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Voorwoord van Mario Draghi,
President van de ECB
Het opzetten van het Europees bankentoezicht was de grootste stap op weg naar
diepere economische integratie sinds de oprichting van de Economische en
Monetaire Unie. De crisis heeft ons gedwongen fundamenteel na te denken over de
vraag wat er nodig is om een echte economische en monetaire unie tot stand te
brengen. De wens om burgers en bedrijven te beschermen tegen de verschrikkelijke
gevolgen van de crisis vormde de drijfveer voor het "Four Presidents’ Report", waarin
een route naar de verwezenlijking van deze doelstelling werd beschreven. De
instelling van een bankenunie werd de beste manier geacht om een afdoende en
geloofwaardige oplossing te bieden voor een van de grootste uitdagingen, de
zwakke plekken van de bankensector. Daartoe werden een Gemeenschappelijk
Toezichtsmechanisme (SSM) ingesteld, een Gemeenschappelijk
Afwikkelingsmechanisme en een reeks gemeenschappelijke regels en normen (het
single rulebook), onder andere voor geharmoniseerde depositogarantieregelingen,
die zich mogelijk zullen ontwikkelen tot een gemeenschappelijk Europees
depositogarantiestelsel.
Het was in wezen een politiek besluit, in oktober 2013 door de Europese wetgevers
(de EU-Raad en het Europese Parlement) genomen, om het SSM op te richten en
toezichtstaken aan de ECB toe te vertrouwen. De ECB was vereerd met deze
nieuwe rol en heeft zich gecommitteerd aan het vervullen van de hooggespannen
verwachtingen. Dat neemt niet weg dat het een grote organisatorische uitdaging was
om het SSM in slechts één jaar operationeel te maken en tegelijkertijd de
alomvattende beoordeling (comprehensive assessment, CA) van de 130
belangrijkste banken in het eurogebied uit te voeren. Dankzij haar personeel, oud en
nieuw, heeft de ECB een indrukwekkend aanpassingsvermogen getoond. Terwijl
voor een strikte scheiding tussen het monetair beleid en het bankentoezicht is
gezorgd, kunnen beide taakgebieden steunen op de deskundigheid die aanwezig is
bij de gemeenschappelijke diensten. Het SSM profiteert ook van de ervaring,
mensen en middelen van de nationale autoriteiten. Al deze sterke punten zijn
samengebracht om een unieke vorm van samenwerking te creëren.
Het SSM schept de institutionele voorwaarden om de versnippering van de
toezichtspraktijken weg te nemen en zorgt voor een gemeenschappelijk
toezichtsmodel. Momenteel werken we aan gemeenschappelijke methodologieën en
een gemeenschappelijke cultuur en reputatie, die ons de juiste instrumenten en
prikkels zullen geven om onze toezichtstaken effectief uit te kunnen voeren. Dit
fundament heeft zijn eerste test al doorstaan, zoals blijkt uit de alomvattende
beoordeling. En dit was slechts het begin. De ECB staat voor zeer uitdagende
toezichtstaken en zal consequent goed moeten presteren: dag in, dag uit, jaar in, jaar
uit.
In overeenstemming met de GTM-Verordening, het Interinstitutioneel Akkoord met
het Europees Parlement en het Memorandum van overeenstemming met de EURaad is de ECB qua verantwoording gehouden aan hoge normen. Die normen
houden onder andere in dat zij een jaarverslag over haar toezichtstaken indient,
waarvan zij de eerste editie hierbij met trots publiceert.
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Voorwoord door Danièle Nouy,
Voorzitter van de Raad van Toezicht
Sinds 4 november 2014 is de ECB verantwoordelijk voor het toezicht op de
bankensector van het eurogebied. De ECB houdt direct toezicht op 123 bankgroepen
in het eurogebied (met samen ongeveer 1200 kredietinstellingen), die goed zijn voor
zo'n 85% van de totale bancaire activa. Op circa 3500 kleinere instellingen wordt
indirect toezicht gehouden via de nationale bevoegde autoriteiten (NBA's).
Het opzetten van dit geïntegreerde systeem van bankentoezicht was een majeure
taak, die officieel op 3 november 2013 van start ging met de inwerkingtreding van de
GTM-Verordening. Deze eerste editie van het jaarverslag van de ECB over haar
toezichtswerkzaamheden heeft betrekking op die historische periode van 4
november 2013 tot en met 31 december 2014.
De tenuitvoerlegging van het SSM was een onderneming die zijn weerga niet kende.
Ze vereiste uitgebreide, geharmoniseerde en duidelijk gedefinieerde normen en
processen voor het toezicht, een praktische infrastructuur, zoals werkende, geteste
IT-systemen, en verder passende governancestructuren voor snelle en effectieve
besluitvorming. De werving van uiterst competent personeel was een van de
belangrijkste en eerste uitdagingen voor de ECB.
De alomvattende beoordeling van de banken die waarschijnlijk onder direct toezicht
van de ECB zouden komen te vallen – zoals bepaald in de GTM-Verordening – was
op zichzelf al een exercitie van ongekende omvang. De alomvattende beoordeling
bestond uit een activakwaliteitsbeoordeling (Asset Quality Review, AQR) en een
stresstest. Nauwe betrokkenheid van alle relevante belanghebbenden, in het
bijzonder door constante interactie met de banken, was daarbij cruciaal. Banken
waar kapitaaltekorten werden vastgesteld kregen het verzoek om kapitaalplannen op
te stellen, die in de komende maanden ten uitvoer zullen worden gelegd.
Door de stresstest met een grondige balanscontrole te combineren hebben we onze
kennis van de banken waarop we nu toezicht houden aanzienlijk vergroot. Ook heeft
het ons waardevolle inzichten opgeleverd in de ontwikkelingen binnen het gehele
Europese bankenstelsel. Verder hebben we de transparantie met betrekking tot de
toestand van onze banken vergroot. Al met al fungeerde de alomvattende
beoordeling als een sterk fundament en vormde het een essentiële bouwsteen voor
hernieuwding van het vertrouwen in en de stabiliteit van de bankensector in het
eurogebied.
De ECB was de perfecte en natuurlijke omgeving om alle uitdagingen aan te gaan
die de oprichting van het SSM met zich meebracht. Geen enkele instelling had de
totstandbrenging van het SSM beter kunnen ondersteunen. Voor een nieuwe
Europese toezichthoudende autoriteit die met haar werkzaamheden begint, zijn de
reeds lang bestaande diensten van de ECB en haar geloofwaardigheid als instelling
van immense waarde.
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Voor het eerst in de geschiedenis van de EU hebben we nu een
bankentoezichthouder met een waarlijk Europees mandaat. Wij hechten er grote
waarde aan dit mandaat te gebruiken om de banken waarop we toezicht houden
veiliger en solider te maken, in het belang van alle Europese burgers.

Het toezichtsmodel van het SSM
Het hoofddoel van het SSM is om de kwaliteit en de consistentie van het
bankentoezicht binnen het eurogebied te verbeteren. Het SSM zal de mogelijkheden
voor benchmarking en onderlinge vergelijking van banken in het hele eurogebied
vergroten. Dankzij het SSM kunnen we het instrumentarium van de toezichthouder
voor de beoordeling van risico's verbeteren met volledige inachtneming van de
diversiteit aan bedrijfsmodellen van banken in Europa – in mijn ogen een duidelijk
voordeel.
Het SSM is zonder meer bij machte om de risico's bij de bankensector op Europese
schaal te beoordelen, te monitoren en aan te pakken. Het microprudentiële
perspectief profiteert bovendien van het systeemperspectief dat de macroprudentiële
taken op het gebied van de monitoring en aanpak van risico's met zich meebrengt.
Daarnaast geeft het SSM ons een meer geconsolideerd beeld en vergroot het de
efficiëntie bij de toewijzing en overdracht van kapitaal en liquiditeit binnen
bankgroepen.
Een nadere blik op de SSM-benadering van het bankentoezicht leert ons dat het voor
de instellingen waarop we sinds november 2014 toezicht houden, reeds duidelijk is
dat het SSM niet zal terugdeinzen voor indringend en praktijkgericht toezicht. Onze
toezichthouders passen het single rulebook op toegewijde en assertieve wijze toe.
We stellen moeilijke vragen en nemen zo nodig geen genoegen met de antwoorden.
We zullen een harde toezichthouder zijn, maar er te allen tijde naar streven eerlijk en
onpartijdig te werk te gaan.
Een hoeksteen van het SSM is het concept van de gemeenschappelijke
toezichtsteams (JST's, Joint Supervisory Teams), die direct toezicht uitoefenen op de
belangrijke instellingen. De JST's bestaan uit medewerkers van de ECB en de NBA's
en worden geleid door een ECB-coördinator. Ze zijn essentieel voor verwezenlijking
van een van de doelen van het SSM, om tijdens het lopend toezicht dicht bij en in
nauw contact met de banken te staan. In de opzet van de JST's, en van de
horizontale diensten die de relevante expertisenetwerken bij de NBA's omvatten,
wordt de grondige, specifieke kennis van de nationale toezichthouders gecombineerd
met de brede ervaring van de ECB.
De NBA's blijven het directe toezicht op minder belangrijke instellingen uitvoeren,
onder het toezichtsoversight (overkoepelend toezicht) van de ECB. Omdat de ECB
verantwoordelijk is voor de algehele werking van het SSM, kan zij de NBA's
algemene instructies geven voor het toezicht op minder belangrijke banken en
behoudt zij onderzoeksbevoegdheden ten aanzien van alle onder toezicht staande
banken.
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De SSM-benadering van het bankentoezicht is toekomstgericht. Het is ons doel
potentiële problemen tijdig aan te pakken. We bevorderen een veelzijdige blik op
risico's en streven ernaar een diepgaand begrip van de risicofactoren, de
risicobereidheid en de bedrijfsmodellen van elke entiteit te ontwikkelen. Deze
individuele benadering combineren we met een sectoroverstijgend perspectief,
waarbij we kijken naar verbanden tussen banken en de rest van het financiële
stelsel. Met het oog op de doelmatige werking van het SSM zullen we ook actief de
verdere harmonisatie van het regelgevend kader voor de banken stimuleren. Zolang
de wetgeving versnipperd is, kan de convergentie van toezichtspraktijken alléén niet
voor een gelijk speelveld zorgen. In dit verband zal het SSM een actieve bijdrage
leveren aan het werk van de Europese Bankautoriteit (EBA) bij het op EU-niveau
vaststellen van het single rulebook en het single supervisory handbook.

Prioriteiten voor 2015
Voor de werkzaamheden van 2015, het eerste volledige jaar dat het SSM
operationeel is, is de follow-up van de bevindingen van de alomvattende beoordeling
als startpunt genomen; voorts heeft de Raad van Toezicht bij het stellen van
prioriteiten rekening gehouden met het huidige klimaat en – nog belangrijker, gezien
de op risico's gebaseerde aanpak van het toezicht – met de voornaamste risico's
voor de bankensector.
De banken hebben de laatste jaren in een ongunstig macro-economisch klimaat
geopereerd, waardoor ze minder winst konden maken. En de winstgevendheid van
de banken wordt nog steeds gedrukt door de geringe economische bedrijvigheid en
de hoge werkloosheid. Tegen deze achtergrond van zwakke economische groei en
lage inflatieverwachtingen staan de rentetarieven op historisch lage niveaus. Deze
langdurige periode van lage rentes, die gepaard gaan met lage creditspreads, stelt
banken voor specifieke uitdagingen bij het genereren van inkomsten, bij hun
risicoblootstelling en bij hun activa- en passivabeheer.
De toezichtsprioriteiten voor 2015 borduren voort op de bevindingen van de
alomvattende beoordeling, met name die met betrekking tot het kredietrisico. De
JST's controleren of de banken die bevindingen oppakken, of ze andere
herstelmaatregelen die uit de alomvattende beoordeling voortvloeien consequent en
doeltreffend uitvoeren en of ze eventuele resterende tekortkomingen op passende
wijze aanpakken. In het bijzonder moeten toevoegingen aan probleemblootstellingen
en de omvang van voorzieningen zo veel mogelijk worden weerspiegeld in de
financiële verslaggeving en, wanneer dit niet het geval is, in de beoordeling van de
kapitaaltoereikendheid onder pijler 2. De JST's onderzoeken verder in detail de
portefeuilles die niet onder de alomvattende beoordeling vallen maar materiële
risico's zouden kunnen bevatten.
De analyse van de belangrijkste risico's duidt op een hoog niveau van blootstelling
voor met name het bedrijvensegment, waarin de niet-presterende blootstellingen
gestaag toenemen. Banken die zijn gevestigd in lidstaten van het SSM die relatief
zwaar door de crisis zijn geraakt, zijn gevoeliger voor faillissementen van bedrijven
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en worden om die reden nauwlettender gevolgd. Bovendien is in 2015 een specifieke
focus op hefboomleningen gerechtvaardigd.
Wat betreft kwalitatieve vraagstukken ligt de focus van het toezicht op de
effectiviteit en robuustheid van de kredietrisicobeheersing van banken teneinde
te beoordelen in hoeverre de controleomgeving in staat is risico's te beperken.
Specifieke zwakke punten die in de AQR aan het licht zijn gekomen en die verband
houden met methodologieën, beleid, de verkeerde indeling van niet-presterende
blootstellingen en voorzieningenmodellen, worden zorgvuldig onder handen
genomen. Dit bevordert de harmonisatie en het ontstaan van een gelijk speelveld op
het gebied van de financiële verslaggeving. De JST's beoordelen of er
toezichtsmaatregelen nodig zijn, ofwel in de vorm van operationeel optreden of door
het gebruik van toezichtsbevoegdheden.
De levensvatbaarheid van bedrijfsmodellen en winstgevendheidsfactoren zijn
een andere toezichtsprioriteit in 2015. Om al te soepele kredietnormen en
tekortschietend prijsbeleid te kunnen signaleren, let de toezichthouder op extreem
rendementsgerichte strategieën. Voortbouwend op de alomvattende beoordeling
worden de kapitaalplannen van banken met zwakke plekken, ook als ze de
beoordeling hebben doorstaan, zorgvuldig bekeken, met name de uitvoering van
gedegen en geloofwaardige businessplannen.
De JST's richten zich eveneens op governance op het institutionele niveau, zoals
de opzet, deskundigheid, diversiteit, cultuur en uitdagingen van de raden van
bestuur. Een top-downbeoordeling van de kwaliteit van het risicobereidheidskader en
de werkwijzen van de banken is in ontwikkeling. Belangrijke instellingen zullen sterk
worden aangemoedigd om hun risicobereidheid formeel vast te leggen, en de JST's
zullen controleren of deze risicobereidheid wordt weerspiegeld in het dagelijkse
risicobeheer.
Ook de kwaliteit van de managementinformatie is een focus van het toezicht in
2015, waarbij de JST's nagaan of de raad van bestuur en het uitvoerend
management kunnen beschikken over risicoverslagen met de kwaliteit en de mate
van detail die nodig is om hun superviserende rol te kunnen uitoefenen. Ook
beoordelen ze de striktheid van de interne stresstests die de banken uitvoeren als
essentiële input voor een geloofwaardig risicobereidheidskader. De JST's bouwen
voort op de alomvattende beoordeling en ontwikkelen een beter begrip van de wijze
waarop de stresstestkaders van banken beheerst worden, van de integriteit van de
methodologieën en van de kwaliteit van de onderliggende gegevens.
Kapitaaltoereikendheid en liquiditeit blijven een punt van zorg en een
hoofdprioriteit waaraan de JST's steeds aandacht zullen schenken, met als
uitgangspunt de resultaten van de alomvattende beoordeling en de besluiten die uit
de Procedure van Prudentiële Toetsing en Evaluatie (Supervisory Review and
Evaluation Process, SREP) voor 2015 voortvloeien.
Een ander cruciaal aandachtspunt is de beoordeling van de wijze waarop banken
hun interne modellen valideren. Voor een geloofwaardige berekening van de
risicogewogen activa en kapitaalratio's van banken is het essentieel dat de
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internemodellenkaders consistenter worden. Om de consistentie van de
valideringspraktijken te vergroten en eventuele tekortkomingen die voortvloeien uit
het modelgebruik door de banken aan te pakken, is grondige en doorlopende
monitoring nodig. Dit is zeker een prioriteit voor 2015, maar gezien het grote aantal
bestaande modellen wordt het een meerjarig project.
Een van de grootste uitdagingen bij het regelgevend kader is het vermogen van
banken om over te gaan op het geleidelijk ingevoerde CRD IV/CRR-pakket,
inclusief de strengere kapitaalvereisten die daar deel van uitmaken. De ECB kijkt
goed naar de nationale discretionaire bevoegdheden teneinde de versnippering
binnen de SSM-landen en de daaruit mogelijk voortvloeiende kwaliteitsvermindering
van het kapitaal te reduceren. De ECB bewaakt de kwaliteit van het kapitaal (d.w.z.
het vermogen verliezen werkelijk te absorberen) en de verdeling van het kapitaal
over en binnen bankgroepen. Zwakke punten in de kapitaalbasis worden aangepakt
via het SREP-kapitaalplanningsproces, teneinde de schokbestendigheid van banken
te bevorderen. De ECB streeft naar grotere convergentie in de tenuitvoerlegging van
wetgeving in het eurogebied.
Samen met kapitaaltoereikendheid blijft monitoring van de liquiditeit van de meest
kwetsbare banken een topprioriteit. De toezichthouder houdt vaker overleg met
banken met een verslechterende liquiditeitspositie en kan zo nodig aanvullende
eisen opleggen.
Bij de operationele risico's ligt de voornaamste focus op de toereikendheid van
het governancekader en de effectiviteit van de processen om risico's te signaleren
en materiële blootstellingen aan verliezen te beperken. In reactie op de toenemende
bezorgdheid over schadelijke bedrijfspraktijken wordt banken die vermeendelijk aan
materiële "gedragsrisico's" blootstaan, verzocht de mogelijke kosten van
gerechtelijke procedures te kwantificeren. Interne maatregelen zullen worden
getoetst om de toereikendheid van voorzieningen te beoordelen en onvoorziene
effecten te voorkomen. De belangrijkste aandachtspunten bij de IT-systemen van de
banken zijn: achterblijvende investeringen en hiaten in de IT-oplossingen en het
risicobeheersingskader, digitale beveiliging en data-integriteit alsmede de
zwakke punten die uit de alomvattende beoordeling naar voren zijn gekomen.
Deze prioriteiten zijn in eerste instantie van toepassing op de belangrijke instellingen
die onder direct toezicht van de ECB staan. Voor de minder belangrijke
instellingen (MBI's), waarop de ECB indirect toezicht houdt, zijn de overkoepelende
doelstellingen voor 2015 om het ontwerpen en opzetten van de toezichtsaanpak van
de ECB te voltooien, in samenspraak met de NBA's en in overeenstemming met de
normen voor het SSM als geheel. De grote variatie aan MBI's vraagt om een
toezichtsaanpak die lokale kennis en gemeenschappelijke methodologieën
doeltreffend met elkaar combineert. De ECB prioriteert haar werkzaamheden
zodanig dat er voldoende aandacht is voor instellingen waarvan het inherente
risiconiveau als hoog wordt aangemerkt. Het evenredigheidsbeginsel is aldus in het
toezichtskader voor MBI's vervat en komt concreet tot uiting in de wijze waarop
verschillende instrumenten voor het indirecte toezicht worden toegepast.
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Voor de horizontale activiteiten is het een prioriteit voor 2015 om binnen het gehele
SSM een verdere harmonisatie van toezichtsbenaderingen te bevorderen. Dat
houdt in: de bestaande nationale toezichtspraktijken inventariseren en de beste eruit
halen, normen opstellen, en geharmoniseerde toezichtsmethodologieën toetsen en
verder verfijnen.
Een diepgravender benadering van het bankentoezicht bevorderen is het tweede
strategische aandachtsgebied.
De horizontale activiteiten, ten slotte, hebben in 2015 een kerntaak in het opzetten
van robuuste kanalen voor informatie-uitwisseling en samenwerking Dat wil
zeggen: onderhandelen over MoU's en samenwerkingsovereenkomsten met
relevante externe belanghebbenden, deelname aan internationale fora over de
formulering van normen en regels, en het opzetten van communicatielijnen en
discussieplatformen voor de essentiële ECB-NBA-expertisenetwerken.
Dit brengt me op de strategische doelstelling om de teamcultuur van het SSM te
ontwikkelen binnen de ECB en de NBA's. Die is van essentieel belang om onze
uiterst vakbekwame mensen – die in dienst zijn van verschillende autoriteiten en
gevestigd zijn in verschillende landen – in staat te stellen gezamenlijke doelen na te
streven. In lijn met het algemene verzoek van de EU-wetgevers om een
gemeenschappelijke toezichtscultuur en een waarlijk geïntegreerd
toezichtsmechanisme te bevorderen, zetten we de ontwikkeling van het SSM-HRMbeleid voor training, feedback op het functioneren, en mobiliteit binnen het SSM
voort.
Er is voor het SSM nog veel werk te doen bij de implementatie van best practices
voor onafhankelijk, diepgravend en toekomstgericht toezicht dat gelijke regels voor
alle banken garandeert. In dit eerste uitvoeringsjaar beoordelen we of onze
aannames klopten, vooral wat betreft de toereikendheid van mensen en middelen en
de snelheid waarmee toezichtspraktijken geharmoniseerd worden. Uitdagende SSMdoelstellingen zullen naar verwachting aanzienlijk gemakkelijker bereikt kunnen
worden naarmate de organisatie aan ervaring wint en “volwassen” wordt.
De alomvattende beoordeling was een belangrijke precedent voor het verticale en
horizontale toezicht van het SSM en heeft laten zien dat consistent toezicht volledig
geharmoniseerde wet- en regelgeving in het eurogebied vereist. De ECB hecht groot
belang aan een regelgevend en toezichtskader dat de veiligheid en soliditeit van het
bankenstelsel en de stabiliteit van het financiële stelsel garandeert.
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1

Overzicht van het SSM
Dit hoofdstuk concentreert zich op:
•

de opzet van een nieuw institutioneel kader voor bankentoezicht in het
eurogebied en de daarmee verband houdende governancestructuren;

•

de organisatie van de toezichtsfunctie bij de ECB.

Ook wordt ingegaan op de nieuwe regelingen voor de betrokkenheid van het
Bankentoezicht van de ECB 1 bij relevante EU- en internationale instellingen en fora.

1.1

Verantwoordingsplicht en externe communicatie
De GTM-Verordening stelt dat tegenover de toezichtstaken die aan de ECB zijn
opgedragen passende transparantie- en verantwoordingsvereisten moeten staan.
Dientengevolge behoorden het opzetten van een regelmatige verantwoording aan
het Europees Parlement en de EU-Raad, evenals effectieve externe
communicatiekanalen, tot de prioriteiten van de ECB.

1.1.1

Tenuitvoerlegging van een sterk verantwoordingskader
In de GTM-Verordening wordt een substantieel en robuust verantwoordingskader
voor de toezichtsfunctie vis-à-vis het Europees Parlement en de EU-Raad
uiteengezet. De praktische aspecten van de uitoefening van de democratische
verantwoordingsplicht over de taken die krachtens de GTM-Verordening aan de ECB
zijn opgedragen, zijn vastgelegd in:
•

een Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement en de ECB;

•

een memorandum van overeenstemming tussen de EU-Raad en de ECB.

Daarnaast bevat de GTM-Verordening een aantal verslaggevingsvereisten die ook
de Europese Commissie en de nationale parlementen bestrijken.

Voornaamste verantwoordingskanalen
Over de uitvoering van de GTM-Verordening legt de ECB verantwoording af aan de
vertegenwoordigers van de Europese burgers in het Europees Parlement door
middel van regelmatige openbare hoorzittingen, door ad-hoc gedachtewisselingen
tussen de Voorzitter van de Raad van Toezicht en de vaste commissie voor
economische en financiële zaken van het Parlement bij vergaderingen van deze
1

Het Bankentoezicht van de ECB (of het ECB-Bankentoezicht) verwijst naar de organisatieonderdelen
van de ECB die bij het toezicht betrokken zijn.
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commissie, en verder door schriftelijke vragen van Europarlementariërs te
beantwoorden. Ook de Eurogroep kan mondelinge en schriftelijke vragen stellen en
reguliere en ad-hocgedachtewisselingen organiseren, in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van de deelnemende niet-eurolidstaten. Bovendien presenteert
de Voorzitter van de Raad van Toezicht het jaarverslag van het SSM aan zowel de
parlementaire commissie als de Eurogroep. Het verslag wordt tevens toegestuurd
aan de Europese Commissie en de nationale parlementen. Verder kunnen de
nationale parlementen schriftelijke vragen stellen aan de ECB en kunnen zij de
Voorzitter of een ander Lid van de Raad van Toezicht uitnodigen voor
gedachtewisselingen over het toezicht op kredietinstellingen in de desbetreffende
lidstaat.

Vervulling van de verantwoordingsvereisten
Met betrekking tot het Europees Parlement bezocht de Voorzitter van de Raad van
Toezicht in 2014 de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement
voor:
•

twee gewone openbare hoorzittingen (18 maart en 3 november);

•

twee ad-hocgedachtewisselingen (4 februari en 3 november).

Ook nam mevrouw Nouy op 14 oktober 2014, aan het begin van de nieuwe
zittingsperiode van het Parlement, deel aan een seminar voor de ECB en het
Parlement om Europarlementariërs een toelichting op de voorbereidingen voor het
SSM te geven. De Vicepresident van de Raad van Toezicht, mevrouw
Lautenschläger, heeft op 12 januari 2015 bij de ECB Europarlementariërs een
overzicht gegeven van de prioriteiten die de ECB in 2015 bij het toezicht stelt.
De ECB heeft het Europees Parlement geregeld de vertrouwelijke verslagen van de
vergaderingen van de Raad van Toezicht en lijsten van recent vastgestelde
wetgevingshandelingen doen toekomen (zie Lijst van rechtsinstrumenten m.b.t. het
door de ECB vastgestelde algemene kader voor het bankentoezicht).
Van november 2013 tot 15 januari 2015 heeft de ECB op haar website 14
antwoorden op vragen van leden van het Europees Parlement over
toezichtsaangelegenheden geplaatst. De meeste brieven hadden betrekking op de
voorbereidende werkzaamheden en de alomvattende beoordeling.
Met betrekking tot de EU-Raad woonde de Voorzitter van de Raad van Toezicht in
2014 bij vier gelegenheden vergaderingen van de Ecofin-Raad en de Eurogroep bij.
Op 4 november 2014 begon de Voorzitter van de Raad van Toezicht met het
afleggen van verantwoording aan de EU-raad via de Eurogroep.
In het kader van de rapportageverplichting tegenover de nationale parlementen
heeft de Voorzitter van de Raad van Toezicht van gedachte gewisseld met:
•

de commissie Financiën van de Duitse Bondsdag, op 8 september 2014.
Mevrouw Nouy werd daarbij vergezeld door Mevrouw Elke König, de
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toenmalige President van de BaFin, de Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht;
•

de commissie Europese Zaken van de Franse Assemblée nationale, op 16
december 2014. Mevrouw Nouy werd daarbij vergezeld door de heer
Fernandez-Bollo, secretaris-generaal van de ACPR, de Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.

In 2014 heeft de ECB, ter voorbereiding op het volledig op zich nemen van haar
toezichtstaken, zoals bepaald in de GTM-Verordening, ook een aantal eenmalige
verantwoordingsplichten vervuld, waaronder:
•

de publicatie van kwartaalverslagen over de voortgang bij de operationele
tenuitvoerlegging van de GTM-Verordening:
•
•
•
•

1.1.2

Kwartaalverslag SSM 2014/1
Kwartaalverslag SSM 2014/2
Kwartaalverslag SSM 2014/3
Kwartaalverslag SSM 2014/4

•

de herziening van het ethisch kader in verband met de nieuwe rol van de ECB
als toezichthouder;

•

de publicatie van een ECB-Besluit houdende de scheiding van functies, dat de
functionele scheiding tussen de monetaire beleidsfunctie en de toezichtsfunctie
van de ECB regelt.

Ontwikkeling van effectieve externe communicatiekanalen en
-instrumenten
Effectieve externe communicatie is essentieel om binnen de bredere context van de
bankenunie begrip en draagvlak voor en vertrouwen in het SSM op te bouwen en om
de geloofwaardigheid en reputatie van het Bankentoezicht van de ECB te versterken.
Daartoe is er een communicatiekader voor het toezicht ontworpen, dat rekening
houdt met best practices op communicatiegebied van andere toezichthouders en dat
door de Raad van Toezicht is goedgekeurd.
Om de externe communicatie beter toegankelijk te maken voor het grote publiek
worden documenten vertaald, afhankelijk van de doelgroep:
•

wettelijk verplichte publicaties en informatie-instrumenten voor het publiek zijn
beschikbaar in alle officiële EU-talen;

•

informatie voor de burgers van de lidstaten die deelnemen aan het SSM wordt
vertaald in de officiële talen van die landen.

In 2014 zijn onder andere de volgende communicatiekanalen en -instrumenten
ontwikkeld:
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•

Website voor het Bankentoezicht
Het belangrijkste communicatie-instrument voor het SSM is de nieuwe, eigen
website, die op 4 november 2014 in bedrijf is genomen. De website bevat
informatie voor het algemene publiek, onder toezicht staande banken en andere
belanghebbende partijen, zoals persberichten (twintig in 2014), toespraken,
interviews, rechtshandelingen en webcasts. Onderdelen die rechtstreeks
relevant zijn voor een breder publiek zijn vertaald in alle officiële EU-talen.

•

Gids voor bankentoezicht
Op 30 september 2014 heeft de ECB een “Gids voor bankentoezicht”
gepubliceerd in alle talen van het eurogebied. Het doel van de gids is om aan
banken, het grote publiek en de media uit te leggen hoe het SSM werkt en een
toelichting te geven op de toezichtspraktijken van het SSM. Dit is een
instrument dat regelmatig zal worden bijgewerkt om nieuwe, in de praktijk
opgedane ervaringen te weerspiegelen. Voor meer informatie, zie paragraaf
2.2.2.

•

Openbare raadplegingen
Zoals bedoeld in de GTM-Verordening, zijn drie openbare raadplegingen
gehouden over drie ontwerp-ECB-verordeningen:
(i)

de ontwerp-GTM-Kaderverordening van de ECB;

(ii)

de ontwerp-Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor
toezicht;

(iii) de ontwerp-Verordening van de ECB betreffende de rapportage van
financiële toezichtinformatie;
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De raadplegingen waren bedoeld om belangstellende EU-burgers,
marktdeelpartijen en andere belanghebbenden om hun mening te vragen. In het
kader van elke raadpleging zijn in Frankfurt am Main openbare hoorzittingen
georganiseerd, die als webcasts op de website van de ECB zijn geplaatst. De
ontvangen reacties zijn in aanmerking genomen in de definitieve bewoordingen
van de desbetreffende verordeningen.
•

Vragen van het publiek
De nieuwe rol van de ECB als toezichthouder heeft tot een flinke stijging van
het aantal vragen vanuit het publiek geleid. Daarom heeft de ECB de capaciteit
van haar helpdesk voor het beantwoorden van vragen vergroot. Sommige van
de binnengekomen vragen zijn opgenomen in het onderdeel Veelgestelde
vragen van de website voor het bankentoezicht, dat regelmatig wordt
bijgewerkt.

•

Materiaal voor het onderwijs
Om de bekendheid met het bankentoezicht te vergroten en een breed publiek
voor te lichten, is op de website informatie, waaronder korte video's en
toelichtingen, geplaatst die gericht is op het grote publiek. Dit materiaal wordt
naar behoefte bijgewerkt en uitgebreid.

1.2

Raad van Toezicht en Stuurcomité

1.2.1

Raad van Toezicht
In overeenstemming met de GTM-Verordening heeft de als intern orgaan van de
ECB opgerichte Raad van Toezicht de volledige planning en uitvoering op zich
genomen van de aan de ECB toebedeelde taken. De Raad van Toezicht stelt
ontwerpbesluiten op, die vervolgens door de Raad van Bestuur worden vastgesteld
volgens de geen-bezwaarprocedure (zie Figuur 1). Besluiten worden geacht te zijn
vastgesteld wanneer de Raad van Bestuur niet binnen een vastgestelde termijn van
maximaal tien dagen bezwaar maakt. Daarnaast worden besluiten over het
algemene kader (bv. de GTM-Kaderverordening) door de Raad van Bestuur buiten
de geen-bezwaar procedure om genomen.
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Figuur 1
Geen-bezwaarprocedure

a) geen bezwaar

legt conceptbesluiten voor

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

vaststelling

b) bezwaar

Bezwaar
stuurt terug naar Raad van Toezicht
voor indiening nieuw conceptbesluit

Bemiddeling
lost door NBA’s geuite meningsverschillen
m.b.t. een bezwaar op
Bemiddelingspanel

Betrokken rechts- en
natuurlijke personen
kunnen de
Administratieve Raad
voor Toetsing om een
toetsing verzoeken

Toetsing
legt niet-bindend advies voor aan Raad van
Toezicht over indiening van een nieuw
conceptbesluit

Administratieve
Raad voor
Toetsing

Natuurlijke en
rechtspersonen

De oprichting van de Raad van Toezicht, inclusief de benoeming van de Voorzitter,
de Vicevoorzitter en drie vertegenwoordigers van de ECB tussen eind december
2013 en begin 2014 was derhalve een belangrijke stap bij het opzetten van het SSM.
Mevrouw Danièle Nouy werd op 16 december 2013 door de EU-Raad benoemd tot
Voorzitter van de Raad van Toezicht. De benoeming vond plaats op basis van een
voorstel van de Raad van Bestuur van de ECB van 20 november 2013, na een open
selectieprocedure en na goedkeuring door het Europees Parlement op 11 december
2013. Onder eerbiediging van de in de GTM-Verordening beschreven en met het
Europees Parlement en de EU-Raad overeengekomen stappen vond de benoeming
plaats volgens een versnelde procedure.
Mevrouw Sabine Lautenschläger werd, na goedkeuring door het Europees
Parlement, met ingang van 12 februari 2014 door de EU-Raad benoemd tot
Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Zoals bepaald in de GTM-Verordening,
werd de Vicevoorzitter gekozen uit de leden van de Directie van de ECB.
Op 6 maart 2014 benoemde de Raad van Bestuur drie vertegenwoordigers van de
ECB in de Raad van Toezicht: de heer Ignazio Angeloni, mevrouw Julie Dickson
en mevrouw Sirkka Hämäläinen. De vierde ECB-vertegenwoordiger, de heer Luc
Coene, is op 18 februari 2015 benoemd.
Na de benoeming van de Voorzitter werden de NBA's verzocht om elk een
vertegenwoordiger te benoemen. Wanneer de nationale bevoegde autoriteit (NBA)
geen nationale centrale bank (NCB) is, kunnen de leden van de Raad van Toezicht
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besluiten om een vertegenwoordiger van hun respectieve NCB mee te nemen. In dat
geval worden de vertegenwoordigers voor de toepassing van de stemprocedure
samen beschouwd als één lid.
De GTM-Verordening verplicht de Raad van Bestuur om interne voorschriften vast te
stellen waarin een gedetailleerde beschrijving wordt gegeven van de betrekkingen
met de Raad van Toezicht. Dienovereenkomstig heeft de Raad van Bestuur op 22
januari 2014 het Reglement van Orde van de ECB gewijzigd. In het herziene
Reglement van Orde is de interactie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht binnen de geen-bezwaarprocedure vastgelegd. Opdat de
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur voor de interne organisatie en het
besluitvormingsproces van de ECB, in overeenstemming met de Statuten van het
ESCB en de ECB, op de juiste wijze tot uiting komt, zijn bovendien bepaalde
voorschriften voor de procedures van de Raad van Toezicht in het Reglement van
Orde van de ECB opgenomen.
De Raad van Bestuur heeft op 31 maart 2014 zijn eigen Reglement van Orde
vastgesteld; dit reglement dient te worden gelezen in samenhang met het herziene
Reglement van Orde van de ECB.
De Gedragscode voor de Raad van Toezicht werd op 12 november 2014
goedgekeurd en trad de volgende dag in werking. De gedragscode is bedoeld als
een algemeen kader van hoge ethische normen die de leden van de Raad van
Toezicht en andere deelnemers aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht
dienen na te leven, en om specifieke procedures in te stellen voor onder andere de
omgang met mogelijke belangenconflicten.

Raad van Toezicht
Voorste rij (van links naar rechts):
Robert Ophèle, Fabio Panetta,
Danièle Nouy, Sabine
Lautenschläger, Norbert Goffinet,
Anneli Tuominen, Cyril Roux, Matej
Krumberger (plaatsvervanger voor
het lid Stanislava Zadravec
Caprirolo)
Middelste rij (van links naar rechts):
Mathias Dewatripont, Elke König,
Ignazio Angeloni, Julie Dickson,
Vassiliki Zakka, Claude Simon, Jan
Sijbrand, Sirkka Hämäläinen,
Mariano Herrera (plaatsvervanger
voor het lid Fernando Restoy
Lozano)
Achterste rij (van links naar rechts):
Andreas Ittner, Vladimír Dvořáček,
Karol Gabarretta, Zoja Razmusa,
Kristaps Zakulis, Yiangos
Demetriou, Kilvar Kessler, Helmut
Ettl, António Varela, Alexander
Demarco
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Voorzitter

Danièle Nouy

Cyprus

Kyriacos Zingas (Central Bank of Cyprus) (tot en met 31
oktober 2014)
Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus) (vanaf 1 november
2014)

Vicevoorzitter

Sabine Lautenschläger

Letland

Kristaps Zakulis (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)

Vertegenwoordigers van
de ECB

Ignazio Angeloni
Luc Coene (vanaf 11 maart 2015)
Julie Dickson
Sirkka Hämäläinen

Litouwen

Ingrida Šimonytė (Lietuvos bankas) (vanaf 1 januari 2015)

België

Mathias Dewatripont (Nationale Bank van België/Banque
Nationale de Belgique)

Luxemburg

Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur
Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)

Duitsland

Elke König (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
(tot en met 28 februari 2015)
Felix Hufeld (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht) (vanaf 1 maart 2015)
Andreas Dombret (Deutsche Bundesbank)

Malta

Karol Gabarretta (Malta Financial Services Authority)
Alexander Demarco (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of
Malta)

Estland

Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)

Nederland

Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)

Ierland

Cyril Roux (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na
hÉireann)

Oostenrijk

Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)

Griekenland

Vassiliki Zakka (Bank of Greece)

Portugal

Pedro Duarte Neves (Banco de Portugal) (tot en met 10
September 2014)
António Varela (Banco de Portugal) (vanaf 11 september 2014)

Spanje

Fernando Restoy Lozano (Banco de España)

Slovenië

Stanislava Zadravec Caprirolo (Banka Slovenije)

Frankrijk

Robert Ophèle (Banque de France)

Slowakije

Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)

Italië

Fabio Panetta (Banca d’Italia)

Finland

Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Pentti Hakkarainen (Suomen Pankki – Finlands Bank) (tot en
met 31 december 2014)
Kimmo Virolainen (Suomen Pankki – Finlands Bank) (vanaf 1
januari 2015)

De Raad van Toezicht is operationeel sinds januari 2014 en hield zijn eerste
vergadering op 30 januari; in de loop van 2014 vonden 22 vergaderingen plaats
(waaronder vier teleconferenties).
De eerste, grote analytische, juridische en logistieke prestaties waren de in maart in
gang gezette voorbereiding en vaststelling van 120 besluiten ter bepaling van het
belang van onder toezicht staande instellingen, in alle relevante officiële talen, en de
goedkeuring van de resultaten van de alomvattende beoordeling.
Buiten de officiële vergaderingen hebben er vele informele uitwisselingen tussen de
leden van de Raad van Toezicht plaatsgevonden, onder andere tijdens bezoeken
van de Voorzitter en de Vicevoorzitter aan de lidstaten. Meer specifiek bracht de
Voorzitter in 2014 (indachtig haar toezegging aan het Europees Parlement bij de
hoorzitting tijdens de selectieprocedure) bezoeken aan de raden van bestuur en het
personeel van alle 24 nationale toezichthoudende autoriteiten en centrale banken in
het eurogebied.
Van september tot december 2014 woonde een vertegenwoordiger van de Centrale
Bank van Litouwen (Lietuvos bankas) de vergaderingen van de Raad van Toezicht
bij als waarnemer met het oog op de toetreding van Litouwen tot het eurogebied op 1
januari 2015.
In overeenstemming met het Reglement van Orde van de Raad van Toezicht werden
vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Europese Bankautoriteit
(EBA) uitgenodigd om enkele vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen
teneinde op een aantal gebieden een optimale wisselwerking met de interne markt te
waarborgen.
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1.2.2

Stuurcomité
Het Stuurcomité ondersteunt de activiteiten van de Raad van Toezicht en bereidt zijn
vergaderingen voor. Het herziene Reglement van Orde van de ECB bevat
voorschriften voor de selectie van de leden van het Stuurcomité, dat bestaat uit de
Voorzitter en de Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, een van de
vertegenwoordigers van de ECB en vijf voor een termijn van telkens één jaar
benoemde vertegenwoordigers van de NBA's. Om een billijk evenwicht en een billijke
toerbeurtregeling tussen NBA's te waarborgen, zijn de NBA's ingedeeld in vier
groepen aan de hand van een rangorde die is gebaseerd op de totale
geconsolideerde bankactiva in de desbetreffende lidstaat. Iedere groep moet altijd
door ten minste één lid in het Stuurcomité worden vertegenwoordigd.
De eerste vergadering van het Stuurcomité vond plaats op 27 maart 2014. In totaal
werden in 2014 negen vergaderingen gehouden.

1.3

Administratieve Raad voor Toetsing en
Bemiddelingspanel

1.3.1

De Administratieve Raad voor Toetsing
De Administratieve Raad voor Toetsing is ingesteld bij Besluit ECB/2014/16 van 14
april 2014. De Raad is belast met de interne administratieve toetsing van de
toezichtsbesluiten die de ECB vaststelt.

Samenstelling en voornaamste taken
De Administratieve Raad voor Toetsing bestaat uit vijf leden en twee
plaatsvervangers, allen personen met een uitstekende reputatie en voldoende
ervaring op het gebied van bankieren en andere financiële dienstverlening. Ze zijn
door de Raad van Bestuur van de ECB benoemd voor een termijn van vijf jaar, die
één keer kan worden verlengd, na een openbare oproep aan belangstellenden om
zich aan te melden. De rol van de twee plaatsvervangers is om leden tijdelijk te
vervangen bij tijdelijke ongeschiktheid of andere omstandigheden als gespecificeerd
in Besluit ECB/2014/16.
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Figuur 2
Samenstelling van de Administratieve Raad voor Toetsing

Leden

Plaatsvervangende leden

• Dhr. Jean-Paul Redouin
(voorzitter)
• Mw. Concetta Brescia Morra
(vicevoorzitter)
• Dhr. F. Javier Arístegui Yáñez
• Dhr. André Camilleri
• Dhr. Edgar Meister

• Dhr. Kaarlo Jännäri
• Dhr. René Smits

De leden van de Administratieve Raad voor Toetsing handelen onafhankelijk en in
het algemeen belang en zijn niet gebonden aan enige instructie van de ECB. De
openbare verbintenisverklaring en de openbare belangenverklaring die alle leden en
plaatsvervangers hebben ingediend zijn gepubliceerd op de website voor het ECBBankentoezicht.
Een verzoek tot toetsing van een door de ECB genomen toezichtsbesluit kan worden
ingediend door een natuurlijke of rechtspersoon tot wie het besluit is gericht of die
rechtstreeks en individueel door het besluit wordt geraakt.
De Administratieve Raad voor Toetsing moet uiterlijk twee maanden na de
ontvangstdatum van het verzoek een toetsingsadvies opstellen. Op grond van het
niet-bindende advies van de Administratieve Raad voor Toetsing besluit de Raad van
Toezicht of hij aan de Raad van Bestuur zal voorstellen het omstreden besluit in te
trekken, het te vervangen door een besluit met een gelijke strekking of het te
vervangen door een gewijzigd besluit.
Vanwege zijn rol bij het op verzoek toetsen van door de ECB genomen
toezichtsbesluiten en het feit dat een toetsing door de Administratieve Raad in elk
geval leidt tot de vaststelling van een nieuw besluit door de Raad van Bestuur, vormt
de Administratieve Raad een belangrijk element van het besluitvormingsproces van
de ECB voor zover het de uitoefening van haar toezichtstaken uit hoofde van de
GTM-Verordening betreft.
De Administratieve Raad voor Toetsing wordt bij de vervulling van zijn taken
ondersteund door het secretariaat van de Raad van Toezicht en andere eenheden
van de ECB, naar gelang van toepassing.
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Administratieve Raad
voor Toetsing

Voorste rij (van links naar rechts):
André Camilleri, Concetta Brescia
Morra, Jean-Paul Redouin
Achterste rij (van links naar rechts):
Kaarlo Jännäri, Edgar Meister, F.
Javier Arístegui Yáñez, René Smits

Werkzaamheden
De Administratieve Raad voor Toetsing begon in september 2014 met zijn
werkzaamheden. De raad heeft tot dusver drie verzoeken tot toetsing ontvangen,
die betrekking hadden op ECB-Besluiten inzake significantie waarvan in september
2014 kennisgeving is gedaan aan belangrijke onder toezicht staande entiteiten. De
belangrijke onder toezicht staande entiteiten stelden, op verschillende gronden, dat
zij niet als belangrijke instellingen moesten worden beschouwd en verzochten de
Administratieve Raad daarom de beoordeling van de ECB te toetsen.
Bij deze toetsingen baseerde de Administratieve Raad zich op de schriftelijke
documenten die de verzoekers hadden ingediend. Ook werden alle verzoekers
uitgenodigd voor een hoorzitting in Frankfurt am Main. De raad stelde over elk
verzoek een advies op, dat aan de Raad van Toezicht werd toegezonden.
Vervolgens werden nieuwe ontwerpbesluiten over het belang van de instellingen
voorgelegd aan de Raad van Bestuur voor goedkeuring volgens de geenbezwaarprocedure en werden de drie verzoekers in kennis gesteld van het
definitieve besluit.
Ten aanzien van de kosten van een toetsing bepaalt Besluit ECB/2014/16 dat
hieronder de in redelijkheid gemaakte kosten moeten worden verstaan. De ECB
heeft een kostenverwijzingsmethodologie ontwikkeld, volgens welke verzoekers de
ECB in beginsel een percentage van de kosten dienen te betalen in de vorm van een
forfaitair bedrag. De ECB zal deze kostenverwijzingsmethodologie op haar website
publiceren zodra deze gereed is, teneinde potentiële verzoekers zekerheid te geven
over de hoogte van de kosten die ze verschuldigd zijn.
Indien de Raad van Bestuur op grond van de toetsingskennisgeving het
oorspronkelijke ECB-Besluit opheft of wijzigt, hoeft de verzoeker echter geen kosten
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te dragen. In die gevallen zal de ECB de door de verzoeker voor de toetsing
gemaakte kosten terugbetalen, tenzij deze kosten geacht worden onevenredig te
zijn, in welk geval ze door de verzoeker dienen te worden gedragen.

1.3.2

Het Bemiddelingspanel
Het Bemiddelingspanel is ingesteld krachtens Verordening ECB/2014/26 van 2 juni
2014 teneinde de scheiding tussen de taken van het monetair beleid en de
toezichtstaken te waarborgen, zoals bepaald in artikel 25, lid 5, van de GTMVerordening. Het Bemiddelingspanel zal, op verzoek van een NBA, bezwaren
behandelen die de Raad van Bestuur aanvoert tegen ontwerpbesluiten van de Raad
van Toezicht.
Het Bemiddelingspanel bestaat uit één lid van elke deelnemende lidstaat, die worden
gekozen uit de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De
Voorzitter van het Bemiddelingspanel – die de Vicevoorzitter van de Raad van
Toezicht is, en geen lid van het panel – “faciliteert het bereiken van een evenwicht
tussen de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht”.
Voor de instelling van het Bemiddelingspanel heeft de ECB in augustus 2014 aan de
Voorzitter van de EU-Raad voorgesteld om de leden op basis van jaarlijkse roulatie
te benoemen. Dit voorstel is besproken met de andere ministers van de Ecofin-Raad
en vervolgens goedgekeurd.
De roulatieprocedure houdt in dat er twee groepen van lidstaten worden gevormd
die zo veel mogelijk van gelijke omvang zijn, op basis van de protocollaire volgorde
van de lidstaten in hun nationale talen.
In het eerste jaar:
•

benoemen de landen van groep één hun lid van de Raad van Bestuur;

•

benoemen de landen van groep twee hun lid van de Raad van Toezicht;

In het daaropvolgende jaar worden de benoemingen omgewisseld (d.w.z. dat een lid
van de Raad van Toezicht een lid van de Raad van Bestuur vervangt en vice versa).
Indien een niet-lidstaat van het eurogebied ervoor kiest een nauwe samenwerking
met het SSM aan te gaan, wordt de regering van deze lidstaat uitgenodigd om zijn lid
van de Raad van Toezicht te benoemen in het Bemiddelingspanel.
Ook Litouwen, dat op 1 januari 2015 tot het eurogebied is toegetreden, is in het
Bemiddelingspanel vertegenwoordigd.
Het Bemiddelingspanel kwam eind november 2014 voor het eerst bijeen. Tijdens
deze vergadering bereikten de Voorzitter en de leden overeenstemming over de
wijze waarop enkele van de procedurele stappen als beschreven in Besluit
ECB/2014/26 in de praktijk zullen worden uitgevoerd.
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1.4

Organisatie van de toezichtsfunctie bij de ECB
Het opzetten van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM) vereiste
enkele wijzigingen in de bestaande organisatiestructuur van de ECB.
De nieuwe microprudentiële functie is ondergebracht in vijf nieuwe taakgebieden
binnen de ECB: vier directoraten-generaal (DG's) en een secretariaat van de Raad
van Toezicht.
Figuur 3
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Dit organogram toont de twee eerste lagen van de organisatiestructuur van de nieuwe bedrijfsafdelingen
DG (Directoraat-generaal)

1.4.1

DG's Microprudentieel Toezicht I en II
De DG's Microprudentieel Toezicht I en II (DG's MS I en II) zijn verantwoordelijk voor
het directe toezicht op belangrijke instellingen. Beide DG's zijn georganiseerd op
basis van een op risico's gebaseerde benadering van het toezicht en zijn derhalve
gespecialiseerd op basis van risicoblootstelling, complexiteit en bedrijfsmodellen.
•

DG MS I is verantwoordelijk voor het toezicht op de circa dertig meest
systeemrelevante bankgroepen en is onderverdeeld in zeven divisies met
ongeveer tweehonderd voltijdsequivalente posten (fte's).
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•

DG MS II is verantwoordelijk voor het toezicht op circa negentig bankgroepen
en is onderverdeeld in acht divisies, ook met ongeveer tweehonderd fte's.

Het toezicht op de belangrijke banken wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met
de NBA's. Voor elke direct onder toezicht van de ECB staande bankgroep is een
Joint Supervisory Team (JST) ingesteld. Elk team wordt gecoördineerd door een
JST-coördinator van de ECB, afkomstig van DG MS I of II. Deze wordt ondersteund
door een of meer subcoördinatoren van de NBA's. In een JST hebben een aantal
toezichthouders zitting van zowel de ECB als de NBA's van de deelnemende landen.
De veertien meest complexe bankgroepen hebben allemaal een eigen JSTcoördinator; voor alle andere bankgroepen geldt dat de JST-coördinatoren in de
regel verantwoordelijk zijn voor het toezicht op twee of drie bankgroepen.
Om neutraliteit te bevorderen en te benadrukken, is de JST-coördinator doorgaans
niet afkomstig uit de lidstaat van de onder hem of haar toezicht staande bank. In
dezelfde geest zal een roulatiebeginsel worden toegepast, waarbij JST-coördinatoren
in de regel elke drie tot vijf jaar van bank moeten wisselen om al te nauwe relaties
met de onder toezicht staande banken te voorkomen. Voor meer informatie over de
JST's, zie paragraaf 2.2.3.

1.4.2

DG Microprudentieel Toezicht III
DG Microprudentieel Toezicht III (DG MS III) is verantwoordelijk voor het oversight
op het door de NBA's uitgeoefende directe toezicht op minder belangrijke
instellingen.
Na overleg met de betrokken NBA of op verzoek van de NBA kan de ECB te allen
tijde de verantwoordelijkheid voor het toezicht op minder belangrijke instellingen
overnemen, teneinde een consistente toepassing van hoge toezichtsnormen en de
consistentie van de toezichtsresultaten te waarborgen.
DG MS III is georganiseerd in drie divisies met in totaal ongeveer 80 fte's, die taken
vervullen op de volgende gebieden:
(i)

oversight op de toezichtspraktijken van NBA's ten aanzien van minder
belangrijke instellingen;

(ii)

instellingsspecifiek en sectoraal oversight op minder belangrijke instellingen;

(iii) het leveren van analyses en methodologische ondersteuning.

1.4.3

DG Microprudentieel Toezicht IV
DG Microprudentieel Toezicht IV (DG MS IV) herbergt alle horizontale en
specialistische toezichtsdiensten. Het DG ondersteunt JST's en NBA's bij het
toezicht op zowel belangrijke als minder belangrijke kredietinstellingen.
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Er zijn ongeveer 250 fte's toegewezen aan DG MS IV, dat de volgende tien
afdelingen omvat:
•

Planning en Coördinatie SEP;

•

Autorisatie;

•

Handhaving en Sancties;

•

Toezichtsgebonden Kwaliteitsborging;

•

Toezichtsbeleid;

•

Methodologie- en Normontwikkeling;

•

Crisisbeheersing;

•

Gecentraliseerde Inspecties ter plaatse;

•

Risicoanalyse SSM;

•

Interne Modellen.

Gezien de grote diversiteit van de nationale toezichtskaders (o.a. qua beleid,
methodologie, normen en processen) en de toezichtspraktijken tot nu toe, is het een
belangrijk doel van DG MS IV om de ontwikkeling en toepassing van één consistente
en geavanceerde toezichtsaanpak te bevorderen en zo te komen tot een gelijke
uitgangssituatie voor alle banken en effectiever toezicht in heel Europa.
Voor alle DG's is nauwe samenwerking en coördinatie tussen het Bankentoezicht
van de ECB en de NBA's essentieel om de doelstellingen van het SSM te
verwezenlijken, en in het bijzonder om de ECB daadwerkelijk als een Europese
toezichthouder te laten werken en optreden. DG MS III heeft, daarbij in enige mate
het concept van de JST's volgend, netwerken gevormd waarin personeel van de
ECB en NBA's is samengebracht. Alle horizontale en specialistische afdelingen
hebben hetzelfde gedaan. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 3.

1.4.4

Secretariaat van de Raad van Toezicht
Het secretariaat van de Raad van Toezicht heeft tot taak:
•

de Raad van Toezicht en zijn leden te ondersteunen bij het vervullen van hun
verantwoordelijkheden en verplichtingen, waaronder het opstellen en
vastleggen van agenda's, notulen en besluiten;

•

de volledigheid van de rechtsgrondslag van besluiten en de overeenstemming
ervan met de wettelijke vereisten te waarborgen;

•

de Voorzitter en de Vicevoorzitter te ondersteunen bij het vervullen van hun
verantwoordingsverplichtingen tegenover het Europees Parlement en de EURaad;
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•

de samenstelling van het jaarverslag van de ECB over haar
toezichtswerkzaamheden en andere reguliere rapportages over
toezichtsaangelegenheden te coördineren.

Er zijn ongeveer 30 fte's aan het secretariaat toegewezen.

1.4.5

Gemeenschappelijke diensten
Vele andere taakgebieden van de ECB, waaronder Administratie, Communicatie,
HR, Budget & Organisatie en Informatiesystemen, hebben advies- administratieve,
technische, logistieke en andere diensten verleend aan het Bankentoezicht van de
ECB en aan andere ECB-functies.
Er is gekozen voor dit model van gemeenschappelijke diensten om dubbel werk te
voorkomen en te profiteren van synergievoordelen met andere afdelingen van de
ECB.
De specifieke werkzaamheden van deze gemeenschappelijke diensten worden
elders in dit verslag beschreven.

1.4.6

Comités die vergaderen in SSM-samenstelling
De bestaande structuur van de comités van het Eurosysteem/ESCB is gebruikt voor
vergaderingen in SSM-samenstelling (d.w.z. met leden van NBA 's voor lidstaten
waar het toezicht niet wordt uitgevoerd door NCB's) om te adviseren over aan het
SSM gerelateerde aangelegenheden.
Het Reglement van Orde van de ECB is dienovereenkomstig gewijzigd.
Vergaderingen van comités in SSM-samenstelling rapporteren aan de Raad van
Toezicht en, zo nodig, aan de Raad van Bestuur. In overeenstemming met zijn eigen
reglement mandateert de Raad van Toezicht de Vicevoorzitter bovendien om over al
dergelijke activiteiten via de Directie verslag uit te brengen aan de Raad van Bestuur.
Tabel 1
Eurosysteem/ESCB-comités die vergaderen in SSM-samenstelling
Comité voor Communicatie van het Eurosysteem/ESCB (ECCO)
Comité voor Financiële Stabiliteit (FSC)
Human Resources Conferentie (HRC)
Comité van Interne Auditors (IAC)
Automatiseringscomité (ITC)
Juridisch Comité (LEGCO)
Comité voor Organisatieontwikkeling (ODC)
Comité Statistieken (STC)
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1.4.7

Missieverklaringen
Rekening houdend met de nieuwe toezichtsfunctie heeft de Raad van Bestuur in
januari 2015 een herziene versie van de missie van de ECB en de missie van het
SSM goedgekeurd, waarin met name het doel wordt genoemd om “een
toezichtsaanpak te ontwikkelen die aan de hoogste internationale normen voldoet.”

1.5

Kader voor nauwe samenwerking
EU-lidstaten die niet de euro als munt hebben kunnen aan het SSM deelnemen door
een nauwe samenwerking aan te gaan. Terwijl in artikel 7 van de GTM-Verordening
de belangrijkste voorwaarden voor het aangaan van een nauwe samenwerking met
de ECB en de bevoegde autoriteiten van een verzoekende lidstaat worden
beschreven, worden de procedurele aspecten uiteengezet in Besluit ECB/2014/5, dat
op 27 februari 2014 in werking is getreden.
In het bijzonder wordt in Besluit ECB/2014/5 bepaald dat een officieel verzoek tot het
aangaan van een nauwe samenwerking uiterlijk vijf maanden vóór de datum met
ingang waarvan de niet-deelnemende lidstaat voornemens is deel te nemen aan het
SSM moet worden ingediend. In dat verzoek dient de verzoekende lidstaat zich te
verplichten alle informatie te verstrekken die de ECB nodig heeft om een
alomvattende beoordeling van de onder toezicht staande kredietinstellingen in de
verzoekende lidstaat te kunnen uitvoeren. De verzoekende lidstaat dient zich tevens
te verplichten om zijn nationale wetgeving te wijzigen, zodat: i) de door de ECB
overeenkomstig de GTM-Verordening vastgestelde rechtshandelingen bindend en
afdwingbaar zijn in de verzoekende lidstaat, en ii) zijn nationale bevoegde autoriteit
en zijn nationale aangewezen autoriteit gevolg geven aan de instructies, richtsnoeren
of verzoeken van de ECB in het kader van de nauwe samenwerking.
Voor de beoordeling van een verzoek tot het aangaan van een nauwe samenwerking
kan de ECB de verzoekende lidstaat om aanvullende informatie vragen en tevens
rekening houden met de resultaten van een alomvattende beoordeling van de
binnenlandse bankensector die de NBA van deze lidstaat mogelijk heeft uitgevoerd,
mits de methodologie van die alomvattende beoordeling strookt met de ECB-normen
en de resultaten nog steeds actueel zijn.
Wanneer de ECB concludeert dat de verzoekende lidstaat voldoet aan de in de
GTM-Verordening neergelegde criteria voor het aangaan van een nauwe
samenwerking, en na voltooiing van de alomvattende beoordeling van de
bankensector van die lidstaat, zal de ECB een tot de verzoekende lidstaat gericht
formeel besluit tot het aangaan van een nauwe samenwerking vaststellen. Wanneer
niet aan de criteria is voldaan, zal de ECB een tot de verzoekende lidstaat gericht en
met redenen omkleed besluit tot afwijzing van het verzoek tot aangaan van een
nauwe samenwerking vaststellen. Elke nauwe samenwerking kan onder bepaalde
voorwaarden worden opgeschort of beëindigd middels een tot de betrokken lidstaat
gericht besluit van de ECB, óók op verzoek van de betrokken lidstaat.

Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2014, maart 2015

26

Er zijn in 2014 geen officiële aanvragen voor nauwe samenwerking binnengekomen,
al hebben enkele lidstaten informeel om toelichting gevraagd op de procedure voor
het aangaan van zo'n samenwerking.

1.6

Het SSM als onderdeel van de Europese en mondiale
toezichtsarchitectuur

1.6.1

Samenwerking binnen de EU en internationaal
Als toezichthouder van het hele bankensysteem van het eurogebied is de ECB,
samen met de NBA's, het best in staat om opkomende risico's te ontdekken en
prioriteiten vast te stellen. De ECB is daarom in staat beleidsvraagstukken en de
noodzaak tot verandering in de regelgeving te entameren bij de EU en internationale
fora als:
•

de Europese Bankautoriteit (EBA);

•

het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB);

•

het Bazels Comité voor Bankentoezicht (BCBS).

De ECB neemt als bankentoezichthouder actief deel aan deze fora, waar zij het
debat over de regelgeving kan beïnvloeden.
De ECB werkt, met de NBA's, ook nauw samen met de Europese Commissie en de
EBA bij het ontwikkelen van het single rulebook. Het doel van het single rulebook is
om één pakket geharmoniseerde prudentiële regels te creëren die zowel de
belangrijke als de minder belangrijke instellingen in de hele EU moeten respecteren
en verder om het aantal overlappingen te minimaliseren en de synergie te
maximaliseren.
Een van de belangrijkste taken van het Bankentoezicht van de ECB is om
gemeenschappelijke methodologieën en toezichtsbenaderingen te ontwikkelen die
consistent in het hele eurogebied worden toegepast. In dit verband volgt de ECB de
door de EBA ontwikkelde en door de Europese Commissie vastgestelde bindende
technische normen, evenals het door de EBA ontwikkelde single supervisory
handbook.

1.6.2

Memoranda van overeenstemming met landen buiten de EU
De ECB acht het delen van informatie met geselecteerde tegenpartijen van
essentieel belang voor de efficiënte en doeltreffende uitvoering van haar
toezichtstaken. De uitwisseling van relevante informatie en beoordelingen tussen
toezichthouders, ook die in landen buiten de EU, wordt vergemakkelijkt door
memoranda van overeenstemming. Krachtens artikel 8 van de GTM-Verordening kan
de ECB "contacten leggen en administratieve regelingen treffen met

Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2014, maart 2015

27

toezichthoudende autoriteiten, internationale organisaties en overheidsinstanties van
derde landen".
Om de overgang naar het SSM soepel te laten verlopen, heeft de ECB contact
onderhouden met relevante toezichthouders van derde landen. De ECB heeft
gekozen voor een tweeledige aanpak:
•

In de eerste, "overgangsfase" neemt de ECB deel aan bestaande algemene
en/of instellingsspecifieke memoranda van overeenstemming tussen NBA's van
het eurogebied en toezichthouders van derde landen.

•

Een tweede, permanentere fase begint wanneer de ECB met deze
toezichthouders over haar eigen samenwerkingsvormen gaat onderhandelen.
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2

De fundamenten van het SSM leggen
Voorbereidende werkzaamheden vóór 3 november 2013
Met de voorbereidende werkzaamheden die vooraf gingen aan de inwerkingtreding
van de GTM-Verordening op 3 november 2013 is de ECB na de Eurotop van 29 juni
2012 begonnen, in nauwe samenwerking met de nationale toezichthouders.
De voorbereidingen werden aangestuurd door een High-level groep toezicht,
voorgezeten door de President van de ECB en bestaand uit vertegenwoordigers van
de NBA's en centrale banken van het eurogebied.
Een Taskforce toezicht, waarin hooggeplaatste vertegenwoordigers van de NBA's
en de NCB's zitting hadden en die aan de High-level groep toezicht rapporteerde,
nam de technische kant van de voorbereidingen voor zijn rekening. Uit de leden van
de taskforce werd een projectteam samengesteld dat de communicatie en
samenwerking tussen de toezichthouders moest bevorderen en de lijnen moest
uitzetten voor alle bij de voorbereidingen betrokken medewerkers. De taskforce
verdeelde de technische werkzaamheden in vijf werkstromen (WS1 tot en met WS5),
te weten:
•

een eerste inventarisatie van het bankenstelsel in het eurogebied (WS1);

•

het juridisch kader van het SSM (WS2);

•

de ontwikkeling van een toezichtsmodel voor het SSM (WS3);

•

de ontwikkeling van een kader voor toezichtsrapportage voor het SSM (WS4);

•

de eerste voorbereidingen voor de alomvattende beoordeling van de
kredietinstellingen (WS5).

Het overgangsjaar als voorzien in de GTM-Verordening
De GTM-Verordening trad in werking op 3 november 2013. Krachtens de
verordening kreeg de ECB een jaar de tijd om het SSM op te zetten voordat zij op 4
november 2014 officieel haar toezichthoudende taken op zich zou nemen. Dat waren
maanden van zeer intensieve voorbereidingen, met name van:
•

de opzet van de governancestructuren van het SSM;

•

de voltooiing van het wettelijk kader voor het SSM-toezicht;

•

de ontwikkeling van het toezichtsmodel van het SSM;

•

de organisatieontwikkeling en personele bezetting van de toezichtsfunctie van
het SSM.
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Tegelijkertijd voerde de ECB een alomvattende beoordeling van belangrijke banken
uit, waarbij deze werden onderworpen aan een grondige activakwaliteitsbeoordeling
(AQR) en een stresstest.

2.1

Juridisch kader

2.1.1

GTM-Kaderverordening
Op grond van artikel 6 van de GTM-Verordening werd de ECB opgedragen een
kader vast te stellen en openbaar te maken waarin de praktische aspecten van de
samenwerking tussen de ECB en de NBA's binnen het SSM werden geregeld. Dit
kader nam de vorm aan van een ECB-Verordening (de GTM-Kaderverordening), die
op 25 april 2014 werd gepubliceerd en op 15 mei 2014 in werking trad.
De GTM-Kaderverordening bestrijkt de aspecten die uitdrukkelijk worden genoemd in
artikel 6, lid 7, van de GTM-Verordening, d.w.z.:
(i)

de methodologie volgens welke het belang (de significantie) van
kredietinstellingen wordt vastgesteld;

(ii)

procedures voor de samenwerking bij het toezicht op belangrijke
kredietinstellingen;

(iii) procedures voor de samenwerking bij het toezicht op minder belangrijke
kredietinstellingen.
In de Kaderverordening komen bovendien aspecten aan de orde die verder gaan
dan hetgeen expliciet in Artikel 6 van de GTM-Verordening is vastgesteld,
waaronder: kwesties die verband houden met de procedures voor vergunningen,
gekwalificeerde deelnemingen en intrekking van vergunningen (in de context van het
SSM tezamen bekend als "gemeenschappelijke procedures", zie paragraaf 3.4),
alsmede de procedures voor onderzoeksbevoegdheden, de regels voor
administratieve boetes, macroprudentieel toezicht en nauwe samenwerking. Voorts
zijn in de Kaderverordening de belangrijkste regels vastgelegd voor eerlijke
procedures bij de vaststelling van toezichtsbesluiten door de ECB, zoals het recht
gehoord te worden en de toegang tot dossiers.
De GTM-Kaderverordening is vastgesteld na een openbare raadpleging die tussen 7
februari en 7 maart 2014 is gehouden. Daarnaast werd op 19 februari 2014 een
openbare hoorzitting gehouden bij de ECB in Frankfurt am Main, de eerste
gelegenheid voor belanghebbenden om vragen te stellen over de ontwerpVerordening. Toen de raadpleging sloot, had de ECB 36 series opmerkingen
ontvangen. Onder de respondenten bevonden zich Europese en nationale
verenigingen van markten en banken, financiële en kredietinstellingen, centrale
banken (ook van buiten het eurogebied) en toezichthoudende autoriteiten,
ministeries van financiën en juristen. De opmerkingen zijn gepubliceerd op de
website van de ECB.
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De meeste opmerkingen waren van technische aard en betroffen verzoeken om
verduidelijking en aanpassing van specifieke bepalingen, wat erop wees dat de
algehele aanpak die in de ontwerp-Kaderverordening werd voorgesteld, breed werd
gesteund. De meest besproken onderwerpen waren de procedurele regels voor het
nemen van toezichtsbesluiten door de ECB (bv. het recht om gehoord te worden,
toegang tot dossiers en het taalbeleid), de methodologie om de significantie van
onder toezicht staande instellingen te bepalen, paspoortprocedures, het regime van
nauwe samenwerking en de status van minder belangrijke onder toezicht staande
entiteiten.
Voorts stelden diverse respondenten vragen over de werkwijze van de JST’s of bij
het onderzoek ter plaatse en, meer in het algemeen, over de manier waarop het
SSM vanaf november 2014 zou functioneren.
Op de website van de ECB werd een feedbackverklaring gepubliceerd waarin nader
op de opmerkingen werd ingegaan en een overzicht werd gegeven van de
wijzigingen die op grond daarvan in de ontwerp-Kaderverordening waren
aangebracht.

2.1.2

Besluiten inzake de lijst van belangrijke instellingen
Volgens de GTM-Verordening en de desbetreffende bepalingen van de GTMKaderverordening dient de ECB te bepalen welke kredietinstellingen in het
eurogebied als belangrijk moeten worden aangemerkt. De individuele
kredietinstellingen werden – na in de gelegenheid te zijn gesteld om hun recht
gehoord te worden uit te oefenen – uiterlijk op 4 september 2014 in kennis gesteld
van hun status. Op die datum publiceerde de ECB een lijst van belangrijke onder
toezicht staande entiteiten en een lijst van minder belangrijke instellingen op haar
website.

De significantiebeoordeling
Bij de significantiebeoordeling heeft de ECB nauw samengewerkt met de NBA's en
zich gebaseerd op de criteria die in de GTM-Verordening worden genoemd en die in
de in april 2014 vastgestelde GTM-Kaderverordening zijn uitgewerkt (zie tabel 2).
Met name voor het criterium significantie op basis van grensoverschrijdende
activiteiten, dat in de GTM-Verordening in algemene termen wordt beschreven, zijn
in artikel 59 van de GTM-Kaderverordening de onderstaande drie voorwaarden
ingevoerd:
•

De moederonderneming van een onder toezicht staande groep moet gevestigde
dochterondernemingen, die zelf kredietinstellingen zijn, in meer dan één andere
deelnemende lidstaat hebben.

•

De totale waarde van haar activa bedraagt meer dan EUR 5 miljard (een
voorwaarde die ook is ingevoerd voor de significantie op basis van het criterium
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"belang op nationaal niveau" om kleine instellingen, waarvan het faillissement
nauwelijks of geen gevolgen zou hebben voor de respectieve lidstaat of de EU,
uit te stuiten).
•

De verhouding van haar grensoverschrijdende activa ten opzichte van haar
totale activa, of de verhouding van haar grensoverschrijdende passiva ten
opzichte van haar totale passiva is meer dan 20 %. Deze verhouding wordt
geacht een aanwijzing daarvoor te zijn dat de grensoverschrijdende uitzettingen
waarschijnlijk over meerdere deelnemende lidstaten gespreid zijn.

Tabel 2
Significantiecriteria
Omvang

de totale waarde van de activa bedraagt meer dan EUR 30 miljard

Economisch belang

voor de economie van de gehele EU of een deelnemende lidstaat (d.w.z. totale activa ≥ €5 miljard en ≥
20% bbp van een lidstaat.)

Grensoverschrijdende
activiteiten

de totale waarde van de activa bedraagt meer dan EUR 5 miljard en het aandeel grensoverschrijdende
activa of passiva van de entiteit vormt meer dan 20% van haar totale activa respectievelijk passiva

Direct verzoek om
financiële bijstand

een verzoek tot, of de ontvangst van, rechtstreekse financiële bijstand van het Europees
Stabilisatiemechanisme (ESM) of de Europese Faciliteit voor Financiële Stabiliteit (EFSF);

De drie belangrijkste
instellingen

behoort tot de drie belangrijkste kredietinstellingen in een deelnemende lidstaat

De Raad van Toezicht begon in maart 2014 met de significantiebeoordelingen door
in nauwe samenwerking met de betrokken NBA's alle noodzakelijke informatie te
verzamelen en te analyseren. Op basis van deze analyse stelde de ECB de
betrokken instellingen in kennis van haar voornemen om hen als belangrijk aan te
merken en werden zij uitgenodigd opmerkingen in te dienen. Ook publiceerde de
ECB op haar website een voorlopige lijst van belangrijke instellingen.
Na beoordeling van de opmerkingen van de als belangrijk aangemerkte instellingen
stelde de ECB de volledige lijst met belangrijke kredietinstellingen vast. Dit gehele
proces – van de beoordeling van de kredietinstellingen en het opstellen en
aannemen van de besluiten tot de kennisgeving daarvan in alle relevante officiële
talen aan meer dan honderdtwintig instellingen en groepen – bracht aanzienlijke
analytische, juridische en logistieke uitdagingen met zich mee. Ook het opstellen van
de lijst van de meer dan 3500 minder belangrijke instellingen vereiste een groot
aantal uitwisselingen met de NBA's. Op 4 september 2014 publiceerde de ECB de
definitieve lijst van belangrijke onder toezicht staande entiteiten en de lijst van minder
belangrijke instellingen op haar website.
Het resultaat van deze beoordeling was dat 120 instellingen of groepen als belangrijk
werden aangemerkt. De significantiecriteria die voor deze instellingen werden
gehanteerd, zijn hieronder weergegeven.
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Tabel 3
Resultaat van de significantiebeoordeling
Significantiecriteria

Aantal kredietinstellingen/groepen

Omvang

97

Belang voor de economie

13

Grensoverschrijdende activiteiten

3

Een van de drie belangrijkste kredietinstellingen in een deelnemende lidstaat

7

Al deze instellingen werden aan de alomvattende beoordeling onderworpen, met vier
uitzonderingen.
•

Drie van deze vier instellingen werden als belangrijk aangemerkt op grond van
het grensoverschrijdende-activiteitencriterium, waarmee bij het bepalen van de
reikwijdte van de alomvattende beoordeling geen rekening was gehouden.
Deze relatief kleine kredietinstellingen worden in 2015 aan een alomvattende
beoordeling onderworpen, samen met andere instellingen die op grond van de
gegevens van ultimo 2014 naar verwachting aan de significantiecriteria zullen
voldoen.

•

De vierde uitzondering betrof een bijkantoor van een niet onder het SSM
vallende bankgroep die daarom buiten het toepassingsgebied van de
alomvattende beoordeling viel.

Daar stond tegenover dat in totaal elf instellingen die in het kader van de
alomvattende beoordeling getoetst werden, als minder belangrijk werden
aangemerkt, vooral op grond van geactualiseerde informatie over hun omvang
(mede gezien het feit dat bij de alomvattende beoordeling voor de zekerheid een
marge van 10% onder de officiële omvangsdrempel werd aangehouden, zodat alle
mogelijk belangrijke instellingen zouden worden meegenomen).

Specifieke omstandigheden
Artikel 70 van de GTM-Kaderverordening bepaalt dat er bij het beoordelen van het
belang van de instellingen bijzondere omstandigheden kunnen bestaan die
rechtvaardigen dat een onder toezicht staande entiteit als minder belangrijk wordt
ingedeeld ook al voldoet de instelling aan de criteria voor belangrijke instellingen.
Samen met de desbetreffende NBA's heeft de ECB drie gevallen vastgesteld waarbij
instellingen werden ingedeeld als minder belangrijk, hoewel ze voldeden aan de
formele criteria om als belangrijk te worden aangemerkt.

Gevolgen van de toetreding van Litouwen tot het eurogebied
Met het oog op de officiële goedkeuring door de EU-Raad van de toetreding van
Litouwen tot het eurogebied op januari 2015 stelde de ECB de drie betrokken
Litouwse instellingen in december 2014 in kennis van haar voornemen om hen als
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belangrijk aan te merken (op grond van het criterium "een van de drie belangrijkste
kredietinstellingen in een deelnemende lidstaat”). Na het uitblijven van opmerkingen
van deze instellingen besloot de ECB in januari 2015 om ze als belangrijk aan te
merken.

Bijwerken van de lijst
De ECB moet ten minste jaarlijks de status van een onder toezicht staande entiteit
beoordelen als belangrijk of minder belangrijk. Dit zal later in 2015 worden gedaan,
wanneer de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling (zoals de totale activa voor
2014) beschikbaar komen. Daarnaast werd de ECB na 4 september 2014 in kennis
gesteld van veranderingen in de groepsstructuur van enkele belangrijke en minder
belangrijke instellingen. Naar aanleiding van deze kennisgevingen heeft de ECB
diverse gewijzigde besluiten over het belang van instellingen vastgesteld (met
veranderingen in de desbetreffende lijst van dochterondernemingen). De lijst van
belangrijke onder toezicht staande entiteiten en de lijst van minder belangrijke
instellingen werden in februari 2015 bijgewerkt op basis van deze aanpassingen. De
ECB zal deze lijsten regelmatig blijven bijwerken.

2.1.3

Scheiding tussen monetairbeleids- en toezichtstaken
De GTM-Verordening verplicht de ECB tot het uitvoeren van een toezichtsfunctie, die
tot doel heeft de veiligheid en de soliditeit van kredietinstellingen en de stabiliteit van
het financiële stelsel te beschermen, in overeenstemming met het beginsel van
functiescheiding. De toezichtstaken moeten volledig gescheiden van de
monetairbeleidstaken worden uitgevoerd om belangenconflicten te voorkomen en
ervoor te zorgen dat elke functie wordt uitgeoefend volgens de geldende
toepasselijke doelstellingen. Het functiescheidingsbeginsel omvat onder meer de
scheiding van doelstellingen, de scheiding van besluitvormingsprocessen en taken,
waaronder de organisatorische en procedurele scheiding op het niveau van de Raad
van Bestuur.

Tenuitvoerlegging van het functiescheidingsbeginsel
Begin 2014 legde de ECB een reeks maatregelen ten uitvoer om organisatorische en
procedurele scheiding te verwezenlijken, met name betreffende de gescheiden
besluitvorming voor de twee beleidsfuncties. Er werd een onafhankelijke Raad van
Toezicht opgericht, gescheiden van de Raad van Bestuur, om besluiten op te stellen
en ten uitvoer te leggen. Bovendien werd het Reglement van Orde van de ECB
gewijzigd om organisatorische en procedurele aspecten in verband met de Raad van
Toezicht en diens interactie met de Raad van Bestuur te reguleren. Daarbij werd
bepaald dat de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over
toezichtsaangelegenheden strikt gescheiden moeten blijven van die over andere
aangelegenheden, met afzonderlijke agenda's en vergaderingen.
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Ook is scheiding op het niveau van het personeel verzekerd door de instelling van
vier directoraten-generaal en een secretariaat van de Raad van Bestuur, dat
functioneel aan de Voorzitter en de Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
rapporteert. Voor meer informatie, zie paragraaf 1.4.

ECB-Besluit inzake de scheiding tussen de monetairbeleidsfunctie
en de toezichtsfunctie
De GTM-Verordening schrijft verder voor dat de ECB alle nodige interne
voorschriften vaststelt en bekendmaakt om de scheiding tussen de toezichtsfunctie
enerzijds en de functiegebieden van het monetair beleid en andere taken van de
ECB anderzijds te waarborgen, met inbegrip van voorschriften inzake het
beroepsgeheim en informatie-uitwisseling. Op 17 september 2014 stelde de ECB
een besluit houdende de tenuitvoerlegging van scheiding tussen de monetaire
beleidsfunctie en de toezichtsfunctie van de ECB vast (Besluit ECB/2014/39), dat op
18 oktober 2014 in werking trad.
Het besluit concentreert zich op algemene beginselen en biedt de mogelijkheid om
nadere specifieke regelingen ten aanzien van interne procedures vast te stellen. Het
besluit bevat in het bijzonder bepalingen inzake organisatorische aspecten en de
uitwisseling van informatie tussen de twee beleidsgebieden.
Met betrekking tot de organisatorische scheiding bepaalt het besluit dat de ECB,
ter bevordering van een efficiënte en doelmatige dienstverlening,
gemeenschappelijke diensten kan instellen die zowel de monetairbeleidsfunctie als
de toezichtsfunctie ondersteunen, zodat deze ondersteunende diensten niet worden
gedupliceerd, mits deze ondersteuning niet leidt tot belangenconflicten.
Met betrekking de uitwisseling van informatie stellen de in het Besluit beschreven
voorschriften voor het delen van informatie tussen de twee functies de ECB in staat
om haar verschillende taken effectief en efficiënt te vervullen en tegelijkertijd
ongewenste interferentie van de ene functie met de andere te voorkomen en
vertrouwelijke informatie adequaat te beschermen. In het bijzonder wordt in het
besluit bepaald dat de geheimhoudingsregeling van de ECB het voornaamste kader
vormt voor het classificeren en delen van informatie binnen de ECB.
Vertrouwelijke informatie mag alleen worden gedeeld als en voor zover dit
noodzakelijk is, en zodanig dat de beleidsdoelstellingen van de twee
beleidsgebieden daarbij niet geschaad worden. Bij belangenconflicten dient de
Directie een besluit te nemen over toegangsrechten tot vertrouwelijke informatie.
Met betrekking tot de uitwisseling van vertrouwelijke informatie tussen de
monetairbeleidsfunctie en de toezichtsfunctie bepaalt het Besluit dat het is
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toegestaan om geanonimiseerde FINREP- en COREP-gegevens 2 en vertrouwelijke
geaggregeerde informatie (die noch informatie over individuele banken, noch
beleidsgevoelige informatie bevatten) te delen in overeenstemming met de
geheimhoudingsregels van de ECB. De toegang tot de ruwe gegevens, zoals
individuele toezichtsgegevens en beoordelingen van banken (met name met
betrekking tot individuele instellingen of beleidsgevoelige informatie), zal beperkter
zijn en afhankelijk van goedkeuring door de Directie.
De ECB werkt aan de tenuitvoerlegging van het interne kader voor de uitwisseling
van informatie.
Over het geheel genomen beschikt de ECB nu over een bijzonder solide kader voor
het voorkomen van belangenconflicten tussen haar monetairbeleids- en
microprudentiële taken.

2.2

Het toezichtsmodel van het SSM
Er is veel werk verzet om een toezichtsmodel voor het SSM te ontwikkelen. Daarbij is
voortgebouwd op de ervaring van de nationale toezichthouders. De JST's (joint
supervisory teams) zijn opgezet, die voor het SSM duidelijk een hoeksteen van de
toezichtorganisatie vormen. Er is een Toezichtshandleiding voor de SSMmedewerkers samengesteld, waarin de te volgen procedures bij het bankentoezicht
worden beschreven. Deze is inmiddels al bijgewerkt. In september 2014 is een “Gids
voor bankentoezicht” gepubliceerd, waarin het toezichtsmodel van het SSM wordt
uitgelegd aan onder toezicht staande instellingen en het grote publiek. Bovendien is
er een operationeel kader voor het oversight en het indirecte toezicht op de minder
belangrijke instellingen ontwikkeld.

2.2.1

Toezichtshandleiding
De Toezichtshandleiding is een intern document voor SSM-medewerkers waarin de
processen, de procedures en de methodologie voor het toezicht op belangrijke en
minder belangrijke instellingen worden beschreven. Ook worden in de
Toezichtshandleiding de procedures voor de samenwerking met NBA's van de
deelnemende lidstaten en van andere landen beschreven.
In de handleiding worden onder andere de methodologie beschreven voor de SREP
(Supervisory Review and Evaluation Process, Procecure voor Prudentiële Toetsing
en Evaluatie), onderzoek op afstand en ter plaatse, risicobeoordelingen en
modelvalidaties.

2

FINREP (FINancial REPorting) en COREP (COmmon REPorting) maken deel uit van de technische
uitvoeringsnormen van de EBA. FINREP heeft betrekking op het verzamelen van financiële informatie
van bankinstellingen met behulp van een gestandaardiseerd opgestelde jaarrekening (balans, winst-enverliesrekening en gedetailleerde bijlagen). COREP heeft betrekking op het verzamelen, eveneens in
gestandaardiseerde vorm, van informatie over de berekening van pijler 1, d.w.z. gegevens over de
eigen middelen, deducties (krediet-, markt- en operationeel risico) en omvangrijke uitzettingen.
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De Toezichtshandleiding is onmisbaar om te waarborgen dat in de gehele
bankenunie dezelfde toezichtsnormen worden gehanteerd. Het werk aan de
Toezichtshandleiding is complementair aan het werk van de EBA om harmonisatie
binnen de EU te bevorderen.
De handleiding is ontwikkeld op basis van de beste toezichtspraktijken van de
deelnemende lidstaten. Om de noodzakelijke convergentie van toezichtspraktijken te
bevorderen moet de Toezichtshandleiding in alle deelnemende lidstaten ten uitvoer
worden gelegd.
Een herziene versie van de Toezichtshandleiding, met meer aandacht voor het
SREP, is in september 2014 door de Raad van Bestuur goedgekeurd en is gebruikt
om de planning van de in 2015 te verrichten werkzaamheden te ondersteunen. De
handleiding wordt op grond van interne evaluaties, internationaal aanvaarde
benchmarks en ontwikkelingen in de internationale regelgeving voortdurend
bijgewerkt. Dat maakt het een dynamisch document dat wordt geactualiseerd als
nieuwe marktontwikkelingen en toezichtspraktijken daar aanleiding toe geven.

2.2.2

Gids voor bankentoezicht
Op 29 september 2014 publiceerde de ECB een “Gids voor bankentoezicht”. Dit was
voor de ECB in 2014 een kritieke stap bij de tenuitvoerlegging, zoals bedoeld in het
Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement en de ECB.
In deze gids wordt de algehele werking van het SSM op een gebruikersvriendelijke
wijze uitgelegd en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste
toezichtsprocessen, -procedures en -methodologieën die worden toegepast op
belangrijke en minder belangrijke kredietinstellingen. Zo wordt beschreven wat de
JST’s doen en hoe de taakgebieden van het Bankentoezicht van de ECB dienen
samen te werken bij de verschillende toezichtsprocessen. De gids, die wordt
bijgewerkt wanneer dat nodig is, heeft als doel de onder toezicht staande entiteiten
inzicht te geven in de belangrijkste toezichtsprocessen van het SSM.
De gids bouwt voort op de GTM-Verordening en de GTM-Kaderverordening en is
beschikbaar in alle officiële talen van het eurogebied, inclusief het Litouws. De gids is
geen wettelijk bindend document.

2.2.3

De Joint Supervisory Teams
De Joint Supervisory Teams (JST's) zijn verantwoordelijk voor het lopende toezicht
op de belangrijke bankgroepen en de tenuitvoerlegging van de daarmee verband
houdende toezichtsbesluiten van de ECB. De JST's, waarvan het ECB-aandeel in de
DG’s MS I en II is ondergebracht, zijn het belangrijkste operationele instrument van
het SSM voor het toezicht op belangrijke entiteiten. Ze bestaan uit medewerkers van
de ECB en de NBA's en worden gecoördineerd door een speciale ECB-medewerker
(de JST-coördinator) en een of meer subcoördinatoren van de NBA's.
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De JST's zijn op 4 november 2014 officieel met hun werkzaamheden begonnen. De
voorbereidingen ervoor waren echter al eerder gestart, met de verzameling en
beoordeling van de toezichtsgeschiedenis en het risicoprofiel van alle onder toezicht
staande instellingen in specifieke, door de NBA's gestuurde dossiers. Ook werden er
kick-off- en vervolgbijeenkomsten met de NBA’s en de onder toezicht staande
bankgroepen georganiseerd en namen ECB-leden van JST's als waarnemers deel
aan de vergaderingen van colleges van toezichthouders en
crisismanagementgroepen. Deze activiteiten droegen voor alle onder toezicht
staande groepen bij tot het vaststellen van de prioriteiten van het toezicht, het in
kaart brengen van de voornaamste risico's, het beoordelen van de solvabiliteit en het
plannen van de toezichtswerkzaamheden voor 2015.
In de huidige fase worden processen efficiënter gemaakt, groeien de teams naar
elkaar toe en ontwikkelen zij zich om tot verdere integratie en een intensievere
interactie tussen de leden te komen.
Dat de benadering van het toezicht diepgravend is, uit zich onder andere in de
intensieve interactie met niet alleen het management van de banken, maar ook met
hun besturen en bestuurscommissies (met name de risico- en auditcommissies).
Doel daarvan is de JST's een overzicht te geven van de strategie en het risicoprofiel
van de entiteit en een beter inzicht in de strategische besluitvorming. Hieronder valt
een top-down beoordeling van het risicobereidheidskader en de risicocultuur die van
de bestuursstructuren tot in de bedrijfsonderdelen reikt.
Figuur 4
Werking van de JST's
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De JST's waren betrokken bij de laatste fasen van de alomvattende beoordeling, en
hebben (in het kader van de "toezichtsdialoog") de voorlopige resultaten aan de
banken gecommuniceerd, voordat deze op 26 oktober 2014 werden gepubliceerd.
Daarnaast was het de taak van de JST om de vervolgacties met betrekking tot zowel
kwantitatieve als kwalitatieve maatregelen te monitoren. Deze in 2014 begonnen
monitoring maakt ook deel uit van de SEP-programma's voor 2015 (zie paragraaf
3.2.2).
De belangrijkste vervolgacties m.b.t. de alomvattende beoordeling betroffen de
monitoring van:
(i)

getroffen voorzieningen, herrubriceringen van kredietrisico's en andere
kwantitatieve aanpassingen in het licht van de uitkomsten van de AQR;

(ii)

de uitvoering van voorstellen voor interne processen, IT- en andere kwalitatieve
bevindingen;

(iii) de toereikendheid van de kapitaalplannen die de instellingen bij een tekort
moesten opstellen;
(iv) de daadwerkelijke uitvoering van de voorstellen uit de kapitaalplannen.
Bovendien, en meer in het algemeen, hadden de JST's tot taak de SREP-besluiten
voor 2015 te formuleren, waarin de uitkomsten van de alomvattende beoordeling zijn
verwerkt.
Zie paragraaf 3.1 voor een uitgebreid overzicht van de follow-up van de
alomvattende beoordeling.
Figuur 5
JST: de toezichtswerkzaamheden in 2014
Start voorbereidingen voor
toezicht in 2015
• toezichtsdialoog
• follow-up: kapitaalplan
(indien van toepassing)
• input in SREP-besluiten

alomvattende beoordeling

• SREP-besluiten (inclusief
toezichtsmaatregelen)
• SEP-programma’s
(Supervisory Examination
Programme)
• RAS: praktijktest
methodologie

Zoals figuur 5 laat zien, vormde de start van de
voorbereidingen voor de toezichtswerkzaamheden in
2015 de tweede hoofdtaak van de JST's (zie paragraaf
3.2). Die taak omvatte drie hoofdelementen: de SREPbesluiten die in 2015 ten uitvoer gelegd moeten
worden, het SEP-programma voor 2015, en de
uitvoering van een praktijktoets van het
risicobeoordelingssysteem (Risk Assessment System,
RAS):

•
SREP-besluiten
De SREP-besluiten die in 2014 zijn opgesteld en in
2015 ten uitvoer moeten worden gelegd, alsmede de
daarmee samenhangende toezichtsmaatregelen, zijn
vooral gebaseerd op de uitkomsten van de jaarlijkse
toetsing en evaluatie door de NBA's en op de resultaten van de alomvattende
beoordeling, inclusief de beoordeling van de kapitaalplannen van de
instellingen. Dit proces was tevens van belang voor de integratie van de teams,
de uitwisseling van informatie en ideeën, de vergroting van de toezichtskennis
over elke bank en de verbetering van de beoordeling van het risicoprofiel van
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elke bank. Waar dat passend werd geacht, werden toezichtscolleges
bijeengeroepen waarin ook de EBA zitting heeft.

2.2.4

•

SEP
De voorbereiding van het programma voor toezichtsonderzoek (SEP), waarin
de toezichtswerkzaamheden voor 2015 ten aanzien van het lopende toezicht,
inspecties ter plaatse en interne modellen worden vastgesteld, heeft aanzienlijk
geprofiteerd van de afronding van het SREP. De planning werd uitgevoerd in
nauwe samenwerking met de horizontale diensten binnen DG MS IV en de
NBA's, zodat de door de JST's vastgestelde topprioriteiten voor 2015 worden
bestreken.

•

RAS
Het risicobeoordelingssysteem (RAS) voorziet in een methodologie voor het
analyseren en een kader voor het vastleggen van de uitkomsten van gedurende
het jaar uitgevoerde risicobeoordelingen. Bij de uitvoering van de doorlopende
praktijktoetsen van alle aspecten van het RAS om de methodologie te verfijnen
en methodologische problemen te signaleren en op te lossen, hebben de JST's
uitgebreid samengewerkt met DG MS IV.

Kader voor het toezicht op minder belangrijke instellingen
Dankzij het gezamenlijke werk van de ECB, met name DG MS III, en de NBA's is er
in 2014 aanzienlijke vooruitgang geboekt met het opzetten van het operationele
kader voor de oversightfunctie en het indirecte toezicht op de minder belangrijke
instellingen (MBI's ). Het algehele doel is de integriteit van het SSM te waarborgen
als één systeem van toezicht dat wordt gekenmerkt door de consequente toepassing
van hoge toezichtsnormen en effectieve samenwerking tussen de ECB en de NBA's.
De ECB oefent oversight uit op het functioneren van het systeem, de NBA's
behouden de volledige verantwoordelijkheid voor het directe toezicht op de MBI's.
Er zijn in de deelnemende lidstaten in totaal ongeveer 3500 MBI's, die sterk
uiteenlopen qua omvang, bedrijfsmodellen en specifieke plaatselijke kenmerken. Dat
vraagt niet alleen om een toezichtsbenadering die lokale kennis paart aan
gemeenschappelijke methodologieën maar ook om een pakket best practices voor
het SSM.
Verder is het essentieel dat bij het toezicht prioriteiten worden gesteld, zodat er
voldoende aandacht is voor instellingen met een als groot beoordeeld inherent risico
en aanzienlijke invloed op het financiële stelsel. Het SSM heeft dan ook een lijst
opgesteld met 108 MBI's waaraan hoge prioriteit wordt gegeven. Zij zijn geselecteerd
op hun relatieve grootte in eigen land, de mate van risico en hun verwevenheid met
andere instellingen (bv. omdat ze een belangrijke rol spelen in de infrastructuur van
de financiële markten of in het betalingsverkeer). Op deze instellingen wordt
intensiever toezicht gehouden, zoals beschreven in paragraaf 3.8. Hiermee is het
evenredigheidsbeginsel vastgelegd in het toezichtskader voor de MBI's en komt het
concreet tot uiting in de toepassing van de diverse instrumenten voor indirect
toezicht.
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De hoeksteen van de samenwerking bij het toezicht op de MBI's zijn goed werkende
informatiestromen tussen de ECB en de NBA's, op alle niveaus en variërend van de
technische aspecten van het dagelijks toezicht tot beleidsdiscussies op het niveau
van het senior management. Daarom is er veel werk verricht om de fora en
processen voor de ontwikkeling van een passend samenwerkingskader binnen het
SSM op te zetten.
Figuur 6
Kader voor het toezicht op MBI's binnen het SSM
lopende
samenwerking
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2.3

Personeelsbezetting

2.3.1

Het wervingsproces voor het SSM
Het wervingsproces voor het SSM (voor ongeveer 1000 begrote posten) werd met
succes uitgevoerd.
Vanaf het tweede kwartaal van 2013 en tijdens de hele voorbereidende fase heeft de
ECB ondersteuning gekregen van ongeveer tweehonderd collega's die door de
NBA's tijdelijk werden gedetacheerd bij de ECB. Kort na de zomer van 2014 trad een
groot aantal uiterst gekwalificeerde managers en toezichthoudende medewerkers in
dienst van de ECB, zodat met name de JST's tijdig operationeel konden worden.
In totaal ontving de ECB ongeveer 22 000 sollicitaties op de vacatures in de
kerntoezichtsfuncties. De wervingscampagne werd transparant georganiseerd, op
basis van concurrentie en, om managers in staat te stellen hun eigen teams samen
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te stellen, "van boven naar beneden". De selectie van kandidaten was erop gericht
om medewerkers met de grootst mogelijke vakbekwaamheid, efficiëntie en integriteit
te werven. Tijdens het bijzonder zware wervingsproces moesten alle kandidaten niet
alleen aantonen dat zij beschikten over de noodzakelijke, gedegen technische
competenties, maar ook over de benodigde gedragscompetenties en
managementvaardigheden (voor zover van toepassing). De vaardigheden en
competenties die voor een baan nodig waren, zijn met behulp van allerlei
instrumenten en technieken beoordeeld, zoals online toetsen, schrijfopdrachten,
presentaties en gestructureerde sollicitatiegesprekken.
Begin januari 2015 waren voor de in totaal zo'n 1000 begrote functies bij het ECBBankentoezicht en de bijbehorende gemeenschappelijke diensten 3 meer dan 960
medewerkers uit alle EU-landen geworven. De werving zal in 2015 worden
voortgezet om de resterende posten te vervullen.
Grafiek 1
SSM-werving (inclusief gemeenschappelijke diensten)
De rode lijn markeert de operationele start van het SSM
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Het wervingsproces zorgde voor een adequate mix wat betreft nationaliteit, leeftijd,
geslacht en achtergrond. Van de geworven collega's was 42% vrouw en 58% man.
De nieuwe medewerkers brachten een verscheidenheid aan beroepservaring mee,
en de meerderheid was afkomstig uit een centralebank-/toezichtsomgeving.

3

Meer specifiek werden voor 2014 1073,5 fte's begroot voor SSM-doeleinden, waarvan 984,5
permanente posten en 89 tijdelijke posten.
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Grafiek 2
Beroepsachtergrond van de nieuwe ECB-medewerkers voor het toezicht
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Gedragscode voor medewerkers en managers van de ECB
Volgens de GTM-Verordening moet de Raad van Bestuur een Gedragscode
opstellen en publiceren voor medewerkers en managers die zich met bankentoezicht
bezighouden. In het kader van de algehele evaluatie van het ethisch kader dat van
toepassing is op al het ECB-personeel heeft de ECB in 2014 een ontwerp voor de
ethische normen geformuleerd. De daarmee samenhangende besluiten tot wijziging
van de arbeidsvoorwaarden en de personeelsverordeningen en -regelingen werden
op respectievelijk 27 november en 3 december 2014 vastgesteld. Voorafgaand aan
de vaststelling stelde de ECB op 31 oktober 2014 de Commissie economische en
monetaire zaken van het Europees Parlement in kennis van de belangrijkste
elementen van het herziene ethisch kader, in overeenstemming met het
Interinstitutioneel Akkoord.
Het herziene ethisch kader werd gepubliceerd op de website van de ECB en in het
Publicatieblad van de EU en trad in werking op 1 januari 2015. Dit herziene kader
versterkt in het bijzonder de voorschriften inzake het voorkomen van
belangenconflicten (met inbegrip van restricties na beëindiging van het
dienstverband), evenals de voorschriften inzake het aanvaarden van geschenken en
gastvrijheid, in privéverband verrichte financiële transacties en het beroepsgeheim.
Ook stelt het herziene kader een nalevings- en governancebureau in, dat alle
medewerkers van de ECB van advies voorziet en de naleving bewaakt.

2.4

Kader voor de rapportage van toezichtsgegevens
In 2014 heeft de ECB de organisatorische en technische structuren en de processen
opgezet die nodig zijn voor de gegevensverzameling (regulier en ad hoc) ten
behoeve van statistieken voor de toezichtstaken.
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Binnen het directoraat-generaal Statistieken werd een afdeling Toezichtsstatistieken
opgezet om de verschillende gegevensstromen die nodig zijn voor de kwantitatieve
risicoverslagen te beheren. De werkzaamheden van deze afdeling bestrijken het
governancekader voor het beheer van de gegevens afkomstig van alle onder toezicht
staande bankgroepen en individuele instellingen, waaronder de coördinatie, de
ontvangst, het kwaliteitsbeheer en de afstemming van deze toezichtsgegevens. In dit
verband heeft de inwerkingtreding van de technische uitvoeringsnormen van de EBA
inzake toezichtsrapportage de hoeveelheid vergelijkbare informatie aanzienlijk
vergroot.

Sequentiële aanpak
EBA-besluit EBA/DC/090 verplicht de bevoegde autoriteiten om de EBA de volledige
gegevens uit hoofde van de technische uitvoeringsnormen op het hoogste niveau
van consolidatie te verstrekken voor een steekproef van banken. Voor het SSM
wordt een sequentiële aanpak gevolgd: de instellingen rapporteren aan de NBA's
(zijnde de contactpunten voor toezichtsverslaggeving) en de NBA's geven de
gegevens dan weer door aan de ECB. De gegevens over de belangrijke instellingen
worden door de ECB aan de EBA doorgegeven.
Dankzij deze aanpak worden de relevante gegevens over de entiteiten die onder
direct en indirect toezicht staan, door de ECB ontvangen, opgeslagen en verspreid.
De aanpak levert bovendien afgeleide statistieken of indicatoren voor het
kwantitatieve risicobeoordelingssysteem op en voorziet ook in andere statistische en
analytische behoeften van de ECB. Over het geheel genomen ondersteunen de
werkzaamheden van de statistische toezichtsfunctie het Bankentoezicht van de ECB
en dragen ze bij tot de verdere ontwikkeling en harmonisatie van toezichtinformatie,
in nauwe samenwerking met de EBA.

Verordening van de ECB betreffende de rapportage van financiële
toezichtinformatie;
De ontwerp-Verordening van de ECB betreffende de rapportage van financiële
toezichtinformatie werd in de loop van 2014 opgesteld. Deze Verordening, die op 17
maart 2015 is vastgesteld, moet enkele nog bestaande informatielacunes in de
toezichtsrapportage permanent dichten en de harmonisatie tussen deelnemende
lidstaten vergroten. Zo is de rapportage van financiële toezichtinformatie momenteel
alleen verplicht voor instellingen die IFRS (International Financial Reporting
Standards) op geconsolideerd niveau toepassen.
De Verordening van de ECB beoogt de reguliere verslaggeving uit te breiden naar de
geconsolideerde verslagen van banken die volgens nationale verslaggevingskaders
rapporteren, en naar verslagen op individueel niveau (d.w.z. verslagen die op één
enkele juridische entiteit betrekking hebben), overeenkomst de CRR. Het
evenredigheidsbeginsel is naar behoren in aanmerking genomen door onderscheid
te maken tussen verschillende groepen verslaggevende instellingen, afhankelijk van
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de vraag of ze belangrijk of minder belangrijk zijn, of ze op geconsolideerde of op
individuele basis rapporteren en of hun totale activa meer of minder bedragen dan
een materialiteitsdrempel van € 3 miljard.
De Verordening heeft geen effect op de grondslagen voor financiële verslaggeving
die door onder toezicht staande groepen en entiteiten worden toegepast in hun
geconsolideerde overzichten of jaarrekeningen en strekt evenmin tot wijziging van de
grondslagen voor de toezichtsrapportage. Voorts is, in overeenstemming met de
CRR, aan de EBA meegedeeld dat de ECB – als de bevoegde autoriteit – gebruik zal
maken van haar discretionaire bevoegdheid om financiële toezichtinformatie te
verzamelen van belangrijke onder toezicht staande groepen, zoals voorzien in de
technische uitvoeringsnormen voor toezichtsrapportage, ook op het niveau van
individuele en niet-IFRS-banken.
Over de ontwerp-Verordening werd tussen 23 oktober en 4 december 2014 een
openbare raadpleging gehouden, in welke periode in totaal 21 reacties werden
ontvangen.

SUBA-datasysteem
De statistische diensten voor het toezicht gebruiken bij de uitvoering van hun taken
de tools van het SUBA (Supervisory Banking Data System). Met dit nieuwe systeem,
dat in nauwe samenwerking met de NBA's is ontworpen, heeft de ECB de benodigde
datastromen opgezet en een reeks procedures ontwikkeld voor het verzamelen, de
opslag, de verwerking (waaronder validatie en consistentiecontroles), de
geheimhouding, en de basisverspreiding van bankgegevens en metadata voor
toezichtsdoeleinden.

Ad-hocgegevensverzamelingen
Een andere belangrijke taak in 2014 was het ontwerp van het rapportagekader voor
niet-geharmoniseerde gegevenscategorieën, d.w.z. die welke buiten de technische
uitvoeringsnormen van de EBA (ITS) inzake toezichtsrapportage binnen de CRR
vallen. Aanvullende vereisten voor de rapportage van ad-hoctoezicht zijn gericht op
het aanvullen van de ITS-datasets, zodat het SSM over alle gegevens over onder
toezicht staande entiteiten kan beschikken.
Een van de grootste uitdagingen bij de voorbereidende werkzaamheden die vóór
november 2014 zijn uitgevoerd, was de toetsing van de algehele beschikbaarheid
van gegevens uit alle rechtsgebieden, als testcase voor de SSMrisicobeoordelingsmethodologie. Hiertoe werden proeven uitgevoerd die de
bouwstenen werden voor de huidige, niet-gestandaardiseerde
gegevensverzamelingsfuncties van de afdeling Toezichtsstatistieken.
De eenmaal ontwikkelde transmissienormen en -procedures voor het systeem ter
verwerking, validatie en verspreiding van ad-hocgegevensverzamelingen zijn
vervolgens geleidelijk geüpgraded.
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2.5

Informatietechnologie
Tot de IT-oplossingen die werden ontwikkeld voor het opzetten van het SSM
behoorden:
•

Informatiebeheersysteem (IMAS)
Het IMAS (Information Management System) is het belangrijkste instrument
voor de JST's en de inspectieteams ter plaatse en vormt de technische basis
voor geharmoniseerde processen en consistentie bij het toezicht op
kredietinstellingen. Vooral in de beginfase van het gemeenschappelijk toezicht
was het IMAS cruciaal om alle JST's de gemeenschappelijke methodologie en
normen te laten toepassen. Een belangrijke activiteit voor de inbedrijfsstelling
van het IMAS in november was de training van alle toezichthouders die binnen
het SSM werkzaam zijn, bij de ECB én de NBA's, in totaal meer dan
drieduizend gebruikers. De implementatie van het IMAS loopt nog, aangezien er
een breed scala aan informatie verzameld moet worden.

•

Gegevensverzameling, gegevenskwaliteitsbeheer en analyse
De eerste versie van het datasysteem van het Bankentoezicht (SUBA) werd
eind juli 2014 in bedrijf gesteld (zie paragraaf 2.4). Het SUBA is vooral bedoeld
om de ECB in staat te stellen uit alle SSM-lidstaten specifieke
toezichtsgegevens in het XBRL-formaat te ontvangen, overeenkomstig de
technische uitvoeringsnormen van de EBA.

•

Ondersteuning van het vergoedingenkader
De IT-vereisten voor de inning van vergoedingen zijn vastgesteld. Daarbij is ook
rekening gehouden met het resultaat van de openbare raadpleging over de
ontwerp-Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht. Er
is een zelfbedieningsportaal voor banken ontwikkeld, waarmee banken zelf hun
(administratieve) gegevens over de vergoedingen kunnen bijhouden. Via dit
portaal konden in het eerste kwartaal van 2015 voor het eerst gegevens over
vergoedingendebiteuren verzameld worden. Ook werd een aanvang gemaakt
met de werkzaamheden aan de IT-oplossing voor de berekening van de
vergoedingen, waarvan de ontwikkeling begin 2015 van start gaat teneinde de
productie en verwerking van de eerste facturen, die in het derde kwartaal van
2015 worden verwacht, te kunnen ondersteunen.

•

Samenwerking, werkstromen en informatiebeheer
Het IT-project voor het beheer van de contactgegevens van onder toezicht
staande instellingen en het behandelen van mogelijke vragen van deze
instellingen wordt momenteel geïmplementeerd: daarbij is reeds aanzienlijke
vooruitgang geboekt; de eerste functionaliteiten zijn in augustus 2014 in gebruik
genomen. Vooruitlopend op de verwachte toename van de systeembelasting
als gevolg van de invoering van het SSM worden momenteel ook de
infrastructuur en de capaciteit van het documentbeheersysteem geanalyseerd.

•

Gemeenschappelijke IT-diensten
De capaciteit van de ECB moest worden aangepast vanwege het substantieel
toegenomen gebruikersverkeer.
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De verbinding van alle NBA's met de IT-infrastructuur van het
ESCB/Eurosysteem (CoreNet) was daarbij een belangrijk element.
Verschillende oplossingen werden geïmplementeerd, waaronder een
permanente of tijdelijke verbinding met de betrokken NCB's; een rechtstreekse
verbinding zal pas mogelijk worden na de uitrol van de nieuwe versie van de
CoreNet-infrastructuur, die in het eerste kwartaal van 2015 zal plaatsvinden.
Voor de uitwisseling van vertrouwelijke e-mails en documenten tussen
belangrijke instellingen en de ECB is, gezien de tijdsdruk, gekozen voor emailgebruik via het “Transport Layer Security” (TLS 4-protocol). Bij de
implementatie daarvan wordt nauw samengewerkt met de belangrijke
instellingen.

2.6

De alomvattende beoordeling

2.6.1

Reikwijdte, doelstellingen en organisatie
De alomvattende beoordeling waarin de GTM-Verordening voorziet voor de 130
banken waarvan werd verwacht dat ze als belangrijk zouden worden aangemerkt,
was een prudentiële exercitie van ongekende omvang en diepgang, die van start
ging in het najaar van 2013 en werd afgerond met de publicatie van de resultaten op
26 oktober 2014. De CA vormde een belangrijke mijlpaal bij de start van het SSM,
die heeft aangetoond dat het nieuwe systeem een project van enorme omvang aan
kan en tot een goed einde kan brengen binnen een zeer veeleisend tijdskader (zie
ook het in oktober 2014 gepubliceerde Eindverslag van de alomvattende
beoordeling).
De alomvattende beoordeling bestond uit een activakwaliteitsbeoordeling (AQR)
en een stresstest en had drie hoofddoelstellingen:
•

het vergroten van de transparantie door de kwaliteit van de informatie over de
toestand van de banken te verbeteren;

•

het zo nodig vaststellen en uitvoeren van herstelmaatregelen;

•

het bevorderen van vertrouwen door alle belanghebbenden te verzekeren dat
banken fundamenteel gezond en betrouwbaar zijn.

4

Het Transport Security Layer (TLS)-protocol is een mechanisme voor het beveiligen van emailberichten die via een openbaar netwerk (zoals internet) worden verzonden.
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Figuur 7
Kerncijfers over de reikwijdte van de AQR
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De AQR was een momentopname van de juistheid van
de boekwaarde van bancaire activa per 31 december
2013 en vormde een uitgangspunt voor de stresstest.
De AQR werd uitgevoerd door de ECB en de NBA's en
was gebaseerd op een uniforme methodologie en
geharmoniseerde definities. Krachtens de AQR werden
banken verplicht om een tier 1-kernkapitaal (CET1)ratio van minimaal 8% aan te houden. Figuur 7 geeft
een beeld van de omvang van de AQR.
Voor de AQR werd er een gedetailleerde beoordeling
op activaniveau doorgevoerd van ruim 800 specifieke
portefeuilles, die samen goed waren voor 57% van de
risicogewogen activa van de banken.
De stresstest vormde een toekomstgerichte toetsing
van de schokbestendigheid van de bancaire
solvabiliteit in twee hypothetische scenario's, waarin
ook nieuwe, uit de AQR voortvloeiende informatie was
verwerkt. De stresstest werd uitgevoerd door de
deelnemende banken, de ECB en NBA's, in
samenwerking met de EBA, die samen met de ECB en
het Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB) ook
een voor de gehele EU gemeenschappelijke
methodologie ontwierp. In het basisscenario werden
banken verplicht om een minimum CET1-ratio van 8%
aan te houden; in het ongunstige scenario werden ze
verplicht om een minimum CET1-ratio van 5,5% aan te
houden.

Om consistentie en een gelijke behandeling bij zowel de AQR als de stresstest te
waarborgen, voerden centrale ECB-teams een onafhankelijke kwaliteitsborging uit op
het werk van de banken en de NBA's De ECB stond in nauw contact met de NBA's
en beantwoordde meer dan 8000 vragen over de methodologie en processen.
De ECB evalueerde en stelde vragen over de resultaten vanuit een SSM-breed
perspectief, waarbij gebruik werd gemaakt van comparatieve benchmarking, en
verrichte samen met NBA's onderzoek naar specifieke kwesties die naar voren
kwamen. Om tot redelijk conservatieve resultaten te komen, in overeenstemming met
de gemeenschappelijke methodologie, en om een gelijk speelveld te handhaven,
voerde de ECB zo nodig kwaliteitsborgende aanpassingen door in de door de
banken ingediende resultaten van de stresstests. Bij deze kwaliteitsborgingsactiviteit
waren meer dan honderd deskundigen van de ECB betrokken, evenals externe
deskundigen die ondersteuning verleenden.
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2.6.2

Resultaat van de alomvattende beoordeling
De AQR resulteerde in geaggregeerde aanpassingen ten belope van € 47,5 miljard
in de boekwaarde van activa van deelnemende banken per 31 december 2013.
Deze aanpassingen hingen vooral samen met overlopende activa, met name
aanpassingen van specifieke voorzieningen voor niet-retailuitzettingen. Daarnaast
werd het volume aan probleemblootstellingen (non-performing exposures, NPE) bij
de beoordeelde instellingen verhoogd met € 135,9 miljard (wat neerkomt op een
toevoeging van 18%) omdat NPE-definities een geharmoniseerde en vergelijkbare
grondslag kregen, die onder andere inhield dat tolerantie als aanleiding voor de NPEstatus werd onderzocht. De uitkomsten van de AQR kwamen niet alleen tot uiting in
directe aanpassingen van de huidige boekwaarden, maar ook in de raming van de
kapitaaltoereikendheid van banken in hypothetische scenario's die in de stresstest
werden gesimuleerd.
Uit de alomvattende beoordeling is in totaal een kapitaaltekort van € 24,6 miljard
naar voren gekomen. Tussen 1 januari en 30 september 2014 haalde de
deelnemende banken in totaal € 57,1 miljard aan kapitaal op, waardoor het
vastgestelde kapitaaltekort dienovereenkomstig werd verminderd. Nadat deze
kapitaalmaatregelen in aanmerking waren genomen, bleef een tekort van € 9,5
miljard over, verdeeld over dertien banken.
De kapitaalbehoefte van elk van de 25 banken met een tekort is weergegeven in
Tabel 4.
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Tabel 4
Banken met een tekort aan kapitaal na de alomvattende beoordeling
Eindverslag: kapitaaltekort

DGMSI/II
Naam bank

CET1-ratio bij
aanvang

CET1-ratio na
AQR

CET1-ratio
basisscenario

CET1-ratio
ongunstig
scenario

%
(RGA als in
het
ongunstige
scenario)

Eindverslag:
netto in
aanmerking
komend kapitaal
dat t/m 3e kw.
2014 is
opgehaald (in €
mln.)

(in € mln.)

Banken1 die ultimo 2013 een kapitaaltekort hadden dat in het derde kwartaal van 2014 was gedekt.
Cooperative Central Bank

-3,7%

-3,7%

-3,2%

-8,0%

-13,5%

1.169

1.500

Bank of Cyprus

10,4%

7,3%

7,7%

1,5%

-4,0%

919

1.000

Veneto Banca

7,3%

5,7%

5,8%

2,7%

-2,8%

714

740

Banco Popolare

10,1%

7,9%

6,7%

4,7%

-1,3%

693

1.760

Piraeus Bank

13,7%

10,0%

9,0%

4,4%

-1,1%

660

1.000

Banca Popolare di Sondrio

8,2%

7,4%

7,2%

4,2%

-1,3%

318

340

Münchener Hypothekenbank

6,9%

6,9%

5,8%

2,9%

-2,6%

229

410

15,2%

14,7%

12,7%

3,4%

-2,1%

200

200

C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat

5,7%

5,7%

5,7%

5,5%

-2,3%

130

250

Banca Popolare dell’Emilia Romagna

9,2%

8,4%

8,3%

5,2%

-0,3%

130

760

Liberbank

8,7%

7,8%

8,5%

5,6%

-0,2%

32

640

Credito Valtellinese2

8,8%

7,5%

6,9%

3,5%

-2,0%

377

415

5.571

9.015

AXA Bank Europe

TOTAAL

Banken1 die ultimo 2013 een kapitaaltekort hadden en die in staat zijn dit aan te vullen zonder kapitaal te hoeven aantrekken, eveneens volgens het Eindverslag van de
alomvattende beoordeling (Aggregate report on the comprehensive assessment)
National Bank of Greece

10,7%

7,5%

5,7%

-0,4%

-5,9%

3.433

2.500

Dexia3

16,4%

15,8%

10,8%

5,0%

-0,6%

340

-

Nova Ljubljanska banka

16,1%

14,6%

12,8%

5,0%

-0,5%

34

-

Nova Kreditna Banka Maribor

19,6%

15,7%

12,8%

4,4%

-1,1%

31

-

Eurobank

10,6%

7,8%

2,0%

-6,4%

-11,9%

4.630

2.860

8.468

5.360

684

520

TOTAAL
Banken1 met een kapitaaltekort dat binnen 6 of 9 maanden moet worden gedekt d.m.v. in de kapitaalplannen beschreven, passende maatregelen
Banca Popolare di Milano

7,3%

6,9%

6,5%

Banca Popolare di Vicenza

9,4%

7,6%

Monte dei Paschi di Siena

10,2%

7,0%

Banca Carige

4,0%

-1,5%

7,5%

3,2%

-2,3%

683

460

6,0%

-0,1%

-5,6%

4.250

2.140

5,2%

3,9%

2,3%

-2,4%

-7,9%

1.835

1.020

Banco Comercial Português

12,2%

10,3%

8,8%

3,0%

-2,5%

1.137

-10

Oesterreichischer Volksbanken-Verbund

11,5%

10,3%

7,2%

2,1%

-3,4%

865

-

permanent tsb

13,1%

12,8%

8,8%

1,0%

-4,5%

855

-

Hellenic Bank

7,60%

5,20%

6,20%

-0,50%

-5,99%

277

100

TOTAAL

10.586

4.230

ALGEHEEL TOTAAL

24.625

18.605

1 Cijfers afkomstig uit het Eindverslag van de omvattende beoordeling (ECB), oktober 2014.
2 Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa (‘Credito Valtellinese’) wordt beschouwd als een minder belangrijke instelling en valt onder het indirecte toezicht dat de
ECB in het kader van het SSM uitoefent. Er zijn al passende maatregelen genomen om het tekort aan te pakken.
3 Rekening houdend met het plan voor de ordelijke afwikkeling van deze instelling, die profiteert van een staatsgarantie, is het niet nodig om, naar aanleiding van de uitkomsten van
de alomvattende beoordeling, kapitaal te blijven aantrekken.

Het tekortcijfer op zich geeft slechts een gedeeltelijk beeld van de algehele resultaten
van de beoordeling. Ook de geprojecteerde verandering in het kapitaal als gevolg
van de totale CA (zowel de AQR als de stresstest) moet worden meegenomen. In het
ongunstige scenario van de stresstest zou het totale beschikbare kapitaal van de
banken in 2016 naar verwachting met circa € 215,5 miljard zijn gedaald (22% van het
door de banken aangehouden kapitaal) en zouden de risicogewogen activa met circa
€ 860 miljard zijn toegenomen; als dit zou worden opgenomen als kapitaalvereiste op
drempelniveau, dan zou het totale kapitaaleffect in het ongunstige scenario uitkomen
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op € 262,7 miljard. Dit kapitaaleffect leidde tot een daling van de CET1-ratio voor de
mediane deelnemende bank met 4,0 procentpunt, van 12,4% naar 8,3% in 2016.
Grafiek 3
Totale impact op kapitaal (AQR + ongunstig scenario)
(CET1 in € miljard)
300
250

47.2

200
150
181.7
100

262.7
215.5

50
0

33.8
Effect AQR¹

Verlaging beschikbaar
Scenario
kapitaal a.g.v. stresstest waardevermindering
kapitaal

Vereist aanvullend
kapitaal a.g.v.
verhoging RGA (door
AQR en stresstest)

Scenario
waardevermindering
kapitaal plus effect op
vereist kapitaal

1 AQR gecorrigeerd voor belastingeffecten en verrekende portefeuillegaranties
N.B.: De gevolgen voor het beschikbare en het vereiste kapitaal worden vanaf 2016 berekend volgens het ongunstige
stresstestscenario.

Deze resultaten laten zien dat het ongunstige scenario het strengste scenario is dat
tot dusver in EU-brede stresstests is gehanteerd. De macrofinanciële stress bestreek
een periode van drie jaar, en niet twee, zoals in eerdere stresstests, waardoor deze
test naar verhouding streng was.
De alomvattende beoordeling resulteerde in een substantiële vergroting van de
transparantie van de bankbalansen, doordat de resultaten op het niveau van de
afzonderlijke banken in zeer gedetailleerde rapportageformaten werden
gepubliceerd. De eis dat banken een kapitaaltekort aanvullen binnen zes of negen
maanden, afhankelijk van de oorzaak van het tekort, vormt een sterke stimulans voor
het proces van balansherstel. Beide zouden moeten bijdragen tot een groter
vertrouwen bij alle belanghebbenden in de fundamentele gezondheid van het
bankenstelsel in het eurogebied.
Voor meer informatie over de follow-up van de alomvattende beoordeling, zie
paragraaf 3.1.
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3

Het SSM in praktijk brengen
De ECB heeft haar taken als toezichthouder officieel op zich genomen op 4
november 2014, één jaar na de inwerkingtreding van de GTM-Verordening. De
uitkomsten van de alomvattende beoordeling werden op 26 oktober 2014
bekendgemaakt en de vervolgacties daarop vormden een natuurlijk beginpunt, al
werden er in deze operationele fase ook andere belangrijke stappen gezet bij de
voorbereiding van de toezichtswerkzaamheden in 2015, en wel de ontwikkeling van
de methodologieën voor alle horizontale en specialistische diensten en het opzetten
van het kader voor de samenwerking met de NBA's bij het toezicht op minder
belangrijke instellingen.

3.1

De vervolgacties op de alomvattende beoordeling
De alomvattende beoordeling heeft het SSM een grote rijkdom aan data en
kwalitatieve informatie opgeleverd over de instellingen die onder direct toezicht van
de ECB staan. Daarmee hadden de JST's een solide basis om op 4 november 2014
hun toezichtsverantwoordelijkheden op zich te nemen.
In de maanden na publicatie van de einduitkomsten van de alomvattende
beoordeling was het voor de JST's een topprioriteit om alle relevante bevindingen in
hun reguliere werkzaamheden te integreren. In die tijd hebben de JST's de
gedetailleerde bevindingen uitgebreid besproken met de betreffende instellingen.

3.1.1

In de SREP-besluiten voor 2015 meegenomen bevindingen
Voor banken die onder direct toezicht van de ECB staan, werden de uitkomsten van
de alomvattende beoordeling meegenomen in de Procedure voor Prudentiële
Toetsing en Evaluatie (SREP), die richting geeft aan het toezicht op
kredietinstellingen. Op grond van de uitkomsten van de SREP wordt bepaald of er
aanvullende toezichtsmaatregelen moeten worden genomen, bijvoorbeeld door
aanvullende eisen te stellen aan de eigen middelen, de verslaggeving of de liquiditeit
van de onder toezicht staande instelling (zie ook paragraaf 3.2).
Pijler 2-maatregelen die banken op grond van SREP-besluiten moesten nemen,
werden zo aan twee groepen bevindingen gekoppeld: i) kwesties die direct uit het
lopende toezicht gedurende het jaar naar voren kwamen en ii) bevindingen die direct
voortvloeiden uit de alomvattende beoordeling. De twee vulden elkaar aan, want de
alomvattende beoordeling was niet zo opgezet dat alle soorten risico's beoordeeld
werden. Liquiditeitsrisico's waren bijvoorbeeld alleen voorwerp van het lopende
toezicht.
De vervolgacties gingen verder dan de kwantitatieve bevindingen van de
alomvattende beoordeling. Zo bleek in een aantal gevallen dat banken die moeite
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hadden de voor de AQR gevraagde gegevens te verstrekken, kampten met
structurele zwakheden in hun datasystemen, dat was met name het geval bij
instellingen die kort tevoren waren gefuseerd of een andere bank hadden
overgenomen. De JST's hebben daarom de dringende noodzaak om de systemen
van deze banken te verbeteren in hun planning opgenomen.

3.1.2

Gevolgen voor de jaarstukken van de banken voor 2014
De kwantitatieve bevindingen van de AQR moesten zo veel mogelijk tot uiting komen
in de jaarstukken van de banken. De belangrijkste bevindingen van de AQR hadden
betrekking op:
•

herrubricering van "performing" (veilige blootstelling) naar "NPE"
(probleemblootstelling) en de hoogte van voorzieningen voor individuele
kredietdossiers die tijdens de AQR zijn beoordeeld;

•

het beleid voor de gezamenlijke voorzieningen en de onderliggende
voorzieningenmodellen of -processen;

•

modellen en processen voor de aanpassing van de kredietwaardering (CVA,
credit value adjustment).

Om een goede onderlinge afstemming te waarborgen, heeft de ECB met de grote
auditfirma's uitgebreid overlegd over een passende manier om met de uiteenlopende
bevindingen inzake de financiële verslaggeving van de banken om te gaan; de JST's
hebben bepaalde kwesties vervolgens met de banken zelf opgenomen.
In december 2014 hebben de JST's in een bijeenkomst met de relevante banken de
uitvoering besproken van herstelmaatregelen en van prudentiële of financieeladministratieve aanpassingen. Alle instellingen die aan de AQR hebben
deelgenomen, kregen een overzicht van alle bevindingen van de AQR, uitgesplitst
naar soort en portefeuille, alsmede nadere gegevens over de uitkomsten van de
beoordeling van individuele kredietdossiers.
In een schriftelijke reactie aan de ECB hebben de banken uiterlijk eind januari 2015
voor alle vereiste herstelmaatregelen aangegeven hoe zij die denken uit te voeren. In
januari 2015 hebben de JST's verder contact opgenomen met de externe/statutaire
accountant voor een onafhankelijke visie op eventuele aandachtspunten en
voorgestelde maatregelen. Bovendien hebben de JST's toezichtsbeoordelingen
uitgevoerd. Daarmee kunnen ze nauwlettend volgen hoe de banken de bevindingen
van de AQR ten uitvoer leggen en zo nodig toezichtsmaatregelen nemen of andere
eisen aan de verslaggeving stellen.

3.1.3

Kapitaalplannen
Uit de alomvattende beoordeling bleek dat de kapitaalratio's van 25 banken onder de
gestelde drempelwaarden lagen (8% CET1-ratio voor de AQR en het basisscenario
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van de stresstest en 5,5% CET1-ratio voor het ongunstige scenario van de
stresstest). Deze banken is gevraagd om binnen twee weken na de bekendmaking
van de resultaten kapitaalplannen in te dienen waarin wordt uiteengezet hoe de
tekorten zullen worden gedekt.
De banken dienen de geconstateerde kapitaaltekorten te dekken, en wel binnen zes
maanden na de publicatiedatum van de tekorten uit de AQR en het basisscenario
voor de stresstest die naar voren zijn gekomen en binnen negen maanden voor
tekorten die uit het ongunstige stresstestscenario naar voren zijn gekomen. De
periode van zes c.q. negen maanden gaat in op de datum in oktober 2014 waarop de
uitkomsten van de alomvattende beoordeling bekendgemaakt werden.
Zoals tijdens de alomvattende beoordeling is meegedeeld, wordt van de banken
verwacht dat zij, in hun plannen om hun kapitaalpositie zo te versterken dat zij aan
de gestelde eisen voldoen, allereerst particuliere financieringsbronnen aanboren,
waaronder:
•

ingehouden winst;

•

lagere bonusuitkeringen;

•

uitgifte van gewone aandelen;

•

een afdoende voorwaardelijk-kapitaalpositie

•

verkoop van geselecteerde activa tegen marktprijzen of vermindering van naar
risico gewogen activa (RGA) die verband houden met herstructureringsplannen
die met de Europese Commissie zijn afgesproken.

Alle banken hebben de vereiste kapitaalplannen binnen twee weken na
bekendmaking van de uitkomsten ingediend. De JST's hebben beoordeeld of de in
de plannen uiteengezette maatregelen voldeden aan de criteria voor
herstelmaatregelen en afdoende waren om het tekort te dekken; zo nodig hebben zij
om aanvullende maatregelen gevraagd.
De Raad van Toezicht heeft in december 2014 nota genomen van de laatste set
kapitaalplannen van de banken waarbij een kapitaaltekort was geconstateerd en van
de daarmee samenhangende voorstellen van de JST's. Deze plannen en voorstellen
zijn meegenomen in de SREP-besluiten. Het bankentoezicht van de ECB blijft de
tenuitvoerlegging van de kapitaalplannen nauwgezet volgen gedurende de zes tot
negen maanden die de banken daarvoor gekregen hebben.

3.1.4

Monitoring van de herstelmaatregelen
De JST's hebben alle geplande kapitaalmaatregelen op uitvoerbaarheid,
haalbaarheid en geloofwaardigheid getoetst. In veel gevallen werden diverse
overlegronden met de banken gehouden. Waar nodig zijn de
kapitaalplanmaatregelen die in de SREP-besluiten zijn opgenomen aan de
instellingen gecommuniceerd. In het kader van het lopend toezicht op de instellingen
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is met de vervolgmaatregelen begonnen. De JST's hebben de uitvoering van deze
maatregelen bewaakt door voortdurend met de banken te overleggen en zo nodig
bestaande colleges van toezichthouders in te schakelen.
In het kader van dit monitoringproces hebben de JST's niet alleen de uitvoering van
de kapitaalplanmaatregelen, maar ook de verwerking van de uitkomsten van de AQR
in de financiële verslaggeving van de banken nauwlettend gevolgd. Zo nodig zijn
aanvullende administratieve voorzieningen met de accountants en het management
van de banken besproken en zijn in de financiële verslaggeving van de banken of in
de SREP-besluiten prudentiële voorzieningen opgenomen. Bovendien hebben de
JST's met de banken mogelijke maatregelen besproken om de geconstateerde
zwakke punten te dekken.

3.1.5

Werk aan nationale opties en discretionaire bevoegdheden
Een ander belangrijk aspect dat duidelijk uit de resultaten van de alomvattende
beoordeling naar voren kwam, was de impact van de door het CRD IVwetgevingspakket geboden nationale opties en discretionaire bevoegdheden. Die
bleken belangrijke gevolgen te hebben voor de kwaliteit van het CET1-kapitaal van
afzonderlijke banken en voor de consistentie van de definitie die daarvoor in de
diverse lidstaten wordt gehanteerd.
De opties en discretionaire bevoegdheden bieden de lidstaten c.q. de relevante
bevoegde autoriteiten de mogelijkheid bepaalde keuzes te maken bij de toepassing
van toezichtsregels. Dat impliceert dat deze keuzes tot november 2014 op nationaal
niveau werden gemaakt. Aangezien de alomvattende beoordeling is uitgevoerd
binnen het toen geldende juridisch kader, kwamen de door de NBA's uitgeoefende
discretionaire bevoegdheden tot uiting in de berekening van de kapitaalratio's, die
uiteindelijk zijn afgezet tegen de vastgestelde drempelwaarden teneinde tekorten op
te sporen. Dit betekent dat nationale beslissingen uit het verleden (bijvoorbeeld bij de
vaststelling van de overgangspercentages voor de aftrek van CET1-kapitaal)
implicaties hadden, en hebben, voor de samenstelling en kwaliteit van het kapitaal.
Aanzienlijke verschillen zijn het gevolg, met name in de mate waarin banken
profiteren van overgangsaanpassingen van hun CET1-berekening.
Er is inmiddels een speciale werkstroom opgezet die de implicaties van de door de
NBA's uitgeoefende opties en nationale discretionaire bevoegdheden zorgvuldig zal
onderzoeken en zijn bevindingen aan de Raad van Toezicht zal rapporteren.

3.2

Voorbereiding van de werkzaamheden in 2015
Eind 2014 waren twee essentiële mijlpalen bij de voorbereidingen voor de
toezichtswerkzaamheden in 2015 bereikt:
•

de SREP-ontwerpbesluiten die in 2015 moeten worden uitgevoerd;
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•

3.2.1

de strategische en operationele planning voor 2015, inclusief de belangrijkste
prioriteiten van het SSM.

SREP-besluiten
De SREP is een overkoepelende procedure van prudentiële toetsing en evaluatie die
jaarlijks wordt uitgevoerd en als voornaamste doel heeft te waarborgen dat niet
alleen het kapitaal en de liquiditeit van banken, maar ook hun interne governance,
strategieën en processen toereikend zijn voor een gedegen beheersing en dekking
van hun risico's.
De SREP is het belangrijkste toezichtsinstrument om het hele scala van deze risico's
aan te pakken, op grond van de bevindingen bij het lopend toezicht, inspecties ter
plaatse en andere toezichtswerkzaamheden. De SREP geeft toezichthouders de
bevoegdheid een breed scala van maatregelen op te leggen, zoals extra kapitaal- en
vermogenseisen en veranderingen in het risicobeheer. Deze maatregelen worden in
het SREP-besluit aan de banken gecommuniceerd.
Aangezien de ECB pas op 4 november 2014 haar taken op zich genomen heeft, zijn
de in 2014 voorbereide SREP-besluiten (die in 2015 worden geïmplementeerd) het
resultaat van een buitengewone, eenmalige procedure.
•

De conclusies van de door de NBA's uitgevoerde SREP zijn in het kader van de
algehele overdracht grotendeels overgenomen in de SREP-besluiten van de
ECB.

•

De SREP-besluiten zijn grotendeels gebaseerd op de kwantitatieve en
kwalitatieve resultaten van de alomvattende beoordeling en, waar van
toepassing, op de beoordeling van de kapitaalplannen van de banken.

Rekening houdend met de aard, omvang en complexiteit van de bedrijfsactiviteiten
van de instelling wordt in het SREP-kapitaalbesluit bepaald welk bedrag nodig is voor
een gedegen risicodekking, overeenkomstig de minimumvereisten voor de
alomvattende beoordeling. Een uitdaging bij het opstellen van de SREP-besluiten in
2014 (die in 2015 moeten worden uitgevoerd) was de noodzaak om de diversiteit van
de op uiteenlopende nationale methodologieën gebaseerde kapitaaleisen te
combineren met voldoende consistentie in de vereiste hoogte en kwaliteit van het
kapitaal voor het gehele SSM.
Bij het bepalen of er specifieke liquiditeitseisen moesten worden opgenomen in de (in
2015 uit te voeren) SREP-besluiten, hebben de JST's zowel de voorgestelde
besluiten als de evaluaties van de liquiditeits- en financieringsrisico's van de NBA's
grondig bestudeerd en hebben zij besloten specifieke aanvullende kwantitatieve of
kwalitatieve eisen te stellen waar materiële risico's dat rechtvaardigden. Een van de
uitdagingen bij het toelichten van het liquiditeitsbesluit is dat de minimumeisen die
aan de liquiditeit worden gesteld per land aanzienlijk verschillen: sommige NBA's
hebben bindende eisen vastgesteld, andere niet.
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De besprekingen over de in 2015 uit te voeren SREP-besluiten zijn ruim vóór 4
november 2014 begonnen en zijn voorbereid door de JST's. Vanuit organisatorisch
oogpunt was het voorbereidingsproces van de SREP-besluiten een belangrijke
bevorderende factor bij de teamintegratie, het uitwisselen van informatie en
standpunten en het vergroten van de kennis van en het overzicht over het toezicht bij
de afzonderlijke JST's. Indien nodig werden colleges van toezicht bijeengeroepen
waarin ook de EBA zitting had.
Het voorbereidingsproces voor de SREP-besluiten voor 2016 zal anders verlopen.
Het ECB-Bankentoezicht heeft een gemeenschappelijke methodologie ontwikkeld,
die profiteert van de bestaande kennis en best practices bij de NBA's. Deze
methodologie wordt behandeld in de Toezichtshandleiding, beschreven in de Gids
voor bankentoezicht en momenteel in de praktijk getest op robuustheid en
verbeterpunten (zie ook paragraaf 3.3).
In lijn met de EBA-richtlijnen inzake gemeenschappelijke procedures en
methodologieën voor de SREP omvat de SSM-Procedure voor Prudentiële Toetsing
en Evaluatie:

3.2.2

•

het risicobeoordelingssysteem (risk assessment system, RAS). Hiermee
worden de risiconiveaus en de beheersingsmaatregelen bij de
kredietinstellingen beoordeeld. Voor de RAS hebben de JST's intensief
samengewerkt met de horizontale diensten door alle aspecten van het systeem
doorlopend in de praktijk te testen om mogelijke methodologische problemen op
te sporen en precies af te stemmen;

•

een uitgebreide analyse van de ICAAP en de ILAAP (de interne solvabiliteitsrespectievelijk liquiditeitsbeoordelingsprocedure) die de instelling hanteert;

•

een methodologie voor de kwantificering van kapitaal en liquiditeit waarmee,
rekening houdend met de uitkomsten van de risicobeoordeling, de kapitaal- en
liquiditeitsbehoeften van kredietinstellingen worden vastgesteld.

De strategische en operationele planning voor 2015
De uitkomsten van de SREP vormen ook een belangrijk ingrediënt van de
strategische en operationele planning. Ze hebben met name een directe impact op
de reikwijdte en diepgang van de werkzaamheden die, al dan niet ter plaatse, voor
een bepaalde instelling worden uitgevoerd.
De prioriteiten voor het SSM-toezicht in 2015, die in november 2014 door de Raad
van Toezicht zijn vastgesteld, bevorderen de wisselwerking tussen verticale en
horizontale benaderingen en geven ook een belangrijke rol aan thematische
controles. In het voor elke belangrijke bank opgestelde programma voor
toezichtsonderzoek (supervisory examination programme, SEP) worden de
belangrijkste toezichthoudende werkzaamheden beschreven die worden verricht om
de risico's te bewaken en de geconstateerde tekortkomingen aan te pakken. SEP's
hebben betrekking op:
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•

de lopende toezichthoudende werkzaamheden van de JST's;

•

inspecties ter plaatse;

•

onderzoek van interne modellen.

Het opstellen van de SEP's voor 2015 is in de voorbereidingsperiode van start
gegaan en in december 2014 afgerond. Het betrof een gezamenlijke operatie van de
JST's en de horizontale diensten van de ECB, die gecoördineerd werd door de ECBAfdeling Planning en Coördinatie SEP (zie paragraaf 3.3.1).
Vanaf september 2014 hebben de JST's in intensief teamoverleg de SEP's voor alle
belangrijke instellingen gepland. Dankzij de uitgebreide kennis op toezichtsgebied
van de NBA's en hun ervaring met de risico's die de belangrijke instellingen lopen,
konden de SEP's profiteren van bottom-up informatie. Om een efficiënte inzet van
mensen en middelen en een strikte en consistente aanpak van het toezicht op alle
belangrijke instellingen te waarborgen, varieert de intensiteit van het toezicht. Deze is
afhankelijk van de waarschijnlijkheid dat de risico's bij een instelling materieel
worden en van hun gevolgen voor de entiteit zelf en voor het gehele stelsel.
In alle SEP's zijn reguliere werkzaamheden opgenomen die elk jaar terugkeren,
ongeachte de economische omstandigheden. De SEP's voor 2015 omvatten:
•

thematische werkzaamheden in lijn met de prioriteiten voor het toezicht in 2015;

•

op specifieke instellingen toegesneden werkzaamheden van de JST's.

Bij de uitvoering van deze werkzaamheden wordt een op risico gebaseerde,
proportionele aanpak gevolgd. Belangrijke instellingen worden in risicocategorieën
ingedeeld met voor elke categorie een toezichtsintensiteit die afhangt van de
risicoscore, omvang en complexiteit van de instelling. Voor elke risicocategorie is,
afhankelijk van de intensiteit van het toezicht, bepaald welke werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd en hoe vaak dat moet gebeuren. Dit pakket is
opgenomen in de SEP's en vormt de ondergrens voor de toezichtsintensiteit van alle
belangrijke instellingen.

3.3

Methodologieën vaststellen voor alle horizontale en
specialistische diensten
Het is een belangrijke doelstelling van het SSM om in alle lidstaten gelijke
voorwaarden te scheppen voor de behandeling van banken qua toezicht en
regelgeving. Het is de taak van de horizontale en specialistische diensten van de
ECB om:
•

harmonisatie van de toezichtsbenaderingen te stimuleren;

•

een diepgravende benadering van het bankentoezicht te bevorderen;

•

de samenwerking en communicatie binnen en buiten het SSM te versterken.
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Het streven naar harmonisatie richt zich op die gebieden waar de nationale regels en
werkwijzen van elkaar afwijken. In dat verband inventariseert het Bankentoezicht van
de ECB de bestaande nationale praktijken op toezichtsgebied, ontwikkelt normen,
toetst en verfijnt geharmoniseerde toezichtsmethodologieën, voert
kwaliteitsborgingscontroles uit en meet de doeltreffendheid van de uitgevoerde
activiteiten en de genomen maatregelen.
Om de uitwisseling van informatie en de coördinatie tussen de toezichthouders van
de ECB en de NBA's vlot te laten verlopen, zijn voor alle afdelingen binnen de
horizontale en specialistische diensten expertisenetwerken opgezet met deskundigen
van zowel het ECB-Bankentoezicht als de NBA's van deelnemende lidstaten. Zulke
netwerken maken de kennis die binnen de NBA's beschikbaar is beter toegankelijk
en garanderen best practices, hoge normen en consistentie bij het vaststellen van
beleid.

3.3.1

Planning
De ECB-afdeling Planning en Coördinatie SEP verzorgt de algehele strategische en
operationele planning voor het SSM en bewaakt de uitvoering van de strategische
doelstellingen en de toezichthoudende werkzaamheden. Daarbij werkt ze nauw
samen met andere collega's bij het ECB-Bankentoezicht.
Bij de strategische planning stuurt deze afdeling het proces waarin de
toezichtsprioriteiten van het SSM voor het komende jaar worden vastgesteld. Ook
stelt ze jaarlijks de minimale toezichtsintensiteit vast en houdt daarbij rekening met
het risicoprofiel en de systemische impact van de instellingen én met de
onderwerpen waaraan bij het toezicht prioriteit wordt gegeven.
In het kader van de operationele planning ondersteunt de afdeling de JST's bij het
opstellen van de SEP's voor alle belangrijke bankgroepen die onder het directe
toezicht van de ECB staan. Zo vertaalt zij de prioriteiten van het toezicht in concrete
toezichtstaken die aansluiten bij de desbetreffende minimale toezichtsintensiteit.
Verder coördineert de afdeling de planning van het (niet ter plaatse verrichte)
lopende toezicht, de inspecties ter plaatse en het onderzoek van de interne
modellen.
De afdeling Planning is bovendien belast met de monitoring van de uitvoering van
de strategische doelen en de vastgestelde jaarlijkse toezichtswerkzaamheden van
het SSM. De afdeling is daarom begonnen monitoringinstrumenten te ontwikkelen,
zoals voortgangsverslagen voor diverse doelgroepen binnen het Bankentoezicht van
de ECB en management-informatiesystemen, bijvoorbeeld een strategisch
managementdashboard. Deze instrumenten verschaffen essentiële informatie,
waarmee het management zijn beslissingen kan onderbouwen en die de JST's en de
bankentoezichthouders van de ECB in het kader van de SEP's kunnen gebruiken bij
de inspecties ter plaatse en het onderzoek van de interne modellen.
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3.3.2

Methodologie- en Normontwikkeling
Actuele toezichtsnormen en -methodologieën zijn onontbeerlijk wil het toezicht
effectieve en efficiënte resultaten opleveren. De methodologieën voor het toezicht
zijn voortdurend in beweging, niet het minst vanwege het werk dat de internationale
normalisatie-instituten hebben verricht om de financiële regelgeving wereldwijd te
harmoniseren en het voortdurende streven binnen de EU om het single rulebook
verder te ontwikkelen. De ECB wil haar methodologieën niet alleen in lijn houden met
de voornaamste toezichtspraktijken, maar op dit gebied ook een voortrekkersrol
spelen.
De afdeling Methodologie- en Normontwikkeling van de ECB ontwikkelt niet alleen
methodologieën en normen voor het toezicht maar faciliteert en ondersteunt ook de
geharmoniseerde toepassing ervan door alle NBA's van de deelnemende lidstaten.
De afdeling werkt ook samen met de EBA en andere internationale normalisatieinstellingen, zoals het Bazels Comité voor het bankentoezicht, om overlap te
voorkomen en maximale synergie te bereiken. De afdeling is verder belast met de
samenstelling en het bijhouden van de Toezichtshandleiding (zie paragraaf 2.2.1).

Verfijning van de SREP-methodologie
De SREP-methodologie wordt momenteel in de praktijk getest, zodat praktische tips
en verbeterpunten kunnen worden verzameld.
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Figuur 8
Praktijktests van belangrijke instellingen ten behoeve van de SREP-methodologie 5
Na
• 19 landen
• Gemeenschappelijk
Toezichtsmechanisme
(SSM)
• 1 methodologie voor het
gehele SSM
• 1 geïntegreerd ITsysteem
• consistente interpretatie
EBA-richtlijnen
• volledige naleving EBArichtlijnen
• consistente kwantitatieve
cijfers
• consistente richtlijnen
deskundige oordelen
• geen verschillen in
nadruk op kwantitatieve
en kwalitatieve
beoordeling
• gebaseerd op best
practices uit hele EU
• op empirische basis en
toekomstgericht
• op zelfde manier
geïnterpreteerd en
opgevat
(gemeenschappelijke
training)

Voor
• 18 landen
• 18 toezichthoudende
autoriteiten
• 18 verschillende
methodologieën
• 18 interpretaties van
EBA-richtlijnen
• verschillende
kwantitatieve cijfers
• verschillende richtlijnen
voor oordelen van
deskundigen
• verschillen in nadruk op
kwantitatieve en
kwalitatieve beoordeling
• niet altijd toekomstgericht

praktijktests

september 2014

maart 2015

• Raad van Toezicht keurt
eerste SREP –
methodologie voor de
“praktijktests” goed”

• herziene, verbeterde en
volledig operationele
methodologie volledig
goedgekeurd voor SREPbesluit 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•

57 belangrijke instellingen
120 mensen verspreid over DG’s MS I, II, III en IV
volledige betrokkenheid van de NBA’s en kennisuitwisseling
operationele methodologie die gebruikmaakt van gemeenschappelijk(e) IT-platform,
gegevens, processen en procedures
opbouwen van communicatiekanalen ter ondersteuning van lopend toezicht
goedgekeurde methodologie voor het SREP-besluit 2015
gedetailleerde analyse (risico voor risico) van alle risico’s m.b.t. kapitaal, liquiditeit,
interne governance, risicobeheersing en bedrijfsmodellen
aanwijzen van aandachtsgebieden voor proces van voortdurende verbetering van de
methodologie
uitrol en ingebruikname van ECB’s gemeenschappelijk IT-platform voor het toezicht
(IMAS) en opzetten rijke kennisdatabase en documentenopslagfaciliteit, vooruitlopend
op SREP 2015

Bijna de helft van de onder toezicht staande belangrijke instellingen valt onder dit
testprogramma, waarbij meer dan 120 medewerkers van het ECB-Bankentoezicht
direct zijn betrokken.
De praktijktesten zijn vooral bedoeld om:
•

5

de methodologie te ijken en bij te slijpen en de processen die ten grondslag
liggen aan SREP 2015 te operationaliseren;

Litouwen viel niet onder het praktijktestprogramma.

Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2014, maart 2015

61

•

toezichthouders de gelegenheid te geven hun banken beter te leren kennen,
zich het proces eigen te maken en de nieuwe methodologie, systemen en
rapporten in te voeren (leren door te testen);

•

het gebruik van IMAS en IMAS-rapportages te bevorderen;

•

met hulp van de JST's/NBA's meer best practices te signaleren;

•

doeltreffende en duurzame communicatiekanalen en -processen tussen de
horizontale afdelingen, de JST's en de NBA's te implementeren.

Het praktijktestprogramma toetst de Toezichtshandleiding (die een heel hoofdstuk
over de SREP bevat), niet alleen in technisch-methodologische zin, maar ook in de
praktijk. Daartoe heeft de afdeling Methodologie- en Normontwikkeling het IMAS
volledig afgestemd op de SREP, voor enkele honderden ECB- en NBAtoezichthouders trainingen in SREP-methodologie georganiseerd en hoogwaardige
gegevens in het IMAS opgenomen teneinde de efficiënte implementatie van de
methodologie te vergemakkelijken.
Voor 2015 staat voor deze afdeling de implementatie van de SREP-methodologie op
het programma, en meer in het algemeen het bijwerken van de
Toezichtshandleiding, zodat deze aan de hoogste normen voldoet.

3.3.3

Risicoanalyse
De afdeling Risicoanalyse SSM:
•

volgt de veranderingen in het algehele risicoklimaat in de deelnemende
lidstaten;

•

verricht nadere, diepgaande risicoanalyses voor een breed palet aan
risicocategorieën en -onderwerpen;

•

ondersteunt de JST's bij hun toezichthoudende werkzaamheden;

•

signaleert de behoeftes op het gebied van toezichtsrapportages bij het
Bankentoezicht van de ECB;

•

administreert de omzetting van deze behoeftes in (wijzigingen van)
rechtshandelingen;

•

voert kwantitatieve effectrapportages uit.

Signalering van trends en nieuwe ontwikkelingen in het
risicoklimaat
De afdeling Risicoanalyse SSM voert regelmatig diepgaande risicoanalyses uit en
ondersteunt andere diensten met actuele informatie over de risico's en
kwetsbaarheden waar de bankensector van deelnemende lidstaten op dat moment
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mee te maken heeft. De afdeling heeft tot taak tijdig trends, ontwikkelingen en risico's
die zich aandienen en die meerdere banken raken, te signaleren, zodat verdere
prudentiële toetsing mogelijk is. De afdeling heeft inmiddels, in nauwe samenwerking
met de NBA's, haar eerste beoordeling uitgevoerd van de belangrijkste
bankspecifieke en horizontale risico's in deelnemende lidstaten.
De resultaten leverden belangrijke input op voor de toezichtsprioriteiten van het SSM
in 2015 en werden vervolgens uitgesplitst naar specifieke prioriteiten en
aandachtsgebieden voor de reguliere risicobeoordeling door de JST's. De
beoordeling is ook opgenomen in het werkplan van de afdeling voor 2015, dat
voorziet in nadere analyse van specifieke risicogebieden.

Factsheets over belangrijke instellingen
De afdeling Risicoanalyse SSM heeft in 2014 met andere collega's van het ECBBankentoezicht factsheets over belangrijke instellingen opgesteld en de
implementatie en kwaliteitsborging van deze rapportages gecoördineerd. De
factsheets zijn bedoeld voor de Raad van Toezicht, als informatie en hulpmiddel bij
diens besluitvorming. Voor elke belangrijke instelling is zo'n korte factsheet van twee
bladzijden gemaakt. Kwantitatieve gegevens uit het toezichtsrapportagekader en van
aanbieders van marktgegevens worden daarin gecombineerd met de meest recente
kwalitatieve beoordeling van de werkwijzen en risico's van de bank door de JST.
Alvorens de Raad van Toezicht te voorzien van de eerste factsheets over alle
belangrijke banken, heeft de afdeling Risicoanalyse SSM een beroep gedaan op de
statistische deskundigheid die binnen de ECB aanwezig is om een test te
coördineren die erop gericht was zwakke punten in het productieproces te signaleren
en te herstellen en dataproblemen op te lossen. De afdeling heeft verder zo'n vijftig
trainingssessies georganiseerd om managers van het ECB-Bankentoezicht en de
JST's kennis te laten maken met de factsheets en met hun rol in de productie
daarvan.
Om de Raad van Toezicht een totaaloverzicht te geven van de belangrijke banken
heeft de afdeling Risicoanalyse SSM een samengesteld factsheet opgesteld met een
samengestelde balans en resultatenrekening, alsmede risico-indicatoren en hoe die
zich ontwikkelen.
Omdat vastgoedleningen in eerdere crises een bron van systeemrisico's waren
gebleken, heeft de afdeling met de NBA's samengewerkt aan beknopte factsheets
over de nationale hypotheekmarkten en de daarmee verband houdende producten.

Ad-hocanalyse van specifieke landenrisico's
De afdeling Risicoanalyse SSM heeft voor de Raad van Toezicht en het senior
management van het ECB-Bankentoezicht diverse ad-hocanalyses verzorgd van de
risico's die belangrijke banken lopen als gevolg van hun blootstelling aan bepaalde
landen (bv. de Russische Federatie en Oekraïne). De afdeling heeft verder voor
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banken van de deelnemende lidstaten de blootstelling aan staatsobligaties van het
eigen land onderzocht.

3.3.4

Interne Modellen
De afdeling Interne Modellen draagt de algehele verantwoordelijkheid voor de
harmonisatie en het waarborgen van de consistentie van methodologieën en
processen die worden gebruikt om de interne modellen voor de berekening van de
minimale kapitaalvereisten (pijler 1) te evalueren. De belangrijkste projecten die deze
afdeling in 2014 heeft afgerond, worden hieronder beschreven.

Inventarisatie van de interne modellen
In september 2014 is er een inventarisatie gestart met als doel de belangrijkste
kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te verzamelen om:
•

prioriteiten te stellen en plannen te maken voor de taken die de afdeling Interne
Modellen de komende jaren gaat uitvoeren (bv. de beoordeling van de
implementatieplannen van de belangrijke instellingen);

•

interne modellen in diverse categorieën onder te verdelen op grond van de
beschikbare kwalitatieve informatie over de gehanteerde methodologieën;

•

een verkennende vergelijking uit te voeren van de wijze waarop het toezicht in
de verschillende landen wordt benaderd (bv. verschillen in de manier waarop
toezichthouders opslagen opleggen) en mogelijke uitschieters in een vroeg
stadium te onderkennen.

Breder gezien leverde de inventarisatie ook een uitgebreid overzicht op van de
banken die momenteel interne modellen hanteren en van het aandeel daarvan in de
totale kapitaalvereisten.
Tabel 5
Aandeel interne modellen (IM) in eigenmiddelenvereisten (OFR) banken
Indicatieve cijfers o.b.v. data van COREP en SPE
Soort risico

Aantal banken met interne modellen

% van totale OFR

% van met IM berekende OFR per risicocategorie

Krediet

68

84,1%

53,3%

Operationeel

21

9,4%

46,4%

Markt

37

5,1%

59,8%

CVA

9

1,4%

39,2%
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Modelgoedkeuringsprocedure
Een van de hoofddoelen van de afdeling Interne Modellen is de soliditeit en
consistentie van het toezicht op de interne modellen van de kredietinstellingen te
waarborgen.
De afdeling heeft in 2014 de modelgoedkeuringsprocedure ontwikkeld met de
stappen die moeten worden gezet bij het verlenen van toestemming aan de
instellingen om, overeenkomstig de CRR, hun interne modellen te gebruiken voor de
berekening van hun minimale kapitaalvereisten. Een geharmoniseerd
goedkeuringsproces helpt om tot consistentie en dus tot een gelijk speelveld te
komen.

Benchmarking
Volgens CRD IV moeten de bevoegde autoriteiten ten minste eenmaal per jaar de
consistentie beoordelen van de toezichts- en bancaire praktijken die verband houden
met de interne modellen (m.u.v. de operationele risico's). Daarnaast houdt het
Bazels Comité (BCBS) een tweejaarlijkse vrijwillige monitoring. Hoewel deze
geformaliseerde en regelmatige monitoring zich in eerste instantie beperkt tot
wholesalerisico's, wordt zij mogelijk uitgebreid naar retail- en/of MKB-portefeuilles en
handelsboekrisico's wanneer de BCBS Fundamental Review van de kapitaalnormen
voor het handelsboek eenmaal is afgerond.
Het Bankentoezicht van de ECB is al betrokken geweest bij de EBA- en BCBSexercities, omdat het gehele SSM er in de toekomst aan zal bijdragen. De uitkomsten
van deze benchmarks kunnen aanleiding geven tot maatregelen van de
toezichthouder, zoals onderzoek naar de gehanteerde modellen, de herijking van
parameters en specifieke opslagen en minimumvermogenseisen. Ze zijn ook een
essentieel ingrediënt van het proces van voortdurende monitoring van de modellen,
dat minimaal eenmaal per jaar wordt meegewogen in het SREP-besluit.
De belangrijkste taken van de belanghebbenden bij het SSM worden in Tabel 6
beschreven.
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Tabel 6
Taakverdeling benchmarks
IM (afdeling Interne
Modellen)

NBA

JST

1. Controle datakwaliteit

Kwaliteitscontroles v.d. data,
samen met EBA/BCBS

Volgt uitkomsten d.m.v.
teleconferenties met NBA

2. Voorlopig beoordeling
/ EBA-rapport over bank
in kwestie

Feedback aan JST/IM over
eerste uitkomsten

Feedback van NBA over
eerste uitkomsten

Berekenen en doorgeven
eerste uitkomsten /
Feedback van NBA

Voorbereiding/uitvoering
samen met JST/IM

Voorbereiding/uitvoering
samen met NBA/IM

Voorbereiding/uitvoering
samen met NBA/JST

3. Interviews / Bezoeken
aan de bank
4. Beoordeling bevoegde
autoriteit
5. Herstelmaatregelen
6. Eindverslag

3.3.5

Bijdrage aan eindverslag

Crisisbeheersing
De afdeling Crisisbeheersing heeft verschillende taken, zowel voordat de
levensvatbaarheid van een instelling verslechtert als tijdens dat proces. Ze wordt
systematisch betrokken bij:
•

de beoordeling van de herstelplannen van belangrijke instellingen;

•

de formulering van normen voor herstelplannen en de borging van de
consistentie bij de beoordeling van deze plannen;

•

de toepassing van vroegtijdige-interventiemaatregelen.

De afdeling biedt de JST's deskundige ondersteuning en informatie over
crisisbeheersing, meer in het bijzonder over de levensvatbaarheid van de onder
toezicht staande instellingen. Indien een onder toezicht staande belangrijke instelling
(waarschijnlijk) failliet gaat, wordt de afdeling het contactpunt voor de samenwerking
met de afwikkelingsinstanties. De afdeling geeft collega's van het ECBBankentoezicht ook steun en advies bij kwesties rond minder belangrijke banken.

Crisispreventiemethodologie
In het kader van de ontwikkeling van een crisispreventiemethologie voor het ECBBankentoezicht is deze afdeling nauw betrokken bij de werkzaamheden op het
gebied van normering en regelgeving die de EBA verricht in aanvulling op de Herstelen afwikkelingsrichtlijn voor banken en de Verordening inzake het
gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Medewerkers van de afdeling zijn ook
actief in andere fora, zoals de FSB.
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3.3.6

Toezichtsbeleid
Doordat de ECB een actieve rol speelt in Europese en internationale fora, heeft ze
een grote invloed op discussies over de regelgeving. De afdeling Toezichtsbeleid
volgt de internationale agenda op het gebied van wetgeving en toezicht, draagt daar
actief aan bij en coördineert de positie van het SSM inzake intern en internationaal
beleid. Daarbij baseert ze zich onder andere op ervaring uit de toezichtspraktijk.
De afdeling ondersteunt de JST's bij hun toezicht op belangrijke instellingen en
onderhoudt contacten met andere ECB-medewerkers die de NBA's ondersteunen bij
het directe toezicht op minder belangrijke banken. Verder geeft de afdeling advies
over de juiste toepassing van relevante Europese wet- en regelgeving en
internationale normen en grondslagen voor het toezicht om de harmonisering
daarvan binnen de bankenunie te vergroten. Met dat doel heeft de afdeling een
interne database met veelgestelde vragen over het SSM in het leven geroepen, waar
toezichthouders de interne richtlijnen van de ECB kunnen vinden voor vergelijkbare
of nieuwe praktische vragen over de interne toezichtsmethodologie en de relevante
Europese wetgeving; de database vormt een aanvulling op de openbare
veelgestelde-vragentool van het EBA single rulebook. De afdeling is ook betrokken
bij de samenwerking binnen de EU en internationaal. Zo helpt ze de JST's bij het
opstellen en actualiseren van samenwerkingsafspraken binnen de colleges van
toezicht. Ook initieert en coördineert het de samenwerking met niet-deelnemende
lidstaten en met landen van buiten de EU, bijvoorbeeld door memoranda van
overeenstemming te sluiten.

3.3.7

Macroprudentiële taken
In artikel 5 van de GTM-Verordening worden aan de ECB specifieke taken opgelegd
in verband met de in Europese wetgeving voorziene macroprudentiële instrumenten
(CRD IV en CRR).
De primaire verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van macroprudentiële
maatregelen ligt bij de nationale bevoegde of aangewezen autoriteiten. De ECB kan
striktere eisen voor kapitaalbuffers hanteren en strengere maatregelen nemen dan
die welke worden toegepast door de nationale bevoegde of aangewezen autoriteiten;
die moeten in dat geval geraadpleegd worden. Als het initiatief uitgaat van de
nationale autoriteit dient de ECB te worden geraadpleegd.
De ECB heeft passende procedures ontwikkeld voor de gevallen die zich kunnen
voordoen. Of het initiatief nu uitgaat van de ECB of van het nationale niveau, de
Raad van Toezicht dient een voorstel te formuleren dat rekening houdt met de input
vanuit de betrokken ECB-structuren en comités (waaronder het Comité voor
Financiële Stabiliteit in SSM-samenstelling). De Raad van Bestuur neemt binnen een
strikte deadline een besluit over het voorstel van de Raad van Toezicht door het
goed te keuren, er bezwaar tegen te maken of het te amenderen. Verder kan de
Raad van Bestuur op eigen initiatief de Raad van Toezicht verzoeken een voorstel in
te dienen waarin hogere eisen worden gesteld aan de macroprudentiële
instrumenten.

Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2014, maart 2015

67

Om te komen tot een effectieve combinatie van de micro- en macroprudentiële
invalshoeken en te zorgen voor passende analytische elementen, komen de Raad
van Bestuur en de Raad van Toezicht elk kwartaal voor macroprudentieel overleg in
gezamenlijke zitting bijeen (in het Macroprudentieel Forum). Dit forum heeft voor het
eerst vergaderd in november 2014.
Voor de coördinatie van micro- en macroprudentiële taken binnen de ECB en voor
overleg over beleidsvoorstellen is een interne commissie ingesteld, de
Macroprudentiële Coördinatiegroep. De Groep profiteert van analytische en
oordeelmatige bijdragen van de relevante ECB-bedrijfsonderdelen, zowel bij de
centrale bank als het bankentoezicht. De DG's Microprudentieel Toezicht IV en
Macroprudentieel Beleid en Financiële Stabiliteit bieden gezamenlijke secretariële
ondersteuning aan de Groep.

3.4

Autorisatie
Op 4 november 2014 werd de ECB de bevoegde autoriteit die voor alle in de
deelnemende lidstaten gevestigde kredietinstellingen bankvergunningen verleent of
intrekt en de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen beoordeelt (samen staan
deze bevoegdheden in de context van het SSM bekend als "gemeenschappelijke
procedures"). De ECB is tevens verantwoordelijk voor de geschiktheidsbeoordeling
van leden van leidinggevende organen van kredietinstellingen en bij
paspoortprocedures.
Veel van de besluiten die de Raad van Toezicht zal nemen, hebben waarschijnlijk
betrekking op vergunningen en geschiktheidskwesties. Het is de
verantwoordelijkheid van de ECB ervoor te zorgen dat alle vergunningen voldoen
aan de regels van het single rulebook. De afdeling Autorisatie bereidt samen met de
NBA's deze besluiten voor. De ECB streeft ernaar de toepassing van de
gemeenschappelijke procedures en de uitvoering van de geschiktheidsbeoordeling
te harmoniseren.

Methodologieën en werkstromen
De afdeling Autorisatie heeft in overleg met de NBA's en andere organisatieeenheden gedetailleerde methodologieën voor de vergunningenprocedures
uitgewerkt, waarin alle stappen en taken worden toegelicht. Bij de
vergunningenprocedures wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid en de
middelen van de NBA's. Tegelijkertijd profiteert men van gecentraliseerde processen
en procedures, zodat consistente resultaten ontstaan.
De uitwisseling van informatie tussen de NBA's en de ECB wordt vergemakkelijkt
door een speciaal vergunningenportaal in IMAS. Alle vergunningenprocedures
worden geïnitieerd via de werkstromen. Die bieden gemeenschappelijke interfaces
en werkplekken waar voorstellen voor conceptbesluiten worden voorbereid voor de
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Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De werkstromen zijn bedoeld om de
integriteit van het proces te bewaken en de krappe tijdplanning te managen.

Beoordeling van lopende procedures
De NBA's dienden de ECB, voordat deze haar taken als toezichthouder op zich nam,
uiterlijk 4 september 2014 te informeren over alle officieel ingestelde
toezichtsprocedures die waarschijnlijk niet op 4 november 2014 zouden zijn
afgerond, inclusief procedures voor vergunningen. De informatie over deze lopende
procedures werd tussen 4 september en 4 november 2014 regelmatig bijgewerkt.
Er zijn in totaal zo'n 220 lopende vergunningenprocedures bij de ECB gemeld. Aan
de hand van van tevoren vastgestelde criteria heeft de afdeling Autorisatie alle
gemelde lopende procedures beoordeeld, zodat ze voorbereid zou zijn als de ECB
zou besluiten deze procedures over te nemen. De Raad van Toezicht besloot slechts
één van de lopende vergunningenprocedures over te nemen, omdat dit een
belangrijke en complexe beoordeling van een gekwalificeerde deelneming betrof.
Alle andere lopende vergunningenprocedures die waren gemeld, worden,
overeenkomstig het juridische kader van het SSM, door de betrokken NBA's
afgerond.

In 2014 gemelde vergunningenprocedures
Tussen 4 november 2014 en begin 2015 zijn bij de ECB officieel 21
gemeenschappelijke procedures gemeld (zeven daarvan hebben betrekking op
vergunningen, negen op gekwalificeerde deelnemingen, drie op de intrekking van
bankvergunningen en twee op het vervallen daarvan), en bovendien nog 149 andere
procedures (115 geschiktheids- en 34 paspoortprocedures).
Tabel 7
Vergunningenprocedures sinds 4 november 2014
Verlenen
vergunning

Vervallen
vergunning

Intrekking
(NBA)

Intrekking
(ECB)

Gekwalificeerde
deelnemingen

Geschiktheid

Paspoort

Bij ECB gemelde
gemeenschappelijke
procedures

7

2

3

-

9

115

34

Lopend (per 2 januari
2015)

7

2

2

-

8

76

1

De zeven gemelde procedures voor vergunningverlening werden gestart door NBA's
uit diverse deelnemende lidstaten. De meeste daarvan hadden betrekking op één en
dezelfde herstructureringsoperatie van een belangrijke onder toezicht staande bank
die in een groot aantal landen in en buiten Europa actief is. De verwachting is dat
procedures voor vergunningverlening vrij veel tijd in beslag zullen nemen, gemiddeld
tot een jaar.
De twee respectievelijk drie procedures voor verval en intrekking van vergunningen
werden gestart door NBA's uit diverse deelnemende lidstaten. De
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intrekkingsprocedures hadden alle betrekking op de herstructurering van
kredietinstellingen, de twee vervalprocedures betroffen kleine, minder belangrijke
instellingen (waarvan er één haar bankdivisie afstootte en de ander haar activiteiten
herstructureerde).
De bij de ECB gemelde procedures voor gekwalificeerde deelnemingen hadden
deels betrekking op de herstructurering van dezelfde belangrijke onder toezicht
staande instelling waarvoor de meeste vergunningenprocedures waren ingesteld.
Er werd een flink aantal geschiktheidsprocedures bij de ECB gemeld. Gedurende de
verslagperiode zijn de NBA's van vijftien deelnemende lidstaten 115
geschiktheidsprocedures gestart. De ECB is gehouden aan de nationale wetten die
de Europese bepalingen en minimumeisen inzake de beoordeling van de
geschiktheid van bestuurders in nationale wetgeving omzetten. Dat betekent dat voor
de geschiktheidsprocedures een breed scala van werkwijzen en toepasselijke
deadlines gelden, wat voor de ECB een behoorlijke uitdaging vormt bij de invoering
van een uniform en geharmoniseerd proces. De eerste stappen op weg naar een
plan van aanpak voor verdere harmonisatie op dit gebied zijn in nauwe
samenwerking met de NBA's gezet.

3.5

Handhaving, sanctieprocedures en melding van
schendingen

3.5.1

Handhavings- en sanctiebevoegdheden
Volgens de GTM-Verordening en de GTM-Kaderverordening hangt de verdeling van
de handhavings- en sanctiebevoegdheden tussen de ECB en de NBA's af van de
aard van de vermeende schending, de verantwoordelijke persoon en de te nemen
maatregel.
De ECB is bevoegd om bij schending van relevant, direct toepasselijk EU-recht (met
inbegrip van ECB-Verordeningen of -Besluiten) administratieve boetes op te leggen
en handhavingsmaatregelen te nemen ten aanzien van belangrijke onder toezicht
staande instellingen. Ten aanzien van minder belangrijke onder toezicht staande
instellingen is zij daartoe bevoegd bij schending van ECB-Verordeningen of van
besluiten waarin aan minder belangrijke instellingen verplichtingen worden opgelegd
jegens de ECB. Bovendien mag de ECB NBA's verzoeken procedures in te stellen,
opdat ook in andere gevallen passende straffen worden opgelegd (bv. boetes voor
natuurlijke personen, niet-financiële straffen, inbreuken op het nationale recht dat de
toepasselijke EU-richtlijnen omzet) of om gebruik te maken van de hun door het
nationale recht verleende handhavingsbevoegdheden.
De NBA's behouden de volledige bevoegdheid om sancties op te leggen en hun
handhavingsbevoegdheden te gebruiken ten aanzien van minder belangrijke
instellingen (m.u.v. schendingen van ECB-Verordeningen of besluiten waarin
verplichtingen jegens de ECB worden opgelegd) en bij schendingen van het
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nationale recht dat geen omzetting van EU-richtlijnen inhoudt dan wel EU-richtlijnen
omzet die geen verband houden met de toezichthoudende taken van de ECB.
Er zijn tussen 4 november 2014 en begin 2015 geen handhavings- of
sanctieprocedures gestart.

3.5.2

Melding van schendingen
Krachtens de GTM-Verordening en de GTM-Kaderverordening dient de ECB te
zorgen voor effectieve mechanismen via welke iedereen schendingen kan melden
van toepasselijk EU-recht met betrekking tot de toezichtstaken van de ECB door
onder toezicht staande instellingen of bevoegde autoriteiten (waaronder de ECB
zelf).

Grafiek 4
Platformen waar schendingen gemeld kunnen worden

Internet 64%

Overig
36%

De ECB heeft een platform opgezet waar schendingen
gemeld kunnen worden en dat voldoet aan de normen
voor dataveiligheid en vertrouwelijkheid. Het
belangrijkste kanaal waardoor meldingen van
schendingen bij de ECB binnenkomen, is een
voorgestructureerd internetplatform dat via de website
van het ECB-Bankentoezicht toegankelijk is.
Tussen 4 november 2014 en begin 2015 kwamen er elf
meldingen binnen van schendingen, zeven via het
webplatform, de rest per post of e-mail.

De meldingen zijn bestudeerd en drie ervan werden
relevant geacht voor het ECB-toezicht. De overige
meldingen werden niet relevant geacht, omdat zij
betrekking hadden op nationale kwesties die niet onder
het ECB-toezicht vallen. De drie relevante meldingen
hadden betrekking op vermeende schendingen bij
belangrijke onder toezicht staande entiteiten en zijn voor passende
vervolgmaatregelen naar de desbetreffende JST's doorgestuurd.

3.6

Inspecties ter plaatse
De ECB-afdeling Gecentraliseerde Inspecties ter plaatse streeft verbetering van de
inspecties ter plaatse na door betere samenwerking tussen de inspectieteams van de
ECB en de NBA's. Dit zijn de doelen van de afdelingen en de maatregelen die ze in
2014 hebben genomen om die te bereiken:
•

Strenger toezicht bevorderen
Aangezien inspecties ter plaatse de meest indringende manier van toezicht
bedrijven zijn, is er al een eerste plan voor deze inspecties in 2015 opgesteld.
Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de NBA's, die de meeste
medewerkers leveren. Het plan voorziet in inspectieteams met medewerkers
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van de ECB en de NBA's en in grensoverschrijdende missies. De ECB zal
leiding geven aan een aanzienlijk aantal inspecties ter plaatse, naast die welke
door de NBA's worden gehouden.

3.7

•

Harmonisatie stimuleren
De afdeling heeft één methodologie voor de inspecties ter plaatse ontwikkeld
die door de NBA's getest is. Om te waarborgen dat de methodologie op
uniforme wijze wordt toegepast, worden alle inspectierapporten op consistentie
gecontroleerd.

•

Methodologieën en hulpmiddelen ontwikkelen en specialistische kennis
vergroten
Ten behoeve van de uitvoering van de Toezichtshandleiding hebben diverse
door de ECB gecoördineerde werkgroepen methodologieën voor inspecties ter
plaatse ontwikkeld. Over de methodologie voor de inspecties per plaatse zijn
diverse trainingssessies georganiseerd, vooral gericht op NBA's die niet veel
ervaring hadden met zulke inspecties. NBA-teams hebben templates voor de
inspectierapporten gekregen. Met hulp van de NBA's wordt er gewerkt aan een
IT-tool die de ECB moet ondersteunen bij de constante monitoring van de
inspecties ter plaatse.

Toezichtsgebonden Kwaliteitsborging
De ECB-afdeling Toezichtsgebonden Kwaliteitsborging bevordert uitmuntend en
homogeen bankentoezicht door de ECB. De afdeling tracht bij te dragen aan een
gelijke behandeling van banken door alle JST's en van belangrijke en minder
belangrijke instellingen, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, door:
•

het juiste gebruik en de voortdurende verbetering van het methodologisch
kader van het SSM te waarborgen;

•

best practices te signaleren en door het SSM te verbreiden;

•

opkomende risico's en tekortkomingen in de interne toezichtsprocedures van
het SSM te signaleren.

Om de uniforme implementatie van de kwaliteitsborging door het ECBBankentoezicht en de NBA's te garanderen, is er in 2014 hard gewerkt om de
grondslag van de strategie, processen en methodologie voor de kwaliteitsborging te
formuleren, als onderdeel van de Toezichtshandleiding.
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3.8

Oversight en indirect toezicht op minder belangrijke
banken door de ECB
Zoals in paragraaf 2.2.4 al werd vermeld, is er in 2014 aanzienlijke voortuitgang
geboekt met het opzetten van het operationele kader voor de oversightfunctie en het
indirecte toezicht op de minder belangrijke instellingen (MBI's).

3.8.1

Kader voor de samenwerking bij het toezicht op MBI's
Het kader voor de samenwerking tussen de ECB en de NBA's, dat essentieel is voor
het goede functioneren van het systeem, is in 2014 goed ontwikkeld.
Een netwerk van senior managers (afkomstig van alle NBA's en DG MS III) fungeert
als klankbord voor centrale voorstellen en als platform waar overkoepelende thema's
kunnen worden besproken die zich aandienen vanuit het dagelijkse toezicht van de
NBA's op de MBI's. Regelmatige bijeenkomsten – in 2014 zijn er al twee gehouden –
vormen de basis van waaruit het netwerk de Raad van Toezicht bijstaat bij de
uitoefening van zijn taken op het gebied van oversight en toezicht op MBI's. Deze
multilaterale bijeenkomsten werden aangevuld met bilaterale bezoeken aan landen
en andere contacten, zodat het management van de ECB landspecifieke zaken met
afzonderlijke NBA's kon bespreken.
Uitwisselingen tussen experts vormen eveneens een belangrijk aspect van de
samenwerking. Die vergemakkelijken het opbouwen van landspecifieke kennis
binnen DG MS III en geven NBA's de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen. Voor
de bilaterale samenwerking met de NBA's zijn speciale landenbureaus opgezet.
Andere activiteiten waren technische bezoeken aan de NBA's, de vorming van
werkgroepen en de organisatie van workshops met verschillende NBA's. In de
toekomst zullen technische samenwerking en de uitwisseling van personeel tussen
de ECB en de NBA's als instrument worden gebruikt om de werkrelatie verder te
versterken, best practices uit te wisselen en een gemeenschappelijke
toezichtscultuur op te bouwen.

3.8.2

Toezichtsoversight
De ECB-afdeling Toezichtsoversight richt zich op de consistentie van de werkwijzen
en resultaten van het toezicht. Zij bouwt daarbij voort op de hierboven beschreven
fora en processen voor samenwerking met de NBA's. De ECB heeft hiervoor onder
andere de volgende concrete rechtsinstrumenten tot haar beschikking: richtsnoeren,
verordeningen en algemene aanwijzingen die zij aan de NBA's kan uitvaardigen. Als
het nodig is om de consistente toepassing van hoge toezichtsnormen te waarborgen,
kan de ECB ook besluiten het directe toezicht op een of meer MBI's op zich te
nemen.
De activiteiten in het kader van het toezichtsoversight bestaan voor een groot deel uit
de beoordeling van kennisgevingen die de ECB van de NBA's ontvangt. Vanaf 4
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november 2014 ontvangt de ECB vooraf kennisgevingen van de NBA's over
procedures en ontwerpbesluiten van materieel belang die betrekking hebben op
MBI's met een hoge prioriteit. De ECB heeft een adviserende rol en kan een NBA
vragen specifieke aspecten van een ontwerpprocedure van materieel belang
opnieuw te beoordelen.
Er is een centraal "kennisgevingenpunt" opgezet waar de kennisgevingen
binnenkomen en dat ervoor zorgt dat ze systematisch en tijdig worden afgehandeld
en dat de relevante toezichtsexperts worden ingeschakeld. Sinds de start van de
werkzaamheden op 4 november is deze procedure al met succes toegepast.
In het kader van de voorbereiding voor het SSM heeft DG MS III verder geregeld dat
er belangrijke informatie wordt verzameld over de MBI-sector en over de
toezichtspraktijken van de NBA's. Dit achteraf verzamelen van informatie (tegenover
de van tevoren toegestuurde kennisgevingen) zal vanaf 2015 steeds gebeuren.
Samen met de ad-hocverzoeken, landenbezoeken en de kennisgevingsprocedure
vormen deze verslagen een belangrijke bron van informatie bij de beoordeling of er
consistent hoge toezichtsnormen worden toegepast en of vergelijkbare situaties
overal binnen het SSM tot vergelijkbare uitkomsten leiden.
DG MS III draagt verder bij aan de interne afhandeling van ontwerpbesluiten over
gemeenschappelijke procedures (verlening en intrekking van vergunningen,
gekwalificeerde deelnemingen) voor MBI's.
In de toekomst zal de ECB verder gerichte benchmarks uitvoeren om best practices
binnen de NBA's in kaart te brengen en de toezichtspraktijken ook thematisch
evalueren. De bevindingen daaruit worden gebruikt bij de ontwikkeling van
gemeenschappelijke standaarden voor het toezicht en aanbevelingen aan de NBA's.
Deze zullen aansluiten bij de gemeenschappelijke SSM-methodologieën en naar
evenredigheid worden toegepast bij het toezicht op MBI's Via het bovengenoemde
samenwerkingskader worden de NBA's nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze
methodologieën. De gemeenschappelijke normen en aanbevelingen vormen een
aanvulling op de instrumenten, d.w.z. de richtsnoeren, verordeningen en algemene
aanwijzingen.

3.8.3

Oversight op MBI's en MBI-sectoren
De ECB heeft verder een kader opgezet voor het oversight op afzonderlijke MBI's en
voor het oversight op LSI-sectoren. Beide verlopen via de NBA's. Het oversight op
afzonderlijke instellingen is gebaseerd op een prioritering van de instellingen,
hetgeen een directe toepassing van het evenredigheidsbeginsel inhoudt. Bij banken
waaraan op grond van hun risico's en systeembelang een hoge prioriteit is
toegekend, kan het ECB-oversight op afzonderlijke instellingen betrekking hebben op
governance, bedrijfsmodellen, risico's en risicobeheersingsmaatregelen, terwijl bij
banken met een gemiddelde of lage prioriteit bovengenoemde punten naar
evenredigheid worden beoordeeld, op grond van de beschikbare gegevens. Het
oversight beperkt zich niet tot afzonderlijke MBI's, maar geschiedt ook binnen en
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tussen sectoren. Dat is vooral van belang omdat MBI's in sommige lidstaten
onderling sterk verbonden zijn, hoewel ze officieel niet tot dezelfde groep behoren.
Een andere belangrijke activiteit die tot het oversight op afzonderlijke MBIinstellingen en -sectoren behoort, zijn de thematische evaluaties. Deze richten zich
op strategisch belangrijke thema's binnen de planningscyclus en op afgebakende
onderwerpen, zoals specifieke risicogebieden. De evaluaties kunnen kwantitatief
en/of kwalitatief van aard zijn. In 2014 zijn twee evaluaties van start gegaan: één
heeft betrekking op beschermingsprogramma's van de instellingen en één op het
effect dat verschillen in grondslagen voor waardering en resultaatbepaling hebben op
de methodologie voor prioritering van de MBI's.
Een ander gebied waarop de ECB een taak heeft, is het monitoren van de
crisisbeheersingsmaatregelen van NBA's. De NBA's en andere nationale autoriteiten
zijn verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle
crisisbeheersingsmaatregelen, de ECB heeft hierbij tot taak om de door de NBA's
geleide procedures, waar dit relevant is, te monitoren en te ondersteunen op een
wijze die in verhouding staat tot de verwachte impact van een wanordelijk
faillissement en om ervoor te zorgen dat de crisisbeheersing aan de hoogste
toezichtsnormen voldoet.
Verder wordt de ECB voortdurend op de hoogte gehouden wanneer de financiële
situatie van MBI's zich aanzienlijk verslechtert. DG MS III is in 2014 met haar
activiteiten op dit gebied begonnen. Die omvatten:
•

het bieden van inzichten en expertise waar dat nodig is;

•

het faciliteren van effectieve communicatie en uitwisseling van informatie;

•

het ondersteunen van de succesvolle tenuitvoerlegging van nationale
maatregelen voor crisisbeheersing.

Als dit nodig wordt geacht, neemt de ECB ook deel aan inspecties ter plaatse bij
MBI's. Het besluit aan een inspectie deel te nemen kan verschillende doelen dienen,
zoals meer kennis vergaren over een bepaalde MBI of de doeltreffendheid van de
gevolgde toezichtsaanpak evalueren. De ECB kan daar bovendien medewerkers bij
betrekken van andere NBA's dan de eigen NBA van de MBI in kwestie. Dit proces is
hiermee ook gekoppeld aan de hierboven genoemde uitwisseling van medewerkers.
Het Bankentoezicht van de ECB werkt nauw samen met de betrokken NBA's om te
komen tot logisch samengestelde teams, die beschikken over het meest adequate
profiel voor het doel van de inspectie en geen overlap in kennis vertonen.

3.8.4

Analytische en methodologische ondersteuning
De afdeling Analyse en Methodologische Ondersteuning van DG MS III ontwikkelt
methoden die de algemene SSM-aanpak toepassen op een wijze die in verhouding
staat tot de MBI's en die rekening houdt met hun specifieke kenmerken. De afdeling
voert ook de MBI-analyse uit die een input vormt voor de sectorale en
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macroprudentiële monitoring en risicosignalering. Tot haar taken behoorde in 2014
onder andere:
•

de lijst van MBI's bijhouden en de daarvoor benodigde gegevens verzamelen;

•

methodologische normen voor de MBI's ontwikkelen;

•

MBI's analyseren op risico's en kwetsbaarheden;

•

dataverzamelingsactiviteiten organiseren ten behoeve van deze taken.

Deze taken lopen in 2015 door.
De eerste lijst van minder belangrijke instellingen is in september 2014 (samen met
de lijst van belangrijke onder toezicht staande instellingen) op de website van de
ECB gepubliceerd en wordt periodiek bijgewerkt. De eerste stap bij het bijhouden
van de MBI-lijst is de beoordeling van de significantie van alle (direct of indirect)
onder toezicht van het SSM staande instellingen. De status (belangrijk of minder
belangrijk) van alle onder toezicht staande instellingen wordt jaarlijks geëvalueerd.
Als zich buitengewone, aanzienlijke veranderingen voordoen die van invloed zijn op
de bepaling van de significantie, bijvoorbeeld bij fusies en overnames of het afstoten
van bedrijfsonderdelen, dan worden die ad hoc beoordeeld.
Een belangrijk werkgebied was tot nu toe de ontwikkeling van processen om vast te
stellen welke MBI's een hoge prioriteit krijgen. Op deze MBI's dient intensiever
toezicht te worden gehouden, omdat zij ofwel een hoog risiconiveau kennen of een
eventueel faillissement grote gevolgen zou hebben voor het financieel stelsel in het
thuisland. Zoals gezegd is er in 2014 een voorlopige lijst opgesteld met MBI's met
een hoge prioriteit. Deze vormt de basis voor de evenredige benadering die de ECB
bij haar taakuitoefening volgt. Tegelijkertijd werd er gewerkt aan de ontwikkeling van
een verfijndere methode, die werd gebaseerd op het intrinsieke risico en de gevolgen
voor de economie van elke MBI én op een dialoog met de NBA's, zodat rekening
gehouden kon worden met hun deskundig oordeel over afzonderlijke instellingen.
Deze methodologie zal klaar zijn en worden toegepast in 2015 en dient dan als basis
voor de in 2016 gehanteerde lijst. Het prioriteringskader voor de MBI's vormt tevens
een belangrijk element in de lopende werkzaamheden rond de harmonisatie van de
RAS/SREP-methodologieën voor de MBI's.
Een andere belangrijke pijler van de afdeling Analyse en Methodologische
Ondersteuning is de analyse van de risico's van MBI's en de zwakke punten van
sectoren. Hiervoor zijn in 2014 al werkzaamheden verricht, zowel algemene als op
bepaalde risico's gerichte. Op grond van de beschikbare data is het eerste
uitgebreide overzicht gemaakt van de significantie en risico's van MBI's in diverse
landen en met diverse bedrijfsmodellen. De analyse richtte zich op de belangrijkste
risico's voor MBI's en het ontstaan en de ontwikkeling daarvan. Bovendien probeerde
het de link te leggen tussen een micro- en macroprudentiële kijk op het geheel van
MBI's. Een belangrijke klus voor de toekomst wordt het opzetten van een vroegtijdig
waarschuwingssysteem voor het tijdig opsporen en herstellen van risico's.
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Voor alle genoemde taken is de beschikbaarheid van gegevens noodzaak. Om haar
taken als toezichthouder te kunnen uitoefenen (het prioriteren van MBI's, het
ontwikkelen van RAS-methodologieën en het vaststellen van gemeenschappelijke
risico's van MBI's of van bepaalde sectoren), moet de ECB de benodigde
toezichtsgegevens over de MBI's ontvangen, daarbij rekening houdend met het
beginsel van evenredigheid en subsidiariteit. De ECB haalt haar toezichtsinformatie
zo veel mogelijk uit FINREP, COREP en andere beschikbare bronnen (d.w.z. uit
bestaande informatie). Maar omdat er nog maar zeer kort wettelijke
rapportageverplichtingen inzake MBI's bestaan, moet ze terugvallen op ad hoc data
verzamelen om haar toezichtstaken te kunnen verrichten. Deze
dataverzamelingsactiviteiten worden eveneens georganiseerd door de afdeling
Analyse en Methodologische Ondersteuning.

3.9

Verdere integratie van het SSM: systeembrede personele
kwesties
De oprichting van het SSM heeft aanzienlijke personele gevolgen, die veel verder
gaan dan de aanvankelijke personeelsbehoefte bij de ECB. Er moet intensief worden
samengewerkt tussen de ECB en de NBA's, met name in de JST's en de teams voor
de inspecties ter plaatse. Die samenwerking en het succes van het gekozen "matrixmanagementmodel" zijn sterk afhankelijk van voldoende afstemming tussen de
betrokken partijen op alle niveaus. Daarvoor is het dan weer nodig dat enkele
belangrijke aspecten van het personeelsbeleid op elkaar worden afgestemd, terwijl
de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen de diverse instellingen binnen het SSM
over het algemeen zullen blijven bestaan.
Op een aantal gebieden zijn al belangrijke stappen gezet.
•

Trainingsprogramma
Er is een speciaal trainingsprogramma opgezet waarin de volgende
onderwerpen aan bod komen: governance, methodologie,
managementvaardigheden, "soft skills", IT en training van nieuwkomers. Doel
van het programma is om kennis door te geven en vaardigheden te
ontwikkelen, maar ook om een gemeenschappelijke SSM-cultuur te helpen
veranderen en te bevorderen. Er is al een e-learningaanbod voor alle
medewerkers dat een algeheel overzicht geeft van het SSM. Daarnaast zijn er
klassikale sessies voor toezichthouders over tien verschillende onderwerpen
beschikbaar en worden er nog meer ontwikkeld. Het algehele trainingsconcept
is ontwikkeld met behulp van toezichts- en HRM-deskundigen van de ECB en
diverse NBA's. Vervolgens heeft de ECB de technische trainingscursussen
inhoudelijk helemaal uitgewerkt en die inhoud tijdens "train-de-trainercursussen" gepresenteerd aan aangewezen vertegenwoordigers van de NBA's.
Die vertegenwoordigers hebben op hun beurt de toezichthouders binnen hun
eigen NBA getraind. De train-de-trainersessies begonnen met ITtrainingssessies over IMAS (zie paragraaf 2.5), gevolgd door sessies over SSMgovernance en -methodologie.
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3.10

•

Feedback op functioneren
De ECB en de NBA's werken samen aan een feedbackkader waarmee de
bijdragen van de medewerkers in de JST's en de teams voor inspecties ter
plaatse kunnen worden beoordeeld en erkend; de daaruit voortkomende
feedback kan door de NBA's worden gebruikt bij hun eigen
functioneringsbeoordelingsprocedures. Het achterliggende doel is een
systeembrede aanpak te bieden die voldoende ruimte voor eigen invulling laat
(bijvoorbeeld om aan nationale juridische kaders te kunnen voldoen). In diverse
instellingen zijn informatiebijeenkomsten voor de betrokken medewerkers
gehouden en voor 2015 zijn er meer gepland. Over de gegevensbescherming
van de feedback overlegt de ECB momenteel met de Europese Toezichthouder
voor Gegevensbescherming.

•

Mobiliteit binnen het SSM
De GTM-Verordening stelt dat de ECB samen met de NBA's moet voorzien in
"regelingen voor een passende personeelsuitwisseling en -detachering met en
tussen alle nationale bevoegde autoriteiten en de ECB." Voor het creëren van
een gemeenschappelijke toezichtscultuur is personeelsuitwisseling en detachering inderdaad van groot belang. Tijdens de opstartfase van het SSM
ligt de nadruk vooral op mobiliteit binnen de JST's (bv. voor JST-coördinatoren,
nationale subcoördinatoren en vaktechnische medewerkers). Een groep HRMvertegenwoordigers heeft de opdracht gekregen verdere mogelijkheden te
bestuderen voor mobiliteit binnen het SSM en hoe die vormgegeven zou
kunnen worden. Bovendien overwegen de ECB en de NBA's een SSMstageprogramma, om studenten of pas afgestudeerden de kans te geven vanuit
diverse invalshoeken kennis te maken met het toezicht binnen het SSM. Een
besluit hierover wordt in de loop van 2015 verwacht.

Het taalbeleid
Het juridisch kader voor het taalbeleid van het SSM wordt vooral bepaald door
Verordening nr. 1 van 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Unie. In
de GTM-Kaderverordening is het taalbeleid vastgesteld voor de communicatie tussen
de ECB en de NBA's en tussen het SSM en de onder toezicht staande instellingen.
Wat de communicatie binnen het SSM betreft: het Engels wordt gebruikt in het kader
van de regelingen tussen de ECB en de NBA's, zoals die in artikel 23 van de GTMKaderverordening zijn vastgelegd.
Wat de communicatie met de onder toezicht staande instellingen betreft,
documenten die door een bank naar de ECB worden gestuurd, mogen altijd in één
van de officiële talen van de EU zijn gesteld en de bank heeft recht op een antwoord
in dezelfde taal. De ECB en de banken kunnen overeenkomen uitsluitend één van de
officiële talen van de EU te gebruiken voor al hun schriftelijke communicatie, met
inbegrip van toezichtsbesluiten van de ECB. De banken mogen deze afspraak te
allen tijde beëindigen en de verandering heeft dan uitsluitend betrekking op de
onderdelen van de ECB-toezichtsprocedure die nog niet zijn uitgevoerd. Verder geldt
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dat de ECB ruim van tevoren moet worden geïnformeerd wanneer deelnemers aan
een mondelinge hoorzitting gehoord willen worden in een andere officiële EU-taal
dan die van de toezichtsprocedure, zodat de noodzakelijk voorbereidingen getroffen
kunnen worden.
De meeste belangrijke banken hebben ermee ingestemd in het Engels met de ECB
te communiceren; 33 belangrijke banken uit België, Cyprus, Duitsland, Finland,
Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Slovenië geven er de voorkeur aan daarvoor de eigen
landstaal te gebruiken.
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4

Verslag van de begrotingsbesteding
De GTM-Verordening stelt dat de ECB over voldoende middelen moet kunnen
beschikken om haar toezichthoudende taken effectief uit te voeren. Ze stelt verder
dat deze middelen moeten worden bekostigd uit een toezichtsvergoeding die wordt
opgebracht door de instellingen waarop de ECB toezicht houdt. Tot aan de
inwerkingtreding van de ECB-Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht,
die overeenkwam met de datum, begin november 2014, waarop de ECB de
operationele verantwoordelijkheid voor het toezicht op zich nam, zijn de benodigde
middelen volledig door de ECB opgebracht. De onder toezicht staande banken zijn
voor 2014 daarom een vergoeding voor toezicht verschuldigd over de kosten die in
de laatste twee maanden van het jaar zijn gemaakt.
Zoals voorgeschreven door de GTM-Verordening zijn de voor haar toezichthoudende
taken gemaakte kosten apart in de begroting van de ECB opgenomen. De
begrotingsbevoegdheid van de ECB ligt bij de Raad van Bestuur. Dit orgaan stelt, op
grond van een begrotingsvoorstel van de Directie en na overleg met de Voorzitter en
Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, de jaarlijkse begroting van de ECB vast
voor zover die betrekking heeft op het SSM. In begrotingszaken wordt de Raad van
Bestuur bijgestaan door het BUCOM (Begrotingscomité), waarin alle NCB's van het
Eurosysteem en de ECB zitting hebben. Het BUCOM evalueert de ECB-verslagen
over planning en bewaking van de begroting en brengt daarover direct verslag uit
aan de Raad van Bestuur.

4.1

Het kader voor toezichtsvergoedingen

4.1.1

ECB-Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht
De ECB-Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht is op 30 oktober 2014
gepubliceerd en op 1 november 2014 in werking getreden. De Verordening is door
de Raad van Bestuur vastgesteld na een openbare raadpleging, waarvan een
openbare hoorzitting deel uitmaakte. In de Verordening worden de regelingen
uiteengezet op grond waarvan de ECB, vanaf november 2014, een jaarlijkse
vergoeding voor toezicht in rekening zal brengen voor uitgaven in verband met haar
nieuwe rol als toezichthouder. De Verordening vormt samen met de GTMVerordening het juridisch kader voor het in rekening brengen van vergoedingen in
verband met het SSM en laat het recht van NBA's onverlet om op grond van
nationaal recht vergoedingen in rekening te brengen, waaronder vergoedingen voor
kosten die de NBA's maken in verband met door de ECB aan hen verleende bijstand.
In de Verordening is vastgelegd volgens welke methode:
•

het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht wordt bepaald;

•

het bedrag wordt berekend dat elke onder het toezicht vallende bank of
bankgroep verschuldigd is;
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•

de jaarlijkse toezichtsvergoeding wordt geïnd.

Openbare raadpleging over het ontwerp van de ECB-Verordening
betreffende een vergoeding voor toezicht
Op 27 mei 2014 begon de ECB een openbare raadpleging over een ontwerpVerordening waarin de regels en procedures voor een eerlijk en evenredig SSMvergoedingenbeleid moesten worden vastgelegd. De raadpleging is op 11 juli 2014
afgesloten. De ECB heeft niet alleen om schriftelijk commentaar gevraagd, maar
heeft op 24 juni 2014 in Frankfurt am Main ook een openbare hoorzitting gehouden
om het grote publiek de gelegenheid te geven extra bijdragen te leveren.
Op de sluitingsdatum van de raadpleging had de ECB van 31 respondenten
opmerkingen ontvangen. Dit waren verenigingen van banken en markten, financiële
en kredietinstellingen, centrale banken, toezichthouders en personen. De ECB heeft
alle ontvangen opmerkingen geanalyseerd en afgewogen. Uit deze evaluatie bleek
dat er veel steun was voor de basiselementen van het voorgestelde
vergoedingenkader. Desalniettemin heeft de ECB op grond van de ontvangen
feedback haar aanpak op enkele punten gewijzigd. De wijze waarop met de
opmerkingen uit de raadpleging is omgegaan, wordt uitgebreid beschreven in de
feedbackverklaring, die op de website van het ECB-Bankentoezicht gepubliceerd is.

Belangrijkste kenmerken van het vergoedingenkader
De ECB is verantwoordelijk voor het doeltreffend en consistent functioneren van het
SSM, zowel wat de belangrijke als de minder belangrijke instellingen betreft.
Conform dit uitgangspunt moeten alle instellingen die onder het SSM-toezicht vallen
een jaarlijkse toezichtsvergoeding betalen.
De belangrijkste punten van de vergoedingenmethodologie kunnen als volgt worden
samengevat:
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Figuur 9
Hoe wordt de variabele vergoedingscomponent
bepaald?
Belang van de
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50%
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Belang en risicoprofiel wegen even zwaar bij de
berekening van de vergoeding

Toezichtsvergoeding
• Berekend op
hoogste
consolidatieniveau binnen
deelnemende
lidstaten

Het bedrag dat uit de jaarlijkse toezichtsvergoedingen
wordt geïnd, is gebaseerd op de kosten die de ECB
jaarlijks maakt voor haar toezichthoudende taken en
omvat alle bedrijfskosten, inclusief de kosten van
ondersteunende diensten. Dit bedrag wordt in tweeën
gedeeld, namelijk een bedrag dat moet worden
opgebracht door belangrijke onder toezicht staande
entiteit en één dat moet worden opgebracht door
minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten, en
weerspiegelt het verschil in toezichtsintensiteit door de
ECB.
De vergoedingen worden op het hoogste
consolidatieniveau binnen de deelnemende lidstaten
vastgesteld en berusten op objectieve criteria voor
belang en risicoprofiel (inclusief risicogewogen activa)
van de betrokken kredietinstelling.

Het bedrag dat iedere onder toezicht staande bank jaarlijks aan toezichtsvergoeding
moet betalen, is de som van een minimumvergoedingscomponent die alle banken
verschuldigd zijn en die gebaseerd is op 10% van het te innen totaalbedrag, plus een
variabele vergoedingscomponent. Voor de kleinste belangrijke instellingen, met
totale activa van minder dan € 10 miljard, wordt de minimumvergoedingscomponent
gehalveerd.
Bij de toerekening van de variabele vergoedingscomponent dienen de totale activa
als indicator voor het belang van een onder toezicht staande bank en dient haar
totale risicoblootstelling als maatstaf voor haar risicoprofiel, inclusief risicogewogen
activa. Aan de totale activa van banken die volgens de GTM-Verordening als minder
belangrijk worden aangemerkt, hoewel ze naar hun grootte als belangrijk zouden
moeten gelden, wordt een bovengrens van € 30 miljard gesteld, dat wil zeggen de
drempelwaarde die in de GTM-Verordening wordt gesteld voor het omvangscriterium
dat bij het bepalen van de significantie wordt gehanteerd.
De ECB-vergoeding wordt jaarlijks in rekening gebracht en dient aan het einde van
het boekjaar te worden betaald. In de vergoeding is ook een voorschot op de kosten
voor het lopende jaar opgenomen, gebaseerd op de vastgestelde begroting.
Verschillen tussen het van tevoren geïnde bedrag en de feitelijke kosten voor het
voorgaande jaar worden door de ECB terugbetaald dan wel in rekening gebracht.

4.2

Voorbereiding van de eerste factureringscyclus

4.2.1

Technische voorbereiding
De ECB werkt de komende tijd verder aan de invoering van het kader voor
toezichtsvergoedingen, en wel door de capaciteit uit te bouwen van de systemen en
gegevensverzamelingsactiviteiten die nodig zijn om de eerste
vergoedingskennisgeving te kunnen versturen.
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De afgelopen maanden heeft de ECB alle banken en bankgroepen informatie
verstrekt om de voorbereiding van de facturering en betaling te vergemakkelijken en
hun om de informatie gevraagd die nodig was voor de eerste opzet van de
debiteurendatabase. De bankgroepen werd verzocht de informatie over hun
vergoedingendebiteur uiterlijk eind december 2014 aan te leveren. Alle banken en
bijkantoren die een vergoeding moeten betalen, dienden de contactgegevens voor
de indiening en betaling van de vergoedingskennisgeving uiterlijk 1 maart 2015 aan
de ECB te hebben verstrekt.
De ECB heeft op 11 februari 2015 een Besluit aangenomen (Besluit ECB/2015/7)
over de methode voor de berekening van de vergoedingsfactoren voor de jaarlijkse
toezichtsvergoeding. In het besluit zijn de methoden en procedures vastgelegd
waarmee de vergoedingsfactoren worden bepaald die bij de berekening van de ECBtoezichtsvergoeding worden gebruikt, alsmede de procedures voor het indienen van
de vergoedingsfactoren door de debiteuren. Voor de berekening van de jaarlijkse
toezichtsvergoeding die voor elke onder toezicht staande entiteit en groep
verschuldigd is, dienen de debiteuren de informatie over de vergoedingsfactoren
voor het voorafgaande jaar uiterlijk 1 juli van het volgende jaar in te dienen, daarbij
gebruik makend van de daarvoor bestemde formulieren op de website van het ECBBankentoezicht.
De eerste vergoedingskennisgeving wordt eind 2015 verstuurd en heeft betrekking
op het voorschot voor 2015 en de feitelijke kosten voor november en december
2014.
Meer informatie over toezichtsvergoedingen is te vinden op de website van het ECBBankentoezicht. Deze pagina's zijn beschikbaar in alle officiële talen van de EU en
worden regelmatig bijgewerkt met nuttige, praktische informatie.

4.2.2

Kosten voor 2014
De kosten die de ECB voor de uitvoering van haar toezichtstaken heeft gemaakt,
bestaan vooral uit de directe kosten van de nieuwe organisatieonderdelen (zie
paragraaf 1.4), namelijk de vier directoraten-generaal voor het ECB-Bankentoezicht
en het secretariaat van de Raad van Toezicht.
De nieuwe toezichtsfunctie maakt ook gebruik van gemeenschappelijke diensten die
door bestaande afdelingen van de ECB worden verleend, zoals huisvesting, HRM,
financiële, administratieve en juridische diensten, begroting en controlling, interne
audit, statistiek en IT. Een eerlijk deel van de daarmee samenhangende kosten wordt
opgenomen in het speciale onderdeel van de ECB-begroting voor toezichtstaken.
Voortbordurend op werkzaamheden die eind 2013 zijn begonnen, heeft de ECB heel
2014 mensen en middelen voor het toezicht geworven en opgebouwd. Omdat de
ECB nog steeds bezig is haar toezichtscapaciteit op te bouwen, zal deze trend naar
verwachting tot in 2015 doorzetten, zij het in een trager tempo.
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Over geheel 2014 heeft de ECB in verband met haar nieuwe takenpakket in totaal €
156,9 miljoen aan kosten gemaakt. Dit bedrag kan als volgt worden uitgesplitst: €
68,9 miljoen (45%) aan salarissen en beloningen, € 13,2 miljoen (8%) aan
huisvesting (huur en onderhoud) en € 74,8 miljoen (48%) aan andere bedrijfskosten.
Tabel 8
Kosten van de toezichtsfunctie in 2014
2014
in € miljoenen
Salarissen en uitkeringen

68,9

Huur en onderhoud gebouwen

13,2

Overige operationele uitgaven
Totaal uitgaven i.v.m. taken bankentoezicht

74,8
156,9

Salarissen en uitkeringen
Onder salarissen en uitkeringen vallen alle salariskosten, inclusief overwerk,
toeslagen en kosten voor beloningen na afloop van het dienstverband. Als gevolg
van de wervingscampagne waren eind december in de vijf organisatieonderdelen
voor het bankentoezicht en de relevante gemeenschappelijke diensten zo'n 960
professionele medewerkers aangenomen op in totaal 1000 begrote posities.

Huur en onderhoud gebouwen
De medewerkers van de vier nieuwe directoraten-generaal en het nieuwe
Secretariaat van de Raad van Toezicht worden tijdelijk gehuisvest in een gehuurd
gebouw in het centrum van Frankfurt am Main. De ECB heeft in de loop van 2014
steeds meer kantoorruimte gehuurd voor de geleidelijk aangeworven
toezichtsmedewerkers.
Eind 2015 trekken de toezichtsfuncties in de Eurotower, die momenteel leeg staat en
wordt gerenoveerd nu de ECB naar haar nieuwe hoofdkantoor in de Frankfurtse wijk
Ostend is verhuisd.

Overige bedrijfskosten
De post "overige bedrijfskosten" omvat kosten voor bijvoorbeeld consultancy,
statistische en IT-diensten, afschrijvingen op vaste activa, zakenreizen en trainingen.
Terwijl het SSM in de opbouwfase zat, hadden de onder deze post geboekte kosten
vooral betrekking op voorbereidende taken, zoals de aan de operationele
verantwoordelijkheid voor het toezicht voorafgaande alomvattende beoordeling en de
verlening van ondersteunende diensten ten behoeve van de nieuwe medewerkers,
zoals IT en werving en selectie.
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Jaarlijkse toezichtsvergoeding voor 2014
De ECB brengt de (belangrijke én minder belangrijke) banken de kosten in rekening
die zij maakt vanaf het moment waarop zij de operationele verantwoordelijkheid voor
het toezicht op zich heeft genomen, d.w.z. november 2014. De kosten die de ECB tot
dat moment in de overgangsfase had gemaakt, zoals de aanloopkosten van het SSM
en de kosten voor de alomvattende beoordeling, worden niet bij de onder toezicht
staande banken in rekening gebracht.
In de periode november-december 2014 zijn kosten ter waarde van € 30 miljoen
gemaakt, die als volgt kunnen worden uitgesplitst: 62% salarissen en beloningen, 7%
huur en onderhoud gebouwen en 31% overige bedrijfskosten. Dit bedrag wordt in de
winst-en-verliesrekening van de ECB voor 2014 opgenomen als overlopende
inkomsten uit vergoedingen, maar worden pas in 2015 bij de onder toezicht staande
instellingen geïnd.
De eerste vergoedingskennisgeving wordt toegezonden in 2015 en heeft betrekking
op zowel het voorschot voor 2015 als de afrekening van de feitelijke kosten van de
eerste vergoedingsperiode, d.w.z. november en december 2014. Het ECB-Besluit
over het totaalbedrag dat van iedere categorie onder toezicht staande instellingen en
groepen zal worden geïnd, wordt uiterlijk 30 april 2015 op de website van het ECBBankentoezicht gepubliceerd.
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Bijlage
Lijst van rechtsinstrumenten m.b.t. het door de ECB
vastgestelde algemene kader voor het bankentoezicht
Onderstaande tabellen bevatten de rechtsinstrumenten die de ECB tijdens de
verslagperiode (4 november 2013 - 31 december 2014) in verband met het
bankentoezicht heeft vastgesteld en gepubliceerd in het Publicatieblad van de
Europese Unie en op de websites van de ECB. De lijst heeft betrekking op
rechtsinstrumenten die zijn vastgesteld krachtens artikel 4, lid 3, van Verordening
van de Raad (EU) nr. 1024/2013 en andere toepasselijke rechtsinstrumenten.

ECB-Verordeningen
Nummer

Naam

ECB/2014/17 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 ECB en nationale bevoegde
autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-Kaderverordening) (PB L 141 van 14.5.2014, blz. 1)
ECB/2014/26 Verordening (EU) nr. 673/2014 van de ECB van 2 juni 2014 betreffende de oprichting van een bemiddelingspanel en
zijn reglement van orde (PB L 179 van 19.6.2014, blz. 72)
ECB/2014/41 Verordening (EU) nr. 1163/2014 van de ECB van 22 oktober 2014 betreffende een vergoeding voor toezicht (PB
L311 van 31.10.2014, blz. 23)

Rechtsinstrumenten van de ECB anders dan verordeningen
Nummer

Naam

ECB/2014/1

Besluit van de ECB van 22 januari 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het
reglement van orde van de Europese Centrale Bank (PB L 95 van 29.3.2014, blz. 56)

ECB/2014/3

Besluit van de ECB van 4 februari 2014 inzake de vaststelling van de kredietinstellingen die onderworpen worden
aan de uitgebreide beoordeling (PB L 69 van 8.3.2014, blz. 107)

ECB/2014/4

Besluit van de ECB van 6 februari 2014 betreffende de benoeming van vertegenwoordigers van de Europese
Centrale Bank in de Raad van Toezicht (PB L 196 van 3.7.2014, blz. 38)

ECB/2014/5

Besluit van de ECB van 31 januari 2014 betreffende de nauwe samenwerking met de nationale bevoegde
autoriteiten van deelnemende lidstaten die niet de euro als munt hebben (PB L 198 van 5.7.2014, blz. 7)

ECB/2014/16 Besluit van de ECB betreffende de oprichting van een administratieve raad voor toetsing en zijn werkwijze (PB L 175
van 14.6.2014, p. 47)
ECB/2014/19 Aanbeveling voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2532/98 met betrekking tot de
bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen (PB L 144 van 14.5.2014, blz. 2)
ECB/2014/29 Besluit van de ECB van 2 juli 2014 betreffende de verstrekking aan de Europese Centrale Bank van
toezichtgegevens die de onder toezicht staande entiteiten overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) nr.
680/2014 van de Commissie aan de nationale bevoegde autoriteiten gerapporteerd hebben (PB L 214 van
19.7.2014, blz. 34)
ECB/2014/39 Besluit van de ECB van 17 september 2014 houdende de tenuitvoerlegging van scheiding tussen de monetaire
beleidsfunctie en de toezichtfunctie van de Europese Centrale Bank (PB L 300 van 18.10.2014, blz. 57)
2013/694/EU

Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank over de praktische
regelingen in verband met de uitoefening van democratische verantwoordingsplicht en toezicht op de uitoefening
van de taken die in het kader van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme aan de Europese Centrale Bank zijn
opgedragen (PB L 320, 30.11.2013, p. 1)

--

Memorandum of Understanding (memorandum van overeenstemming) van 11 december 2013 tussen de Raad van
de Europese Unie en de ECB betreffende de samenwerking inzake procedures met betrekking tot het
Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM)

--

Reglement van orde van de Raad van Toezicht van de ECB (PB L 182 van 21.6.2014, blz. 56)

---

Code of conduct (Gedragscode) van 12 december 2014 voor de leden van de Raad van Toezicht van de ECB
Wijziging 1/2014 van 15 december 2014 van het Reglement van orde van de Raad van Toezicht van de ECB
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Lijst van termen
Alomvattende beoordeling (comprehensive assessment, CA)
Een beoordeling van de banken in de lidstaten die deelnemen aan het
Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme. Deze beoordeling is uitgevoerd door de
ECB, in samenwerking met de NBA’s van de deelnemende lidstaten, en is afgerond
voordat de ECB de verantwoordelijkheid voor het toezicht op deze instellingen op
zich nam. Alvorens in november 2014 haar toezichthoudende taken op zich te
nemen, heeft de ECB samen met de NBA’s een alomvattende beoordeling
uitgevoerd van de 130 banken van het eurogebied waarvan werd verwacht dat ze als
belangrijk zouden worden aangemerkt.
Bankenunie
Een van de bouwstenen voor de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie,
bestaand uit een geïntegreerd financieel kader met een gemeenschappelijk
toezichtsmechanisme, een gemeenschappelijk mechanisme voor de afwikkeling van
banken en een single rulebook (gemeenschappelijk reglement), onder andere voor
geharmoniseerde depositogarantiestelsels, die zich tot een gemeenschappelijk
Europees depositogarantiestelsel zouden kunnen ontwikkelen.
Belangrijke onder toezicht staande entiteit
Zowel een belangrijke onder toezicht staande entiteit in een lidstaat van het
eurogebied als een belangrijke onder toezicht staande entiteit in een deelnemende
lidstaat die niet tot het eurogebied behoort.
Bindende technische normen (Binding Technical Standards, BTS)
Als onderdeel van haar taken bij het opzetten van het single rulebook voor de
banken, heeft de EBA de opdracht gekregen een aantal bindende technische
normen voor de implementatie van het CRD IV-pakket te formuleren. BTS zijn
rechtshandelingen waarin bepaalde aspecten van een wettekst van de EU (een
richtlijn of verordening) nader worden bepaald en die consequente harmonisatie op
specifieke gebieden moeten waarborgen. Zij worden in laatste instantie door middel
van verordeningen of besluiten door de Europese Commissie vastgesteld. BTS zijn
in alle lidstaten juridisch bindend en rechtstreeks van toepassing.
CRR/CRD IV
Capital Requirements Regulation and Directive (Verordening en Richtlijn
Kapitaalvereisten): Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten
voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CRR) en Richtlijn 2013/36/EU
betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht
op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CRD IV). Gezamenlijk worden
ze vaak CRD IV genoemd.
ECB-Toezichtsbesluit
Een rechtshandeling die door de ECB is vastgesteld tot uitoefening van de taken en
bevoegdheden die haar krachtens de GTM-Verordening zijn verleend. Het heeft
betrekking op een of meer onder toezicht staande entiteiten of groepen of een of
meer andere personen en is geen algemeen toepasselijke rechtshandeling.
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Europese Bankautoriteit (EBA)
De EBA is een op 1 januari 2011 opgerichte, onafhankelijke autoriteit van de EU die
als doel heeft effectieve en consistente prudentiële regulering en toezicht voor de
gehele EU-bankensector te waarborgen. Haar belangrijkste taak is bij te dragen aan
het opstellen van het single rulebook voor banken in Europa, dat één pakket
geharmoniseerde prudentiële regels voor de gehele EU moet bieden. De EBA speelt
verder een belangrijke rol bij de bevordering van de convergentie van
toezichtspraktijken in de gehele EU en heeft de opdracht risico's en kwetsbaarheden
in de EU-bankensector te beoordelen.
Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme (GAM)
Een mechanisme voor uniforme regels en een uniforme procedure ten behoeve van
de afwikkeling van binnen de bankenunie gevestigde kredietinstellingen. Het wordt
bijgestaan door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad. Dit is de Europese
afwikkelingsautoriteit voor de bankenunie die sinds 1 januari 2015 operationeel is en
nauw samenwerkt met de nationale afwikkelingsautoriteiten van de deelnemende
lidstaten. Ten behoeve van afwikkelingen zal het GAM kunnen beschikken over een
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, dat momenteel wordt opgericht. Het GAM
vormt een aanvulling op het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme die nodig is
om een goed functionerende bankenunie te bereiken.
Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism,
SSM)
Een mechanisme bestaand uit de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten in de
deelnemende lidstaten voor de uitvoering van de aan de ECB toevertrouwde
toezichthoudende taken. De ECB is verantwoordelijk voor de effectieve en
consistente werking van dit mechanisme, dat deel uitmaakt van de bankenunie.
Gids voor bankentoezicht
Een gids die is bedoeld om aan banken, het grote publiek en de media uit te leggen
hoe het SSM werkt en een toelichting te geven op de toezichtspraktijken van het
SSM. De eerste versie van de Gids kwam uit in september 2014.
GTM-Kaderverordening
het wetgevend kader waarin de praktische regels worden gegeven voor de
samenwerking tussen de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten binnen het
Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism, SSM),
zoals bedoeld in de GTM-Verordening.
GTM-Verordening
De Verordening voorziet in de oprichting van een gemeenschappelijk
toezichtsmechanisme voor kredietinstellingen in het eurogebied, en eventueel in
andere EU-lidstaten, als een van de belangrijkste onderdelen van de Europese
bankenunie. De GTM-Verordening (ook bekend als de SSM-Verordening) draagt de
ECB bepaalde beleidsmatige taken op met betrekking tot het prudentieel toezicht op
kredietinstellingen.
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JST (Joint Supervisory Team, gezamenlijk toezichthoudend team)
Een team toezichthouders dat bestaat uit ECB- en NBA-medewerkers en dat belast
is met het toezicht op een belangrijke onder toezicht staande entiteit of groep.
Kredietinstelling
Een onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan in het van het publiek in
ontvangst nemen van deposito’s of andere opvorderbare gelden en het verlenen van
kredieten voor eigen rekening.
Nationale bevoegde autoriteit (NBA)
Een overheidsinstantie of bij nationale wet erkend orgaan dat bij nationale wet
bevoegd is om, in het kader van het in de betrokken lidstaat geldende stelsel van
toezicht, toezicht op instellingen uit te oefenen.
Paspoortprocedures
Procedures rond de vrijheid van vestiging en de vrijheid om diensten te verlenen in
andere lidstaten voor alle kredietinstellingen waaraan door de bevoegde autoriteiten
van een andere lidstaat een vergunning is verleend en die onder toezicht van deze
autoriteiten staan, op voorwaarde dat deze activiteiten onder de vergunning vallen
(zoals bedoeld in artikel 33 tot en met 46 van CRD IV).
Significantie
Het criterium dat bepaalt of de verantwoordelijkheid voor het toezicht binnen het
Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme aan de ECB of de NBA's toekomt. De
mate van significantie van kredietinstellingen wordt gebaseerd op criteria die in de
GTM-Verordening zijn vastgelegd en in de GTM-Kaderverordening nader zijn
bepaald.
Single rulebook
Het doel van het single rulebook (gemeenschappelijk reglement) voor de banken is
te komen tot één pakket geharmoniseerde prudentiële regels die banken in de
gehele EU moeten naleven. De EBA is bevoegd om, naast de wetgeving die door het
Europees Parlement en de EU-raad met hulp van de Europese Commissie wordt
opgesteld, het single rulebook verder te ontwikkelen en de toepassing ervan te
bewaken.
Single (supervisory) handbook
Een door de EBA ontwikkeld gemeenschappelijk kader dat richtsnoeren geeft voor
beoordeling en interventie door de toezichthouder en voor herstelmaatregelen. De
handleiding vormt een niet-bindende verzameling van best practices op
toezichtsgebied voor methodologieën en processen die in de EU gevolgd worden.
SREP (Supervisory Review and Evaluation Process, Procedure van Prudentiële
Toetsing en Evaluatie)
De procedure die richting geeft aan de prudentiële toetsing van belangrijke en minder
belangrijke kredietinstellingen en waarmee wordt bepaald of er (boven op de
minimumeisen) eventueel extra eisen moeten worden gesteld aan de eigen
middelen, de verslaggeving of de liquiditeit, of dat er andere toezichtsmaatregelen
moeten worden genomen.
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Toezichtshandleiding
De Toezichtshandleiding voor het SSM geeft een gedetailleerde beschrijving van de
algemene beginselen, processen, procedures en methodologie voor het toezicht op
belangrijke en minder belangrijke instellingen, daarbij rekening houdend met de
uitgangspunten voor de werking van het SSM. Ook de procedures voor de
samenwerking binnen het SSM en met autoriteiten daarbuiten worden erin
behandeld. De Toezichtshandleiding is een intern document voor SSMmedewerkers; een verkorte Gids voor bankentoezicht, waarin de werking van het
SSM wordt uitgelegd en de toezichtspraktijken van het uitgebreid SSM worden
beschreven, is in september 2014 gepubliceerd.
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Lijst van afkortingen
Landen
BE
België
BG
Bulgarije
CZ
Tsjechië
DK
Denemarken
DE
Duitsland
EE
Estland
IE
Ierland
GR
Griekenland
ES
Spanje
FR
Frankrijk
HR
Kroatië
IT
Italië
CY
Cyprus
LV
Letland
Overige
AQR
BCBS
COREP
CRD
CRR
EBA
ECB
ESCB
ESRB
EU
FINREP
FSB
ICAAP
ILAAP
JST
MBI
MoU
NBA
RAS
SEP
SREP
SSM

LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
VK

Litouwen
Luxemburg
Hongarije
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Finland
Zweden
Verenigd Koninkrijk

Asset Quality Review (activakwaliteitsbeoordeling)
Basel Committee on Banking Supervision (Bazels Comité voor Bankentoezicht)
Common Reporting (Gemeenschappelijke verslaggeving)
Capital Requirements Directive (Richtlijn kapitaalvereisten)
Capital Requirements Regulation (Verordening kapitaalvereisten)
Europese Bankautoriteit
Europese Centrale Bank
Europees Stelsel van Centrale Banken
European Systemic Risk Board (Europees Comité voor Systeemrisico’s)
Europese Unie
Financial Reporting (financiële verslaggeving)
Financial Stability Board (Raad voor Financiële Stabiliteit)
Internal Capital Adequacy Assessment Process (intern beoordelingsproces van de kapitaaltoereikendheid)
Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (intern beoordelingsproces van de liquiditeitstoereikendheid)
Joint Supervisory Team (gezamenlijk toezichthoudend team)
minder belangrijke instelling
Memorandum of Understanding (memorandum van overeenstemming)
nationale bevoegde autoriteit
Risk Assessment System (risicobeoordelingssysteem)
Supervisory Examination Programme (Programma voor onderzoek door de toezichthouder)
Supervisory Review and Evaluation Process (Procedure voor Prudentiële Toetsing en Evaluatie)
Single Supervisory Mechanism (Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme)
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