan te tonen dat dit extra mandaat gerechtvaardigd is 
met het oog op het besteden van genoeg tijd. Het vervullen van een dergelijke extra 
bestuursfunctie dient echter de uitzondering te zijn en niet de regel. 
Toestemmingsaanvragen worden per geval beoordeeld. De gronden waarop een 
extra bestuursfunctie gerechtvaardigd is, moeten derhalve worden gemotiveerd door 
de aanvrager. 

De informatie die ten minste van de instelling wordt verlangd en de factoren die bij 
de beoordeling in overweging worden genomen, worden hierna toegelicht.75 

4.1.1 Informatie 

Ten minste de volgende informatie dient te worden verstrekt: 

(a) een volledige lijst bestuursfuncties, andere functies en speciale taken die 
tijd vergen; 

(b) het aantal dagen dat aan iedere bestuursfunctie, andere functies en 
speciale taken wordt besteed, plus een overzicht van de belangrijkste 
taken; 

(c) eigen verklaring van de te benoemen persoon (en door de instelling 
bevestigd) dat hij of zij voldoende tijd kan wijden aan het extra mandaat; 

(d) gronden die het extra mandaat rechtvaardigen (buitengewone 
omstandigheden). 

Beoordelingsaanpak 

De factoren die bij de beoordeling in overweging worden genomen, zijn: 

 
75  Deze vereisten zijn conform de specificaties voor de toepassing van artikel 91, lid 6, van de CRD zoals 

beschreven in de Gids van de ECB inzake de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het 
Unierecht biedt, geconsolideerde versie, november 2016. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.nl.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.nl.pdf
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(a) of de persoon voltijds werkt of een uitvoerend mandaat heeft; 

(b) of de persoon nog andere verantwoordelijkheden heeft, zoals het 
lidmaatschap van comités (de persoon is bijvoorbeeld voorzitter van het 
audit-, risico-, belonings- of benoemingscomité bij een instelling); 

(c) of de entiteit gereguleerd of beursgenoteerd is, de aard van de 
bedrijfsactiviteiten of grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten, interne 
groepsstructuren, en of er synergieën bestaan; 

(d) of de persoon reeds van de bevoorrechte telling van bestuursfuncties 
profiteert; 

(e) of het mandaat louter tijdelijk is, dat wil zeggen korter dan de duur van één 
hele termijn; 

(f) of de persoon zoveel ervaring met het leidinggevend orgaan of de entiteit 
heeft dat hij of zij taken met grotere vertrouwdheid en derhalve grotere 
efficiëntie zou kunnen uitvoeren. 

4.2 De functie van voorzitter en CEO combineren 

Conform artikel 88, lid 1, punt e), van de CRD bekleedt de voorzitter van het 
leidinggevend orgaan in zijn toezichthoudende functie van een instelling niet 
tegelijkertijd de functie van chief executive officer (CEO) binnen dezelfde instelling, 
tenzij dat door de instelling is gerechtvaardigd en door de bevoegde autoriteiten is 
toegestaan.76 

Om zeker te stellen dat de governance van de instelling op geen enkele manier in 
het gedrang komt, is de ECB van mening dat toestemming alleen moet worden 
gegeven gedurende de periode dat de omstandigheden ter rechtvaardiging (zoals 
door de instelling bij de aanvraag gepresenteerd) blijven bestaan. Zes maanden na 
vaststelling van het ECB-besluit waarin toestemming voor de combinatie van beide 
functies gegeven wordt, dient de kredietinstelling te evalueren of de omstandigheden 
ter rechtvaardiging inderdaad nog steeds bestaan en de ECB dienovereenkomstig in 
kennis te stellen. De ECB kan haar toestemming intrekken indien ze vaststelt dat de 
evaluatie van het voortduren van de buitengewone omstandigheden geen 
bevredigende resultaten heeft opgeleverd. Indien het de voorzitter is toegestaan om 
uitvoerende taken op zich te nemen, dient de instelling maatregelen te treffen om 
een eventueel nadelig effect op de controlemechanismen van de onder toezicht 
staande entiteit te verminderen.77 

De instelling dient informatie te verschaffen over de redenen die een combinatie van 
beide rollen rechtvaardigen (bijv. uitzonderlijke omstandigheden, een tijdelijke 

 
76  Het nationaal recht tot omzetting van de CRD kan verder gaan en de mogelijkheid van een 

gecombineerde rol als voorzitter/CEO gewoonweg uitsluiten. 
77  Bijvoorbeeld door een lid van het leidinggevend orgaan of een senior onafhankelijk lid van het 

leidinggevend orgaan aan te wijzen als leidend lid, of door een groter aantal niet-uitvoerende leden in 
het leidinggevend orgaan in zijn toezichtsfunctie te hebben. 
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situatie) en dient te verduidelijken hoe de instelling erop toe denkt te zien dat de 
governance van het leidinggevend orgaan op geen enkele manier in het gedrang 
komt. 

Toestemming wordt niet gegeven als de nationale wetgeving een voorzitter verbiedt 
om een uitvoerende bestuursfunctie te bekleden. Bij de beoordeling van de 
governance van het leidinggevend orgaan en de uitzonderlijke redenen om de twee 
functies te combineren, wordt rekening gehouden met de hierna beschreven 
factoren. 

Indien uitzonderlijke omstandigheden afdoende zijn aangetoond, maar de 
governance van het leidinggevend orgaan een punt van zorg blijft, kunnen er 
voorwaarden worden gesteld (in het bijzonder dat de combinatie alleen maar 
gedurende een korte periode wordt toegestaan). 

4.2.1 Beoordelingsaanpak 

De ECB beoordeelt de volgende factoren:78 

• de specifieke redenen waarom er sprake is van buitengewone 
omstandigheden, waarbij de ECB het feit dat de combinatie krachtens het 
nationaal recht is toegestaan, onvoldoende reden acht; 

• de gevolgen ervan voor de controlemechanismen van het corporate 
governancekader van de kredietinstelling en de wijze waarop die gevolgen 
gemitigeerd worden, waarbij de ECB rekening houdt met: 

• de aard, omvang, complexiteit en variëteit aan activiteiten; de 
bijzonderheden van het governancekader wat betreft het toepasselijk 
vennootschapsrecht of specifieke bepalingen in het reglement/de statuten 
van de instelling; en in hoeverre deze de scheiding van de bestuursfunctie 
van de toezichtsfunctie mogelijk maken of verhinderen; 

• het bestaan en de omvang van grensoverschrijdende activiteiten; 

• het aantal, de kenmerken en de aard van de aandeelhouders. Over het 
algemeen is een gediversifieerd aandeelhoudersbestand of de toelating tot 
notering aan een gereglementeerde beurs geen reden voor toestemming, 
terwijl een 100%-belang in een entiteit gehouden door een 
moederonderneming die de functies van voorzitter en CEO naar behoren 
heeft gescheiden en die haar dochteronderneming nauwlettend volgt, wel 
aan verlening van toestemming kan bijdragen. 

 
78  Deze factoren zijn in overeenstemming met de specificaties voor de toepassing van artikel 88 van de 

CRD zoals goedgekeurd door de Raad van Toezicht bij de vergadering van 16 juli 2015 als onderdeel 
van de beleidsbeslissingen over keuzemogelijkheden en nationale discretionaire bevoegdheden. Gids 
van de ECB inzake de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt , 
geconsolideerde versie, november 2016.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.nl.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.nl.pdf
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Het is duidelijk de verantwoordelijkheid van de kredietinstelling om tegenover de 
ECB aan te tonen dat ze doeltreffende, met het toepasselijk nationaal recht 
strokende maatregelen zal treffen om eventuele negatieve gevolgen tegen te gaan 
die het corporategovernancekader kan hebben voor de controlemechanismen van 
de kredietinstelling. 

4.3 Aanvraagprocedure toestemming additionele niet-
uitvoerende bestuursfunctie of combinatie functies 
voorzitter en CEO 

In de GTM-kaderverordening wordt geen specifieke procedure beschreven voor een 
toestemmingsaanvraag voor een additionele niet-uitvoerende bestuursfunctie 
(paragraaf 4.1) of het gelijktijdig bekleden van de functies van voorzitter en CEO 
(paragraaf 4.2) voor een lid van het leidinggevend orgaan. Dat betekent dat artikel 
95 van de GTM-kaderverordening van toepassing is en dat bij beide soorten 
aanvragen rekening wordt gehouden met de volgende procedurele aspecten. 

4.3.1 Aanvraag door kredietinstelling of te benoemen persoon? 

In artikel 91, lid 6, noch artikel 88, lid 1, punt e), van de CRD wordt specifiek 
benoemd wie deze toestemming dient aan te vragen. In artikel 95, lid 1, van de 
GTM-kaderverordening staat nadrukkelijk vermeld dat de aanvraag wordt ingediend 
door de kredietinstelling. Afhankelijk van het nationale recht kan de kredietinstelling 
de aanvraag indienen namens zichzelf of namens de desbetreffende persoon. 

4.3.2 Wanneer wordt de aanvraag ingediend? 

De toestemmingsaanvraag wordt ex ante ingediend, dat wil zeggen voordat het lid 
van het leidinggevend orgaan een additionele niet-uitvoerende bestuursfunctie op 
zich neemt of de functies van voorzitter en CEO worden gecombineerd. 

4.3.3 Coördinatie met tegelijkertijd ingediende FAP-aanvragen 

Met het oog op het belang van eenvoud en doeltreffendheid kunnen bepaalde 
beoordelingen worden samengevoegd. Dit is aan de orde wanneer een verzoek om 
toestemming voor het vervullen door een lid van het leidinggevend orgaan van een 
additionele niet-uitvoerende bestuursfunctie of voor de combinatie van de functies 
van voorzitter en CEO op hetzelfde moment wordt ingediend als een aanvraag voor 
een initiële geschiktheidsbeoordeling (of verlenging daarvan) (artikel 93 van de 
GTM-kaderverordening) dan wel herbeoordeling (artikel 94 van de GTM-
kaderverordening). 
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Het is aan de kredietinstelling om de ECB en de NBA te voorzien van alle 
noodzakelijk informatie aan de hand waarvan de ECB tot een besluit over al deze 
zaken (dat wil zeggen de FAP-beoordeling, de procedure voor een additionele niet-
uitvoerende bestuursfunctie en de procedure voor een combinatie van de functies 
van voorzitter en CEO) kan komen. 
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5 Situaties buiten een nieuwe eerste 
benoeming die aanleiding geven tot een 
deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbeoordeling 

5.1 Verandering van functie, verlenging en aftreden 

De samenstelling van een leidinggevend orgaan blijft niet altijd hetzelfde. Alle 
veranderingen in het leidinggevend orgaan vallen onder de brede omschrijving 
‘wijziging’ in artikel 93 van de GTM-kaderverordening. Die term kan duiden op: 

• een nieuwe eerste benoeming. Dat wil zeggen dat een nieuw lid toetreedt tot 
het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie of toezichtsfunctie (dat 
betekent een FAP-aanvraag en een initiële beoordeling); 

• een verandering van functie in het leidinggevend orgaan voor een bestaand lid; 

• een verlenging van het mandaat van een bestaand lid; 

• aftreden van een lid. Dat betekent een vertrek uit het leidinggevend orgaan, 
ongeacht de omstandigheden (verwijdering, pensionering, niet-verlenging etc.). 

In deze paragraaf komen de laatste drie soorten wijziging in een leidinggevend 
orgaan aan de orde. 

5.1.1 Algemene regel 

De manier waarop een kredietinstelling de NBA op de hoogte stelt van de wijziging, 
wordt bepaald door de nationale wetgeving79 (bijv. aanvraagformulier, brief). 

5.1.2 Verandering van functie 

Ten behoeve van de aanvraag betekent ‘verandering van functie’: 

1. een niet-uitvoerend lid wordt voorgedragen voor benoeming als uitvoerend 
bestuurder, of vice versa; 

2. een lid wordt voorgedragen voor benoeming als voorzitter, als voorzitter van 
een van de gespecialiseerde comités van het leidinggevend orgaan of als CEO. 

 
79  Het streven van de ECB is om te zijner tijd de kennisgevingsmethoden in de deelnemende lidstaten te 

harmoniseren. 



 

Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid – Situaties buiten een 
nieuwe eerste benoeming die aanleiding geven tot een deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbeoordeling 
 

63 

De nationale wetgeving kan bepalen dat andere functieveranderingen onderhevig 
zijn aan een nieuwe FAP-beoordeling. 

De criteria die de belangrijkste rol spelen bij een verandering van functie zijn de 
kennis, vaardigheden en ervaring van het bewuste lid, maar ook de te besteden tijd, 
belangenconflicten80 en collectieve geschiktheid. Reputatie wordt doorgaans niet 
beïnvloed door een verandering van functie. 

5.1.3 Verlenging 

Indien een FAP-besluit volgens de nationale wetgeving vereist is, wordt dat besluit 
door de ECB genomen. Tenzij de nationale wetgeving een volledige en diepgaande 
herbeoordeling van alle vijf deskundigheids- en betrouwbaarheidscriteria verlangt, 
wordt de te benoemen persoon als geschikt aangemerkt als zich sinds de laatste 
geschiktheidsbeoordeling geen nieuwe feiten hebben voorgedaan. 

5.1.4 Aftreden 

Aftreden leidt eveneens tot wijzigingen in het leidinggevend orgaan. Aan het vertrek 
van een lid van het leidinggevend orgaan komt geen besluit van de ECB te pas. Wel 
kan de ECB (JST) een exitinterview met de betrokken persoon voeren voor meer 
inzicht in de omstandigheden waaronder deze vertrekt. Dit als input voor het lopende 
toezicht op de kredietinstelling. 

5.2 Herbeoordelingen 

Leden van het leidinggevend orgaan dienen te allen tijde geschikt te blijven voor de 
functie waarin ze zijn benoemd. Nieuwe feiten die aan het licht komen (dat wil 
zeggen, feiten waarvan de bevoegde autoriteiten bij de initiële beoordeling niet op de 
hoogte waren, inclusief eventuele andere zaken die van invloed kunnen zijn op de 
initiële geschiktheidsbeoordeling) kunnen aanleiding zijn voor een herbeoordeling 
van het lid van het leidinggevend orgaan81 door de ECB. In ernstige gevallen kan 
dat leiden tot verwijdering van dat lid van het leidinggevend orgaan (artikel 16, lid 2, 
punt m), van de GTM-verordening). Dergelijke nieuwe feiten kunnen uit diverse 
bronnen afkomstig zijn (zie paragraaf 5.3.1.). 

Herbeoordelingen zijn een vorm van doeltreffend toezicht, maar wel een 
uitzonderlijke handelwijze in ernstige situaties. Een herbeoordeling wordt ingegeven 

 
80  Belangenconflicten kunnen een probleem vormen als het lid andere functies bekleedt in dezelfde groep 

waarvan de onder toezicht staande entiteit deel uitmaakt. Als, bijvoorbeeld, een persoon wordt 
voorgesteld voor de functie van niet-uitvoerend bestuurder bij de moederonderneming, maar hij/zij blijft 
uitvoerend bestuurder bij een dochteronderneming, dan kan dit een nieuw belangenconflict vormen. 

81  Indien medewerkers met een sleutelfunctie in de deelnemende lidstaat worden beoordeeld en de 
herbeoordeling van een medewerker met een sleutelfunctie volgens de nationale wetgeving eveneens 
vereist is. 
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door specifieke omstandigheden en wordt geschraagd door aparte procedurele 
garanties. 

Aan het vereiste van geschiktheid moet voortdurend worden voldaan. De 
deskundigheid en betrouwbaarheid van een individu kan op elk moment worden 
herbeoordeeld. 

Herbeoordelingen onderscheiden zich van de toepassing van bestuursrechtelijke 
sancties of maatregelen, zoals bestuurlijke geldboetes of een tijdelijk verbod om 
bepaalde functies uit te oefenen, tegen een lid van het leidinggevend orgaan dat, in 
overeenstemming met de in de nationale wetgeving bepaalde voorwaarden, 
verantwoordelijk is voor de overtreding van prudentiële vereisten (artikel 65, lid 2, 
van de CRD in combinatie met artikel 67, lid 2, punt d) en punt f) van de CRD). In 
tegenstelling tot zulke bestuursrechtelijke sancties of maatregelen betreffen 
herbeoordelingen op initiatief van de bevoegde autoriteit een prudentiële beoordeling 
op basis van de beschikbare informatie en hoeft er niet noodzakelijkerwijs sprake te 
zijn van een feitelijke overtreding van prudentiële vereisten. 

5.3 Beoordelingsaanpak 

Figuur 5 
Beoordelingsaanpak 

 

 

Als de ECB nieuwe informatie ter kennis komt, beoordeelt ze (waar nodig samen 
met de NBA): i) of deze informatie feiten82 omvat die als nieuw (met inbegrip van 
feiten die op het moment van de initiële beoordeling niet bekend zijn) worden 
beschouwd; en ii) of deze nieuwe feiten voldoende bewijskracht hebben en van 
invloed zouden kunnen zijn op de geschiktheid van een lid van het leidinggevend 
orgaan of van een medewerker met een sleutelfunctie, wat potentieel uit kan lopen 
op een herbeoordeling (dit staat bekend als de pre-screeningfase). Indien de ECB 
tijdens deze pre-screeningfase tot de conclusie komt dat de nieuwe feiten relevant 
zijn en potentieel van invloed op de geschiktheid van een lid van het leidinggevend 
orgaan of medewerker met een sleutelfunctie, dan gaat het herbeoordelingsproces 
van start (stap 183 en, indien nodig ook stap 284). Anders moet stap 1 niet worden 
gezet. Als onderdeel van het lopend toezicht kan het JST op elk moment in 
toezichtsdialoog treden met de instelling om de nieuwe feiten te bespreken. 

 
82  Dit wordt ook geacht betrekking te hebben op andere kwesties die invloed kunnen hebben op de 

initiële beoordeling van geschiktheid (artikel 94 GTM-kaderverordening). 
83  De herbeoordelingsprocedure wordt begonnen bij de fase van stap 1. 
84  Stap 2 wordt alleen genomen als er een ECB-besluit nodig is. 

Pre-screeningfase
(beoordeling bewijzen en 

potentiële gevolgen nieuwe 
informatie)

Stap 1 herbeoordeling 
(prudentiële beoordeling van 
nieuwe feiten, betekenis en 

ernst van de impact) 

Stap 2 herbeoordeling 
(vaststelling besluit ECB)
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Onverminderd het hiervoor vermelde dient bij bevindingen of feiten die met AML 
samenhangen en de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan kunnen 
beïnvloeden altijd stap 1 te worden gezet. 

De herbeoordelingsprocedure is altijd gebaseerd op eventuele nieuwe feiten of 
kwesties die van invloed kunnen zijn op een initiële geschiktheidsbeoordeling en 
daarmee op de geschiktheid van een manager (artikel 94, lid 2, van de GTM-
kaderverordening). De ECB voert tijdens stap 1 in samenspraak met NBA's de 
prudentiële beoordeling uit van de nieuwe feiten, de wezenlijkheid daarvan en de 
ernst van de impact ervan op de geschiktheid van een persoon. Is de conclusie dat 
de nieuwe feiten wezenlijk zijn en de initiële beoordeling ernstig kunnen 
beïnvloeden, dan kan de ECB een nieuw besluit uitvaardigen (stap 2).85 

De herbeoordelingsprocedure omvat niet altijd beide stappen, aangezien deze na de 
pre-screeningfase of stap 1 kan eindigen. Dit is het geval als de feiten onvoldoende 
wezenlijk zijn; als de impact van de feiten op de geschiktheid niet als voldoende 
ernstig wordt beschouwd; als de nieuwe feiten geen verband blijken te houden met 
een van de leden van het leidinggevend orgaan of medewerkers met een 
sleutelfunctie; of als andere maatregelen de procedure tot een eind brengen (bijv. 
een aftreden, of andere door de ECB of de kredietinstelling getroffen maatregelen 
als gevolg van de toezichtsdialoog). De herbeoordelingsprocedure kan ook eindigen 
met stap 2, maar zonder een definitief besluit van de ECB (bijv. als het lid van het 
leidinggevend orgaan of de medewerker in een sleutelfunctie tijdens stap 2 aftreedt). 

5.3.1 Stap 1 van de herbeoordeling (prudentiële beoordeling van nieuwe 
feiten, de wezenlijkheid daarvan en de ernst van de impact ervan) 

Stap 1 maakt deel uit van het totale herbeoordelingsproces. Die stap bestaat uit een 
volledige prudentiële beoordeling door de ECB in samenwerking met de NBA's 
van de nieuwe feiten, de wezenlijkheid daarvan en de ernst van de impact. Stap 1 
komt altijd vóór stap 2. 

Stap 1 bestaat onder andere uit: 1) het verzamelen van informatie; 2) de analyse van 
informatie; en 3) een conclusie over de wezenlijkheid van de feiten en de ernst van 
de impact ervan, alsook hoe verder te gaan. 

1. Verzameling van informatie 

Nieuwe feiten zijn feiten waarvan de bevoegde autoriteiten bij de initiële beoordeling 
niet op de hoogte zijn. Nieuwe feiten kunnen uit de volgende bronnen afkomstig zijn 
(de lijst is niet uitputtend). 

 
85  Stap 2 doet geen afbreuk aan de door NBA's gebruikte methoden binnen de 

herbeoordelingsprocedures die binnen hun competentiegebied vallen en op de nationale wetgeving zijn 
gebaseerd. 
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(a) De onder toezicht staande entiteit, leden van het leidinggevend orgaan, 
medewerkers met een sleutelfunctie. 

(b) De bevoegde autoriteit: de bevoegde autoriteit bewaakt in het kader van 
het lopende toezicht of via inspecties ter plaatse de geschiktheid van 
leden van het leidinggevend orgaan. Vindt de bevoegde autoriteit bewijzen 
dat er iets is veranderd dat de geschiktheid van een lid van het 
leidinggevend orgaan kan beïnvloeden (bijv. nieuwe toezichtsmaatregelen 
die zijn opgelegd of sanctieprocedures die zijn ingesteld), dan kan dat 
aanleiding zijn voor een herbeoordeling door de bevoegde autoriteit. 

(c) Andere bronnen: informatie ontvangen van het publiek (bijv. de pers, 
klokkenluiders, openbare onderzoeken), andere overheidsinstanties (bijv. 
NBA's, andere marktautoriteiten), andere organisatieonderdelen van de 
ECB evenals andere geloofwaardige en wezenlijke berichten (bijv. interne 
rapporten van de onder toezicht staande entiteit, rapporten van auditors, 
door de onder toezicht staande entiteit opgevraagde rapporten of andere 
berichten van derden). 

De onder toezicht staande entiteit is verplicht om de NBA onverwijld op de hoogte te 
stellen van eventuele nieuwe feiten die van invloed kunnen zijn op een initiële 
beoordeling van de geschiktheid van een lid van het leidinggevend orgaan op basis 
van een of meer van de vier van de deskundigheids- en betrouwbaarheidscriteria86 
dan wel een andere kwestie die de geschiktheid van een manager zou kunnen 
beïnvloeden zodra deze feiten bekend zijn bij de onder toezicht staande autoriteit of 
betreffende manager (artikel 94, lid 1, van de GTM-kaderverordening). De NBA moet 
op haar beurt de ECB onverwijld op de hoogte stellen van dergelijke nieuwe feiten of 
kwesties. 

De kredietinstellingen zijn primair verantwoordelijk voor de initiële en continue 
beoordeling van de geschiktheid van de leden van het leidinggevend orgaan en 
medewerkers met een sleutelfunctie.87 De onder toezicht staande entiteit dient dus 
ook een eigen herbeoordeling uit te voeren van de geschiktheid van de leden van 
het leidinggevend orgaan of medewerkers met een sleutelfunctie die potentieel 
geraakt kunnen worden door de nieuwe feiten of kwesties. De onder toezicht 
staande entiteit dient op eigen initiatief of op verzoek van de bevoegde autoriteiten 
de herbeoordeling aan de NBA of de ECB te doen toekomen. 

Reikwijdte van de informatie 

De ECB kan van personen verlangen dat zij alle noodzakelijke informatie 
verstrekken die nodig is om een nauwkeurige beoordeling van nieuwe feiten uit te 
voeren. De ECB kan alle noodzakelijke onderzoeken uitvoeren naar personen en ze 

 
86  Collectieve geschiktheid valt hier niet onder, gezien het effect op het leidinggevend orgaan als geheel 

en niet op één persoon. 
87  Onverminderd de beoordeling door bevoegde autoriteiten voor toezichtsdoeleinden (titel II, punt 25 van 

de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid). 
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heeft in dat verband het recht om in interviews of anderszins relevante informatie te 
vragen (artikel 10, lid 1, punt e) van de GTM-verordening). 

Voorbeelden van relevante informatie zijn onder andere: 

• de eigen interne herbeoordeling door de onder toezicht staande entiteit; 

• interviews en hoorzittingen van leden van het leidinggevend orgaan en 
medewerkers met een sleutelfunctie, plus andere relevante personen (indien 
van toepassing); 

• informatie die inzicht biedt in de nieuwe feiten, gedetailleerde beschrijving van 
de nieuwe feiten, tijdlijn van de gebeurtenissen (bijv. rechterlijke uitspraken, 
bevindingen van inspecties ter plaatse, bevindingen van (openbare) 
aanklagers, besluiten van toezichthoudende of andere overheidsinstanties, 
bestuursnotulen, auditverslagen etc.); 

• informatie over dieperliggende oorzaken, in het geval dat de nieuwe feiten 
verband houden met tekortkomingen bij de onder toezicht staande entiteit; 

• informatie over de betrokken personen en de beklede functies (bijv. functies als 
lid van het leidinggevend orgaan, medewerker met een sleutelfunctie, 
lidmaatschap van relevante comités); 

• informatie over de toezichtsgeschiedenis van de onder toezicht staande entiteit 
(toezichtsbevindingen van het JST, bijv. diepgravende beoordelingen, SREP; 
toezichtsbevindingen van NBA's, bijv. eerdere boetes, bestuursrechtelijke 
maatregelen; documenten van de onder toezicht staande entiteit, bijv. 
zelfevaluaties van leidinggevende organen, de comités van deze organen, 
bestuursnotulen); 

• informatie die licht werpt op het verband tussen de nieuwe feiten en de rol en 
verantwoordelijkheden van het bewuste lid van het leidinggevend orgaan of de 
bewuste medewerker met een sleutelfunctie (documenten waarin de 
rapportagelijnen worden vermeld of de rol en verantwoordelijkheden worden 
beschreven, zoals handboeken corporate governance, interne organogrammen, 
de statuten/het reglement van de onderneming, aanstellingsbrieven of 
functieomschrijvingen, corporategovernancecodes, eerdere FAP-aanvragen, 
interne regelgeving, openbare governancerapporten). 

2. Analyse van de informatie 

Of een nieuw feit wezenlijk genoeg is, hangt af van: 1) de ernst ervan als rekening 
wordt gehouden met alle relevante verzwarende en verzachtende omstandigheden; 
en 2) het soort feit waar het om gaat (Tabel 5 bevat een niet-uitputtende lijst 
voorbeelden; in Figuur 6 wordt nader ingegaan op de factoren waarmee rekening 
moet worden gehouden). Het feit moet bovendien een initiële beoordeling van de 
geschiktheid van het leidinggevend orgaan of medewerker met een sleutelfunctie 
raken op een of meer van de vier deskundigheids- en betrouwbaarheidscriteria als 
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vermeld in artikel 91 van de CRD (collectieve geschiktheid valt hier niet onder, 
gezien het effect op het leidinggevend orgaan als geheel en niet op één persoon). 
Deze beoordeling is altijd een kwestie van oordeelsvorming door de toezichthouder. 

Bij de uitvoering van de prudentiële beoordeling van (de wezenlijkheid van) de 
nieuwe feiten neemt de ECB in samenwerking met de NBA het volgende in 
overweging: 

1. een overzicht van de relevante rollen en verantwoordelijkheden van de leden 
van het leidinggevend orgaan of medewerkers met een sleutelfunctie op het 
moment dat de feiten zich voordeden; 

2. de mate waarin de geschiktheid van personen eventueel is aangetast en welke 
FAP-criteria opnieuw moeten worden beoordeeld. 

3. Conclusie stap 1 van de herbeoordeling 

Als de nieuwe feiten zo wezenlijk zijn en de impact op de geschiktheid van het lid 
van het leidinggevend orgaan is zo ernstig dat een besluit van de ECB noodzakelijk 
is (hetzij negatief hetzij positief als reactie op de toezichtsbevindingen) gaat de ECB 
over naar stap 2. 

Zo niet, dan sluit de ECB de procedure na stap 1 af. 

5.3.2 Stap 2 van de herbeoordeling (vaststelling van een definitief ECB-
besluit) 

Indien de feiten wezenlijk zijn, de impact ervan ernstig is en een besluit van de ECB 
vereist is, dan gaat de ECB over naar stap 2. Het initiatief tot stap 2 zegt nog niet 
automatisch dat het besluit negatief gaat uitvallen of dat een persoon moet 
vertrekken. Stap 2 kan leiden tot een negatief besluit, een positief besluit met 
bijkomende bepalingen of een positief besluit met uiteenzetting van eventuele 
andere toezichtsverwachtingen of waarschuwingen, indien van toepassing. 

Als niet verstrekt tijdens stap 1, wordt de onder toezicht staande entiteit verzocht de 
ECB bij stap 2 de interne herbeoordeling van de geschiktheid te doen toekomen. 
Ook kan er een interview met de betrokken personen worden belegd. 

5.3.3 Algemene richtsnoeren of een nieuw feit al dan niet aanleiding 
voor een herbeoordeling kan zijn 

Het is onmogelijk om een uitputtend overzicht te geven van alle nieuwe feiten die 
van invloed kunnen zijn op de initiële beoordeling van de geschiktheid van een 
persoon. De prudentiële beoordeling van relevante indicatoren in stap 1 wordt altijd 
per geval uitgevoerd, in overeenstemming met de onderdelen van deze gids over elk 
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beoordelingscriterium. De volgende elementen kunnen echter als richtsnoer worden 
opgevat. 

De kwaliteit en bewijskracht van de informatiebron zijn essentieel voor de evaluatie 
van de wezenlijkheid van nieuwe feiten bij een herbeoordeling. Tegen deze 
achtergrond hangt de potentiële relevantie van de volgende bronnen af van de 
respectieve bewijskracht: 

• De pers/media, klachten, informatie van klokkenluiders, externe rapporten (bijv. 
van advocatenkantoren, adviesbureaus) moeten op zich niet worden geacht 
over voldoende bewijskracht te beschikken om tot een herbeoordeling te leiden. 

• Bij wezenlijke bevindingen kan het volgende worden beschouwd als zeer 
waarschijnlijke aanleiding voor een herbeoordeling: i) toezichtsmaatregelen met 
wezenlijke bevindingen, bijvoorbeeld als een direct verband met de betrokken 
persoon is vastgesteld (waaronder bij inspecties ter plaatse); ii) 
bestuursrechtelijke of strafzaken in verband met wezenlijke feiten (waarvoor al 
een directe verantwoordelijkheid kan worden vastgesteld) of wanneer de feiten 
geacht worden al afdoende te zijn vastgesteld, zelfs als er een 
beroepsprocedure loopt; en iii) externe rapporten met relevante bevindingen die 
van invloed zijn op de geschiktheid van de betrokken persoon/personen. Wat 
betreft AML zijn de uitkomsten van inspecties ter plaatse of maatregelen van 
bevoegde prudentiële of AML-autoriteiten dan wel het bestaan van met AML 
verband houdende besluiten van rechterlijke of bestuursrechtelijke autoriteiten 
altijd aanleiding voor een herbeoordeling volgens stap 1. 

• Definitieve rechterlijke uitspraken en/of bestuursrechtelijke besluiten (waartegen 
geen beroep loopt) evenals schikkingen dienen aanleiding te zijn voor een 
herbeoordeling. Dit geldt ook indien ze betrekking hebben op AML-
problematiek. 

In het beslissingsschema van Figuur 6 zijn alle factoren terug te vinden waarmee 
rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de wezenlijkheid en ernst. 

5.3.3.1 Wezenlijkheid nieuwe feiten met betrekking tot reputatie en 
vaardigheden, kennis en ervaring 

De in de volgende subparagrafen beschreven leidraad schetst hoe de wezenlijkheid 
van nieuwe feiten in stap 1 wordt geëvalueerd aan de hand van de FAP-
beoordelingscriteria. 

Reputatie 

De reputatie van een te benoemen persoon kan worden beïnvloed door nieuwe 
feiten. De factoren die doorgaans in een beoordeling per individueel geval worden 
meegewogen zijn nader beschreven in paragraaf 3.2 over reputatie. Verzachtende 
omstandigheden vallen daar eveneens onder. 
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Figuur 6 
Beslissingsschema 

 

 

Bij lopende bestuursrechtelijke of strafzaken geldt dat hoe verder en definitiever de 
procedure is, des te zwaarder de bewijskracht telt en des te waarschijnlijk het is dat 
een wezenlijk feit aanleiding kan zijn voor een herbeoordeling. Ook bij lopende 
zaken kan de ECB echter al overwegen over te gaan tot een herbeoordeling volgens 
stap 1. Lopende bestuursrechtelijke of strafzaken en handhaving van 
toezichtsmaatregelen uit hoofde van de wet- en regelgeving voor het bankbedrijf, 
financiële dienstverlening, effectenmarkten, verzekeringsactiviteiten, inclusief bijv. 
wetgeving over AML/CTF, corruptie (in strafzaken), marktmanipulatie, concurrentie, 
gegevensbescherming of handel met voorkennis zijn waarschijnlijk wezenlijk. Andere 
bestuursrechtelijke of strafzaken die ofwel geen ofwel minder verband houden met 
de rol en de verantwoordelijkheden van de betrokken persoon/personen zijn in 
principe geen aanleiding voor een herbeoordeling tenzij gerechtvaardigd door 
specifieke omstandigheden. Definitieve rechterlijke uitspraken en/of 
bestuursrechtelijke besluiten en schikkingen, inclusief in het geval deze 
samenhangen met AML-problematiek, hebben maximale bewijskracht en zijn 
derhalve aanleiding voor een herbeoordeling. 

Er kunnen zich gevallen voordoen van lopende (rechts)zaken of onderzoeken waarin 
een autoriteit afdoende relevante feiten in verband met de betrokkenheid van de 
betrokken persoon of personen heeft vastgesteld, wat potentieel effect heeft op de 
geschiktheid van die persoon of personen, zelfs al is er nog geen rechterlijke 
uitspraak gedaan of loopt er een beroepsprocedure. Onder voorbehoud dat die 
feiten wezenlijk zijn en beschikbaar voor de bevoegde autoriteit wordt in deze fase 
een prudentiële herbeoordeling uitgevoerd van de geschiktheid van de betrokken 
persoon of personen. 
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Vaardigheden, kennis en ervaring (inclusief het vermogen om 
onafhankelijk en kritisch te bevragen) 

In andere voorbeelden kan de aard van de nieuwe feiten geassocieerd worden met 
slechte prestaties, wat weer kan leiden tot vraagtekens over de vaardigheden van de 
betrokken persoon inclusief het vermogen om groepsdenken te vermijden en 
onafhankelijk vraagtekens te zetten bij de voorgenomen beslissingen van het 
leidinggevend orgaan.88 

Wat betreft vaardigheden, kennis en ervaring kunnen bevindingen over geleverde 
prestaties vraagtekens oproepen of een persoon wel in staat is om de gezonde en 
prudente bedrijfsvoering van de onder toezicht staande entiteit te waarborgen. Dat 
kan leiden tot een herbeoordeling op basis van dit criterium. Wil een met prestaties 
samenhangende kwestie van invloed zijn op het voldoen aan dat criterium, dan moet 
deze kwestie belangrijk zijn of herhaaldelijk voorkomen op zo'n manier dat de 
gezonde en prudente bedrijfsvoering van de onder toezicht staande entiteit wordt 
geraakt. De prestaties van een lid van het leidinggevend orgaan of een medewerker 
met een sleutelfunctie kunnen ook een impact hebben op het voorkomen van 
overtredingen, bijv. van prudentiële vereisten, de interne regels van de onder 
toezicht staande entiteit, eerder door de bevoegde autoriteit opgelegde voorwaarden 
of verplichtingen of AML/CFT-regels. Verliezen of consequenties kunnen aanzienlijk 
zijn en zijn daarmee ook relevant vanuit wezenlijkheidsperspectief. Een lange 
periode van slechte prestaties is een belangrijke indicator voor de wezenlijkheid. Het 
niet of onvoldoende opvolgen van waarschuwingen of verwachtingen van de 
bevoegde autoriteit is eveneens een belangrijke indicator voor de wezenlijkheid, mits 
de voorgeschreven acties binnen de bevoegdheden van de betrokken persoon 
vielen. Rekening wordt tevens gehouden met de mate waarin de betrokken persoon 
samenwerking verleent aan de bevoegde autoriteit. 

5.3.3.2 Focus op AML 

Gezien de belangrijke rol van het toezicht op de governance bij de bestrijding van 
witwassen (AML), zoals die is vastgelegd in het AML Action Plan 2020 van de 
Europese Commissie89 vormen nieuwe feiten in verband met AML die de 
geschiktheid van een lid van het leidinggevend orgaan of een medewerker met een 
sleutelfunctie kunnen beïnvloeden altijd aanleiding voor een herbeoordeling volgens 
stap 1. 

 
88 Conform de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid dienen leden van 

het leidinggevend orgaan in zijn toezichtsfunctie in staat te zijn besluiten op constructieve wijze ter 
discussie te stellen en doeltreffend toezicht uit te oefenen op het leidinggevend orgaan in zijn 
bestuursfunctie, inclusief zich te verzetten tegen groepsdenken (titel III, punt 66 en 82). 

89  Mededeling van de Commissie inzake een actieplan voor een alomvattend EU-beleid voor de preventie 
van witwassen en financieren van terrorisme, 7 mei 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0513%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0513%2803%29
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Tabel 5 
Niet-uitputtend overzicht van voorbeelden nieuwe feiten 

Nieuwe feiten die van invloed kunnen zijn op de geschiktheid van een lid van het leidinggevend orgaan/medewerker met 
een sleutelfunctie 

De afronding of het begin van strafzaken of relevante civiele of bestuursrechtelijke procedures (inclusief veroordelingen waartegen 
beroep is aangetekend en faillissements-, insolventie- of vergelijkbare procedures) 

Afronding of begin van disciplinaire maatregelen (waaronder begrepen uitsluiting als bestuurder bij een bedrijf of ontslag uit een 
vertrouwenspositie) 

Weigering van inschrijving, machtiging, lidmaatschap of vergunning voor het uitoefenen van een vak, bedrijf of beroep, of de 
beëindiging, intrekking of herroeping daarvan 

Afronding of begin van sanctieprocedures door overheidsinstanties of beroepsverenigingen of lopende onderzoeken, onderzoeken 
in het verleden of handhavingsmaatregelen 

Beraadslaging door het leidinggevend orgaan van de onder toezicht staande entiteit betreffende de reputatie van een lid van het 
leidinggevend orgaan (of een medewerker met een sleutelfunctie) indien hier wezenlijke conclusies uit zijn getrokken 

Met prestaties samenhangende kwesties die hebben geleid tot het neerleggen van een functie bij andere entiteiten dan de onder 
toezicht staande entiteit 

Bevindingen dat de betrokken persoon opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt aan de bevoegde autoriteit en/of met een 
gebrek aan transparantie heeft gehandeld 

Bevindingen dat de betrokken persoon de interne regels van de onder toezicht staande entiteit wezenlijk heeft overtreden, zoals 
intern beleid inzake belangenconflicten 

Bevindingen dat de betrokken persoon moedwillig geen gevolg heeft gegeven aan wezenlijke toezichtsaanbevelingen, namelijk 
binnen de SREP, die van invloed kunnen zijn op de gezonde en prudente bedrijfsvoering van een onder toezicht staande entiteit 

Bevindingen dat het lid van het leidinggevend orgaan zijn of haar fiduciaire zorg- en/of loyaliteitsverplichtingen heeft geschonden en 
niet heeft gehandeld in overeenstemming met het soort gedrag dat naar verwachting de gezonde en prudente bedrijfsvoering van 
de onder toezicht staande entiteit waarborgt, in overeenstemming met hoge normen voor gedrag 

Wezenlijke toezichtsbevindingen, zoals hierboven gedefinieerd, en -maatregelen (bijv. de uitkomsten van een inspectie door de 
prudentiële of competente AML/CFT-autoriteit, door de prudentiële of competente AML/CFT-autoriteit toegepaste maatregelen) 

Externe rapporten (bijv. van advocatenkantoren, adviesbureaus) met relevante bevindingen die de geschiktheid van de betrokken 
persoon beïnvloeden 

Door de bevoegde prudentiële of AML-autoriteit opgelegde bestuursrechtelijke maatregelen of sancties in verband met 
tekortkomingen op het gebied van witwassen 

Strafrechtelijke vervolging of veroordelingen op basis van de wezenlijke bevindingen van de prudentiële of AML-autoriteiten  

Verandering van functie of aanvullende verantwoordelijkheden die niet automatisch tot een nieuwe beoordeling leiden 

(Meerdere) bevindingen dat de betrokken persoon ernstige schendingen of ernstig falen op zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied 
niet heeft kunnen voorkomen bij de onder toezicht staande entiteit 

(Meerdere) bevindingen dat de betrokken persoon zich niet aan een eerder, in de context van de relevante 
geschiktheidsbeoordeling opgelegde voorwaarde heeft gehouden, die met de prestaties in verband kan worden gebracht (bijv. 
proefperiode) 

(Meerdere) bevindingen dat de betrokken persoon besluiten neemt met een negatieve invloed op de gezonde en prudente 
bedrijfsvoering van een onder toezicht staande entiteit 

Nieuw mandaat of nieuwe functie (intern of extern) met invloed op het vermogen van de betrokken persoon om voldoende tijd te 
besteden aan de onder toezicht staande entiteit 

Nieuw mandaat of nieuwe functie met een impact op de tijdsbesteding, in het geval dat de onder toezicht staande entiteit al het 
verzoek heeft gekregen om als onderdeel van de initiële goedkeuring de te besteden tijd te monitoren en evalueren 

Aanzienlijke interne herschikking van de werkverdeling tussen leden van het leidinggevend orgaan 

Een crisissituatie bij een onder toezicht staande entiteit 

Herhaaldelijke afwezigheid bij vergaderingen van het leidinggevend orgaan doordat de betrokken persoon niet beschikbaar is of 
herhaalde gevallen van slecht presteren 

Nieuw mandaat, nieuwe functie, nieuw belang of nieuwe risicopositie van welke aard dan ook dat/die kan leiden tot een potentieel 
wezenlijk belangenconflict 
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6 Interviews 

6.1 Doel 

Interviews zijn een manier om informatie over de te benoemen persoon te verkrijgen 
en vormen een aanvulling op de schriftelijke informatie die door de kredietinstelling 
en de te benoemen persoon wordt verstrekt of op informatie vanuit een andere bron. 
Interviews vormen een gelegenheid om door te vragen over de praktische ervaring 
van een te benoemen persoon of om te toetsen of deze persoon de kredietinstelling 
goed kent en goed op de hoogte is van relevante marktontwikkelingen. Interviews 
kunnen ook worden gebruikt om aan integriteit en betrouwbaarheid verwante 
aangelegenheden te onderzoeken of feiten te verifiëren om zo meer helderheid te 
verkrijgen omtrent specifieke elementen van de deskundigheid en betrouwbaarheid 
van een te benoemen persoon. 

Een interview biedt vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteit tevens de 
gelegenheid om de te benoemen persoon te leren kennen en de verwachtingen 
uiteen te zetten met betrekking tot de interactie tussen de te benoemen persoon, de 
kredietinstelling en de autoriteit. 

6.2 Aanpak ECB van interviews 

Het doel van een interview is 1) de door de te benoemen persoon en/of de 
kredietinstelling overlegde documentatie of 2) de informatie die de toezichthouder op 
andere wijze ter kennis is gekomen, aan te vullen en/of te verifiëren. Bij het 
verzamelen van informatie in het kader van de deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbeoordeling behoren interviews daarom tot de instrumenten die 
worden gebruikt om de relevante feiten te bepalen.90 

In dit deel worden de reikwijdte van en omgang met interviews als instrument voor 
de initiële deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling uiteengezet. Het 
lopend toezicht op de governance met betrekking tot deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsvereisten valt hier niet onder. 

De ECB volgt een evenredige en risicogerichte benadering ten aanzien van het 
gebruik van interviews als onderdeel van deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbeoordelingen. 

 
90  In overeenstemming met artikel 9 van de GTM-verordening. 
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Interviews zijn verplicht bij nieuwe benoemingen voor de functie van CEO en 
voorzitter van het leidinggevend orgaan91 bij zelfstandige banken92 en de topbanken 
van groepen93. Als de topentiteit van een groep een holding is, zijn interviews 
verplicht voor dergelijke benoemingen bij de grootste bank van de groep. Bij een 
coöperatieve instelling is een interview vereist voor dergelijke benoemingen in het 
centrale orgaan of de centrale-orgaanvereniging. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen kan de ECB besluiten dat een interview niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld 
wanneer een voor de functie van CEO te benoemen persoon reeds een van de 
huidige leden van het leidinggevend orgaan is of wanneer met deze persoon reeds 
recentelijk een interview is gehouden. 

In alle andere gevallen kunnen interviews ook op discretionaire basis worden 
gebruikt als instrument voor de beoordeling van deskundigheid en betrouwbaarheid 
(bijv. wanneer een specifiek punt van zorg is vastgesteld ten aanzien van de 
deskundigheid, integriteit of betrouwbaarheid van de te benoemen persoon). 

Een informatief interview gaat in op alle elementen van geschiktheid, waaronder, 
maar niet beperkt tot: 

(a) de plichten en verantwoordelijkheden van de te benoemen persoon; 

(b) de kennis, vaardigheden en ervaring die de te benoemen persoon met 
zich meebrengt, rekening houdend met academische kwalificaties evenals 
management- en beroepservaring; 

(c) van de te benoemen persoon: 

• de mening over de belangrijkste risico's en uitdagingen waarmee de 
kredietinstelling wordt geconfronteerd en de voorgenomen en huidige 
rol bij de beheersing van dit soort zaken; 

• het vermogen om de financiële informatie van een kredietinstelling te 
interpreteren en op grond daarvan belangrijke kwesties en passende 
(beheersings)maatregelen in te stellen; 

• het vermogen om de doeltreffendheid van de organisatie van een 
kredietinstelling te beoordelen om onder andere voor doeltreffend 
bestuur en toezicht evenals doeltreffende beheersingsmaatregelen te 
zorgen, en, indien nodig, toe te zien op wijzigingen op deze 
gebieden; 

 
91  In lidstaten komen uiteenlopende governancestructuren voor. In de EBA-richtsnoeren inzake interne 

governance wordt dit onderkend en wordt toegelicht hoe de richtsnoeren dienen te worden toegepast 
op de verschillende structuren (zie titel II, deel 4, waarin de rol van de voorzitter van het leidinggevend 
orgaan wordt beschreven). De term ‘voorzitter van het leidinggevend orgaan’ dient derhalve op een 
zodanige manier te worden uitgelegd dat de doelstelling van de gids daarmee het best wordt 
gerealiseerd en op een manier die het best past bij de specifieke governancestructuur van de instelling. 

92  Een belangrijke onder toezicht staande entiteit die geen onderdeel is van een belangrijke onder 
toezicht staande groep. 

93  Een onder toezicht staande entiteit op het hoogste consolidatieniveau in de deelnemende lidstaat van 
een belangrijke groep. 
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• kennis van klimaat- en milieurisico's;94 

• marktkennis (bewustzijn van en inzicht in de bredere omgeving 
waarin de kredietinstelling actief is); 

• bewustzijn van en inzicht in het regelgevend kader waarin de 
kredietinstelling actief is; 

• bewustzijn van en inzicht in de verwachtingen van de NBA/ECB van 
de te benoemen persoon; 

• gelijktijdige verantwoordelijkheden die mogelijk van invloed zijn op 
het vermogen van de te benoemen persoon om zijn of haar functie in 
het leidinggevend orgaan te vervullen. 

Indien er na het interview nog zorgpunten bestaan, dan kan een tweede, specifiek 
interview worden gevoerd waarin wordt ingegaan op de feiten die aanleiding 
vormden tot de punten van zorg. Onder die feiten kunnen vallen: 

(a) strafrechtelijke of relevante bestuursrechtelijke- of civiele procedures (uit 
het verleden of lopend) (zie paragraaf 3.2); 

(b) bewijs van gebrek aan transparantie, openheid en samenwerking van de 
te benoemen persoon in zijn of haar omgang met regelgevende of 
toezichtsautoriteiten; 

(c) weigering van inschrijving, machtiging, lidmaatschap of vergunning voor 
het uitoefenen van een vak, bedrijf of beroep; of de herroeping, intrekking, 
of beëindiging van een inschrijving, machtiging, lidmaatschap of 
vergunning, of uitsluiting door een toezichthouder of overheidsorgaan of 
door een beroepsorde of -vereniging; 

(d) de beëindiging van een dienstbetrekking of van een vertrouwensfunctie, 
vertrouwensrelatie of soortgelijke situatie of voor een verzoek om een 
dergelijke functie neer te leggen; 

(e) diskwalificatie door een bevoegde autoriteit om op te treden als persoon 
die leiding geeft aan de bedrijfsvoering bij een instelling; en 

(f) eerdere diskwalificatie om op te treden als lid van een leidinggevend 
orgaan. 

De ECB kan tevens besluiten alleen een specifiek interview te voeren, bijvoorbeeld 
wanneer het reeds op grond van de op schrift gestelde informatie duidelijk is dat er 

 
94  Gezien het toenemende belang van klimaat- en milieurisico's in de context van het toezicht en de 

algemeen erkende rol van het leidinggevend orgaan en van de risicobeheerfunctie, de 
compliancefunctie en de interne auditfunctie inzake dergelijke risico's dienen interviews op passende 
wijze in te gaan op de ervaring van de te benoemen persoon met deze risico's. Waar van toepassing 
dienen interviews zich ook uit te strekken tot de mogelijke bijdrage van de te benoemen persoon aan 
de collectieve geschiktheid van het leidinggevend orgaan (zie ook paragraaf 3.5). 



 

Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid – Interviews 
 

76 

specifieke punten van zorg bestaan met betrekking tot de deskundigheid en 
betrouwbaarheid van de te benoemen persoon. 

De ECB kan van personen verlangen om alle noodzakelijke informatie te verstrekken 
die ze nodig heeft om haar taken uit te voeren. De ECB kan alle noodzakelijke 
onderzoeken uitvoeren naar personen en heeft het recht een mondelinge toelichting 
van iedere persoon (artikel 10, lid 1, punt e) van de GTM-verordening) te vragen. 
Indien de nationale wetgeving waarin de CRD is omgezet de NBA's specifieke 
bevoegdheden geeft om interviews te houden, kan de ECB direct gebruikmaken van 
die bevoegdheden.95 

6.3 Timing 

Het juiste tijdstip voor de beoordeling van deskundigheid wordt bepaald in de 
nationale wetgeving. De timing van het interview dient te worden beschouwd in de 
context van het tijdsbestek van de totale beoordeling, ongeacht of er sprake is van 
een ex-ante-goedkeuring van een benoeming of een ex-post-kennisgeving. In geval 
van een ex-ante-goedkeuring van een benoeming moeten interviews plaatsvinden 
voordat de te benoemen persoon wordt goedgekeurd. 

Voor een evaluatie op ex-post-basis moet het interview worden gehouden binnen het 
tijdsbestek van de beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid en, indien 
mogelijk, voordat de te benoemen persoon in functie treedt. 

6.4 Procedurele aspecten 

Interviews worden gevoerd op transparante, open en objectieve wijze. Omdat de 
vergaarde informatie bedoeld is voor een deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbesluit worden interviews gehouden in overeenstemming met de 
beginselen van procedurele billijkheid, waarmee wordt gezorgd voor naleving van de 
relevante nationale wetgeving. 

6.4.1 Kennisgeving 

De te benoemen persoon en de kredietinstelling worden tijdig schriftelijk in kennis 
gesteld van de datum, het tijdstip en de plaats van het interview. Onverlet de 
nationale wetgeving kan het interviewpanel besluiten de te benoemen persoon 
voorafgaand aan het interview te voorzien van documentatie of andere informatie. 

Een te benoemen persoon kan ervoor kiezen een juridisch adviseur mee te nemen 
naar het interview. Dit is echter niet de norm en wordt bij de normale gang van zaken 
niet verwacht. 

 
95  Artikel 9 van de GTM-verordening. 
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Interviewpanel 

De leden van het interviewpanel, en in het bijzonder de voorzitter, worden 
geselecteerd op basis van gepaste senioriteit. Rekening wordt daarbij gehouden met 
mogelijke of vermeende belangenconflicten. 

6.4.2 Interview 

Interviews worden, om de objectiviteit en de kwaliteit van de beoordeling te 
garanderen, op ordelijke en gestructureerde wijze afgenomen en vinden tijdig plaats. 
De ECB spreekt met de te benoemen persoon af welke taal er in het interview wordt 
gebruikt. Indien de kredietinstelling al met de ECB in het Engels communiceert, dan 
wordt een interview doorgaans eveneens in het Engels gehouden. Er wordt echter 
flexibel omgegaan met een eventuele situatie die vraagt om het gebruik van een 
andere taal dan het Engels. 

Als kredietinstellingen er niet voor hebben gekozen om in het Engels met de ECB te 
communiceren, kan de te benoemen persoon ermee instemmen om het interview in 
het Engels te houden. Anders spreken de ECB en de te benoemen persoon af van 
welke taal er in het interview gebruik wordt gemaakt. 

Indien van toepassing96 kan het interview worden vastgelegd97 of kunnen er notulen 
worden gemaakt na het interview, die vervolgens door de te benoemen persoon 
worden goedgekeurd en getekend.98 

 
96  In principe dient een specifiek interview te worden vastgelegd en voor akkoord naar de te benoemen 

persoon te worden gestuurd. 
97  Afhankelijk van de nationale bepalingen kunnen interviews schriftelijk worden vastgelegd, met 

audiovisuele apparatuur worden opgenomen of door een stenograaf worden uitgewerkt. 
98  Naleving van de regels voor gegevensbescherming is daarbij vereist, onder andere Verordening (EU) 

2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1). 
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7 Kennisgevingen, besluiten en 
bijkomende bepalingen 

7.1 Kennisgeving van voorgenomen benoemingen 

De gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid99 wijzen 
op de wenselijkheid van een hogere mate van harmonisatie van de bestaande 
nationale kaders betreffende het tijdstip waarop een deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbeoordeling zou moeten worden opgesteld. Volgens de nationale 
wetgeving moeten instellingen de NBA ofwel in kennis stellen ofwel voorafgaand aan 
de voorgenomen benoeming ofwel na de benoeming van het betrokken bestuurslid. 
In sommige deelnemende lidstaten kunnen te benoemen personen pas na 
goedkeuring door de ECB in functie treden, terwijl deze in weer andere lidstaten vóór 
de verkrijging van goedkeuring in dienst kunnen komen. Dit heeft geleid tot een 
fragmentatie van de juridische kaders in de lidstaten. 

Harmonisatie van de timing van deze beoordeling wordt uitgevoerd, zou zorgen voor 
een hogere mate van consistentie binnen het SSM. En dat zou weer de 
voorspelbaarheid van de toezichtsresultaten versterken en daarmee mogelijke 
reputatierisico's voor te benoemen personen en kredietinstellingen vermijden. 

Tegen deze achtergrond moedigt de ECB aan dat in een vroeg stadium contact 
wordt gelegd met de JST’s. Kredietinstellingen wordt verzocht de ECB op de hoogte 
te stellen van de uitgevoerde geschiktheidsbeoordelingen van uitvoerende leden van 
het leidinggevend orgaan voordat ze tot benoeming overgaan, zodat de beoordeling 
door de toezichthouder naar voren kan worden gehaald en de ECB al vroeg in de 
procedure input vanuit het toezicht kan leveren. Dit kan de voorspelbaarheid van de 
toezichtsacties ten goede komen, met een toezichtsbesluit dat, waar mogelijk, aan 
de instelling wordt gecommuniceerd vóór of kort nadat de te benoemen persoon in 
functie treedt. 

Toezichtspraktijk 

De volgende uitnodiging is beperkt tot de hierna genoemde benoemingen (CEO 
en/of andere uitvoerende leden van het leidinggevend orgaan) en instellingen 
(evenredigheid en reikwijdte). 

De ECB vraagt alle kredietinstellingen in deelnemende lidstaten die volgens de 
nationale wetgeving de bevoegde autoriteiten niet voorafgaand aan de voorgenomen 
benoeming van een lid van een leidinggevend orgaan op de hoogte hoeven te 
stellen om: 

 
99  Gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid, achtergrond en motivering, 

punt 49 en titel VIII, punt 174. 
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• een ingevulde vragenlijst inzake deskundigheid en betrouwbaarheid en een cv 
voor het nieuw voorgedragen lid van het leidinggevend orgaan te overleggen 
zodra er een duidelijk voornemen100 bestaat om deze persoon te benoemen; 

• de datum van de benoeming en de datum waarop de persoon de taken 
daadwerkelijk ter hand neemt aan te geven; 

• eventuele andere volgens de nationale wetgeving vereiste documenten te 
verschaffen zodra deze beschikbaar zijn. 

Dit is al de normale gang van zaken bij de meeste grote kredietinstellingen in de 
deelnemende lidstaten en maakt het de ECB mogelijk om de beoordeling naar voren 
te halen en, indien mogelijk, kennis te geven van haar besluit vóór of kort nadat de te 
benoemen personen daadwerkelijk met hun werkzaamheden beginnen. Opgemerkt 
moet worden dat deze toezichtspraktijk niet bedoeld is om af te wijken van 
toepasselijk nationaal recht; deze komt neer op een praktische regeling voor de 
instellingen, de ECB en de NBA's. 

Evenredigheid en reikwijdte 

Het hierboven beschreven verzoek is in het belang van de evenredigheid beperkt tot 
het volgende: 

• voorgenomen nieuwe benoemingen van de CEO en/of andere uitvoerende 
leden van het leidinggevend orgaan; en 

• de grootste kredietinstellingen in de deelnemende lidstaten, namelijk: 

• een onder toezicht staande entiteit op het hoogste consolidatieniveau 
van een belangrijke onder toezicht staande groep; of 

• een kredietinstelling met de hoogste totale waarde van de activa in 
een belangrijke onder toezicht staande groep, indien deze entiteit een 
andere is dan de hiervoor genoemde entiteit; of 

• een belangrijke onder toezicht staande entiteit die geen onderdeel is 
van een belangrijke onder toezicht staande groep. 

7.2 Soorten besluiten 

Een te benoemen persoon wordt deskundig en betrouwbaar geacht of wordt 
afgewezen. De ECB heeft echter de bevoegdheid om bepaalde zorgpunten aan te 
pakken door positieve besluiten vergezeld te doen gaan van aanbevelingen, 
voorwaarden en/of verplichtingen. Als punten van zorg door deze bijkomende 

 
100  Dat is bijvoorbeeld het geval als het desbetreffende orgaan of comité van de kredietinstelling een 

besluit daartoe heeft genomen, zelfs als dat besluit nog onder voorbehoud is van de goedkeuring van 
andere organen dan wel feedback van de bevoegde autoriteiten. 
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bepalingen niet op adequate wijze kunnen worden weggenomen, moet een negatief 
besluit worden genomen. 

7.2.1 Tijdpad 

Na elke deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling neemt de ECB binnen de 
daarvoor eventueel door het nationaal recht gestelde termijn een officieel besluit. 

Onverlet de nationale wetgeving inzake een eventuele deadline bepalen de 
gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid dat de 
genomen tijd om tot een besluit te komen niet langer zou moeten zijn dan vier 
maanden vanaf de datum waarop de aanvraag of kennisgeving door de 
kredietinstelling is gedaan. 

7.2.2 Hoorzittingen 

Indien de ECB voornemens is een besluit te nemen met nadelige gevolgen, dat wil 
zeggen van plan is bezwaar te maken tegen de aangevraagde autorisatie dan wel 
een positief besluit onder voorbehoud van bijkomende bepalingen101 te nemen, 
hebben de betrokken partijen (de onder toezicht staande entiteit en, indien relevant, 
de te benoemen persoon) het recht om gehoord te worden. In dergelijke gevallen 
krijgt zowel de onder toezicht staande entiteit als, indien relevant, de te benoemen 
persoon een termijn van ten minste twee weken om schriftelijk te reageren (of te 
verzoeken gehoord te worden) krachtens artikel 31, lid 3, van de GTM-
kaderverordening. 

In de regel is de hoorprocedure schriftelijk. De schriftelijke opmerkingen moeten door 
de ECB worden beoordeeld en kunnen leiden tot wijziging van het definitieve besluit. 

Het recht om gehoord te worden is echter niet van toepassing indien de 
voorwaarden of verplichtingen vooraf met de betrokken partijen (de onder toezicht 
staande entiteit en, indien relevant, de te benoemen persoon) zijn overeengekomen. 

7.2.3 Besluit en kennisgeving ECB 

Voorafgaand aan de formele besluitvormingsprocedure kan de ECB op ieder 
moment de deskundigheid en betrouwbaarheid van te benoemen personen met de 
onder toezicht staande entiteit bespreken (onverlet de verplichting van de onder 
toezicht staande entiteit om zelf personen te beoordelen). 

 
101  Die bepalingen bestaan uit alle voorwaarden en verplichtingen die geen verband houden met 

monitoring en rapportage. 
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Tenzij vastgesteld middels delegatie102, wordt een besluit in de vorm van een 
ontwerpbesluit goedgekeurd door de Raad van Toezicht van de ECB en daarna 
volgens de geen-bezwaarprocedure ter vaststelling voorgelegd aan de Raad van 
Bestuur. 

De besluitvormingsprocedure van de ECB voor toezichtsaangelegenheden wordt 
gedetailleerd beschreven in de toezichtshandleiding van het SSM.103 

De ECB stelt de onder toezicht staande entiteit in kennis van het definitieve besluit 
van de ECB. 

Bij een aanvraag voor een additionele niet-uitvoerende bestuursfunctie informeert de 
ECB ook de EBA over het definitieve besluit104. 

7.3 Positief besluit met voorwaarde 

Het gebruik van voorwaarden maakt het mogelijk een positief deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbesluit te nemen onder voorbehoud van specifieke aan de onder 
toezicht staande entiteit en/of de te benoemen persoon opgelegde vereisten en om 
op die manier te voldoen aan de toepasselijke criteria voor de beoordeling van 
deskundigheid en betrouwbaarheid. 

In overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel moet de ECB kiezen voor het 
minst ingrijpende besluit inzake betrouwbaarheids- en 
deskundigheidsbeoordelingen. In vergelijking met een negatief besluit heeft een 
besluit onder voorwaarden minder impact op de reputatie van of minder nadelige 
gevolgen voor de onder toezicht staande entiteit en/of te benoemen persoon. In 
sommige situaties kan de ECB bovendien door het gebruik van voorwaarden de 
geschiktheid van een leidinggevend orgaan waarborgen en tegelijkertijd zorgen voor 
een voldoende diverse groep te benoemen personen (bijv. door nieuwkomers toe te 
laten in de bankensector). Innovatie en goede besluitvorming bij onder toezicht 
staande entiteiten worden hiermee gestimuleerd. 

7.3.1 Toezichtspraktijk 

7.3.1.1 Het gebruik van voorwaarden 

De ECB kan bij een (her)beoordeling inzake deskundigheid en betrouwbaarheid een 
positief besluit afgeven waaraan voorwaarden zijn gesteld. Een voorwaarde is een 

 
102 In overeenstemming met Besluit (EU) 2017/935 van de Europese Centrale Bank van 16 november 

2016 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbesluiten en de beoordeling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten 
(ECB/2016/42) (PB L 1414 van 1.6.2017, blz. 21). 

103  Toezichtshandleiding van het SSM – Europees bankentoezicht: de werking van het SSM en de 
toezichtsaanpak, maart 2018. 

104  Zie artikel 91, lid 6, van de CRD. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.nl.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.nl.pdf
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vereiste dat aan de onder toezicht staande entiteit wordt opgelegd (en directe 
implicaties kan hebben voor de te benoemen persoon) zonder welke een negatief 
besluit zou zijn afgegeven. De ECB legt uitsluitend een voorwaarde op als dit nodig 
is om ervoor te zorgen dat de te benoemen persoon voldoet aan de criteria voor de 
beoordeling van deskundigheids- en betrouwbaarheid. Aan een besluit kunnen één 
of meer voorwaarden worden gesteld. 

De ECB mag alleen voorwaarden stellen als al de volgende omstandigheden 
gelden. 

(a) De ECB zou negatief kunnen beslissen 
Het uitgangspunt voor de ECB om een voorwaarde op te leggen aan een 
deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluit is dat de te benoemen 
persoon niet aan alle deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten 
voldoet maar dat een eventuele tekortkoming voor de volledige naleving 
als gemakkelijk te verhelpen wordt beschouwd. Indien de te benoemen 
persoon de opgelegde voorwaarde niet naleeft, wordt hij of zij vervolgens 
niet langer als goedgekeurd beschouwd. 

(b) De voorwaarde is duidelijk omschreven en er kan binnen een 
duidelijk omschreven tijdsbestek aan worden voldaan 
De voorwaarde neemt de vorm aan van een concrete en specifieke eis 
met een duidelijk afgebakend tijdsbestek en is, indien mogelijk, vooraf met 
de betrokken partijen (de onder toezicht staande entiteit en, indien 
relevant, de te benoemen persoon) overeengekomen. Het tijdsbestek voor 
de voorwaarde dient relatief kort te zijn. Indien de te benoemen persoon 
zijn of haar functie in het leidinggevend orgaan al op zich heeft genomen 
dient dat tijdsbestek idealiter niet langer dan zes maanden te zijn. 
Indien een besluit gepaard gaat met diverse voorwaarden kunnen 
daarvoor verschillende termijnen gelden. 

(c) De inhoud van de voorwaarde is gebaseerd op de 
beoordelingscriteria die zijn vastgelegd in toepasselijke nationale 
wetgeving 
Krachtens artikel 4, lid 1, punt e) en artikel 4, lid 3, van de GTM-
verordening, en artikel 2, punten 24 en 26, en artikel 93 van de GTM-
kaderverordening heeft de ECB bij deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbeoordelingen de bevoegdheid om positieve en 
negatieve besluiten te nemen, zelfs als de nationale wetgeving geen 
expliciet besluit verlangt. De ECB heeft, a fortiori, de bevoegdheid om 
voorwaarden op te leggen in plaats van de goedkeuring van een te 
benoemen persoon af te wijzen en kan voorwaarden opleggen in situaties 
waarin de te benoemen persoon niet voldoet aan een of meer in artikel 91 
van de CRD vastgelegde criteria, zoals omgezet in de nationale 
wetgeving. 
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7.3.1.2 Soorten voorwaarden 

Een voorwaarde kan worden opgelegd als opschortende of ontbindende voorwaarde 
naar gelang het moment waarop het besluit van de ECB van kracht wordt. In geval 
van een ontbindende voorwaarde leidt de niet-naleving van de aan de onder toezicht 
staande entiteit en/of de te benoemen persoon (door de voorwaarde) opgelegde 
vereiste(n) ertoe dat het door de ECB goedgekeurde en gemelde besluit geen 
rechtsgevolgen meer heeft. Ontbindende voorwaarden weerhouden de te benoemen 
persoon er niet van om in functie te treden en zijn derhalve niet van invloed op de 
interne bedrijfsprocedures. 

In geval van een opschortende voorwaarde leidt de niet-naleving van de aan de 
onder toezicht staande entiteit en/of de te benoemen persoon door de voorwaarde 
opgelegde vereiste(n) tot de opschorting van de effecten van het gemelde besluit 
van de ECB totdat aan de voorwaarde is voldaan. Dat betekent dat de te benoemen 
persoon niet bij de onder toezicht staande entiteit in functie kan treden totdat aan de 
voorwaarde is voldaan. 

Als een besluit onder een voorwaarde wordt uitgebracht, dient de onder toezicht 
staande entiteit de ECB tijdig ervan op de hoogte te stellen wanneer aan de 
voorwaarde is voldaan. De modaliteiten van deze rapportage worden nader in het 
ECB-besluit gespecificeerd. 

7.3.1.3 Adressaat van een voorwaarde 

In principe is een voorwaarde gericht aan de onder toezicht staande entiteit als 
aanvragende partij in de toezichtsprocedure. De voorwaarde kan echter gevolgen 
hebben voor de betrokken te benoemen persoon die een bepaalde actie moet 
ondernemen of van een actie moet afzien. 

7.3.1.4 Uitvoering van voorwaarden 

Voorwaarden dienen voldoende duidelijk te zijn ten aanzien van wat er van de onder 
toezicht staande entiteit en/of te benoemen persoon (zie hierboven) wordt verwacht 
en in dat opzicht hebben ze 'automatische werking' (‘self-executing’). In deze context 
betekent ‘automatische werking’ dat de voorwaarde zodanig is opgesteld dat de 
uitvoering ervan gemakkelijk kan worden gemonitord en geverifieerd aan de hand 
van de in het besluit van de ECB uiteengezette vereisten en derhalve kan worden 
vastgesteld zonder dat een nader besluit nodig is. 

7.3.1.5 Niet-nakoming van een voorwaarde 

De niet-nakoming van een voorwaarde betekent dat de goedkeuring van de ECB 
ofwel nooit in werking treedt ofwel niet langer geldig is. 
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Als de te benoemen persoon reeds actief is als lid van het leidinggevend orgaan en 
weigert af te treden, kan de ECB haar toezichtsbevoegdheden aanwenden om de 
betrokken persoon uit het leidinggevend orgaan te ontslaan. 105 Voor die stap is een 
nieuw, specifiek ECB-besluit nodig. 

7.4 Positief besluit met een verplichting 

Een ECB-besluit kan ook een verplichting tot informatieverstrekking bevatten of een 
verplichting om een specifieke actie met betrekking tot deskundigheid en 
betrouwbaarheid te nemen. In tegenstelling tot wat bij een voorwaarde geldt, is de 
niet-nakoming van een verplichting niet automatisch van invloed op de 
deskundigheid en betrouwbaarheid van de te benoemen persoon. 

Indien eventuele resterende zorgen niet toereikend kunnen worden weggenomen 
door deze bijkomende bepalingen wordt een negatief besluit genomen. 

Voorbeelden van dergelijke verplichtingen zijn: 

• rapportage over lopende rechtszaken; 

• bewaking van de tijd die de te benoemen persoon aan de onder toezicht 
staande entiteit besteedt;  

• vereiste verbeteringen in schriftelijk beleid inzake belangenconflicten; 

• vereiste verbeteringen wat betreft de collectieve geschiktheid. 

7.5 Positief besluit met aanbevelingen of verwachtingen 

Wanneer aan alle deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten is voldaan, maar 
er een kwestie is vastgesteld die moet aangepakt, kan de ECB in het 
deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluit aanbevelingen opnemen of 
verwachtingen aangeven. Het gebruik van dergelijke niet-bindende instrumenten is 
tevens bedoeld om best practices bij de onder toezicht staande entiteiten te 
bevorderen en op wenselijke verbeteringen te wijzen. 

 
105  Dit is gebaseerd op de bevoegdheden die zijn vastgelegd in de GTM-verordening, artikel 16, lid 2, punt 

m) “zij kan te allen tijde leden van het leidinggevend orgaan van kredietinstellingen ontslaan die niet 
aan de vereisten van de in artikel 4, lid 3, eerste alinea, vermelde handelingen voldoen” ofwel 
vergelijkbare bevoegdheden onder de nationale wetgeving. 
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7.6 Andere soorten bevoegdheden 

7.6.1 Herbeoordeling en ontslag 

De bevoegdheid om de deskundigheid en betrouwbaarheid van een persoon op 
ieder gegeven moment te herbeoordelen is bepaald in artikel 94 van de GTM-
kaderverordening. De ECB kan in haar besluit specifieke voorzienbare gronden 
opnemen die tot een herbeoordeling kunnen leiden. Verder heeft de ECB op grond 
van artikel 16, lid 2, punt m), van de GTM-verordening de bevoegdheid te allen tijde 
leden van het leidinggevend orgaan van een kredietinstelling te ontslaan wanneer 
deze niet voldoen aan de vereisten van de in artikel 4, lid 3, eerste alinea, van de 
GTM-verordening vermelde handelingen. 

Zie voor nadere informatie paragraaf 5.2.  
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8 Nuttige links 

CRD106; bevat de criteria voor deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen. 

GTM-verordening107; bevoegdheid van de ECB om beoordelingen uit te voeren. 

GTM-kaderverordening108; verschaft gedetailleerdere vereisten inzake 
deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen. 

Gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren inzake geschiktheid; geven een 
leidraad voor de interpretatie van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbepalingen 
op grond van de CRD en gezamenlijke criteria voor de beoordeling van individuele 
en collectieve kennis, vaardigheden en ervaring van leden van het leidinggevend 
orgaan, naast de onberispelijke reputatie, eerlijkheid en integriteit en 
onafhankelijkheid van geest van de leden van het leidinggevend orgaan (inclusief 
medewerkers met een sleutelfunctie). 

Bijlage I – Formulier voor de beoordeling van collectieve geschiktheid; een 
geschiktheidsmatrix als middel voor zelfevaluatie is door de EBA en ESMA 
aangeduid als best practice in de gezamenlijke richtsnoeren voor geschiktheid. De 
ECB sluit zich hierbij aan. 

EBA-richtsnoeren inzake interne governance; de richtsnoeren vormen een 
aanvulling op de diverse governancebepalingen in de CRD, rekening houdend met 
het evenredigheidsbeginsel, door middel van een toelichting op de taken, 
verantwoordelijkheden en organisatie van het leidinggevend orgaan, de organisatie 
van instellingen en groepen, waaronder de noodzaak om transparante structuren te 
creëren die toezicht op alle activiteiten mogelijk maken en, meer in het bijzonder, 
vereisten specificeren voor de ‘three lines of defence’ en in het bijzonder de 
risicobeheer-, compliance- en auditfuncties. 

Verslag over de aangegeven tijdsbesteding van niet-uitvoerende bestuurders binnen 
het SSM, augustus 2019; een verslag over de uitkomsten van een door de ECB 
uitgevoerde exercitie over de aangegeven tijdsbesteding van niet-uitvoerende 
bestuurders in de landen van het eurogebied. 

Gids inzake klimaat- en milieurisico's: Toezichtsverwachtingen ten aanzien van 
risicobeheer en informatieverschaffing, Europese Centrale Bank, november 2020; 
een uiteenzetting van de toezichtsverwachtingen van de ECB over de rol van het 
leidinggevend orgaan en het governancekader inzake klimaat- en milieurisico's. 

Gids van de ECB inzake de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het 
Unierecht biedt, geconsolideerde versie, november 2016; een uiteenzetting van het 
beleid van de ECB ten aanzien van de specifieke bepalingen met betrekking tot 

 
106  Zie de artikelen 3, 74, 88, 91 en 121, en de overwegingen 55–60 van de CRD. 
107 Zie artikel 4, lid 1, punt e), artikel 6, lid 4, de artikelen 9, 10 en 11, en artikel 16, lid 2, punt m), van de 

GTM-verordening. 
108  Zie de artikelen 28, 29, 93, 94 en 95 van de GTM-kaderverordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NLAUTO/?uri=CELEX:02013L0036-20180709
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0468&from=EN
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1972984/Joint+ESMA+and+EBA+Guidelines+on+the+assessment+of+suitability+of+members+of+the+management+body+and+key+function+holders+(EBA-GL-2017-12).pdf
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/e75e420e-26a2-4743-99f0-a752f6dbc959/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_NL.pdf?retry=1
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.nl.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.nl.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.nl.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.nl.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.nl.pdf
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governanceregelingen, namelijk de combinatie van de functie van voorzitter en CEO 
en het vervullen van een additionele niet-uitvoerende bestuursfunctie. 

Toezichtshandleiding van het SSM – Europees bankentoezicht: de werking van het 
SSM en de toezichtsaanpak, maart 2018; beschrijving hoe het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM) is georganiseerd en 
definitie van de methodologieën, processen en procedures voor het bankentoezicht 
in het eurogebied. 

Beginselen van corporate governance voor banken, Bazels Comité; de richtsnoeren 
van het Bazels Comité zijn geënt op de beginselen van corporate governance van 
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 

Link naar de nieuwe FAP-vragenlijst van de ECB 

Link naar het IMAS-portal; via het IMAS-portal kunnen banken die onder toezicht van 
de ECB staan informatie indienen met betrekking tot toezichtsprocedures, de status 
daarvan volgen en informatie uitwisselen met toezichthouders. Belangrijke banken 
kunnen via het IMAS-portal een aanvraag voor een deskundigheids- en 
betrouwbaarheidsbeoordeling indienen, de status daarvan volgen en daarmee 
samenhangende informatie uitwisselen met toezichthouders. 

 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.nl.pdf?42da4200dd38971a82c2d15b9ebc0e65
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.nl.pdf?42da4200dd38971a82c2d15b9ebc0e65
http://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/tasks/authorisation/shared/pdf/ssm.fit_and_proper_questionnaire_update_202112.en.pdf
https://id.ecb.europa.eu/login/?sessionOnly=true&goto=https://id.ecb.europa.eu/auth/oauth2.0/v1/authorize?response_type=code&client_id=SSMEXT&scope=openid%20email%20profile%20ssmext&state=BPgoFUZEyu3HjQnma17Q5ODUPO_9IjUMGKxhmjsqjOs%3D&redirect_uri=https://imas.ecb.europa.eu/oauth2/code/iwelcome&nonce=8d1NKzhCFNvMoJ0QaEA3X2aY5bfLJUP7xouKqrnJd24
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