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VRAGEN EN ANTWOORDEN 
VOOR DE OPENBARE RAADPLEGING 

BETREFFENDE DE 
CONCEPT-GTM-VERORDENING 

VAN DE ECB 
 

1 WANNEER BEGINT DE ECB TOEZICHT UIT TE OEFENEN OP DE 
BANKEN? 

De ECB neemt op 4 november 2014 de verantwoordelijkheid voor het bankentoezicht op zich. 

Door middel van de GTM-Verordening1 heeft de EU de ECB specifieke taken opgedragen 

betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en het 

Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) ingesteld. Het GTM is een stelsel voor 

bankentoezicht dat bestaat uit de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten die in de 

deelnemende landen voor het prudentieel toezicht verantwoordelijk zijn. Terwijl de ECB 

toezicht uitoefent op de belangrijke banken en de nationale bevoegde autoriteiten op de minder 

belangrijke banken, is de ECB tevens verantwoordelijk voor het doeltreffend en consistent 

functioneren van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme. De GTM-Verordening is op 3 

november 2013 van kracht geworden. 

 

2 WAT IS DE CONCEPT-KADERVERORDENING EN WAAROM IS DIE 
NODIG? OP WIE HEEFT ZIJ BETREKKING? 

In de GTM-Verordening wordt uitdrukkelijk bepaald dat de ECB een kader moet creëren waarin 

de samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten binnen het Gemeenschappelijk 

Toezichtsmechanisme wordt vormgegeven, en dat zij dit kader openbaar moet maken. De ECB 

heeft daarom in overleg met de nationale bevoegde autoriteiten deze concept-Kaderverordening 

opgesteld. Hierin worden de procedures vastgesteld voor de betrekkingen tussen de ECB en de 

nationale bevoegde autoriteiten en zijn bepalingen opgenomen die direct betrekking hebben op 

de banken. De GTM-Verordening schrijft voor dat er over de concept-Kaderverordening een 

                                                      
1  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 op het gebied van het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen. PB L 287 van 29.10.2013, blz. 3.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:EN:PDF
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openbare raadpleging moet worden gehouden alvorens de definitieve tekst uiterlijk 4 mei 2014 

wordt gepubliceerd. 

 

3 KOMEN ER NOG ANDERE REGELS MET BETREKKING TOT DE WERKING 
VAN HET GTM? 

De concept-Kaderverordening bevat regels voor de werking van het Gemeenschappelijk 

Toezichtsmechanisme die betrekking hebben op onder meer de grondslagen en organisatie van 

het GTM, de methode om te bepalen of een bank “belangrijk” is, aparte procedures voor het 

toezicht op belangrijke en minder belangrijke banken en gezamenlijke procedures voor beide, 

de procedures voor nauwe samenwerking met EU-lidstaten die geen deel uitmaken van het 

eurogebied maar die wel besluiten tot het GTM toe te treden, alsmede voor bestuurlijke sancties 

en overgangsbepalingen. 

Voor andere belangrijke regels komen aparte rechtsinstrumenten (zoals de concept-ECB-

Verordening betreffende de kosten van het toezicht, het Reglement van Orde van de Raad van 

Toezicht, de wijzigingen in het Reglement van Orde van de ECB, de interne regels voor 

geheimhouding en de gegevensuitwisseling tussen het monetair beleid en de toezichtstaken). 

 

4 WELKE BANKEN KOMEN ONDER HET TOEZICHT VAN DE ECB TE 
STAAN? 

De ECB gaat direct toezicht uitoefenen op de belangrijke banken in de deelnemende landen. Het 

onderscheid tussen “belangrijke” en “minder belangrijke” banken vloeit voort uit het besluit van 

de Europese Raad om de ECB, in samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten, het 

toezicht op de bankensector te laten uitoefenen.  

Onder de “belangrijke” banken vallen ongeveer honderddertig bankconcerns, die samen goed 

zijn voor bijna 85% van het balanstotaal van alle banken in het eurogebied. Hieronder wordt 

toegelicht op grond van welke criteria wordt bepaald of een bank belangrijk is.  

Terwijl de nationale bevoegde autoriteiten toezicht uitoefenen op alle andere banken in de 

deelnemende landen, is de ECB verantwoordelijk voor het doeltreffend en consistent 

functioneren van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme. De ECB kan ook besluiten zelf 

direct toezicht op minder belangrijke banken uit te oefenen wanneer dit nodig wordt geacht voor 

de consistente handhaving van kwalitatief hoogwaardig toezicht. 
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5 WAT MAAKT EEN BANK BELANGRIJK? 
In samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten beoordeelt de ECB alle banken in de 

deelnemende landen aan de hand van de in de concept-Kaderverordening uiteengezette 

methodologie. Of een bank belangrijk is (of niet) hangt af van: 1) de totale waarde van haar 

activa, 2) haar belang voor de economie van het land waarin zij is gevestigd of van de EU als 

geheel, 3) de omvang van haar grensoverschrijdende activiteiten, 4) of zij financiële steun heeft 

aangevraagd of ontvangen van de Europese Faciliteit voor Financiële Stabiliteit (EFSF) of het 

Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), en 5) of het een van de drie belangrijkste banken van 

het desbetreffende land is. Een bank die aan één of meer van deze vijf criteria voldoet, wordt als 

belangrijk aangemerkt. 

 

6 WANNEER WORDEN DE BANKEN OVER HUN STATUS GEÏNFORMEERD? 
WAT GEBEURT ER ALS HUN STATUS VERANDERT? 

De ECB bepaalt welke banken belangrijk zijn, en stelt de banken daarvan ten minste twee 

maanden voordat zij haar prudentiële taken volledig op zich neemt, op de hoogte (zie Vraag 1 

hierboven). De banken krijgen de gelegenheid hun standpunten aan de ECB voor te leggen 

voordat deze een besluit neemt. 

De belangrijke banken die onder het directe toezicht van de ECB vallen zullen in een op de 

website van de ECB gepubliceerde lijst worden opgenomen. De ECB zal tevens een lijst met 

minder belangrijke banken publiceren, waarbij zal worden aangegeven welke nationale 

bevoegde autoriteit toezicht op hen zal uitoefenen. Deze twee lijsten worden regelmatig, maar 

minstens elke kwartaal, bijgewerkt. 

Het besluit om een bank als belangrijk of minder belangrijk aan te merken wordt jaarlijks 

geëvalueerd. Als een belangrijke bank gedurende drie opeenvolgende kalenderjaren niet aan een 

van de criteria voor een belangrijke bank heeft voldaan, zal de verantwoordelijkheid voor het 

directe toezicht op die bank aan de betrokken nationale bevoegde autoriteit worden 

overgedragen; indien een minder belangrijke bank aan een van de criteria voor belangrijkheid 

voldoet, geldt deze vervolgens als belangrijk. In bijzondere omstandigheden kan het toezicht al 

in een eerder stadium worden overgedragen, namelijk als de bank duidelijk niet aan een van de 

criteria voor een belangrijke bank kan voldoen (bijvoorbeeld als het volume van haar totale 

activa na de verkoop van een groot bedrijfsonderdeel onder de drempelwaarde daalt). 
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7 HOE GAAN DE ECB EN DE NATIONALE BEVOEGDE AUTORITEITEN BIJ 
DE UITOEFENING VAN HUN TAKEN SAMENWERKEN? 

Het GTM is een geïntegreerd stelsel dat bestaat uit de ECB en de nationale bevoegde 

autoriteiten. Bij bepaalde taken speelt de ECB een rol bij het toezicht op minder belangrijke 

banken en spelen de nationale bevoegde autoriteiten een rol bij het toezicht op belangrijke 

banken (zie Vraag 8 hieronder). Een soepele samenwerking tussen de ECB en de nationale 

bevoegde autoriteiten is daarom van essentieel belang voor de goede werking van het GTM. In 

de concept-Kaderverordening wordt gesteld dat de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten 

“zijn gehouden tot loyale samenwerking te goeder trouw” en tot het uitwisselen van de 

informatie die voor de uitvoering van hun respectieve taken nodig is. Eén manier om de 

samenwerking bij het toezicht op belangrijke banken te bevorderen, is de instelling van 

gezamenlijke toezichtsteams (“Joint Supervisory Teams”) (zie Vraag 10 hieronder). Bij de 

uitvoering van haar prudentiële taken heeft de ECB verder het recht om de nationale bevoegde 

autoriteiten opdracht te geven de bevoegdheden die de toepasselijke nationale wetgeving hun 

verleent aan te wenden en maatregelen te nemen als de ECB een toezichtstaak heeft maar geen 

bijbehorende bevoegdheden. Een andere vorm van samenwerking zijn personeelsuitwisselingen 

en detacheringen tussen de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten en tussen de nationale 

bevoegde autoriteiten onderling. 

 

8 WELKE ROL SPELEN DE NATIONALE BEVOEGDE AUTORITEITEN BIJ 
HET TOEZICHT OP BELANGRIJKE BANKEN? WELKE TAKEN EN 
BEVOEGDHEDEN HEEFT DE ECB TEN AANZIEN VAN MINDER 
BELANGRIJKE BANKEN? 

De ECB oefent weliswaar direct toezicht uit op belangrijke banken, maar de nationale bevoegde 

autoriteiten zijn daar wel bij betrokken. Dankzij het feit dat zij een brede toezichtervaring 

hebben en dicht bij de banken in hun land staan, helpen zij de ECB bij de uitoefening van haar 

toezichtstaken. Zij stellen concept-besluiten op met betrekking tot de terreinen waar de ECB 

toezichtbevoegd is, helpen bij de uitvoering van aanvullende toezichtstaken (zoals het dagelijks 

toezicht op de risicosituatie bij de banken, de juiste toetsing van leden van raden van bestuur en 

andere controlewerkzaamheden), nemen actief deel aan de gezamenlijke toezichtsteams en 

helpen de ECB bij handhavingsprocedures.  

De ECB ziet toe op de werking van het stelsel en vervult tevens enkele taken met betrekking tot 

het toezicht op minder belangrijke banken (zie Vraag 9). De ECB kan haar bevoegdheden als 

toezichthouder ook uitoefenen ten aanzien van minder belangrijke banken (d.w.z. informatie 
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opvragen, onderzoek doen en ter plaatse inspecties uitvoeren). Verder houden de nationale 

bevoegde autoriteiten de ECB op de hoogte van hun toezicht op de minder belangrijke banken 

(overeenkomstig algemene, door de ECB vastgelegde criteria, die rekening houden met de 

risicosituatie van de bank en de gevolgen daarvan voor het nationale financiële stelsel), met 

name wat betreft wezenlijke toezichtsprocedures en concept-besluiten met betrekking tot het 

toezicht. Ook zijn de nationale bevoegde autoriteiten verplicht de ECB te informeren indien zich 

een snelle en aanzienlijke verslechtering van de financiële situatie van een minder belangrijke 

bank voordoet. Bovendien heeft de ECB het recht tegenover nationale bevoegde autoriteiten 

met verordeningen, richtsnoeren en algemene instructies te komen en kan zij het directe toezicht 

op een of meer minder belangrijke banken overnemen als zij dit nodig acht voor de consistente 

handhaving van kwalitatief hoogwaardig toezicht. 

De GTM-Verordening en de concept-Kaderverordening zijn niet van toepassing op 

toezichtstaken die buiten het toepassingsbereik van de GTM-Verordening vallen. Zaken als 

consumentenbescherming en de strijd tegen het witwassen van geld blijven dan ook de taak van 

de nationale autoriteiten. 

 

9 WELKE INSTANTIE LAAT NIEUWE BANKEN TOE? 
De ECB is de bevoegde instantie voor de toelating, het intrekken van de toelating en de 

beoordeling van overnames van gekwalificeerde deelnemingen (gemeenschappelijke 

procedures) voor alle kredietinstellingen. De nationale bevoegde autoriteiten helpen de ECB 

met de gemeenschappelijke procedures door de aanvragen voor toelating en voor overnames 

van gekwalificeerde deelnemingen te ontvangen en concept-besluiten respectievelijk 

-voorstellen op te stellen op grond van hun eigen eerste beoordeling van de aanvraag op grond 

van de nationale wetgeving. Indien een nationale bevoegde autoriteit van mening is dat een 

aanvraag niet aan de nationale wetgeving voldoet, wijst deze de aanvraag af en stelt de ECB 

daarvan in kennis. De ECB is niet aan de voorstellen van de nationale bevoegde autoriteit 

gebonden, maar baseert haar besluit op een eigen analyse van de aanvraag op grond van het EU-

recht. 

 

10 WAT ZIJN GEZAMENLIJKE TOEZICHTSTEAMS? 
De gezamenlijke toezichtsteams (“Joint Supervisory Teams”) zijn de operationele eenheden die 

binnen het GTM belast zijn met het dagelijks toezicht op belangrijke banken en zijn als zodanig 
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een van de belangrijkste vormen van samenwerking tussen de nationale bevoegde autoriteiten 

en de ECB. Voor elke belangrijke bank wordt er een team gevormd dat bestaat uit medewerkers 

van de nationale bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij het toezicht op die bank en 

medewerkers van de ECB. De coördinatie van het team is in handen van de ECB, die daarin 

wordt bijgestaan door een subcoördinator van elke nationale bevoegde autoriteit. Het team heeft 

als belangrijkste taken de risicoanalyse van de gecontroleerde instellingen of concerns uit te 

voeren en voorstellen te doen voor het programma van toezicht en passende 

toezichtsmaatregelen. 

De gezamenlijke toezichtsteams verzorgen ook de coördinatie van de teams die inspecties ter 

plaatse uitvoeren. 

 

11 WAT ZIJN DE MACROPRUDENTIËLE TAKEN VAN DE ECB?  
De ECB is, voor zover het EU-recht dit toestaat, gerechtigd strengere eisen aan kapitaalbuffers 

te stellen dan de nationale autoriteiten en striktere maatregelen te nemen om macroprudentiële 

of systeemrisico’s op het niveau van afzonderlijke banken te ondervangen, daarbij rekening 

houdend met het financiële stelsel, de economische situatie en de conjunctuur van het 

desbetreffende land.  

Als de ECB het nodig acht strengere eisen aan kapitaalbuffers te stellen of striktere maatregelen 

te nemen om macroprudentiële of systeemrisico’s te ondervangen, zal werkt zij daarbij nauw 

samenwerken met de nationale bevoegde autoriteiten van de betrokken landen en zal zij de 

betrokken nationale bevoegde autoriteiten over de voorgenomen maatregelen informeren 

alvorens een besluit te nemen.  

Omgekeerd informeren ook nationale bevoegde autoriteiten die krachtens EU-recht 

macroprudentiële maatregelen nemen, de ECB daar van te voren over. 

 

12 HOE WORDEN TOEZICHTSBESLUITEN GENOMEN? 
De ECB houdt zich aan de beginselen van eerlijke procedures en transparantie, met name wat 

betreft besluiten in het kader van het microprudentieel toezicht. Banken waarvoor een 

toezichtsprocedure loopt, genieten de specifieke procedurele rechten die op een administratieve 

procedure van toepassing zijn. Een bank kan zelf een toezichtsprocedure door de ECB 

aanvragen en een vertegenwoordiger voor die procedure aanwijzen. De concept-

Kaderverordening bevat uitgewerkte regels voor het gebruik van bewijs, het horen van getuigen 
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en deskundigen en met name voor het recht van de bank gehoord te worden alvorens de ECB 

een toezichtsbesluit neemt dat de rechten van de bank direct en in negatieve zin zou 

beïnvloeden.  

Om het recht op verdediging van de bank te eerbiedigen, krijgt zij na aanvang van de 

toezichtsprocedure toegang tot het ECB-dossier (aan deze toegang zijn in verband met 

geheimhoudingsverplichtingen beperkingen gesteld). Het toezichtsbesluit wordt duidelijk 

toegelicht. 

Een bank kan de Bestuurlijke Beroepsraad van de ECB vragen een toezichtsbesluit dat door de 

ECB in het kader van een toezichtsprocedure is genomen, te herzien. De bank kan tegen een 

besluit ook beroep instellen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

13 IN WELKE TAAL COMMUNICEERT DE ECB MET DE BANKEN EN DE 
NATIONALE BEVOEGDE AUTORITEITEN? 

Banken hebben het recht in hun communicaties en procedures met de ECB de officiële talen van 

de Europese Unie te gebruiken. Gezien de tijd die voor vertaling nodig is en om directe 

communicatie te waarborgen, kunnen kredietinstellingen er ook in toestemmen om met de ECB 

in het Engels te communiceren. 

De ECB en de nationale bevoegde autoriteiten communiceren in het Engels. 

 

14 WELKE BEVOEGDHEDEN HEEFT DE ECB OM SANCTIES OP TE 
LEGGEN? HEBBEN DIE BEVOEGDHEDEN OOK BETREKKING OP DE 
MINDER BELANGRIJKE BANKEN ONDER TOEZICHT? 

Zowel de ECB als de nationale bevoegde autoriteiten zijn bevoegd kredietinstellingen 

bestuurlijke sancties op te leggen. Als de overtreding betrekking heeft op direct toepasselijk EU-

recht (bijvoorbeeld de Verordening Kapitaalvereisten/CRR)2, kan de ECB tegen een belangrijke 

bank een overtredingsprocedure beginnen, terwijl nationale bevoegde autoriteiten een dergelijke 

procedure tegen minder belangrijke banken morgen starten. Als de overtreding het nationale 

recht betreft (bv. een wet die de Richtlijn Kapitaalvereisten/CRD IV) in nationaal recht omzet), 

dan mogen alleen nationale bevoegde autoriteiten bestuurlijke sancties aan (zowel belangrijke 

als minder belangrijke) banken opleggen. Voor belangrijke entiteiten waarop toezicht wordt 

                                                      
2  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. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:EN:PDF
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uitgeoefend geldt daarbij echter dat, waar het aan de ECB toevertrouwde taken betreft, de 

nationale bevoegde autoriteiten slechts in opdracht van de ECB een sanctieprocedure kunnen 

beginnen. Verder zijn uitsluitend de nationale bevoegde autoriteiten bevoegd om niet-financiële 

bestuurlijke sancties op te leggen of tegen natuurlijke personen (bv. een bestuurslid van een 

bank) een overtredingsprocedure te beginnen. Bij overtredingen van ECB-Verordeningen of 

ECB-Besluiten is uitsluitend de ECB bevoegd om een overtredingsprocedure te beginnen tegen 

zowel belangrijke als minder belangrijke banken (in het laatste geval voor zover een ECB-

Verordening of ECB-Besluit op deze banken van toepassing is en verplichtingen ten opzichte 

van de ECB oplegt, bv. de concept-Verordening inzake toezichtsvergoedingen). 

Binnen de ECB zal onderzoek worden gedaan door een onafhankelijke onderzoekseenheid, die 

in voorkomende gevallen aan de Raad van Toezicht kan voorstellen de bank in kwestie een 

sanctie op te leggen. De Raad van Toezicht neemt het definitieve besluit om het door de 

onderzoekseenheid gedane voorstel wel of niet over te nemen. 

 

15 IN HOEVERRE FUNGEREN DE NATIONALE BEVOEGDE AUTORITEITEN 
ALS “DOORGEEFLUIK” VOOR KENNISGEVINGEN VAN BANKEN? 

Het toepasselijk EU-recht, met name de Richtlijn Kapitaalvereisten/CRD IV3, voorziet in een 

aantal kennisgevingen van banken aan de bevoegde instantie (bv. inzake het recht van vestiging, 

de vrijheid van dienstverlening of de geschiktheidstoetsing van bestuursleden).  

Een onder toezicht staande bank die in een ander deelnemend land een vestiging wil openen of 

diensten wil verlenen, dient de nationale bevoegde autoriteit in eigen land van dit voornemen in 

kennis te stellen. Binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme geldt dat zowel 

belangrijke als minder belangrijke banken die van plan zijn in een ander deelnemend land 

activiteiten uit te oefenen, hun nationale bevoegde autoriteit daarover zullen informeren. Indien 

een belangrijke bank buiten het GTM activiteiten wil ontplooien, zal zij de ECB daarvan in 

kennis stellen, terwijl minder belangrijke banken in dat geval hun nationale bevoegde autoriteit 

zullen informeren. 

Wil een bank het recht van vestiging of de vrijheid om diensten te verlenen uitoefenen, dan 

dient de nationale bevoegde autoriteit van het thuisland deze kennisgeving met enige 

aanvullende informatie naar de nationale bevoegde autoriteit van het gastland door te sturen. 

                                                      
3  Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het 

bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot 
wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:EN:PDF


Vragen en antwoorden voor de openbare raadpleging betreffende de concept-GTM-Kaderverordening van 
de ECB 

9 
 

Europese instanties buiten het GTM dienen de kennisgeving door te sturen aan de nationale 

bevoegde autoriteit van het gastland, en deze is vervolgens verplicht de ECB hierover te 

informeren zodra zij die kennisgeving ontvangen heeft. 

Deze doorgiftekwestie is niet van invloed op de taakverdeling tussen de ECB en de nationale 

bevoegde autoriteiten binnen het GTM, zoals die in de concept-Kaderverordening verder wordt 

uitgewerkt. 

 

16 HOE WORDT BINNEN HET GTM OMGEGAAN MET DOOR DE NATIONALE 
BEVOEGDE AUTORITEITEN INGESTELDE, LOPENDE 
TOEZICHTSPROCEDURES EN MET DOOR DE NATIONALE BEVOEGDE 
AUTORITEITEN IN HET KADER VAN HET TOEZICHT GENOMEN 
BESLUITEN? 

Het is doorgaans te voorzien wanneer het toezicht van een nationale bevoegde autoriteit 

overgaat op de ECB. De autoriteit die haar bevoegdheid verliest, dient er daarom zo veel 

mogelijk voor te zorgen dat alle procedures vóór de overgangsdatum zijn afgerond. Verder dient 

die autoriteit de autoriteit die het toezicht overneemt over deze procedures te informeren. Voor 

een lopende procedure die niet vóór de overgangsdatum kan worden afgerond, geldt dat de 

initiërende autoriteit bevoegd blijft totdat de procedure is afgerond. Als de instelling die haar 

bevoegdheid verliest een nationale bevoegde autoriteit is, kan de ECB ook besluiten de 

desbetreffende procedure over te nemen. 

Behoudens het recht van de ECB de bevoegdheden uit te oefenen die haar uit hoofde van de 

GTM-Verordening zijn toegekend, blijven door nationale bevoegde autoriteiten genomen 

toezichtsbeslissingen die dateren van vóór 4 november 2014 (bv. toestemming om een intern 

model te gebruiken of een besluit om strengere kapitaalvereisten op te leggen) onverminderd 

van kracht. 

 

17 HOE WERKT HET GTM IN LIDSTATEN DIE EEN NAUWE SAMENWERKING 
AANGAAN? 

EU-lidstaten die geen deel uitmaken van het eurogebied kunnen aan het GTM deelnemen door 

hun bevoegde autoriteiten een nauwe samenwerking te laten aangaan met de ECB. In de 

concept-Kaderverordening is vastgelegd hoe zo’n nauwe samenwerking functioneert en hoe in 

deze landen het bankentoezicht zal worden uitgeoefend. Het algemene uitgangspunt is dat het in 

de concept-Kaderverordening bepaalde ook van toepassing is op onder toezicht staande 

entiteiten in landen waarmee nauw wordt samengewerkt, daarbij rekening houdend met het feit 
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dat de ECB niet direct kan optreden tegen entiteiten die zijn gevestigd in een land dat nauw 

samenwerkt, omdat de ECB buiten het eurogebied geen bindende bevoegdheden geniet. De 

nationale bevoegde autoriteiten dienen er met name voor te zorgen dat de ECB alle informatie 

en rapportages van en over belangrijke entiteiten onder toezicht ontvangt. Bovendien zijn de 

nationale bevoegde autoriteiten verplicht de instructies van de ECB over belangrijke 

kredietinstellingen op te volgen. 

 

18 HOE WORDT VORMGEGEVEN AAN DE SAMENWERKING VAN DE ECB 
MET DE EBA (EUROPESE BANKAUTORITEIT)? WORDT DIE IN HET 
CONCEPT-KADER GEREGELD? 

Bij de uitoefening van haar taken is de ECB gehouden aan en handelt zij volgens het 

toepasselijk EU-recht, inclusief het gemeenschappelijk reglement (“single rulebook”) voor 

financiële diensten dat voor alle lidstaten geldt. De ECB is voorts gehouden aan de bepalingen 

van Verordening (EU) Nr. 1093/2010 tot oprichting van de ECB met betrekking tot het door de 

EBA opgestelde Europese toezichtshandboek. 

Het is de taak van de EBA om conceptversies van technische normen en richtlijnen op te stellen 

en aanbevelingen te doen die de convergentie van het toezicht en de consistentie van de 

resultaten van het toezicht binnen de Unie waarborgen. De ECB levert een bijdrage aan de 

ontwikkeling van conceptversies van technische regelgevingsnormen of de implementatie van 

technische normen door de EBA.  

De concept-Kaderverordening voorziet niet in deze materiële regels doch uitsluitend in de 

procedurele regels voor de samenwerking tussen de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten 

van landen die aan het GTM deelnemen. 
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