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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur kan zich grotendeels vinden in de herziening van Richtlijn 94/19/EG inzake de 
depositogarantiestelsels (DGS), aangezien voor het bestaande systeem een meer 
geharmoniseerde oplossing nodig is. De recente financiële crisis laat zien dat er een meer solide 
kader moet komen om de instabiliteit van de financiële markten het hoofd te bieden. Momenteel 
zijn er ongeveer 40 DGS in de EU, die dekking bieden aan verschillende groepen deposanten en 
voor deposito's tot verschillende dekkingsniveaus, en banken verschillende financiële 
verplichtingen opleggen. Een dergelijk gefragmenteerd DGS systeem beperkt de voordelen van 
de interne markt en biedt geen stevige basis om toekomstige crises te bestrijden. Bovendien 
worden de huidige stelsels in tal van lidstaten ondergefinancierd.

Om de tekst van de Commissie te verhelderen en enige kritische kanttekeningen bij het voorstel 
te plaatsen, stelt de rapporteur de volgende belangrijke wijzigingen voor:

- Het toepassingsgebied uitbreiden, zodat de traditionele spaarinstrumenten als spaarbankboekjes 
of depositobewijzen worden gedekt. Hoewel deze deposito's niet zijn verbonden aan een 
bankrekening, worden ze gebruikt als vervanging voor spaarrekeningen.

- Het verhelderen van vage bepalingen die consumenten en financiële instellingen geen 
rechtszekerheid zouden bieden.

- Het opnemen van bepalingen voor snellere besluitvormingsprocedures, aangezien het in geval 
van financiële problemen bij kredietinstellingen noodzakelijk is dat de bevoegde autoriteiten 
onverwijld in kennis worden gesteld en deze autoriteiten vervolgens, met het 
depositogarantiestelsel, snel optreden om consumenten te beschermen.

- Ervoor zorgen dat deposito's van lokale overheden (gemeenten) ook onder het DGS vallen. Een 
grote meerderheid van plaatselijke overheden wordt gevormd door kleine entiteiten met een 
kleine begroting, die niet direct zijn gekoppeld aan de centrale rijksbegroting en beperkt in staat 
zijn om de kredietwaardigheid van een kredietinstelling te beoordelen.

- Toestaan dat het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot dekking van tijdelijk verhoogde saldi 
voor de deposito's die beantwoorden aan onder nationaal recht bepaalde sociale overwegingen 
(zoals ontslagvergoedingen, verzekeringsvorderingen enz.).

- De voorgestelde uitbetalingstermijn van zeven dagen uitbreiden tot zeven werkdagen en het 
uitbetalingsproces verplicht stellen, en niet facultatief maken. De uitvoeringsdatum is niettemin 
verschoven naar 2016 vanwege de aanpassing van computersystemen. Consumenten moeten 
mogelijk een nieuwe rekening openen, hetgeen in zeven dagen moeilijk valt te bereiken. De 
huidige uitbetaling in 20+10 werkdagen moet eerst naar behoren in praktijk worden gebracht 
voordat de uitbetalingstermijn verder wordt beperkt, maar de rapporteur stelt voor dat het 
lidstaten met kortere perioden wordt toegestaan dergelijke bepalingen te handhaven.

- In veel lidstaten kan een bankinstelling actief zijn onder verschillende merknamen, terwijl maar 
een vergunning van de toezichthouder nodig is. In een dergelijk geval krijgt een consument met 
verschillende rekeningen onder verschillende merknamen die onder een enkele vergunning 
vallen, maar een compensatie van ten hoogste 100 000 euro. De rapporteur stelt voor dat 
lidstaten mogen besluiten dat de DGS dekking telkens van toepassing is op deposito's onder 
ieder aparte merknaam, ook al worden deze beheerd door één kredietinstelling.
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- Ondersteuning van de verschuiving naar een financiering vooraf van DGS en verlaging van de 
kosten van harmonisatie. De streefwaarde die wordt bepaald op basis van deposito's die in 
aanmerking komen, legt een te zware last op financiële instellingen en verbreekt de koppeling 
tussen het daadwerkelijke bedrag aan deposito's en bijdragen van instellingen. De rapporteur 
heeft gekozen voor een ander concept van de gedekte deposito's, dat het daadwerkelijke bedrag 
aan deposito's meetelt en dus beter aan de behoeften aan consumentenbescherming voldoet.

- De rapporteur is er tevens van overtuigd dat de DGS hun financiering ook moeten kunnen 
gebruiken om vroeg in te grijpen ten einde de gevolgen voor consumenten van een potentiële 
wanbetaling door een bank te minimaliseren.

- Het wederzijds lenen tussen systemen uit verschillende lidstaten kan mogelijk helpen, maar kan 
ook een crisis van het ene land naar het andere verplaatsen. De rapporteur stelt daarom voor deze 
bepaling te verplaatsen van de verplichtingen naar de templates, die indien nodig kunnen worden 
gebruikt. Het staat aan de lidstaten om te bepalen of zij deelnemen in een dergelijk systeem (bv. 
door het afsluiten van passende grensoverschrijdende overeenkomsten).

- Het schrappen van artikel 11 en de bijlagen I en II inzake de berekening van op risico 
gebaseerde bijdragen, aangezien deze op basis van het subsidiariteitsbeginsel aan de lidstaten 
moet worden overgelaten. Het voorgestelde systeem garandeert niet dat de beweerde doelstelling 
wordt behaald (dat wil zeggen dezelfde bijdragen voor banken met hetzelfde risicoprofiel in 
verschillende lidstaten), vanwege de verschillende omstandigheden op financiële markten in de 
EU en ten aanzien van de specifieke producten voor consumenten (d.w.z. deposito's bij banken 
voor spaarhypotheken).

- Bepalingen inzake informatie versterken en consumenten de mogelijkheid geven om 
(bijvoorbeeld in geval van fusie) de onbeschermde deposito's boetevrij onder te brengen bij een 
andere kredietinstelling. De feitelijke deposanten krijgen het informatieblad (gebaseerd op 
bijlage III) ook uitgereikt in een van hun bankafschriften.

- De keuze voor een taalregime voor vereiste informatie toestaan, indien dit tussen beide partijen 
is overeengekomen. Dit biedt een flexibele oplossing in grensstreken en voor uitgezonden 
personeelsleden en vergroot grensoverschrijdende mededinging op de interne markt in het 
algemeen.

- Vereenvoudiging van de in bijlage III gebruikte terminologie, zodat informatie in begrijpelijke 
taal aan consumenten wordt verstrekt.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17.Teneinde de depositobescherming te 
beperken tot hetgeen nodig is om de 
rechtszekerheid en de transparantie voor 
deposanten te waarborgen, en teneinde te 
voorkomen dat beleggingsrisico's naar 
depositogarantiestelsels worden 
overgeheveld, moeten bepaalde financiële 
producten met een beleggingskarakter van 
dekking worden uitgesloten, en met name 
die welke niet à pari terugbetaalbaar zijn 
en die waarvan het bestaan alleen met een 
schuldbewijs kan worden aangetoond.

17.Ten einde de depositobescherming te 
beperken tot hetgeen nodig is om de 
rechtszekerheid en de transparantie voor 
deposanten te waarborgen, en teneinde te 
voorkomen dat beleggingsrisico's naar 
depositogarantiestelsels worden 
overgeheveld, moeten bepaalde financiële 
producten met een beleggingskarakter van 
dekking worden uitgesloten, en met name 
die welke niet à pari terugbetaalbaar zijn.

Or. en

Motivering

Deze overweging is veranderd in overeenstemming met het amendement op artikel 2, lid 1, - punt 
1, tweede alinea – eerste gedachtestreepje.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18. Bepaalde deposanten, en met name 
overheden en andere financiële 
instellingen, mogen niet in aanmerking 
komen voor depositobescherming. Omdat 
zij, afgezet tegen het totale aantal 
deposanten, gering in aantal zijn, blijven de 
gevolgen van een bankfaillissement voor 
de financiële stabiliteit tot een minimum 
beperkt. Bovendien hebben overheden veel 
gemakkelijker toegang tot krediet dan 
burgers. Niet-financiële bedrijven vallen in 
beginsel onder de dekking, ongeacht hun 
omvang.

18. Bepaalde deposanten, en met name 
centrale overheden en andere financiële 
instellingen, mogen niet in aanmerking 
komen voor depositobescherming. Omdat 
zij, afgezet tegen het totale aantal 
deposanten, gering in aantal zijn, blijven de 
gevolgen van een bankfaillissement voor 
de financiële stabiliteit tot een minimum 
beperkt. Bovendien hebben centrale
overheden veel gemakkelijker toegang tot 
krediet dan burgers. Niet-financiële 
bedrijven vallen in beginsel onder de 
dekking, ongeacht hun omvang.

Or. en

Motivering

Dit amendement verwijst naar de wijzigingen in artikel 4, lid 1, punt j.
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

24. Bijdragen aan depositogarantiestelsels 
moeten afhankelijk zijn van de omvang 
van het risico waaraan de deelnemers zich 
hebben blootgesteld. Aldus kan rekening 
worden gehouden met het risicoprofiel 
van individuele banken, worden bijdragen 
eerlijker berekend en ontstaan er prikkels 
om met een minder riskant bedrijfsmodel 
te werken. Met de ontwikkeling van een 
voor alle lidstaten verplichte reeks 
kernindicatoren en een andere reeks 
facultatieve aanvullende indicatoren zou 
zo'n harmonisatie geleidelijk worden 
bereikt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is geschrapt in overeenstemming met het amendement op artikel 11.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

26. De uitbetalingstermijn van ten hoogste 
zes weken vanaf 31 december 2010 is 
strijdig met de noodzaak het vertrouwen 
van deposanten in stand te houden en 
voldoet niet aan hun behoeften. De 
uitbetalingstermijn dient daarom te worden 
verkort tot één week.

26. De uitbetalingstermijn van ten hoogste 
zes weken vanaf 31 december 2010 is 
strijdig met de noodzaak het vertrouwen 
van deposanten in stand te houden en 
voldoet niet aan hun behoeften. De 
uitbetalingstermijn dient daarom vanaf 31 
december 2015 te worden verkort tot zeven 
werkdagen. Tot 31 december 2015 dient 
de uitbetalingstermijn te worden verkort 
tot 20 werkdagen.

Or. en

Motivering

Dit amendement verwijst naar de wijzigingen in artikel 7.
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

32. Met inachtneming van het toezicht van 
de lidstaten op depositogarantiestelsels 
moet de Europese Bankautoriteit haar 
bijdrage leveren aan de verwezenlijking 
van de doelstelling om de toegang tot en de 
uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen te vergemakkelijken en 
tegelijk te zorgen voor een effectieve 
bescherming voor deposanten. Daartoe 
moet de autoriteit bevestigen dat aan de in 
de onderhavige richtlijn vastgestelde 
voorwaarden waaronder 
depositogarantiestelsels een bedrag van 
elkaar mogen lenen, is voldaan en, binnen 
de strikte limieten van de onderhavige 
richtlijn, de door elk stelsel te lenen 
bedragen, het initiële rentepercentage en 
de duur van de lening vermelden. In dit 
verband moet de Europese Bankautoriteit 
ook informatie vergaren over 
depositogarantiestelsels, en met name over 
het bedrag aan deposito's dat door deze 
stelsels wordt gedekt en door de bevoegde 
autoriteiten is bevestigd. Zij moet de 
andere depositogarantiestelsels in kennis 
stellen van hun verplichting om een 
bedrag uit te lenen.

32. Met inachtneming van het toezicht van 
de lidstaten op depositogarantiestelsels 
moet de Europese Bankautoriteit haar 
bijdrage leveren aan de verwezenlijking 
van de doelstelling om de toegang tot en de 
uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen te vergemakkelijken en 
tegelijk te zorgen voor een effectieve 
bescherming voor deposanten. Daartoe 
moet de autoriteit bevestigen dat aan de in 
de onderhavige richtlijn vastgestelde 
voorwaarden waaronder 
depositogarantiestelsels een bedrag van 
elkaar mogen lenen, is voldaan, en het 
initiële rentepercentage en de duur van de 
lening vermelden. In dit verband moet de 
Europese Bankautoriteit ook informatie 
vergaren over depositogarantiestelsels, en 
met name over het bedrag aan deposito's 
dat door deze stelsels wordt gedekt en door 
de bevoegde autoriteiten is bevestigd.

Or. en

Motivering

Dit amendement verwijst naar de wijzigingen in artikel 10.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33. Om een gelijk speelveld te waarborgen 33. Om een gelijk speelveld te waarborgen 
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en deposanten in geheel Europa adequaat 
te beschermen, moet een effectief 
instrument voor de vaststelling van 
geharmoniseerde technische normen op het 
gebied van financiële diensten worden 
ingevoerd. Dergelijke normen moeten 
worden ontwikkeld met het oog op de 
standaardisatie van de berekening van 
risicoafhankelijke bijdragen.

en deposanten in geheel Europa adequaat 
te beschermen, moet een effectief 
instrument voor de vaststelling van 
geharmoniseerde technische normen op het 
gebied van financiële diensten worden 
ingevoerd.

Or. en

Motivering

Dit amendement verwijst naar de wijzigingen in artikel 11.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter a –alinea 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het bestaan ervan kan alleen worden 
aangetoond met een ander schuldbewijs 
dan een rekeningafschrift;

Schrappen

Or. en

Motivering

Door dit amendement kunnen ook de traditionele spaarinstrumenten, zoals spaarboekjes of 
depositocertificaten, worden gedekt. Deze deposito's worden gebruikt als vervanging van 
spaarrekeningen en zijn in veel lidstaten populair bij de consument. Daarentegen moeten 
schuldbewijzen (waarvan het bestaan ook alleen met een certificaat wordt aangetoond) 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder k buiten het toepassingsgebied van bescherming door een 
depositogarantiestelsel blijven.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter e –punt i 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) ofwel de daartoe aangewezen bevoegde 
autoriteiten hebben vastgesteld dat, naar 
hun oordeel, de kredietinstelling, om 
redenen die rechtstreeks verband houden 
met haar financiële positie, momenteel niet 

i) ofwel de daartoe aangewezen bevoegde 
autoriteiten hebben vastgesteld dat, volgens 
informatie waarover zij op dat moment 
kunnen beschikken, de kredietinstelling, 
om redenen die rechtstreeks verband 
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in staat lijkt te zijn de deposito's terug te 
betalen en daartoe ook op afzienbare 
termijn niet in staat lijkt te zijn. De 
bevoegde autoriteiten doen deze 
vaststelling zo spoedig mogelijk en in ieder 
geval uiterlijk vijf werkdagen nadat zij 
voor het eerst hebben geconstateerd dat 
een kredietinstelling heeft nagelaten een 
verschuldigd en betaalbaar deposito terug 
te betalen;

houden met haar financiële positie, 
momenteel niet in staat is de deposito's 
terug te betalen en daartoe ook op 
afzienbare termijn niet in staat lijkt te zijn. 
De bevoegde autoriteiten doen deze 
vaststelling zo spoedig mogelijk en in ieder 
geval uiterlijk vijf werkdagen nadat zij 
voor het eerst op de hoogte zijn gesteld dat 
een kredietinstelling heeft nagelaten een 
verschuldigd en betaalbaar deposito terug 
te betalen; of

Or. en

Motivering

Dit amendement is erop gericht bepalingen te verduidelijken die juridisch gezien te vaag zijn en 
onvoldoende rechtszekerheid zouden bieden. Het besluit van de desbetreffende bevoegde 
autoriteiten dat een financiële instelling niet solvent is, moet worden gestaafd door het bewijs op 
basis van de informatie waarover zij op dat moment beschikken, en niet op basis van op hun 
mening (zoals de Commissie voorstelt). Dit voorkomt toekomstige geschillen over ongegronde 
besluiten.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) streefwaarde: 1,5% van de in 
aanmerking komende deposito's voor de 
dekking waarvan een 
depositogarantiestelsel instaat;

h) streefwaarde: 1,5% van de gedekte
deposito's waarvoor een 
depositogarantiestelsel instaat;

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Or. en

Motivering

De streefwaarde moet in verband met de bescherming van de consument en de beperking van de 
kosten die van de financiële instellingen worden overgeheveld naar de consument, worden 
gebaseerd op het daadwerkelijke bedrag van deposito's (gedekte deposito's) en niet op de 
deposito's die hypothetisch gezien in aanmerking komen.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een kredietinstelling niet voldoet 
aan de verplichtingen die uit hoofde van 
haar deelneming aan een 
depositogarantiestelsel op haar rusten, 
worden de bevoegde autoriteiten die de 
vergunning hebben verleend, daarvan in 
kennis gesteld en nemen deze, in 
samenwerking met het garantiestelsel, alle 
passende maatregelen, met inbegrip van 
sancties, om ervoor te zorgen dat de 
kredietinstelling haar verplichtingen 
nakomt.

2. Indien een kredietinstelling niet voldoet 
aan de verplichtingen die uit hoofde van 
haar deelneming aan een 
depositogarantiestelsel op haar rusten, 
worden de bevoegde autoriteiten die de 
vergunning hebben verleend, daarvan 
onverwijld in kennis gesteld en nemen 
deze, in samenwerking met het
depositogarantiestelsel, terstond alle 
passende maatregelen, met inbegrip van 
sancties, om ervoor te zorgen dat de 
kredietinstelling haar verplichtingen 
nakomt.

Or. en

Motivering

Wanneer kredietinstellingen financiële problemen hebben, is het noodzakelijk dat de bevoegde 
autoriteiten onverwijld op de hoogte worden gesteld en vervolgens, samen met het 
depositogarantiestelsel, snel handelen om consumenten te beschermen.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – punt j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) deposito's van overheden; j) deposito's van centrale overheden;

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt het mogelijk dat ook de deposito's van lokale overheden (gemeenten) 
worden gedekt tot 100 000 euro, in tegenstelling tot de centrale overheden, die direct zijn 
verbonden met de begroting van de rijksoverheid. Een grote meerderheid van lokale overheden 
(gemeenten) zijn kleine entiteiten met kleine begrotingen, die bij faillissement van een bank 
ernstig in gevaar kunnen worden gebracht.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) deposito's waaraan in het nationaal 
recht vastgelegde, sociale overwegingen 
ten grondslag liggen en die verband 
houden met bepaalde uitkeringen, zoals 
ontslagvergoedingen, 
verzekeringsvorderingen, medische 
nalatigheid, door rechterlijke instanties 
toegekende betalingen, en compensatie 
voor schade door criminele activiteiten of 
onterechte veroordeling. De dekking geldt 
voor een periode van ten hoogste twaalf 
maanden na een dergelijke betaling.

Or. en

Motivering

Net als in de letters a en b van deze alinea, maakt het amendement het mogelijk dat een jaar lang 
een dekking van 100% wordt geboden voor tijdelijk hoge saldi op de rekeningen in geval van 
speciale betalingen zoals een ontslagvergoeding, verzekeringsvorderingen enz. Het staat aan de 
lidstaten om een dergelijke mogelijkheid in hun nationale recht op te nemen.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De limiet bedoeld in artikel 5, lid 1, 
geldt voor de totale deposito's bij dezelfde 
kredietinstelling, ongeacht het aantal 
deposito's, de valuta en de plaats waar zij 
zich in de Unie bevinden.

1. De limiet bedoeld in artikel 5, lid 1, 
geldt voor de totale deposito's bij dezelfde 
kredietinstelling, ongeacht het aantal 
deposito's, de valuta en de plaats waar zij 
zich in de Unie bevinden. Indien het een 
kredietinstelling volgens nationaal recht 
onder verschillende namen actief mag 
zijn, kunnen lidstaten besluiten dat de 
limiet geldt voor het totaal van de 
deposito's dat is ondergebracht bij iedere 
aparte entiteit van de naam waaronder 
een kredietinstelling actief is. De lidstaten 
zullen een dergelijk besluit uitvoeren door 
de bijdragen van de kredietinstelling 
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krachtens artikel 9 overeenkomstig te 
verhogen.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt het mogelijk dat ook die consumenten worden beschermd die bij de 
financiële instellingen meerdere rekeningen hebben onder verschillende merken, maar met 
eenzelfde eigenaar, dat wil zeggen onder dezelfde vergunning. Deze consumenten krijgen een 
vergoeding van maximaal 100 000 euro voor iedere rekening, indien de lidstaat besluit dat de 
DGS dekking geldt voor de deposito's die zijn ondergebracht bij iedere aparte merknaam 
waaronder een kredietinstelling actief is.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het depositogarantiestelsel is in staat
niet-beschikbare deposito's binnen een 
termijn van zeven dagen terug te betalen, 
te rekenen vanaf de datum waarop de 
bevoegde autoriteiten tot de in artikel 2, 
lid 1, onder e), punt i), bedoelde 
vaststelling overgaan of een rechterlijke 
instantie de uitspraak als bedoeld in 
artikel 2, lid 1, onder e), punt ii), doet.

1. Het depositogarantiestelsel zal niet-
beschikbare deposito's binnen een termijn 
van twintig dagen terugbetalen, te rekenen 
vanaf de datum waarop de bevoegde 
autoriteiten tot de in artikel 2, lid 1,
onder e), punt i), bedoelde vaststelling 
overgaan of een rechterlijke instantie de 
uitspraak als bedoeld in artikel 2, lid 1, 
onder e), punt ii), doet.

Or. en

Motivering

Consumenten moeten zo snel mogelijk bij hun deposito's kunnen. De door de Commissie 
voorgestelde uitbetalingstermijn kan momenteel echter problemen veroorzaken voor financiële 
instellingen. Door een langere uitvoeringstermijn kunnen deze negatieve gevolgen echter worden 
beperkt. De huidige uitbetaling in 20+10 werkdagen moet eerst naar behoren in praktijk worden 
gebracht voordat de uitbetalingstermijn verder wordt beperkt tot zeven werkdagen, de lidstaten 
met een kortere periode zijn echter vrij dergelijke bepalingen te handhaven.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1a. De toepasselijke terugbetalingsperiode 
zoals bedoeld in lid 1, is vanaf 1 januari 
2016 zeven werkdagen.

Or. en

Motivering

Consumenten moeten zo snel mogelijk bij hun deposito's kunnen. De door de Commissie 
voorgestelde uitbetalingstermijn kan momenteel echter problemen veroorzaken voor financiële 
instellingen. Door een langere uitvoeringsperiode kunnen deze negatieve gevolgen echter 
worden beperkt. De huidige uitbetaling in 20+10 werkdagen moet eerst naar behoren in praktijk 
worden gebracht voordat de uitbetalingstermijn verder wordt beperkt tot zeven werkdagen, de 
lidstaten met een kortere periode zijn echter vrij dergelijke bepalingen te handhaven.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beschikbare financiële middelen 
bereiken in elk geval de streefwaarde. 
Wanneer de financieringscapaciteit 
achterblijft bij de streefwaarde, wordt de 
betaling van bijdragen in elk geval hervat 
totdat de streefwaarde opnieuw is bereikt. 
Bedragen de beschikbare financiële 
middelen minder dan twee derde van de 
streefwaarde, dan beloopt de periodieke 
bijdrage ten minste 0,25% van de in 
aanmerking komende deposito's.

De beschikbare financiële middelen 
bereiken in elk geval de streefwaarde. 
Wanneer de financieringscapaciteit 
achterblijft bij de streefwaarde, wordt de 
betaling van bijdragen in elk geval hervat 
totdat de streefwaarde opnieuw is bereikt. 
Bedragen de beschikbare financiële
middelen minder dan twee derde van de 
streefwaarde, dan beloopt de periodieke 
bijdrage ten minste 0,25% van de gedekte
deposito's.

Or. en

Motivering

De streefwaarde en bijdragen moeten in verband met de bescherming van de consument en de 
beperking van de kosten die van de financiële instellingen worden overgeheveld naar de 
consument, worden gebaseerd op het daadwerkelijke bedrag van deposito's (gedekte deposito's) 
en niet op de deposito's die hypothetisch gezien in aanmerking komen.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5 – alinea 3 – punt a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de financiële middelen van een stelsel 
bedragen na zo'n maatregel meer dan 1%
van de in aanmerking komende deposito's;

a) de financiële middelen van een stelsel 
bedragen na zo'n maatregel meer dan 
0,75% van de gedekte deposito's;

Or. en

Motivering

Om consumenten doeltreffender te beschermen, moeten DGS hun middelen kunnen gebruiken om 
vroeg op te treden, zodat de gevolgen van een mogelijk bankfaillissement voor klanten en de 
economie worden geminimaliseerd. De streefwaarde en bijdragen moeten in verband met de 
bescherming van de consument en de beperking van de kosten die van de financiële instellingen 
naar hen worden overgeheveld, worden gebaseerd op het daadwerkelijke bedrag van deposito's 
(gedekte deposito's) en niet op de deposito's die hypothetisch gezien in aanmerking komen.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het onder a) genoemde percentage mag op 
ad-hocbasis en mits de bevoegde 
autoriteiten na een met redenen omkleed 
verzoek van het betrokken 
depositogarantiestelsel toestemming 
verlenen, worden vastgesteld op 0,75% à 
1%.

Het onder a) genoemde percentage mag op 
ad-hocbasis en mits de bevoegde 
autoriteiten na een met redenen omkleed 
verzoek van het betrokken 
depositogarantiestelsel toestemming 
verlenen, worden vastgesteld op 0,5% à 
0,75%.

Or. en

Motivering

Om consumenten doeltreffender te beschermen, moeten DGS hun middelen kunnen gebruiken om 
vroeg op te treden, zodat de gevolgen van een mogelijk bankfaillissement voor klanten en de 
economie worden geminimaliseerd.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een stelsel heeft het recht om van alle
andere in artikel 1, lid 2, bedoelde 

1. Een stelsel heeft de optie om van de
andere in artikel 1, lid 2, bedoelde 
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depositogarantiestelsels in de Unie een 
bedrag te lenen mits aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

depositogarantiestelsels in de Unie een 
bedrag te lenen mits aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Motivering

Wederzijds lenen tussen stelsels uit verschillende lidstaten kan mogelijk helpen of een crisis 
verplaatsen van het ene naar het andere land. De rapporteur stelt voor om deze bepaling te 
verplaatsen van de verplichtingen naar de templates,die indien nodig kunnen worden gebruikt, 
en het te laten afhangen van de lidstaten of zij in een dergelijk systeem deelnemen (bijvoorbeeld 
door het afsluiten van grensoverschrijdende overeenkomsten).

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 Schrappen
Berekening van bijdragen aan 
depositogarantiestelsels
1. De in artikel 9 bedoelde bijdragen aan 
depositogarantiestelsels worden voor elke 
deelnemer bepaald op basis van de 
omvang van het risico waaraan hij zich 
heeft blootgesteld. Kredietinstellingen 
betalen niet minder dan 75% en niet meer 
dan 200% van het bedrag dat een bank 
met een gemiddeld risico zou moeten 
bijdragen. De lidstaten mogen bepalen dat 
deelnemers aan de in artikel 1, leden 3 en 
4, genoemde stelsels lagere bijdragen aan 
depositogarantiestelsels betalen, maar niet 
minder dan 37,5% van het bedrag dat een 
bank met een gemiddeld risico zou moeten 
bijdragen.
2. Op basis van de in de bijlagen I en II 
genoemde elementen wordt de omvang 
van het risico bepaald en worden de 
bijdragen berekend.
3. Lid 2 is niet van toepassing op 
depositogarantiestelsels als bedoeld in 
artikel 1, lid 2.
4. Aan de Commissie wordt de 
bevoegdheid gedelegeerd om de elementen 
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van de definities en methoden als 
beschreven in bijlage II, deel A, verder uit 
te werken. Deze ontwerp-
reglementeringsnormen worden 
vastgesteld overeenkomstig de artikelen 7 
tot en met 7 quinquies van de [EBA-
verordening]. De Europese Bankautoriteit 
mag zelf ontwerp-reglementeringsnormen 
opstellen, die bij de Commissie moeten 
worden ingediend.
5. De Europese Bankautoriteit geeft 
uiterlijk 31 december 2012 richtsnoeren 
voor de toepassing van bijlage II, deel B, 
overeenkomstig [artikel 8 van de EBA-
verordening].

Or. en

Motivering

Het stelsel van een op risico gebaseerde berekening van de bijdragen moet aan de lidstaten 
worden overgelaten, aangezien de nationale bepalingen beter op maat kunnen worden afgestemd 
op de behoeften van consumenten (bijvoorbeeld in geval van deposito's die breed zijn gespreid 
door bijzondere financiële instellingen, zoals banken voor spaarhypotheken).

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietinstellingen aan feitelijke en 
potentiële deposanten de informatie ter 
beschikking stellen die nodig is om te 
bepalen aan welk depositogarantiestelsel in 
de Unie de kredietinstelling en haar 
bijkantoren deelnemen. . . Indien op grond 
van artikel 4 voor een deposito geen 
garantie uit het depositogarantiestelsel 
geldt, informeert de kredietinstelling de 
deposant daarover.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietinstellingen aan feitelijke en 
potentiële deposanten de voldoende
informatie ter beschikking stellen die nodig 
is om te bepalen aan welk 
depositogarantiestelsel in de Unie de 
kredietinstelling en haar bijkantoren 
deelnemen. Indien op grond van artikel 4 
voor een deposito geen garantie uit het 
depositogarantiestelsel geldt, informeert de 
kredietinstelling de deposant daarover en 
in dat geval wordt de deposant de 
mogelijkheid geboden zijn deposito's 
terug te trekken zonder boete, en met alle 
behaalde rente en winsten.

Or. en
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Motivering

Ten eerste moeten deposanten in een dergelijk geval in voldoende mate worden geïnformeerd en 
de mogelijkheid hebben om hun deposito's terug te trekken zonder boete, en met alle behaalde 
rente en winsten.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Feitelijke deposanten ontvangen 
informatie op hun rekeningafschrift. Deze 
informatie bestaat uit een bevestiging dat 
de deposito's in aanmerking komen in de 
zin van artikel 2, lid 1, en artikel 4. 
Bovendien wordt verwezen naar het 
informatieblad van bijlage III en wordt 
aangegeven waar dit kan worden 
opgevraagd. Ook mag de website van het 
bevoegde depositogarantiestelsel worden
vermeld.

3. Feitelijke deposanten ontvangen 
informatie op hun rekeningafschrift. Deze 
informatie bestaat uit een bevestiging dat 
de deposito's in aanmerking komen in de 
zin van artikel 2, lid 1, en artikel 4. 
Bovendien wordt verwezen naar het 
informatieblad van bijlage III dat bij een 
van de rekeningafschriften wordt 
gevoegd. Ook wordt de website van het 
bevoegde depositogarantiestelsel vermeld.

Or. en

Motivering

Voldoende informatie over de dekking van het depositogarantiestelsel voor de feitelijke 
deposanten is van cruciaal belang en het kan voor financiële instellingen geen grote last vormen 
om het informatieblad van bijlage III bij een van haar afschriften te voegen.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op 
de bij de nationale wetgeving 
voorgeschreven wijze ter beschikking 
gesteld in de officiële taal of talen van de 
lidstaat waar het bijkantoor is gevestigd.

4. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op 
de bij de nationale wetgeving 
voorgeschreven wijze ter beschikking 
gesteld in de officiële taal of talen van de 
lidstaat waar het bijkantoor is gevestigd, en 
indien de deposant daarom verzoekt en 
het bijkantoor in staat is om aan dit 
verzoek te voldoen, in andere talen.

Or. en
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Motivering

Dit amendement is erop gericht te voorzien in een meer flexibele, tussen partijen overeen te 
komen oplossing om de nodige informatie ook in andere talen aan te bieden. De rapporteur is 
ervan overtuigd dat een dergelijke optie welkom is in grensstreken en bij uitgezonden 
werknemers, en grensoverschrijdende mededinging op de interne markt zal vergroten.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij fusies van kredietinstellingen 
ontvangen hun deposanten ten minste één 
maand voordat de fusie rechtens ingaat, 
informatie daarover. De deposanten 
worden ervan in kennis gesteld dat bij het 
ingaan van de fusie al hun deposito's bij elk 
van de fuserende banken na de fusie 
worden samengevoegd teneinde hun 
dekking in het kader van het 
depositogarantiestelsel te bepalen.

6. Bij fusies van kredietinstellingen 
ontvangen hun deposanten ten minste één 
maand voordat de fusie rechtens ingaat, 
informatie daarover. De deposanten 
worden ervan in kennis gesteld dat bij het 
ingaan van de fusie al hun deposito's bij elk 
van de fuserende banken na de fusie 
worden samengevoegd teneinde hun 
dekking in het kader van het 
depositogarantiestelsel te bepalen.
Deposanten wordt de mogelijkheid 
geboden om hun deposito's boven de bij 
artikel 7 gegarandeerde dekking terug te 
trekken zonder boete, en met alle 
behaalde rente en winsten.

Or. en

Motivering

Niet alleen moeten deposanten naar behoren worden geïnformeerd, zij moeten ook de 
mogelijkheid hebben om de niet-gegarandeerde deposito's zonder boete onder te brengen bij een 
andere kredietinstelling, aangezien zij niet mogen “lijden” onder een lagere dekking ten gevolge 
van de fusie van hun kredietinstelling.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie dient met de 
ondersteuning van de [Europese 
Bankautoriteit] uiterlijk 31 december 2015 
bij het Europees Parlement en de Raad een 

5. De Commissie dient met de 
ondersteuning van de [Europese 
Bankautoriteit] uiterlijk 31 december 2015 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
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verslag in over de vorderingen bij de 
implementatie van deze richtlijn. In dit 
verslag moet met name worden nagegaan 
of de streefwaarde kan worden gebaseerd 
op de gedekte deposito's zonder dat dit ten 
koste gaat van de bescherming van 
deposanten.

verslag in over de vorderingen bij de 
implementatie van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement verwijst naar de wijzigingen in artikel 2 – lid 1 – punt h.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I wordt geschrapt

Or. en

Motivering

Dit amendement verwijst naar de wijzigingen in artikel 11.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

Dit amendement verwijst naar de wijzigingen in artikel 11.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een kredietinstelling een verschuldigd 
en betaalbaar deposito niet heeft 
terugbetaald om redenen die rechtstreeks 
verband houden met haar financiële 
situatie, ontvangen de deposanten een 
terugbetaling van een 
depositogarantiestelsel. De/het [product 
invullen] van de [naam invullen van de 
kredietinstelling waar de rekening wordt 
aangehouden] wordt in het algemeen
gedekt door dit depositogarantiestelsel.

Als uw kredietinstelling uw verschuldigde
en betaalbare deposito niet heeft 
terugbetaald om redenen die rechtstreeks 
verband houden met haar financiële 
situatie, ontvangt u, als deposant een 
terugbetaling van een 
depositogarantiestelsel. De/het [product 
invullen] van de [naam invullen van de 
kredietinstelling waar de rekening wordt 
aangehouden] wordt gedekt door dit 
depositogarantiestelsel, overeenkomstig 
Richtlijn 2011/…/EU van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de 
depositogarantiestelsels.

Or. en

Motivering

Dit amendement wil voorzien in een taalgebruik dat beter valt te begrijpen door de consument en 
vereenvoudigt de terminologie die in bijlage III wordt gebruikt (Template informatie voor de 
deposant).

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De terugbetaling bedraagt ten hoogste 
100 000 euro per bank. Om te bepalen 
welk bedrag wordt gedekt, worden alle 
deposito's bij dezelfde bank bij elkaar 
opgeteld. Als een deposant bijvoorbeeld
een spaarrekening met 90 000 euro en een 
lopende rekening met 20 000 euro heeft, 
dan ontvangt hij of zij dus een 
terugbetaling van slechts 100 000 euro.

De terugbetaling bedraagt ten hoogste 
100 000 euro per bank. Om te bepalen 
welk bedrag wordt gedekt, worden al uw
deposito's bij dezelfde bank bij elkaar 
opgeteld. Bijvoorbeeld: Als een deposant 
een spaarrekening met 90 000 euro en een 
lopende rekening met 20 000 euro heeft, 
dan ontvangt hij of zij dus een 
terugbetaling van slechts 100 000 euro.

Or. en

Motivering

Dit amendement wil voorzien in een taalgebruik dat beter valt te begrijpen door de consument en 
vereenvoudigt de terminologie die in bijlage III wordt gebruikt (Template informatie voor de 
deposant).
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Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[Alleen indien van toepassing] Dit geldt 
ook als een bank onder verschillende 
namen actief is. De [naam invullen van de 
kredietinstelling waar de rekening wordt 
aangehouden] opereert ook onder de naam 
[alle andere bedrijfsnamen van dezelfde 
kredietinstelling invullen]. Heeft u 
deposito's bij organisaties met deze 
bedrijfsnaam, dan zijn deze deposito's 
samen gedekt tot 100 000 euro.

[Alleen indien van toepassing indien de 
lidstaat heeft besloten geen toepassing te 
maken van artikel 6, lid 1] Dit geldt ook 
als een bank onder verschillende namen 
actief is. De [naam invullen van de
kredietinstelling waar de rekening wordt 
aangehouden] opereert ook onder de naam 
[alle andere bedrijfsnamen van dezelfde 
kredietinstelling invullen]. Heeft u 
deposito's bij organisaties met deze 
bedrijfsnaam, dan zijn deze deposito's 
samen gedekt tot 100 000 euro.

Or. en

Motivering

Dit amendement past de wijziging in artikel 6, lid 1 toe.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het algemeen vallen alle kleine
deposanten en bedrijven onder het 
depositogarantiestelsel. Voor bepaalde 
deposito's geldt een uitzondering. Deze 
worden op de website van het 
desbetreffende depositogarantiestelsel 
vermeld. Ook zal de bank u op verzoek 
meedelen of bepaalde deposito's al dan niet 
zijn gedekt. Als de deposito's onder de 
dekking vallen, zal de bank dit ook 
bevestigen op het rekeningafschrift.

In het algemeen vallen (privé of zakelijke)
deposanten en bedrijven onder het 
depositogarantiestelsel. Voor bepaalde 
deposito's geldt een uitzondering. Deze 
worden op de website van het 
desbetreffende depositogarantiestelsel 
vermeld [website van het 
verantwoordelijke DGS invoegen]. Ook 
moet de bank u op verzoek meedelen of 
bepaalde deposito's al dan niet zijn gedekt. 
Als de deposito's onder de dekking vallen, 
zal de bank dit ook specifiek vermelden op 
uw rekeningafschrift.

Or. en
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Motivering

Dit amendement wil voorzien in een taalgebruik dat beter valt te begrijpen door de consument en 
vereenvoudigt de terminologie die in bijlage III wordt gebruikt (Template informatie voor de 
deposant).

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het depositogarantiestelsel is [naam, adres, 
telefoonnummer, e-mail en website 
invullen]. Het zal uw deposito's binnen zes 
weken - en vanaf 31 december 2013 zelfs 
binnen één week - terugbetalen (maximaal 
100 000 euro).

Het depositogarantiestelsel is [naam, adres, 
telefoonnummer, e-mail en website 
invullen]. Het zal uw deposito's binnen zes 
weken - en vanaf 31 december 2013 binnen 
20 werkdagen en vanaf 1 januari 2016 
binnen zeven werkdagen - terugbetalen 
(maximaal 100 000 euro).

Or. en

Motivering

Dit amendement wil voorzien in een taalgebruik dat beter valt te begrijpen door de consument en 
vereenvoudigt de terminologie die in bijlage III wordt gebruikt (Template informatie voor de 
deposant).

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – lid 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als u binnen deze termijn geen 
terugbetaling heeft ontvangen, moet u zelf 
contact opnemen met het 
depositogarantiestelsel. Het kan namelijk 
zo zijn dat u uw geld niet meer kunt 
terugvragen na het verstrijken van een 
bepaalde termijn. Verdere informatie kunt 
u vinden op: [website van het bevoegde 
depositogarantiestelsel invullen].

Als u binnen deze termijn geen 
terugbetaling heeft ontvangen, moet u zelf 
contact opnemen met het 
depositogarantiestelsel, omdat u uw geld 
niet meer kunt terugvragen na het 
verstrijken van een termijn van 
[betreffende termijn invullen die van 
kracht is in de lidstaat, alsook precieze 
verwijzing naar de nationale wettelijke 
bepaling en het specifieke artikel dat deze 
bepalingen beheerst]. Verdere informatie 
kunt u vinden op: [website van het 
bevoegde depositogarantiestelsel invullen].
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Or. en

Motivering

Dit amendement wil voorzien in een taalgebruik dat beter valt te begrijpen door de consument en 
vereenvoudigt de terminologie die in bijlage III wordt gebruikt (Template informatie voor de 
deposant). Termijnen om terugbetaling te eisen verschillen per lidstaat en het is praktischer om 
de kredietinstelling deze informatie aan haar klant te laten verstrekken, dan dat de individuele 
klanten deze informatie moeten opzoeken.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – lid 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[Alleen indien van toepassing] Uw 
deposito is gegarandeerd door een 
institutioneel garantiestelsel [dat erkend 
is/niet erkend is als 
depositogarantiestelsel]. Dit houdt in dat 
alle banken die aangesloten zijn bij dit 
stelsel, elkaar helpen om een faillissement 
van de bank te voorkomen. Mocht een 
bank echter toch failliet gaan, dan worden 
uw deposito's terugbetaald tot 
100 000 euro.

[Alleen indien van toepassing] Uw 
deposito is gegarandeerd door een 
intitutioneel garantiestelsel. Dit houdt in 
dat alle banken die aangesloten zijn bij dit 
stelsel, elkaar helpen om een faillissement 
van de bank te voorkomen. Mocht een 
bank echter toch failliet gaan, dan worden 
uw deposito's terugbetaald tot 
100 000 euro.

Or. en

Motivering

Dit amendement is erop gericht de in bijlage III (Template informatie voor de deposant) 
gebruikte terminologie te vereenvoudigen.


