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6 maart 2020 

 

Nieuws 

EBA lanceert oproep tot het indienen van blijken van belangstelling 
voor haar nieuwe Stakeholdergroep bankwezen (BSG) 

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft vandaag een oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling voor lidmaatschap van haar nieuwe Stakeholdergroep bankwezen (BSG) gedaan 
naar aanleiding van de toetsing van de ETA’s, die in 2019 heeft plaatsgevonden en in januari 2020 
in werking is getreden. 

Het mandaat van de huidige leden loopt af op 30 juni 2020. De oproep tot het indienen van blijken 
van belangstelling staat open voor kandidaten die stakeholders uit de gehele Europese Unie 
vertegenwoordigen. De indieningstermijn eindigt op 3 april 2020. 

 
Procedure voor kandidaatstelling 
 
De oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het lidmaatschap van de 
Stakeholdergroep bankwezen staat open voor kandidaten die stakeholders uit de gehele 
Europese Unie vertegenwoordigen. De indieningstermijn eindigt op 3 april 2020. 
De relevante documenten voor de sollicitatie vindt u hier: https://eba.europa.eu/about-
us/organisation/banking-stakeholder-group  
 
De kandidaatstelling moet bestaan uit een cv, bij voorkeur in de vorm van Europass. Kandidaten 
wordt ook verzocht een motiveringsbrief voor te leggen waarin de redenen voor de 
kandidaatstelling en de voornaamste verwachtingen over de toekomstige bijdrage van de 
kandidaat aan de werkzaamheden van de Stakeholdergroep bankwezen duidelijk worden 
uiteengezet. 
 
Selectieprocedure 
 
Nadere informatie over de selectieprocedure is te vinden in de beschrijving van de 
selectieprocedure. 
 
De raad van toezichthouders van EBA neemt uiterlijk medio juni 2020 een definitief besluit over 
de samenstelling van de Stakeholdergroep bankwezen. De kandidaten worden hierover eind 
juni 2020 ingelicht. De nieuwe samenstelling van de Stakeholdergroep bankwezen wordt op de 
website van EBA bekendgemaakt. 
 
De eerste vergadering van de nieuwe Stakeholdergroep bankwezen zal plaatsvinden op 7 juli 
2020. 
 

https://eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
https://eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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Achtergrond 

De Stakeholdergroep bankwezen is krachtens artikel 37 van de oprichtingsverordening van EBA in 
het leven geroepen om de dialoog en het overleg met stakeholders over de werkzaamheden van 
EBA te vergemakkelijken. 

Overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/20101 tot oprichting van de Europese 
Bankautoriteit (EBA) is de autoriteit verplicht de Stakeholdergroep bankwezen op te richten 
overeenkomstig de in dat artikel vervatte vereisten. 

Artikel 37 is met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de 
samenstelling, de duur van het mandaat en de reikwijdte van de activiteiten van de 
Stakeholdergroep. Op grond van de wijzigingen moet EBA de Stakeholdergroep bankwezen 
opnieuw instellen in een andere samenstelling. 

Overeenkomstig de wijzigingen zal de Stakeholdergroep bankwezen uit 30 leden blijven bestaan. 
Tot deze leden behoren: 

(i) 13 leden die op evenwichtige wijze de financiële instellingen vertegenwoordigen die in 
de Unie opereren, van wie drie coöperatieve en spaarbanken vertegenwoordigen; 

(ii) 13 leden die de vertegenwoordigers van werknemers van financiële instellingen die in 
de Unie opereren, consumenten, gebruikers van bankdiensten en vertegenwoordigers 
van het mkb vertegenwoordigen; en 

(iii) vier leden die onafhankelijke vooraanstaande academici zijn. 

 
De Stakeholdergroep bankwezen van EBA komt ten minste viermaal per jaar en zo nodig op eigen 
initiatief in het kantoor van EBA bijeen. EBA vergoedt de reis- en verblijfkosten van de volgende 
categorieën stakeholders: consumenten, academici, vertegenwoordigers van werknemers en van 
kleine en middelgrote ondernemingen en gebruikers van bankdiensten. Elk lid van de 
Stakeholdergroep bankwezen van EBA wordt benoemd voor een periode van vier jaar en de 
ambtstermijn van de afzonderlijke leden kan eenmaal worden hernieuwd. Meer informatie over de 
activiteiten van de Stakeholdergroep bankwezen vindt u hier. 

 

 

                                                            
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=NL 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=NL
http://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=NL

