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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een 

Europees depositoverzekeringsstelsel 

(COM(2015)0586 – C8-0371/2015 – 2015/0270(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2015)0586), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0371/2015), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 maart 20161, 

– gezien zijn besluit van ... inzake de opening van en het mandaat voor interinstitutionele 

onderhandelingen over het voorstel2, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0000/2016), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

                                                 
1 PB C 177 van 18.5.2016, blz. 21. 
2 PB C …. 
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Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) In juni 2015 werd in het verslag van 

de vijf voorzitters over het voltooien van 

Europa's economische en monetaire unie 

erop gewezen dat een gemeenschappelijk 

banksysteem alleen echt 

gemeenschappelijk kan zijn als het 

vertrouwen in de veiligheid van 

bankdeposito’s hetzelfde is, ongeacht de 

lidstaat waar een bank opereert. Dit vereist 

gemeenschappelijk bankentoezicht, 

gemeenschappelijke bankenafwikkeling en 

gemeenschappelijke depositoverzekering. 

In het verslag van de vijf voorzitters werd 

daarom voorgesteld om de bankenunie te 

voltooien met de instelling van een 

Europees depositoverzekeringsstelsel (dat 

ook bekendstaat onder het Engelse 

acroniem EDIS), de derde pijler van een 

volwaardige bankenunie naast 

bankentoezicht en bankenafwikkeling. Er 

zouden al concrete stappen in die richting 

moeten worden gezet als een prioriteit, met 

een herverzekeringssysteem op Europees 

niveau voor de nationale 

depositogarantiestelsels als een eerste stap 

op de weg naar een volledig 

gemutualiseerde aanpak. Het bereik van 

dit herverzekeringssysteem moet 

samenvallen met dat van het GTM. 

(5) In juni 2015 werd in het verslag van 

de vijf voorzitters over het voltooien van 

Europa's economische en monetaire unie 

erop gewezen dat een gemeenschappelijk 

banksysteem alleen echt 

gemeenschappelijk kan zijn als het 

vertrouwen in de veiligheid van 

bankdeposito’s hetzelfde is, ongeacht de 

lidstaat waar een bank opereert. Dit vereist 

gemeenschappelijk bankentoezicht, 

gemeenschappelijke bankenafwikkeling en 

gemeenschappelijke depositoverzekering. 

In het verslag van de vijf voorzitters werd 

daarom voorgesteld om de bankenunie te 

voltooien met de instelling van een 

Europees depositoverzekeringsstelsel (dat 

ook bekendstaat onder het Engelse 

acroniem EDIS), de derde pijler van een 

volwaardige bankenunie naast 

bankentoezicht en bankenafwikkeling. Er 

zouden concrete stappen in die richting 

moeten worden gezet als een prioriteit, met 

een herverzekeringssysteem op Europees 

niveau voor de nationale 

depositogarantiestelsels als een eerste stap. 

Het bereik van dit herverzekeringssysteem 

moet samenvallen met dat van het GTM. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Door Richtlijn 2014/49/EU wordt 

de capaciteit van nationale stelsels om 

deposanten te vergoeden weliswaar 

aanzienlijk verbeterd, maar er zijn 

efficiëntere depositogarantieregelingen 

nodig op het niveau van de bankenunie om 

voldoende financiële middelen te 

waarborgen om het vertrouwen van alle 

deposanten te schragen en zo de financiële 

stabiliteit te vrijwaren. Het Europees 

depositoverzekeringsstelsel zou het 

weerstandsvermogen van de bankenunie 

tegen toekomstige crises vergroten doordat 

het risico breder wordt gedeeld, en zou de 

verzekerde deposanten gelijke bescherming 

bieden, waardoor de goede werking van de 

interne markt wordt ondersteund. 

(8) Door Richtlijn 2014/49/EU wordt 

de capaciteit van nationale stelsels om 

deposanten te vergoeden weliswaar 

aanzienlijk verbeterd, maar er zijn 

efficiëntere depositogarantieregelingen 

nodig op het niveau van de bankenunie om 

voldoende financiële middelen te 

waarborgen om het vertrouwen van alle 

deposanten te schragen en zo de financiële 

stabiliteit te vrijwaren. Het Europees 

depositoverzekeringsstelsel zou het 

weerstandsvermogen van de bankenunie 

tegen toekomstige crises vergroten en zou 

de verzekerde deposanten gelijke 

bescherming bieden, waardoor de goede 

werking van de interne markt wordt 

ondersteund. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Het Europees 

depositoverzekeringsstelsel moet over een 

aantal jaren geleidelijk evolueren van een 

herverzekeringsstelsel tot een volledig 

gemutualiseerd medeverzekeringsstelsel. 

Gelet op de inspanningen om de EMU te 

verdiepen, in combinatie met het werk 

voor de invoering van 

overbruggingsfinancieringsregelingen 

voor het gemeenschappelijk 

afwikkelingsfonds (GAF) voor de 

ontwikkeling van een gemeenschappelijk 

budgettair vangnet, is deze stap 

noodzakelijk om de koppeling tussen 

banken en overheden in afzonderlijke 

lidstaten te beperken door middel van 

stappen in de richting van risicodeling 

(17) Het Europees 

depositoverzekeringsstelsel zou over een 

aantal jaren - indien en wanneer aan de in 

deze verordening bedoelde voorwaarden 

wordt voldaan - kunnen evolueren van een 

herverzekeringsstelsel tot een 

verzekeringsstelsel. Gelet op de 

inspanningen om de EMU te verdiepen en 

om voor het gemeenschappelijk 

afwikkelingsfonds (GAF) een 

gemeenschappelijk budgettair vangnet te 

ontwikkelen, zou deze stap ertoe kunnen 

bijdragen om de koppeling tussen banken 

en overheden in afzonderlijke lidstaten te 

beperken door middel van een stap in de 

richting van risicodeling tussen alle 

lidstaten van de bankenunie, waardoor de 
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tussen alle lidstaten van de bankenunie, 

waardoor de bankenunie versterkt wordt bij 

het bereiken van haar hoofddoelstelling. 

De risicodeling ten gevolge van stappen ter 

versterking van de bankenunie moet echter 

vergezeld gaan van risicoverminderende 

maatregelen die erop gericht zijn de 

koppeling tussen banken en overheden 

directer te verbreken. 

bankenunie versterkt wordt bij het bereiken 

van haar hoofddoelstelling. De risicodeling 

ten gevolge van stappen ter versterking van 

de bankenunie moet echter vergezeld gaan 

van risicoverminderende maatregelen die 

erop gericht zijn de koppeling tussen 

banken en overheden directer te verbreken. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Het Europees 

depositoverzekeringsstelsel moet in drie 

opeenvolgende fasen worden ingesteld, 

eerst een herverzekeringsstelsel dat een 

deel van het tekort aan liquiditeit en van 

de verliesexcedenten van de deelnemende 

depositogarantiestelsels dekt, vervolgens 

een medeverzekeringsstelsel dat een 
geleidelijk toenemend deel van het tekort 

aan liquiditeit en de verliezen van de 

deelnemende depositogarantiestelsels dekt 

en uiteindelijk een stelsel van volledige 

verzekering dat alle liquiditeitsbehoeften 

en verliezen van de deelnemende 

depositogarantiestelsels dekt. 

(18) Het Europees 

depositoverzekeringsstelsel moet in twee 

fasen worden ingesteld, eerst een 

herverzekeringsstelsel dat een geleidelijk 

toenemend deel van het tekort aan 

liquiditeit van de deelnemende 

depositogarantiestelsels dekt en een 

verzekeringsstelsel dat een geleidelijk 

toenemend deel van de verliesexcedenten 

van de deelnemende 

depositogarantiestelsels dekt. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Omdat het Schrappen 
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depositoverzekeringsfonds in de 

herverzekeringsfase slechts een 

aanvullende bron van financiering zou 

vormen en alleen de koppeling tussen 

banken en hun nationale overheid zou 

verzwakken, zonder evenwel ervoor te 

zorgen dat alle deposanten in de 

bankenunie een gelijk 

beschermingsniveau genieten, moet de 

herverzekeringsfase na drie jaar 

geleidelijk overgaan naar een 

medeverzekeringsstelsel en uiteindelijk 

naar een volledig gemutualiseerd 

depositoverzekeringsstelsel. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) De herverzekeringsfase en de 

medeverzekeringsfase zouden veel 

gemeenschappelijke kenmerken hebben, 

die voor een vlotte geleidelijke 

ontwikkeling zorgen, maar in de 

medeverzekeringsfase zouden de 

uitbetalingen vanaf de eerste euro verlies 

tussen het nationale 

depositogarantiestelsel en het 

depositoverzekeringsfonds worden 

gedeeld. De relatieve bijdrage uit het 

depositoverzekeringsfonds zou geleidelijk 

toenemen tot 100 procent, met na vier jaar 

een volledige mutualisering van het 

deposantenrisico in de bankenunie als 

resultaat. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Er moeten in het Europees 

depositoverzekeringsstelsel waarborgen 

worden ingebouwd om het moreel risico te 

verminderen en ervoor te zorgen dat het 

Europees depositoverzekeringsstelsel 

slechts dekking verleent wanneer de 

nationale depositogarantiestelsels 

voorzichtig handelen. Om te beginnen 

moeten de nationale 

depositogarantiestelsels hun verplichtingen 

op grond van deze verordening, Richtlijn 

2014/49/EU en ander desbetreffend recht 

van de Unie nakomen, met name hun 

verplichting hun middelen overeenkomstig 

artikel 10 van Richtlijn 2014/49/EU op te 

bouwen, zoals verder gespecificeerd in 

deze verordening. Om dekking door het 

Europees depositoverzekeringsstelsel te 

genieten, moeten de deelnemende 

depositogarantiestelsels volgens een 

precies financieringstraject vooraf te 

betalen bijdragen innen. Dit impliceert ook 

dat de mogelijkheid van een verlaging van 

het streefbedrag overeenkomstig artikel 10, 

lid 6, van Richtlijn 2014/49/EU niet langer 

beschikbaar is als het 

depositogarantiestelsel voor het Europees 

depositoverzekeringsstelsel in aanmerking 

wil komen. Ten tweede moet een nationaal 

depositogarantiestelsel, in geval van een 

uitbetalingsgebeurtenis of wanneer zijn 

middelen in het kader van afwikkeling zijn 

gebruikt, zelf een billijk deel van het 

verlies dragen. Daarom moet worden 

vereist dat het bij zijn leden achteraf te 

betalen bijdragen int om zijn middelen 

aan te vullen en het Europees 

depositoverzekeringsstelsel terug te 

betalen in de mate waarin de initieel 

ontvangen financiering het door het 

Europees depositoverzekeringsstelsel te 

dragen deel van het verlies overschrijdt. 

(22) Er moeten in het Europees 

depositoverzekeringsstelsel waarborgen 

worden ingebouwd om het moreel risico te 

verminderen en ervoor te zorgen dat het 

Europees depositoverzekeringsstelsel 

slechts dekking verleent wanneer de 

nationale depositogarantiestelsels 

voorzichtig handelen. Om te beginnen 

moeten de nationale 

depositogarantiestelsels hun verplichtingen 

op grond van deze verordening, Richtlijn 

2014/49/EU en ander desbetreffend recht 

van de Unie nakomen, met name hun 

verplichting hun middelen overeenkomstig 

artikel 10 van Richtlijn 2014/49/EU op te 

bouwen, zoals verder gespecificeerd in 

deze verordening. Om dekking door het 

Europees depositoverzekeringsstelsel te 

genieten, moeten de deelnemende 

depositogarantiestelsels volgens een 

precies financieringstraject vooraf te 

betalen bijdragen innen. Dit impliceert ook 

dat de mogelijkheid van een verlaging van 

het streefbedrag overeenkomstig artikel 10, 

lid 6, van Richtlijn 2014/49/EU niet langer 

beschikbaar is als het 

depositogarantiestelsel voor het Europees 

depositoverzekeringsstelsel in aanmerking 

wil komen. Ten tweede moet een nationaal 

depositogarantiestelsel, in geval van een 

uitbetalingsgebeurtenis of wanneer zijn 

middelen in het kader van afwikkeling zijn 

gebruikt, zelf een billijk deel van het 

verlies dragen. Daarom moet worden 

vereist dat het het Europees 

depositoverzekeringsstelsel terugbetaalt in 

de mate waarin de initieel ontvangen 

financiering het door het Europees 

depositoverzekeringsstelsel te dragen deel 

van het verlies overschrijdt. Ten derde 

moet het nationale depositogarantiestelsel 

na een uitbetalingsgebeurtenis de 
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Ten derde moet het nationale 

depositogarantiestelsel na een 

uitbetalingsgebeurtenis de opbrengsten uit 

de insolvente boedel maximaliseren en de 

afwikkelingsraad terugbetalen, en moet de 

afwikkelingsraad voldoende bevoegdheden 

hebben om zijn rechten te vrijwaren. Ten 

vierde moet de afwikkelingsraad bevoegd 

zijn om alle financiering of een deel 

daarvan terug te vorderen ingeval een 

deelnemend depositogarantiestelsel niet 

aan zijn hoofdverplichtingen voldeed. 

opbrengsten uit de insolvente boedel 

maximaliseren en de afwikkelingsraad 

terugbetalen, en moet de afwikkelingsraad 

voldoende bevoegdheden hebben om zijn 

rechten te vrijwaren. Ten vierde moet de 

afwikkelingsraad bevoegd zijn om alle 

financiering of een deel daarvan terug te 

vorderen ingeval een deelnemend 

depositogarantiestelsel niet aan zijn 

hoofdverplichtingen voldeed. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Het depositoverzekeringsfonds is 

een essentieel onderdeel zonder hetwelk de 

geleidelijke instelling van het Europees 

depositoverzekeringsstelsel niet zou 

kunnen worden bereikt. Verschillende 

nationale financieringssystemen zouden 

niet zorgen voor homogene verzekering in 

de gehele bankenunie. In de drie fasen 

moet het depositoverzekeringsfonds helpen 

te zorgen voor de stabiliserende rol van de 

depositogarantiestelsels en een eenvormig 

hoog beschermingsniveau voor alle 

deposanten in een geharmoniseerd kader in 

de Unie, en te voorkomen dat er 

belemmeringen voor de uitoefening van 

fundamentele vrijheden worden gecreëerd 

of dat de mededinging in de interne markt 

door verschillende beschermingsniveaus op 

nationaal niveau wordt vervalst. 

(23) Het depositoverzekeringsfonds is 

een essentieel onderdeel zonder hetwelk de 

instelling van het Europees 

depositoverzekeringsstelsel niet zou 

kunnen worden bereikt. Verschillende 

nationale financieringssystemen alléén 

zouden niet zorgen voor homogene 

verzekering in de gehele bankenunie. In de 

twee fasen moet het 

depositoverzekeringsfonds helpen te 

zorgen voor de stabiliserende rol van de 

deelnemende depositogarantiestelsels en 

een eenvormig hoog beschermingsniveau 

voor alle deposanten in een 

geharmoniseerd kader in de Unie, en te 

voorkomen dat er belemmeringen voor de 

uitoefening van fundamentele vrijheden 

worden gecreëerd of dat de mededinging in 

de interne markt door verschillende 

beschermingsniveaus op nationaal niveau 

wordt vervalst. 

Or. en 
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Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Het depositoverzekeringsfonds 

moet worden gefinancierd door directe 

bijdragen van banken. Besluiten die 

binnen het Europees 

depositoverzekeringsfonds worden 

genomen, op grond waarvan het gebruik 

van het depositoverzekeringsfonds of van 

een nationaal depositogarantiestelsel wordt 

vereist, mogen de budgettaire 

verantwoordelijkheden van de lidstaten 

niet in het gedrang brengen. In dat verband 

mag alleen buitengewone openbare 

financiële steun worden beschouwd als een 

inbreuk op de budgettaire soevereiniteit en 

verantwoordelijkheden van de lidstaten. 

(24) Het depositoverzekeringsfonds 

moet worden gefinancierd door bijdragen 

van deelnemende depositogarantiestelsels. 

Besluiten die binnen het Europees 

depositoverzekeringsfonds worden 

genomen, op grond waarvan het gebruik 

van het depositoverzekeringsfonds of van 

een nationaal depositogarantiestelsel wordt 

vereist, mogen de budgettaire 

verantwoordelijkheden van de lidstaten 

niet in het gedrang brengen. In dat verband 

mag alleen buitengewone openbare 

financiële steun worden beschouwd als een 

inbreuk op de budgettaire soevereiniteit en 

verantwoordelijkheden van de lidstaten. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Deze verordening bepaalt de 

modaliteiten voor het gebruik van het 

depositoverzekeringsfonds en de algemene 

criteria voor de vaststelling en de 

berekening van de vooraf en achteraf te 

betalen bijdragen, en stelt de 

bevoegdheden van de afwikkelingsraad op 

het gebied van het gebruik en het beheer 

van het depositoverzekeringsfonds vast. 

(25) Deze verordening bepaalt de 

modaliteiten voor het gebruik van het 

depositoverzekeringsfonds en de algemene 

criteria voor de vaststelling en de 

berekening van de vooraf te betalen 

bijdragen, en stelt de bevoegdheden van de 

afwikkelingsraad op het gebied van het 

gebruik en het beheer van het 

depositoverzekeringsfonds vast. 

Or. en 
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Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) De bijdragen om het 

depositoverzekeringsfonds te financieren 

zouden rechtstreeks bij de banken worden 

geheven. De afwikkelingsraad zou de 

bijdragen innen en het 

depositoverzekeringsfonds beheren, terwijl 

de nationale depositogarantiestelsels de 

nationale bijdragen zouden blijven innen 

en de nationale fondsen zouden blijven 

beheren. Om te waarborgen dat de 

deelnemende banken billijke en 

geharmoniseerde bijdragen moeten betalen 

en ertoe worden aangezet volgens een 

minder risicovol model te werken, moeten 

zowel de bijdragen aan het Europees 

depositoverzekeringsstelsel als de 

bijdragen aan de nationale 

depositogarantiestelsels worden berekend 

op basis van de gedekte deposito's en een 

risicoaanpassingsfactor per bank. Tijdens 

de herverzekeringsfase moet in de 

risicoaanpassingsfactor rekening worden 

gehouden met de mate van risico die een 

bank loopt in vergelijking met alle andere 

banken die bij hetzelfde deelnemende 

depositogarantiestelsel zijn aangesloten. 

Zodra de fase van medeverzekering 

bereikt is, moet in de 

risicoaanpassingsfactor rekening worden 

gehouden met de mate van risico die een 

bank loopt in vergelijking met alle andere 

banken die in de deelnemende lidstaten 

zijn gevestigd. Dit zou ervoor zorgen dat 

het Europees depositoverzekeringsstelsel 

globaal kostenneutraal blijft voor de 

banken en de nationale 

depositogarantiestelsels, en voorkomen dat 

bijdragen tijdens de opbouwfase van het 

depositoverzekeringsfonds worden 

herverdeeld. 

(26) De bijdragen om het 

depositoverzekeringsfonds te financieren 

zouden bij de deelnemende 

depositogarantiestelsels worden geheven. 

De afwikkelingsraad zou de bijdragen 

innen en het depositoverzekeringsfonds 

beheren, terwijl de nationale 

depositogarantiestelsels de nationale 

bijdragen zouden blijven innen en de 

nationale fondsen zouden blijven beheren 

met gebruikmaking van hun eigen 

methodologie. Om te waarborgen dat de 

deelnemende depositogarantiestelsels 

billijke en geharmoniseerde bijdragen 

moeten betalen en ertoe worden aangezet 

volgens een minder risicovol model te 

werken, moeten zowel de bijdragen aan het 

Europees depositoverzekeringsstelsel als 

de bijdragen aan de nationale 

depositogarantiestelsels worden berekend 

op basis van de gedekte deposito's en een 

risicoaanpassingsfactor per deelnemend 

depositogarantiestelsel. Tijdens beide 

fasen moet in de risicoaanpassingsfactor 

rekening worden gehouden met de mate 

van risico die een deelnemend 

depositogarantiestelsel en de daarbij 

aangesloten kredietinstellingen lopen in 

vergelijking met alle andere deelnemende 

depositogarantiestelsels en de bij hen 
aangesloten kredietinstellingen die in de 

deelnemende lidstaten zijn gevestigd. Dit 

zou ervoor zorgen dat het Europees 

depositoverzekeringsstelsel globaal 

kostenneutraal blijft voor de banken en de 

nationale depositogarantiestelsels, en 

voorkomen dat bijdragen tijdens de 

opbouwfase van het 

depositoverzekeringsfonds worden 

herverdeeld. 

Or. en 
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Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) In beginsel moeten voorafgaand 

aan en onafhankelijk van een 

depositoverzekeringsmaatregel bijdragen 

van de sector worden geïnd. Als de 

financiering vooraf onvoldoende is om de 

verliezen of kosten te dekken die uit het 

gebruik van het depositoverzekeringsfonds 

voortvloeien, moeten er aanvullende 

bijdragen worden geïnd om de extra 

kosten of verliezen te dragen. Voorts moet 

het depositoverzekeringsfonds in staat zijn 

leningen of andere vormen van steun van 

kredietinstellingen, financiële instellingen 

of andere derden te verkrijgen ingeval de 

vooraf en achteraf te betalen bijdragen niet 

onmiddellijk beschikbaar zijn of de 

uitgaven als gevolg van het gebruik van het 

depositoverzekeringsfonds met betrekking 

tot depositoverzekeringsmaatregelen niet 

voldoende dekken. 

(27) In beginsel moeten voorafgaand 

aan en onafhankelijk van een 

depositoverzekeringsmaatregel bijdragen 

van de sector worden geïnd. Als de 

financiering vooraf onvoldoende is om de 

verliezen of kosten te dekken die uit het 

gebruik van het depositoverzekeringsfonds 

voortvloeien, moet de afwikkelingsraad in 

staat zijn leningen of andere vormen van 

steun van kredietinstellingen, financiële 

instellingen of andere derden te verkrijgen 

ingeval de vooraf te betalen bijdragen niet 

onmiddellijk beschikbaar zijn of de 

uitgaven als gevolg van het gebruik van het 

depositoverzekeringsfonds met betrekking 

tot depositoverzekeringsmaatregelen niet 

voldoende dekken. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Om een kritische massa te bereiken 

en de procyclische effecten te vermijden 

die zich zouden voordoen indien het 

depositoverzekeringsfonds bij een 

systeemcrisis uitsluitend op achteraf te 

betalen bijdragen aangewezen zou zijn, is 

het absoluut noodzakelijk dat de vooraf 

beschikbare financiële middelen van het 

(28) Om een kritische massa te bereiken 

en de procyclische effecten te vermijden 

die zich zouden voordoen indien het 

depositoverzekeringsfonds bij een 

systeemcrisis op achteraf te betalen 

bijdragen aangewezen zou zijn, is het 

absoluut noodzakelijk dat de vooraf 

beschikbare financiële middelen van het 
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depositoverzekeringsfonds minimaal een 

zeker streefbedrag bereiken. 

depositoverzekeringsfonds minimaal een 

zeker streefbedrag bereiken. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Het initiële en het definitieve 

streefbedrag van het 

depositoverzekeringsfonds moeten worden 

vastgesteld als een percentage van de totale 

minimale streefbedragen van de 

deelnemende depositogarantiestelsels. Het 

moet geleidelijk 20 % van vier negende 

van de totale minimale streefbedragen 

bereiken tegen het einde van de 

herverzekeringsfase en de som van alle 

minimale streefbedragen tegen het einde 

van de medeverzekeringsfase. De 

mogelijkheid om overeenkomstig artikel 

10, lid 6, van Richtlijn 2014/49/EU 

goedkeuring te vragen om een lager 

streefbedrag toe te staan, mag bij de 

vaststelling van het initiële of het 

definitieve streefbedrag van het 

depositoverzekeringsfonds niet in 

aanmerking worden genomen. Er moet 

worden voorzien in een passend tijdsbestek 

om het streefbedrag voor het 

depositoverzekeringsfonds te bereiken. 

(29) Het streefbedrag van het 

depositoverzekeringsfonds moeten worden 

vastgesteld als een percentage van de totale 

minimale streefbedragen van de 

deelnemende depositogarantiestelsels. Het 

streefbedrag van het 

depositoverzekeringsfonds moet 50 % van 

de totale minimale streefbedragen bereiken 

die de deelnemende 

depositogarantiestelsels overeenkomstig 

artikel 10, lid 2, eerste alinea, van 

Richtlijn 2014/49/EU moeten bereiken. 

De mogelijkheid om overeenkomstig 

artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2014/49/EU 

goedkeuring te vragen om een lager 

streefbedrag toe te staan, mag bij de 

vaststelling van het initiële of het 

definitieve streefbedrag van het 

depositoverzekeringsfonds niet in 

aanmerking worden genomen. Er moet 

worden voorzien in een passend tijdsbestek 

om het streefbedrag voor het 

depositoverzekeringsfonds te bereiken. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 46 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(46) Om het Europees 

depositoverzekeringsstelsel doeltreffend te 

laten functioneren vanaf [….], moeten de 

bepalingen inzake de betaling van 

bijdragen aan het 

depositoverzekeringsfonds, de vaststelling 

van alle toepasselijke procedures en alle 

andere operationele en institutionele 

aspecten van toepassing zijn met ingang 

van XX. 

(46) Om het Europees 

depositoverzekeringsstelsel doeltreffend te 

laten functioneren vanaf 1 januari 2019, 

moeten de bepalingen inzake de betaling 

van bijdragen aan het 

depositoverzekeringsfonds, de vaststelling 

van alle toepasselijke procedures en alle 

andere operationele en institutionele 

aspecten van toepassing zijn met ingang 

van 3 juli 2017. 

Or. en 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 1 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Daarnaast wordt bij deze 

verordening een Europees 

depositoverzekeringsstelsel ingesteld in 

drie opeenvolgende fasen: 

2. Daarnaast wordt bij deze 

verordening een Europees 

depositoverzekeringsstelsel ingesteld in 

twee fasen: 

Or. en 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 1 – lid 2 – streepje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- een herverzekeringsstelsel dat tot 

op zekere hoogte financiering verstrekt en 

een deel van de verliezen van 
deelnemende depositogarantiestelsels dekt 

- een herverzekeringsstelsel dat een 

geleidelijk toenemend niveau van 

liquiditeitssteun verstrekt aan 

deelnemende depositogarantiestelsels 
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overeenkomstig artikel 41 bis; overeenkomstig artikel 41 bis. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 1 – lid 2 – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- een medeverzekeringsstelsel dat in 

geleidelijk toenemende mate financiering 

verstrekt en verliezen van deelnemende 

depositogarantiestelsels dekt 

overeenkomstig artikel 41 quater; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 1 – lid 2 – streepje 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- een stelsel van volledige 

verzekering dat financiering verstrekt en 

de verliezen van deelnemende 

depositogarantiestelsels dekt 

overeenkomstig artikel 41 sexies. 

- een stelsel van verzekering dat het 

liquiditeitstekort en een geleidelijk 

toenemend niveau van de 

verliesexcedenten van deelnemende 

depositogarantiestelsels dekt 

overeenkomstig artikel 41 nonies en 

artikel 41 nonies bis. 

Or. en 
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Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 3 – lid 1 – punt 57 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

57. "beschikbare financiële middelen 

van het depositoverzekeringsfonds": 

contant geld, deposito’s en activa met een 

laag risico die kunnen worden geliquideerd 

binnen een tijdsbestek dat de in artikel 8, 

lid 1, van Richtlijn 2014/49/EU bepaalde 

termijn niet overschrijdt."; 

57. "beschikbare financiële middelen 

van het depositoverzekeringsfonds": 

contant geld, deposito’s, onherroepelijke 

betalingstoezeggingen van deelnemende 

depositogarantiestelsels en activa met een 

laag risico die kunnen worden geliquideerd 

binnen een tijdsbestek dat de in artikel 8, 

lid 1, van Richtlijn 2014/49/EU bepaalde 

termijn niet overschrijdt."; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 bis - titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gedeeltelijke financiering en dekking van 

verliesexcedent 

Liquiditeitssteun 

Or. en 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Vanaf de in artikel 99, lid 5 bis, 

vastgestelde toepassingsdatum worden de 

1. De deelnemende 

depositogarantiestelsels worden 
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deelnemende depositogarantiestelsels 

overeenkomstig dit hoofdstuk door het 

Europees depositoverzekeringsstelsel 

herverzekerd gedurende een periode van 

drie jaar ("herverzekeringsfase"). 

overeenkomstig dit hoofdstuk door het 

Europees depositoverzekeringsstelsel 

herverzekerd gedurende een periode van 

ten minste vijf jaar 

("herverzekeringsfase"), vanaf 1 januari 

2019 tot het begin van de in hoofdstuk 3 

bedoelde verzekeringsperiode. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Indien een deelnemend 

depositogarantiestelsel met een 

uitbetalingsgebeurtenis wordt 

geconfronteerd of overeenkomstig artikel 

79 van deze verordening in het kader van 

afwikkeling wordt gebruikt, kan het van 

het depositoverzekeringsfonds financiering 

vorderen van ten hoogste 20 % van zijn 

tekort aan liquiditeit als omschreven in 

artikel 41 ter. 

2. Ingeval een deelnemend 

depositogarantiestelsel met een 

uitbetalingsgebeurtenis wordt 

geconfronteerd of overeenkomstig artikel 

79 van deze verordening in het kader van 

afwikkeling wordt gebruikt, kan het van 

het depositoverzekeringsfonds financiering 

vorderen van zijn tekort aan liquiditeit als 

omschreven in artikel 41 ter. Het in een 

percentage uitgedrukt deel van zijn tekort 

aan liquiditeit waarvoor een deelnemend 

depositogarantiestelsel dekking van het 

depositoverzekeringsfonds mag vragen, 

wordt omschreven in lid 2 bis. 

Or. en 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 bis – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Het aandeel van de dekking 

overeenkomstig lid 2 stijgt in de loop van 

de herverzekeringsfase als volgt: 

 - in het eerste jaar van de 

herverzekeringsfase bedraagt het 20 %; 

 - in het tweede jaar van de 

herverzekeringsfase bedraagt het 40 %; 

 - in het derde jaar van de 

herverzekeringsfase bedraagt het 60 %; 

 - in het vierde jaar van de 

herverzekeringsfase bedraagt het 80 %; 

 - in het vijfde en de daaropvolgende 

jaren van de herverzekeringsfase bedraagt 

het 100 %. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 bis – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het depositoverzekeringsfonds 

dekt ook 20 % van het verliesexcedent van 

het deelnemende depositogarantiestelsel 

als omschreven in artikel 41 quater. Het 

deelnemende depositogarantiestelsel 

betaalt het uit hoofde van lid 2 van dit 

artikel verkregen financieringsbedrag 

terug, verminderd met het bedrag van de 

dekking van het verliesexcedent, volgens 

de in artikel 41 sexdecies beschreven 

procedure. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 bis – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De financiering of de dekking van 

het verliesexcedent is niet hoger dan 20 % 

van het initiële streefbedrag van het 

depositoverzekeringsfonds 

overeenkomstig artikel 74 ter, lid 1, van 

deze verordening of tien maal het 

streefbedrag van het deelnemende 

depositogarantiestelsel als omschreven in 

artikel 10, lid 2, eerste alinea, van 

Richtlijn 2014/49/EU, naargelang welk 

van beide bedragen het laagst is. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 ter – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het bedrag van de in artikel 10, lid 

8, van Richtlijn 2014/49/EU omschreven 

buitengewone bijdragen die het 

deelnemende depositogarantiestelsel 

binnen drie dagen na de 

uitbetalingsgebeurtenis kan innen. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
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Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 quater 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 41 quater Schrappen 

Verliesexcedent  

1. Indien het deelnemende 

depositogarantiestelsel met een 

uitbetalingsgebeurtenis wordt 

geconfronteerd, wordt zijn verliesexcedent 

berekend als het totale bedrag dat het 

stelsel overeenkomstig artikel 8 van 

Richtlijn 2014/49/EU aan de deposanten 

heeft terugbetaald, verminderd met: 

 

a) het bedrag dat het deelnemende 

depositogarantiestelsel heeft 

teruggevorderd door middel van 

subrogatie in de rechten van de 

deposanten in een procedure tot liquidatie 

of sanering uit hoofde van artikel 9, lid 2, 

eerste zin, van Richtlijn 2014/49/EU; 

 

b) het bedrag van de beschikbare 

financiële middelen waarover het 

deelnemende depositogarantiestelsel zou 

moeten beschikken op het moment van de 

uitbetalingsgebeurtenis indien het 

overeenkomstig artikel 41 undecies vooraf 

te betalen bijdragen had geïnd; 

 

c) het bedrag van de achteraf te 

betalen bijdragen die het deelnemende 

depositogarantiestelsel overeenkomstig 

artikel 10, lid 8, eerste alinea, eerste zin, 

van Richtlijn 2014/49/EU binnen één 

kalenderjaar kan innen, welk bedrag het 

overeenkomstig artikel 41 ter, lid 1, onder 

b), van deze verordening geïnde bedrag 

bevat. 

 

2. Indien de middelen van het 

deelnemende depositogarantiestelsel in 

afwikkelingsprocedures worden gebruikt, 

is zijn verliesexcedent het door de 

afwikkelingsautoriteit overeenkomstig 

artikel 79 vastgestelde bedrag, verminderd 

met: 
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a) het bedrag van elk verschil dat aan 

het deelnemende depositogarantiestelsel 

werd betaald overeenkomstig artikel 75 

van Richtlijn 2014/59/EU; 

 

b) het bedrag van de beschikbare 

financiële middelen waarover het 

deelnemende depositogarantiestelsel zou 

moeten beschikken op het moment van de 

vaststelling indien het overeenkomstig 

artikel 41 undecies vooraf te betalen 

bijdragen had geïnd. 

 

Or. en 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Hoofdstuk 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Hoofdstuk 2 Schrappen 

Medeverzekering  

[...]  

Or. en 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Hoofdstuk 3 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Volledige verzekering Verzekering 

Or. en 
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Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 octies bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 41 octies bis 

 Inwerkingtreding van dit hoofdstuk 

 1. Dit hoofdstuk is op zijn vroegst 

van toepassing op de laatste van de 

volgende data: 

 a) de datum van toepassing of, in 

voorkomend geval, de datum van het 

verstrijken van de omzettingsperiode van 

de internationale norm voor Total Loss 

Absorbing Capacity (TLAC) voor Global 

Systematically Important Banks (G-

SIB's), en van de herziene regels 

betreffende een minimumvereiste voor 

eigen middelen en in aanmerking 

komende passiva (MREL) voor alle 

kredietinstellingen die bij de deelnemende 

depositogarantiestelsels zijn aangesloten; 

 (b) de datum van toepassing of, in 

voorkomend geval, de datum van het 

verstrijken van de omzettingsperiode van 

een op Europees niveau geharmoniseerde 

insolventieclassificering voor 

kredietinstellingen betreffende 

achtergestelde schulden; 

 (c) de datum van toepassing of, in 

voorkomend geval, de datum van het 

verstrijken van de omzettingsperiode van 

een op Europees niveau geharmoniseerd 

kader voor bedrijfsinsolventie betreffende 

vroegtijdige herstructurering van 

bedrijven, teneinde de preventie en 

aanpak van de urgente kwestie van 

oninbare leningen beter te regelen; 

 (d) de datum van toepassing of, in 

voorkomend geval, de datum van het 

verstrijken van de omzettingsperiode van 

een handeling houdende wijziging van 
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Verordening (EU) nr. 575/2013 en 

Richtlijn 2013/36/EU, resulterend in een 

bindend vereiste inzake de hefboomratio 

met aanvullende vereisten voor G-SIB's; 

 2. Onverminderd het bepaalde in lid 

1 wordt de Commissie gemachtigd om 

overeenkomstig artikel 93 een 

gedelegeerde handeling vast te stellen ter 

vervanging van deze verordening middels 

het vaststellen van de precieze datum van 

inwerkingtreding van dit hoofdstuk. Deze 

machtiging stoelt op een beoordeling, in 

2023, van de inachtneming van de 

volgende voorwaarden: 

 (a) de afronding, ten laatste op 31 

december 2021, door de Commissie, van 

een evaluatie van het Europees kader 

voor toezicht op kredietinstellingen, 

resulterend in de toepassing van 

wetgeving houdende de invoering van de 

mogelijkheid voor toezichthoudende en 

afwikkelingsautoriteiten om voor 

kredietinstellingen die bij de deelnemende 

depositogarantiestelsels zijn aangesloten 

een moratorium vast te stellen; 

 (b) inachtneming, door alle 

kredietinstellingen, van de 

minimumkapitaalvereisten in het 

basisscenario van een Asset Quality 

Review (AQR) voor alle 

kredietinstellingen die bij de deelnemende 

depositogarantiestelsels zijn aangesloten 

in 2023; 

 (c) publicatie, ten laatste op 31 

december 2023, door de Commissie, van 

een effectbeoordeling betreffende de 

inwerkingtreding van dit hoofdstuk; 

 (d) gedegen bestudering, ten laatste op 

31 december 2023, van internationale 

normen inzake de prudentiële 

behandeling van door kredietinstellingen 

aangehouden overheidsschuld. 

 In de gedelegeerde handeling in kwestie 

wordt een datum van toepassing van dit 

hoofdstuk vastgesteld. Deze datum is op 

zijn vroegst 1 januari 2024 en, indien deze 
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datum wordt overschreden, ten laatste één 

jaar na het moment waarop aan alle 

voorwaarden in dit artikel wordt voldaan.  

Or. en 

Motivering 

In te voegen aan het begin van hoofdstuk 3. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 nonies - titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Financiering en verliesdekking Liquiditeitssteun en dekking van 

verliesexcedenten 

Or. en 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 nonies – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Vanaf het einde van de 

medeverzekeringsfase wordt het 
deelnemende depositogarantiestelsel 

overeenkomstig dit hoofdstuk volledig 

door het Europees 

depositoverzekeringsstelsel verzekerd. 

1. Vanaf het begin van de 

verzekeringsfase worden de deelnemende 

depositogarantiestelsels overeenkomstig 

dit hoofdstuk door het Europees 

depositoverzekeringsstelsel verzekerd. 

Or. en 
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Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 nonies – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Indien een deelnemend 

depositogarantiestelsel met een 

uitbetalingsgebeurtenis wordt 

geconfronteerd of overeenkomstig artikel 

109 van Richtlijn 2014/59/EU of artikel 79 

van deze verordening in het kader van 

afwikkeling wordt gebruikt, kan het van 

het depositoverzekeringsfonds financiering 

vorderen van zijn liquiditeitsbehoefte als 

omschreven in artikel 41 septies van deze 

verordening. 

2. Indien een deelnemend 

depositogarantiestelsel met een 

uitbetalingsgebeurtenis wordt 

geconfronteerd of overeenkomstig artikel 

109 van Richtlijn 2014/59/EU of artikel 79 

van deze verordening in het kader van 

afwikkeling wordt gebruikt, kan het van 

het depositoverzekeringsfonds financiering 

vorderen van zijn tekort aan liquiditeit als 

omschreven in artikel 41 ter van deze 

verordening. Een deelnemend 

depositogarantiestelsel mag het 

depositoverzekeringsfonds om 100 % 

dekking van zijn tekort aan liquiditeit 

vragen. 

Or. en 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 nonies – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het depositoverzekeringsfonds dekt 

ook het verlies van het deelnemende 

depositogarantiestelsel als omschreven in 

artikel 41 octies. Het deelnemende 

depositogarantiestelsel betaalt het uit 

hoofde van lid 2 verkregen 

financieringsbedrag terug, verminderd 

met het bedrag van de verliesdekking, 

volgens de in artikel 41 sexdecies 

beschreven procedure. 

3. Indien een deelnemend 

depositogarantiestelsel met een 

uitbetalingsgebeurtenis wordt 

geconfronteerd of overeenkomstig artikel 

109 van Richtlijn 2014/59/EU of artikel 

79 van deze verordening in het kader van 

afwikkeling wordt gebruikt, kan het van 

het depositoverzekeringsfonds 

financiering vorderen van een deel van 

zijn verliesexcedent als omschreven in 

artikel 41 nonies bis. Het in een 
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percentage uitgedrukt deel van zijn 

verliesexcedent waarvoor een deelnemend 
depositogarantiestelsel dekking van het 

depositoverzekeringsfonds mag vragen, 

wordt omschreven in lid 3 bis van dit 
artikel. 

Or. en 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 nonies – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Het aandeel van de dekking 

overeenkomstig lid 3 stijgt in de loop van 

de verzekeringsfase als volgt: 

 - in het eerste jaar van de 

verzekeringsfase bedraagt het 20 %; 

 - in het tweede jaar van de 

verzekeringsfase bedraagt het 40 %; 

 - in het derde jaar van de 

verzekeringsfase bedraagt het 60 %; 

 - in het vierde jaar van de 

verzekeringsfase bedraagt het 80 %; 

 - in het vijfde en de daaropvolgende 

jaren van de verzekeringsfase bedraagt 

het 100 %. 

Or. en 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 nonies bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 41 nonies bis 

 Verliesexcedent 

 Ingeval het deelnemende 

depositogarantiestelsel met een 

uitbetalingsgebeurtenis wordt 

geconfronteerd, wordt zijn verliesexcedent 

berekend als het totale bedrag dat het 

stelsel overeenkomstig artikel 8 van 

Richtlijn 2014/49/EU aan de deposanten 

heeft terugbetaald, verminderd met: 

 (a) het bedrag dat het deelnemende 

depositogarantiestelsel heeft 

teruggevorderd door middel van 

subrogatie in de rechten van de 

deposanten in een procedure tot liquidatie 

of sanering uit hoofde van artikel 9, lid 2, 

eerste zin, van Richtlijn 2014/49/EU; en 

alsmede 

 (b) het bedrag van de beschikbare 

financiële middelen waarover het 

deelnemende depositogarantiestelsel zou 

moeten beschikken op het moment van de 

uitbetalingsgebeurtenis indien het 

overeenkomstig artikel 41 undecies vooraf 

te betalen bijdragen had geïnd. 

Or. en 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 undecies – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een deelnemend 

depositogarantiestelsel wordt alleen 

herverzekerd, medeverzekerd of volledig 

verzekerd door het Europees 

depositoverzekeringsstelsel tijdens het jaar 

1. Een deelnemend 

depositogarantiestelsel wordt alleen 

herverzekerd of verzekerd door het 

Europees depositoverzekeringsstelsel 

tijdens het jaar volgend op uiterlijk een van 
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volgend op uiterlijk een van de hierna 

vermelde data, indien zijn beschikbare 

financiële middelen die door middel van de 

in artikel 10, lid 1, van Richtlijn 

2014/49/EU bedoelde bijdragen zijn geïnd, 

tegen die datum ten minste gelijk zijn aan 

de volgende percentages van het totale 

bedrag van de gedekte deposito's van alle 

kredietinstellingen die aangesloten zijn bij 

het deelnemende depositogarantiestelsel: 

de hierna vermelde data, indien zijn 

beschikbare financiële middelen die door 

middel van de in artikel 10, lid 1, van 

Richtlijn 2014/49/EU bedoelde bijdragen 

zijn geïnd, tegen die datum ten minste 

gelijk zijn aan de volgende percentages van 

het totale bedrag van de gedekte deposito's 

van alle kredietinstellingen die aangesloten 

zijn bij het deelnemende 

depositogarantiestelsel: 

- uiterlijk op 3 juli 2017: 0,14%; - uiterlijk op 3 juli 2017: 0,05 %; 

- uiterlijk op 3 juli 2018: 0,21%; - uiterlijk op 3 juli 2018: 0,10 %; 

- uiterlijk op 3 juli 2019: 0,28%; - uiterlijk op 3 juli 2019: 0,15 %; 

- uiterlijk op 3 juli 2020: 0,28%; - uiterlijk op 3 juli 2020: 0,20 %; 

- uiterlijk op 3 juli 2021: 0,26%; - uiterlijk op 3 juli 2021: 0,25 %; 

- uiterlijk op 3 juli 2022: 0,20%; - uiterlijk op 3 juli 2022: 0,30 %; 

- uiterlijk op 3 juli 2023: 0,11%; - uiterlijk op 3 juli 2023: 0,35 %; 

- uiterlijk op 3 juli 2024: 0%; - uiterlijk op 3 juli 2024: 0,40 %; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 terdecies – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) in geval van een 

uitbetalingsgebeurtenis, een raming van 

de buitengewone bijdragen die het binnen 

drie dagen na die gebeurtenis kan innen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
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Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 quaterdecies – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Indien de afwikkelingsraad 

overeenkomstig artikel 41 duodecies, vóór 

of tegelijkertijd met de in lid 1 bedoelde 

kennisgeving, van één of meerdere andere 

waarschijnlijke 

uitbetalingsgebeurtenissen of 

aanwendingen in afwikkeling in kennis 

was gesteld, kan hij de in lid 1 

vastgestelde termijn verlengen met ten 

hoogste zeven dagen. Indien tijdens deze 

verlengde termijn overeenkomstig artikel 

41 duodecies van bijkomende 

betalingsgebeurtenissen of aanwendingen 

kennis wordt gegeven en de totale 

financiering die uit het 

depositoverzekeringsfonds kan worden 

gevorderd, mogelijk zijn beschikbare 

financiële middelen overtreft, is de 

verstrekte financiering voor elke 

meegedeelde uitbetalingsgebeurtenis of 

aanwending in afwikkeling gelijk aan de 

beschikbare financiële middelen van het 

depositoverzekeringsfonds 

vermenigvuldigd met de verhouding 

tussen punt a) en punt b): 

Schrappen 

a) het financieringsbedrag dat het 

betrokken deelnemende 

depositogarantiestelsel uit het 

depositoverzekeringsfonds zou kunnen 

vorderen voor de uitbetalingsgebeurtenis 

of het gebruik in afwikkeling indien er 

geen andere uitbetalingsgebeurtenissen of 

aanwendingen in afwikkelingen 

meegedeeld waren; 

 

b) de som van alle 

financieringsbedragen die elk betrokken 

deelnemend depositogarantiestelsel uit het 

depositoverzekeringsfonds zou kunnen 

vorderen voor elke 

uitbetalingsgebeurtenis of elk gebruik in 

afwikkeling indien er geen andere 

uitbetalingsgebeurtenissen of 

aanwendingen in afwikkeling meegedeeld 
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waren. 

Or. en 

Motivering 

Als gevolg van het feit dat de afwikkelingsraad na elke uitbetaling uit het 

depositoverzekeringsfonds het equivalente bedrag aan financiering via alternatieve middelen 

(bijv. de kapitaalmarkten, met gebruikmaking van de superpreferentie van deposito's als 

onderpand) moet genereren, waarvan de leningkosten door het deelnemende 

depositogarantiestelsels worden gedragen, moet elke uitbetaling op identieke wijze worden 

behandeld en hoeft de in lid 1 bedoelde periode niet te worden verlengd. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 quaterdecies – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De afwikkelingsraad stelt het 

deelnemende depositogarantiestelsel 

onmiddellijk in kennis van zijn besluit 

overeenkomstig de leden 1 en 2. Het 

deelnemende depositogarantiestelsel kan 

binnen 24 uur nadat het van het besluit van 

de afwikkelingsraad in kennis is gesteld, 

om een herziening van dat besluit 

verzoeken. In het verzoek geeft het aan 

waarom het een wijziging van het besluit 

van de afwikkelingsraad nodig acht, met 

name in verband met de omvang van de 

dekking door het Europees 

depositoverzekeringsstelsel. De 

afwikkelingsraad neemt binnen nog eens 

24 uur een besluit over het verzoek. 

3. De afwikkelingsraad stelt het 

deelnemende depositogarantiestelsel 

onmiddellijk in kennis van zijn besluit 

overeenkomstig lid 1. Het deelnemende 

depositogarantiestelsel kan binnen 24 uur 

nadat het van het besluit van de 

afwikkelingsraad in kennis is gesteld, om 

een herziening van dat besluit verzoeken. 

In het verzoek geeft het aan waarom het 

een wijziging van het besluit van de 

afwikkelingsraad nodig acht, met name in 

verband met de omvang van de dekking 

door het Europees 

depositoverzekeringsstelsel. De 

afwikkelingsraad neemt binnen nog eens 

24 uur een besluit over het verzoek. 

Or. en 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
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Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 quindecies – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de middelen zijn onmiddellijk 

verschuldigd na de in artikel 41 

quaterdecies bedoelde vaststelling van de 

afwikkelingsraad. 

(b) de middelen zijn verschuldigd 

binnen één werkdag na de in artikel 41 

quaterdecies bedoelde vaststelling van de 

afwikkelingsraad. 

Or. en 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 quindecies – alinea 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) binnen drie maanden na de 

vaststelling zoals bedoeld in artikel 41 

quaterdecies stelt de afwikkelingsraad een 

terugbetalingsplan op dat waarborgt dat 

de door de afwikkelingsraad 

overeenkomstig artikel 41 quindecies 

verstrekte financiering binnen zes 

maanden volledig wordt terugbetaald door 

het deelnemende depositogarantiestelsel. 

Or. en 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 sexdecies - titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Terugbetaling van financiering en 

vaststelling van het verliesexcedent en het 

verlies 

Terugbetaling van financiering en 

vaststelling van het verliesexcedent 
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Or. en 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 sexdecies – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het deelnemende 

depositogarantiestelsel betaalt de 

financiering die de afwikkelingsraad 

overeenkomstig artikel 41 quindecies heeft 

verstrekt, terug, verminderd met het bedrag 

van de dekking van het verliesexcedent in 

geval van dekking uit hoofde van artikel 41 

bis of het bedrag van de verliesdekking in 

geval van dekking uit hoofde van artikel 

41 quinquies of artikel 41 nonies. 

1. Het deelnemende 

depositogarantiestelsel betaalt de 

financiering die de afwikkelingsraad 

overeenkomstig artikel 41 quindecies heeft 

verstrekt, terug, verminderd met het bedrag 

van de dekking van het verliesexcedent in 

geval van dekking uit hoofde van artikel 41 

nonies en artikel 41 nonies bis. 

Or. en 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 sexdecies – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het in eerste instantie door de 

afwikkelingsraad in overeenstemming met 

artikel 41 quindecies opgestelde 

afbetalingsplan stoelt zo veel als mogelijk 

op de bedragen die middels de insolventie- 

of afwikkelingsprocedure naar 

verwachting van de kredietinstelling in 

kwestie kunnen worden teruggevorderd. 

Or. en 
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Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 sexdecies – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Voor het terugbetalingsplan 

gelden de volgende voorwaarden: 

 a) het deelnemende 

depositogarantiestelsel verricht jaarlijks 

een terugbetaling van ten minste 10 % 

van de door de afwikkelingsraad in 

overeenstemming met artikel 41 

quindecies verstrekte financiering; 

alsmede 

 b) de afwikkelingsraad beoordeelt elk 

jaar de bedragen die naar verwachting 

zullen kunnen worden teruggevorderd en 

past het terugbetalingsplan aan de 

resultaten van deze beoordeling aan. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 sexdecies – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Tot de beëindiging van de 

insolventie- of afwikkelingsprocedure stelt 

de afwikkelingsraad op jaarbasis het 

bedrag vast dat het deelnemende 

depositogarantiestelsel reeds heeft 

teruggevorderd van de 

insolventieprocedure of reeds 

overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 

2014/59/EU heeft ontvangen. Het 

deelnemende depositogarantiestelsel 

verstrekt de afwikkelingsraad alle 

2. Tot de beëindiging van de 

insolventie- of afwikkelingsprocedure stelt 

de afwikkelingsraad op jaarbasis het 

bedrag vast dat het deelnemende 

depositogarantiestelsel reeds heeft 

teruggevorderd van de 

insolventieprocedure of reeds 

overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 

2014/59/EU heeft ontvangen. Het 

deelnemende depositogarantiestelsel 

verstrekt de afwikkelingsraad alle 
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informatie die nodig is om dit vast te 

stellen. Het deelnemende 

depositogarantiestelsel betaalt de 

afwikkelingsraad het deel van dat bedrag 

dat overeenstemt met het aandeel dat 

overeenkomstig artikel 41 bis, artikel 41 

quinquies of artikel 41 nonies door het 

Europees depositoverzekeringsstelsel 

wordt gedekt. 

informatie die nodig is om dit vast te 

stellen. 

Or. en 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 sexdecies – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. In geval van dekking uit hoofde 

van artikel 41 bis betaalt het deelnemende 

depositogarantiestelsel de 

afwikkelingsraad tegen het einde van het 

eerste kalenderjaar na de verstrekking 

van de financiering eveneens een bedrag 

dat gelijk is aan de achteraf te betalen 

bijdragen die het overeenkomstig artikel 

10, lid 8, eerste alinea, van Richtlijn 

2014/49/EU binnen één kalenderjaar kan 

innen, verminderd met het bedrag van de 

achteraf te betalen bijdragen die het 

overeenkomstig artikel 41 ter, lid 1, onder 

b), van deze verordening heeft geïnd. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 sexdecies – lid 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. In geval van dekking in de 

verzekeringsperiode bepaalt de 

afwikkelingsraad - in het kader van de 

beoordeling van de bedragen die de raad 

naar verwachting van de kredietinstelling 

in kwestie zal kunnen terugvorderen - ook 

het niveau van het te verwachten 

verliesexcedent. Het terugbetalingsplan 

wordt aan de resultaten van deze 

beoordeling aangepast met het oog op de 

volledige terugbetaling van alle 

subfondsen, zoals bedoeld in artikel 74 bis 

(lid 3 bis). 

 Dit omvat alle terugbetalingen en nieuwe 

bijdragen die het deelnemende 

depositogarantiestelsel int voor zijn 

respectieve subfondsen, teneinde te 

waarborgen dat, in geval van een 

verliesexcedent, het streefbedrag van het 

depositoverzekeringsfonds wordt 

gehandhaafd binnen dezelfde periode van 

zes jaar. 

Or. en 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 sexdecies – lid 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. Het terugbetalingsplan bevat ook 

het herfinancieringstraject voor het 

deelnemende depositogarantiestelsel om 

terug te keren naar het streefniveau zoals 

bedoeld in artikel 41 undecies. 

 Teneinde naar zijn streefbedrag terug te 

keren, verricht het deelnemende 

depositogarantiestelsel jaarlijks een 

terugbetaling van ten minste 0,05 % van 
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de gedekte deposito's, of van het 

overblijvende bedrag. 

 In het terugbetalingsplan wordt bepaald 

dat in geval van ontoereikende middelen 

de terugbetaling van bedragen die het 

depositoverzekeringsfonds aan het 

deelnemende depositogarantiestelsel heeft 

verstrekt voorrang heeft op de 

terugbetaling van het deelnemende 

depositogarantiestelsel. 

Or. en 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 sexdecies – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Na de beëindiging van de 

insolventie- of afwikkelingsprocedure van 

de betrokken kredietinstelling stelt de 

afwikkelingsraad onverwijld het 

verliesexcedent overeenkomstig artikel 41 

quinquies of het verlies overeenkomstig 
artikel 41 nonies vast. Indien deze 

vaststelling tot een 

terugbetalingsverplichting van het 

deelnemende depositogarantiestelsel leidt 

die verschilt van de overeenkomstig de 

leden 2 en 3 terugbetaalde bedragen, wordt 

het verschil onverwijld tussen de 

afwikkelingsraad en het deelnemende 

depositogarantiestelsel vereffend. 

4. Na de beëindiging van de 

insolventie- of afwikkelingsprocedure van 

de betrokken kredietinstelling stelt de 

afwikkelingsraad onverwijld het 

verliesexcedent overeenkomstig artikel 41 

nonies en artikel 41 nonies bis vast. Indien 

deze vaststelling tot een verplichting van 

het deelnemende depositogarantiestelsel 

leidt die verschilt van de overeenkomstig 

dit artikel terugbetaalde bedragen, wordt 

het verschil onverwijld tussen de 

afwikkelingsraad en het deelnemende 

depositogarantiestelsel vereffend. 

Or. en 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 
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Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 50 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) besluiten over de noodzaak om 

achteraf te betalen buitengewone 

bijdragen te innen overeenkomstig artikel 

71, over de vrijwillige leningen tussen 

financieringsregelingen overeenkomstig 

artikel 72, over alternatieve 

financieringsmiddelen overeenkomstig de 

artikelen 73 en 74 en over de mutualisatie 

van nationale financieringsregelingen 

overeenkomstig artikel 78 met gebruik van 

steun van het Fonds boven de onder c) van 

dit lid genoemde drempel; 

(c) besluiten over de vrijwillige 

leningen tussen financieringsregelingen 

overeenkomstig artikel 72, over 

alternatieve financieringsmiddelen 

overeenkomstig de artikelen 73 en 74 en 

over de mutualisatie van nationale 

financieringsregelingen overeenkomstig 

artikel 78 met gebruik van steun van het 

Fonds boven de onder c) van dit lid 

genoemde drempel; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 52 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. In afwijking van lid 1 van dit artikel 

worden besluiten als bedoeld in artikel 50, 

lid 1, of artikel 50 bis, lid 1, betreffende de 

inning van achteraf te betalen bijdragen 

overeenkomstig artikel 71 of artikel 74 

quinquies, vrijwillige leningen tussen 

financieringsregelingen overeenkomstig 

artikel 72 of artikel 74 septies, alternatieve 

financieringsmiddelen overeenkomstig 

artikel 73, artikel 74 of artikel 74 octies, 

alsook de mutualisatie van nationale 

financieringsregelingen overeenkomstig 

artikel 78, waarbij meer financiële 

middelen worden gebruikt dan in het 

afwikkelingsfonds of het 

depositoverzekeringsfonds beschikbaar 

zijn, gedurende de overgangsperiode totdat 

het afwikkelingsfonds volledig 

3. In afwijking van lid 1 van dit artikel 

worden besluiten als bedoeld in artikel 50, 

lid 1, of artikel 50 bis, lid 1, betreffende 

vrijwillige leningen tussen 

financieringsregelingen overeenkomstig 

artikel 72 of artikel 74 septies, alternatieve 

financieringsmiddelen overeenkomstig 

artikel 73, artikel 74 of artikel 74 octies, 

alsook de mutualisatie van nationale 

financieringsregelingen overeenkomstig 

artikel 78, waarbij meer financiële 

middelen worden gebruikt dan in het 

afwikkelingsfonds of het 

depositoverzekeringsfonds beschikbaar 

zijn, gedurende de overgangsperiode totdat 

het afwikkelingsfonds volledig 

gemutualiseerd is respectievelijk het 

depositoverzekeringsfonds zijn definitieve 
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gemutualiseerd is respectievelijk het 

depositoverzekeringsfonds zijn definitieve 

streefbedrag heeft bereikt, genomen door 

een meerderheid van twee derde van de 

leden van de afwikkelingsraad die ten 

minste 50 % van de bijdragen 

vertegenwoordigen, en daarna door een 

meerderheid van twee derde van de leden 

van de afwikkelingsraad die ten minste 

30 % van de bijdragen vertegenwoordigen. 

Bij staking van stemmen is de stem van de 

voorzitter doorslaggevend. 

streefbedrag heeft bereikt, genomen door 

een meerderheid van twee derde van de 

leden van de afwikkelingsraad die ten 

minste 50 % van de bijdragen 

vertegenwoordigen, en daarna door een 

meerderheid van twee derde van de leden 

van de afwikkelingsraad die ten minste 

30 % van de bijdragen vertegenwoordigen. 

Bij staking van stemmen is de stem van de 

voorzitter doorslaggevend. 

Or. en 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Hierbij wordt het 

depositoverzekerinsfonds opgericht. Het 

wordt gevuld met bijdragen die aan de 

afwikkelingsraad verschuldigd zijn door 

kredietinstellingen die bij de deelnemende 

depositogarantiestelsels zijn aangesloten. 

De bijdragen worden namens de 

afwikkelingsraad berekend en in rekening 

gebracht door de deelnemende 

depositogarantiestelsels. 

1. Hierbij wordt het 

depositoverzekeringsfonds opgericht. Het 

wordt gevuld met risicogebaseerde 

bijdragen die aan de afwikkelingsraad 

verschuldigd zijn door de deelnemende 

depositogarantiestelsels. De 

risicogebaseerde bijdragen worden door de 

afwikkelingsraad berekend en in rekening 

gebracht. 

Or. en 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 bis – lid 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De door kredietinstellingen aan de 

deelnemende depositogarantiestelsels te 

betalen risicogebaseerde bijdragen 

worden door de deelnemende 

depositogarantiestelsels berekend en in 

rekening gebracht. 

Or. en 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 bis – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Het depositogarantiefonds is als 

volgt samengesteld: 

 a) individuele risicogebaseerde 

subfondsen, die door elk deelnemend 

depositogarantiestelsel moeten worden 

gevuld; 

 b) een gemeenschappelijk 

risicogebaseerd subfonds, dat door elk 

deelnemend depositogarantiestelsel moet 

worden gevuld. 

Or. en 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 bis – lid 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. Wanneer een tekort aan liquiditeit 

zoals bedoeld in artikel 41 ter, of een 
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verliesexcedent zoals bedoeld in artikel 41 

nonies en artikel 41 nonies bis, aan een 

deelnemend depositogarantiestelsel ter 

beschikking wordt gesteld, wordt dit als 

volgt gefinancierd: 

 a) in eerste instantie uit het 

individuele risicogebaseerde subfonds van 

het deelnemende depositogarantiestelsel 

dat de steun ontvangt; 

 b) in tweede instantie, en nadat het 

individuele risicogebaseerde subfonds is 

opgebruikt, het gemeenschappelijke 

risicogebaseerde subfonds; 

 c) in derde instantie, en nadat het 

individuele risicogebaseerde subfonds is 

opgebruikt, uit de individuele 

risicogebaseerde subfondsen van alle 

overige deelnemende 

depositogarantiestelsels, naar rata van het 

niveau van de gedekte deposito's van de 

deelnemende depositogarantiestelsels. 

Or. en 

Motivering 

Het is belangrijk aan te geven dat het gebruik van deze subfondsen de mogelijkheid voor het 

depositoverzekeringsfonds om in het geval van niet-beschikbare deposito's financiering te 

verstrekken, niet beperkt. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 ter – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Tegen het einde van de 

herverzekeringsfase bereiken de 

beschikbare financiële middelen van het 

depositoverzekeringsfonds een initieel 

streefbedrag van 20 % van vier negende 

van de som van de minimale 

streefbedragen die de deelnemende 

1. Tegen 3 juli 2024 bereiken de 

beschikbare financiële middelen van het 

depositoverzekeringsfonds een 

streefbedrag van 50 % van de som van het 

minimale streefbedrag dat de deelnemende 

depositogarantiestelsels overeenkomstig 

artikel 10, lid 2, eerste alinea, van Richtlijn 



 

PR\1108813NL.docx 43/66 PE592.334v03-00 

 NL 

depositogarantiestelsels overeenkomstig 

artikel 10, lid 2, eerste alinea, van Richtlijn 

2014/49/EU bereiken. 

2014/49/EU bereiken. 

Or. en 

Motivering 

Het streefbedrag voor het depositoverzekeringsfonds is gelijk aan de som van het 

streefbedrag van de twee delen zoals bedoeld in artikel 74 bis, lid 3 bis. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 ter – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het streefbedrag voor elk 

individueel risicogebaseerd subfonds is 

gelijk aan 25 % van het minimale 

streefbedrag dat deelnemende 

depositogarantiestelsels overeenkomstig 

artikel 10, lid 2, eerste alinea, van 

Richtlijn 2014/49/EU bereiken. 

Or. en 

Motivering 

Het streefbedrag voor elk individueel risicogebaseerd subfonds is gebaseerd op het niveau 

van gedekte deposito's per deelnemend depositogarantiestelsel. Opgeteld zijn deze 

streefbedragen per definitie gelijk aan hetzelfde streefbedrag dat geldt voor de gedekte 

deposito's van alle deelnemende depositogarantiestelsels. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 ter – lid 1 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Het streefbedrag voor het 

gemeenschappelijke risicogebaseerde 

subfonds is gelijk aan 25 % van de som 

van het minimale streefbedrag dat de 

deelnemende depositogarantiestelsels 

overeenkomstig artikel 10, lid 2, eerste 

alinea, van Richtlijn 2014/49/EU 

bereiken. 

Or. en 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 ter – lid 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater. De individuele 

risicogebaseerde subfondsen en het 

gemeenschappelijke risicogebaseerde 

subfonds hanteren het onderstaande 

financieringstraject uitgedrukt als een 

percentage van de gedekte deposito's: 

 - uiterlijk op 3 juli 2017: 0,025 %; 

 - uiterlijk op 3 juli 2018: 0,05 %; 

 - uiterlijk op 3 juli 2019: 0,075 %; 

 - uiterlijk op 3 juli 2020: 0,10 %; 

 - uiterlijk op 3 juli 2021: 0,125 %; 

 - uiterlijk op 3 juli 2022: 0,150 %; 

 - uiterlijk op 3 juli 2023: 0,175 %; 

 - uiterlijk op 3 juli 2024: 0,20 %; 

Or. en 
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Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 ter – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Tegen het einde van de 

medeverzekeringsfase bereiken de 

beschikbare financiële middelen van het 

depositoverzekeringsfonds de som van de 

minimale streefbedragen die de 

deelnemende depositogarantiestelsels 

overeenkomstig artikel 10, lid 2, eerste 

alinea, van Richtlijn 2014/49/EU 

bereiken. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 ter – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Tijdens de herverzekeringsfase en 

de medeverzekeringsfase worden de 

overeenkomstig artikel 74 quater 

berekende bijdragen aan het 

depositoverzekeringsfonds zo gelijk 

mogelijk in de tijd gespreid totdat het 

respectieve streefbedrag bereikt is. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 
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Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 ter – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Nadat het in lid 2 bedoelde 

streefbedrag voor het eerst is bereikt en 

indien de beschikbare financiële middelen 

vervolgens zijn teruggebracht tot minder 

dan twee derde van het streefbedrag, 

worden de overeenkomstig artikel 74 

quater berekende bijdragen vastgesteld op 

een bedrag waardoor het streefbedrag 

binnen zes jaar kan worden bereikt. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Behandeling van situaties waarin de beschikbare financiële middelen zijn gereduceerd 

worden elders behandeld. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 ter – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 93 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om het 

volgende te bepalen: 

Schrappen 

a) de criteria voor de spreiding in de 

tijd van de overeenkomstig lid 2 

berekende bijdragen aan het 

depositoverzekeringsfonds; 

 

b) de criteria om de jaarlijkse 

bijdragen te bepalen waarin lid 4 voorziet. 

 

Or. en 
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Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quater – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Tijdens de herverzekeringsfase en 

de medeverzekeringsfase bepaalt de 
afwikkelingsraad, na overleg met de ECB 

en de nationale bevoegde autoriteit en in 

nauwe samenwerking met de deelnemende 

depositoverzekeringsstelsels en 

aangewezen autoriteiten, elk jaar het totale 

bedrag van de vooraf te betalen bijdragen 

die hij van de bij het respectieve 

deelnemende depositogarantiestelsel 

aangesloten kredietinstellingen mag 

vorderen om de in artikel 74 ter 

vastgestelde streefbedragen te bereiken. 

Het totale bedrag van de bijdragen is niet 

hoger dan de in artikel 74 ter, leden 1 en 2, 

vastgestelde streefbedragen. 

1. De afwikkelingsraad bepaalt, na 

overleg met de ECB en de nationale 

bevoegde autoriteit en in nauwe 

samenwerking met de deelnemende 

depositoverzekeringsstelsels en 

aangewezen autoriteiten, elk jaar het totale 

bedrag van de vooraf te betalen bijdragen 

die hij van de respectieve deelnemende 

depositogarantiestelsel mag vorderen om 

de in artikel 74 ter vastgestelde 

streefbedragen te bereiken of te 

handhaven. Het totale bedrag van de 

bijdragen is niet hoger dan de in artikel 74 

ter, vastgestelde streefbedragen. 

Or. en 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quater – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Tijdens de herverzekeringsfase 

berekent elk deelnemend 

depositogarantiestelsel op basis van het 

door de afwikkelingsraad overeenkomstig 

lid 1 vastgestelde totale bedrag de bijdrage 

van elke kredietinstelling die bij hem is 

aangesloten. Het past de risicogebaseerde 

methode toe die bij de gedelegeerde 

handeling volgens lid 5, tweede alinea, is 

vastgesteld. 

2. In beide fasen van het Europees 

depositoverzekeringsstelsel zorgt de 

afwikkelingsraad voor het in rekening 

brengen en innen van de door de 

deelnemende depositogarantiestelsels 

verschuldigde bijdragen. De deelnemende 

depositogarantiestelsels op hun beurt 

zorgen voor het in rekening brengen en 

innen van de bijdrage van elke 

aangesloten kredietinstelling. Zowel de 
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afwikkelingsraad als de deelnemende 

depositogarantiestelsels doen dit op 

jaarlijkse basis. De bijdragen zijn 

verschuldigd op 31 mei van elk jaar. 

Na de herverzekeringsfase berekent de 

afwikkelingsraad zelf de bijdrage van elke 

kredietinstelling die bij een deelnemend 

depositogarantiestelsel is aangesloten. De 

afwikkelingsraad past de risicogebaseerde 

methode toe die bij de gedelegeerde 

handeling volgens lid 5, derde alinea, is 

vastgesteld. 

Wat het individuele risicogebaseerde 

subfonds betreft, mogen de deelnemende 

depositogarantiestelsels bij het innen van 

de verschuldigde bedrag aan 

risicogebaseerde bijdragen van 
aangesloten kredietinstellingen 

gebruikmaken van hun eigen methode. 

In alle fasen van het Europees 

depositoverzekeringsstelsel brengt het 

deelnemende depositogarantiestelsel 

namens de afwikkelingsraad de bijdrage 

van elke kredietinstelling op jaarbasis in 

rekening. De kredietinstellingen betalen 

het in rekening gebrachte bedrag 

rechtstreeks aan de afwikkelingsraad. De 

bijdragen zijn verschuldigd op 31 mei van 

elk jaar. 

Wat het gemeenschappelijke 

risicogebaseerde subfonds betreft, bepaalt 

de afwikkelingsraad het totale bedrag aan 

risicogebaseerde bijdragen dat door de 

deelnemende depositogarantiestelsels 

moet worden geïnd middels een 

aanvullende risicogebaseerde methode 

voor het bepalen van het deel dat elk 

deelnemend depositogarantiestelsels moet 

betalen zoals bedoeld in lid 5. 

 De bijdragen van de deelnemende 

depositogarantiestelsels aan het 

depositoverzekeringsfonds mogen voor ten 

hoogste 30 % uit onherroepelijke 

betalingstoezeggingen bestaan. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quater – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De bijdragen die de bij een 

deelnemend depositogarantiestelsel 

aangesloten kredietinstellingen 

overeenkomstig dit artikel in het 

depositoverzekeringsfonds storten, tellen 

mee voor het minimale streefbedrag dat 

het deelnemende depositogarantiestelsel 

Schrappen 
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overeenkomstig artikel 10, lid 2, eerste 

alinea, van Richtlijn 2014/49/EU bereikt. 

Indien het deelnemende 

depositogarantiestelsel het in artikel 41 

undecies vastgestelde financieringstraject 

tot 3 juli 2024 of later heeft gevolgd en de 

bij hem aangesloten kredietinstellingen 

alle vooraf te betalen bijdragen in het 

depositoverzekeringsfonds hebben gestort 

die tot 3 juli 2024 in het 

depositoverzekeringsfonds moesten 

worden gestort, vormen deze bijdragen de 

volledige verschuldigde bijdrage om het 

streefbedrag overeenkomstig artikel 10, 

lid 2, eerste alinea, van Richtlijn 

2014/49/EU te bereiken. 

De lidstaten kunnen bepalen dat een 

deelnemend depositogarantiestelsel de 

bijdragen die de bij hem aangesloten 

kredietinstellingen in het 

depositoverzekeringsfonds hebben gestort, 

bij de vaststelling van hun vooraf te 

betalen bijdragen in aanmerking kan 

nemen, of dat het deze kredietinstellingen 

uit zijn beschikbare financiële middelen 

kan terugbetalen in de mate waarin die op 

de toepasselijke datum de in artikel 41 

undecies vastgestelde bedragen 

overschrijden. 

 

Or. en 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quater – lid 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 93 gedelegeerde handelingen vast 

te stellen om een risicogebaseerde methode 

te bepalen voor de berekening van 

bijdragen overeenkomstig lid 2 van dit 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 93 een gedelegeerde handeling vast 

te stellen om deze verordening aan te 

vullen met een risicogebaseerde methode 

voor de berekening van risicogebaseerde 

bijdragen van deelnemende 
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artikel. depositogarantiestelsels aan het 

gemeenschappelijke risicogebaseerde 

subfonds zoals bedoeld in lid 2 van dit 

artikel. 

Or. en 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quater – lid 5 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zij stelt een eerste gedelegeerde handeling 

vast tot bepaling van de methode voor de 

berekening van de bijdragen die aan de 

deelnemende depositogarantiestelsels en, 

voor de herverzekeringsfase alleen, aan 

het depositoverzekeringsfonds moeten 

worden betaald. In deze gedelegeerde 

handeling is de berekening gebaseerd op 

het totale bedrag van de gedekte deposito's 

en de mate van risico die elke 

kredietinstelling loopt in vergelijking met 

alle andere kredietinstellingen die bij 

hetzelfde deelnemende 

depositogarantiestelsel zijn aangesloten. 

Zij stelt die gedelegeerde handeling vast tot 

bepaling van de methode voor de 

berekening van de risicogebaseerde 

bijdragen die door de deelnemende 

depositogarantiestelsels aan het 

gemeenschappelijke risicogebaseerde 

subfonds moeten worden betaald. In die 

gedelegeerde handeling is de berekening 

van deze bijdragen gebaseerd op het totale 

bedrag van de gedekte deposito's en de 

mate van risico die elk deelnemend 

depositogarantiestelsel loopt in 

vergelijking met alle andere deelnemende 

depositogarantiestelsels. 

Or. en 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quater – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De risicogebaseerde bijdragen die door de 

deelnemende depositogarantiestelsels aan 

het gemeenschappelijke risicogebaseerde 
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subfonds moeten worden betaald, 

bedragen tussen de 50 % en 200 % van de 

geaggregeerde risicoweging van de 

gedekte deposito's. 

Or. en 

Motivering 

Overeenkomstig de richtsnoeren van de EBA inzake methoden voor het berekenen van 

bijdragen aan depositogarantiestelsels (EBA/GL/2015/10). 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quater – lid 5 – alinea 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Op basis van die gedelegeerde handeling 

en overeenkomstig de criteria in alinea 4 

plaatst de afwikkelingsraad deelnemende 

depositogarantiestelsels in één van de 

zeven onderstaande categorieën met een 

verschillende geaggregeerde 

risicoweging: 

 a) 50 % geaggregeerde risicoweging 

van de risicogebaseerde bijdragen aan het 

gemeenschappelijke risicogebaseerde 

subfonds; 

 b) 75 % geaggregeerde risicoweging 

van de risicogebaseerde bijdragen aan het 

gemeenschappelijke risicogebaseerde 

subfonds; 

 c) 100 % geaggregeerde risicoweging 

van de risicogebaseerde bijdragen aan het 

gemeenschappelijke risicogebaseerde 

subfonds; 

 d) 125 % geaggregeerde risicoweging 

van de risicogebaseerde bijdragen aan het 

gemeenschappelijke risicogebaseerde 

subfonds; 

 e) 150 % geaggregeerde risicoweging 
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van de risicogebaseerde bijdragen aan het 

gemeenschappelijke risicogebaseerde 

subfonds; 

 f) 175 % geaggregeerde risicoweging 

van de risicogebaseerde bijdragen aan het 

gemeenschappelijke risicogebaseerde 

subfonds; 

 g) 200 % geaggregeerde risicoweging 

van de risicogebaseerde bijdragen aan het 

gemeenschappelijke risicogebaseerde 

subfonds. 

 De afwikkelingsraad plaatst ten minste 

één deelnemend depositogarantiestelsel in 

elk van die zeven categorieën met 

geaggregeerde risicoweging. 

Or. en 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quater – lid 5 – alinea 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De afwikkelingsraad mag een ruimere 

interval vaststellen indien terdege wordt 

gerechtvaardigd dat de beperking van de 

interval tot een bandbreedte van 50 %-

200 % in onvoldoende mate rekening 

houdt met de verschillen in 

bedrijfsmodellen en risicoprofielen van de 

deelnemende depositogarantiestelsels en 

deelnemende depositogarantiestelsels met 

sterk verschillende risicoprofielen op 

kunstmatige wijze bij elkaar zou 

groeperen. 

Or. en 

Motivering 

Overeenkomstig de richtsnoeren van de EBA inzake methoden voor het berekenen van 
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bijdragen aan depositogarantiestelsels (EBA/GL/2015/10). 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quater – lid 5 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zij stelt een tweede gedelegeerde 

handeling vast tot bepaling van de 

methode voor de berekening van de 

bijdragen die vanaf de 

medeverzekeringsfase aan het 

depositoverzekeringsfonds moeten worden 

betaald. In deze tweede gedelegeerde 

handeling is de berekening gebaseerd op 

het totale bedrag van de gedekte 

deposito's en de mate van risico die elke 

kredietinstelling loopt in vergelijking met 

alle andere in artikel 2, lid 2, onder b), 

bedoelde kredietinstellingen. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quater – lid 5 – alinea 4 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Beide gedelegeerde handelingen omvatten 

een berekeningsformule, specifieke 

indicatoren, risicocategorieën voor leden, 

drempels voor aan specifieke 

risicocategorieën toegekende 

risicogewichten en andere noodzakelijke 

elementen. De mate van risico wordt 

beoordeeld op grond van de volgende 

criteria: 

De in de eerste alinea bedoelde 
gedelegeerde handeling omvat een 

berekeningsformule, specifieke 

indicatoren, risicocategorieën voor 

deelnemende depositogarantiestelsels, 

drempels voor aan specifieke 

risicocategorieën toegekende 

risicogewichten en andere noodzakelijke 

elementen. De mate van risico wordt, als 

een minimumvereiste, beoordeeld op 
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grond van de volgende criteria: 

Or. en 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 1 – lid 5 – alinea 4 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de capaciteit voor het opvangen van 

verliezen van de instelling; 

a) de capaciteit voor het opvangen van 

verliezen van de kredietinstellingen die bij 

een deelnemend depositogarantiestelsel 

zijn aangesloten; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 1 – lid 5 – alinea 4 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het vermogen van de instelling om 

zijn kortetermijn- en 

langetermijnverplichtingen na te komen; 

b) het vermogen van 

kredietinstellingen die bij een deelnemend 

depositogarantiestelsel zijn aangesloten 

om hun kortetermijn- en 

langetermijnverplichtingen na te komen; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quater – lid 5 – alinea 4 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de stabiliteit en diversiteit van de 

financieringsbronnen van de instelling en 

haar onbezwaarde zeer liquide activa; 

c) de stabiliteit en diversiteit van de 

financieringsbronnen van 

kredietinstellingen die bij een deelnemend 

depositogarantiestelsel zijn aangesloten 

en hun onbezwaarde zeer liquide activa; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quater – lid 5 – alinea 4 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de kwaliteit van de activa van de 

instelling; 

d) de kwaliteit van de activa van 

kredietinstellingen die bij een deelnemend 

depositogarantiestelsel zijn aangesloten; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quater – lid 5 – alinea 4 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) het bedrijfsmodel en beheer van de 

instelling; 

e) het bedrijfsmodel en beheer van 

kredietinstellingen die bij een deelnemend 

depositogarantiestelsel zijn aangesloten; 

Or. en 
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Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quater – lid 5 – alinea 4 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) de mate waarin de activa van de 

instelling zijn bezwaard. 

f) de mate waarin de activa van 

kredietinstellingen die bij een deelnemend 

depositogarantiestelsel zijn aangesloten, 
zijn bezwaard; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quater – lid 5 – alinea 4 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) het potentieel voor een 

deelnemend depositogarantiestelsel om 

zich volledig en binnen een redelijke 

termijn te herstellen van 

insolventieprocedures; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quater – lid 5 – alinea 4 – letter f ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f ter) het niveau en de diversificatie van 

de blootstelling aan overheidsschuld van 

kredietinstellingen die bij een deelnemend 
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depositogarantiestelsel zijn aangesloten. 

Or. en 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quinquies 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 74 quinquies Schrappen 

Buitengewone achteraf te betalen 

bijdragen 

 

1. Indien de beschikbare financiële 

middelen na de herverzekeringsfase niet 

toereikend zijn om de verliezen, kosten of 

andere uitgaven van het 

depositoverzekeringsfonds na een 

uitbetalingsgebeurtenis te dekken, worden 

bij de kredietinstellingen die bij de 

deelnemende depositogarantiestelsels zijn 

aangesloten, buitengewone achteraf te 

betalen bijdragen geïnd teneinde de 

aanvullende bedragen te dekken. 

Niettegenstaande de leden 2 en 3, is het 

bedrag van te innen achteraf te betalen 

bijdragen gelijk aan het tekort aan 

beschikbare financiële middelen, maar is 

het niet hoger dan het maximale aandeel 

van de totale gedekte deposito's van alle 

kredietinstellingen binnen het bereik van 

het Europees depositoverzekeringsstelsel, 

dat in de gedelegeerde handeling van de 

Commissie overeenkomstig lid 5 is 

vastgesteld. 

 

2. De afwikkelingsraad berekent zelf 

de bijdrage van elke kredietinstelling die 

bij elk deelnemend depositogarantiestelsel 

is aangesloten. Hij past de 

risicogebaseerde methode toe die is 

bepaald in de gedelegeerde handeling van 

de Commissie die overeenkomstig artikel 

74 quater, lid 5, derde alinea, is 
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vastgesteld. 

Artikel 74 quater, lid 2, derde alinea, is 

van overeenkomstige toepassing. 

 

3. De afwikkelingsraad schort, hetzij 

op eigen initiatief na raadpleging van de 

betrokken bevoegde autoriteit, hetzij op 

voorstel van de betrokken bevoegde 

autoriteit, overeenkomstig de in lid 4 

bedoelde gedelegeerde handelingen de 

betaling door een instelling van 

buitengewone achteraf te betalen 

bijdragen geheel of gedeeltelijk op indien 

dat noodzakelijk is om haar financiële 

positie te beschermen. Een dergelijke 

opschorting kan voor ten hoogste zes 

maanden worden toegekend, maar kan op 

verzoek van de instelling worden 

verlengd. De krachtens dit lid opgeschorte 

bijdragen worden op een later tijdstip 

betaald wanneer de betaling de financiële 

positie van de instelling niet langer in 

gevaar brengt. 

 

4. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 93 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om de in lid 1 

bedoelde jaarlijkse limieten te bepalen, 

alsook de omstandigheden en 

voorwaarden waaronder de betaling van 

achteraf te betalen bijdragen door een in 

artikel 2, lid 2, onder b), bedoelde entiteit 

op grond van lid 3 van dit artikel geheel of 

gedeeltelijk kan worden opgeschort. 

 

Or. en 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 quinquies bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 74 quinquies bis 
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 Toewijzing van terugbetaalde financiering 

aan subfondsen 

 1. De afwikkelingsraad wijst de 

ontvangen terugbetalingen van 

financiering die het voor een specifieke 

insolventie- of afwikkelingszaak aan een 

deelnemend depositogarantiestelsel heeft 

verstrekt toe aan de verschillende 

subfondsen van het 

depositoverzekeringsfonds. 

 2. Voor zover noodzakelijk worden de 

ontvangen terugbetalingen in eerste 

instantie gebruikt voor het terugbetalen 

van eventuele alternatieve financiering 

die de afwikkelingsraad heeft ontvangen 

met het oog op het verstrekken van 

financiering aan een deelnemend 

depositogarantiestelsel voor een specifieke 

insolventie- of afwikkelingszaak. 

 3. Wanneer alle alternatieve 

financieringen zijn terugbetaald, vindt de 

toewijzing van de ontvangen 

terugbetalingen plaats in de omgekeerde 

volgorde van de hiërarchie zoals bedoeld 

in artikel 74 bis (3 ter). Deze toewijzing is 

gebaseerd op het bedrag aan financiering 

dat door elk subfonds aan een 

deelnemend depositogarantiestelsel is 

verstrekt voor een specifieke insolventie- 

of afwikkelingszaak. 

Or. en 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 septies – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de buitengewone achteraf te 

betalen bijdragen waarin artikel 74 

quinquies voorziet, niet onmiddellijk 

Schrappen 
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beschikbaar zijn; 

Or. en 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 octies – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De afwikkelingsraad kan voor het 

depositoverzekeringsfonds leningen of 

andere vormen van steun aangaan bij 

instellingen, financiële instellingen of 

andere derden die betere financiële 

voorwaarden bieden op het meest geschikte 

tijdstip, teneinde de financieringskosten te 

optimaliseren en zijn reputatie te vrijwaren. 

De opbrengsten van dergelijke leningen 

worden uitsluitend gebruikt om 

betalingsverplichtingen ten aanzien 

deelnemende depositogarantiestelsels na 

te komen, ingeval de overeenkomstig de 

artikelen 74 quater en 74 quinquies 

geïnde bedragen niet onmiddellijk 

beschikbaar zijn of de bedragen die van 

het depositoverzekeringsfonds met 

betrekking tot uitbetalingsgebeurtenissen 

worden gevorderd, niet dekken. 

1. De afwikkelingsraad kan voor het 

depositoverzekeringsfonds leningen of 

andere vormen van steun aangaan bij 

instellingen, financiële instellingen of 

andere derden die betere financiële 

voorwaarden bieden op het meest geschikte 

tijdstip, teneinde de financieringskosten te 

optimaliseren en zijn reputatie te vrijwaren. 

Or. en 

 

Amendement  89 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 octies – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Wanneer de afwikkelingsraad tot 
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een uitbetaling van het 

depositoverzekeringsfonds aan het 

deelnemend depositogarantiestelsel 

besluit, trekt hij tijdelijke financiering uit 

alternatieve middelen, zoals 

kapitaalmarkten, aan voor een bedrag 

gelijk aan het bedrag van de besloten 

uitbetaling, teneinde het streefbedrag en 

de leningcapaciteit van het 

depositoverzekeringsfonds te allen tijde te 

handhaven. De tijdelijke financiering dekt 

de periode tussen de verstrekking van een 

tekort aan liquiditeit aan een deelnemend 

depositogarantiestelsel en de 

terugbetaling overeenkomstig de artikelen 

41 quindecies, 41 sexdecies en 74 

quinquies bis. De kosten van dergelijke 

leningen komen voor rekening van het 

aangesloten deelnemende 

depositogarantiestelsel. 

 Het depositoverzekeringsfonds wordt 

gesubrogeerd in de vorderingen die het 

deelnemend depositogarantiestelsel 

overeenkomstig artikel 9, lid 2, van 

Richtlijn 2014/49/EU heeft op de 

kredietinstelling in kwestie. Het mag die 

vorderingen gebruiken als onderpand 

voor het aantrekken van financiering uit 

alternatieve financieringsbronnen. Dit 

geldt onverminderd de rol van het 

deelnemend depositogarantiestelsel bij het 

innen van de depositovorderingen die het 

overeenkomstig artikel 9, lid 2, van 

Richtlijn 2014/49/EU heeft gesubrogeerd. 

 De terugbetaling van de in 

overeenstemming met artikel 41 sexdecies 

verstrekte financiering wordt gebruikt 

voor het terugbetalen van de middelen die 

uit alternatieve middelen zijn 

aangetrokken, waaronder begrepen de 

rente. 

Or. en 

Motivering 

Wat de toegang tot kapitaalmarkten betreft, zijn deposito's van de kredietinstelling in kwestie 
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supergeprefereerd en wordt het deelnemend depositogarantiestelsel in deze vorderingen van 

de kredietinstelling gesubrogeerd, en moeten de vorderingen door de afwikkelingsraad als 

onderpand kunnen worden gebruikt voor het aantrekken van financiering uit alternatieve 

middelen. 

 

Amendement  90 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 octies – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 bedoelde leningen of 

andere vormen van steun worden volledig 

gerecupereerd overeenkomstig de artikelen 

74 quater en 74 quinquies. 

2. De in lid 1 bedoelde leningen of 

andere vormen van steun worden volledig 

terugbetaald overeenkomstig lid 1 bis en 

de artikelen 74 quater en 74 quinquies bis. 

Or. en 

 

Amendement  91 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 34 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 74 octies – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Alle uitgaven als gevolg van het 

gebruik van de in lid 1 bedoelde leningen 

worden gedragen door deel III van de 

begroting van de afwikkelingsraad en niet 

door de begroting van de Unie of de 
deelnemende lidstaten. 

3. Alle uitgaven als gevolg van het 

beroep op de in lid 1 bedoelde leningen 

worden door het deelnemende 

depositogarantiestelsel in kwestie. 

Or. en 
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TOELICHTING 

Inleiding 

 

Op 24 november 2015 stelde de Commissie een Europees depositoverzekeringsstelsel voor 

als de derde en laatste pijler van de Bankenunie. In het voorstel van de Commissie worden 

drie opeenvolgende fasen voorzien: een herverzekeringsstelsel in een eerste periode (van drie 

jaar), een medeverzekeringsstelsel in een tweede periode (van vier jaar) en, ten slotte, een 

periode van volledige verzekering voor kredietinstellingen als het volledig operationeel is. 

 

Op verzoek van het Parlement en de Raad publiceerde de Commissie op 10 oktober 2016 een 

aanvullende effectbeoordeling van het Europees depositoverzekeringsstelsel. Op basis van 

stressscenario's voor 99,86 % van de totale activa van de banken van EU-28 komt de 

Commissie tot de conclusie dat alle drie de opties – d.w.z. verplichte herverzekering, 

verplicht lenen en een onderling fonds – tot een aanzienlijk sterker 

depositoverzekeringssysteem zouden leiden dan zuiver nationale stelsels met vrijwillig lenen. 

 

Dit betekent dan ook dat de Bankenunie en de werking van de interne markt op meerdere 

wijzen kunnen worden vervolledigd, respectievelijk verbeterd. Dit is belangrijk want het 

verruimt de onderhandelingsmogelijkheden; het is niet een kwestie van vóór of tégen het 

Europees depositoverzekeringsstelsel zijn. Het gaat er meer om te bepalen welk soort 

depositoverzekeringsstelsel daadwerkelijk tot stand kan worden gebracht en welke kenmerken 

dit stelsel moet hebben om in het goedkeuringsproces succesvol te zijn. De belangrijkste 

eerste stap is het tot stand brengen van een brede meerderheid in het Europees Parlement. 

 

Risicodeling en risicoreductie 

 

De Commissie is van oordeel dat risicoreductie en de invoering van het Europees 

depositoverzekeringsstelsel hand in hand moeten gaan; het voorstel gaat vergezeld van een 

mededeling met een opsomming van verdere maatregelen ter reducering van de risico's in de 

bankensector. Het Parlement gaat nog een stap verder. In zijn resolutie van 10 maart 2016 

over de Bankenunie - Jaarverslag 2015 merkt het Parlement op dat "... de oprichting van een 

Europese depositogarantieregeling de uitvoering vereist van het "single rulebook" en van de 

eerste en tweede pijlers van de bankenunie, alsmede de omzetting van de BRRD en de 

richtlijn inzake de depositogarantiestelsels door alle deelnemende lidstaten, alsmede verdere 

maatregelen ter verwezenlijking van een aanzienlijke vermindering van de risico's in het 

Europese bankstelsel"; 

 

In dit verslag worden de benaderingen van de Commissie en het Parlement dan ook 

gecombineerd in een voorstel voor een parallel proces met duidelijke voorwaarden. De 

herverzekeringsperiode - inclusief volledige dekking van 'tekort aan liquiditeit' - zou in 2019 

worden geïntroduceerd, maar de tweede en de laatste fase zouden pas beginnen op het 

moment dat aan bepaalde, duidelijk in het verslag gespecificeerde voorwaarden wordt 

voldaan. Deze voorwaarden worden niet voorgesteld om de overgang op de laatste fase van 

het Europees depositoverzekeringsstelsel te vermijden. In tegendeel, zij worden voorgesteld 

in de oprechte overtuiging dat zij de weerbaarheid van onze bankensector zullen vergroten en 

tot financiële stabiliteit zullen bijdragen. 
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Aanpassing van het voorstel van de Commissie om het Europees 

depositoverzekeringsstelsel tot realiteit te maken 

 

Overeenstemming met betrekking tot het Europees depositoverzekeringsstelsel is alleen 

mogelijk indien ten aanzien van drie aspecten, te weten de inhoud, de timing en de 

voorwaarden, een evenwichtige oplossing wordt bereikt; en omdat de opvattingen over deze 

aspecten sterk uiteenlopen, zullen alle partijen in de onderhandelingen serieuze inspanningen 

moeten leveren. Op dit punt is het belangrijk nog eens te wijzen op de resultaten van de 

effectbeoordeling van de Commissie van oktober: alle onder de loep genomen beleidsopties 

vormen een duidelijke verbetering in vergelijking met de huidige situatie. Dit is een 

belangrijke constatering en een voorwaarde om enige inschikkelijkheid aan de dag te kunnen 

leggen. 

 

De inhoud, de timing en de voorwaarden hangen met elkaar samen. Het zijn communicerende 

vaten. Hoe ambitieuzer de inhoud, des te belangrijker de voorwaarden. Hoe meer 

voorwaarden, des te langer zal het duren voordat het stelsel volledig en geloofwaardig kan 

functioneren. Ondertussen is er een liquiditeitsprobleem dat zo snel mogelijk moet worden 

opgelost. 

 

In beide fasen zouden deelnemende depositogarantiestelsels door het Europees 

depositoverzekeringsstelsel worden gedekt in plaats van door individuele kredietinstellingen. 

 

De eerste in het verslag voorgestelde fase - de herverzekeringsfase - duurt dan ook langer, 

maar anders dan in het voorstel van de Commissie verschaft het tot 100 % van het tekort aan 

liquiditeit aan deelnemende depositogarantiestelsels. Terwijl de deelnemende 

depositogarantiestelsels hun financieringscapaciteit blijven vergroten door een concreet 

financieringstraject te volgen, worden de liquiditeitsproblemen op een geloofwaardige manier 

aangepakt. Deze aanpassing van de eerste fase biedt de mogelijkheid vooruitgang te boeken 

op het vlak van risicoreductie, met een reeds functionerend geloofwaardig systeem van 

herverzekering/liquiditeitssteun. Indien we de start van het Europees 

depositoverzekeringsstelsel afhankelijk maken van de introductie van alle 

risicoreductiemaatregelen leidt dat tot een grote vertraging en het niet aanpakken van de 

liquiditeitskwestie. 

 

De tweede en laatste fase - de verzekeringsfase - begint zodra wordt voldaan aan de in het 

verslag genoemde voorwaarden voor het reduceren van het risico in de bankensector. De 

Commissie wordt gemachtigd een gedelegeerde handeling vast te stellen met de exacte datum 

van inwerkingtreding van de verzekeringsfase. In deze laatste fase wordt een toenemend 

niveau van verliesexcedent van deelnemende depositogarantiestelsels gedekt, oplopend tot 

100 % dekking na vijf jaar. Financiering die niet kan worden terugbetaald met de opbrengsten 

van insolventieprocedures hoeft niet te worden terugbetaald. 

 

Depositoverzekeringsfonds 

 

Om te benadrukken dat dit voorstel een gedeelde verantwoordelijkheid is, suggereer ik een 

binaire benadering met financiering op zowel nationaal als Europees niveau. De totale 

financieringscapaciteit blijft evenwel gelijk, te weten 0,8 % van de gedekte deposito's. Dit 

percentage wordt in gelijke bedragen verdeeld over het depositoverzekeringsfonds en de 

respectieve (nationale) fondsen van deelnemende depositogarantiestelsels. Dit systeem doet 
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niets af aan de doeltreffendheid van het voorstel van de Commissie, zoals duidelijk naar voren 

komt uit de door haar verrichte effectbeoordeling. Net zo belangrijk is dat deze aanpak goed-

functionerende systemen in staat stelt te blijven werken met hun eigen methoden voor het 

berekenen van bijdragen en uitbetalingen, inclusief het gebruik van alternatieve maatregelen. 

 

De 0,4 % van gedekte deposito's die het depositoverzekeringsfonds uitmaken, bestaan uit 

individuele subfondsen en een gemeenschappelijk risicogebaseerd subfonds. De deelnemende 

depositogarantiestelsels vullen elk hun individuele subfonds binnen het 

depositoverzekeringsfonds (n keer 0,2 % gedekte deposito's) en dragen bij tot het vullen van 

het gemeenschappelijke risicogebaseerde subfonds van het depositoverzekeringsfonds (0,2 % 

geaggregeerde gedekte deposito's). Op basis van EBA-richtsnoeren hebben bijdragen aan het 

gemeenschappelijk risicogebaseerd subfonds een individuele bandbreedte van 50 % tot 200 % 

van de gemiddelde bijdragen (geaggregeerd). De Commissie plaatst elk van de deelnemende 

depositogarantiestelsels op basis van een lijst criteria (zie mijn ontwerpverslag) in één van 

zeven categorieën. 

 

Indien een deelnemend depositogarantiestelsel met een uitbetalingsgebeurtenis wordt 

geconfronteerd, wordt dit in een specifieke volgorde gefinancierd. In eerste instantie wordt 

het (nationale) fonds van het deelnemend depositogarantiestelsel gebruikt. In een volgend 

stadium verstrekt het Europees depositoverzekeringsfonds de financiering. Ten eerste wordt 

het individuele subfonds gebruikt van het deelnemend depositogarantiestelsel dat de steun 

ontvangt; ten tweede wordt het gemeenschappelijk risicogebaseerd subfonds gebruikt; ten 

slotte worden alle overige individuele subfondsen binnen het depositoverzekeringsfonds van 

alle andere deelnemende depositogarantiestelsels gebruikt, naar rata van het niveau van de 

gedekte deposito's van de respectieve deelnemende depositogarantiestelsels. Voor de 

terugbetaling van de fondsen geldt de omgekeerde volgorde. 

 

Het is erg belangrijk erop te wijzen dat het gebruik van deze subfondsen de mogelijkheid voor 

het depositoverzekeringsfonds om in het geval van een uitbetalingsgebeurtenis financiering te 

verstrekken, niet beperkt. De subfondsen zijn niet vergelijkbaar met de compartimenten van 

het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. Deze opzet zorgt voor de nodige stimulansen 

doordat het een bepaalde volgorde vaststelt - zowel ten aanzien van de beoordeling van het 

fonds, alsook betreffende de bedragen die middels de insolventieprocedure kunnen worden 

teruggevorderd - en vormt derhalve een belangrijk instrument voor het beperken van moral 

hazard. 

 

Een tweede element aangaande bijdragen is dat het achteraf aan de bankensector opleggen 

van noodheffingen het risico van procyclische effecten in zich draagt en derhalve vermeden 

moet worden. Het is verstandiger de raad (de gemeenschappelijke afwikkelingsraad) meer 

armslag te geven om alternatieve middelen van financiering te vinden ingeval het 

depositoverzekeringsfonds niet over voldoende middelen beschikt. 

 

Teneinde begrotingsneutraliteit te waarborgen, is de optie van betalingskredieten 

geïntroduceerd. 

 

Conclusie 

 

De Bankenunie moet stapsgewijs worden voltooid. Wij zijn ons allemaal bewust van de 

politieke problemen bij het bereiken van overeenstemming op dit gebied. Het voorstel is 
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realistisch en doeltreffend, en biedt hopelijk een gelegenheid vooruitgang te boeken in de 

onderhandelingen, in het belang van de Europese burgers en een stabiele bankensector. 

 


