Nationaal Resolutiefonds 2017
Uitleg Premiesystematiek

Het Nationaal Resolutiefonds (NRF) is opgericht in november 2015 om de effectieve inzet van het
resolutie-instrumentarium door DNB mogelijk te maken. Sinds 1 januari 2016 vallen alleen nog
beleggingsondernemingen welke moeten voldoen aan het startkapitaalvereiste van EUR 730 duizend en
bijkantoren van banken uit niet-EER landen onder het NRF.
De instellingen welke onder het NRF vallen, dienen jaarlijks een bijdrage te betalen. Deze bijdrage
wordt berekend op grond van artikel 7h van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen,
beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (Bbpm).
1.

Contributiebasis

Als eerste wordt de contributiebasis van een instelling bepaald. Hiervoor wordt de volgende som
toegepast:
Balanstotaal
(-) Eigen vermogen
(-) Gedekte deposito's onder het Nederlandse DGS
= Contributiebasis
Voor de berekening van de contributiebasis wordt gebruikt gemaakt van de bij DNB bekende
jaarrekening over 2015 (beleggingsonderneming) of van de bij DNB aangeleverde data via het NRFtemplate (bijkantoren van banken uit niet-EER landen).
2.

Totstandkoming bijdrage

a.

Contributiebasis lager dan 300 miljoen

Indien de contributiebasis lager is dan 300 miljoen euro, verklaart het Bbpm artikel 10 van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/63 van overeenkomstige toepassing. Dit artikel, wat ook op het
SRF van toepassing is, geeft bij verschillende bandbreedtes van de contributiebasis de bijbehorende
jaarbijdrage weer.
Contributiebasis
€0-€50.000.000
€50.000.000-€100.000.000
€100.000.000-€150.000.000
€150.000.000-€200.000.000
€200.000.000-€250.000.000
€250.000.000-€300.000.000

Jaarbijdrage
€1.000
€2.000
€7.000
€15.000
€26.000
€50.000

De bij de contributiebasis passende jaarbijdrage wordt geheven en de berekening stopt hier.
b.

Contributiebasis hoger dan €300 miljoen

Indien de contributiebasis hoger is dan €300 miljoen euro, geeft artikel 7h van het Bbpm de volgende
premiesystematiek:
-

Voor de eerste €300 miljoen aan contributiebasis:
Tussen de €300 miljoen en €1 miljard aan contributiebasis:

-

Meer dan €1 miljard contributiebasis

€75.000
€25.000 per 100 miljoen
contributiebasis
€35.000 per 100 miljoen
contributiebasis

Voor de berekening wordt de contributiebasis afgerond op honderden miljoenen (naar beneden, in het
voordeel van de instelling).

1

Voorbeeld:
Bijkantoor van bank ABC (een niet EER-bank) heeft de volgende gegevens bij DNB aangeleverd:
-

Totale activa:
Eigen vermogen:
Gedekte deposito’s:

1.

Contributiebasis

€1.654.000.000
€250.000.000
€0

De contributiebasis voor deze instelling is:
Balanstotaal
(-) Eigen vermogen
(-) Gedekte deposito's onder het Nederlandse DGS
= Contributiebasis

2.

€1.654.000.000
€250.000.000
€0
€1.204.000.000

Bepaling bijdrage

Omdat de contributiebasis hoger is dan €300 miljoen, wordt €75.000 voor de eerste €300 miljoen aan
contributiebasis betaald.
Voor het deel van de contributiebasis tussen de €300 miljoen en €1 miljard betaalt de instelling 7x
€25.000.
Ten slotte slot betaalt de instelling voor het deel van de contributiebasis wat boven de 1 miljard zit, 2x
€35.000 (de contributiebasis wordt hier afgerond naar €1.200.000.000).
De totale jaarbijdrage van de instelling is: €75000 + €175.000 + €70.000 = €320.000.
Categorie Ondergrens
Bovengrens
contributiebasis contributiebasis

Bijdrage

Aantal

Totaal
categorie

1

€75.000

1

€0

€300.000.000

€75.000

2

€300.000.000

€1.000.000.000

€25.000

per 100 mln contributiebasis

7

€175.000

3

€1.000.000.000

n.v.t.

€35.000

per 100 mln contributiebasis

2

€70.000

Totaal (vastgestelde jaarbijdrage):

€320.000
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