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De Volksbank neemt kennis van uitkomst  

EU-brede Transparency Exercise 2020 
 

De Volksbank N.V. heeft kennisgenomen van de mededelingen die de Europese Bankautoriteit 

(EBA) en de Europese Centrale Bank vandaag hebben gedaan ten aanzien van de informatie 

over de EU-brede Transparency Exercise 2020 en het voldoen aan het besluit van de Raad van 

Toezichthouders van de EBA. 

 

Achtergrond EU-brede Transparency Exercise  

De Raad van Toezichthouders van de EBA heeft de documentatie voor de EU-brede Transparency 

Exercise goedgekeurd, die sinds 2016 op jaarlijkse basis wordt uitgevoerd en tegelijk wordt 

gepubliceerd met het Risk Assessment Report (RAR). De jaarlijkse transparency exercise zal qua 

rapportagekader alleen op COREP/FINREP gegevens worden gebaseerd om een voldoende en 

passend niveau van informatie aan marktdeelnemers te waarborgen. 

 

De templates werden centraal ingevuld door de EBA en daarna ter controle naar de banken en 

toezichthouders verzonden. De banken werden in de gelegenheid gesteld geconstateerde fouten 

te herstellen en de juiste gegevens via de reguliere rapportagekanalen opnieuw in te dienen, en 

om specifieke informatie toe te voegen indien dat nodig is om individuele gegevens verder te 

verduidelijken. 

 

 

 

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

Corporate Communicatie 

 

Investor Relations 

Harmen van der Schoor 

harmen.vanderschoor@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 – 10 11 73 63 

Jacob Bosscha 

jacob.bosscha@devolksbank.nl 

Telefoon: 030 - 291 42 46 

 

Herbert Brinkman 

herbert.brinkman@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 – 37 16 57 43 

 

 

Davey Hak 

davey.hak@devolksbank.nl 

Telefoon: 030 - 291 48 07 
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OVER DE VOLKSBANK N.V. 

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende 

kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en 

systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een 

financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, 

BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor 

leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. 

De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl 

 

 

DISCLAIMER 

Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een 

opinie of aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven 

door de Volksbank N.V. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking 

tot de financiële resultaten van de Volksbank N.V. Als u geen persberichten van de Volksbank N.V. 

wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@devolksbank.nl. 

http://www.devolksbank.nl/
mailto:communicatie@devolksbank.nl

