
We zijn een agentschap van de EU met in 
totaal  215 personeelsleden uit heel Europa.

Onze lopende missie

EBA werkt voor u
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Ondanks COVID-19 hebben we   122 
regelgevingsproducten geleverd, waaronder 
technische normen, richtsnoeren, adviezen en 
rapporten om voor u een  veiligere 
financiële sector te creëren.

Genderverdeling

Vrouwen: 48,80%
Mannen: 51,20%

Wij hebben bijgedragen 
aan de opstelling van het 
single rulebook met 
bindende normen voor 
financiële instellingen in 
de EU. Door een gelijk 
speelveld te scheppen 
wordt de banksector in de 
EU versterkt en worden 
spaarders, beleggers, 
consumenten en dus 
ook u beter beschermd.

Risico’s beperken

Wij beschermen uw geld
Als ondernemingen failliet gaan, moeten 
beleggers en aandeelhouders voor de 
verliezen opdraaien en  niet de 
belastingbetaler.

In 2022 komen we met een  rapport over het 
minimale eigen vermogen (MREL) dat hiervoor 
vereist is. Daarna volgt een   impactanalyse.

Gegevens één keer definiëren en één 
keer rapporteren

Wij werken aan een  geïntegreerd 
rapportagesysteem, dat één ecosysteem 
moet creëren met  gestroomlijnde 
rapportageprocedures voor rapporterende 
instellingen én autoriteiten.

Harmonisatie van de implementatie 
van de regels inzake marktrisico
Instellingen lopen het risico verliezen te lijden als 
marktprijzen variëren. Wij helpen bij de 
harmonisatie van de implementatie van het 
nieuwe regelgevingskader van de EU inzake 
marktrisico’s en verstevigen de   technische 
grondslagen ervan.
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In de periode  2021-2025 zetten wij de laatste stap in 
de vaststelling van nieuwe regels voor 
beleggingsondernemingen.

29 regelgevingsproducten, die zijn afgestemd op de 
omvang en de activiteiten van de ondernemingen, 
zullen bijdragen aan  risicobeheersing en verhoogde 
transparantie.

NIEUWE REGELS VOOR 
BELEGGINGSON-
DERNEMINGEN

Januari 2022 — fase 1 
Verkenning — 12 maanden

Januari 2023 — fase 2 
Voorbereiding — 6 maanden

Januari 2024 — fase 3 
Uitwerking — 18 maanden
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• Minimumeisen
• Granulariteit van de

gegevens
• Eén keer definiëren

DATA DICTIONARY

• Verzameling en
uitwisseling van data

• Eén keer rapporteren

CENTRAAL 
DATAVERZAMELINGSPUNT

• Gemengd Comité
• Coördinatie tussen

autoriteiten

GOVERNANCE

Rapport

https://www.eba.europa.eu/about-us/missions-and-tasks
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Regulation%20and%20Policy/Investment%20firms/884436/EBA%20Roadmap%20on%20Investment%20Firms.pdf


Wij hebben een beoordeling gemaakt van   het 
effect en de geschiktheid van het   Bazel lll-
kader voor de implementatie ervan in de EU.

Afronding van het mondiale 
raamwerk voor kapitaalvereisten
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Positieve kosten-batenverhouding
De macro-economische voordelen van een 
robuustere banksector wegen op tegen de 
kosten van hogere kapitaalvereisten.

Bovendien zullen de  kosten mettertijd 
afnemen, terwijl de  voordelen blijvend zijn.

Gevolgen monitoren
Wij verzamelen data om de EU in staat te 
stellen de  voortgang en het effect van 
Bazel III te volgen.

Bij onze meest recente beoordeling waren   
99 banken uit 17 landen betrokken.
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150+
Aanbevelingen

EBA

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf


De EBA heeft aanzienlijk  bijgedragen aan het 
opvangen van de sociaaleconomische gevolgen 
van COVID-19 door op  gecoördineerde wijze en 
op tal van probleemgebieden   snelle en 
doortastende maatregelen te nemen.

Hierdoor waren banken in staat   de 
bedrijfscontinuïteit en een adequate 
dienstverlening te waarborgen ten behoeve van 
hun klanten.

Tegen de achtergrond van het 
toenemende gebruik van 
contactloos betalen hebben wij 
ertoe opgeroepen de 
bovengrens voor 
contactloze kaartbetalingen 
te verhogen tot € 50.

Zes weken later hadden  op 
één na alle lidstaten ons 
advies opgevolgd.

De reële economie

Gezien de toename van 
thuiswerken en digitaal 
bankieren hebben we 
richtsnoeren uitgevaardigd om 
de bedrijfscontinuïteit te 
verzekeren.

De bevoegde autoriteiten 
hebben geen meldingen 
ontvangen over  ernstige 
storingen bij financiële 
instellingen als gevolg van 
cyberaanvallen in verband 
met COVID-19.

Cybercrime

Onze respons op COVID-19
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€50

Wij hebben ertoe bijgedragen rapportagevereisten 
te versoepelen en hebben banken opgeroepen de 
uitkering van dividenden op te schorten.

Door onze verlichtende maatregelen komt    € 179 
miljard beschikbaar om verliezen te dekken en 
het verstrekken van  nieuwe leningen te 
bevorderen.

Druk wegnemen

€ 179 miljard
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Snel

Doortastend
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Gecoördineerd

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf


Coördinatie inzake financiële kennis

Bescherming van uw betalingen

Consumenten moeten worden voorgelicht zodat 
zij  financiële diensten begrijpen. Daarom 
hebben we een overzicht gemaakt en een 
rapport opgesteld over   financiële educatie.

Daarin worden de  gangbaarste benaderingen 
beschreven die door de nationale autoriteiten 
worden toegepast en lessen getrokken voor 
mogelijke toekomstige benaderingen.
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Complementair 
instrument voor 

de regulering 
van

en het toezicht 
op financieel 

gedrag

Aandacht voor 
educatie op het 

gebied van 
financiële 
innovaties

Specifieke 
doelgroepen: 

jongeren
en ouderen

EBA heeft gezorgd voor een versterking van de 
beveiliging van de miljarden elektronische 
betalingen die elke maand in de EU worden 
verricht: transacties die door u aan de hand van 
twee van  drie mogelijke factoren kunnen 
worden goedgekeurd (tweefactorauthenticatie):

iets wat alleen u  weet

iets wat alleen u  hebt

iets wat alleen u  bent

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf


Financiële instellingen maken in toenemende 
mate gebruik van  technologie bij hun 
dagelijkse interactie met hun klanten.

60% van de banken heeft een   omzetstijging 
gemeld als gevolg van   digitale innovatie en 
de inzet van  nieuwe technologieën.

Slimmere financiële diensten

Opkomst van technologie
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In lijn met de nieuwe  EU-
regels inzake 
kunstmatige intelligentie 
(KI) zullen wij verkennen 
hoe kan worden 
gewaarborgd dat de 
financiële sector op 
veilige, redelijke en 
ethisch verantwoorde 
wijze gebruikmaakt van KI.

Uw kenniscentrum

Technologische ondersteuning voor 
betere regelgeving
Wij faciliteren de  opschaling van innovaties 
voor gebruik in verband met de naleving van de 
regelgeving.

Vier op de vijf financiële ondernemingen 
geloven dat dit zal leiden tot een   beter 
risicobeheer, terwijl de meeste regelgevers 
geloven dat dit  grotere efficiëntie zal 
opleveren.
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Grotere efficiëntie

Beter risicobeheer

60%
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Wij hebben het  EBA-kenniscentrum FinTech 
opgezet om de  beste praktijken uit de sector 
te verspreiden en  innovatie te bevorderen.

Het biedt een gezamenlijke omgeving voor 
belanghebbenden op het gebied van   nieuwe 
financiële technologie.

EBA 
KENNISCENTRUM 

FINTECH 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015484/EBA%20analysis%20of%20RegTech%20in%20the%20EU%20financial%20sector.pdf


Wereldwijd wordt door criminelen per jaar 
naar schatting een bedrag van wel   € 1,87 
biljoen* witgewassen.

Met crimineel geld worden   georganiseerde 
misdaad en terrorisme gefinancierd.

Bestrijding van witwassen

Verantwoord management

Wat de kosten en baten van onze  20 
richtsnoeren betreft, verwachten wij een 
netto effect voor de bevoegde autoriteiten 
van bijna nul.

Risico beheren

€ 1,87 biljoen
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*bron: Europol

EBA  geeft leiding aan, coördineert en houdt 
toezicht op de strijd van de EU tegen financiële 
criminaliteit.

Wij ontwikkelen beleid, stellen prioriteiten en 
initiëren onderzoeken. Onze 20 richtsnoeren 
helpen desbetreffende risico’s te beperken.

LEIDING GEVEN

TOEZICHT HOUDEN COÖRDINEREN

EBA

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/money-laundering
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/963637/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20revised%20ML%20TF%20Risk%20Factors.pdf


Het belang van ESG

ESG-regels zijn er voor u

Met uw steun integreren wij   ESG-factoren
in onze activiteiten.

Op basis van input van meer dan   1200 
mensen die gereageerd hebben op onze 
consultatie, hebben we   reguleringsnormen 
ontwikkeld inzake openbaarmaking van
ESG-informatie voor financiële producten.

Een groener Europa begint bij u thuis

Als eerste stap  op weg naar duurzaamheid
en permanente verbetering zetten wij een
milieubeheersysteem op touw.

Samen kunnen we het  verschil maken.

1,200
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Banken moeten rekening houden met risico’s 
in verband met  milieu-, sociale en 
bestuurlijke factoren (ESG-factoren)

Sociaal: Zorgen voor mensen

Governance: Beter zakendoen

Milieu: Zorgen voor de planeet

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Communication%20materials/Factsheets/1015657/ESG%20risk%20Factsheet.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
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