Brussel, 17 juni 2020

Gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (GAF)
Het
gemeenschappelijk
afwikkelingsfonds 1 (GAF)
is
eigendom
van
de
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR). Met het GAF kan de GAR zijn
afwikkelingsinstrumenten en -bevoegdheden effectief en efficiënt toepassen. Dankzij
het GAF betaalt de financiële sector mee aan de stabilisering van het financiële stelsel.
Het GAF wordt gevuld met bijdragen van kredietinstellingen en bepaalde
beleggingsondernemingen in de 19 lidstaten van de bankenunie, die thans de 19 landen
van de eurozone zijn. Tijdens de eerste acht jaar (2016-2023) zal het fonds geleidelijk
worden opgebouwd. Het GAF dient uiterlijk op 31 december 2023 een streefbedrag te
hebben bereikt van ten minste 1% van het bedrag van de gedekte deposito's van alle
kredietinstellingen binnen de bankenunie. Dit bedrag zal naar verwachting iets meer
dan 60 miljard EUR zijn.

Factsheet
Bijdrageperiode 2020
Streefbedrag: Op basis van de doelstelling om op 31 december 2023 ten minste 1% van
het totale bedrag van de gedekte deposito's in de eurozone te hebben bereikt, heeft de
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) het streefbedrag voor 2020 vastgesteld op een
achtste van 1,25% van het gemiddelde bedrag van de gedekte deposito's in 2019 (per
kwartaal berekend) van alle kredietinstellingen waaraan in de eurozone vergunning is
verleend. Deze coëfficiënt betekent een hoogte van de vooraf te betalen bijdragen van 9,685
miljard EU voor 2020 (vergeleken met 1,15% en 8,3 miljard EUR in 2019). De stijging van
het jaarlijkse streefbedrag is het gevolg van de jaarlijkse toename van in de eurozone
gedekte deposito's (7,18%), alsook van de verhoging van de coëfficiënt van 1,15% naar
1,25%. Bij het vaststellen van het streefbedrag voor 2020 heeft het GAF ook rekening
gehouden met de huidige situatie in de eurozone in verband met de COVID-19-pandemie.
Zie voor meer informatie vraag 6 van het document met vragen en antwoorden.


Te innen bedrag: Rekening houdend met de aftrek van de bijdragen over 2015 en het
effect van aanpassingen en herzieningen van gegevens, moet er in 2020 in totaal 9,195
miljard EUR aan vooraf te betalen bijdragen aan het GAF worden overgedragen
(vergeleken met 7,8 miljard EUR in 2019).



Toepassingsgebied: In 2020 vallen 3 066 instellingen onder de werkingssfeer van het
GAF (tegenover 3 186 instellingen in 2019).



Berekeningsmethode: 47% van de instellingen is klein en betaalt een forfaitaire
bijdrage (totale activa minder dan 1 miljard EUR), 29% is middelgroot (totale activa
minder dan 3 miljard EUR), 23% is groot en betaalt een voor risico’s aangepaste bijdrage
(97% van het totale bedrag) en de rest hanteert een speciale berekeningsmethode op
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Opgericht bij Verordening (EU) nr. 806/2014 (GAM-verordening)
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grond van hun bedrijfsmodel. Deze verdeling is ten opzichte van 2019 niet significant
veranderd.


Risicoaanpassingsfactor: in 2020 is het harmonisatieniveau van rapportage in de
deelnemende lidstaten nog altijd niet voldoende om de volledige methodologie toe te
kunnen passen2. De volgende risico-indicatoren zijn niet toegepast:
o risicopijler I: door de instellingen bovenop het MREL (Minimum Requirement for
own funds and Eligible Liabilities; minimumeis voor het eigen vermogen en de in
aanmerking komende verplichtingen) aangehouden eigen vermogen en in
aanmerking komende passiva;
o risicopijler II: nettostabielefinancieringsratio (NSFR);
o risicopijler IV: complexiteit en afwikkelbaarheid.



bijdragen 2020 tegenover bijdragen 2019: het bedrag van de te betalen bijdragen
is het resultaat van de combinatie van verschillende factoren. Instellingen kunnen een
verhoging van hun bijdragen opmerken die onder meer afhankelijk kan zijn van:
o Veranderingen in het streefbedrag: De groei van gedekte deposito's in 2019
bedroeg 7,18%, wat erop wijst dat de groei van gedekte deposito's aanzienlijk is
versneld ten opzichte van het voorafgaande jaar. Om het streefbedrag aan het
einde van de eerste periode te kunnen bereiken, werd de coëfficiënt voor het
vaststellen van het streefbedrag voor 2020 verhoogd van 1,15% tot 1,25%.
o Wijzigingen in BAC: Hoewel dit effect minder groot is dan in de bijdrageperiode
2019, zijn relatieve wijzigingen in de omvang (BAC 3) van de instellingen nog altijd
een van de belangrijkste bepalende factoren voor de wijzigingen in de vooraf te
betalen bijdragen.
o gefaseerde
invoering
van
de
berekeningswijze
van
het
gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM) tijdens de initiële
periode (2016-2023): in 2020 is het gewicht op basis van de richtlijn herstel en
afwikkeling van banken (BRRD) en op basis van het GAM respectievelijk 20,00 en
80,00%, tegenover 33,33 en 66,67% in 2019. Deze verandering kan leiden tot
een toename van de bijdragen voor instellingen in landen met een relatief klein
gewicht qua gedekte deposito's en relatief grotere instellingen.
o wijziging in de risicoaanpassingsfactor: een verhoging van de
risicoaanpassingsfactor (nationaal of in de eurozone) hoeft niet tot een evenredige
verhoging van de bijdrage te leiden (en omgekeerd). De verandering hangt af van
de wijziging in de risicoaanpassingsfactor van alle andere instellingen.

Het totale effect van de bepalende factoren is niet van tevoren bekend: het wordt
bepaald door een combinatie van landspecifieke en instellingsspecifieke factoren. De
bijdragen aan het GAF worden in relatieve termen berekend en het effect van de bepalende

De risicopijlers en -indicatoren worden beschreven in artikel 6 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/63 van
de Commissie.
3 De “jaarlijkse basisbijdrage” (basic annual contribution, BAC) wordt bepaald als het totaal van de passiva minus
het eigen vermogen minus de gedekte deposito's, in voorkomend geval aangepast overeenkomstig artikel 5 van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/63 van de Commissie.
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factoren op één specifieke instelling is afhankelijk van het land waar de instelling is gevestigd
en van de relatieve positie van de instelling qua omvang en risicogehalte.


De volgende fasen van de bijdrageperiode 2020 zijn:
o 1 mei 2020: de nationale afwikkelingsautoriteiten (NAA's) stellen de instellingen
in kennis van de te innen bijdragen;
o 26 juni 2020: de NAA's dragen de bijdragen over aan de GAR. De NAA's zullen
de betaalperiode vaststellen op een tijdvak tussen 1/5/2020 en 26/6/2020.
Zie voor meer informatie over het GAF http://srb.europa.eu
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