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1. Samenvatting 

1. Als onderdeel van een reeks maatregelen om het vertrouwen in de banksector te herstellen, 
heeft EBA in december 2011 de nationale toezichthoudende instanties aanbevolen dat 
deelnemende banken in de EU hun Tier 1-kernvermogenratio („KT1”) zouden moeten 
verhogen. De doelstelling van de aanbeveling was ervoor te zorgen dat er voldoende kapitaal 
was voor onvoorziene verliezen, mocht de economische situatie verder verslechteren.  

2. De Richtlijn kapitaalvereisten (RKV)1 en de Verordening kapitaalvereisten (VKV)2 heeft het 
wettelijk kader voor de beoordeling van kapitaalniveaus gewijzigd en EBA heeft daarom 
besloten dat de kapitaalbuffers zoals die zijn vastgesteld in de aanbeveling van december 
2011 zouden moeten worden vervangen door een nieuwe maatregel betreffende 
kapitaalbehoud. 

3. Overeenkomstig het kapitaalbehoudvereiste moeten de bevoegde autoriteiten verzekeren dat 
banken een kapitaalvloer behouden in termen van een nominaal niveau monetaire eenheden 
(bv. euro's) aan Tier 1-kernvermogen. De nominale vloer komt overeen met het benodigde 
kapitaal om per 30 juni 2012 te voldoen aan de vereisten zoals aangegeven in de aanbeveling 
van december 2011. Wanneer de kapitaalniveaus van een bank onder de nominale vloer 
komen, moet de bank een geloofwaardig plan overleggen voor het herstel. Er wordt slechts in 
afzonderlijke gevallen, en na uitvoerige bespreking met colleges van toezichthouders, beperkte 
ontheffing verleend om tegemoet te komen aan herstructureringsplannen of specifieke 
programma's voor risicoafbouw. Bevoegde autoriteiten kunnen ook ontheffing verlenen voor de 
vereiste nominale vloer wanneer zij van mening zijn dat er meer kapitaal is dan nodig om te 
blijven voldoen aan de vereisten van het Tier 1-kernvermogen en de 
kapitaalinstandhoudingsbuffer zoals berekend onder de volledig ten uitvoer gelegde regels van 
de RKV/VKV. Dergelijke beslissingen vallen onder de verantwoordelijkheid en bevoegdheid 
van de desbetreffende bevoegde autoriteit na besprekingen met en raadpleging van EBA en 
eventueel toepasselijke colleges van toezichthouders.  

4. De bevoegde autoriteiten wordt aangeraden de kapitaalplannen van banken te beoordelen 
voor de tenuitvoerlegging en toepassing van de overgang naar de RKV/VKV, en daarbij te 
overwegen de nieuwe vereisten gefaseerd in te voeren evenals het uiteindelijke niveau ervan. 
Banken zouden daarom moeten worden verplicht om uiterlijk 29 november 2013 hun 
kapitaalplannen samen met de toezichtmodellen in de bijlagen III en IV in te dienen bij de 
nationale autoriteiten. De kapitaalplannen en toezichtsjablonen worden gedeeld met EBA. De 
nationale autoriteiten beoordelen, in nauwe samenwerking met andere relevante bevoegde 
autoriteiten binnen colleges van toezichthouders, zoals toepasselijk, en met EBA, de 
kapitaalplannen van de kredietinstellingen voor de overgang naar volledige tenuitvoerlegging 
van de RKV/VKV. Bij de beoordeling van de kapitaalplannen zouden de nationale autoriteiten 

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

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

2 Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten 
voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012. 
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de uitgangspunten van de banken moeten bespreken en toetsen en de gevolgen van 
stressgebeurtenissen.op de levensvatbaarheid van de plannen overwegen. Als resultaat van 
de beoordeling dienen maatregelen te worden getroffen om kapitaal te behouden, zoals 
beperkingen op dividenden en andere variabele betalingen, en eventuele andere maatregelen 
die de bevoegde autoriteiten in samenspraak met EBA nodig en passend achten voor de 
aanpak van eventuele tekortkomingen in de plannen. 

2. Aanbeveling van EBA betreffende het behoud van en toezicht op de 
overgangsniveaus voor nominaal Tier 1-kernvermogen 

Status van deze aanbeveling 

5. Dit document bevat een aanbeveling op grond van artikel 16 van Verordening (EU) nr. 
1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van 
een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit 
nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie („de EBA-
verordening”). Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de EBA-verordening moeten bevoegde 
autoriteiten zich tot het uiterste inspannen om aan de aanbeveling te voldoen. 

6. De aanbeveling geeft weer wat passende toezichtpraktijken binnen het Europees Systeem 
voor financieel toezicht naar de mening van EBA zijn en hoe het recht van de Unie op een 
specifiek gebied moet worden toegepast. EBA verwacht dan ook van alle bevoegde 
autoriteiten tot wie deze aanbeveling is gericht, dat zij hieraan voldoen. Zij voldoen aan deze 
aanbeveling door haar op passende wijze in hun toezichtpraktijk te integreren (bijvoorbeeld 
door hun wettelijk kader of hun toezichtprocessen aan te passen). 

Kennisgevingsverplichtingen 

7. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de EBA-verordening moeten de bevoegde autoriteiten 
uiterlijk op 22 september 2013 aan EBA kenbaar maken of zij aan deze aanbeveling voldoen of 
voornemens zijn hieraan te voldoen, dan wel aangeven waarom zij hier niet aan voldoen of niet 
voornemens zijn deze op te volgen. Bij gebreke van kennisgeving binnen deze termijn worden 
bevoegde autoriteiten door EBA geacht niet aan de aanbeveling te hebben voldaan. De 
kennisgevingen moeten worden ingediend door het hiervoor bedoelde formulier, dat te vinden 
is in bijlage V, te versturen naar compliance@eba.europa.eu onder vermelding van 
referentienummer “EBA/REC/2013/03”. Kennisgevingen dienen te worden ingezonden door 
personen die gemachtigd zijn om namens hun bevoegde autoriteit mee te delen of deze al dan 
niet aan de aanbevelingen voldoet. 

8. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, zullen de kennisgevingen worden bekendgemaakt op de 
website van EBA. 
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DE RAAD VAN TOEZICHTHOUDERS VAN DE EUROPESE BANKAUTORITEIT, 
 
 
Gezien Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 
2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot 
wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie, en 
met name artikel 16, lid 1, 
 
Gezien Besluit EBA DC 001 van de Europese Bankautoriteit („EBA”) van 12 januari 2011 tot 
vaststelling van het reglement van orde van de raad van toezichthouders van EBA, met name artikel 
3, lid 5, en artikel 14, lid 2, 
 
 
Overwegende hetgeen volgt: 
 
(1) De raad van toezichthouders van EBA heeft besloten dat de Tier 1-kernvermogenratio zoals 

vastgesteld in haar aanbeveling van december 2011 in het kader van de gewijzigde juridische 
context tijdens de geleidelijke overgang van de Unie naar het volledige raamwerk dat is 
vastgesteld in de Richtlijn kapitaalvereisten (RKV)3 en de Verordening kapitaalvereisten 
(VKV)4 dient te worden vervangen door een nieuwe maatregel betreffende kapitaalbehoud 
voor de belangrijkste kredietinstellingen van de Unie. 

 
(2) Hoewel de marktomstandigheden zijn verbeterd sinds EBA haar aanbeveling voor 

herkapitalisatie van 8 december 2011 (EBA/REC/2011/1) afgaf, is het behoud van een 
overgangsniveau voor nominaal kapitaal noodzakelijk en gerechtvaardigd door de blijvende 
volatiliteit op de financiële markten. Er bestaat behoefte aan effectieve maatregelen om 
kapitaal en daarmee de stabiliteit in de banksector te behouden. Daarnaast wordt van 
kredietinstellingen verwacht dat zij hun kapitaalniveaus verder versterken om te voldoen aan 
de strengere vereisten zoals vastgesteld in nieuwe wettelijke vereisten, die geleidelijk zullen 
worden ingevoerd. 

(3) Aangezien de minimumkapitaalvereisten tijdens de overgangsperiode minder strikt kunnen 
zijn dan die welke zijn vastgesteld in de EBA-aanbeveling van december 2011, zou van 
kredietinstellingen moeten worden verlangd hun kapitaalniveaus te handhaven. Op grond van 
deze nieuwe kapitaalbehoudsmaatregel dienen toezichthouders te controleren of een 
nominaal bedrag in de valuta waarin wordt gerapporteerd (bv. euro's) aan Tier 1-
kernvermogen aanwezig is dat overeenkomt met het kapitaal dat nodig is om per 30 juni 2012 
te voldoen aan de vereisten in de aanbeveling van 8 december 2011. De consoliderende 
toezichthouder dient in samenspraak met EBA en de colleges van toezichthouders deze 
nominale vloer actief te controleren om te verzekeren dat deze wordt gehandhaafd.  

 
(4) De bevoegde autoriteiten zouden, in nauwe samenwerking met andere relevante bevoegde 

autoriteiten binnen colleges van toezichthouders, zoals toepasselijk, en met EBA, de 
kapitaalplannen van de kredietinstellingen voor de overgang naar volledige tenuitvoerlegging 
en toepassing van de RKV/VKV moeten beoordelen. Bij de herziening van de kapitaalplannen 
dienen de nationale autoriteiten de uitgangspunten van de kredietinstellingen te bespreken en 
te toetsen en de gevolgen van stressgebeurtenissen.op de levensvatbaarheid van de plannen 
te overwegen. Als resultaat van de beoordeling worden maatregelen getroffen om kapitaal te 
behouden, zoals beperkingen op dividenden en andere variabele betalingen, en eventuele 
andere maatregelen die de bevoegde autoriteiten en EBA nodig en passend achten voor de 
aanpak van eventuele tekortkomingen in de plannen. 
 

(5) De bevoegde autoriteiten dienen in staat te zijn ontheffing te verlenen voor de nominale vloer 
in geval van herstructureringsplannen en specifieke programma's voor risicoafbouw en voor 
banken waarvan het niveau van Tier 1-kernvermogen meer bedraagt dan de 

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

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

4 Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten 
voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012. 
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minimumkapitaalvereisten en de kapitaalinstandhoudingsbuffer zoals berekend op grond van 
de volledig ten uitvoer gelegde RKV/VKV-vereisten. 
 

(6) In deze aanbeveling worden de toezichtmodellen vastgesteld die door de kredietinstellingen 
moeten worden ingediend om te rapporteren over de belangrijkste onderdelen van hun 
kapitaalposities en de naleving van de toepasselijke kapitaalniveaus. 
 

(7) Aangezien deze aanbeveling voortbouwt op aanbeveling EBA/REC/2011/1 gelet op de 
ervaring met het toezicht en de wijzigingen die zijn vastgesteld in de RKV/VKV en gericht is tot 
een beperkt aantal kredietinstellingen, is het niet nodig een openbare raadpleging uit te 
voeren. 
 

(8) Deze aanbeveling wordt gepubliceerd op de website van EBA, 

 
 
HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD: 
 

 
1. De in bijlage I opgenomen bevoegde autoriteiten („de bevoegde autoriteiten”), als de nationale 

autoriteiten met de eindverantwoordelijkheid voor het toezicht op de in bijlage II opgenomen 
kredietinstellingen („de kredietinstellingen”), wordt aanbevolen ervoor te zorgen dat de 
kredietinstellingen het in lid 2 beschreven nominale niveau aan Tier 1-kernvermogen permanent 
behouden totdat deze aanbeveling wordt gewijzigd, ingetrokken of geannuleerd. De bevoegde 
autoriteiten dienen dit te bereiken met behulp van beoordeling, herziening en vaststelling van de 
vraag of de eigen fondsen van de kredietinstelling een solide beheer en dekking van hun eigen 
risico's waarborgt.  

 
2. De bevoegde autoriteiten wordt aanbevolen te verzekeren dat de kredietinstellingen een nominale 

kapitaalvloer aanhouden in de desbetreffende rapportagevaluta van Tier 1-kernvermogen, zoals 
gedefinieerd in Aanbeveling EBA/REC/2011/1, die overeenkomt met het bedrag aan benodigd 
kapitaal per 30 juni 2012 om te voldoen aan de vereisten zoals vastgesteld in Aanbeveling 
EBA/REC/2011/1. Voorwaardelijke kapitaalinstrumenten die voldoen aan de gemeenschappelijke 
modaliteiten van EBA en die uiterlijk op 30 juni 2012 zijn afgegeven om te voldoen aan de ratio, 
komen uitsluitend nog voor dit doeleinde in aanmerking.  
 

3. De bevoegde autoriteiten wordt aanbevolen om de kapitaalplannen van de kredietinstellingen te 
beoordelen. Daarin dient te worden toegelicht hoe de kredietinstellingen zullen voldoen aan de 
Richtlijn kapitaalvereisten (RKV) en aan de Verordening kapitaalvereisten (RKV) en deze plannen 
dienen de gehele overgangsperiode te beslaan tot de volledige tenuitvoerlegging en toepassing 
van deze wetgevingshandelingen.  

 
4. Bevoegde autoriteiten kunnen ontheffing verlenen voor de vereiste nominale vloer wanneer wordt 

vastgesteld dat er meer kapitaal is dan nodig om te voldoen aan de vereisten van het Tier 1-
kernvermogen en de kapitaalinstandhoudingsbuffer zoals berekend onder de volledig ten uitvoer 
gelegde vereisten van de RKV/VKV. Dergelijke beslissingen vallen onder de verantwoordelijkheid 
en bevoegdheid van de desbetreffende bevoegde autoriteit na besprekingen met en raadpleging 
van EBA en desbetreffende colleges van toezichthouders.  
 

5. Daarnaast wordt de bevoegde autoriteiten aanbevolen om de kredietinstellingen te verplichten 
plannen te presenteren voor het herstel van de in lid 2 genoemde nominale vloer wanneer de 
absorptie van verlies heeft gezorgd voor de uitputting ervan en om de colleges van 
toezichthouders en EBA te informeren over de voortgang van de naleving van de plannen. 

 
6. Verder wordt de bevoegde autoriteiten aanbevolen om: 
 

a) de kredietinstellingen te verplichten uiterlijk op 29 november 2013 geschikte kapitaalplannen 
en toezichtmodellen in te dienen in overeenstemming met de in de bijlagen III en IV 
opgenomen modellen waaruit blijkt dat de juiste kapitaalniveaus worden behouden teneinde 
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te verzekeren dat de overgang naar de volledige tenuitvoerlegging en toepassing van de 
RKV/VKV correct en tijdig kan worden bereikt; 

 
b) de uitgangspunten van de kredietinstellingen te bespreken en te toetsen en de gevolgen van 

stressgebeurtenissen.op de haalbaarheid van hun plannen te overwegen; 
 
c) hun instemming met de kapitaalplannen uit te stellen tot deze zijn beoordeeld, gedeeld en 

besproken met EBA en binnen de desbetreffende colleges van toezichthouders;  
 
d) een gecoördineerde aanpak toe te passen voor het toezicht, in overleg met de desbetreffende 

bevoegde autoriteiten en EBA, op de verlening van ontheffingen voor het vereiste van de 
nominale kapitaalvloer als onderdeel van herstructureringsplannen en specifieke 
programma's voor risicoafbouw. Dergelijke ontheffingen mogen alleen worden verleend in 
gevallen waarin de herstructureringsplannen en de programma's voor risicoafbouw leiden tot 
een aanzienlijke vermindering van het risico5; 

 
e) passende maatregelen te nemen, in samenspraak met de desbetreffende bevoegde 

autoriteiten en EBA, om tekortkomingen in de kapitaalplannen aan te pakken wanneer er 
twijfel bestaat over de haalbaarheid van de plannen; 

 
f) de kapitaalplannen van kredietinstellingen minstens eenmaal per jaar te beoordelen, in 

samenspraak met EBA en met desbetreffende bevoegde autoriteiten binnen colleges van 
toezichthouders, voor zover passend. 

 
 

7. Deze aanbeveling wordt op een passend moment herzien en in ieder geval uiterlijk op 
31 december 2014.  

 
 

8. Deze aanbeveling is van toepassing vanaf 22 juli 2013. De aanbeveling van 8 december 2011 
(EBA/REC/2011/1) wordt op diezelfde datum ingetrokken, behalve ten behoeve van de toepassing 
van lid 2 van deze aanbeveling. 

 
 

Gedaan te Londen, 22 juli 2013 
 

Andrea Enria 
Voorzitter, EBA 

Bijlage I: Bevoegde autoriteiten 

Land  Bevoegde autoriteit 
AT  Finanzmarktaufsicht, FMA (Autoriteit financiële markten) 
BE  Nationale Bank van België (NBB) 
CY  Centrale Bank van Cyprus 
DE  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
DK  Finanstilsynet (Deense Autoriteit voor financieel toezicht) 
ES  Banco de España (Bank van Spanje) 
FI  Finanssivalvonta (Finse Autoriteit voor financieel toezicht) 
FR  Autorité de Contrôle Prudentiel, ACP (Autoriteit voor prudentiële controle) 
GB  Prudential Regulation Authority (Autoriteit voor prudentieel toezicht) 

                                                                                                                                                                                      
5  Aangevraagde “afbouw”processen waarvoor reeds vóór 31 augustus .2013 formeel goedkeuring is verleend door 

internationale organisaties of EU-instellingen zouden, indien deze worden gevolgd en er toezicht op wordt gehouden door 
de bevoegde autoriteit, ook moeten worden toegestaan. Onder bepaalde omstandigheden zijn dezelfde voorwaarden van 
toepassing op formele herstructureringsplannen. 
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HU  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Hongaarse Autoriteit voor financieel toezicht) 
IE  Central Bank of Ireland (Centrale Bank van Ierland) 
IT  Banca d'Italia (Bank van Italië) 

LU  Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF (Commissie voor toezicht op de 
financiële sector) 

MT  Malta Financial Services Authority, MFSA (Autoriteit voor financiële diensten van Malta) 
NL  De Nederlandsche Bank (DNB) 
NO  Finanstilsynet (Noorse Autoriteit voor financieel toezicht) 
PL  Komisja Nadzoru Finansowego (Poolse Autoriteit voor financieel toezicht) 
PT  Banco de Portugal (Bank van Portugal) 
SE  Finansinspektionen (Zweedse Autoriteit voor financieel toezicht) 
SI  Banka Slovenije (Bank van Slovenië) 

Bijlage II: Kredietinstellingen 

Code Naam van de bank 
AT001 ERSTE GROUP BANK AG 

AT002 RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH (RZB) 

BE005 KBC BANK 

CY006 CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 

CY007 BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD 

DE017 DEUTSCHE BANK AG 

DE018 COMMERZBANK AG 

DE019 LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG 

DE020 DZ BANK AG DT. ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 

DE021 BAYERISCHE LANDESBANK 

DE022 NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ 

DE023 HYPO REAL ESTATE HOLDING AG, MÜNCHEN 

DE025 HSH NORDBANK AG, HAMBURG 

DE026 LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GZ, FRANKFURT 

DE027 LANDESBANK BERLIN AG 

DE028 DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE, FRANKFURT 

DE029 WGZ BANK AG WESTDT. GENO. ZENTRALBK, DDF 

DK008 DANSKE BANK 

DK009 JYSKE BANK 

DK010 SYDBANK 

DK011 NYKREDIT 

ES059 BANCO SANTANDER S.A. 

ES060 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) 

ES062 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA 

ES064 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 

FI012 OP-POHJOLA GROUP 

FR013 BNP PARIBAS 
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Code Naam van de bank 
FR014 CREDIT AGRICOLE 

FR015 BPCE 

FR016 SOCIETE GENERALE 

GB088 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 

GB089 HSBC HOLDINGS PLC 

GB090 BARCLAYS PLC 

GB091 LLOYDS BANKING GROUP PLC 

HU036 OTP BANK NYRT. 

IE037 ALLIED IRISH BANKS PLC 

IE038 BANK OF IRELAND 

IE039 PERMANENT TSB plc 

IT040 INTESA SANPAOLO S.P.A 

IT041 UNICREDIT S.P.A 
IT042 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A 
IT043 BANCO POPOLARE - S.C. 

IT044 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA (UBI BANCA) 

LU045 BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT 

MT046 BANK OF VALLETTA (BOV) 

NL047 ING BANK NV 

NL048 RABOBANK NEDERLAND 

NL049 ABN AMRO BANK NV 

NL050 SNS BANK NV 

NO051 DNB NOR BANK ASA 
PL052 PKO BANK POLSKI 
PT053 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA 

PT054 BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA (BCP) 

PT055 ESPÍRITO SANTO FINANCIAL GROUP, SA (ESFG) 

PT056 BANCO BPI, SA 

SE084 NORDEA BANK AB (PUBL) 

SE085 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) (SEB) 

SE086 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) 

SE087 SWEDBANK AB (PUBL) 

SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB D.D.) 

SI058 NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. (NKBM D.D.) 
 

Bijlage III: TOEZICHTMODEL VOOR KAPITAALBEHOUD – halfjaarlijks 

 

Bijlage IV: TOEZICHTMODEL VOOR OVERGANG NAAR RKV/VKV - jaarlijks
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Bijlage V:  Formulier voor bevestiging van naleving van de aanbeveling 

Bevestiging van naleving van richtsnoeren en aanbevelingen 
 
Datum:           

Lidstaat/EER-staat:         

Bevoegde autoriteit:         

Richtsnoeren/aanbevelingen        

Naam:            

Functie:          

Telefoonnummer:          

E-mailadres:          

Ik ben gemachtigd om namens mijn bevoegde autoriteit te bevestigen dat aan de 
richtsnoeren/aanbevelingen wordt voldaan:   Ja 

De bevoegde autoriteit voldoet aan de aanbevelingen of is voornemens daaraan te voldoen:  

 Ja   Nee   Deels 

Mijn bevoegde autoriteit voldoet niet aan de richtsnoeren en aanbevelingen en is niet voornemens 
daaraan te voldoen en heeft daarvoor de volgende redenen6: 

      

Nadere informatie over het deels voldoen aan de aanbevelingen en motivering: 

      

Stuur deze kennisgeving naar compliance@eba.europa.eu7. 

                                                                                                                                                                                      
6 Indien slechts deels aan de aanbevelingen wordt voldaan, gelieve hier te vermelden in hoeverre eraan wordt voldaan en 

voor de desbetreffende onderwerpen de redenen op te geven waarom niet aan de aanbevelingen wordt voldaan. 
7  NB: Andere methoden voor de indiening van deze bevestiging van naleving, zoals verzending naar een ander e-mailadres 

dan het bovenstaande, of via een e-mail die niet het vereiste formulier bevat, worden als ongeldig beschou. 
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