
Methodologie voor de omslag van de door de aanvrager en ECB gemaakte kosten in het kader van 
een toetsing door de administratieve raad 

In de gevallen waarin de Raad van bestuur een oorspronkelijk besluit intrekt of het dispositief wijzigt ten gevolge 
van een kennisgeving van toetsing, zal de ECB de door de aanvrager gemaakte kosten in het kader van de 
toetsing vergoeden, met uitzondering van onevenredige kosten die door de aanvrager zijn gemaakt bij het 
indienen van schriftelijk of mondeling bewijs en kosten betreffende de juridische vertegenwoordiging, die voor 
rekening van de aanvrager komen. In elk geval overschrijdt de vergoeding van de door de aanvrager gemaakte kosten 
door de ECB het bedrag van 50 000 EUR per individuele toetsing door de administratieve raad niet. 

In gevallen waarin de Raad van bestuur het oorspronkelijke besluit vervangt door een besluit waarvan de inhoud 
identiek is aan die van het oorspronkelijke besluit, of enkel het niet-operatieve deel (*) van het oorspronkelijke 
besluit wijzigt ten gevolge van de kennisgeving van toetsing, zal de aanvrager bijdragen in de door de ECB in het kader 
van de toetsing gemaakte kosten. Natuurlijke personen moeten een bedrag ineens van 500 EUR betalen. Rechtspersonen 
moeten een bedrag ineens van 5 000 EUR betalen. De betaling van dit bedrag ineens laat de toepassing van artikel 13 
van dit besluit onverlet. 

In de gevallen waarin de aanvrager een kennisgeving van toetsing intrekt overeenkomstig artikel 7, lid 6, van dit besluit, 
zullen de aanvrager en de ECB de eventuele door henzelf gemaakte kosten dragen.  

(*) Onder het “niet-operatieve deel” wordt verstaan elk deel van het besluit waarin de gronden en motivering van het 
ECB-besluit zijn opgenomen, ongeacht de bewoordingen die in het besluit zelf worden gebruikt om dat deel aan te 
geven.”  
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