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SNS Bank neemt kennis van uitkomst EU-brede 

transparency exercise 
 

SNS Bank N.V. (SNS Bank) heeft kennis genomen van de mededelingen die de European Banking 

Authority (EBA) en De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag hebben gedaan ten aanzien van zowel de 

informatie over de EU-brede Transparency Exercise 2016 als het voldoen aan het besluit van de Raad 

van Toezicht van de EBA. 

 

De uitkomst van de EU-brede transparency exercise kunt u vinden op www.snsbanknv.nl.  

 

Achtergrond EU-brede Transparency Exercise 2016 

In de vergadering van 20 april 2016 heeft de Raad van Toezicht van de EBA besloten in 2016 een 

transparency exercise uit te voeren. Vanaf dit jaar zal deze exercitie periodiek op jaarlijkse basis 

worden uitgevoerd. De uitkomst zal op hetzelfde moment worden gepubliceerd als de 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 meeste 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 COREP/FINREP-rapportagekanalen opnieuw in te 

dienen. 

 

 

 

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 

 

Jascha Hagendoorn 

jascha.hagendoorn@sns.nl 

Mobiel: 06 – 10 33 40 02 

 

Kagan Köktas 

kagan.koktas@sns.nl 

Telefoon: 030 - 291 42 47 
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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. SNS Bank voert 

meerdere merken en heeft een centrale backoffice en IT-organisatie. Het productaanbod bestaat uit 

drie kernproductgroepen: betalen, hypotheken en sparen. SNS Bank heeft een balanstotaal van  

€ 64 miljard en circa 3.400 werknemers (fte’s) en is daarmee een belangrijke speler op de Nederlandse 

markt. Het hoofdkantoor van SNS Bank is gevestigd in Utrecht. 

 

 

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. 

 

 

 


