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INLEIDING 

1. De Europese Bankautoriteit (hierna: "Autoriteit" ofwel "EBA"), gevestigd te Londen, is 

opgericht bij Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad1. De 

Autoriteit heeft als taak, bij te dragen tot de invoering van kwalitatief hoogstaande 

gemeenschappelijke regulerings- en toezichtnormen en -praktijken alsmede tot de 

consistente toepassing van de juridisch bindende handelingen van de Unie, de delegatie van 

taken en verantwoordelijkheden tussen de bevoegde autoriteiten te stimuleren en te 

vergemakkelijken, marktontwikkelingen op haar bevoegdheidsgebied te volgen en te 

beoordelen en de bescherming van depositohouders en beleggers te bevorderen2

TOELICHTING BIJ DE BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

. 

2. De door de Rekenkamer gehanteerde controleaanpak omvat cijferanalyses, 

rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de essentiële 

beheersingsmaatregelen van de toezicht- en controlesystemen van de Autoriteit. Hierbij 

komt nog controle-informatie afkomstig uit het werk van andere controleurs en een analyse 

van de ''management representations''.  

BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) controleerde de Rekenkamer: 

a) de jaarrekening van de Autoriteit, die bestaat uit de financiële staten3 en de verslagen over de 

uitvoering van de begroting4

                                                      

1 PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12. 

 betreffende het per 31 december 2014 afgesloten begrotingsjaar, 

en 

2 Ter informatie geeft bijlage II een overzicht van de bevoegdheden en activiteiten van de 
Autoriteit. 

3 Deze omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, de tabel van de kasstromen, 
de staat van de veranderingen van de nettoactiva en een overzicht van de belangrijkste 
grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

4 Deze omvatten de resultatenrekening van de begrotingsuitvoering en de bijlage daarbij. 
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b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij deze rekening. 

De verantwoordelijkheid van de leiding 

4. De leiding is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening 

van de Autoriteit, alsmede voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen5

a) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de jaarrekening van de Autoriteit omvatten het 

opzetten, invoeren en in stand houden van een internebeheersingssysteem met betrekking tot 

de opstelling en de getrouwe weergave van financiële staten die geen materiële afwijkingen als 

gevolg van fraude of fouten bevatten, het kiezen en toepassen van adequate grondslagen voor 

financiële verslaglegging op basis van de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde 

boekhoudregels

: 

6

b) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen en de inachtneming van het beginsel van goed financieel beheer 

omvatten het opzetten, invoeren en in stand houden van een doeltreffend en doelmatig 

internebeheersingssysteem waarbij ook naar behoren toezicht wordt uitgeoefend en passende 

maatregelen worden getroffen ter voorkoming van onregelmatigheden en fraude en, indien 

nodig, rechtsvervolging wordt ingesteld om onverschuldigd betaalde of verkeerd gebruikte 

middelen terug te vorderen.  

 en het maken van boekhoudkundige schattingen die onder de gegeven 

omstandigheden redelijk zijn. De uitvoerend directeur keurt de jaarrekening van de Autoriteit 

goed nadat de rekenplichtige deze heeft voorbereid op basis van alle beschikbare gegevens en 

een toelichting bij de jaarrekening heeft opgesteld, waarin hij onder meer verklaart dat hij 

redelijke zekerheid heeft dat deze op alle materiële punten een getrouw beeld geeft van de 

financiële positie van de Autoriteit. 

                                                      

5 Artikelen 39 en 50 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie 
(PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42). 

6 De door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels zijn afgeleid van de 
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), uitgebracht door de Internationale 
Federatie van Accountants of, waar van toepassing, de International Accounting Standards 
(IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS), uitgebracht door de International 
Accounting Standards Board. 
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De verantwoordelijkheid van de controleur 

5. De Rekenkamer heeft de verantwoordelijkheid om op basis van haar controle aan het Europees 

Parlement en de Raad7

6. De controle houdt in dat procedures worden uitgevoerd om controle-informatie te verkrijgen 

over de bedragen en mededelingen in de rekeningen en over de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen. De selectie van de procedures is afhankelijk van het oordeel van de 

controleur, dat is gebaseerd op de inschatting van de risico's op materiële afwijkingen in de 

rekeningen en op materiële niet-conformiteit van de onderliggende verrichtingen met vereisten uit 

de regelgeving van de Europese Unie, hetzij door fraude, hetzij door fouten. Bij deze risico-

inschatting kijkt de controleur naar de internebeheersingsmaatregelen met betrekking tot de 

opstelling en getrouwe weergave van de rekeningen en naar de toezicht- en controlesystemen die 

worden gehanteerd ter waarborging van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen en zet hij controleprocedures op die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn. 

Bij de controle worden tevens de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaglegging en de redelijkheid van de boekhoudkundige schattingen beoordeeld, evenals de 

algehele presentatie van de rekeningen. Bij de voorbereiding van dit verslag en de 

betrouwbaarheidsverklaring heeft de Rekenkamer rekening gehouden met de 

controlewerkzaamheden die de onafhankelijke extern controleur heeft verricht ten aanzien van de 

rekeningen van de Autoriteit, zoals bepaald in artikel 208, lid 4, van de Financiële Regels van de EU

 een verklaring voor te leggen over de betrouwbaarheid van de jaarrekening 

en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. De Rekenkamer 

verricht haar controle overeenkomstig de internationale controlestandaarden en de regels inzake 

beroepsethiek van IFAC en de internationale standaarden van hoge controle-instanties van INTOSAI. 

Volgens die standaarden moet de Rekenkamer de controle zodanig plannen en uitvoeren dat 

redelijke zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening van de Autoriteit geen materiële afwijkingen 

bevat en de onderliggende verrichtingen bij die rekening wettig en regelmatig zijn. 

8

7. De Rekenkamer is van oordeel dat de verkregen controle-informatie toereikend is en geschikt 

als grondslag voor haar betrouwbaarheidsverklaring.  

. 

                                                      

7 Artikel 107 van Verordening (EU) nr. 1271/2013. 

8 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 298 van 
26.10.2012, blz. 1). 
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Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

8. Naar het oordeel van de Rekenkamer geeft de jaarrekening van de Autoriteit op alle materiële 

punten een getrouw beeld van haar financiële situatie per 31 december 2014 en van de resultaten 

van haar verrichtingen en kasstromen in het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de 

bepalingen van haar financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie 

vastgestelde boekhoudregels. 

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de 

rekeningen 

9. Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening 

betreffende het per 31 december 2014 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en 

regelmatig.  

10. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan de oordelen van de Rekenkamer. 

OPMERKINGEN OVER HET BEGROTINGSBEHEER 

11. Het bedrag aan overdrachten van vastgelegde kredieten voor titel II (administratieve 

uitgaven) was met 3 431 070 euro (48 %) hoog (2013: 1 974 511 euro, ofwel 35 %) en hield 

hoofdzakelijk verband met de verhuizing van de Autoriteit naar haar nieuwe kantoorgebouw 

medio december 2014.  

FOLLOW-UP VAN DE OPMERKINGEN VAN VOORGAANDE JAREN 

12. Bijlage I

Dit verslag werd door kamer IV onder voorzitterschap van de heer Milan Martin CVIKL, lid 

van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 8 september 2015. 

 bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn getroffen naar 

aanleiding van de opmerkingen van de Rekenkamer van voorgaande jaren. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
 President 
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Bijlage I 

Follow-up van de opmerkingen van het voorgaande jaar 

Jaar Opmerking van de Rekenkamer 
Stand van de corrigerende maatregel 

(Afgerond / Loopt nog / Nog af te 
handelen / N.v.t.) 

2012 

Ter dekking van het hogere schoolgeld verleent de Autoriteit aan personeelsleden met kinderen 
op de lagere of middelbare school een onderwijsbijdrage bovenop de in het Statuut vastgelegde 
onderwijstoelage1. De onderwijsbijdragen over 2012 bedroegen in totaal ongeveer 76 000 euro. 
Deze betalingen vallen niet onder het Statuut en zijn dus onregelmatig. 

Loopt nog2 

2013 

In 2013 was het globale niveau van vastgelegde kredieten 90 %, tegenover 89 % in 2012, variërend 
van 87 % voor titel I (personeelsuitgaven) en 98 % voor titel II (administratieve uitgaven) tot 92 % 
voor titel III (beleidsuitgaven). Het vastleggingspercentage voor titel I werd negatief beïnvloed 
door de uitspraak van het Hof van Justitie tegen de indexering van de salarissen van het personeel 
voor de periode van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2013 (1,8 miljoen euro). 

N.v.t. 

2013 

Ofschoon de totale omvang van de overdrachten fors is gedaald tot 3 876 564 euro (17 %), 
tegenover 6 547 808 euro (36 %) in het voorgaande jaar, blijven de overdrachten van vastgelegde 
kredieten relatief hoog voor titel II met 1 974 511 euro (35 %) en titel III met 1 651 203 euro 
(36 %). Deze overdrachten zijn hoofdzakelijk het gevolg van de geplande aanbestedingen van IT-
infrastructuur en IT-diensten, waarvoor de contracten zoals gepland in december 2013 zijn 
gesloten en de daarmee samenhangende diensten in 2014 zullen worden verleend. 

N.v.t. 

1 Artikel 3 van bijlage VII voorziet in tweemaal de basistoelage van 252,81 euro = 505,62 euro. 
2 Aan het einde van 2014 had de Autoriteit contracten afgesloten met 15 van de 17 scholen die door de kinderen van personeelsleden worden bezocht. 
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Bijlage II 

Europese Bankautoriteit 

(Londen) 

Bevoegdheden en activiteiten 

Bevoegdheden 
van de Unie 
volgens het 
Verdrag  
(Uit de 
artikelen 26 en 
114 van het 
Verdrag 
betreffende de 
werking van de 
Europese Unie)  

Artikel 26 
"1. De Unie stelt de maatregelen vast die ertoe bestemd zijn om de interne 
markt tot stand te brengen en de werking ervan te verzekeren, overeenkomstig 
de bepalingen ter zake van de Verdragen.  
2. De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije 
verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens 
de bepalingen van de Verdragen.  
3. Op voorstel van de Commissie stelt de Raad de noodzakelijke beleidslijnen en 
voorwaarden vast om een evenwichtige vooruitgang in het geheel der 
betrokken sectoren te garanderen." 
Artikel 114 
"1. Tenzij in de Verdragen anders is bepaald, zijn de volgende bepalingen van 
toepassing voor de verwezenlijking van de doeleinden van artikel 26. Het 
Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité 
de maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking 
van de interne markt betreffen." 

Bevoegdheden 
van de Autoriteit 
(Verordening 
(EU) 
nr. 1093/2010 
van het Europees 
Parlement en de 
Raad) 
(Verordening 
(EU) 
nr. 1022/2013 
van het Europees 
Parlement en de 
Raad, houdende 
wijziging van 
Verordening (EU) 
nr. 1093/2010) 

Doelstellingen 
a) De verbetering van de werking van de interne markt, daaronder met name 

begrepen een solide, effectief en consistent niveau van regulering en 
toezicht; 

b) het verzekeren van de integriteit, transparantie, efficiëntie en ordelijke 
werking van de financiële markten; 

c) de versterking van de internationale coördinatie van het toezicht; 
d) het voorkomen van reguleringsarbitrage en het bevorderen van gelijke 

concurrentievoorwaarden; 
e) het waarborgen van behoorlijke regulering en toezicht met betrekking tot 

het aangaan van kredietrisico’s en andere risico’s; 
f) een betere consumentenbescherming. 
Taken 
a) Bijdragen tot de invoering van kwalitatief hoogstaande 

gemeenschappelijke regulerings- en toezichtnormen en -praktijken; 
b) opstellen en bijwerken van een gemeenschappelijk handboek voor het 

toezicht op financiële instellingen in de Unie als geheel; 
c) bijdragen tot de consistente toepassing van de juridisch bindende 

handelingen van de Unie; 
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d) het vergemakkelijken van de delegatie van taken en 
verantwoordelijkheden tussen de bevoegde autoriteiten; 

e) nauw samenwerken met het ESRB1; 
f) organiseren en verrichten van collegiale toetsingen van de bevoegde 

autoriteiten; 
g) volgen en beoordelen van marktontwikkelingen op haar 

bevoegdheidsgebied; 
h) verrichten van economische marktanalyses om aan te tonen dat de 

Autoriteit zich van haar taken heeft gekweten; 
i) bevorderen van de bescherming van depositohouders en beleggers; 
j) bevorderen van de consistente en samenhangende werking van de 

colleges van toezichthouders, de monitoring, beoordeling en meting van 
het systeemrisico, de ontwikkeling en coördinatie van herstel- en 
afwikkelingsplannen, waarbij in de gehele Unie een hoge 
beschermingsgraad wordt geboden aan depositohouders en beleggers en 
er methoden voor de afwikkeling van failliet gaande financiële instellingen 
worden ontwikkeld alsmede een beoordeling van de noodzaak tot 
passende financieringsinstrumenten;  

k) vervullen van alle andere specifieke taken die in deze verordening of in 
andere wetgevingshandelingen zijn vastgesteld;  

l) bekendmaken en regelmatig bijwerken van informatie op haar website 
over haar activiteiten.  

Bestuur Raad van toezichthouders 
Samengesteld uit de voorzitter, één vertegenwoordiger per lidstaat (hoofd van 
NTA2), Commissie, ECB3, ESRB, EIOPA4 en ESMA5. 
Raad van bestuur 
Samengesteld uit de voorzitter en zes andere leden van de raad van 
toezichthouders.  
Voorzitter 
Benoemd door de raad van toezichthouders. 
Uitvoerend directeur 
Benoemd door de raad van toezichthouders. 
Kamer van beroep 
Gemengd orgaan van de drie ETA’s. 
Externe controle 
Europese Rekenkamer. 
Kwijtingverlenende autoriteit 
Europees Parlement. 

In 2014 (2013) 
ter beschikking 
van de Autoriteit 
gestelde 
middelen 

Begroting 2014 
33,6 (26) miljoen euro 
waarvan: 
subsidie van de Europese Unie: 13,4 (10,4) miljoen euro 
bijdragen van de lidstaten: 19,6 (15,2) miljoen euro 
bijdragen van waarnemers: 0,6 (0,4) miljoen euro  



 3 

ADB057211NL04-15PP-CH050-15APCFIN-RAS-EBA_2014-TR.docx 8.9.2015 

Posten bezet per 31 december 2014 
111 (93) tijdelijke functionarissen - waarvan er vijf aanstellingsbrieven 
toegezonden kregen en hebben aanvaard vóór 31 december 2014, echter met 
begindata in de eerste maanden van 2015 vanwege opzegtermijnen. 
22 (14) arbeidscontractanten 
22 (17) gedetacheerde nationale deskundigen 

Producten en 
diensten in 2014 

 Uitvoering van 66 openbare raadplegingen (over ontwerpen van 
technische reguleringsnormen en technische uitvoeringsnormen die zijn 
ontwikkeld in het kader van het RKV IV/VKV, de richtlijn herstel en 
afwikkeling van banken (BRRD), de verordening inzake markten voor 
financiële instrumenten (MiFiR), verordening Europese 
marktinfrastructuur (EMIR), de richtlijn betaalrekeningen (PAD), de 
richtlijn hypothecair krediet (MCD) en de richtlijn financiële 
conglomeraten (FICOD)), organisatie van 32 openbare hoorzittingen6.  

 indiening bij de Europese Commissie van 22 ontwerpen van technische 
reguleringsnormen en 10 ontwerpen van technische uitvoeringsnormen 
voor definitieve goedkeuring (waaronder bevoegdheden met betrekking 
tot het gebied van het eigen vermogen van banken, hun kredietrisico, hun 
marktrisico, hun liquiditeit en hun loonvoorschriften in het kader van het 
RKV IV/VKV-wetgevingskader, alsmede verschillende bevoegdheden in het 
kader van de BRRD). 

 uitvaardiging van 17 richtsnoeren (over verschillende onderwerpen zoals 
herstelplanscenario’s, het verzamelen van gegevens over grootverdieners, 
of de beveiliging van internetbetalingen) en één aanbeveling aan nationale 
bevoegde autoriteiten (over het gebruik van de identificatiecode juridische 
entiteit). 

 Coördinatie van de EU-brede stresstest in 2014 ter beoordeling van de 
veerkracht van 123 banken in de EU in het geval van negatieve 
economische ontwikkelingen, om de resterende kwetsbaarheden te 
herkennen, het herstel van de bankensector in de EU te voltooien en het 
vertrouwen te vergroten. Daarnaast heeft de EBA een gemeenschappelijke 
methodologie ontwikkeld en een belangrijke rol gespeeld bij het 
waarborgen van alomvattende, consistente en vergelijkbare 
openbaarmaking van de resultaten. 

 Verstrekking van 13 adviezen gericht aan de Commissie, het Europees 
Parlement en de Raad en één technisch advies aan de Europese 
Commissie inzake het prudentiële filter voor tegen reële waarde 
gewaardeerde winsten en verliezen die voortvloeien uit het eigen 
kredietrisico van de instelling in verband met afgeleide verplichtingen. 

 Vaststelling van een formele aanbeveling gericht aan de Bulgaarse 
nationale bank (BNB) en het Bulgaarse depositogarantiestelselfonds 
(BDIF), waarin zij erop werden geattendeerd dat zij EU-wetgeving 
schenden (artikel 1, lid 3, onder i), en artikel 10 van de richtlijn inzake 
depositogarantiestelsels - DGSD). 
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 Het uitbrengen van drie brieven met commentaar aan de IASB (over het 
conceptuele kader voor financiële verslaglegging, over openbaarmaking en 
over verantwoording op het gebied van dynamisch risicobeheer) en twee 
brieven met commentaar over audit aan de IAASB (over de voorgestelde 
strategie voor de periode 2015-2019 en het voorgestelde werkprogramma 
voor 2015-2016). 

 Eén collegiale toetsing afgerond inzake de tenuitvoerlegging van de 
richtsnoeren van de EBA betreffende het risico van de concentratie van 
kredieten. 

 Toepassing, onderhoud en verbetering van het vraag-en-antwoord-
instrument over het gemeenschappelijk "rulebook" op de EBA-website ten 
behoeve van instellingen, toezichthouders en andere belanghebbenden. 

 Het uitbrengen van 23 thematische verslagen op verschillende gebieden 
waarop de EBA deskundig is (waaronder verslagen over de samenhang bij 
de risicogewogen activa van banken, over consumententrends, over de 
resultaten van de toezichtexercitie in het kader van Bazel, verslagen over 
de liquiditeit van banken, een verslag over benchmarking van 
herstelplannen, een verslag over het verenigen van statistische en op 
toezicht gerichte verslaglegging, een verslag over de aftrek van eigen 
middelen van nettopensioenen/-activa). 

 Ontwikkeling van halfjaarlijkse verslagen over de analyse van risico's in de 
banksector en sectoroverschrijdende risico's, driemaandelijkse risico-
dashboards, wekelijkse verslaglegging betreffende de liquiditeits- en 
financieringsvoorwaarden voor Europese banken, over bancaire 
marktindicatoren, regelmatige actualiseringen van de risico’s en 
kwetsbare punten, die worden gericht aan de instellingen en organen van 
de EU.  

 Uitgebreide werkzaamheden op het gebied van de regelmatige 
thematische analyse van een aantal terreinen, waaronder de voltooiing 
van haar werkzaamheden op het gebied van de samenhang bij de 
resultaten van risicogewogen activa (RWA's). 

 Actieve deelname aan vergaderingen en activiteiten van de colleges van 
nationale toezichthoudende autoriteiten, waaronder de bevordering en de 
monitoring van de samenwerking op het gebied van het toezicht in de 
colleges, ondersteuning van het proces van de ontwikkeling van 
afwikkelingscolleges. 

 Werkzaamheden betreffende Euribor en benchmark-onderwerpen, 
verricht samen met de ESMA, waaronder het toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen aan Euribor-EBF (gepubliceerd in 
februari 2014) en de werkzaamheden op het gebied van 
gegevensverzameling en de mogelijke ontwikkeling van een op transacties 
gebaseerd Euribor waarin de kosten van ongedekte wholesale-
financieringen van banken in de EU tot uitdrukking komen. 

 Jaarlijkse beoordeling van de wijze waarop banken de vereisten inzake 
informatieverschaffing in het kader van de derde pijler nakomen. 

 Bijdrage aan het Programma voor de beoordeling van de samenhang van 
de regelgeving van het Comité van Bazel (RCAP). 

 Voorzitterschap van het Gemengd Comité van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten (ETA's), gericht op sectoroverschrijdende 
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risico’s, waaronder de handelswijze omtrent bedrijfsrisico's, en op 
consumentenbescherming. 

 Op het gebied van het gezamenlijke werk van de ETA's met betrekking tot 
consumentenbescherming, gerichtheid op de ontwikkeling van regelgeving 
conform de bevoegdheid die wordt verleend door de wetgeving inzake 
verpakte retailbeleggingsproducten en op verzekeringen gebaseerde 
beleggingsproducten (priip), de publicatie van een discussienota 
aangaande essentiële informatiedocumenten (EID's), voltooiing van 
gemeenschappelijke richtsnoeren inzake klachtenbehandeling, versturen 
van een herinnering voor financiële instellingen met betrekking tot "self-
placement" (de praktijk waarbij zij hun eigen instrumenten aan hun niet-
professionele cliënten aanbieden), uitvaardiging van gemeenschappelijke 
principes inzake productoverzicht en -beheer, en organisatie van een 
tweede consumentenbeschermingsdag. 

 Op het gebied van het gezamenlijke werk van de ETA's met betrekking tot 
sectoroverschrijdende risico’s de productie van twee gezamenlijke 
verslagen over essentiële sectoroverschrijdende risico’s en 
kwetsbaarheden in het financiële stelsel van de EU. 

 Op het gebied van het gezamenlijke werk van de ETA's met betrekking tot 
financiële conglomeraten, de voltooiing van de richtsnoeren betreffende 
de samenhang in de toezichtspraktijk voor financiële conglomeraten, en 
de publicatie van een jaarlijkse lijst van geïdentificeerde financiële 
conglomeraten. 

 Leiding over de operationele en secretariële ondersteuning van de ETA's 
aan de Kamer van Beroep van de ETA's. 

 Input leveren voor en bijdragen aan het controleproces van de Europese 
Commissie aangaande het Europees systeem voor financieel toezicht, 
samen met andere ETA's, en input leveren voor de controle door de 
Europese Rekenkamer van de EBA en haar prestaties met betrekking tot 
de oprichting van de nieuwe regelingen voor regulering en toezicht. 

 Verzorgen en coördineren van 19 seminars en opleidingsactiviteiten voor 
personeel van de nationale toezichthoudende autoriteiten van de EU 
(waarvan er vier samen met de andere ETA’s werden gegeven); het 
aanbieden van een juridische workshop voor beleidsmakers, 
toezichthouders en juridische academici, alsmede de derde workshop 
beleidsonderzoek voor economen, toezichthouders en academici waarin 
wordt gediscussieerd over de wijze waarop op consistente wijze kan 
worden gemeten hoe risicovol banken zijn. 

 14 bijeenkomsten van de raad van toezichthouders (acht fysieke 
bijeenkomsten en zes teleconferenties), zes bijeenkomsten van de raad 
van bestuur (alle fysieke bijeenkomsten) en zeven bijeenkomsten van de 
stakeholdergroep bankwezen (waarvan er twee gezamenlijk met de raad 
van toezichthouders werden gehouden). 

 Vervulling van de lijst van het aantal ambten (de EBA publiceerde 
69 kennisgevingen van vacature (41 tijdelijke functionarissen, 
9 arbeidscontractanten en 19 gedetacheerde nationale deskundigen) 
waarop door 1 850 kandidaten werd gesolliciteerd, waarvan er in 2014 
173 werden geïnterviewd; er werd geen beroep ingesteld bij de 
uitvoerend directeur van de EBA of bij de Ombudsman). 
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 Verdere verbetering van de administratie en transparantie van de 
wervingsprocedure. 

 Invoering van een procedure voor de verklaring omtrent de afwezigheid 
van belangenconflicten voor nieuwe personeelsleden, voor het ingaan van 
hun contract, vanaf januari 2014. 

 Verdere verbetering van de inleidende cursussen voor nieuwe 
personeelsleden. 

 Vaststelling en tenuitvoerlegging van stagebeleid, aanwerving van eerste 
stagiairs in december 2014 met begindata in 2015. 

 Herziening van het beleid op het gebied van taalcursussen voor personeel 
dat daarvoor in aanmerking komt, gericht op kosteneffectiviteit en goed 
financieel beheer. 

 Invoering van flexibele werktijdenregelingen voor de personeelsleden van 
de EBA, waaronder de daarmee samenhangende software en procedures, 
in werking sinds april 2014. 

 Met betrekking tot Allegro, verdere aanpassing en verbetering 
(aanpassingen van de algemene uitvoeringsvoorschriften inzake 
personeelsbeoordeling van de Europese Commissie, vereenvoudiging van 
het prestatiebeoordelingsverslag, kennisgevingen per e-mail, 
amendementen op dienstreizen gedurende het weekeinde, ziekteverlof 
met en zonder het registreren van verklaringen - weggehaald bij het 
personeel om uitsluitend door personeelszaken te worden uitgevoerd). 

 Voor de begroting voor 2014 werd een begrotingsuitvoering van 99,8 % 
gerealiseerd. 

 Er werden 469 transacties van financiële vastleggingen en 2 711 
betalingsverrichtingen verwerkt.  

 De statistieken op het gebied van betalingstermijnen werden verbeterd en 
er werd geen rente op te late betalingen gegenereerd.  

 Verbeterde instrumenten voor begrotingstoezicht en -verslaglegging 
werden ten uitvoer gelegd.  

 Meerdere opleidingssessies werden gehouden over het financiële verkeer 
en aanbestedingsregels. 

 12 aanbestedingsprocedures succesvol afgerond, alle in overeenstemming 
met de aanbestedingsregels van de EU. 

 29 contracten hernieuwd die aanvankelijk in 2013 waren ondertekend 
voor een periode van 12 maanden. 

1 Europees Comité voor systeemrisico’s. 
2 Nationale toezichthoudende autoriteit. 
3 Europese Centrale Bank. 
4 Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen. 
5 Europese Autoriteit voor effecten en markten. 
6 In enkele openbare hoorzittingen werd meer dan één regelgevingsvoorstel van de EBA 

behandeld. 
Bron: Door de Autoriteit verstrekte bijlage. 

 



European Banking Authority 
   

EBA reply 

 
 

ANTWOORDEN VAN HET AGENTSCHAP 
 
 

11. Het Agentschap neemt akte van het verslag van de Rekenkamer. 
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