
1 
 

Bijdragen in de administratieve uitgaven van de GAR voor 2021  

Veelgestelde vragen 

 

Inleiding 

Op 8 januari 2018 trad Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2361 van de Commissie van 14 

september 2017 betreffende het definitieve systeem van bijdragen in de administratieve uitgaven van 

de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in werking. Het definitieve systeem vervangt het 

overgangssysteem dat van kracht was vanaf het moment dat de Afwikkelingsraad in november 2014 

met zijn activiteiten begon. 

Belangrijke termijnen  

De GAR heeft een informatiebrief gestuurd 

naar alle entiteiten  

Januari 2021 

Uiterste datum voor entiteiten om 

contactgegevens en factuurvoorkeuren te 

bevestigen  

Februari 2021 

Uitreiking van bijdragekennisgevingen Februari - April 2021 

Betalingstermijn 35 dagen na uitreiking van de 

bijdragekennisgevingen 

 

Vragen over: 

A. Toepassingsgebied en procedure 

 

1. Wie moet bijdragen? 

Alle kredietinstellingen gevestigd in de bankenunie dienen bij te dragen aan de administratieve 

uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR). Hetzelfde geldt voor alle 

moederondernemingen (inclusief financiële holdings en gemengde financiële holdings), 

beleggingsondernemingen en financiële instellingen die onder het geconsolideerde toezicht van 

de Europese Centrale Bank (ECB) vallen. 

 

Houd er rekening mee dat, hoewel er overlappingen zijn tussen het toepassingsgebied van de 

administratieve bijdragen voor de GAR en dat van de toezichtsvergoeding voor de ECB, er toch 

verschillen bestaan tussen beide. Het belangrijkste verschil bestaat erin dat bijkantoren gevestigd in 

een deelnemend land van een moederbank die gevestigd is in een niet-deelnemend land niet binnen 

het toepassingsgebied van de administratieve bijdragen voor de GAR vallen.  

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_nl
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
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2. Dragen entiteiten bij op individueel niveau of op groepsniveau? 

De jaarlijkse bijdragen die verschuldigd zijn door entiteiten die deel uitmaken van dezelfde bankgroep, 

worden op groepsniveau berekend en geïnd (als één enkele bijdrage). 

 

3. Wat is een debiteur van de bijdrage? 

De debiteur (schuldenaar) van de bijdrage in de context van de administratieve bijdragen voor de GAR 

is de entiteit die de toezichtsvergoeding voor de ECB moet betalen (vergoedingsdebiteur). In geval van 

een bankgroep is dit het lid van de groep dat door de groep wordt aangewezen om namens de groep 

als vergoedingsdebiteur op te treden.  

 

4. Wat wordt er van de debiteur van de bijdrage verwacht?  

De debiteur van de bijdrage is het aanspreekpunt voor de GAR voor alle communicatie met betrekking 

tot de jaarlijkse administratieve bijdragen. Deze is tevens wettelijk verantwoordelijk voor de betaling 

van de bijdrage.  

 

5. Kunnen we een andere debiteur van de bijdrage aanwijzen? 

Ja, maar alleen door ook een andere debiteur aan te wijzen van de toezichtsvergoeding voor de ECB 

(https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.nl.html). Volgens de 

wetgeving moet de debiteur van de bijdrage dezelfde entiteit zijn als de vergoedingsdebiteur.  

 

6. Waarom moesten we onze contactgegevens opnieuw bekijken/bevestigen (brief van de 

GAR verzonden in januari)? 

Om ervoor te zorgen dat bijdragekennisgevingen en aanverwante mededelingen naar behoren 

worden behandeld, verzoekt de GAR alle entiteiten om hun contactgegevens en factuurvoorkeuren 

van de vorige bijdragecyclus (of die het van de ECB heeft ontvangen indien de instellingen nieuw zijn 

binnen het toepassingsgebied) te bevestigen. 

 

7. Kunnen we onze contactgegevens en factuurvoorkeuren wijzigen nadat we deze hebben 

bevestigd? 

Ja. Stuurt u dan een e-mail naar SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu. Om operationele 

redenen kan de GAR voor de bijdragecyclus van 2021 echter geen wijzigingen in de factuurvoorkeuren 

van entiteiten in aanmerking nemen na het aflopen van de termijn eind januari. Deze worden in 

aanmerking genomen vanaf 2022. 

 

8. Hoe vaak moeten we administratieve bijdragen betalen? 

Eenmaal per jaar. De GAR int de administratieve bijdragen eenmaal per jaar. In uitzonderlijke 

omstandigheden, wanneer de administratieve begroting van de GAR wordt gewijzigd, kan in hetzelfde 

jaar nog een extra bedrag worden geïnd. 

9. Zijn de administratieve bijdragen identiek aan de vooraf te betalen bijdragen? 

Nee. De twee bijdragen dienen verschillende doelen. Met de administratieve bijdragen worden de 

administratieve uitgaven van de GAR gefinancierd, zoals de ECB toezichtsvergoedingen int om de 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.nl.html
mailto:SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu
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kosten van haar toezichthoudende taken te dekken. Vooraf te betalen bijdragen worden geïnd ten 

behoeve van het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, dat indien nodig kan worden gebruikt om 

afwikkelingsinstrumenten efficiënt toe te passen en de afwikkelingsbevoegdheden die via de GAM-

verordening aan de GAR zijn verleend, uit te oefenen.  

10. Hebben de wijzigingen van de ECB-verordening betreffende een vergoeding voor 

toezicht invloed op de procedure voor administratieve bijdragen van de GAR? 

Ja. Om extra rapportagelasten voor de betrokken instellingen en entiteiten te vermijden baseert de 

GAR zich voor het berekenen van zijn administratieve bijdragen op door de ECB ter berekening van 

haar eigen toezichtsvergoedingen verzamelde en doorgestuurde gegevens1. Verordening (EU) 

nr. 1163/2014 van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht werd in 2020 gewijzigd. 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2361 van de Commissie wordt gedeeltelijk gewijzigd ter behoud 

van synergie-effecten tussen beide bijdragensystemen. De Europese Commissie bereidt de 

noodzakelijke wijzigingen voor die in de initiële overgangsperiode en bij toekomstige inningsrondes 

van de administratieve bijdragen worden toegepast. 

 

B. Berekening en indiening van gegevens 

 

11. Welke bijdragen worden berekend in 2021? 

In 2021 berekent de GAR de bijdragen voor het lopende begrotingsjaar. Daarnaast (her)berekent het 

de eerder gefactureerde bijdragen van instellingen die het voorbije jaar of de voorbije jaren hun 

toepassingsgebied, status of andere gegevens hebben gewijzigd en waarvoor deze wijzigingen door 

de ECB in de huidige bijdragecyclus zijn gerapporteerd. Tot slot stelt de GAR het gedeelte van de 

uitstaande vereffeningen van de individuele administratieve bijdragen vast dat verschuldigd is over de 

voorlopige periode en werd uitgesteld in de vorige cyclus. 

12. Hadden we de GAR financiële gegevens moeten sturen voor de in 2021 verrichte 

berekeningen? 

Nee. De GAR verzamelt gegevens niet rechtstreeks van entiteiten. De GAR gebruikt de informatie die 

de entiteiten aan de ECB hebben verstrekt voor de berekening van de toezichtsvergoedingen voor de 

ECB.  

13. Wat zijn de referentiedata voor de vergoedingsfactoren die de GAR bij zijn 

berekeningen gebruikt? 

In de gedelegeerde verordening worden de volgende referentiedata voor de in 2021 verrichte 

(her)berekeningen vastgesteld: 

                                                           
1 Zie overweging (4) van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2361 van de Commissie. 

Begrotingsjaar waarvoor bijdragen 

verschuldigd zijn 

Referentiedatum 

  

2021  

31 december 2018* 
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* Bij de wijziging van de ECB-verordening betreffende een vergoeding voor toezicht (Verordening (EU) 

nr. 1163/2014 van de Europese Centrale Bank) werd het heffingenstelsel veranderd van een stelsel 

met financiering vooraf in een stelsel met financiering achteraf. De berekening en verhoging van de 

ECB-toezichtvergoedingen voor een bepaald jaar (Y) vindt nu plaats in het daaropvolgende jaar 

(uiterlijk op 30 juni van het jaar Y+1). De ECB is dus niet in staat alle actuele gegevens die nodig zijn 

voor de berekening van de administratieve bijdragen aan het begin van 2021 aan de GAR te 

verstrekken. Bij wijze van uitzondering zal de GAR voor de administratieve bijdragen voor 2021 

overeenkomstig artikel 6, lid 7, van de gedelegeerde verordening gebruikmaken van de laatste 

beschikbare gegevens die door de ECB zijn verstrekt (in dit geval de gegevens die van het ECB 

ontvangen zijn voor de berekening van de administratieve bijdragen voor 2020). Afhankelijk van de 

wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2361 van de Commissie die in de eerste helft 

van 2021 in werking zullen reden en waarmee de overgangsperiode tussen de vorige en de nieuwe 

regeling zal worden geregeld, zal de GAR mogelijk verplicht zijn om de voor het begrotingsjaar 2021 

verschuldigde administratieve bijdragen opnieuw te berekenen op grond van het gewijzigde 

rechtskader en op basis van actuelere gegevens. 

** Bij de wijziging van de ECB-verordening betreffende een vergoeding voor toezicht (Verordening 

(EU) nr. 2019/2155 van de Europese Centrale Bank) zijn de referentiedata van de vergoedingsfactoren 

van recent opgerichte instellingen en groepen gewijzigd. Vanaf 1 januari 2020 wordt als 

referentiedatum voor de vergoedingsfactoren van recent (voor 1 oktober [het vierde kwartaal]) 

opgerichte instellingen en groepen het einde van het kwartaal aangehouden dat het dichtst bij de 

referentiedatum voor de andere entiteiten ligt. Voor de cyclus van administratieve bijdragen voor 

2021 betekent dit dat, voor alle entiteiten die na 1 januari 2020 en voor 1 oktober 2020 zijn opgericht, 

vergoedingsfactoren met als referentiedatum het eerste, tweede of derde kwartaal van 2020 

(afhankelijk van de datum waarop de entiteit of groep werd opgericht) zullen worden gebruikt voor 

de herberekening van de administratieve bijdragen voor 2020 en voor de berekening van de 

administratieve bijdragen voor 2021 van de betrokken entiteiten en groepen. Er zullen in de cyclus 

o alle instellingen (en groepen), met 

uitzondering van de recent (in het 

eerste/tweede/derde kwartaal van 2020) 

opgerichte instellingen; 

o recent (in het eerste/tweede/derde 

kwartaal van 2020) opgerichte instellingen 

(en groepen). 

 

 

 

eerste, tweede of derde kwartaal van 2020** 

 

2020 

o alle instellingen (en groepen), met 

uitzondering van de recent (in het 

eerste/tweede/derde kwartaal van 2020) 

opgerichte instellingen; 

o recent (in het eerste/tweede/derde 

kwartaal van 2020) opgerichte instellingen 

(en groepen). 

 

31 december 2018 

 

 

 

eerste, tweede of derde kwartaal van 2020** 

2019 31 december 2017 
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van administratieve bijdragen voor 2021 geen vergoedingsfactoren worden opgenomen voor de 

entiteiten die in het vierde kwartaal van 2020 zijn opgericht. 

14. Wat is het totaal te innen jaarlijkse bedrag? 

Om het totaal te innen bedrag voor 2021 vast te stellen, neemt de GAR de volgende elementen in 

aanmerking:  

 de begroting die de Afwikkelingsraad voor dat begrotingsjaar heeft vastgesteld; 

 alle latere wijzigingen daarop; 

 het resultaat van de begroting van het laatste begrotingsjaar waarvoor de definitieve 

rekeningen zijn gepubliceerd;  

 het totaalbedrag van de aanpassingen aan de bijdragen van instellingen die het voorbije jaar 

of de voorbije jaren hun toepassingsgebied, status of andere gegevens hebben gewijzigd en 

waarvoor deze wijzigingen door de ECB in de huidige bijdragecyclus zijn gerapporteerd. 

Nadat de eindberekening werd uitgevoerd, wordt dit bedrag gepubliceerd. Het besluit over de 

begroting van de GAR voor 2021, evenals de financiële resultaten van de rekeningen voor 2019, zijn 

beschikbaar op de website van de GAR. 

15. Hoe worden de administratieve bijdragen voor de GAR berekend?  

Entiteiten moeten aan de administratieve uitgaven van de GAR bijdragen naar rato van het beslag dat 

ze op de middelen van de Afwikkelingsraad leggen, zoals geraamd op basis van waarneembare 

gegevens (over de omvang en risico's van hun werkzaamheden). Voordat de bijdragen aan de 

entiteiten afzonderlijk worden toegewezen, worden deze verdeeld tussen entiteiten die onder de 

rechtstreekse verantwoordelijkheid van de Afwikkelingsraad vallen (categorie A), en entiteiten die 

onder de verantwoordelijkheid van de nationale afwikkelingsautoriteiten vallen (categorie B), met 

vaste percentages van respectievelijk 95 % en 5 %. 

De bijdragen worden per maand berekend en doorgaans aan het begin van elk jaar geïnd.  

16. Als de situatie van mijn entiteit verandert, heeft dat dan invloed op mijn jaarlijkse 

bijdrage?  

Ja. Afhankelijk van het soort verandering dat de instelling aan de ECB doorgeeft, kan dit inderdaad 

gevolgen hebben voor de jaarlijkse bijdrage in de administratieve uitgaven van de GAR: 

 Een recent toegelaten instelling die in de bankenunie is gevestigd en geen deel uitmaakt van 

een bestaande onder toezicht staande groep, moet de jaarlijkse administratieve bijdrage 

betalen. 

Het bedrag wordt bepaald op grond van het aantal volledige maanden dat de entiteit in de 

bijdrageperiode onder toezicht staat. Dat betekent dat een recent toegelaten entiteit de 

bijdrage moet betalen voor de periode die loopt vanaf de eerste volledige maand na de datum 

van haar toelating. Indien van toepassing zal om betaling van dit bedrag worden verzocht in 

de volgende inningsronde van de bijdragen, samen met de bijdragen die op het volgende 

begrotingsjaar betrekking hebben.  

 Een instelling waarvan de vergunning wordt ingetrokken of een onder toezicht staande groep 

waarop toezicht wordt uitgeoefend voor slechts een deel van de bijdrageperiode, moet de 

administratieve bijdragen betalen voor het aantal volledige maanden van die periode tot de 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_nl
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datum waarop de vergunning eindigt. Als de instelling of groep de bijdrage voor de 

bijdrageperiode in kwestie al heeft voldaan, betaalt de GAR het verschil in de volgende 

bijdrageperiode terug wanneer de ECB actuele gegevens aan de GAR heeft verstrekt.  

 Een statusverandering van belangrijke (categorie A) naar minder belangrijke (categorie B) 

entiteit of omgekeerd (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie of overname) kan betekenen 

dat de hoogte van de jaarlijkse administratieve bijdrage verandert. Entiteiten worden in een 

van beide categorieën ingedeeld op basis van het aantal maanden dat de entiteit onder een 

categorie valt, waarbij de laatste dag van de maand als uitgangspunt wordt genomen. 

Los van deze wijziging is het belangrijk het volgende op te merken: wanneer zich een verandering 

voordoet na de datum waarop de ECB de gegevens naar de GAR heeft gestuurd, wordt daar in de 

volgende inningsrondes van de administratieve bijdragen conform de gedelegeerde verordening 

rekening mee gehouden. Daarbij zal tevens vereffening plaatsvinden.  

 

C. Betaling van administratieve bijdragen 

 
17. Hoe kunnen administratieve bijdragen worden betaald? 

De GAR kan uitsluitend administratieve bijdragen aanvaarden die worden betaald via een 

overschrijving op de bankrekening van de GAR conform de in de bijdragekennisgeving vermelde 

voorwaarden. Betalingswijzen via SEPA-domiciliëring of TARGET 2 zijn niet mogelijk. 

 

18. Binnen hoeveel tijd na het ontvangen van de bijdragekennisgeving moet de betaling 

plaatsvinden? 

Entiteiten moeten de bijdrage betalen binnen 35 dagen nadat de GAR de bijdragekennisgeving heeft 

uitgereikt. De bijdrage wordt als voldaan beschouwd zodra het volledige bedrag op de bankrekening 

van de GAR is bijgeschreven (dag van betaling). 

 

19. Wat gebeurt er als we niet op tijd betalen? 

Als het volledige bedrag van de bijdrage niet binnen de gestelde termijn op de rekening van de GAR 

wordt bijgeschreven, is de GAR gerechtigd om over het niet betaalde bedrag van de administratieve 

bijdragen rente te berekenen voor elke dag dat betaling uitblijft. Deze rente wordt als volgt berekend: 

het tarief dat de ECB voor haar belangrijkste basisherfinancieringstransacties hanteert en dat geldt op 

de eerste kalenderdag van de maand waarin de uiterste betalingsdatum valt, plus 8 procentpunt per 

jaar. De rente wordt berekend vanaf de eerste dag na de datum waarop de betaling verschuldigd was. 

De GAR kan betaling van de verschuldigde jaarlijkse bijdragen en eventuele rente in verband met te 

late betaling afdwingen in alle lidstaten die aan de bankenunie deelnemen. 

 

20. Heeft de GAR een btw-nummer? 

Nee. De GAR is als EU-agentschap geen belastingplichtige uit hoofde van artikel 9 van Richtlijn 

2006/112/EC. Bijgevolg beschikt de GAR niet over een btw-nummer en zijn de administratieve 

bijdragen vrijgesteld van btw. 

 



7 
 

21. Wat kan ik doen als ik hier geen antwoord op mijn vraag kan vinden? 

Stuur je vraag dan naar SRB-Admin-Contributions@srb.europa.eu of neem contact op met onze 

helpdesk: +32 2 490 3444. 

http://intranet/ict/StrategyDevelopmentTeam/ACC_Project/2018%20Admin.%20contrib/600.%20Communication/SRB%20website/Old/Q+A/SRB-Admin-Contributions@srb.europa.eu

