
 

 
 
 
 

ECB-PUBLIC 
[Naam schuldenaar van de vergoeding] 
[Adres schuldenaar van de vergoeding] 
 
 
 
 
 

[DD MM YYYY] 
 
 

Telefoon (ondersteuningsteam): (+49) 69 1344 4690 
E-mail: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu 

Betalingsreferentie: [referentienummer] 
 

 
Vergoedingskennisgeving 
 
De ECB heeft uw jaarlijkse vergoeding voor toezicht als volgt vastgesteld: 
 

1)   Minimum vaste component [SI]/[LSI] EUR [  ] 
 
 

 

2)   Variabele component [SI]/[LSI] 
 

EUR 
 

[  ] 
 
Jaarlijkse vergoeding voor toezicht 

 
EUR 

 
[  ] 
  

 
In overeenstemming met artikel 30, lid 1 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad rekent 
de ECB een jaarlijkse vergoeding voor toezicht aan kredietinstellingen die in de deelnemende 
lidstaten gevestigd zijn en aan bijkantoren die door een in een niet-deelnemende lidstaat 
gevestigde kredietinstelling zijn gevestigd in een deelnemende lidstaat. 

 

Deze vergoedingskennisgeving bevat de jaarlijkse vergoeding voor toezicht die uw instelling over 
de vergoedingsperiode [JJJJ] verschuldigd is op basis van artikel 4 van Verordening (EU) 
nr. 1163/2014 van de Europese Centrale Bank.  

 

De jaarlijkse vergoeding voor toezicht is berekend aan de hand van de in artikel 10 van 
Verordening (EU) nr. 1163/2014 vastgelegde methodologie en, meer in het bijzonder, met 
inachtneming van de volgende elementen: 

 
- De classificatie van uw instelling als zijnde [minder] belangrijk voor de periode vanaf [datum 

maand JJJJ] tot en met [datum maand JJJJ]. 
 

- Het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor toezicht, zoals uiteengezet in Besluit 
(EU) 2015/727 van de Europese Centrale Bank (ECB/2015/17) en gepubliceerd op de website 
van de ECB. 

 
- Totale activa ten bedrage van EUR [ ] en het totaal van de risicoposten ten bedrage van EUR [ 

], zoals vastgesteld in overeenstemming met Besluit (EU) 2015/530 van de Europese Centrale 
Bank (ECB/2015/7). 
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Betalingsvoorwaarden 
 

De jaarlijkse vergoeding voor toezicht dient binnen 35 dagen na de uitreikingsdatum van de 
vergoedingskennisgeving betaald te worden zonder kosten voor de ECB. Indien uw instelling 
voorafgaande aan de uitreiking van deze vergoedingskennisgeving een ondertekende automatische 
incassomachtiging heeft verschaft aan de ECB, zal de jaarlijkse vergoeding voor toezicht binnen 
35 dagen na de uitreikingsdatum van de vergoedingskennisgeving automatisch van uw rekening 
worden afgeschreven. 

 

Indien er geen machtiging is verschaft, wordt u verzocht te betalen via een bankoverschrijving of via 
TARGET2 onder vermelding van uw betalingsreferentie.  

 
Betaling via bankoverschrijving Betaling via TARGET2 

 
Betaal aan:  MARKDEFF (correspondentbank) 

 
 
IBAN DE67 5040 0000 0050 4024 06 
Begunstigde: European Central Bank SSM 

 
Betaal aan: ECBFDEFFSSM (ontvanger in aanhef 
van het SWIFT-overmakingsbericht) 

 

 
Begunstigde: ECBFDEFFSSM 

 

Kennisgeving 
 

Deze vergoedingskennisgeving wordt aan u verstuurd in overeenstemming met artikel 13, lid 2 van 
Verordening (EU) nr. 1163/2014. 

 

Toetsing 
 

In overeenstemming met artikel 24 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 kan een verzoek om een 
interne administratieve toetsing van deze vergoedingskennisgeving ingediend worden bij de 
administratieve raad voor toetsing van de ECB binnen één maand te rekenen van de datum van 
aankondiging van deze vergoedingskennisgeving. Een dergelijk verzoek dient bij voorkeur 
elektronisch te worden verstuurd aan: ABOR@ecb.europa.eu  of per post aan: The Secretary of the 
Administrative Board of Review, European Central Bank, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am 
Main, Germany. Nadere informatie met betrekking tot de toetsingsprocedure is te vinden in Besluit 
ECB/2014/16 van de Europese Centrale Bank. Krachtens artikel 9 van Besluit ECB/2014/16 heeft een 
toetsingsverzoek geen automatische schorsende werking. Het verzoek om toetsing laat het recht om 
beroep in te stellen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie onverlet. 

 
 

Dit betreft een per computer gegenereerd document dat zonder 
handtekening geldig is. 

 
 
 

Voor meer details met betrekking tot de ECB-methodologie op het gebied van vergoedingen voor 
toezicht, het juridisch kader en informatie over de jaarlijkse GTM-gerelateerde kosten die via 
vergoedingen worden toegerekend, zie: 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.nl.html. 
 

 

mailto:ABOR@ecb.europa.eu
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.nl.html

