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Inleiding 

Met dit document wordt beoogd een overzicht te geven van de opmerkingen die zijn 
ontvangen tijdens de openbare raadpleging van 2017 over de evaluatie van de 
Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht (ECB/2014/41)1 
(de “Verordening”), waarbij ook steeds een beoordeling van die opmerkingen wordt 
gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen van de 
Verordening die de ECB naar aanleiding van die raadpleging heeft voorgesteld en 
wordt de aanzet gegeven tot een nieuwe openbare raadpleging over die 
voorgestelde wijzigingen.  

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op het ECB-kader voor 
toezichtsvergoedingen en laten de toezichtsvergoedingen van de nationale 
bevoegde autoriteiten onverlet. Ook de veranderingen in het bredere rechtskader 
voor de jaarlijks door de ECB in rekening gebrachte toezichtsvergoedingen, met 
name Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad2 (Verordening betreffende het 
gemeenschappelijke toezichtsmechanisme (“GTM-verordening”)), worden door de 
voorgestelde wijzigingen onverlet gelaten. Dit document heeft derhalve geen 
interpretatieve waarde en is niet juridisch bindend.  

Alleen over Deel 5 van dit document, te weten de ontwerp-Verordening van de ECB 
tot wijziging van de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor 
toezicht, worden opmerkingen verwacht. 

1  Verordening (EU) nr. 1163/2014 van de Europese Centrale Bank van 22 oktober 2014 betreffende een 
vergoeding voor toezicht (ECB/2014/41) (PB L 311 van 31.10.2014, blz. 23). 

2  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). 
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1 Reikwijdte en achterliggende 
overwegingen 

1. In artikel 30 van de GTM-verordening wordt het volgende bepaald: "De ECB
rekent een jaarlijkse vergoeding voor toezicht aan de kredietinstellingen die in
de deelnemende lidstaten gevestigd zijn en aan de bijkantoren die door een in
een niet-deelnemende lidstaat gevestigde kredietinstelling zijn gevestigd in een
deelnemende lidstaat".

2. De aan een onder toezicht staande entiteit in rekening gebrachte vergoeding
wordt berekend overeenkomstig de regelingen die de Europese Centrale Bank
(ECB) daartoe heeft vastgesteld in de Verordening.

3. Artikel 17 van de Verordening vereist dat de ECB de Verordening uiterlijk in
2017 evalueert, met name aangaande de methodologie en de
berekeningscriteria van de jaarlijkse aan iedere onder toezicht staande entiteit
en groep in rekening te brengen toezichtsvergoeding. Op 2 juni 2017 is de ECB
een openbare raadpleging gestart om feedback te verkrijgen en mogelijke
verbeteringen te beoordelen. Die openbare raadpleging liep af op 20 juli 2017.

4. De evaluatie was primair gericht op de methodologie en criteria voor het
berekenen van de jaarlijkse toezichtsvergoeding die aan elke onder toezicht
staande entiteit en groep in rekening wordt gebracht. De algemene bepalingen
inzake de berekening van de kosten die de ECB maakt in verband met de
uitvoering van haar toezichtstaken zijn neergelegd in artikel 30, lid 1, van de
GTM-verordening en vallen daarom niet binnen de reikwijdte van de evaluatie.

5. Na afloop van de raadpleging heeft de ECB alle ontvangen opmerkingen
geanalyseerd. Dit document bevat de beoordeling van die opmerkingen. In het
vervolg van dit document en voor elk onderwerp wordt de beoordeling door de
ECB voorafgegaan door een korte samenvatting van de opmerkingen. Voor de
duidelijkheid wordt opgemerkt dat verwijzingen naar specifieke bepalingen van
de Verordening zijn gebaseerd op de huidige Verordening, indien van
toepassing.

6. Bij het ontwerpen van de Verordening van de ECB tot wijziging van de
Verordening en de geactualiseerde processen heeft de ECB ook rekening
gehouden met de input die zij via haar vaste fora, waaronder de Raad van
Toezicht, heeft ontvangen van de nationale bevoegde autoriteiten (NBA's).

7. Tijdens de interne analyse van de opmerkingen is geconstateerd dat
verduidelijkingen van de Verordening wenselijk zijn. Deze wijzigingen
veranderen de Verordening niet inhoudelijk, maar vergroten de transparantie
van de wetgevingstekst.

8. Hoewel de methodologie en criteria voor de berekening van de jaarlijkse
toezichtsvergoedingen over het algemeen worden gesteund, is ook om enkele
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veranderingen verzocht. In reactie hierop, en na een kosten-batenanalyse te 
hebben verricht, stelt de ECB de in Deel 3 beschreven methodologische 
wijzigingen van de Verordening voor. De ontwerp-Verordening van de ECB tot 
wijziging van de Verordening is te vinden in Deel 5. Dit document vormt de 
opmaat tot een openbare raadpleging over de specifieke wijzigingen die in Deel 
5 worden voorgesteld. 

9. De wijzigingen van de Verordening zullen in werking treden voor de berekening
van de jaarlijkse toezichtsvergoedingen voor de vergoedingsperiode 2020. Voor
de berekening van de toezichtsvergoedingen voor 2019 zal de ECB de huidige
berekeningsmethodologie en -procedures volgen.

10. Niet-wetgevingsveranderingen die verband houden met het operationeel maken
van de processen die geen bijwerking van de methodologie of de
rechtshandeling behoeven, worden toegelicht in Deel 4. De wijzigingen die door
de ECB zijn aanvaard zullen gespreid over achtereenvolgende vergoedingscycli
worden ingevoerd.
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2 Overzicht van de reacties 

2.1 Samenvatting 

11. Tijdens de openbare raadpleging die liep van 2 juni 2017 tot en met 20 juli 2017
zijn in totaal 13 reacties ontvangen, bestaande uit in totaal 73 opmerkingen.
Deze aantallen vormen een aanzienlijke daling ten opzichte van het aantal
reacties en individuele opmerkingen dat tijdens de openbare raadpleging in
2014 werd ontvangen. De reacties waren afkomstig van acht verenigingen van
banken, vier onder toezicht staande entiteiten en één andere marktdeelnemer.
Hoewel de algemene bepalingen inzake de berekening van de kosten die de
ECB maakt voor de uitvoering van haar toezichtstaken buiten de reikwijdte van
de evaluatie vallen, zijn er ook over dit onderwerp opmerkingen ontvangen.

12. De opmerkingen van de respondenten die ermee hebben ingestemd dat hun
feedback wordt gepubliceerd zijn te vinden op website van ECB-
Bankentoezicht.

2.2 Criteria ter ondersteuning van de kosten-batenanalyse 

13. De kosten-batenanalyse is uitgevoerd met gegevens over de
toezichtsvergoedingen voor de jaren 2016, 2017 en 2018. De in dit
document verstrekte schattingen zijn gebaseerd op gegevens voor het jaar
2018 en zijn behoudens veranderingen in (i) de totale in rekening te brengen
jaarlijkse vergoeding, (ii) het aantal schuldenaren van de vergoeding (hierna:
vergoedingsdebiteuren), (iii) de toepasselijke bedragen van de totale activa en
het totaal van de risicoposten, en (iv) veranderingen in de eigen
vergoedingsfactoren van elke entiteit.

14. De evaluatiecriteria, zoals eerder uiteengezet in het raadplegingsdocument, zijn
de volgende:

(a) Naleving van wettelijke vereisten: bij het ontwerpen van de
vergoedingsregelingen heeft de ECB zich gebaseerd op de bepalingen
van de GTM-verordening, waarin de belangrijkste parameters van de
jaarlijkse toezichtsvergoeding worden beschreven. De naleving van de
GTM-verordening en andere relevante EU-wetgeving moet gewaarborgd
blijven.

(b) Impact van de vergoedingstoerekening: bij het beoordelen van de
potentiële maatregelen is rekening gehouden met twee aspecten in het
bijzonder: i) het aantal onder toezicht staande entiteiten die rechtstreeks
worden geraakt door de geanalyseerde bepaling, en ii) de effecten op de
verdeling van kosten over de andere entiteiten binnen dezelfde categorie.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/fees_201706.nl.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/fees_201706.nl.html
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(c) Administratieve impact op onder toezicht staande entiteiten en
groepen: de ECB heeft rekening gehouden met de kosten die
voortvloeien uit mogelijke extra administratieve lasten en heeft ernaar
gestreefd om onnodige overlappingen in de te rapporteren gegevens te
vermijden.

(d) Beperking van de volatiliteit van de jaarlijkse vergoeding: om
onverwachte fluctuaties in de jaarlijkse toezichtsvergoeding tot een
minimum te beperken, is beoordeeld in hoeverre de stabiliteit voor de
onder toezicht staande entiteiten en groepen wordt gewaarborgd.

(e) Financiële kosten voor de ECB: de kosten van de aanvullende
inspanningen die de ECB moet verrichten om het mechanisme voor de
jaarlijkse toezichtsvergoedingen te beheren en te onderhouden, worden
doorberekend in de toezichtsvergoedingen.

2.3 Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen in het 
vergoedingskader 

15. De ECB heeft een analyse gemaakt van de kosten en baten die naar
verwachting zullen voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de ontvangen
opmerkingen, aan de hand van vooraf vastgestelde criteria die zijn beschreven
in het raadplegingsdocument dat de openbare raadpleging van 2017 inluidde.
Op basis van deze analyse worden wijzigingen van de Verordening
voorgesteld. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op specifieke
aspecten van het vergoedingskader, terwijl de kernbeginselen van eenvoud,
billijkheid en evenredigheid in acht zullen blijven worden genomen.

16. Sinds de raadpleging heeft de ECB reeds gemakkelijk uit te voeren
verbeteringen doorgevoerd door de webpagina's van ECB-Bankentoezicht over
toezichtsvergoedingen te actualiseren, vooral met het oog op (i) het aanreiken
van instrumenten voor een betere schatting van de door onder toezicht staande
entiteiten en groepen te betalen toezichtsvergoedingen (Schat uw vergoeding),
en (ii) het geven van een meer gedetailleerde inhoudelijke toelichting op de
berekening van het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoeding en de opsplitsing
daarvan tussen belangrijke instellingen (significant institutions – SI’s) en minder
belangrijke instellingen (less significant institutions – LSI's) (Totaalbedrag van
de jaarlijkse vergoedingen).

17. De voorgestelde veranderingen kunnen worden gecategoriseerd in de volgende
hoofdthema's:

18. Facturering achteraf van de toezichtsvergoedingen. Door deze verandering
zullen de toezichtsvergoedingen niet langer worden berekend op basis van de
geschatte toezichtskosten. In plaats daarvan zullen de vergoedingen worden
berekend op basis van de daadwerkelijke jaarlijkse kosten van het Europees
bankentoezicht, d.w.z. na afloop van de vergoedingsperiode. Deze verandering

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees_201706/ssm.regulationonsupervisoryfees_draft.nl.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.nl.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/total/html/index.nl.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/total/html/index.nl.html
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brengt geen extra kosten voor vergoedingsdebiteuren met zich mee. De 
voordelen voor vergoedingsdebiteuren vloeien voort uit (i) het elimineren van in 
een volgende periode te verrekenen verschillen (overschotten en tekorten) 
tussen de geschatte kosten van de uitvoering van toezichtstaken en de 
daadwerkelijke kosten, en (ii) het gunstigere tijdschema voor kritieke 
processen, zoals de termijn voor het indienen van opmerkingen over de 
vergoedingsfactoren en de termijn voor het betalen van de vergoeding.  

19. Korting op de minimumvergoedingscomponent voor kleinere LSI's.
Voorgesteld wordt om LSI's met totale activa van minder dan € 500 miljoen een
korting te verlenen. Ruwweg 50% van de LSI’s zou van deze korting profiteren,
waarbij hun vergoeding effectief met 7% tot 50% daalt. De
toezichtsvergoedingen voor de LSI's die niet van de korting profiteren, zouden
in bescheiden mate stijgen, met circa 3%.

20. Hergebruik van toezichtsgegevens waarover de ECB reeds beschikt. De
afschaffing van de afzonderlijke indiening van informatie over
vergoedingsfactoren zal naar verwachting voor meer dan 90% van de onder
toezicht staande entiteiten en groepen efficiëntiewinst opleveren. Dit kan
worden bereikt door toezichtsgegevens waarover de ECB reeds beschikt te
hergebruiken voor de berekening van de verschuldigde toezichtsvergoeding.
Omdat de vergoedingsfactoren niet kunnen worden afgeleid van de
toezichtsgegevens voor onder toezicht staande groepen die de activa van
dochterondernemingen in niet-deelnemende lidstaten en derde landen uitsluiten
van de berekening van hun vergoeding of voor bijkantoren die niet verplicht zijn
om krachtens Verordening (EU) 2015/5343 financiële toezichtsinformatie te
rapporteren, zullen die instellingen informatie over de vergoedingsfactoren
moeten blijven verstrekken via een speciaal voor dat doel ontworpen
procedure.

21. Taalversies van de vergoedingskennisgeving. Hoewel de financiële kosten
van de ECB door de ontwikkeling en instandhouding van een nieuwe specifieke
procedure zullen toenemen, zullen vergoedingsdebiteuren kunnen profiteren
van de mogelijkheid om hun vergoedingskennisgeving te ontvangen in de talen
van de lidstaten waar de onder toezicht staande entiteiten en groepen zijn
gevestigd. De ECB is daarom voornemens om de vergoedingskennisgevingen
te verstrekken in alle officiële talen van de EU.

22. Wijziging van de vereiste om een bevestiging door een accountant van de
totale activa van bijkantoren in te dienen. Voor de meeste bijkantoren die
een vergoeding betalen, die samen circa 6% van alle een vergoeding betalende
entiteiten vormen, is de verplichting om ten behoeve van de berekening van de
toezichtsvergoeding door de ECB een verificatie door een accountant uit te
laten voeren van de totale activa van het bijkantoor niet evenredig met de te
betalen toezichtsvergoeding. Daarom wordt voorgesteld om bijkantoren die een

3  Verordening (EU) nr. 2015/534 van de Europese Centrale Bank van 17 maart 2015 betreffende 
rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) (PB L 86 van 31.3.2015, blz. 13). 
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vergoeding betalen toe te staan om in plaats van een mededeling van een 
accountant een schriftelijke bevestiging van het management te overleggen 
waarin de vergoedingsfactoren worden goedgekeurd (‘management letter’). 
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3 Voorgestelde wijzigingen van de 
Verordening 

23. In reactie op de ontvangen opmerkingen stelt de ECB wijzigingen van de
vergoedingsmethodologie voor, rekening houdend met de ervaringen die zijn
opgedaan sinds de vaststelling van de methodologie in 2014, de
beschikbaarheid van toezichtsgegevens en veranderingen in de populatie van
onder toezicht staande entiteiten en groepen. Bij het overwegen van de
veranderingen in de vergoedingsregelingen heeft de ECB gestreefd naar
versterkte toepassing van het billijkheidsbeginsel en het
evenredigheidsbeginsel voor alle onder toezicht staande entiteiten en groepen
en naar een grotere doelmatigheid en transparantie van het
toezichtsvergoedingskader van de ECB.

24. Tijdens de interne analyse van de opmerkingen en het ontwerpen van de
wijzigingen van de Verordening is geconstateerd dat het aanbrengen van
enkele redactionele verduidelijkingen de Verordening ten goede zou komen.
Die verduidelijkingen zijn niet van invloed op de inhoud van de Verordening,
maar vergroten de transparantie van de wetgevingstekst. Zo zijn in de
ontwerpwijziging de artikelen 5, 6 en 9 met elkaar gecombineerd, waardoor de
tekst over het bepalen van de totale jaarlijkse vergoeding duidelijker is
geworden en herhalingen worden vermeden.

25. Zoals wordt vermeld in artikel 10, lid 3, onder b), van de Verordening, stelt de
ECB de toepasselijke methodologie en procedures voor de berekening van en
de verzameling van gegevens aangaande de vergoedingsfactoren (totale activa
en totaal van de risicoposten) vast en publiceert zij deze op de website van
ECB-Bankentoezicht. Hoewel de belangrijkste variabelen die moeten worden
gebruikt voor het vaststellen van de vergoedingsfactoren in de Verordening
worden vermeld, zijn in Besluit (EU) 2015/5304 (Besluit betreffende de
vergoedingsfactoren) nadere procedures neergelegd.

26. De ECB zal het Besluit betreffende de vergoedingsfactoren wijzigen om dit in
overeenstemming te brengen met de wijzigingen van de Verordening. Voorzien
wordt dat het gewijzigde Besluit betreffende de vergoedingsfactoren tegelijk
met de gewijzigde Verordening wordt vastgesteld.

4  Besluit (EU) 2015/530 van de ECB van 11 februari 2015 betreffende de methodologie en procedures 
voor de gegevensvaststelling en -verzameling aangaande voor de berekening van de jaarlijkse 
vergoeding voor toezicht toegepaste vergoedingsfactoren (ECB/2015/7) (PB L 84 van 28.3.2015, 
blz. 67).  
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3.1 Facturering achteraf van toezichtsvergoedingen, na 
afsluiting van het boekjaar van de ECB 

27. Na de interne analyse van de opmerkingen stelt de ECB voor om de
toezichtsvergoedingen achteraf in rekening te brengen, d.w.z. na de afsluiting
van het boekjaar van de ECB, wanneer de daadwerkelijke kosten van de ECB
voor het bankentoezicht bekend zijn. In enkele lidstaten van het eurogebied is
dit reeds staande praktijk.

28. Facturering achteraf betekent dat de berekening van de individuele jaarlijkse
toezichtsvergoedingen per vergoedingsdebiteur zou plaatsvinden in de eerste
helft van het volgende jaar, op basis van de daadwerkelijke kosten van het
bankentoezicht. Om de transparantie te behouden en de interne
begrotingsprocedures van vergoedingsdebiteuren te vergemakkelijken, zou de
ECB een schatting van de jaarlijkse toezichtskosten blijven publiceren. De
bedoeling is om de jaarlijkse schatting van de toezichtskosten op te nemen in
het in maart van elk jaar gepubliceerde Jaarverslag van de ECB over haar
toezichtswerkzaamheden, in het hoofdstuk “Verslag van de
begrotingsbesteding”.

29. Momenteel int de ECB voorschotten op de jaarlijkse toezichtsvergoeding, d.w.z.
voordat de daadwerkelijke jaarlijkse kosten bekend zijn, door de geschatte
jaarlijkse kosten op basis van de ECB-begroting voor toezichtstaken in rekening
te brengen.

30. Vervolgens wordt in de jaarlijkse toezichtsvergoeding voor het volgende jaar
een correctie toegepast voor het verschil tussen de geschatte en de
daadwerkelijke jaarlijkse kosten voor het jaar, waarbij derhalve rekening wordt
gehouden met overschotten of tekorten die voortvloeien uit het verschil tussen
de in april van elk jaar geschatte kosten en de daadwerkelijke kosten ultimo het
jaar.

31. De berekening van de door de individuele entiteit verschuldigde jaarlijkse
toezichtsvergoeding geschiedt doorgaans in het derde kwartaal van elk jaar, en
de facturering vindt plaats in het vierde kwartaal, rekening houdend met de door
de ECB op de afsluitdatum (2018: eind juli) geregistreerde en gevalideerde
veranderingen in de toezichtsstatus van de onder toezicht staande entiteiten.
Voor na die datum gevalideerde veranderingen wordt op ad-hocbasis een
aanvullende vergoeding in rekening gebracht of wordt een bedrag terugbetaald.

Referentiedatum voor de vergoedingsfactoren 

32. In de nieuwe procedure zou 31 december van het jaar voorafgaand aan de
vergoedingsperiode waarvoor de vergoeding in rekening wordt gebracht de
referentiedatum voor de toegepaste vergoedingsfactoren (totale activa en totaal
van de risicoposten) blijven. Zo zullen de te betalen vergoedingen voor de
vergoedingsperiode 2020 in de eerste helft van 2021 worden vastgesteld en
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gefactureerd, op basis van de vergoedingsfactoren met referentiedatum 31 
december 2019.  

33. Hierdoor zou er meer tijd beschikbaar zijn voor het valideren van de
vergoedingsfactoren op basis van de financiële toezichtsrapportage (FINREP)
en de gemeenschappelijke toezichtsrapportage (COREP), en met name voor,
indien van toepassing, de verwerking van opnieuw ingediende
vergoedingsfactoren nadat verificatie door een accountant heeft
plaatsgevonden. Het behoud van dezelfde referentiedatum is consistent met de
voorgestelde verandering om hergebruik van bij de ECB beschikbare gegevens
voor de vaststelling van de vergoedingsfactoren mogelijk te maken (zie Deel
3.3).

34. De gewijzigde Verordening zal naar verwachting in 2019 in werking treden en
worden toegepast voor de vergoedingsperiode 2020. Bijgevolg zal 2020 een
overgangsjaar worden waarin geen toezichtsvergoedingen worden gefactureerd
aan vergoedingsdebiteuren.

Einddatum voor de opneming van veranderingen in de lijst van 
vergoedingsdebiteuren 

35. Het veranderen van het tijdschema voor het in rekening brengen van de
jaarlijkse vergoedingen zou het mogelijk maken om de toezichtsvergoedingen
te berekenen met behulp van een lijst van vergoedingsdebiteuren waarin
rekening wordt gehouden met relevante gebeurtenissen in het jaar waarvoor de
vergoedingen in rekening worden gebracht. Zo'n gebeurtenis kan bijvoorbeeld
de verlening van een nieuwe vergunning, de intrekking van een vergunning,
een verandering in de toezichtsstatus of een fusie of overname zijn.

36. Bijgevolg zou de ECB voor de berekening van de (in 2021 te factureren)
vergoedingen voor 2020 rekening kunnen houden met veranderingen in de
populatie van vergoedingsdebiteuren gedurende het grootste deel van de
vergoedingsperiode 2020.

37. Een praktisch voordeel van deze verandering zou zijn dat het tijdschema voor
kritieke processen gunstiger zou kunnen uitvallen, bijvoorbeeld doordat wordt
vermeden dat onder toezicht staande entiteiten hun vergoedingsfactoren
moeten evalueren tijdens de zomervakantiepiek. Het plan is om de
vergoedingsfactoren in het laatste kwartaal van de vergoedingsperiode
beschikbaar te stellen op het onlineportaal, zodat de vergoedingsdebiteuren
meer tijd hebben voor het formuleren van opmerkingen.

38. Opgemerkt dient echter te worden dat facturering achteraf er weliswaar toe zal
leiden dat eerdere vergoedingen minder vaak zullen hoeven te worden
herberekend, maar dat er nog steeds herberekeningen zullen kunnen
plaatsvinden, gezien het onvermijdbare tijdsverschil tussen een
statusverandering en de kennisgeving van besluiten met betrekking tot die
verandering.
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39. Ook wordt voorgesteld om de uiterste datum voor het indienen van het
kennisgevingsformulier betreffende de vergoedingsdebiteur en van
geactualiseerde contactgegevens door vergoedingsdebiteuren te verschuiven
van 1 juli naar 30 september in de toepasselijke vergoedingsperiode (voor
andere opmerkingen met betrekking tot vergoedingsdebiteuren, zie Deel 4.4
Rol van de vergoedingsdebiteur).

40. Hoewel de vergoedingen pas achteraf zullen worden geïnd, blijven de
daadwerkelijke kosten en inkomsten in de jaarrekening van de ECB
opgenomen worden in het desbetreffende boekjaar, in overeenstemming met
de toepasselijke financiëleverslagleggingsnormen.

3.2 Korting op de minimumvergoedingscomponent voor 
kleinere LSI's 

41. In de reacties op de openbare raadpleging is gepleit voor de invoering van een
korting op de minimumvergoedingscomponent voor kleinere LSI's. Enkele
respondenten hebben voorgesteld om die korting van toepassing te laten zijn
op LSI's met totale activa van € 3 miljard of minder, terwijl andere respondenten
voorstander zijn van een drempel van € 500 miljoen. Eén respondent heeft
gevraagd om de invoering van een minimumvergoedingscomponent in de vorm
van een vast bedrag. Volgens andere respondenten zou de
minimumvergoedingscomponent dienen te worden afgeschaft of dienen te
worden berekend zonder onderscheid te maken tussen SI's en LSI's.

42. Om de lasten van kleinere LSI's verder te verlichten, steunt de ECB de
invoering van een korting op de minimumvergoedingscomponent voor LSI's met
totale activa van € 500 miljoen of minder.

43. De minimumvergoedingscomponent vertegenwoordigt de
minimuminspanningen die moeten worden verricht voor het toezicht op SI's en
LSI's, die op zichzelf de differentiatie tussen de twee categorieën
rechtvaardigen. In artikel 10, lid 6, van de Verordening wordt de
minimumvergoedingscomponent vastgesteld op 10% van de totale
toezichtsvergoeding voor elk van de twee categorieën. Kleinere SI's genieten
reeds een korting op de minimumvergoedingscomponent, op grond waarvan de
minimumvergoedingscomponent van entiteiten met totale activa van
€ 10 miljard of minder wordt gehalveerd.

44. Sinds de instelling van de vergoedingsmethodologie is het aantal
vergoedingsdebiteuren op het hoogste consolidatieniveau in de LSI-populatie
met meer dan 15% gedaald. Het feit dat de minimumvergoedingscomponent
wordt berekend op basis van het aantal entiteiten in de LSI-populatie, als de
noemer, heeft geleid tot een onvermijdelijke stijging van de verschuldigde
minimumvergoedingscomponent als gevolg van een afname van het totale
aantal vergoedingsdebiteuren. Samen met de stijging van de totale vergoeding
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heeft dit geleid tot een stijging van de verschuldigde 
minimumvergoedingscomponent met meer dan 60% in de periode 2015-2018. 

45. De voorgestelde korting zou de door kleinere LSI's te betalen vergoedingen
effectief verminderen, met tussen 7% en bijna 50%. De verandering zou
inhouden dat ongeveer 100 LSI’s een vergoeding van minder dan €1.100
zouden betalen.5 Het aantal vergoedingsdebiteuren die vergoedingen van
minder dan €2.000 betalen zou met 320% toenemen tot bijna 470. In
onderstaande tabel worden voorbeelden gegeven van mogelijke ontwikkelingen
van individuele vergoedingen.

Totale activa 
Totaal van de 
risicoposten 

Vergoeding voor 
2018 Geschatte vergoeding na korting 

Entiteit A 6.250.000 1.800.000 1.720 880 

Entiteit B 165.000.000 60.000.000 2 970 2 120 

Entiteit C 20.000.000.000 13.000.000.000 213.640 219.530 

46. De financiële impact op de entiteiten in de LSI-populatie die niet van de korting
profiteren, zal naar verwachting bescheiden zijn. Op basis van gegevens voor
2018 wordt geschat dat de toezichtsvergoedingen voor die LSI's met maximaal
3%, of minder dan € 10.000, zouden stijgen.

47. De ECB heeft in haar beoordeling ook rekening gehouden met de operationele
doelmatigheid en de lage financiële kosten voor de ECB van deze
veranderingen. Omdat deze methodologie een afspiegeling is van de
methodologie die wordt gebruikt voor SI's, zou het systeem niet verder te
hoeven worden ontwikkeld.

48. De variabele vergoedingscomponent voor LSI's zou worden berekend volgens
dezelfde methode als die welke voor SI's wordt gebruikt:

(a) Wanneer de LSI's die voor de korting in aanmerking komen zijn
vastgesteld, wordt hun minimumvergoedingscomponent gehalveerd.

(b) De variabele component voor LSI's wordt verhoogd met het totale bedrag
van de op LSI's toegepaste kortingen.

(c) De variabele vergoedingscomponent voor LSI's wordt toegewezen aan
LSI-vergoedingsdebiteuren op basis van hun vergoedingsfactoren.

49. Het voorstel voor de invoering van een korting op de
minimumvergoedingscomponent voor LSI's met totale activa van € 3 miljard of
minder wordt niet als houdbaar beschouwd. Bijna 90% van de LSI's zou in deze
categorie vallen, wat zou leiden tot een totale stijging van de
toezichtsvergoeding van de LSI's waarvan de totale activa niet ver onder de

5  Zoals is opgemerkt in Deel 2.2, dienen de cijfers in deze paragraaf slechts als voorbeeld, daar ze zijn 
gebaseerd op gegevens over 2018. 
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bovengrens liggen (d.w.z. dicht bij, maar onder € 3 miljard), die de toegepaste 
korting zou overschrijden. Om die reden is besloten het voorstel voor een 
drempel van € 500 miljoen te aanvaarden. 

50. Het huidige niveau van de minimumvergoedingscomponent is 10% van het
totale in rekening te brengen bedrag voor de desbetreffende categorie (SI's of
LSI's). Een vaste waarde voor de minimumvergoedingscomponent wordt niet
passend geacht, aangezien daardoor een extra variabele in de
berekeningsmethodologie zou worden ingevoerd die op jaarbasis of ten minste
periodiek zou moeten worden vastgesteld.

3.3 Hergebruik van toezichtsgegevens voor de berekening 
van de toezichtsvergoeding 

51. Een aantal respondenten heeft gepleit voor een verandering in de procedure
voor het verzamelen van de vergoedingsfactoren door over te gaan op het
hergebruik van in het kader van de FINREP en COREP ontvangen
toezichtsinformatie. De faciliteit die vergoedingsdebiteuren in staat stelt om via
het onlineportaal de gegevens betreffende hun vergoedingsfactoren in te zien
voordat die worden gebruikt om de verschuldigde toezichtsvergoedingen te
bepalen, wordt gezien als een controlemogelijkheid die moet worden behouden.

52. Gezien de voordelen die dit zal hebben voor het gehele verzamelingsproces,
worden deze opmerkingen aanvaard.

53. Momenteel dienen onder toezicht staande entiteiten en groepen de waarden
van hun totale activa en het totaal van hun risicoposten jaarlijks in via de NBA's,
waarna de ECB die gegevens gebruikt om de verschuldigde
toezichtsvergoeding te bepalen.

54. Voorgesteld wordt om voor de overgrote meerderheid van
vergoedingsdebiteuren te stoppen met het speciaal verzamelen van hun
vergoedingsfactoren en in plaats daarvan de op grond van Verordening (EU) nr.
680/20146 en Verordening (EU) 2015/534 via de NBA's aan de ECB
gerapporteerde toezichtsgegevens te hergebruiken voor de berekening van de
toezichtsvergoedingen.

55. Hoewel de verandering in de procedure voor het verkrijgen van de
vergoedingsfactoren de rapportagelast van meer dan 90% van de onder
toezicht staande entiteiten en groepen zal verminderen, is dit niet haalbaar
voor:

6  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie van 16 april 2014 tot vaststelling van 
technische uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door 
instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 191 van 28.6.2014, blz. 1). 
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(a) onder toezicht staande groepen die de activa van in niet-deelnemende
lidstaten gevestigde dochterondernemingen buiten beschouwing laten7 bij
de berekening van hun toezichtsvergoeding (waardoor de door hen
verschuldigde toezichtsvergoeding lager uitvalt), aangezien de ECB deze
gegevens niet uit andere bronnen kan verkrijgen;

(b) een vergoeding betalende bijkantoren die door een in een niet-
deelnemende lidstaat gevestigde kredietinstelling zijn gevestigd in een
deelnemende lidstaat en die niet verplicht zijn om krachtens Verordening
(EU) 2015/534 financiële toezichtsinformatie te rapporteren. Niettemin
zullen die bijkantoren hun vergoedingsfactor “totale activa” ook kunnen
vaststellen op basis van de totale waarde van hun activa als berekend
voor prudentiële doeleinden, of op basis van de meest recente
gecontroleerde jaarrekening die is opgesteld in overeenstemming met de
internationale standaarden voor financiële verslaggeving (IFRS) of het
toepasselijke nationale jaarrekeningenrecht, of overeenkomstig artikel 51,
lid 5, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).8

Deze twee categorieën zouden de gegevens betreffende hun 
vergoedingsfactoren afzonderlijk, via hun NBA's, bij de ECB moeten blijven 
indienen, zoals in de huidige aanpak. De tijdschema's voor het indienen van 
vergoedingsfactoren bij de ECB via de NBA's zullen worden vastgesteld in het 
bijgewerkte Besluit betreffende de vergoedingsfactoren. 

56. De werklast bij de ECB neemt naar verwachting toe, aangezien er aanvullende
maatregelen nodig zullen zijn om nieuwe procedures in te voeren en de
kwaliteit van de gegevens te waarborgen. De nieuwe procedure zou echter één
verificatiestap minder omvatten, namelijk de toetsing van de door een
vergoeding betalende entiteiten verstrekte cijfers aan de gegevens waarover de
NBA's en de ECB reeds beschikken. In deze stap worden problemen met de
gegevenskwaliteit aan het licht gebracht, die resulteren in een aanzienlijk aantal
heraanleveringen van toezichtsgegevens bij de ECB.

57. Bovendien zal het succes van deze nieuwe procedure in hoge mate afhankelijk
zijn van de naleving door onder toezicht staande entiteiten en groepen van de
bepalingen van artikel 3, lid 4 en 5, van Verordening (EU) nr. 680/2014, volgens
welke de gecontroleerde cijfers en andere correcties onverwijld bij de bevoegde
autoriteiten moeten worden ingediend.

58. De respondenten zien de door artikel 4, lid 2, van het Besluit betreffende de
vergoedingsfactoren geboden mogelijkheid om de vergoedingsfactoren voor de
berekening van de toezichtsvergoeding te controleren als een waardevol
instrument, en dit instrument zal worden gehandhaafd in het bijgewerkte
verzamelingsproces. De termijn voor het indienen van opmerkingen over

7  Zie overweging 77 van de GTM-verordening.  
8 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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vergoedingsfactorgegevens die vergoedingsdebiteuren onjuist achten, zal 
worden verlengd om de vergoedingsdebiteuren daarvoor extra tijd te geven. 

59. De ECB hanteert één referentiedatum (31 december van de voorafgaande
vergoedingsperiode) voor de vergoedingsfactoren, overeenkomstig artikel 10
van de Verordening. Omdat de ECB het hergebruik van bestaande
toezichtsgegevens voorziet, en gezien het gewijzigde tijdschema van de
facturering van de toezichtsvergoeding (zie Deel 3.1), wordt ook voorgesteld
om de procedure voor het indienen van de vergoedingsfactoren te verlengen,
zodat ook vergoedingsdebiteuren die op of na de referentiedatum zijn opgericht
in het proces kunnen worden opgenomen.

60. In de huidige methodologie berekent de ECB, wegens het gebrek aan
beschikbare gegevens per de referentiedatum, alleen een
minimumvergoedingscomponent voor die entiteiten. Voor veranderingen die
plaatsvinden na de referentiedatum van 31 december, maar vóór 1 oktober van
de vergoedingsperiode, stelt de ECB voor om de variabele
vergoedingscomponent vast te stellen op basis van de beschikbare
toezichtsrapportagegevens voor het daaropvolgende kwartaal. Deze
verandering zou gevolgen hebben voor een beperkt aantal nieuwe
vergoedingsdebiteuren; op basis van de ervaringen in het verleden zullen dat er
naar verwachting ongeveer twintig zijn.

61. Zo zouden er in de huidige procedure, indien een nieuw opgerichte
kredietinstelling op het hoogste consolidatieniveau binnen een deelnemende
lidstaat op 10 februari 2019 een vergunning zou krijgen, geen
vergoedingsfactoren beschikbaar zijn omdat de instelling op de referentiedatum
(31 december 2018) nog niet was opgericht. Daarom zou de jaarlijkse
toezichtsvergoeding voor de vergoedingsperiode 2019 voor deze entiteit
worden berekend met behulp van uitsluitend de
minimumvergoedingscomponent voor het aantal volledige maanden binnen de
vergoedingsperiode dat de instelling een onder toezicht staande entiteit is,9

d.w.z. de tien maanden van maart 2019 tot en met december 2019.

62. Als gevolg van de voorgestelde verandering zou de ECB, behalve met de
minimumvergoedingscomponent, rekening houden met de eind maart 2019 in
het kader van de toezichtsrapportage door de instelling gerapporteerde
gegevens over hun totale activa en het totaal van hun risicoposten en deze
gebruiken voor de berekening van een variabele vergoedingscomponent voor
alle maanden waarover de vergoedingsdebiteur een toezichtsvergoeding
verschuldigd is (in dit voorbeeld de tien maanden van maart 2019 tot en met
december 2019). Voor de vergoedingsdebiteur zou dan per 2020 de
standaardprocedure gelden.

63. Dezelfde methodologie zal worden toegepast op een nieuw bijkantoor dat door
een in een niet-deelnemende lidstaat gevestigde kredietinstelling wordt

9  Zie artikel 7, lid 1, van de Verordening. 
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gevestigd in een deelnemende lidstaat en dat verplicht is om krachtens 
Verordening (EU) 2015/534 financiële toezichtsinformatie te rapporteren. 
Bijkantoren die niet verplicht zijn om krachtens Verordening (EU) 2015/534 
financiële toezichtsinformatie te rapporteren, moeten deze gegevens via hun 
NBA indienen bij de ECB overeenkomstig de door de ECB vastgestelde 
procedures.  

64. Voor na 1 oktober opgerichte entiteiten zal de in rekening gebrachte
toezichtsvergoeding bestaan uit een minimumvergoedingscomponent voor het
aantal volledige maanden dat de entiteit onder toezicht heeft gestaan.

65. De veranderingen in het proces voor het bepalen en verzamelen van de
vergoedingsfactoren zullen worden ingevoerd door wijziging van het Besluit
betreffende de vergoedingsfactoren.

66. Eén respondent heeft voorgesteld om de periode waarover een
toezichtsvergoeding verschuldigd is, te verlengen om daarin ook de maand
waarin het toezicht ophoudt, op te nemen.

67. Momenteel is het zo dat wanneer een onder toezicht staande entiteit ophoudt te
bestaan (bijv. als gevolg van de intrekking van haar vergunning of de sluiting
van een onder toezicht staand bijkantoor), de toezichtsvergoeding wordt
berekend op basis van het aantal volledige maanden dat er toezicht is
uitgeoefend op de onder toezicht staande entiteit of groep.

68. Deze aanpak is dezelfde als die welke wordt toegepast op nieuw toegelaten
vergoedingsdebiteuren, waarbij de ECB een vergoeding in rekening brengt voor
het aantal volledige maanden dat zij toezicht heeft uitgeoefend. Omdat deze
aanpak billijk en evenredig wordt geacht, wordt dit voorstel niet aanvaard.
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4 Andere opmerkingen over het 
toezichtsvergoedingskader 

69. In de volgende paragrafen evalueert de ECB de opmerkingen over
vergoedingsprocedures die geen aanpassing van de Verordening vereisen.

4.1 Reikwijdte 

70. Eén respondent heeft opgemerkt dat de ECB geen toezichtsvergoedingen in
rekening zou dienen te brengen aan entiteiten die niet onder rechtstreeks
toezicht van de ECB staan (d.w.z. LSI's). Daarbij onderstreept de respondent
dat deze entiteiten reeds een jaarlijkse toezichtsvergoeding betalen aan hun
NBA's.

71. De ECB heeft tot taak om indirect toezicht te houden op LSI's, waaraan kosten
zijn verbonden. Om die reden dient aan deze entiteiten een vergoeding in
rekening te worden gebracht.

72. In artikel 30 van de GTM-verordening wordt bepaald dat de vergoeding die de
ECB in rekening brengt, dient ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit
de bij de artikelen 4 en 6 van de GTM-verordening aan de ECB opgedragen
taken. Deze artikelen hebben ook betrekking op het indirecte toezicht op LSI's.

73. Voorts wordt in overweging 77 van de GTM-verordening verduidelijkt dat, om
ervoor te zorgen dat de ECB niet op ongepaste wijze wordt beïnvloed, de
kosten van het toezicht moeten worden gedragen door de entiteiten die aan dit
toezicht zijn onderworpen. Krachtens artikel 6 van de GTM-verordening is de
ECB verantwoordelijk voor het doeltreffend en samenhangend functioneren van
het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism –
SSM) en voor de uitoefening van toezicht op het functioneren van het SSM, op
basis van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de ECB en NBA's.
Daarnaast heeft de ECB tot taak om macroprudentieel toezicht uit te oefenen
op SI's en LSI's. Bijgevolg worden ook vergoedingen in rekening gebracht aan
LSI's, die onder indirect toezicht van de ECB staan. Deze vergoedingen moeten
de kosten van de ECB voor het uitvoeren van de bij de GTM-verordening aan
haar opgedragen taken dekken.

74. Volgens artikel 30, lid 5, van de GTM-verordening laten de
toezichtsvergoedingen van de ECB het recht van de nationale bevoegde
autoriteiten om een vergoeding aan te rekenen overeenkomstig de nationale
wetgeving onverlet.

75. Een andere respondent heeft voorgesteld om financiële holdings en gemengde
financiële holdings binnen het toepassingsgebied van de Verordening te
brengen. Dezelfde respondent heeft gevraagd om verduidelijking van het



Wijzigingen van de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht − 
Andere opmerkingen over het toezichtsvergoedingskader 19 

aspect dat de jaarlijkse toezichtsvergoedingen door de ECB alleen op het 
hoogste consolidatieniveau worden berekend.  

76. Volgens artikel 30, lid 1, van de GTM-verordening kan de ECB een jaarlijkse
vergoeding voor toezicht in rekening brengen aan de kredietinstellingen die in
de deelnemende lidstaten gevestigd zijn en aan de bijkantoren die door een in
een niet-deelnemende lidstaat gevestigde kredietinstelling zijn gevestigd in een
deelnemende lidstaat.

77. Artikel 30, lid 3, van de GTM-verordening verplicht de ECB om de vergoedingen
te berekenen op het hoogste consolidatieniveau binnen de deelnemende
lidstaten. Het hoogste consolidatieniveau binnen de deelnemende lidstaten
omvat ook in deelnemende lidstaten gevestigde financiële holdings en
gemengde financiële holdings.

4.2 Vergoedingsfactoren 

Uitsluiting van de activa van in niet-deelnemende lidstaten en 
derde landen gevestigde entiteiten 

78. Eén respondent heeft voorgesteld om de Verordening zodanig te wijzigen dat
de jaarlijkse toezichtsvergoeding niet kan worden verlaagd door risicogewogen
activa over nationale grenzen te verschuiven, noch tijdelijk op de
rapportagedatum, noch op permanente basis.

79. Om de eenvoud van de rapportage van vergoedingsfactoren te behouden en de
administratieve lasten voor een vergoeding betalende entiteiten te beperken,
wordt dit voorstel niet aanvaard.

80. In artikel 30, lid 3, van de GTM-verordening wordt bepaald dat de vergoedingen
moeten worden berekend op het hoogste consolidatieniveau binnen de
deelnemende lidstaten. Voorts wordt in overweging 77 van de GTM-
verordening verklaard dat in de berekening van de vergoedingen in niet-
deelnemende lidstaten gevestigde dochterondernemingen buiten beschouwing
moeten worden gelaten. Bijgevolg dienen onder toezicht staande groepen als
algemene regel de activa van in niet-deelnemende lidstaten of derde landen
gevestigde dochterondernemingen buiten beschouwing te laten.10 De kosten
van het voortbrengen van de benodigde gegevens kunnen echter hoog zijn. Om
deze reden krijgen onder toezicht staande groepen de mogelijkheid om een
vergoeding te betalen die wordt berekend op basis van de gegevens die zijn
verstrekt op het hoogste consolidatieniveau binnen de deelnemende lidstaten,
met inbegrip van in niet-deelnemende lidstaten gevestigde

10  Artikel 10, lid 3, onder c), van de Verordening. 
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dochterondernemingen, ook als deze berekening zou kunnen leiden tot een 
hogere vergoeding. 

81. Opgemerkt moet worden dat het mitigeren van een vertekening van
vergoedingsfactoren die resulteert uit het grensoverschrijdend verschuiven van
activa mogelijk zou zijn, maar alleen tegen extra kosten, hetzij in de vorm van
aanvullende rapportagelasten voor een vergoeding betalende entiteiten (hogere
rapportagefrequentie, of complexere rapportage op basis van een
aanhoudperiode in plaats van op basis van een momentopname, en
complexere procedures voor de verificatie van gegevens), hetzij in de vorm van
beperkingen aan het huidige beleid dat het buiten beschouwing laten van in
niet-deelnemende lidstaten of derde landen gevestigde dochterondernemingen
toestaat, hetgeen niet in overeenstemming zou zijn met overweging 77 van de
GTM-verordening.

82. Een andere respondent heeft voorgesteld dat de activa van in niet-
deelnemende lidstaten of derde landen gevestigde bijkantoren zouden kunnen
worden uitgesloten van de berekening van de toezichtsvergoeding, zoals dat
ook gebeurt voor in dergelijke landen gevestigde dochterondernemingen.

83. In artikel 30, lid 3, van de GTM-verordening wordt bepaald dat de vergoedingen
moeten worden berekend op het hoogste consolidatieniveau binnen de
deelnemende lidstaten. Daarom moeten de activa van bijkantoren die door een
in een niet-deelnemende lidstaat of derde land gevestigde kredietinstelling zijn
gevestigd in een deelnemende lidstaat worden opgenomen in de berekening
van de toezichtsvergoeding.

Bepalen van de vergoedingsfactoren 

84. Meerdere respondenten hebben voorstellen gedaan ten aanzien van de
methodologie voor het bepalen van de vergoedingsfactoren. De voorstellen
behelzen het volgende:

(a) de invoering van aanvullende vergoedingsfactoren voor het bepalen van
de jaarlijkse toezichtsvergoeding, zoals het aantal rechtsgebieden waar de
entiteit actief is, het aantal rechtspersonen binnen een geconsolideerde
groep, of gedifferentieerde inspanningen afhankelijk van de prevalerende
risicocategorie uitgedrukt in de kapitaaleis.

(b) uitsluiting van stimuleringsleningen van de totale activa;

(c) berekening van het totaal van de risicoposten volgens de
standaardmethode (in plaats van volgens de internemodellenbenadering);

(d) correctie van de vergoedingsfactor “totaal van de risicoposten” met een
coëfficiënt die wordt bepaald door de verhouding tussen de P2R+P2G-
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ratio11 van de entiteit en de gemiddelde P2R+P2G-ratio van de 
desbetreffende groep. 

85. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze voorstellen is dat ze vragen
opwerpen over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid of objectiviteit van
gegevens, reden waarom ze niet kunnen worden aanvaard.

86. In de GTM-verordening wordt gespecificeerd dat toezichtsvergoedingen moeten
zijn gebaseerd op objectieve criteria die verband houden met de significantie en
het risicoprofiel (met inbegrip van de risicogewogen activa) van een onder
toezicht staande entiteit. Bij het selecteren van de beste maatstaven voor deze
criteria heeft de ECB getracht de administratieve en operationele belasting voor
alle onder toezicht staande entiteiten tot een minimum te beperken. De voor de
totale activa en het totaal van de risicoposten gekozen maatstaven maken
reeds deel uit van het kader voor toezichtsrapportage, zijn duidelijk omschreven
en worden voor de overgrote meerderheid van de onder toezicht staande
entiteiten onderworpen aan accountantscontrole.

87. Een afwijking van deze robuuste maatstaven zou mogelijkerwijs hoge
uitvoeringskosten met zich meebrengen voor zowel de ECB als de
vergoedingsdebiteuren, zoals de kosten van verificatie van de gegevens door
onafhankelijke partijen.

88. Bovendien zouden de voorgestelde veranderingen de mogelijkheid voor de
ECB om het gegevensverzamelingsproces te stroomlijnen (zoals beschreven in
Deel 3.3) beperken, aangezien voor sommige van de maatstaven een specifiek
rapportagekader vereist zou zijn.

Vergoedingsfactoren voor een vergoeding betalende bijkantoren 

89. Eén respondent heeft voorgesteld om van een vergoeding betalende
bijkantoren te vereisen dat ze het totaal van hun risicoposten rapporteren en
opnemen in de berekening van de jaarlijkse toezichtsvergoeding. Enkele
respondenten hebben voorgesteld om het gewicht van de vergoedingsfactor
“totale activa” voor een vergoeding betalende bijkantoren te verhogen tot 100%.

90. Deze suggesties worden niet gesteund, gezien de algemene niet-
beschikbaarheid van gegevens. Hierdoor zouden de substantiële financiële
kosten van het schatten van gegevens waarschijnlijk onevenredig hoog zijn
wanneer ze worden getoetst aan de objectieve criteria van het belang en het
risicoprofiel van de betrokken entiteiten.

91. De vergoedingsfactor “totaal van de risicoposten” is voor bijkantoren doorgaans
niet beschikbaar. Daarom zou de vereiste om het totaal van de risicoposten te
schatten voor die entiteiten bovenmatige lasten met zich meebrengen.
Bovendien zou het voor de ECB moeilijk en kostbaar zijn om de gegevens te

11  P2R: vereisten onder Pijler 2 (Pillar 2 requirement); P2G: pijler 2-aanbeveling (Pillar 2 guidance). 
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valideren, aangezien deze entiteiten overeenkomstig de geharmoniseerde 
kaders voor de rapportage van statistische gegevens niet verplicht zijn om deze 
gegevens te verstrekken. 

92. In 2018 heeft de ECB vergoedingen in rekening gebracht aan meer dan 200
een vergoeding betalende bijkantoren. Hoewel ze samen een omvangrijke
minderheid vormen, dient te worden onderkend dat de overgrote meerderheid
van deze bijkantoren bestaat uit LSI's met totale activa van minder dan
€ 3 miljard. De toename van de kosten voor een vergoeding betalende
bijkantoren en voor de ECB waartoe het overnemen van deze voorstellen zou
leiden wordt onevenredig geacht, gelet op de totale jaarlijkse vergoedingen die
van deze entiteiten worden geïnd; tezamen maken deze circa 1% van het totale
bedrag aan in 2018 geïnde toezichtsvergoedingen uit.

93. Het gebruik van de totale activa met een gewicht van 50% als enige
vergoedingsfactor voor bijkantoren wordt geacht in overeenstemming te zijn
met de vereiste evenredigheid van de toezichtsactiviteiten.

94. Volgens één respondent zouden een vergoeding betalende bijkantoren
algemeen moeten worden uitgesloten van de verplichte indiening van een
bevestiging door een accountant betreffende hun statistische financiële
gegevens, omdat die statistische gegevens betreffende bijkantoren doorgaans
niet hoeven te worden gecontroleerd voor andere financiëleverslagleggings- of
rapportagedoeleinden. De respondent heeft uitgelegd dat de kosten van het
verkrijgen van zo'n bevestiging vaak hoger zijn dan de in rekening gebrachte
vergoeding.

95. In overeenstemming met het beginsel dat de kosten van het verstrekken van de
vereiste gegevens niet onevenredig mogen zijn met de in rekening gebrachte
vergoedingen, stelt de ECB voor om deze vereiste te wijzigen in het
geactualiseerde Besluit betreffende de vergoedingsfactoren. Een vergoeding
betalende bijkantoren zouden een schriftelijke bevestiging van het management
moeten overleggen waarin de voor de berekening van de jaarlijkse
toezichtsvergoeding gebruikte vergoedingsfactoren worden goedgekeurd. Die
management letters zullen worden verlangd van alle een vergoeding betalende
bijkantoren, ongeacht of de vergoedingsfactor “totale activa” is bepaald op
basis van de totale waarde van de voor prudentiële doeleinden gerapporteerde
activa, op basis van de meest recente overeenkomstig IFRS of het
toepasselijke nationale jaarrekeningrecht opgestelde jaarrekening of op basis
van de totale waarde van de activa als bepaald in overeenstemming met artikel
51, lid 5, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

96. In het huidige wettelijk kader zijn een vergoeding betalende bijkantoren
verplicht om de waarde van hun totale activa mee te delen op basis van de
statistische gegevens die moeten worden gerapporteerd krachtens Verordening
(EU) nr. 1071/2013,12 volgens welke de gerapporteerde gegevens moeten

12  Verordening (EU) nr. 1071/2013 van de Europese Centrale Bank van 24 september 2013 betreffende 
een vergoeding voor toezicht (ECB/2013/33) (PB L 297 van 7.11.2013, blz. 1). 
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worden gecertificeerd door een accountant na een passende verificatie van de 
financiële gegevens van het bijkantoor.  

97. In de zienswijze van de ECB zal de integriteit van het
vergoedingsberekeningsproces door deze gewijzigde procedure gewaarborgd
blijven, terwijl ook wordt bijgedragen aan de billijkheid van het toezichtskader.

4.3 Kosten van toezicht 

98. De terugvordering van de uitgaven van de ECB voor de uitoefening van haar
toezichtstaken wordt geregeld in artikel 30 van de GTM-verordening. Hoewel de
kosten van het toezicht buiten de reikwijdte van de openbare raadpleging van
2017 viel, heeft de ECB een aantal opmerkingen over dit onderwerp ontvangen.
Omdat de evaluatie van de Verordening niet bedoeld is om tot wijzigingen van
de GTM-verordening te leiden, moeten de voorgestelde wijzigingen consistent
zijn met de bepalingen van de GTM-verordening.

99. Enkele respondenten hebben voorgesteld om een comité of een andere
toezichtstructuur in te stellen om de hoogte van de toezichtsvergoedingen en
de begroting van ECB-Bankentoezicht te bewaken. Parallel daaraan hebben
enkele respondenten gevraagd om matiging van de kosten van de ECB en
beperking van het gebruik van externe consultants.

100. In de GTM-verordening worden de rapportage-, controle- en
communicatieverplichtingen van de ECB met betrekking tot de
toezichtsvergoedingen gedetailleerd uiteengezet en wordt uitdrukkelijk vermeld
dat de ECB haar toezichtstaken onafhankelijk moet kunnen uitoefenen en
daartoe over voldoende middelen moet beschikken.13 In overweging 77 van de
GTM-verordening wordt het belang van onafhankelijkheid van de ECB
nogmaals onderstreept en wordt verklaard dat er bij de verwerving van deze
middelen voor moet worden gezorgd dat de ECB onafhankelijk blijft en dus niet
op ongepaste wijze door nationale bevoegde autoriteiten en marktdeelnemers
wordt beïnvloed.

101. De ECB heeft zich ten volle gecommitteerd aan een prudent, doeltreffend en
doelmatig gebruik van haar middelen. De opgezette governancestructuur wordt
beschreven in Deel D.3.1 van het feedbackdocument dat is gepubliceerd na de
raadpleging over de ontwerp-Verordening in 2014.

102. Eén respondent heeft voorgesteld dat de ECB elk jaar gedetailleerde informatie
over het gebruik van haar middelen, de daaraan verbonden kosten en de
toerekening van deze kosten aan SI's en LSI's publiceert. Andere respondenten
hebben gevraagd om een tussentijdse prognose van de begroting van de ECB.

103. De ECB aanvaardt deze opmerkingen gedeeltelijk.

13  Overwegingen 75 en 77 van de GTM-verordening. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees/draft-ssm-fees-regulation-feedback201410.en.pdf?b98e01c9161451cba50d3f9c72d44fb9
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104. In reactie op de in het kader van de raadpleging van 2017 ontvangen feedback
over de transparantie van het gebruik van toezichtsmiddelen door de ECB en
de opsplitsing van de totale vergoeding tussen SI’s en LSI’s heeft de ECB haar
informatieverstrekking over begrotings- en vergoedingsaspecten in het
Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden en op de website
van ECB-Bankentoezicht uitgebreid.

105. Deze maatregelen omvatten de plaatsing van een meer gedetailleerde
opsplitsing van de onderliggende kosten van de toezichtsvergoedingen en van
toelichtingen op de voornaamste factoren voor kostenstijgingen op de
webpagina over het Totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen. Ook is in het
Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden nieuwe
gedetailleerde informatie over de kosten van het toezicht opgenomen. De
kosten worden gerapporteerd per toezichtsactiviteit, inclusief de ontwikkeling
van die kosten van jaar tot jaar. Terwijl de inhoud van de website eind april van
elk jaar wordt geactualiseerd, parallel aan de publicatie van het jaarlijkse besluit
inzake het totaalbedrag van de in rekening te brengen toezichtsvergoeding voor
de betreffende vergoedingsperiode, ligt de focus in het Jaarverslag van de ECB
over haar toezichtswerkzaamheden, dat in maart van elk jaar wordt
gepubliceerd, op de daadwerkelijke cijfers voor de afgelopen
vergoedingsperiode. Samen bieden deze twee kanalen een uitgebreid beeld
van de geplande en feitelijke kosten van het Europees bankentoezicht en
zorgen ze op die manier voor een beter inzicht in die kosten bij onder toezicht
staande entiteiten en groepen.

106. De ECB deelt de opvatting dat een tussentijdse prognose van de begroting in
het kader van vergoedingsprocedures nuttig zou zijn. Hoewel de kosten voor de
reguliere taken zijn gestabiliseerd, wordt de huidige situatie nog steeds
gekenmerkt door buitengewone taken, zoals de gerichte evaluatie van interne
modellen (bijv. de gerichte toetsing van interne modellen (Targeted Review of
Internal Models)), en onvoorziene ontwikkelingen, zoals de brexit.
Dienovereenkomstig zal de verstrekking van een tussentijdse prognose in
overweging worden genomen met het oog op toekomstige
informatieverstrekking.

107. In dit verband dient ook de reputatie van de ECB met betrekking tot het
verstrekken van betrouwbare schattingen in aanmerking te worden genomen.
Zo zijn de projecties in het openbareraadplegingsdocument van mei 2014
bevestigd door de feitelijke ontwikkelingen (bijv. dat de kosten in een
verhouding van ongeveer 85%/15% zouden worden opgesplitst tussen SI’s en
LSI’s en dat de gemiddelde vergoeding tussen € 0,7 miljoen en € 2,0 miljoen
zou bedragen voor SI's en tussen € 2.000 en € 7.000 voor LSI's).

108. Indien het voorstel om over te gaan op facturering achteraf van de
toezichtsvergoedingen (Deel 3.1) ten uitvoer wordt gelegd, zal de ECB elk jaar
een schatting van de totale jaarlijkse kosten blijven publiceren in het
Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden. Terwijl wordt
voorgesteld om de jaarlijks verschuldigde toezichtsvergoeding toe te wijzen in
de eerste helft van het volgende jaar, op basis van de feitelijke kosten, zal deze

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.nl.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.nl.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/total/html/index.nl.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2017.nl.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees/draft-ssm-fees-regulation201405.nl.pdf?b98e01c9161451cba50d3f9c72d44fb9
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schatting voor vergoedingsdebiteuren fungeren als grondslag voor de 
berekening van hun financiële voorzieningen volgens de stappen die worden 
beschreven op de Schat uw vergoeding-pagina van de website van ECB-
Bankentoezicht. 

109. Eén respondent heeft de verwachting uitgesproken dat de
toezichtsvergoedingen op nationaal niveau zullen worden verlaagd, omdat
bepaalde taken van de NBA's zijn overgeheveld naar de ECB.

110. Volgens artikel 30, lid 5, van de GTM-verordening laten de bepalingen inzake
toezichtsvergoedingen het recht van de nationale bevoegde autoriteiten om een
vergoeding aan te rekenen onverlet. De ECB heeft derhalve geen invloed op de
hoogte van nationale toezichtsvergoedingen of op de toezichtskosten die op het
nationale niveau in rekening worden gebracht aan onder toezicht staande
entiteiten en groepen.

111. Twee respondenten hebben gevraagd om meer duidelijkheid over de opneming
van oninbare vergoedingen voor voorgaande vergoedingsperioden in de
berekening van de jaarlijkse kosten. Daarbij is de opvatting uitgesproken dat de
oninbaarheid van deze vergoedingen niet mag leiden tot een verhoging van de
toezichtsvergoeding voor alle instellingen.

112. Overeenkomstig artikel 30, lid 1, van de GTM-verordening is de ECB verplicht
om de in verband met haar toezichtstaken verrichte uitgaven te dekken.
Uitsluiting van oninbare vergoedingen zou niet in overeenstemming zijn met die
bepaling.

113. De ECB heeft zich gecommitteerd aan het waarborgen van een deugdelijke
factureringsprocedure en beschikt over een aantal instrumenten die zij bij niet-
betaling kan inzetten. Deze instrumenten omvatten een grondige
aanmaningsprocedure en juridische vervolgstappen wanneer de inning niet
slaagt. Vanaf de datum waarop de vergoeding verschuldigd wordt, is op
dagelijkse basis rente wegens achterstallige betaling verschuldigd.

114. De ECB is over het algemeen succesvol in het innen van
toezichtsvergoedingen, met inningspercentages van meer dan 99%. Tot dusver
staan er slechts geringe bedragen uit, en de follow-upprocedures zijn nog niet
uitgeput. De inkomsten uit achterstandsrente leiden tot een verlaging van de
totale vergoeding voor een gegeven jaar.

115. Vergoedingen worden als oninbaar aangemerkt overeenkomstig de
toepasselijke financiëleverslagleggingsnormen. Door onder toezicht staande
entiteiten en groepen niet-betaalde vergoedingen worden dus als oninbaar
aangemerkt op het moment dat ze worden afgeschreven. Het afgeschreven
bedrag zal worden toegevoegd aan de volgende jaarlijkse toezichtsvergoeding,
zoals bepaald in artikel 5, lid 3, onder a), van de Verordening. Indien de
vergoeding vervolgens wordt betaald, zal het ontvangen bedrag worden
gebruikt om de jaarlijkse toezichtsvergoeding voor het volgende jaar te
verlagen.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.nl.html
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4.4 Rol van de vergoedingsdebiteur 

116. Enkele respondenten hebben gevraagd om verduidelijking van artikel 4 van de
Verordening wat betreft de benoeming van een vergoedingsdebiteur door de
ECB. Hoewel het recht van de ECB om een vergoedingsdebiteur vast te stellen
wordt begrepen, stellen de respondenten voor dat dit recht wordt beperkt tot
gevallen waarin de groep van een vergoeding betalende entiteiten heeft
nagelaten een vergoedingsdebiteur aan te wijzen.

117. De ECB moet het recht hebben om in uitzonderlijke situaties eenzijdig de
vergoedingsdebiteur te benoemen. Uitzonderlijke situaties zijn bijvoorbeeld,
zonder daartoe beperkt te blijven, dat de vergoedingsdebiteur zijn
verplichtingen jegens de ECB niet nakomt of dat de groep heeft verzuimd om
tijdig een vergoedingsdebiteur aan te wijzen. Daarom wordt voorgesteld om
artikel 4 ongewijzigd te laten. De vergoedingsdebiteur is individueel
verantwoordelijk voor het betalen van de toezichtsvergoeding voor alle onder
toezicht staande entiteiten van de groep, en er is geen gezamenlijke
aansprakelijkheid van de onder toezicht staande entiteiten binnen de groep met
betrekking tot de verplichting om de toezichtsvergoeding te betalen.

118. De ECB oefent dit recht op behoedzame wijze uit. Tot op heden heeft de ECB
slechts tweemaal gebruikgemaakt van dit recht, en wel voor de berekening van
de toezichtsvergoedingen in 2015 toen de betrokken entiteiten hadden
verzuimd een vergoedingsdebiteur aan te wijzen.

119. Twee respondenten hebben gevraagd wanneer precies het vereenvoudigde
formulier voor de aanwijzing van een vergoedingsdebiteur dient te worden
gebruikt in plaats van het standaardformulier voor de aanwijzing van een
vergoedingsdebiteur.

120. In de voorgestelde procedure voor de aanwijzing van een vergoedingsdebiteur
zal het vereenvoudigde formulier voor de kennisgeving van een
vergoedingsdebiteur niet langer nodig zijn.

121. Alle een vergoeding betalende instellingen die deel uitmaken van een onder
toezicht staande groep moeten één een vergoeding betalende entiteit
aanwijzen die zal optreden als vergoedingsdebiteur namens de hele groep.
Groepen wijzen de vergoedingsdebiteur aan door de ECB het ingevulde
standaardformulier voor de kennisgeving van een vergoedingsdebiteur per post
toe te zenden. Deze kennisgeving wordt slechts als geldig beschouwd indien:

(a) de naam van de groep die door de kennisgeving wordt bestreken wordt
vermeld;

(b) het formulier door de vergoedingsdebiteur is ondertekend namens alle
onder toezicht staande entiteiten van de groep;

(c) de kennisgeving de ECB uiterlijk op 30 september van de
vergoedingsperiode bereikt (opdat daarmee rekening gehouden kan
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worden voor de uitreiking van de vergoedingskennisgeving voor die 
vergoedingsperiode). 

122. Voor het begin van elke toezichtsvergoedingcyclus moeten onder toezicht
staande groepen (i) de ECB in kennis tellen van eventuele veranderingen met
betrekking tot de aangewezen vergoedingsdebiteur en (ii) indien van
toepassing, bewijs van de uitdrukkelijke instemming van nieuwe
dochterondernemingen binnen de onder toezicht staande groep met de
aangewezen vergoedingsdebiteur overleggen. Volgens de huidige bepalingen
dienen zij dit vóór 1 juli van elk jaar te doen. Ten behoeve van consistentie met
de overgang op facturering achteraf wordt voorgesteld om deze tijdslimiet te
verschuiven naar 30 september van elk jaar.

123. In artikel 13, lid 1, van de Verordening wordt bepaald dat de
vergoedingsdebiteur verantwoordelijk is voor het actualiseren van de
contactgegevens voor de uitreiking van de vergoedingskennisgeving en de
ECB in kennis moet stellen van iedere wijziging van de contactgegevens.

4.5 Verduidelijking van de methodologie voor de berekening 
van de individuele toezichtsvergoeding 

Minimumvergoedingscomponent 

124. Enkele respondenten hebben voorgesteld dat, ten behoeve van de schatting
van de minimumvergoedingscomponent door onder toezicht staande entiteiten,
de ECB de referentiedatum voor het aantal in de berekening opgenomen
vergoedingsdebiteuren dient te verduidelijken.

125. Het gemiddelde aantal vergoedingsdebiteuren dat is opgenomen in de
berekening van de toezichtsvergoeding is reeds beschikbaar gesteld en is te
vinden op de Schat uw vergoeding-pagina van de website van ECB-
Bankentoezicht.

126. Vergoedingsdebiteuren kunnen het algoritme op de webpagina volgen om een
nauwkeurigere schatting van hun toezichtsvergoeding te maken. Voor het
gemak worden op die webpagina ook voorbeeldvergelijkingen gegeven, waarin
entiteiten hun eigen vergoedingsfactorgegevens kunnen invullen om de door
hen verschuldigde toezichtsvergoeding te schatten. Om de schattingen van
vergoedingsdebiteuren te vergemakkelijken is de ECB voornemens om de
gegevens op de webpagina elk jaar rond de uitreiking van de jaarlijkse
kennisgevingen van de toezichtsvergoeding bij te werken.

127. De ECB berekent de toezichtsvergoeding op maandelijkse basis om rekening te
houden met veranderingen in de populatie van onder toezicht staande entiteiten
en groepen als gevolg van de verlening van vergunningen aan nieuwe

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.nl.html
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instellingen, de intrekking van vergunningen en veranderingen in de 
toezichtsstatus (van belangrijk naar minder belangrijk of andersom). 

128. De ECB maant echter tot voorzichtigheid; een schatting van de vergoeding kan
nooit exact zijn, omdat het aantal onder toezicht staande entiteiten en groepen
en daarmee het aantal vergoedingsdebiteuren voortdurend verandert.
Daarnaast kunnen toezichtsvergoedingen met terugwerkende kracht worden
gecorrigeerd, indien de situatie van een bank verandert na de afsluitdatum voor
de jaarlijkse berekening van de toezichtsvergoedingen.

129. Eén respondent heeft voorgesteld dat de ECB een downloadbaar Excel-
bestand met essentiële informatie over alle marktdeelnemers publiceert, zoals
de naam, de toezichtsstatus, de totale activa en de risicogewogen activa.

130. Om redenen van vertrouwelijkheid kan de ECB geen gegevens over individuele
banken publiceren. De ECB heeft er echter nota van genomen dat de
opmerking is gemaakt in het kader van het verbeteren van de schatting van de
verschuldigde toezichtsvergoeding, met het oog waarop de ECB de hierboven
beschreven maatregelen heeft voorgesteld.

Variabele vergoedingscomponent 

131. Enkele respondenten hebben gevraagd of de korting voor kleinere LSI's met
totale activa van minder dan € 10 miljard zal leiden tot een stijging van de
variabele vergoedingscomponent.

132. In reactie op deze opmerking heeft de ECB een toelichting geplaatst op de
Schat uw vergoeding-pagina van de website van ECB-Bankentoezicht.

133. Bevestigd wordt dat het bedrag van de korting voor kleinere LSI's wordt
opgeteld bij het via de variabele vergoedingscomponent in rekening te brengen
bedrag. Dit volgt uit artikel 10, lid 6, onder c), van de Verordening, waarin het
volgende wordt bepaald: “De variabele vergoedingscomponent is het verschil
tussen het totale bedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor toezicht voor
iedere categorie onder toezicht staande entiteiten […] en de
minimumvergoedingscomponent voor dezelfde categorie”.

134. De in dit proces gevolgde technische stappen worden ook toegepast op de
korting op de minimumvergoedingscomponent voor kleinere LSI's zoals
gespecificeerd in Deel 3.2.

Overig 

135. Eén respondent heeft voorgesteld dat er speciale vergoedingen zouden kunnen
worden ingevoerd voor specifieke/eenmalige taken, waarna alleen de
resterende kosten worden verdeeld over alle onder toezicht staande entiteiten.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.nl.html
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136. In artikel 30, lid 3, van de GTM-verordening wordt duidelijk vermeld op welke
objectieve criteria de toezichtsvergoedingen zijn gebaseerd, namelijk het
belang en het risicoprofiel van de betrokken kredietinstelling, inclusief haar
risicogewogen activa.

137. Het daarnaast vaststellen van een lijst van taken waarop specifieke
vergoedingen van toepassing zouden kunnen zijn, de toepassing van een
complexe kostenmethodologie en de invoering van een afzonderlijk
factureringsproces zouden aanzienlijke administratieve lasten met zich
meebrengen, waarvan de kosten bovenop de totale in rekening te brengen
vergoeding zouden komen.

4.6 Facturerings- en betalingsprocedures 

138. Eén respondent heeft gevraagd om verlaging van het rentetarief voor
betalingsachterstanden, van het rentetarief voor basis-
herfinancieringstransacties van de ECB plus 8 procentpunten zoals dat
momenteel wordt gehanteerd tot een vast tarief van niet meer dan 6% of, bij
voorkeur, een variabel tarief met een opslag van 2%. Een andere respondent
heeft voorgesteld om de termijn voor de betaling van de toezichtsvergoedingen
te verlengen van 35 tot 45 dagen.

139. Deze opmerkingen worden niet gesteund.

140. Het huidige tarief, d.w.z. het rentetarief voor basisherfinancieringstransacties
van de ECB plus acht procentpunten, is gebaseerd op Richtlijn 2011/7/EU,14

waarin wordt bepaald dat de wettelijke rente voor betalingsachterstanden gelijk
is aan de referentierentevoet vermeerderd met ten minste acht procentpunten.
Hoewel wordt erkend dat Richtlijn 2011/7/EU ten doel heeft om
betalingsachterstanden in handelstransacties te bestrijden en derhalve niet
rechtstreeks toepasselijk is op de inning van toezichtsvergoedingen, wordt de
richtlijn gezien als een passende leidraad voor het bepalen van de rente op
achterstallige betalingen in de Verordening.

141. Ook dient in gedachten te worden gehouden dat de ontvangen rente op
achterstallige betalingen wordt gebruikt om de jaarlijkse toezichtsvergoedingen
voor volgende perioden te verminderen.

142. Zoals wordt opgemerkt in het feedbackdocument dat is gepubliceerd na de
raadpleging over de oorspronkelijke ontwerp-Verordening in 2014, acht de ECB
dertig dagen voldoende voor elke bank om de facturen te verwerken en te
betalen. Om ervoor te zorgen dat de vergoedingsdebiteuren de volledige dertig
dagen hebben om de betalingen te verwerken, zijn vijf extra dagen toegekend.
Gelet op het feit dat de facturen worden uitgereikt via een onlineportaal en de
kennisgeving ervan via e-mail geschiedt, kan het grootste deel van de extra vijf

14  Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende 
bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1). 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees/draft-ssm-fees-regulation-feedback201410.en.pdf?b98e01c9161451cba50d3f9c72d44fb9
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dagen worden gebruikt voor het doorlopen van de interne processen van de 
vergoedingsdebiteur. Voorts leert de ervaring dat slechts een klein aantal 
banken moeite heeft om te voldoen aan deze tijdslimiet. Het voorstel voor een 
verlenging tot 45 dagen wordt daarom verworpen.  

143. In een andere reeks opmerkingen is de suggestie gedaan om aanvullende
informatie op te nemen in de vergoedingskennisgeving, zodat de in rekening
gebrachte en verschuldigde toezichtsvergoeding inzichtelijker wordt.

144. Deze opmerking wordt gedeeltelijk aanvaard.

145. Wat de middelen voor de doorgifte van aanvullende informatie betreft, is de
ECB van mening dat de website van ECB-Bankentoezicht het beste kanaal
voor communicatie met het publiek is. Dienovereenkomstig heeft de ECB de
informatie die op de website beschikbaar is verbeterd, zodat de
toezichtsvergoeding nauwkeuriger kan worden geschat.

4.7 Taalversies van de vergoedingskennisgeving 

146. Eén respondent wenst dat de vergoedingskennisgeving wordt opgesteld in de
taal van de lidstaat waar de onder toezicht staande entiteit is gevestigd, waarbij
deze respondent erkent dat de ECB reeds vertaalde versies van de
vergoedingskennisgeving op de website van ECB-Bankentoezicht plaatst.

147. Deze opmerking wordt gesteund.

148. De ECB correspondeert momenteel in het Engels over met vergoedingen
samenhangende aangelegenheden en verstrekt vertalingen van alle
massacommunicatie-uitingen aan de onder toezicht staande entiteiten en
groepen, met inbegrip van de vergoedingskennisgeving.

149. De verstrekking van de vergoedingskennisgeving in het Engels kan een grote
last meebrengen voor kleinere LSI's met beperkte personele middelen. De ECB
houdt daar rekening mee en denkt na over een oplossing die het verstrekken
van de vergoedingskennisgeving in alle officiële talen van de EU
vergemakkelijkt.

150. Een verandering van de huidige praktijk zou leiden tot een toename van de
operationele lasten van de ECB (voor de vereiste eenmalige IT- en
bedrijfsontwikkelingen en het lopende onderhoud). In een speciaal daarvoor
bedoelde procedure zullen vergoedingsdebiteuren de gelegenheid krijgen om
hun taalvoorkeuren mee te delen. De ECB zal de vergoedingsdebiteuren een
specifieke kennisgeving doen toekomen waarmee het proces van het
verzamelen van voorkeuren in gang wordt gezet en waarin ook informatie over
de details en de operationele aspecten van het bijgewerkte proces zullen
worden verstrekt.
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151. Het nieuwe proces zal naar verwachting tegelijk met de facturering achteraf in
werking treden, d.w.z. voor de toezichtsvergoedingen voor 2020 (die in 2021
zullen worden gefactureerd).

4.8 Overige opmerkingen 

152. Twee respondenten hebben gevraagd om bevestiging dat de inkomsten die de
ECB ontvangt uit op grond van deze Verordening opgelegde sancties
uitsluitend naar de begroting van ECB-Bankentoezicht gaan en niet naar de
algemene begroting van de ECB.

153. Het standpunt van de ECB over deze kwestie is sinds 2014 ongewijzigd
gebleven. De opneming van inkomsten uit geldelijke sancties in de begroting
van ECB-Bankentoezicht wordt niet passend geacht, om de volgende redenen:

(a) De GTM-verordening voorziet niet in een rechtsgrondslag voor het
verlagen van vergoedingen middels uit sancties verkregen inkomsten. In
artikel 30, lid 1, van de GTM-verordening wordt bepaald dat de uitgaven
van de ECB moeten worden teruggevorderd via vergoedingen, maar wordt
niet voorzien in een verlaging als gevolg van de ontvangst van geldelijke
inkomsten.

(b) Het doel van geldelijke sancties is om onder toezicht staande entiteiten en
groepen te bestraffen na een niet-nakoming van toezichtsverplichtingen.
Het verlagen van vergoedingen met uit sancties ontvangen inkomsten zou
betekenen dat onder toezicht staande entiteiten en groepen (waaronder
onder toezicht staande entiteiten en groepen waaraan een sanctie is
opgelegd) voordeel behalen uit een overtreding van de regels.

(c) De ECB heeft besloten om door de ECB betaalde schadevergoedingen en
door de ECB ontvangen inkomsten uit sancties gelijk te behandelen,
hetgeen betekent dat noch aan derden verschuldigde
schadevergoedingen, noch aan de ECB verschuldigde sanctiebedragen
van invloed zullen zijn op de toezichtsvergoeding.

154. Enkele andere respondenten hebben gevraagd om de gelijktijdige publicatie
van informatie over vergoedingen in alle verschillende taalversies op de website
van ECB-Bankentoezicht.

155. De ECB stemt hiermee in en streeft ernaar om alle taalversies gelijktijdig te
publiceren. De aan de toezichtsvergoeding gewijde webpagina's van ECB-
Bankentoezicht zijn een essentieel instrument voor het meedelen van relevante
en actuele informatie aan vergoedingsdebiteuren. De inhoud van deze
webpagina's wordt regelmatig geactualiseerd, rekening houdend met de via de
speciaal daarvoor bedoelde mailbox en de hulplijn voor vergoedingsdebiteuren
ontvangen vragen van onder toezicht staande entiteiten en groepen.
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VERORDENING (EU) [YYYY/[XX*]]  VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 

van [dag maand JJJJ] 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1163/2014  betreffende een vergoeding voor toezicht  

[(ECB/YYYY/XX)] 

 

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, 

 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien 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
1
, met name artikel 4, lid 3, tweede alinea, artikel 30 en artikel 33, lid 2, tweede 

alinea, 

Gezien de publieksraadpleging en analyse die overeenkomstig artikel 30, lid 2 van Verordening (EU) nr. 

1024/2013 zijn uitgevoerd, 

 

Overwegende hetgeen volgt: 

Verordening (EU) No 1163/2014 van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/41)
2
 bepaalt de 

berekeningsregeling inzake het totale aan onder toezicht staande entiteiten en onder toezicht staande 

groepen aan te rekenen bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht; de berekeningsmethodologie 

en -criteria van het door iedere onder toezicht staande entiteit en onder toezicht staande groep te dragen 

bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht en de procedure voor inning door de ECB van de 

jaarlijkse vergoedingen voor toezicht. 

(1) Artikel 17, lid 2 van Verordening (EU) nr. 1163/2014 schrijft voor dat de de ECB die Verordening 

voor 2017 evalueert, met name aangaande de methodologie en de berekeningscriteria van de 

jaarlijkse aan iedere onder toezicht staande entiteit en groep aan te rekenen vergoedingen voor 

toezicht. 

(2) Op 2 juni 2017 lanceerde de ECB een openbare publieksraadpleging om de meningen van 

belanghebbende partijen te vragen met het oog op het beoordelen van eventuele verbeteringen in 

Verordening (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41th). De publieksraadpleging werd op 20 juli 2017 

afgesloten. 

                                                   

1 PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63. 
2 Verordening (EU) nr. 1163/2014 van de Europese Centrale Bank van 22 oktober 2014 betreffende een vergoeding 

voor toezicht (ECB/2014/41) (PB L 311 van 31.10.2014, blz. 23). 
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(3) Rekening houdend met de ontvangen reacties heeft de ECB Verordening (EU) nr. 1163/2014 

(ECB/2014/41) geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat de Verordening dient te worden 

gewijzigd. 

(4) De ECB heeft in het bijzonder besloten om niet langer voorschotten op de jaarlijkse vergoedingen 

voor toezicht te verlangen. De vergoedingen moeten alleen worden aangerekend  aan het einde 

van de betrokken vergoedingsperiode nadat de werkelijke jaarlijkse kosten zijn vastgesteld. De 

referentiedatum voor de vergoedingsfactoren dient als algemene regel 31 december van de 

voorafgaande vergoedingsperiode te blijven, teneinde voldoende tijd te bieden voor de validatie 

van de vergoedingsperiode.   

(5) Voor de grote meerderheid van schuldenaren van vergoedingen ontvangt de ECB de informatie 

over de totale activa en het totaal van risicoposten reeds op grond van Verordening (EU) nr. 

680/2014 
3
 en Verordening (EU) 2015/534 van de Europese Centrale Bank (ECB/2015/13)

4
. De 

informatie is gemakkelijk voorhanden voor het berekenen van de jaarlijkse vergoeding. De 

specifieke verzameling van vergoedingsfactoren voor zulke schuldenaren dient daarom te worden 

beëindigd.  

(6) Bovendien heeft de ECB besloten om de te betalen vergoedingen voor toezicht voor minder 

belangrijke onder toezicht staande entiteiten en minder belangrijke onder toezicht staande groepen 

met totale activa van 500 miljoen EUR of lager te verlagen. Te dien einde wordt de 

minimumvergoedingscomponent voor deze onder toezicht staande entiteiten en onder toezicht 

staande groepen gehalveerd. 

(7) Daarnaast laat de ervaring die sinds 2014is opgedaan met de toepassing van Verordening (EU) nr. 

1163/2014 (ECB/2014/41) zien dat een aantal verduidelijkingen en technische wijzigingen in deze 

verordening passend zijn. 

(8) Het is noodzakelijk om overgangsmaatregelen te treffen ten aanzien van de vergoedingsperiode 

voor 2020, aangezien dat jaar de eerste vergoedingsperiode is waarvoor de ECB niet langer een 

voorschot van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht verlangt.  

(9) Daarom dient Verordening (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) dienovereenkomstig te worden 

gewijzigd, 

 

HEEFT DEZE VERORDENING VASTGESTELD: 

 

Artikel 1 

Wijzigingen 

Verordening (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) wordt als volgt gewijzigd: 

                                                   

3 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van 16 april 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor 
wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 191 van 28.6.2014, blz. 1). 

4 Verordening (EU) 2015/534 van de Europese Centrale Bank van 17 maart 2015 betreffende rapportage van 
financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) (PB L 86 van 31.3.2015, blz. 13).  
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1. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

(a) punt 9 wordt geschrapt; 

(b) punten 12 en 13 worden als volgt vervangen: 

 “12.  „totale activa”: 

a) voor een onder toezicht staande groep, het totale bedrag van activa zoals 

bepaald overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 468/2014 

(ECB/2014/17), exclusief de activa van dochterondernemingen gevestigd in 

niet-deelnemende lidstaten en in derde landen, tenzij een onder toezicht 

staande groep anders beslist op grond van artikel 10, lid 3, onder c); 

b) voor een vergoeding betalend bijkantoor, de totale waarde van activa zoals 

gerapporteerd voor doeleinden van prudentieel toezicht. Waar de totale waarde 

van activa niet moet worden gerapporteerd voor doeleinden van prudentieel 

toezicht, verwijst de totale activa naar de totale waarde van de activa zoals 

vastgesteld op basis van de gecontroleerde jaarrekening die is opgesteld in 

overeenstemming met internationale standaarden voor financiële 

verslaglegging (IFRS), zoals van toepassing krachtens Verordening (EG) 

nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (*) en, indien die 

jaarrekeningen niet beschikbaar zijn, op basis van de in overeenstemming met 

het toepasselijke nationale jaarrekeningenrecht opgestelde jaarrekeningen. 

Voor een vergoeding betalende bijkantoren die geen jaarrekeningen opstellen, 

verwijst de totale activa naar de totale waarde van activa zoals vastgesteld 

overeenkomstig artikel 51, lid 5, van Verordening (EU) nr. 468/2014 

(ECB/2014/17); 

c) voor twee of meer een vergoeding betalende bijkantoren die overeenkomstig 

artikel 3, lid 3 als één bijkantoor worden beschouwd, de som van de totale 

waarde van activa zoals bepaald voor elk desbetreffend een vergoeding 

betalend bijkantoor. 

d) in alle andere gevallen, de totale waarde van activa zoals bepaald in 

overeenstemming met artikel 51 van Verordening (EU) nr. 468/2014 

(ECB/2014/17). 

* Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 

betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (PB L 243 van 

11.9.2002, blz. 1). 

13.  „het totaal van de risicoposten”: 

a)  voor een onder toezicht staande groep, het bedrag als berekend op het 

hoogste consolidatieniveau binnen de deelnemende lidstaten overeenkomstig 

artikel 92, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad (**), met uitzondering van de risicoposten van 

dochterondermingen die in een niet-deelnemende lidstaat en in derde landen 
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zijn gevestigd, tenzij een onder toezicht staande groep anders beslist op grond 

van artikel 10, lid 3, onder c); 

b) voor een vergoeding betalend bijkantoor en twee of meer een vergoeding 

betalende bijkantoren die overeenkomst artikel 3, lid 3, als één bijkantoor 

worden beschouwd, nul; 

c) in alle andere gevallen, het bedrag als berekend overeenkomstig artikel 92, lid 

3, van Verordening (EU) nr. 575/2013. 

** Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot 

wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).”; 

2. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

(a) in lid 1 wordt punt c) vervangen door: 

“c)  wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van lid 2, in geval van een groep van 

een vergoeding betalende entiteiten.”; 

(b) lid 2 wordt vervangen door: 

“2. Onverminderd de regelingen met betrekking tot de toerekening van kosten binnen een 

groep van een vergoeding betalende entiteiten, wordt een groep van een vergoeding 

betalende entiteiten behandeld als één eenheid. Iedere groep van een vergoeding 

betalende entiteiten wijst voor de hele groep een schuldenaar van de vergoeding aan 

en stelt de ECB in kennis van de identiteit van deze schuldenaar van de vergoeding. 

De schuldenaar van de vergoeding is gevestigd in een deelnemende lidstaat. Die 

kennisgeving wordt slechts als geldig beschouwd indien: 

(a) deze de namen vermeldt van de groep die de kennisgeving bestrijkt; 

(b) deze is ondertekend door de schuldenaar van de vergoeding namens alle 

onder toezicht staande entiteiten van de groep; 

(c) deze de ECB uiterlijk 30 september van ieder jaar bereikt, opdat daarmee 

rekening gehouden kan worden voor de uitreiking van de 

vergoedingskennisgeving voor de volgende vergoedingsperiode.  

Indien meer dan één kennisgeving per groep van een vergoeding betalende entiteiten 

de ECB tijdig bereikt, telt de kennisgeving die de ECB het kortste voor de uiterste 

termijn ontvangt. Als de onder toezicht staande entiteit een onderdeel wordt van de 

onder toezicht staande groep nadat de ECB een geldige kennisgeving van de 

schuldenaar van de vergoeding heeft ontvangen, zal de kennisgeving worden 

beschouwd ook namens de onder toezicht staande entiteit te zijn ondertekend, tenzij 

de ECB anderszins schriftelijk wordt ingelicht.  

3. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 

(a) in lid 2 wordt de derde zin geschrapt; 

(b) het volgende lid 4 wordt toegevoegd: 
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“4. Binnen vier maanden na afloop van iedere vergoedingsperiode wordt het totale 

bedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor toezicht voor elke categorie van onder 

toezicht staande groepen voor die vergoedingsperiode op de website van de ECB 

gepubliceerd.";  

4. Artikel 6 wordt geschrapt.  

5. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 

(a) de titel wordt als volgt vervangen:  

 “Nieuwe onder toezicht staande entiteiten, entiteiten die niet langer onder toezicht staan of 

statuswijziging”; 

(b) lid 2 wordt vervangen door: 

“2. Indien, gevolg gevend aan een daartoe strekkend ECB-besluit, de ECB rechtstreeks 

toezicht van een onder toezicht staande entiteit of een onder toezicht staande groep 

op zich neemt overeenkomstig artikel 45 van Verordening (EU) nr. 468/2014 

(ECB/2014/17), of rechtstreeks toezicht door de ECB op een onder toezicht staande 

groep eindigt overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EU) nr. 468/2014 

(ECB/2014/17), wordt de jaarlijkse vergoeding voor toezicht berekend op basis van 

het aantal maanden gedurende welke de onder toezicht staande entiteit of de onder 

toezicht staande groep onder rechtstreeks of zijdelings toezicht van de ECB stond op 

de laatste dag van de maand.  

6. Artikel 9 wordt geschrapt;  

7. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 

(a) in lid 3 wordt punt a) vervangen door: 

“a) De vergoedingsfactoren voor de vaststelling van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht 

met betrekking tot iedere onder toezicht staande entiteit of onder toezicht staande 

groep worden gevormd door het bedrag op de referentiedatum van: 

(i) totale activa; en 

(ii) het totaal van de risicoposten.”; 

(b) in lid 3 wordt punt b geschrapt en worden de volgende punten (b bis), (b ter ), (b quater) en 

(b quinquies) ingevoegd: 

(b bis) De vergoedingsfactoren worden vastgesteld voor elke vergoedingsperiode 

op basis van gegevens die onder toezicht staande entiteiten hebben 

gerapporteerd met als referentiedatum 31 december van de voorgaande 

vergoedingsperiode. 

(b ter)  Indien een onder toezicht staande entiteit jaarrekeningen, met inbegrip van  

geconsolideerde jaarrekeningen, opstelt op basis van een boekjaar dat 

afwijkt van een kalenderjaar, wordt de referentiedatum voor de totale activa 

vastgesteld op het einde van het boekjaar dat overeenkomt met de 

voorgaande vergoedingsperiode. 
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(b quater)  Indien een onder toezicht staande entiteit of onder toezicht staande groep is 

opgericht na de relevante referentiedatum vermeld in punten (ba) of (bb), 

maar voor 1 oktober van de vergoedingsperiode waarvoor de vergoeding is 

vastgesteld en bijgevolg geen vergoedingsfactoren met die referentiedatum 

bestaan, wordt de referentiedatum voor de vergoedingsfactoren vastgesteld 

op het einde van het kwartaal dat het dichtst bij de relevante referentiedatum 

vermeld in punten (ba) of (bb) ligt.  

(b quinquies)  De schuldenaren van de vergoeding die niet onderworpen zijn aan de 

verplichte rapportage voor prudentiële doeleinden of die activa of het bedrag 

aan risicoposten van dochterondernemingen die in niet-deelnemende 

lidstaten en derde landen gevestigd uitsluiten overeenkomstig punt c), zullen 

de vergoedingsfactoren worden vastgesteld op basis van de informatie die 

door hen apart wordt gerapporteerd ten behoeve van de berekening van de 

vergoeding voor toezicht. Deze schuldenaren van de vergoeding dienen de 

vergoedingsfactoren in bij de betrokken NBA met de relevante 

referentiedatum zoals vastgelegd in punten (ba), (bb) of (bc) in 

overeenstemming met een ECB-besluit.”;  

(c) in lid 3 wordt punt c) vervangen door: 

C)  Ten behoeve van de berekening van vergoedingsfactoren dienen onder toezicht 

staande groepen doorgaans activa en bedragen aan risicoposten van in niet-

deelnemende lidstaten en derde landen gevestigde dochterondernemingen uit te 

sluiten. Onder toezicht staande groepen kunnen beslissen dergelijke activa en 

bedragen aan risicoposten niet uit te sluiten ten aanzien van de berekening van 

vergoedingsfactoren.  

(d) lid 4 wordt vervangen door: 

“4)  De som van de totale activa van alle schuldenaren van de vergoeding en de som van 

het totaal van de risicoposten van alle schuldenaren van de vergoeding worden op de 

ECB-website gepubliceerd.”; 

(e) lid 5 wordt vervangen door: 

“5.  Indien een schuldenaar van een vergoeding de vergoedingsfactoren niet aanlevert, 

bepaalt de ECB de vergoedingsfactoren in overeenstemming met de in het ECB-

besluit uiteengezette methodologie.”; 

(f) in lid 6 wordt punt b) vervangen door:   

“b)  De minimumvergoedingscomponent wordt berekend als een vast percentage van het 

totale bedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor toezicht voor iedere categorie onder 

toezicht staande entiteiten en onder toezicht staande groepen, zoals bepaald 

overeenkomstig artikel 8.    

(i) Voor de categorie belangrijke onder toezicht staande entiteiten en onder 

toezicht staande groepen is het vaste percentage 10 %. Dit bedrag wordt 

gelijkelijk verdeeld over alle schuldenaren van de vergoeding. Voor belangrijke 
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onder toezicht staande entiteiten en belangrijke onder toezicht staande groepen 

met totale activa ten belope van 10 miljard EUR of lager wordt de 

minimumvergoedingscomponent gehalveerd.  

(ii) Voor de categorie minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten en 

minder belangrijke onder toezicht staande groepen is het vaste percentage 10 

%. Dit bedrag wordt gelijkelijk verdeeld over alle schuldenaren van de 

vergoeding. Voor minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten en 

minder belangrijke onder toezicht staande groepen met totale activa ten belope 

van 500 miljard EUR of lager, wordt de minimumvergoedingscomponent 

gehalveerd.”; 

(g) in lid 6, punt c, worden de woorden “artikelen 8 en 9” vervangen door “artikel 8”; 

(h) in lid 6 wordt de laatste alinea als volgt vervangen:  

De ECB bepaalt de door iedere schuldenaar van de vergoeding te betalen jaarlijkse 

vergoeding voor toezicht op basis van de conform dit lid uitgevoerde berekening en de 

vergoedingsfactoren vastgesteld op basis van dit artikel.  De jaarlijkse te betalen vergoeding 

voor toezicht wordt aan de schuldenaar van de vergoeding bekendgemaakt door middel van 

de vergoedingskennisgeving."; 

8. Artikel 12, lid 1 wordt als volgt vervangen: 

“1.  De ECB reikt jaarlijks ten aanzien van iedere schuldenaar van de vergoeding een 

vergoedingskennisgeving uit binnen 6 maanden na de aanvang van de volgende 

vergoedingsperiode."; 

9. In artikel 13, lid 1, wordt de tweede zin geschrapt; 

10. Artikel 16 wordt geschrapt; 

11. Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: 

(a) de titel wordt als volgt vervangen: “Verslaglegging”: 

(b) lid 2 wordt geschrapt; 

12. Het volgende artikel 17 bis wordt ingevoegd: 

“Artikel 17 bis 

Overgangsregelingen voor de vergoedingsperiode gedurende 2020 

1. De door iedere onder toezicht staande entiteit en onder toezicht staande groep 

verschuldigde jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor de vergoedingsperiode voor 2020 

wordt gespecificeerd in de vergoedingskennisgeving die in 2021 wordt uitgereikt aan de 

betrokken schuldenaar van de vergoeding. 

2. Overschotten of tekorten van de vergoedingsperiode voor 2019 die die zijn vastgesteld door 

de werkelijke jaarlijkse ten aanzien van de deze vergoedingsperiode gemaakte kosten af te 

trekken van de geraamde jaarlijkse kosten voor deze periode, worden in aanmerking 

genomen om de jaarlijkse kosten voor de vergoedingsperiode voor 2020 vast te stellen.". 
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Artikel 2 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten 

overeenkomstig de Verdragen. 

 

 

Gedaan te Frankfurt am Main,[date Month YYYY]. 

 

Voor de Raad van bestuur van de ECB 

 

 

 

De president van de ECB 

Mario DRAGHI 
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