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SNS Bank nam deel aan de SSM SREP-stresstest 
 

SNS Bank N.V. (SNS Bank) nam deel aan de door de ECB uitgevoerde SSM (Single Supervisory 

Mechanism) SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) stresstestexercitie. Deze stresstest vormt 

een aanvulling op de EU-brede stresstest uitgevoerd door de EBA (EBA-stresstest) en betreft derhalve 

andere banken dan de 51 bankinstellingen die deelnamen aan de EBA-stresstest.  

 

De SSM SREP-stresstest is op het hoogste consolidatieniveau (SNS Holding B.V.) uitgevoerd en is 

gebaseerd op dezelfde methodiek als die van de EBA-stresstest. Het is geen test waarvoor een bank 

kan slagen of zakken. Hij is bedoeld om de veerkracht van Europese banken op extreme, maar 

plausibele negatieve marktontwikkelingen gedurende een periode van drie jaar te beoordelen. 

  

In tegenstelling tot de EBA-stresstestresultaten, zijn de resultaten van de SSM SREP-stresstest niet 

gepubliceerd op 29 juli. De stresstestresultaten zullen worden gebruikt als input voor het reguliere 

SREP-proces dat ultimo 2016 moet zijn afgerond. 

 

Bij de aannames en methodologische beperkingen van het ongunstige stresstestscenario, zou de Tier 

1- kernkapitaalratio van SNS Bank boven ons interne streefpercentage van ten minste 14% blijven. 

Ultimo 2015 bedroeg de Tier-1 kernkapitaalratio van SNS Bank 25,3%. 

 

De publicatie van deze guidance houdt geen goedkeuring in van het bankentoezicht van de ECB. 

Bovendien kan uit deze guidance geen informatie worden afgeleid met betrekking tot ECB-top- 

downprojecties of in het kwaliteitsborgingsproces ter sprake gekomen kwesties. 

 

 

 

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

Corporate Communicatie 

 

Investor Relations 

Hilbert Bredemeijer 

hilbert.bredemeijer@sns.nl 

Mobiel: 06 – 13 88 03 81 

 

Jacob Bosscha 

jacob.bosscha@sns.nl 

Telefoon: 030 - 291 42 46 

 Kagan Köktas 

kagan.koktas@sns.nl 

Telefoon: 030 - 291 42 47 

 

 

OVER SNS BANK N.V. 

SNS Bank N.V. (SNS Bank) is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren die zich 

nadrukkelijk richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het 

productaanbod bestaat uit drie kernproductgroepen: betalen, hypotheken en sparen. SNS Bank heeft 

een balanstotaal van circa € 63 miljard en ongeveer 3.300 werknemers (fte’s) en is daarmee een 

belangrijke speler op de Nederlandse markt. Het hoofdkantoor van SNS Bank is gevestigd in Utrecht. 
 

 

 

 

 

 
Persbericht 

  Utrecht, 29 juli 2016 
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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  

SNS Bank N.V. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking tot de 

financiële resultaten van SNS Bank N.V. Als u geen persberichten van SNS Bank N.V. wilt ontvangen, 

dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@sns.nl. 

 

 

 


