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Aanvang 10.15 uur 

Voorzitter: Hermsen 

Aanwezig zijn 11 leden der Kamer, te 
weten: 

Hermsen, Van Dis, Kombrink, Engwir-
da, Wöltgens, Van Dijk, Couprie, Van 
lersel, Wolters, Van Rey en De Grave, 

en de heer Ruding, ministervan 
Financiën, die vergezeld is van enige 
ambtenaren. 

Aan de orde is de behandeling van: 
het onderdeel binnenlands geldwezen 
van hoofdstuk IX B (Financiën) van de 
rijksbegroting voor 1984 (18 100-IX 
B); 

de nota beleggingsvoorschriften 
(16963); 

de nota inzake omvang en samen-
stell ing van de nationale besparingen 
(Spaarnota) (17381). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Voorzitter! 
Wij vinden het een goede zaak, dat de 
vaste commissie besloten heeft, het 
beleid met betrekking tot het binnen-
lands geldwezen tijdens deze UCV 
wat speciale aandacht te geven, 
omdat in de begrotingsdebatten dit 
terrein er doorgaans nogal bekaaid 
afkomt en omdat is meegenomen dat 
enkele recente affaires op het gebied 
van het bank- en verzekeringswezen 
aan de discussies van vandaag extra 
kleur kunnen geven. 

Er zijn uiteraard onderwerpen, 
waarover wij vandaag niet of alleen 
procedureel zullen spreken. Zo komt 
de Postbankwet wat ons betreft niet 
aan de orde. Wij hopen dat wij snel in 
de gelegenheid zijn, over de uitermate 
schrale opzet daarvan het debat met 
de regering aan te gaan en dat een 
Kamermeerderheid een wezenlijker 
inhoud aan die wet weet te geven. 

Eveneens komt niet aan de orde het 
zogenaamde structuurbeleid. Wij 
krijgen daarover binnenkort een nader 
bericht van de regering. Wij wachten 
dit af. 

Ik wi l allereerst het verzekeringswe-
zen aan de orde stellen. Daarbij 
trekken drie dingen de aandacht: de 
fusie tussen Ennia en AGO en de 
vermoedelijke overname door de 
Nationale Nederlanden van de 
Amfas-groep, waardoor een verdere 
concentratie van bedrijven in deze 
markt tot stand komt, de ondergang 
van 'De Wereld' en de grote traagheid 
waarmee nieuwe wetgeving tot stand 
wordt gebracht. Het laatste begint 
langzamerhand zeer opmerkelijk te 
worden. Daarom wil ik daarmee 
beginnen. 

In die traagheid lijkt een systeem te 
zitten. Ter illustratie: op 7 juni 1979 
werd een ontwerp-wet toezicht 
schadeverzekering ingediend. Op 19 
maart 1980 werd het voorlopig 
verslag uitgebracht. De memorie van 
antwoord, diverse keren toegezegd, is 
nog steeds niet verschenen. Er ligt nu 
een toezegging betreffende het eerste 
kwartaal 1984. 

In de toelichting op de vorige 
begroting werd nog als periode de 
eerste helft van 1983 genoemd. Triest 
is, dat het wetsvoorstel mede werd 
ingediend - en al laat genoeg - ter 
uitvoering van een Europese richtlijn 
uit 1973. Tien jaar geleden is dat nu 
en nog steeds staat geen wet in het 
Staatsblad. Wij kunnen het ons goed 
voorstellen, dat de Europese Commissie 
in mei 1982 een procedure tegen 
Nederland aanspande bij het Europese 
Hof. Zij had reeds alle denkbare geduld 
betracht. Dat het hof heeft moeten 
oordelen dat Nederland zijn verdrags-
verplichtingen niet is nagekomen, is 
bepaald niet aangenaam. 

Naar ons idee dienen al die maatre-
gelen te worden genomen, die nodig 
zijn om een herhaling te voorkomen. 
Overigens wi l ik in dit verband graag 
weten hoeveel richtlijnen inzake 
schadeverzekering er nog liggen of 
binnenkort te verwachten zijn, die in 
onze wetgeving verwerkt dienen te 
worden. 

Ook op het gebied van de levensver-
zekering zijn EG-richtlijnen in het 
geding. Een nieuwe wet toezicht 

levensverzekeringsbedrijf heeft ons 
tot nu toe echter nog niet bereikt. In 
de toelichting op de begroting voor 
1978 werd al over een nieuwe wet 
gerept. Uit de begroting voor 1983 
blijkt een gefaseerde aanpak: eerst 
aanpassing van de wet aan de eerste 
EG-coördinatierichtlijn, dan een meer 
algemene herziening. 

Zelfs de eerste fase heeft echter de 
fase van parlementaire behandeling 
nog steeds niet kunnen bereiken; 
hoewel er sprake was van een 
wetsvoorstel in de loop van 1983, het 
wordt nu in de loop van 1984. Ook in 
dit geval zijn wi j veel te laat. Wi j 
hadden de wet al voor 1 september 
1981 moeten hebben aangepast. 

Het SER-advies over de aanpassing 
van de Wet assurantiebemiddeling 
ligt er ook al weer een tijdje. 

Ook hierbij is gekozen voor een 
gefaseerde aanpak. Eerst worden de 
niet omstreden onderdelen verwerkt. 
Een wetsontwerp zou ons in 1984 
moeten bereiken. Dat zou ook een 
aanpassing aan een EG-richtlijn 
moeten omvatten. Wij zouden graag 
toegelicht wil len zien, wanneer de 
regering beslissingen neemt ten 
aanzien van die zaken, waarover de 
SER geen unaniem advies kon 
uitbrengen, terwijl het voor een deel 
juist de belangrijkere zaken betreft. 
Dreigen deze nu niet te lang te blijven 
liggen? Waarom kon de regering niet 
al in deze fase een standpunt bepalen 
daarover? 

Er was ook sprake van het onder 
het toezicht van de Verzekeringskamer 
brengen van de uitvaartverzekeringen. 
De begrotingstoelichting meldt er 
niets over. Het was toch de bedoeling 
dat op dit gebied op korte termijn een 
wetsvoorstel zou worden ingediend. 
Wat is de stand van zaken? 

In I977 werd de zogenaamde 
'deskundigengroep levensverzekerin-
gen ' geformeerd. Ook dat is een 
li jdensweg geworden. De Kamer heeft 
één keer een interim-rapport ontvan-
gen. In de begroting voor 1979 werd 
al melding gemaakt van goede 
vorderingen in het opstellen van 
voorschriften voor de inrichting van 
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een prospectus in het levensverzeke-
ringsbedrijf. 

Het moet een moeilijke materie zijn, 
of partijen zijn er zeer over verdeeld 
- het laatste is stellig het geval - want 
de voor eind 1982 en vervolgens begin 
1983 beloofde rapportage hebben wij 
nog steeds niet, ook niet ter zake van 
het gebruik van methoden tot het 
vaststellen van het rendement op 
levensverzekeringen. Wij hebben 
begrepen, dat de deskundigengroep in 
april van dit jaar haar rapport heeft 
uitgebracht. Na het regeringsstandpunt 
nog; dat is beloofd voor begin 1984. 

Al met al is het geen vrolijke 
inventarisatie van de beleidsvoortgang 
op verzekeringsgebied. Wij vragen de 
bewindslieden, al het mogelijke te 
doen om de situatie te verbeteren. Wij 
vragen hun ook, bij deze gelegenheid 
hun beleidsprioriteiten op verzeke-
ringsgebied te schetsen. 

Als tweede gesprekspunt noemde ik 
de ondergang van De Wereld. Deze is 
alleen al triest, omdat er gedupeerde 
verzekerden zijn, en evenzeer omdat 
er van een niet bonafide bedrijfsvoe-
ring sprake is geweest. De wet en het 
daarop gebaseerde toezicht van de 
Verzekeringskamer kunnen daartegen 
in het algemeen net zo min bescher-
ming bieden als verkeersregels tegen 
spookrijders. 

Toch moet bij elke ontsporing de 
vraag worden opgeworpen of er 
lessen voor het beleid uit te trekken 
zijn, hetzij in de sfeer van het praktische 
toezicht, hetzij op het gebied van het 
wettelijke instrumentarium. Het is en 
blijft uiteraard ongehoord, dat in 
jaarrekeningen geen melding werd 
gemaakt van hypotheken ten behoeve 
van schulden van andere ondernemin-
gen uit het betrokken concern en dat 
ook de verantwoording van de 
vermogenspositie van aan De Wereld 
overgedragen ondernemingen niet 
bleekte deugen. 

Het is meestai gemakkelijk napraten. 
Vanuit de nu bekende kennis over de 
concrete gang van zaken, kan de 
conclusie worden getrokken dat de 
Verzekeringskamer wellicht in een 
enkel opzicht anders had kunnen 
handelen. Het gaat dan om elementen 
als het wel of niet instellen van een 
tussentijdse controle, de mate waarin 
contra-taxaties worden verricht en het 
vaststellen van de achtergronden van 
een directiewisseling, zoals die zich 
bij De Wereld voordeed. Van een 
falend toezicht kan echter naar onze 
mening, afgaande op de verkregen 
informatie, niet worden gesproken, 

althans niet gezien hetgeen de wet nu 
aan toezicht mogelijk maakt en 
daarvan vergt. Wettelijke lacunes 
kunnen er uiteraard wel zijn. 

Een aantal zaken vraagt wat dit 
betreft nadere aandacht. Ten eerste is 
in de afgelopen periode het verschijm 
sel toegenomen, dat het verzekerings-
bedrijf in concern-verband, bij 
voorbeeld binnen een holding-struc-
tuur, wordt uitgeoefend. Daaraan 
kunnen extra risico's zitten, zeker 
wanneer in andere concern-onderde-
len sprake is van projectontwikkeling 
en onroerend-goedactiviteiten. 

Centraal Beheer, Amfas en De 
Wereld zijn voorbeelden die aangeven, 
dat het mogelijk is dat een pensioen-
of verzekeringspoot van een concern 
schade ondervindt van een onroerend-
goedonderdeel. Dat betekent dat het 
toezicht van de Verzekeringskamer in 
een aantal opzichten op het concern 
als geheel gericht moet zijn. 

Van activiteiten in die richting zal 
thans reeds sprake zijn, maar ik zou 
graag weten, hoe uitvoerig op dit 
moment het concern-toezicht is en of 
er een voldoende wettelijke basis 
voor is. Voor zover ik weet, bestaat er 
nu geen actieve informatieplicht voor 
holdings. Is de regering het met mij 
eens, dat daaraan wel behoefte 
bestaat? Zo ja, wanneer en hoe wordt 
daarin voorzien? 

In de begin juli door mij gestelde 
schriftelijke vragen vroeg ik om een 
reactie op een aantal beleidssugges-
ties. 

Volgens de minister behoeven deze 
zorgvuldige overweging. Een nadere 
aanduiding van de denkbeelden van 
de minister werd niet gegeven. De 
Verzekeringskamer, zo werd gesteld, 
heeft haar denkbeelden over te treffen 
wettelijke maatregelen aan de 
regering voorgelegd. Welke die 
denkbeelden zijn, werd niet onthuld. 
Ik vond het een uiterst mager ant-
woord, dat ten aanzien van dit 
onderdeel werd gegeven. 

Toestemming vooraf voor aandelen-
transacties en directiecombinaties, 
het instellen van een risicofonds voor 
de gehele bedrijfstak en een centrale 
rekeningen- en leningenregistratie bij 
banken lijken mij zeer noodzakelijke 
maatregelen. Is het bovendien niet zo 
dat verzekeringsbedrijven niet 
verplicht zijn, een raad van commissa-
rissen te hebben op basis van de 
regeling voor structuur-NV's? 

Zo ja, zou dit niet moeten verande-
ren? Ik vraag de minister, zijn oordeel 
te geven en aan te duiden binnen 
welke termijn aanvullende wettelijke 
voorzieningen tot stand kunnen 
worden gebracht, in de hoop dat er 

geen tien jaar overheen moet gaan. 
Het derde aandachtspunt betreft de 

toenemende concentratie in de 
verzekeringswereld. Na de eventuele 
overname van Amfas en de fusie 
tussen AGO en Ennia hebben de grote 
vier ongeveer de helft van de verzeke-
ringsmarkt in handen. Dat is niet mis 
uit een oogpunt van machtsconcentra-
tie. De ervaring leert dat tegen 
mogelijke effecten daarvan extra 
waakzaamheid geboden is. 

Afspraken in de tarievensfeer zijn 
door betrokkenen immers snel 
gemaakt. Over de eerste afspraak-
tekenen zijn een jaar of twee geleden 
al eens kamervragen gesteld, waarop 
wij een definitief antwoord nog steeds 
te goed hebben. 

Hoe beoordeelt de minister die 
concentratie-ontwikkelingen? Kan hij 
aangeven, of er thans een voldoende 
instrumentarium bestaat om eventuele 
tarievenafspraken te verhinderen of te 
beoordelen? Naast de bedrijfsecono-
mische aspecten, die het toezicht door 
de Verzekeringskamer regarderen, is 
er immers óók het consumentenbe-
lang. De vraag is, hoe dit voldoende 
kan worden gewaarborgd. 

Tot slot nog enkele opmerkingen 
over de ziektekostenverzekeringen. 
Ook daarmee hebben immers de 
bewindslieden van financiën bemoei-
enis. Dat geldt derhalve ook voor de 
stelselherziening. Dat CDA en VVD 
tegen het einde van de vorige week 
- nadat zij eerst hadden gepeuterd 
aan de buitengewone-lastenaftrek -
de suggestie deden om de geplande 
bezuinigingen te realiseren door 
eigen risico-elementen voor tandart-
senhulp en ziekenhuisopname te 
introduceren, die vervolgens weer 
verplicht verzekerd zouden moeten 
worden bij particuliere maatschappij-
en, acht ik een onbegrijpelijke en ook 
inhoudelijk onaanvaardbare zaak. 

Wat betreft de collectieve druk is 
het alleen 'windowdressing'. Natuurlijk 
is dit wel aardig voor de particuliere 
bedrijven, die zich kennelijk al op een 
dergelijke stelselwijziging aan het 
voorbereiden zijn door een apart 
tarief voor de tandarts te introduceren. 
Het is echter slecht voor de patiënten 
omdat de hoge risico's natuurlijk 
worden geweerd. 

Wordt er een acceptatieplicht 
ingevoerd en moet men zich inderdaad 
verplicht tegen het eigen risico 
verzekeren, dan kunnen wij beter het 
huidige stelsel laten bestaan. Materieel 
ontstaat er dan geen verschil, terwijl 
het wel goedkoper is. Ik hoop te 
vernemen, dat ook de minister er zo 
over denkt. 
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Wat betreft de Wet toezicht krediet-

wezen heeft de ondergang van de 
Tilburgsche Hypotheekbank veel 
tongen en pennen losgemaakt. Ik ben 
de minister er erkentelijk voor dat hij 
ervoor heeft gezorgd, dat tot twee 
maal toe antwoorden op zeer uitvoeri-
ge reeksen vragen binnen relatief 
korte termijn werden gegeven. Ik 
hoop niet dat dergelijke vragen zeer 
vaak moeten worden gesteld. 

Vandaag gaat het om de vraag, 
welke conclusies uit die antwoorden 
te trekken zijn. Daarbij stel ik voorop 
dat de meeste hypotheekbanken door 
de situatie op de onroerend-goedmarkt 
een moeilijke periode doormaken. Die 
situatie heeft ook op de positie van de 
Tilburgsche belangrijke effecten 
gehad. Als de verzekeringsbedrijven 
ABP en RPS niet zouden zijn bijge-
sprongen, zou geraden mogen 
worden, hoe Westland Utrecht en de 
Friesch-Groningsche er nü bij zouden 
staan. 

Hoe beoordeelt de minister thans 
de positie van deze banken in het licht 
van ook in 1983 weer te verwachten 
verliezen en van de problematische 
financiering via de uitgiften van 
pandbrieven? Blijkt uit de ontwikkeling 
van de afgelopen jaren niet, dat in het 
toezicht met betrekking tot financiële 
instellingen, die veel met de onroerend-
goedmarkt te maken hebben, een 
grote marge van voorzichtigheid moet 
worden ingebouwd bij scherpe 
opwaartse prijsbewegingen? 

In het toezicht wordt nu gewerkt 
met een relatief lager solvabiliteitsver-
eiste voor hypotheken beneden 75% 
van de taxatiewaarde. Daalt de 
waarde van dat onroerend goed, dan 
moeten de voorzieningen relatief 
toenemen. In een situatie van waarde-
daling blijkt dat op grond van de 
marktconstellatie waarin de bedrijven 
dan komen te verkeren soms echter 
erg moeilijk te zijn. 

Het bedrijf geraakt in een klemsitua-
tie. Is het niet verstandig, ten tijde van 
prijsexplosies, waaraan de verwach-
ting kan worden ontleend dat het 
risico van forse prijsdalingen te zijner 
tijd bestaat, hetzij het solvabiliteitsper-
centage te verhogen, hetzij de 
75%-norm te verlagen, ten einde de 
problemen die bij forse prijsdalingen 
kunnen ontstaan, te beperken? 

Een meer flexibele norm derhalve 
in plaats van de huidige vaste norm! 
Ik vraag dit, omdat ik de indruk heb 
dat een desbetreffende schriftelijke 
vraag van ons ter zake niet helemaal 
goed is begrepen. Het nummer van 
de vraag zal ik nog proberen aan te 
geven. 

Een tweede algemene vraag is de 
volgende. Als het waar is dat bestaan-
de solvabiliteitscriteria in een slechte 
economische ontwikkeling extra 
zullen kunnen knellen, kan dat 
financiële instellingen aanleiding 
geven tot het opzeggen van kredieten, 
bij voorbeeld ook wanneer aflossings-
en renteverplichtingen worden 
nagekomen of daarin slechts relatief 
kleine problemen bestaan. Dat blijkt 
kleinere ondernemers de afgelopen 
periode vrij herhaaldelijk te zijn 
overkomen. Het betekent het einde 
van hun bedrijf in de meeste gevallen. 
De kredietverliezen worden dan via de 
VAR, de geheime reserve, afgedekt. 

Bij veel banken is de laatste tijd de 
kredietverlening gecentraliseerd en 
werden uitstaande kredieten opnieuw 
en strenger beoordeeld. Een vrij 
omvangrijke kredietopzegging, die 
daarvan het gevolg kan zijn, komt het 
herstel van de economie bepaald niet 
ten goede. Het is een sluipend 
tegeneffect op alles wat een kabinet 
aan herstelbeleid probeert of denkt te 
voeren. Heeft de minister, met zijn 
bankervaring, enige indruk van de 
omvang van dit sluipende negatieve 
effect op de economie en welk 
oordeel heeft hij daarover? 

De Wet toezicht kredietwezen 
beoogt de crediteuren bescherming te 
bieden. Een absolute bescherming is 
dat uiteraard niet. Wij leven in een 
gemengde economie waarin sprake is 
van particuliere bedrijfsuitoefening. 
Het toezicht neemt de eigen verant-
woordelijkheid voor de bedrijfsvoering 
niet weg. 

Doel moet evenwel zijn, op grond 
van dat uitgangspunt, de bescherming 
der crediteuren optimaal te doen zijn. 
Dat stelt aan het toezicht hoge eisen. 
Elke zaak die verkeerd afloopt, mag en 
moet aanleiding zijn om na te gaan, of 
dat toezicht verbeterd dient te worden 
en welke verantwoordelijkheid er bij 
de toezichthouder ligt. Ook toezicht is 
mensenwerk en dus niet boven kritiek 
verheven. 

Niet zonder belang is de manier 
waarop de parlementaire controle op 
dit gebied kan functioneren en de 
belanghebbenden een eventueel 
falende toezichthouder kunnen 
aanspreken. Voor het parlement is de 
minister de aanspreekbare persoon. 
Hij wordt geacht, de Kamer alle 
qevraagde informatie te geven. 
Gezien de antwoorden op de vele 
schriftelijke vragen lijkt er wat dat 
betreft geen probleem te zijn. Toch 
meen ik er twee te kunnen signaleren. 

Met een beroep op de artikelen 16 
en 46 van de Wet toezicht kredietwezen 
is met betrekking tot concrete Onroco-

transacties geen informatie gegeven. 
Ik vraag mij af, of de minister daaraan 
verstandig heeft gedaan, in het 
midden latend of hij de gevraagde 
informatie vertrouwelijk zou hebben 
dienen te geven. 

Het mag niet zo zijn, zeker niet in 
een controle achteraf, dat de weg 
voor het parlement gesloten is, zodra 
het gaat om meer concrete gegevens 
of inlichtingen. Als wat dat betreft de 
bestaande geheimhoudingsbepalin-
gen een belemmering zijn, moet die 
belemmering worden opgeheven. 

Bovendien is er een parlementaire-
enquêtewet, waarin informatierechten 
zijn vastgelegd. Het is niet duidelijk 
hoe die zich verhouden tot de geheim-
houdingsbepalingen uit de Wet 
toezicht kredietwezen (WTK). 

Ik ben geneigd tot een ruime 
interpretatie van het begrip 'voor de 
uitoefening van zijn taak of door deze 
wet geëist'. Hoe ziet de minister de 
genoemde verhouding en hoe 
interpreteert hij degeheimhoudingsar-
tikelen in relatie tot de parlementaire 
controle? Bij de totstandkoming van 
de wet en ook die van de parlementai-
re-enquêtewet is dit te weinig aan de 
orde geweest. 

Ook de positie van belanghebben-
den verdient nadere aandacht, vooral 
in juridische procedures. Het is ons 
naar onze mening onjuist, wanneer de 
centrale bank zich tegenover de 
rechter te allen tijde kan verschonen. 
Nu loopt hierover, als ik het wel heb, 
nog steeds een juridische procedure 
in verband met een in Amsterdam 
failliet gegane bank. Op de afloop 
hiervan loop ik niet vooruit. De vraag 
van nadere nuancering van de 
geheimhoudingsartikelen kan echter 
ook in dit opzicht worden gesteld. 

In een maandag jongstleden 
ontvangen antwoord neemt de 
minister van Justitie als standpunt in 
dat de geheimhoudingsplicht geen 
aanpassing behoeft. Ik verzoek de 
minister van Financiën vanuit zijn 
verantwoordelijkheid na te gaan of 
geen andere benaderingswijze moet 
worden gekozen en ertoe bereid te 
zijn, de tekst van de huidige geheim-
houdingsartikelen te heroverwegen. 

Als er iets gebleken is uit de affaire 
rondom de Tilburgsche, is het dat de 
rol van de externe accountant cruciaal 
is. Zijn werk wordt niet, zoals in de 
Verenigde Staten, door de toezichthou-
der overgedaan. Des te belangrijker is 
het dan dat de accountant zijn functie 
goed vervult en kan vervullen. Het is 
de vraag of zijn positie ten opzichte 
van het te controleren bedrijf thans 
evenwichtig genoeg is afgebakend. 
Een bedrijf is een klant en de controle-
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functie kan tegengesteld zijn aan het 
belang van het bedrijf op dat moment. 

De accountant heeft bovendien 
verscheidene publieke belangen te 
vervullen. Daarom komt de vraag op 
of zijn geheimhoudingsplicht thans 
niet te eng is omschreven. Aan de 
toezichthouder, de centrale bank en 
ook de Verzekeringskamer, moet hij 
zelfs ongevraagd informatie kunnen 
geven, zeker wanneer statuten of 
toezichtsnormen door het desbetref-
fende bedrijf worden overschreden. 

Het is hierbij voor mij de vraag, die 
ook bestaat bij het NIVRA, de accoun-
tantsorganisatie, of de accountants 
niet ook bedrijfsverenigingen en 
fiscus moeten kunnen informeren. 
Ons komt een wetswijziging voor de 
huidige regeling van de geheimhou-
ding en de relatie met de toezichthou-
der gewenst voor, 

In de kwestie van de Tilburgsche 
blijkt dat toezichthouder een zeer 
belangrijke brief van de externe 
accountant van 15 februari 1980 nooit 
in handen te hebben gekregen. Ik laat 
even daar dat het opvallend is dat in 
een gesprek op 1 oktober 1980, 
waarin de zorg over de positie van de 
bank aan de orde kwam, het bestaan 
van deze brief noch de zogenaamde 
Kodam-affaire in discussie is geweest. 

Ik laat ook daar de nog steeds niet 
beantwoorde vraag hoe de accountant 
ondanks de brief een dag eerder een 
goedkeurende verklaring kon afgeven 
op de rekening over 1979. Het gaat 
mij er nu om of het toezicht voldoende 
waterdicht is, wanneer de externe 
accountant via de directie met de 
centrale bank correspondeert. 

Ik acht het een verbetering dat een 
direct schriftelijk contact mogelijk 
wordt, uiteraard onder het tegelijkertijd 
informeren van de directie en eventu-
eel de raad van commissarissen van 
het bedrijf. In een van de antwoorden 
is op deze suggestie nogal vaag 
gereageerd. Ik verzoek om een nadere 
reactie. 

In de relatie tussen centrale bank en 
externe accountant valt het evenzeer 
op dat de eerste met een onderzoek 
bezig kan zijn, waartoe bij de Tilburg-
sche op een gegeven moment 
aanleiding bestond, zonder dat de 
externe accountant hierover is 
geïnformeerd en dat laatstgenoemde 
een goedkeurende verklaring op de 
jaarrekening afgeeft, die hij, kennis 
dragend van het onderzoek, misschien 
niet of in elk geval nog niet had 
afgegeven. Ik vraag de minister, ook 
dit aan zijn oordeel te onderwerpen. 
Ook lijkt het jaarlijkse contact tussen 
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De Nederlandsche Bank en de externe 
accountant te weinig frequent te zijn. 

Het toezicht kan falen wanneer een 
bedrijf zaken verborgen houdt en/of 
wanneer de accountant niet kritisch 
genoeg is of niet gehouden is datgene 
te melden wat hij weet. Dat is bij de 
Tilburgsche gebeurd. Dat falen kan, 
afgaande op de informatie waarover 
wi j nu beschikken, naar ons idee niet 
in hoofdzaak aan het handelen van De 
Nederlandsche Bank worden geweten. 

Daarbij is het de vraag of De 
Nederlandsche Bank wel alles heeft 
gedaan wat zij had moeten doen, en 
of zij voor het falen een zekere 
mede-verantwoordelijkheid heeft. Ik 
heb de indruk dat dit het geval is, zij 
het in mindere mate dan in het 
rapport van de commissie-Rijnvos 
werd geopperd. Dit is nog steeds niet 
in alle opzichten duidelijk vast te 
stellen. 

Voor mij blijft een aantal vragen 
bestaan. Hoe heeft het kunnen 
gebeuren dat De Nederlandsche Bank 
niet t i jdig kennis heeft genomen van 
persberichten over de zogenaamde 
'Technische-Unie-affaire'? Waarom 
werd niet sneller een volledig boeken-
onderzoek ingesteld toen voor het 
eerst dubieuze posten bleken te 
bestaan? 

Waarom verwijderde de centrale 
bank niet zelf de directeur, zodra van 
wantoestanden bleek en aan het licht 
kwam dat gedane toezeggingen door 
de Tilburgsche niet waren nagekomen, 
maar liet zij pas in een laat stadium, 
uit élegance, de raad van commissa-
rissen aan het woord? Waarom heeft 
de centrale bank zich in de Onroco-af-
faire zo lankmoedig gedragen? 

Is het overigens juist dat in het 
geval van een Egmondse bowling wel 
degelijk achterstallige rente in de 
Onroco-constructie is meegefinan-
cierd? Zijn, met andere woorden, de 
ons gegeven antwoorden over die 
constructie wel correct? Waarom was 
bij andere belanghebbenden de 
twijfel of de Tilburgsche te redden viel 
kennelijk veel groter dan bij De 
Nederlandsche Bank? Ik denk hierbij 
aan de opstelling van andere hypo-
theekbanken. 

Ik voeg hieraan toe dat de hele 
kwestie van de Tilburgsche de 
centrale bank moet hebben geleerd 
dat men in het toezicht soms niet op 
geruststellende verklaringen van 
directeur en externe accountant kan 
afgaan, en dat het beter kan zijn om 
zelf een nader onderzoek in te stellen. 
Men kan ook te veel gentleman wil len 
zijn! 

Daarbij komt dat het achteraf valt te 

Binnenlands geldwezen 
Nota beleggingsvoorschriften 
Spaarnota 

betreuren dat voor de inwerkingtre-
ding van de wet een zo lange en 
breed werkende overgangstermijn 
heeft gegolden als het geval was. 
Achteraf valt niet goed in te zien 
waarom die overgangstermijn bij 
voorbeeld ook moest gelden voor de 
eis van een tweehoofdige directie. Die 
marge zou niet zo ruim zijn geweest 
wanneer men bedacht was geweest 
op mogelijk bestaande situaties, ook 
met betrekking tot de zogenaamde 
'grote posten'. Dat moet ook het 
parlement zich achteraf aantrekken. 

Het komt mij overigens voor dat de 
centrale bank binnen de overgangspe-
riode zeer wel meer pressie op de 
hypotheekbanken had kunnen 
uitoefenen. Wij vinden het een heel 
zwak argument dat het overleg over 
de uitvoering van de Wet toezicht 
kredietwezen om formele redenen pas 
na de inwerkingtreding van die wet 
kon beginnen. 

Over andere onderdelen van de 
wet, zoals over de collectieve garan-
tieregeling, was wel degelijk al 
overleg geopend, vooruit lopend op 
de inwerkingtreding van de wet. Het 
zal echter nooit met zekerheid kunnen 
worden vastgesteld of de zaak bij een 
eerdere en actievere start van het 
solvabiliteitstoezicht op de hypotheek-
banken anders had kunnen verlopen 
dan bij de Tilburgsche. 

Uit de affaire rond de Tilburgsche 
Hypotheekbank blijkt wel hoe belang-
rijk een goede en regelmatige taxatie 
is. Zij is bepalend voor de vraag of de 
jaarstukken een deugdelijk inzicht 
geven in de positie van het bedrijf, en 
is van groot belang voor de vaststelling 
van eventuele problemen met 
verstrekte kredieten. Dat blijkt bij 
voorbeeld in het geschil tussen 
accountant en directie van begin 1981 
over een groot verschil tussen hertaxa-
ties van de accountant en verstrekte 
financieringen. 

In dat geschil liet de accountant zich 
klaarblijkelijk op gemakkelijke wijze 
geruststellen. Het blijkt ook, in een 
later stadium, toen de Friesch-Groning-
sche en de Westland-Utrecht tot een 
veel somberder beeld kwamen van de 
situatie bij de Tilburgsche dan de 
centrale bank en de externe accountant. 
Volgens de schriftelijke antwoorden 
deugden de taxatiemethoden. 

Toch laten zij een groot verschil in 
uitkomst zien, een - zoals later bleek -
essentieel verschil voor het moment 
waarop het reddeloos-zijn van de 
Tilburgsche had moeten worden 
geconstateerd. Uiteraard bevatten de 
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taxaties subjectieve elementen en 
tonen zij verschillen. Toch vormen zij 
een belangrijk instrument, waarvan 
moet worden bezien hoe daarin 
verbetering is te brengen. 

Zeker is een nadere reactie op het 
hoofdprobleem nodig, dat is dat in 
Nederland, anders dan in bij voorbeeld 
Engeland - zij het dat het daar heel 
stringent wordt gedaan - regelmatige 
hertaxatie geen voorschrift is. Wij 
hebben het antwoord van de minister 
op de desbetreffende schriftelijke 
vraag nog steeds te goed. Ditzelfde 
gold tot vanmorgen voor de in de 
onroerend-goedhandel toegepaste 
economische overdrachtsconstructies. 
Ik heb gezien dat het antwoord op de 
hierover gestelde vraag intussen 
binnen is waaruit blijkt dat de staats-
secretaris van Financiën zich nader 
oriënteert op de materie. Wij wachten 
de uitkomst hiervan af. 

Een uit een oogpunt van crediteuren-
bescherming belangrijk probleem 
betreft de publieke informatieverschaf-
fing door een financiële instelling. 
Jaarstukken en prospectussen blijken 
onjuiste informatiete kunnen bevatten, 
althans een onvoldoende beeld te 
kunnen geven van de positie waarin 
de instelling verkeert. De centrale 
bank staat hier thans buiten. 

Met betrekking tot de publieke 
informatieverschaffing gelden, zo 
antwoordde de minister, de wettelijke 
regels voor de externe jaarverslagge-
ving en de regels van de Vereniging 
voor de Effectenhandel. De minister 
vraagt zich niet af of deze dan tekort-
schieten. De genoemde vereniging 
toetst overigens de in een prospectus 
gegeven informatie allerminst 
inhoudelijk. 

Het kan niet verbazen dat crediteuren 
aan het toezicht van De Nederlandsche 
Bank ook het vertrouwen menen te 
kunnen ontlenen, dat doorgaans de 
gegeven informatie wel zal kloppen. 
Zij zijn een illusie armer geworden. Ik 
vraag de minister, na te gaan welke 
verbeteringen in de bestaande situatie 
kunnen worden aangebracht, te meer 
omdat er met betrekking tot financiële 
instellingen door het bestaan van de 
geheime VAR-reserve een bijzondere 
situatie bestaat. 

Crediteuren kunnen bij banken 
minder dan bij andere bedrijven zelf 
een oordeel over de financiële positie 
van een bedrijf vellen. Zoals de 
NIVRA-voorzitter onlangs in Trouw 
zei: 'De VAR beneemt het zicht op de 
jaarrekening. Uit een oogpunt van 
controleerbaarheid is de VAR een 
onding.' 

Hij refereerde aan een in 1980 
gedane uitspraak van de internationale 
accountantsorganisatie, dat jaarreke-
ningen van banken niet tegelijkertijd 
verborgen reserves kunnen omvatten 
èn een getrouw beeld kunnen geven. 

De minister wil niet van de VAR af, 
omdat het bestaan ervan onrust in de 
financiële wereld kan voorkomen. Een 
tegenargument zou kunnen zijn dat 
een toenemende voorziening, zoals 
wij in de afgelopen jaren hebben 
gezien, uiteraard ook op het bestaan 
van problemen duidt en dat het 
plotseling ontoereikend blijven van de 
VAR helemaal een bron van onrust 
kan zijn. Ik vraag mij af of het niet 
vooral een kwestie van gewenning 
zou zijn wanneer wij zonder het 
geheim zijn van de VAR leven. Ik pleit 
voor een diepgaande beschouwing 
over het pro en contra. Nader overleg 
met de accountantsorganisatie lijkt 
mij nuttig. 

Los daarvan kan de minister naar 
mijn oordeel niet volstaan met zijn 
antwoord op vraag 25 uit de tweede 
serie: 'Indien sprake zou zijn van 
gebreken in de publieke informatiever-
schaffing, dienen die gecorrigeerd te 
worden via wetgeving op dit terrein 
(dit wil zeggen het terrein van de 
wetgeving van de jaarrekening) en 
niet via het bedrijfseconomische 
toezicht van de bank.' 

Het lijkt mij dat het de taak van de 
regering om na te gaan of het woordje 
'indien' in dit citaat bevestigd moet 
worden en welke correcties dan 
elders mogelijk en nodig zijn. Als ik 
zeg: Regering, bedoel ik mede de 
minister van Financiën. Mijn vraag is 
of hij bereid is om zich met zijn 
collega's nader te beraden. 

De vraag is ook hoe de bank 
handelt wanneer haar blijkt dat 
onjuiste informatie door de bedrijven 
wordt verschaft. Ook al toetst zij die 
niet uitdrukkelijk, het kan haar immers 
blijken. Waarschuwt zij betrokkene 
dan publiekelijk, of gaat zij niet verder 
dan het aan de orde stellen van de 
positie van de directie in de interne 
circuits? Waarom zou ze niet verder 
gaan in het belang van crediteuren? Ik 
zou daar voorstander van zijn. 

In commissievraag 30 ter voorberei-
ding van deze uitgebreide commissie-
vergadering zijn een aantal vragen 
gesteld over een aanpassing van de 
huidige noodregeling uit de Wet 
toezicht kredietwezen. De minister 
acht het te vroeg om uitspraken te 
doen. Hij zegt in elk geval niet dat de 
door ons gedane suggesties onzin 
zijn. Dat is al wel iets, maar nog wel 
weinig. Is het echt onmogelijk voor de 
minister, een nadere reactie te geven? 

Zo ja, wanneer is daarvoor dan wèl 
het juiste tijdstip aangebroken? 

Van mijn kant wijs ik er nog eens op 
dat juist ook door de affaire van de 
Tilburgsche de gebrekkige regeling 
van de positie van bewindvoerders en 
crediteuren manifest is geworden. Ik 
heb reeds eerder - nog niet beantwoor-
de - vragen gesteld over de positie 
van de curator, zoals omschreven in 
de Faillissementswet. Beide regelingen 
lijken mij wellicht in onderling 
verband herzien te moeten worden. 

Ik denk dat veel communicatiestoor-
nissen, die de laatste tijd zijn gebleken, 
vermeden hadden kunnen worden 
wanneer de rechter alle crediteurenca-
tegorieën in de crediteurencommissie 
zou hebben benoemd. Het is vreemd 
dat nu een bepaalde categorie is 
uitgesloten. 

Zoals bij voorbeeld ook de belangen-
verstrengeling die klaarblijkelijk 
mogelijk is aan de zijde van de 
bewindvoerder een grote merkwaar-
digheid is die zo snel mogelijk 
verwijderd moet worden, omdat het 
vertrouwen in zijn functioneren 
daardoor uiteraard wordt aangetast. 
Naar het ons voorkomt moet de 
verslaggevingsplicht van de bewind-
voerder nauwkeuriger worden 
geregeld dan nu het geval is. 

Ik stuitte op nog een ander aspect. 
De bewindvoerder moet regelmatig 
verslag uitbrengen aan de recht-
bank en de curator eveneens. Die 
verslagen zijn door wel of niet 
toevallige passanten in te zien, maar 
worden niet actief gepubliceerd. 

Er ontstaat een verschil in informatie. 
Dat kan effect hebben op het handelen 
inzake de verkoop van effecten en dat 
in een situatie waarin de Vereniging 
voor de Effectenhandel, die normaal 
altijd toegezonden jaar- en kwartaal-
verslagen korte tijd ter voorinformatie 
in haar bezit heeft, van niets weet. Er 
is met andere woorden een soort 
misbruik van voorinformatie mogelijk. 

Toen wij vrijdag jongstleden een 
bezoek aan de effectenbeurs brachten, 
bleek ons ook dat dit probleem bij het 
departement aan de orde is gesteld 
door deze vereniging. Kan de minister 
toezeggen overleg te plegen met zijn 
ambtgenoot van Justitie om aan dit 
vuiltje een eind te maken, bij voorbeeld 
door overeen te komen dat rechtban-
ken een exemplaar van ontvangen 
verslagen naar de Vereniging voor de 
Effectenhandel sturen? 

De conclusie inzake de Tilburgsche 
Hypotheekbank moet zijn, dat er zeker 
het nodige is misgegaan, dat vooral 
de toenmalige direktie verwijten treft, 
maar dat ook een aantal betrokkenen 
niet vrijuit blijken te gaan. Dat er een 
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strafrechtelijk vooronderzoek wordt 
gestart, naar de minister van de 
Justitie maandag mededeelde, vinden 
wij daarom een goede zaak, ook 
wanneer later blijkt dat thans bestaan-
de vermoedens onjuist zullen blijken 
te zijn. Anders blijven die immers 
maar hangen. 

De Nederlandsche Bank, als 
toezichthouder, doet er goed aan - en 
zij is daarmee al bezig merken wij -
uit de opgedane ervaringen lessen te 
trekken ter vermijding van herhalin-
gen, daarbij wetend dat risico's niet 
voor 100% uit te sluiten zijn. Verbete-
ringen in de praktische gang van 
zaken in het toezicht lijken echter op 
hun plaats. Daarnaast heeft de 
minister heel wat suggesties gekregen 
met betrekking tot wetsaanpassingen 
ter verbetering van het toezicht. Wij 
hopen dat hij voortvarende beslissin-
gen zal weten te nemen en bij de 
uitvoering van die beslissingen de 
Kamer goed op de hoogte zal houden. 

Een specifiek aspect dient dan nog 
besproken te worden, namelijk de 
positie van gedupeerde pandbriefhou-
ders. In een dezer dagen verschenen 
verslag van de curatoren in de zaak 
van de Tilburgsche worden harde 
woorden gezegd in de richting van de 
commissie-Rijnvos voor wat hun 
voorstellen betreft om nadere oplos-
singen voor de positie van de gedu-
peerde pandbriefhouders en aandeel-
houders te vinden. Eerlijk gezegd kan 
ik mij die kritiek om de achterliggende 
redengeving van het voorstel van de 
commissie-Rijnvos heel goed voorstel-
len. Als er iets verkeerd zit, dan kun je 
dat niet afdekken door te zeggen: 
laten wij de zaak wat betreft de 
materiële kant maar regelen. 

Curatoren hebben - dat geldt ook 
voor de Kamer - de plicht dat onder-
zoek in te stellen zoals dat hoort. Dat 
curatoren het woord 'afdreiging' in de 
mond nemen, is bepaald niet mis. De 
constructie die door de commissie-
Rijnvos op tafel is gelegd, lijkt mij van 
een aantal veronderstellingen uit te 
gaan die onvoldoende realiteitsgehalte 
hebben. Het is de vraag, of hiermee 
de kous af is! Als curatoren in hun 
verslag ook het probleem van de 
boeteclausules aan de orde stellen die 
thans uitwerken ten nadele van de 
crediteuren, de categorie van de 
pandbriefhouders, acht de minister de 
positie van de crediteuren dan 
zodanig dat dit probleem afdoende 
kan worden opgelost? Immers, 
crediteuren hebben de vorderingen 
gelijkelijk te voldoen. 

Is er niet een andere, onafhankelijke 
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partij nodig die dit probleem bij de 
horens vat en die overleg tussen de 
betrokkenen start om te bekijken of in 
ieder geval dit probleem opgelost kan 
worden? Ziet de minister mogelijkhe-
den, een dergelijke suggestie in de 
richting van de Nederlandse Bank 
door te spelen? Wellicht is dit de 
instantie die betrokken belanghebben-
den bij elkaar kan halen en die dus 
verder kan komen dan de curatoren in 
zo'n positie. 

Ik sprak al over het gebruik van 
voorwetenschap. De commissie 
begreep vrijdag jl. dat hiervoor een 
kapstok in de wet ontbreekt. De 
Vereniging voor de Effectenhandel 
stelt het verkrijgen van die kapstok 
wel op prijs. Ik verneem graag het 
oordeel van de minister over zijn 
bereidheid om zijn collega van 
Justitie te motiveren, met een voorstel 
te komen. 

Tijdens het werkbezoek begrepen 
wij ook dat er een hevig verlangen 
bestaat naar het verder 'giraliseren' 
van het verkeer in effecten. Het 
werken met overdracht van fysieke 
stukken is omslachtig en duur. Ook 
voor het agentschap zou door middel 
van 'giralisering' een belangrijke 
vereenvoudiging van werkzaamheden 
kunnen worden verkregen. 

Hoe oordeelt de minister over deze 
beleidswensen? Wanneer denkt hij 
knopen over concrete beleidssugges-
ties die hij heeft ontvangen door te 
kunnen hakken? Voorts roep ik eerder 
door mij gestelde vragen in herinne-
ring, over het ontbreken op het 
gebied van het bankwezen van een 
ombudsman-instituut of een geschil-
lencommissie. Het verzekeringsbedrijf 
is wat dat betreft verder! Er is recent 
een particulier initiatief genomen. De 
minister zou, naar ik meen, over mijn 
eerder gedane suggestie contact 
opnemen met het bankwezen. Is er op 
dit front al enige vooruitgang te 
melden? 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zal enkele opmerkin-
gen maken over de spaarnota, de 
nota beleggingsvoorschriften en - om 
de minister te verrassen - de winstuit-
kering van De Nederlandsche Bank. 

Ik begin met de twee nota's. De 
spaarnota en de beleggingsnota zijn 
al een tijdje geleden aan ons aange-
boden. Zij behandelen een onderwerp 
datje bij het huidige regeringsbeleid 
zou kunnen aanmerken als de 'achil-
leshiel' van het regeringsbeleid. Het 
gaat namelijk om de vraag: hoe zet je 
besparingen om in investeringen? 
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Hoe zorg je ervoor dat besparingen 
geabsorbeerd worden en hoe zorg je 
ervoor dat deze via investeringen 
uiteindelijk ertoe leiden dat de nodige 
economische groei weer op gang 
komt? Er zijn uitspraken van de 
minister-president ten aanzien van 
werkgevers uit het noorden, van de 
president-directeur van de Nationale 
Investeringsbank, de heer Van der 
Zwan, enzovoorts. 

Deze uitspraken maken duidelijk dat 
er een oproep uitgaat, van de regering 
en andere leidinggevende figuren, 
naar de werkgevers om toch alsjeblieft 
zo vriendelijk te willen zijn om de 
besparingen die duidelijk aanwezig 
zijn, te benutten voor feitelijke 
investeringsactiviteiten. Het is 
interessant te vernemen, of de theorie 
van het investeringsgedrag kan 
worden uitgebreid met een 'incentive' 
die uitgaat van dit soort oproepen. 

Ik hoop dat dit het geval is. Daar 
zullen wij allen voordeel bij hebben. 
Het is de vraag, of het investeringsge-
drag zich op die manier laat leiden. 
Zoals uit allerlei publikaties van 
recente datum blijkt, worden de 
winsten van het bedrijfsleven bepaald 
nog niet onmiddellijk in investeringen 
van dezelfde omvang omgezet. Zij 
leiden zelfs tot een vergroting van de 
liquiditeitspositie van het bedrijfsle-
ven, zonder dat dit te zien geeft dat 
het tot hogere investeringen leidt. 

Sinds het verschijnen van de nota's 
zijn de omstandigheden op een paar 
punten gewijzigd, die op zich zelf wel 
met de teneur van beide nota's te 
maken hebben. 

Allereerst wijs ik erop dat men 
sinds het verschijnen van de spaarnota 
heel duidelijk kan zien dat de bespa-
ringen wel omhoog zijn gegaan. De 
spaarnota zelf is een enigszins beschrij-
vend stuk waaraan weinig politieke 
conclusies te verbinden zijn. De nota 
is echter duidelijk geschreven vanuit 
de teneur dat de besparingen structu-
reel aan de lage kant zijn geweest en 
dat deze omhoog moeten. Sinds een 
aantal jaren hebben wij een nationaal 
spaaroverschot. 

Zo wil ik althans het betalingsbalans-
overschot definiëren. Het is merk-
waardig, dat toen de spaarnota 
verscheen wij ervoor gewaarschuwd 
werden dat nationaal spaaroverschot 
niet te misinterpreteren. Het overschot 
zou een tijdelijke aangelegenheid zijn. 
Op het moment dat de investeringen 
weer zouden aantrekken zou het 
overschot als sneeuw voor de zon 
verdwijnen. Wij zitten nu echter al een 
paar jaar met dat overschot. 

Voorts werd verondersteld dat via 
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dat spaaroverschot de externe positie 
van de gulden zodanig zou zijn dat de 
rente kon dalen. Door die dalende 
rente zouden investeringen weer 
zodanig aangemoedigd worden dat 
het nationaal spaaroverschot vanzelf 
zou verdwijnen. Wij zitten nu al een 
paar jaar met dezelfde situatie. Toch 
is de verwachting allerminst uitgeko-
men. 

Ook de prognoses voor 1984 zijn 
zodanig dat wij met een nationaal 
spaaroverschot blijven zitten. Hoewel 
zo'n nationaal spaaroverschot als iets 
positiefs klinkt, weten wij eigenlijk 
allemaal dat zo'n overschot de 
uitdrukking van een slechte toestand 
van de Nederlandse economie is en 
van een gebrek aan binnenlandse 
bestedingen. 

Onder dat laatste worden natuurlijk 
de investeringen begrepen, daarover 
behoef ik natuurlijk geen misverstand 
te laten bestaan al is de vraag of 
investeringen zomaar uit zichzelf 
ontstaan en of er niet zoiets als 
afzetmogelijkheden tegenover 
moeten staan. Over die discussie wil 
ik echter op dit moment niet verder 
uitweiden. 

Ten aanzien van de nota beleggings-
voorschriften is de situatie enigszins 
gewijzigd. De nota beleggingsvoor-
schriften heeft aangehaakt op een 
motie van mijn toenmalige fractiege-
noot-De Graaf. De motie was ook 
ondertekend door de voorzitter van 
deze vergadering en door mij zelf. 
Daarin wordt gewezen op het feit dat 
de buitenlandse beleggingen van de 
institutionele beleggers een gering 
gedeelte vormen. 

Wat is nu het opmerkelijke? Ik geef 
toe dat het bij de buitenlandse 
beleggingen om een gering gedeelte 
gaat en dat het zich binnen bepaalde 
marges beweegt. Sinds het verschij-
nen van de nota zijn de institutionele 
beleggers in toenemende mate in het 
buitenland gaan beleggen. 

Dat maakt de relativerende kantteke 
ning in de nota over de buitenlandse 
beleggingen, op zich zelf toch wel tot 
een object van relativering of om het 
anders te zeggen: het is niet zo 
eenvoudig helemaal weg te waaien 
wat door de institutionele beleggers 
aan buitenlandse beleggingen 
plaatsvindt. Ik wijs er vooral op dat 
ten aanzien van de buitenlandse 
beleggingen er niet een evengrote 
tegenstroom aanwezig is. 

Mijnheer de Voorzitter! Op zich zelf 
is het omzetten van besparingen in 
investeringen een kwestie van het 
macro-economisch beleid. Zolang de 
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spaaroverschotten niet in investerin-
gen worden omgezet, kan men 
spreken van een falend macro-econe-
misch beleid. Ik wijs er echter nog-
maals op dat ik deze discussie niet bij 
deze gelegenheid wil aanzwengelen. 

Ik wijs er wel op dat in bedoelde 
nota's eigenlijk impliciet een paar 
veronderstellingen verborgen liggen 
die ik in dit debat toch wel wat 
uitdrukkelijker aan de orde wil stellen. 
Zonder dat het allemaal met zoveel 
woorden wordt gezegd, wordt in de 
spaarnota toch eigenlijk verondersteld 
dat er een soort structurele norm is 
voor de spaarquote die men in 
Nederland zou kunnen hebben. 

In vergelijking met jaren dat onze 
economie nog mooi groeide, zouden 
wij dus naar een bepaalde quote van 
het nationaal inkomen aan besparin-
gen moeten gaan. Ik hoop nu dat mijn 
leerboekwijsheid mij niet helemaal in 
de steek laat en wijs op het volgende. 
Met de veronderstelling dat er ook 
nog zoiets als een constante kapitaal-
coëfficiënt is, zou men kunnen 
veronderstellen dat in ieder geval de 
achtergrondgedachte van deze nota 
is, dat er een structurele groeivoet 
van onze economie is. Zoiets zou dan 
althans moeten bestaan. 

In het licht van een heel andere zaak 
is dit gegeven toch wel interessant. 
Dat betreft de discussie die in de 
studiegroep begrotingsruimte is 
gevoerd over een nieuwe begrotings-
norm. Ik heb gezien dat in publikaties 
wordt gesproken over een Ruding-
norm. Ik neem aan dat daarvoor ook 
best iets te zeggen is, hoewel ik mij 
afvraag of die begrotingsnorm al niet 
was vastgelegd door de desbetreffen-
de studiegroep begrotingsruimte 
voordat deze minister als bewindsman 
aantrad. 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik wil een misverstand voorkomen. 
In publikaties van de zijde van het 
ministerie van Financiën is nooit de 
term 'Ruding-norm' gebruikt. 

De heer Wöltgens (PvdA): Nee, nee, ik 
zeg ook niet dat u die norm voor zich 
opeist. Ik heb ook grote moeite met 
deze norm. Daarover komen wij nog 
wel eens een andere keer te spreken. 
Ik heb begrepen dat er ooit 
een regeringsstandpunt zal komen 
over het werk van die studiegroep 
begrotingsruimte. Dat standpunt 
wacht ik met veel belangstelling af. 
Wanneer men er echter vanuit gaat 
dat er zoiets als een structurele 
groeivoet van de Nederlandse 
economie is, dan zou men dat kunnen 
laten doorwerken in de norm die men 
laat gelden voor het begrotingsbeleid. 

Binnenlands geldwezen 
Nota beleggingsvoorschriften 
Spaarnota 

Dan kan je weer echt terug naar 
heel oude tijden, waarin je ervoor 
zorgt dat het begrotingsbeleid 'heen 
en weer gaat' rond de structurele 
groeivoet. Dan kan men weerteruggrij-
pen naar de begrotingsnormen die 
toen bestonden, maar dat waren in 
elk geval heel andere normen dan de 
norm die is vastgelegd in de voorstel-
len van de studiegroep begrotings-
ruimte. 

De heer Kombrink (PvdA): Wat is 
overigens mooier dan door anderen 
onsterfelijk te worden gemaakt? 

De heer Wöltgens (PvdA): De tweede 
impliciete veronderstelling in de 
nota's en de antwoorden van de 
regering is, dat het dalend beslag dat 
de overheid zich voorstelt in de 
komende jaren op de besparingen te 
leggen - dat betekent dat de overheid 
terughoudender zal optreden als 
vraagster van kapitaal - er vanzelf toe 
zal leiden dat de belangstelling voor 
het particuliere bedrijfsleven zal 
toenemen. 

Zo staat het ongeveer in een van de 
antwoorden en dat heeft mij een 
beetje verbaasd. Later in de beant-
woording blijkt namelijk dat er ook 
nog een ander alternatief voor 
beleggers is als zij niet bij de over-
heid terecht komen, namelijk het 
buitenland. Ik wees er zoeven al op 
dat in toenemende mate sprake is van 
kapitaalexport. 

Dit is natuurlijk in zekere zin een 
vorm van bewust beleid, ook om de 
rentestand te beïnvloeden. Het is 
echter niet vanzelfsprekend dat het 
terugtreden van de overheid de 
belangstelling van particuliere 
beleggers doet toenemen. Men kan 
zelfs het tegendeel beweren, met het 
oog op de ontwikkelingen in het 
verleden. 

In het antwoord wordt impliciet 
verondersteld dat er toch nog altijd 
sprake is van een 'crowding-out-effect', 
dat de overheid met haar grote beslag 
op de kapitaalmarkt in wezen de 
particuliere kapitaalvragers op de 
kapitaalmarkt wegduwt. Ik verwijs 
naar een artikel van De Galan, waarin 
stond dat de pensioenfondsen en de 
andere institutionele beleggers heel 
blij zijn met het feit dat de overheid 
zo'n grote kapitaalbehoefte heeft. 
Anders zouden zij waarschijnlijk 
kampen met een gebrek aan alterna-
tieven om op een goede manier te 
beleggen. Als de overheid op een 
geforceerde manier terugtreedt, is de 
kans niet denkbeeldig dat dit niet ten 
goede komt aan het particuliere 
bedrijfsleven. Het kan dan ook ten 
goede komen aan het buitenland. 

UCV35 
7 december 1983 35-7 



Wöitgens 

Als ik veronderstel dat de regering 
gelijk heeft met haar stelling dat het 
terugdringende kapitaalbeslag van de 
overheid leidt tot een dienovereen-
komstige vraag vanuit het particuliere 
bedrijfsleven, dan rijst er bij mij een 
vraag. Hoe komt dan eigenlijk de 
daling van de rente tot stand die het 
gevolg is van de daling van het 
financieringstekort? Als de terugtre-
dende vraag van de overheid volledig 
door het particuliere bedrijfsleven 
wordt gecompenseerd, dan zal de 
totale vraag toch ongeveer hetzelfde 
blijven? 

Hoe zit het dan met de daling van 
de rente? Ik neem hierbij aan, dat de 
rentedaling niet via een permanent 
nationaal spaaroverschot tot stand 
moet komen, waardoor je in feite 
altijd in staat bent om kapitaal te 
exporteren om daarmee de rente ten 
opzichte van het buitenland voortdu-
rend lager te laten worden. Zo'n 
permanent nationaal spaaroverschot 
is niet iets waarnaar je moet streven, 
behalve met betrekking tot het 
structurele 'gebeuren' inzake de 
ontwikkelingshulp. 

Naast het macro-economische 
beleid, kunnen er misschien ook 
institutionele factoren zijn die een rol 
spelen bij de vraag in welke mate het 
kapitaal daar terecht komt waar je het 
graag wilt hebben. De minister heeft 
zelf bij de uitreiking van de Sijthoff-prijs 
een uiteenzetting gehouden over de 
behoefte aan risicodragend kapitaal in 
de komende jaren en enige relative-
rende kanttekeningen gemaakt bij 
hetgeen de Raad voor Centrale 
Ondernemingsorganisaties had 
becijferd aan de eigen behoefte aan 
risicodragend kapitaal. 

Het is inderdaad opmerkelijk hoe 
snel die raad zijn berekeningen weet 
op te vijzelen. Een paar jaar geleden 
hebben wij een uitgebreide lezens-
waardige nota van diezelfde raad 
gehad en toen bleek de behoefte lager 
te zijn dan nu. Het is terecht dat de 
minister daarover wat 'dempende' 
opmerkingen heeft gemaakt. 

Ik kom nu terug op institutionele 
factoren, die er bij voorbeeld toe 
zouden kunnen leiden dat de sluizing 
naar het risicodragend kapitaal wat 
minder wordt. Een daarvan zou 
kunnen zijn dat van de besparingen in 
de afgelopen jaren in toenemende 
mate het aandeel van de contractuele 
besparingen groter is geworden en in 
elk geval zeer hoog is. Wat is nu het 
vervelende, hoewel begrijpelijk, van 
die contractuele besparingen. 

Voorzover het om pensioenfondsen 

en dergelijke institutionele beleggers 
gaat, wordt eigenlijk wettelijk vereist 
dat deze solide worden belegd. Een 
solide belegging wordt veelal vertaald 
als risico mijdend en dit is dus 
precies het tegenovergestelde van 
hetgeen waaraan naar onze mening 
zo'n grote behoefte bestaat, namelijk 
risicodragend kapitaal. 

Dit is toch een institutioneel 
probleem, dat mogelijk als remmend 
kan worden ervaren bij hetgeen wij 
nu signaleren aan toekomstige 
vermogensbehoefte bij het bedrijfsle-
ven? Men zou zich dus kunnen 
afvragen of die eis van solide beleg-
ging, die in de Pensioen-en spaarfond-
senwet en de Beleggingswet is 
vastgelegd, zich wel verdraagt met de 
te signaleren behoefte aan toekomstig 
risicodragend kapitaal. 

Naar aanleiding van de beleggings-
nota, wijs ik in dezen op het volgende 
dilemma. De regering zegt inzake de 
pensioenfondsen en andere institutio-
nele beleggers dat, als de samenleving 
vindt dat er, op welk gebied dan ook, 
meer risicodragend kapitaal moet 
komen - dit stond toevallig niet in de 
motie; dat is natuurlijk ook iets heel 
anders-of als men andere maatschap-
pelijke ontwikkelingen, bij voorbeeld 
sociale woningbouw, op gang wil 
brengen, de overheid daarvoor de 
taak op zich moet nemen, het risico te 
dragen. Dit moet dus via het budget-
mechanisme verlopen. 

Indien er risico's gelopen worden, 
moeten deze niet afgewenteld worden 
op toevallige particuliere pensioen-
fondsen of andere institutionele 
beleggers. De regering is dus in feite 
van mening, dat, als men woningbouw 
wil plegen of iets anders, niet aan de 
pensioenfondsen gevraagd mag 
worden, zo vriendelijk te zijn om 
daarvoor te zorgen. 

Men moet dan eerst naar die 
pensioenfondsen gaan, daarbij geld 
lenen, voor zover dit niet via normale 
middelen te verkrijgen is, en vervol-
gens dit geld gebruiken om die 
maatschappelijk gewenste ontwikke-
lingen tot stand te brengen. Ik weet 
niet of ik mij duidelijk uitdruk... 

Minister Ruding: Bedoelt u te zeggen 
dat dit het beleid is van de huidige 
regering of is dit een mogelijkheid die 
u voorstaat? 

De heer Wöitgens (PvdA): Nee, in de 
beleggingsnota zelf wordt het volgen-
de gezegd. Als de maatschappij 
bepaalde ontwikkelingen wenselijk 
acht, dan moet de verantwoordelijk-
heid daarvoor niet worden afgewen-
teld op toevallige pensioenfondsen of 

andere kapitaalverschaffers, maar 
moet men zelf dat risico nemen. 
Desnoods wordt er dan geleend, 
uiteraard tegen de geldende kapitaal-
marktrente, bij die verschaffers van 
kapitaal en neemt men dat risico 
geheel voor eigen rekening. 

Terugkerend naar de grote behoefte 
aan risicodragend kapitaal in de 
komende jaren, krijg je in wezen de 
volgende merkwaardige situatie. De 
overheid leent bij institutionele 
beleggers veel geld en dit wordt ten 
dele gebruikt bij voorbeeld voor 5,5 
miljard aan WIR-uitkeringen. 

Uit alle mogelijke onderzoeken blijkt 
dat die uitkeringen minder te maken 
hebben met het feitelijk tot stand 
komen van investeringen als wel met 
het gemakkelijker verkrijgen van 
bankkredieten, zeg dus maar: het 
stellen van een stukje eigen vermogen 
tegenover vreemd vermogen dat men 
bij banken wil lenen. Het is dus tot op 
zekere hoogte een versterking van de 
vermogenspositie. 

Ook is de volgende eigenaardige 
situatie mogelijk. De overheid leent 
geld op de kapitaalmarkt, bij voorbeeld 
bij institutionele beleggers, en stopt 
vervolgens enkele honderden miljoe-
nen in de Maatschappij voor industrië-
le projecten. De overheid wordt dan in 
wezen een intermediair tussen, zeg 
maar, het aanbod van risicomijdend 
kapitaal, dat door de institutionele 
beleggers wordt aangeboden en het 
doorsluizen van dat kapitaal naar 
organen en functies van het budget, 
waarin het meer risico zal dragen. 

Vindt zo geen merkwaardige 
omwegproduktie plaats? Is dat niet 
vreemd? In de loop van de jaren 
zestig en zeventig, de heilloze jaren 
waarin alles in de economie in 
Nederland zo'n beetje is scheefgelo-
pen, waren er vreemde mechanismen. 
Ik vraag mij af of dit, afgezien van de 
individuele huursubsidie en weet ik 
wat voor ellende door een hogere 
studietoelage, inkomensafhankelijke 
regelingen en andere mechanismen 
die de werking van onze economie zo 
hebben verpest, niet ook een van de 
mechanismen is, die helemaal fout 
zijn gelopen. 

Via het budgetmechanisme wordt 
in wezen de behoefte van het bedrijfs-
leven aan vermogen bevredigd. Is het 
niet veel beter - dat is het tweede 
alternatief; dat staat haaks op hetgeen 
in de beleggingsnota staat - dat de 
kapitaalverschaffers, de institutionele 
beleggers, niet de omweg via de 
overheid kiezen, maar dat zij het 
kapitaalvragend bedrijfsleven recht-
streeks voorzien van het kapitaal 
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Wöltgens 
waaraan men behoefte heeft? Dan 
kan de vraag worden gesteld - hierin 
faalt de nota - hoe dat georganiseerd 
kan worden. 

In het regeerakkoord van het 
kabinet-Van Agt-ll stond dat er 
overleg moest worden gevoerd met 
de institutionele beleggers - het ging 
toen over andere zaken dan het 
verschaffen van risicodragend 
kapitaal - en dat als dat niet lukte 
beleggingsvoorschriften zouden 
worden gegeven. Op dit punt zou 
men - dit staat haaks op de wetgeving 
zoals die nu luidt voor institutionele 
beleggers - kunnen zeggen dat een 
bepaald percentage van het te 
beleggen vermogen van deze beleg-
gers in de vorm van risicodragend 
kapitaal zou moeten worden belegd. 

Wij weten allemaal dat het slecht is 
om beleggingsvoorschriften op te 
stellen en dwang te gebruiken, en dat 
dit tot compartimentering van de 
kapitaalmarkt leidt. Ik ben daar zelf 
niet zo vreselijk bang voor. Ik heb een 
boekje dat vol staat met reguleringen 
van de vermogensmarkt. Wij hoeven 
niet vreselijk te schrikken van een 
klein beetje meer of minder regulering. 
Maar misschien denk ik daar te 
lichtvaardig over. 

Het gaat mij er echter om dat als 
men een overleg met de institutionele 
beleggers zou weten te bewerkstelli-
gen waardoor het aanbod van 
risicodragend kapitaal zou worden 
vergroot, dit naar mijn mening 
aansluit bij een ontwikkeling die 
feitelijk nu al aan de gang is. Staatsse-
cretaris Brokx overlegt al met de 
institutionele beleggers om te kijken 
of zij willen beleggen in woningbouw. 
De institutionele beleggers hebben 
geen maatschappelijke doelstelling. 

Hun doelstelling is een solide 
belegging. Toch worden zij door De 
Nederlandsche Bank en anderen 
betrokken bij de reddingsoperatie van 
de Westland-Utrecht hypotheekbank 
om zodoende het vertrouwen in het 
Nederlandse kredietwezen overeind te 
houden. Bij deTilburgsche Hypotheek-
bank heeft even gespeeld of niet 
andere institutionele beleggers zo 
vriendelijk zouden willen zijn om aan 
de redding - echt uit maatschappelijke 
doelstellingen; niet omdat zij er zelf 
zo veel beter van zouden worden, 
maar om het beeld van Nederland 
naar buiten te redden - mee te doen. 
Binnen de FNV is een discussie aan 
de gang over de vraag of pensioen-
fondsen niet meer gericht zouden 
moeten worden op maatschappelijke 
doelstellingen in plaats van puur op 
de oorspronkelijke doelstellingen. 

Er is dus een ontwikkeling gaande 
om - de financiering van de Maat-
schappij voor industriële projecten 
heeft dat ook laten zien - de institutio-
nele beleggers en pensioenfondsen te 
betrekken bij iets dat ook maatschap-
pelijk van belang is. Er is dus sprake 
van een vermaatschappelijking van de 
gigantische kapitaalophopingen die 
bij institutionele beleggers plaatsvin-
den. 

Dat leidt weer tot een andere vraag. 
Wij kennen ten aanzien van de 
geldmarkt, de kredietverlening en het 
bankwezen - de heer Kombrink heeft 
er al over gesproken - de Wet toezicht 
kredietwezen. Behalve het bedrijfseco-
nomisch toezicht, kennen wij ook een 
vorm van sociaal-economisch toezicht, 
waarbij het handelen van onder 
andere banken wordt getoetst aan de 
vraag of er niet te veel krediet wordt 
verleend en of de inflatie niet wordt 
aangewakkerd enzovoort. 

De vraag zou kunnen rijzen of het 
handelen van institutionele beleggers, 
die een gigantisch onderdeel uitmaken 
van de kapitaalmarkt, alleen getoetst 
moet worden aan bedrijfseconomische 
criteria, zoals de solvabiliteits- en 
soliditeitseis, of ook in een zekere 
mate aan sociaal-economische 
criteria. Ik wil de minister het volgende 
vragen. Ik wil daarover eventueel in 
tweede termijn een motie indienen. 

Is hij bereid ertoe over te gaan om 
overleg te plegen met de institutionele 
beleggers om ertoe te komen dat deze 
beleggers meer dan nu uit hun 
normale taak voortvloeit - er moet 
ook worden bekeken in welke mate 
dat wettelijke voorschriften daartoe 
een belemmering zouden kunnen 
vormen - hun activiteiten richten op 
hetgeen de regering, eventueel in 
overleg met de Kamer, als een 
belangrijke doelstelling ziet? 

Ik zou mij bij voorbeeld volstrekt 
kunnen vinden in hetgeen de minister 
heeft gezegd over het verschaffen van 
risicodragend kapitaal en over de 
vermogensbehoefte die in de komende 
jaren opkomt. De minister staat voor 
het probleem, het verschaffen van 
risicodragend kapitaal op de een of 
andere manier te stimuleren. Er was 
sprake van een heilloze motie van het 
CDA en de VVD, beogende fiscale 
faciliteiten voor toekomstige en 
bestaande aandeelhouders.... 

De heer Van lersel (CDA): Kunt u even 
toelichten waarom die motie 'heilloos' 
zou zijn? 

De heer Wöltgens (PvdA): In de eerste 
plaats kost zoiets veel geld en in de 
tweede plaats helpt het allemaal niets 
als je langs veel goedkopere en betere 

wegen zou kunnen werken. Niet via 
het fiscale en het budgetmechanisme, 
maar in overleg met institutionele 
beleggers zou je het aanbod van 
risicodragend kapitaal groter kunnen 
maken. 

Voorzitter! Ik wil nog voor een 
puntje de aandacht van de minister 
vragen. De winstuitkering van De 
Nederlandsche Bank heeft mijn 
belangstelling gewekt. Op 13 juli 1978 
heeft minister Andriessen een brief 
gestuurd aan de Tweede Kamer, 
waarin hij stelde: tot nu toe namen 
wij verliezen, die werden geleden op 
koersverschillen, voor onze rekening. 
Die rekening was tot f 1,6 miljard 
opgelopen in 1978. 

Afgesproken werd, omdat het hele 
internationale monetaire stelsel in het 
ongerede was geraakt - er was geen 
sprake meer van vaste wisselkoersen 
en van een vaste goudprijs, onder 
andere - dat de vordering van f 1,6 
miljard zou worden geschrapt, 
waartegenover stond dat een herwaar-
dering van het goud mocht plaatsvin-
den. Het bleek dat het jaar erop het 
goud f3 miljard hoger werd gewaar-
deerd. 

Stel dat de afspraken, zoals zij voor 
1978 luidden, gehandhaafd waren. 
Het blijkt dat De Nederlandsche Bank 
per saldo in al die jaren een winst van 
enkele honderden miljoenen zou 
hebben gemaakt op de valutatransac-
ties. Stel verder, dat in de koersschonv 
melingen de ontwikkeling zou zijn 
betrokken van de koersschommelin-
gen, die zich met betrekking tot de 
goudvoorraad hebben voorgedaan, 
en dus daarin ook betrokken zou zijn 
wat in de herwaarderingsverschillen-
rekening van De Nederlandsche Bank 
is opgenomen. 

De winstuitkering van De Nederland-
sche Bank zou dan sinds 1978 heel 
hoog hebben kunnen zijn, zonder dat 
je kan zeggen dat daarmee afbreuk 
wordt gedaan aan de regeling, die 
voor 1978 bestond. Ik verneem graag 
of de minister een korte evaluatie kan 
geven van de afspraken, die in 1978 
zijn gemaakt. Ziet hij kans om een 
voor de schatkist voordeliger herzie-
ning van de regeling tot stand te 
brengen? 

Minister Ruding: Bedoelt u, wanneer 
u spreekt over winsten, dan gereali-
seerde winsten of herwaarderingen 
op activa? Dit is belangrijk voor de 
analyse van uw vraag. 

De heer Wöltgens (PvdA): Voorzitter. 
Voor 1978 hadden de winsten en 
verliezen - het voor rekening komen 
van de schatkist - ook te maken met 
herwaardering. Als valuta minder 
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Wöltgens 
waard werden en men erop verloor, 
moest de schatkist dokken, ook al was 
er puur sprake van een herwaardering. 
Als men dat sinds 1978 zo gelaten had 
en geen andere afspraak had gemaakt, 
zou de rekening er anders hebben 
uitgezien. Ik wil graag weten in welke 
mate dit ten voordele of ten nadele van 
de schatkist zou zijn uitgevallen. 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook van de zijde van het 
CDA wordt het zeer op prijs gesteld, 
dat het gebied van het binnenlands 
geldwezen, dat vaak wat wordt 
achtergesteld, vandaag in al zijn 
volheid aan de orde wordt gesteld. 
Wij danken de voorganger van de 
minister voor de nota's die hij op 
verzoek van de Kamer heeft gemaakt 
en die rechtstreeks aanleiding hebben 
gevormd voor deze UCV, te weten de 
spaarnota en de nota beleggingsvoor-
schriften. 

Wij danken deze minister en vooral 
ook zijn apparaat voor de geweldige 
inspanning die zij hebben gepleegd in 
verband met het beantwoorden van 
de vragen, zowel wat de onderwerpen 
die thans aan de orde zijn als de 
kwestie van de Tilburgsche Hypotheek-
bank en de Wet toezicht kredietwezen 
betreft 

Ik wil mijn betoog dan ook beginnen 
met iets te zeggen over de Tilburgsche 
Hypotheekbank. Daarna zal ik spreken 
over het onderwerp verzekeringen en 
assurantiebemiddelingen. Vervolgens 
zal ik enige opmerkingen maken over 
de spaarnota en de nota beleggings-
voorschriften, met daaraan gekoppeld 
het een en ander over de beurs. 

De nieuwe Wet toezicht kredietwe-
zen is van kracht geworden op 1 
januari 1979. Voor de hypotheekban-
ken zijn enkele bepalingen daaruit pas 
van kracht geworden op 1 januari 
1980. Er werd bovendien een over-
gangsregeling van drie jaar voorzien. 
In deze periode valt de déconfiture 
van de Tilburgsche Hypotheekbank, 
de eerste onder de hypotheekbanken 
en, naar ik hoop, ook de laatste. 

Aan de orde is onzes inziens 
vandaag de vraag of aan de hand van 
de ervaringen, die wij met de Tilburg-
sche Hypotheekbank hebben opge-
daan, moet worden beoordeeld of het 
toezicht van De Nederlandsche Bank 
niet sluitend is of dat bepalingen van 
de Wet toezicht kredietwezen ontoerei-
kend zijn dan wel dat zowel de 
controlepraktijk én enkele bepalingen 
in de Wet toezicht kredietwezen 
onbevredigend zijn geregeld. 

Wij realiseren ons ten volle, dat het 
hierbij om een uitermate complexe 
materie gaat, waarin de onderzoek-
commissie van de Vereniging Effecten-
bezit bijzonder veel nuttig werk heeft 
gedaan en ook bijzonder veel heeft 
blootgelegd, zowel wat achterhaling 
van feiten als een analyse van 
verantwoordelijkheden betreft. 

Wij achten dit onderzoek een goede 
zaak, omdat het immers gaat om een 
zeer groot goed: de bescherming van 
crediteuren. In dit geval is het bijzonder 
schrijnend, omdat er veel kleine 
crediteuren in het geding zijn. Het 
toezicht van De Nederlandsche Bank 
moet met het oog daarop goed zijn 
geregeld. 

In de Wet toezicht kredietwezen 
staat de bescherming van crediteuren 
centraal. Daarnaast is het vertrouwen 
van het publiek vitaal, zowel in het 
verleden als met het oog op de 
toekomst. 

Wij signaleren een bestuurlijk 
dilemma. Aan de ene kant moet het 
toezicht van De Nederlandsche Bank 
zeer effectief zijn, maar aan de andere 
kant mag het toezicht niet met zich 
brengen, dat de bank op de stoel van 
de ondernemer gaat zitten. 

De rode draad door de discussie die 
wij nu enkele maanden hebben 
gevoerd is: tot hoever reikt de 
verantwoordelijkheid van de bank, in 
acht nemende dat het volgens de 
regel van de wet een toezicht 'at 
arm's length' is en repressief? De 
bank stelt zich blijkens de beantwoor-
ding van de vragen door de minister 
en ook blijkens de persconferentie 
van de president van De Nederland-
sche Bank limitatief en formeel op. 
Dat is de ene kant en aan de andere 
kant staan critici die meer eigen 
initiatief van de bank in deze zaak 
geboden achten. 

Naar onze mening is er in dit 
concrete geval voldoende aanleiding 
geweest, zeker wanneer wij dit 
achteraf analyseren, voor een actievere 
interventie van de kant van de bank 
zonder dat daarmee de vrijheid van 
het bankwezen geweld zou zijn 
aangedaan. Dit blijkt impliciet ook uit 
de opstelling van de president van De 
Nederlandsche Bank op zijn perscon-
ferentie van 19 oktober jongstleden. 
Hij werpt aan de ene kant alle schuld 
aan de ondergang van de Tilburgsche 
Hypotheekbank van zich, maar werkt 
aan de andere kant wel aan een 
verscherping van de controle. 

Hij merkt onder andere op dat 
overwogen wordt, een intensievere 
controle door de accountantsdienst 
van de bank door te voeren. Langs 

andere wegen is ons ter ore gekomen 
dat men ook actief bezig is met het 
werven van meer en wellicht ook 
beter personeel. Hij overweegt - hij is 
er in feite al sinds 1982 mee bezig -
beter overleg met externe accountants 
wat betreft frequentere en meer 
diepgaande samenwerking. 

Hij heeft melding gemaakt van de 
maandelijkse en driemaandelijkse 
rapporten aan de bank door de 
hypotheekbanken, die voorzien 
moeten zijn van een goedkeurende 
accountantsverklaring. Er is verder 
gerept over een herziening van de 
Wet toezicht kredietwezen. 

De publikatie van het rapport-VEB 
heeft tot kritiek geleid. Ook hier 
signaleren wij een bestuurlijk dilemma. 
Aan de ene kant mag de vertrouwens-
basis van het geldwezen niet worden 
ondermijnd. Aan de andere kant zijn 
er misstanden gesignaleerd waarvan 
men in de openbaarheid kennis wilde 
geven. Naar onze mening is de 
publikatie van het rapport niet onjuist 
geweest. Het onderzoek werd uitge-
voerd door een onafhankelijke 
commissie. Ons is ter ore gekomen 
dat vooral kleinere banken en spaar-
fondsen op een rechttrekking van 
zaken hebben aangedrongen. 

Verder neemt de kritiek op de 
publikatie geenszins de aanleiding 
voor het onderzoek weg. Uiteindelijk 
geven de conclusies fraude en 
wanbeheer aan. Voorts geldt welis-
waar, dat vertrouwensbasis en 
geheimhoudingsplicht het geldwezen 
beheersen en dat deze niet mogen 
worden ondermijnd, echter, waar 
zaken evident verkeerd lopen, moet er 
in onze maatschappij openheid 
worden betracht. 

Dit behoeft geenszins uit te lopen 
op een heksenjacht, maar er dient een 
basis te zijn voor een zakelijke 
beoordeling van wat er is mis gegaan. 
Er moet nagegaan worden, of er nog 
ruimte is voor genoegdoening van de 
crediteuren. Vooral gaat het ten slotte 
om een preventieve werking, gericht 
op de toekomst, en om een eventuele 
aanpassing van de wetgeving en de 
toepassingsprocedures ter zake. 

Vervolgens kom ik tot een globale 
vergelijking van het VEB-rapport en 
de antwoorden van minister Ruding. 
Ik kom daartoe om de eenvoudige 
reden dat tot nu toe buiten genoemd 
rapport en enkele verspreide artikelen 
vrijwel niet ter zake is gepubliceerd. 
Omdat het rapport van deze onafhan-
kelijke commissie verscheen, hebben 
wij een uitgebreide vraagstelling aan 
de minister voorgelegd om zijn visie 
te vernemen. 
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Welnu, uit die antwoorden komt 
een andere invalshoek naar voren. 
Rijnvos c.s. concluderen dat De 
Nederlandsche Bank, gelet op haar 
verantwoordeli jkheid en de daarbij 
behorende aansprakelijkheid, op 
grond van de Wet toezicht kredietwe-
zen, in gebreke is gebleven. 

De minister concludeert daarente-
gen in een aantal antwoorden, dat De 
Nederlandsche Bank op grond van 
dezelfde wet precies heeft voldaan 
aan de formele vereisten. Eigenlijk 
gispt de minister in geen enkel 
antwoord het optreden of het nalaten 
van de bank. 

Intussen is het duidelijk dat ook de 
minister op onderdelen onze opvatting 
onderschrijft, dat aan een aanscher-
ping van de wet en aan een verbetering 
van sommige procedures niet te 
ontkomen valt, echter, klaarblijkelijk 
biedt de wet een mogelijkheid tot 
ruime interpretaties. Onzes inziens is 
die mogelijkheid te ruim. 

Ik voeg hieraan toe, dat dit feit op 
zichzelf nog geen voldoende titel 
oplevert voor een aanpassing van de 
wettelijke voorschriften. In ieder geval 
zal er volledige overeenstemming 
moeten bestaan over de uitvoerings-
modaliteiten. 

Buiten formele argumenten voert 
de minister onder meer ter verweer 
aan, dat de hypotheekbanken eerst 
per 1 januari 1979 onder toezicht van 
De Nederlandsche Bank zijn gesteld, 
een overgangsregeling was voorzien 
en dat de gehele toepassing van de 
wet voor hypotheekbanken pas op 1 
januari 1980 een feit werd. Dit betekent 
dat pas toen werd voldaan aan de eis 
van de benoeming van een tweede 
deskundige directeur en van de 
bedrijfseconomische rapportage. Het 
is overigens ironisch gelopen met de 
hypotheekbanken. Het onder toezicht 
stellen daarvan bij De Nederlandsche 
Bank was in 1978 bepaald niet 
onomstreden. 

Het CDA, bij monde van mijn 
toenmalige fractiegenoot Van Amels-
voort, was voor. Daarvoor noemde de 
heer Van Amelsvoort drie argumenten. 
In de eerste plaats zijn die banken ook 
geldscheppend. In de tweede plaats: 
crediteuren behoeven gelijke bescher-
ming als crediteuren van handelsban-
ken. In de derde plaats is bedrijfseco-
nomisch toezicht nodig, ten einde 
concurrentievervalsing ten opzichte 
van andere banken te voorkomen. 

Eveneens is het ironisch dat juist in 
die dagen een deconfiture van 
hypotheekbanken wegens de absoluut 
geachte zekerheid van rechtstitels het 

minst verwacht werd. Inmiddels en 
niet snel daarna zijn drie grote 
hypotheekbanken in enorm grote 
problemen gekomen. 

De beoordeling van de situatie van 
de hypotheekbanken in relatie tot de 
Wet toezicht kredietwezen is in dezen 
van belang, immers, voor die ti jd 
vielen zij onder een ander toezicht. 
Volgens de ervaring van de hypotheek-
banken bleek in de loop der jaren een 
privaatrechtelijke basis echter niet 
voldoende te zijn, omdat die niet 
voldoende werd geacht voor de 
bescherming van pandbrieven. 

De desbetreffende vereniging heeft 
toen gestreefd naar publiekrechtelijke 
bescherming. Die is per 1 januari 1979 
verkregen. Deze bescherming is 
onderwerp van een diepgaande 
discussie geweest tussen betrokkenen 
en in de Kamer. Die heeft geleid tot 
nieuwe solvabiliteits- en liquiditeitscri-
teria, welke waren en zijn geënt op die 
welke worden aangehouden voor de 
handelsbanken. De nieuwe regels 
leiden overigens globaal tot dezelfde 
uitkomsten als de tot dan toe gehan-
teerde solvabiliteitscriteria van de 
Vereniging van hypotheekbanken. 

Bij de behandeling in de Kamer in 
1978 is ook een soepel vergunningen-
beleid toegezegd. Ook dat is in 
verband met wat er later volgde niet 
onbelangrijk. 

Ingevoerd is de 'grote-posten'-rege-
ling in verband met een bepaalde 
vorm van risicospreiding. Daarnaast 
is er een verschuiving van 'passief'-
naar 'actief'-toetsing. Ik wil graag het 
oordeel van de minister weten over 
het praktische functioneren van deze 
verschoven uitgangspunten in relatie 
tot de praktijk daarvoor. 

Intussen is duidelijk geworden dat 
de Tilburgsche Hypotheekbank zich 
niet aan de grote-postenregeling heeft 
gehouden en gefraudeerd heeft met 
taxaties, die kant noch wal raakten. 

Dit levert een afwijking op van 
zowel de normen van De Nederland-
sche Bank als die van de statutaire 
normen van de Vereniging van 
hypotheekbanken. Die heeft een 
buitengewoon schadelijk effect 
opgeleverd voor pandbrieven, 
waarvan voor f 8 miljard uitstaat en 
daarvan weer f 4 miljard in het 
buitenland. Het loont misschien de 
moeite, als de minister in zijn antwoord 
ook het licht laat schijnen op het 
aspect inzake het buitenland. 

Wij erkennen ten volle dat een 
nieuwe wetgeving en nieuwe onder-
werpen, in casu hypotheekbanken, 
een inwerktijd vragen. Toch beroept 
de minister zich daarop in slechts zeer 

lichte mate bij zijn antwoorden. Hij 
acht dit klaarblijkelijk geen onoverko-
melijk probleem. De antwoorden zijn 
daarom zo belangrijk omdat zij een 
algemene strekking hebben ten 
aanzien van het functioneren van het 
toezicht, ook in algemene zin. De 
toetsing daarvan zal dienen plaats te 
vinden aan de hand van de criteria: 
bescherming crediteuren, vertrou-
wensbasis geldwezen en vrijheid van 
opereren van banken met als belang-
rijke doelstelling instandhouding van 
de concurrentie. 

Ik heb reeds gezegd dat De Neder-
landsche Bank in het onderhavige 
geval alerter zou hebben moeten 
reageren. 
Vanzelfsprekend staat de zaak van de 
Tilburgsche Hypotheekbank op 
zichzelf, gezien haar geheel eigen 
aspecten. Daar lopen ook duidelijke 
kwesties met structurele aspecten 
doorheen. Daarom levert dit zowel 
een voorbeeldfunctie als een toets-
steen voor de toekomstige praktijk op. 

Globaal is de misère in de tijd te 
onderscheiden in de periode vooraf-
gaand aan 18 november 1980 tot 21 
april 1981 en van die datum tot het 
moment van faillissement. Tot 21 
april 1981 werd de scepter gezwaaid 
door Bouman. Er ontstaat dan de 
prachtige beschrijving van het proces 
van 'draaien en schuiven'. Daarop 
behoef ik nu niet verder in te gaan. 
Immers, dat is al in extenso beschre-
ven. Het begin van de problemen was 
er al in 1978, voor de inwerkingtreding 
van de wet. 

leder gat werd met een nieuw gat 
gevuld en intussen werd daaraan nog 
flink verdiend. Het resultaat was: 
dubieuze debiteurenposten van grote 
omvang en geen fatsoenlijke taxatie-
rapporten. Collega Kombrink heeft 
hierover al enkele indringende vragen 
gesteld. 

Wat er ook van zij, de criteria 
bancaire deskundigheid en betrouw-
baarheid waren zonder overgangster-
mijn reeds per 1 januari 1979 van 
toepassing. Weliswaar is er een 
soepele toepassing van toelatingsei-
sen in het algemeen en in het bijzonder 
voor vakbekwaamheid en betrouw-
baarheid, maar dit neemt niet weg dat 
de toepassing in reële situaties moet 
plaatsvinden. Uit de beantwoording is 
ons niet gebleken dat hierop in het 
bijzonder is gelet. 

Vervolgens kwam in 1980 in het 
proces van 'draaien en schuiven' de 
zaak-Kodam, met als gevolg een 
justitieel onderzoek en een inval van 
de FIOD in Leeuwarden op 10 novenv 
ber. De Nederlandsche Bank zond een 
van haar accountants en verder 
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gebeurde er niets. Tegelijkertijd 
begon de praktijk van 'stallen en 
parkeren', ook in extenso beschreven. 
Het heeft toen nog van november 
1980 tot eind april 1981 geduurd, 
voordat formeel werd vastgesteld dat 
de Tilburgsche in ten minste zeven 
gevallen de 'grote posten'-regeling 
had overschreden. 

In de tussentijd werden verliesge-
vende praktijken voortgezet. Een 
totale wanorde bij de Tilburgsche 
Hypotheekbank is later aangetoond. 
Ondertussen werd de directeur echter 
gehandhaafd, werden posities van 
andere personen gewaarborgd en is 
de transactie van de Technische Unie 
doorgegaan. 

Wanorde bleek ook nadat De 
Nederlandsche Bank terecht had 
ingegrepen op 22 april 1981. Zij 
voorzag toen een post van 18 miljoen 
gulden, te bekostigen door andere 
hypotheekbanken. Later bleek deze 
veel te laag te zijn. Verder bleek er 
voortdurend wantrouwen te zijn bij 
institutionele beleggers en banken in 
de continuïteit van de bank. Het 
onderzoek van de RABO resulteerde 
later in de conclusie dat de Tilburgsche 
één kluwen warboel was. 

De Nederlandsche Bank gaat af op 
de externe accountant en ook op de 
directie en de raad van commissaris-
sen. Dit is het formele in de 
benadering die ons uit de beantwoor-
ding van de minister tegemoettreedt. 
De externe accountant is een uitermate 
belangrijke figuur, waarop ik straks 
terugkom. Er waren gesprekken met 
de directie en de raad van commissa-
rissen, van wie later is gebleken dat zij 
de zaak oplichtten of niet op de 
hoogte waren. Er kwam geen nader 
onderzoek. 

Later kwam de stallingsoperatie 
Onroco, een gebruikelijke gang van 
zaken, aldus de minister. In dit geval 
verwerd het 'stallen en parkeren' 
wegens het dubieuze karakter van 
debiteuren tot een parkeerbaan. 
Bovendien was Onroco niet gevestigd 
op basis van stukken. Wel kan 
instemming van De Nederlandsche 
Bank feitelijk worden vastgesteld. 

Een derde punt uit 1981 is de 
prospectus, misleiding van het 
publiek op vrijwel alle punten. De 
minister schrijft in zijn beantwoording 
dat de prospectus melding maakt van 
de noodzaak tot het treffen van 
voorzieningen tot ruim 20 miljoen 
gulden na belastingen en dat De 
Nederlandsche Bank voor het overige 
niets met de prospectus van doen 
heeft. Ik ga niet op zijn argumentatie 

in, maar hij zal het ermee eens zijn dat 
de bank uitgaat van een reëel perspec-
tief op continuïteit bij de emissie 
waarvoor een prospectus wordt 
uitgegeven. Gezien het judicium van 
andere geldinstellingen was dit uiterst 
twijfelachtig. 

De Tilburgsche Hypotheekbank 
sukkelde door tot juni 1982. Tot dan 
toe werd steeds gehoopt dat de 
voorziening algemene risico's vol-
doende sterk zou blijken en dat 
herstel van de positie zich zou 
aandienen. Het lijkt erop dat De 
Nederlandsche Bank steeds aarzelde, 
omdat een te plotselinge deconfiture 
de zaak nog erger kon maken. Ove-
rigens is dit een legitieme afweging. 
Inmiddels werden gegadigden 
gezocht voor overneming van het 
bedrijf en begon de periode van het 
memorandum van de RABO, waarover 
ook genoeg is geschreven. 

Op 30 juni werden de gegadigden 
voor een vangnet bijeengeroepen. Zij 
werden in een situatie van slikken of 
stikken gebracht en weigerden dus. 
Hierop volgde de noodregeling. Wij 
zijn van mening dat in de zomer van 
1982 een grote kans is gemist, omdat 
toen de laatste mogelijkheid bestond 
de belangen van crediteuren op een 
fatsoenlijke manier veilig te stellen. 
Men heeft toch overhaast gehandeld. 
Hierin ligt wellicht de grootste fout 
van De Nederlandsche Bank. 

Bij de beoordeling zie ik twee 
'scharnieren', die onderling met 
elkaar samenhangen. Het eerste is de 
wijze waarop de informatie wordt 
verstrekt aan en verwerkt door de 
bank. Het tweede is hoe ver de bank 
mag en moet gaan in het toezicht. 

De accountant, Van Dien & co, heeft 
weliswaar onder voortduring bezorgd-
heid uitgesproken, maar heeft niet 
echt aan de bel gehangen. Het is 
duidelijk dat Van Dien zwak uit de verf 
komt. Hij lijkt behoorlijk om de tuin te 
zijn geleid en lijkt te zwijgen waar hij 
had behoren te spreken, niet alleen 
ten opzichte van de bank maar ook 
ten opzichte van de organen van de 
vennootschap. Het is duidelijk dat 
hierbij weinig ruggegraat is getoond. 

Een punt van bijzonder belang is de 
geheimhoudingsplicht. Laat ik dit 
toelichten aan de hand van de brief 
van 15 februari 1980, die niet door de 
bank is ontvangen doordat de 
directie van de Tilburgsche Hypotheek-
bank die brief niet heeft doorgestuurd. 
Zo is dat ook met andere gegevens 
gegaan. Het spreekt vanzelf dat 
geheimhouding zeer belangrijk is. 

Indien de bank echter zo sterk op 
een externe accountant moet steunen, 

krijgt diens rapportage een semi-offi-
cieel, semipubliek karakter. Dan komt 
de geheimhouding in de privaatrech-
telijke verhouding tussen accountant 
en bank in een ander licht te staan. Dit 
heeft ook te maken met het begrip 
'desgevraagd' dat in de vragenstellerij 
voortdurend opdoemt. Lost het 
'desgevraagd meer inlichtingen 
verschaffen' aan de bank de zaak op? 

De bank is, zo is meegedeeld, al 
sinds 1982 in overleg met de Vereni-
ging van Accountants. Hoe verloopt 
dat overleg? In ieder geval hebben de 
bank en Van Dien in commissie een 
verkeerde beoordeling gemaakt. 
Goedkeurende accountantsverklarin-
gen bij ondeugdelijke jaarrekeningen 
kunnen niet anders dan kritiek 
oproepen. 

De directie was voorts overal 
scheef: in halfjaarberichten, jaarreke-
ningen en directieverslagen. Uit het 
hele beeld komt ook de raad van 
commissarissen als uitermate zwak 
naar voren, met als twee voornaamste 
fouten een verkeerde voorlichting aan 
de vergadering van aandeelhouders 
en eveneens via de jaarstukken en de 
prospectus. 

Bij dit alles rijst de vraag hoe de 
bank de verkregen informatie verwerkt, 
die volgens de minister niet alleen 
van formele maar ook van informele 
aard is. De vragen hierover zijn niet 
geheel duidelijk beantwoord. De 
interne procedure wijst op een 
verwerking op basis van gegevens die 
langs formele weg zijn verkregen, 
zoals de maandelijkse balanscijfers, 
halfjaarberichten, jaarrekeningen en 
overleg met de accountant. 

De verklaring dat een intensivering 
en verdieping hierbij nodig zijn toont 
aan dat ook de bank zelf niet ingeno-
men is met de huidige gang van 
zaken. Dat kan ook niet. De feiten 
wijzen zonder meer in de richting van 
een meer actieve rol van de bank, 
zowel met het oog op crediteuren als 
ter bevestiging van het eigen gezag. 

Hoe ver mag en moet de bank gaan 
in het toezicht en in de aard daarvan? 
Deze vraag is van belang met het oog 
op de vertrouwensbasis in het 
Nederlandse geldwezen, de bescher-
ming van de crediteuren en de 
handhaving van de vrije manoevreer-
ruimte van de bankinstellingen. De 
executieve leiding van ondernemingen 
kan nooit worden vervangen. Het 
toezicht kan ook geen absolute 
waarborg bieden voor het kunnen 
nakomen van verplichtingen. Dat valt 
af te leiden uit een aantal argumenten. 

Een absolute garantie zou 
de vrijheid, de concurrentie en het 
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verschil van de marktbenadering bij 
kredietinstellingen wegnemen. Een 
absolute garantie zou voorts een 
collectief garantiefonds, zoals dat nu 
tussen de handelsbanken bestaat, 
overbodig maken. Het toezicht ten 
slotte is repressief, niet preventief, 
echter, het ligt natuurlijk voor de hand 
dat dreigende situaties zo veel 
mogelijk moeten worden vermeden. 

Dit impliceert dat de bank zich een 
oordeel moet vormen over de interne 
accountancy en over het interne 
beleid. Wat de betrouwbaarheid van 
de rapportage betreft, moet zij kunnen 
bouwen op de externe accountant, 
eventueel aan te vullen via eigen 
informatiebronnen. 

Volgens de antwoorden die de 
minister ons gegeven heeft, is de 
aansprakelijkheid van De Nederland-
sche Bank, buiten een tamelijk 
formele benadering, nogal gering. 
Dan doet zich echter meteen de vraag 
voor, wat de reële betekenis van het 
toezicht is als kleine en grote beleggers 
op naam en faam van bankinstellingen 
vertrouwen, omdat er toezicht van De 
Nederlandsche Bank is. 

Er bestaat dan wel geen formele 
aansprakelijkheid, maar er worden 
wel verwachtingen gewekt en dus is 
er een afgeleide verantwoordelijkheid. 
Het is juist dat pandbriefhouders hun 
rechten niet op de bank kunnen 
verhalen. Vandaar ook mijn reserves 
tegen de oplossing van de heer 
Rijnvos. Slechts bij geregistreerde 
pandbrieven moet beroep op het 
collectief garantiefonds mogelijk zijn. 

Dit is overigens een privaatrechtelij-
ke afspraak. Niettemin is het wel de 
vraag of de rechter De Nederlandsche 
Bank niet marginaal kan toetsen. In 
Frankrijk en in de Bondsrepubliek 
Duitsland bestaat deze mogelijkheid 
wel. In ons land zijn overeenkomstige 
gevallen van onrechtmatige overheids-
daad bekend waar de overheid 
verwachtingen heeft gewekt dat 
sprake is van een betrouwbare 
situatie. 

Dit zou ook marginale toetsing door 
de rechter impliceren van de Wet 
toezicht kredietwezen, zoals ook in het 
antwoord op vraag 24 wordt erkend. 
Als de wet als hoofddoel heeft de 
bescherming van crediteuren en er 
ligt een centrale rol voor De Nederland-
sche Bank in besloten, dan is er tot op 
zekere hoogte medeverantwoordelijk-
heid. 

Uit de wetstekst valt niet te conclu-
deren om welke precieze beperking 
van het uitgeoefende toezicht het 
gaat. Weliswaar staan in de tekst 

enkele formuleringen die op het 
eerste gezicht weinig verplichtend zijn 
zoals 'De bank kan...' en dan volgen 
een aantal dingen die de bank kan 
doen, maar niet behoeft te doen. 
Bovendien staat in de tekst ook het 
woord 'desgevraagd'. 

Dit neemt echter niet alle verant-
woordelijkheid ten aanzien van 
crediteuren weg. Zou dat zo zijn, dan 
zou het toezicht ook zonder effect 
blijven ten aanzien van de te controle-
ren instellingen. De beantwoording 
van vraag 17a binnenlands geldwezen 
legt daarbij mijns inziens wel terecht 
een bestuurlijk dilemma bloot, 
namelijk dat het accent op de crediteu-
renbescherming ligt, maar dat de 
crediteur niet van elk risico kan 
worden gevrijwaard. Dit levert dus 
een bepaalde vorm van vrije weging, 
'freies Ermessen' door de bank op. 

Ten aanzien van de aard van het 
toezicht is een meer marktgerichte en 
door de markt gevoede benadering 
door De Nederlandsche Bankgeboden. 
Cijfers en resultaten zeggen lang niet 
alles. Er ligt wellicht geen formele 
verantwoordelijkheid voor de prospec-
tus, zoals de minister stelt, maar er 
kan wel sprake zijn van misleidende 
presentatie aan het publiek. De bank 
heeft ervoor zorg te dragen dat dit 
wordt vermeden. 

De FIOD-inval van november 
1980 heeft uitsluitend overleg 
met de accountant en de 
directie van de Tilburgsche Hypotheek-
bank opgeleverd, terwijl de kranten er 
bol van stonden. Men kan wel 
besluiten dat formeel niet verder 
behoeft te worden gegaan, maar 
materieel had men ter plekke intensie-
ver onderzoek kunnen instellen. 

De conclusie van de gehele geschie-
denis rond de Tilburgsche Hypotheek-
bank is, dat het slecht loopt met de 
pandbrieven. Ik geef toe dat het in de 
allereerste plaats een kwestie van 
bestuurlijk beleid en niet van de 
aanpassing van wet is, hoe gehandeld 
moet worden, maar het is teleurstel-
lend dat de minister althans tot nu toe 
in de beantwoording van de vragen 
hierover weinig nader oordeel aan 
ons blijkt prijs te geven. Ik zou graag 
willen dat de minister vanmiddag nog 
nader ingaat op de beleidsafweging. 

Dit probleem speelt natuurlijk ook 
bij de beoordeling van de solvabiliteits-
en liquiditeitspositie van de banken. 
Men kan zeer precies risico graden 
berekenen en aanhouden voor iedere 
groep risicodragend papier. Leidt dit 
echter niet tot een te papieren 
benadering van een dynamische 
werkelijkheid? 

Zou het niet beter zijn om de 
risico's te vereenvoudigen en de 
betrekkelijkheid ervan te erkennen? 
Zou dit niet kunnen leiden tot minder 
ambtelijk en minder ingewikkeld 
toezicht, terwijl men toch, door in de 
markt zelf actief mee te doen, beter 
over de schouder kan meekijken? 
Graag zou ik het oordeel van de 
minister horen, mede in het licht van 
het antwoord dat hij op vraag 18 
binnenlands geldwezen heeft gegeven. 

Op30juni 1982 ging de noodregeling 
in. Ten aanzien van deze noodregeling 
bestaan nogal wat onzekerheden. In 
vraag 30 van het binnenlands geldwe-
zen worden vijf punten genoemd die 
onderwerp van verder beraad moeten 
uitmaken met het oog op een eventuele 
aanpassing van de wetgeving. 

De minister vindt dit ogenblik nog 
te vroeg om ten aanzien van deze 
punten concrete uitspraken te doen. 
Wij wachten zijn verdere analyse af in 
de hoop dat hij daarmee vandaag 
reeds een aanvang kan maken. 

Voor één onderdeel vraag ik echter 
speciale aandacht. Er is een breuk 
opgetreden in de verslaggeving. Er is 
ons inziens geen enkele aanleiding 
deze niet op regelmatige wijze te 
doen plaatsvinden gedurende de 
looptijd van de noodregeling dan wel 
die vafi faillissement. Zulks te meer 
daar nu al blijkt dat dit proces geruime 
tijd kan duren. Dan dienen derden, 
belanghebbenden, toch inzicht te 
hebben in de ontwikkeling van de 
baten en schulden van de betreffende 
kredietinstelling, omdat immers in 
genoemde situaties de handel in 
pandbrieven en aandelen voortgang 
blijft vinden. 

Wij zouden voor deze situatie de 
eisen van verslaggeving als bedoeld 
in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
in de noodregeling willen invoegen, 
onverlet wat er overigens met de 
andere genoemde punten in vraag 30 
in de toekomst zal gebeuren. Gaarne 
vernemen wij het standpunt van de 
minister. 

Inzake de noodregeling hebben wij 
moeten constateren dat zich onder de 
curatoren twee onroerend-goedhande-
laren bevinden. Ik moet opmerken, 
dat het buitengewoon ongebruikelijk 
is in een faillissementsituatie, buiten 
onafhankelijke advocaten, bij die 
sector betrokken deskundigen en zelfs 
belanghebbenden in te schakelen. 
Misschien kan hieraan nog een enkel 
woord gewijd worden. 

Er is door mij nogal wat gezegd 
over de crediteuren. Pogingen om 
voor dezen de zaak te redden, zijn 
vooralsnog mislukt. Dit heeft in een 
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aantal gevallen schrijnende gevolgen 
gehad. Het gaat daarbij om mensen 
dietegoedertrouw hebben gehandeld 
en die zich daarbij veilig hebben 
gevoeld, onverlet het risico dat 
pandbrieven natuurlijk met zich 
meebrengen. 

Het is juist deze bescherming van 
crediteuren die de voornaamste 
aanleiding tot dit debat vormt. 
Ondertussen blijven zij echter met het 
verlies van hun geld zitten. De 
stellingname van de curatoren, 
waarvan wij gisteren kennis hebben 
kunnen nemen, is ter zake nogal fors. 
Wij willen dringend aan de minister 
vragen of hij nog enige mogelijkheid 
ziet voor het streven naar een regeling 
die genoegdoening kan bieden en 
welke rol hij zelf zal kunnen spelen in 
dit proces, natuurlijk via De Nederland-
sche Bank. 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter, staat u mij toe ter 
vermijding van misverstanden even 
een vraag te stellen. De heer Van 
lersel spreekt over het verlies van hun 
geld. Het is toch bekend, dat er 
vermoedelijk uitkeringen zullen 
worden gedaan tot een aanzienlijk 
percentage. Men moet dan over een 
deel van hun geld spreken en niet 
over hun geld. 

De heer Van lersel (CDA): De heer 
Muller van De Nederlandsche Bank 
heeft onlangs een rede gehouden 
over het macro- en microtoezicht in 
één hand, namelijk in die van De 
Nederlandsche Bank. Dat is niet in alle 
landen het geval. Alles afwegende 
komt hij dan tot de conclusie, dat 
toezicht bij De Nederlandsche Bank 
het beste is. Ik wil graag een nader 
oordeel van de minister. 

Wij komen tot een slotsom. In de 
onderhavige zaak hebben bijzondere 
omstandigheden een rol gespeeld. De 
Wet toezicht kredietwezen is voor de 
hypotheekbanken in 1979 en deels 
zelfs pas per 1 januari 1980 in werking 
getreden. Daarnaast is er sprake 
geweest van een rechtstreeks fraudu-
leus gedrag bij de directie van de 
Tilburgsche Hypotheekbank. De raad 
van commissarissen was zwak en 
heeft gefaald. 

De externe accountant heeft zwak 
opgetreden. Niettemin had De 
Nederlandsche Bank op verschillende 
ogenblikken alerter en met meer 
diepgaand onderzoek kunnen en 
moeten reageren. Het komt ons voor 
dat er op die momenten van een te 
formele benadering sprake is geweest. 

Op 30 juni 1982 is men via een te 

overhaaste procedure de Rubicon 
naar de noodregeling overgetrokken, 
wat voor crediteuren een nieuwe 
ongunstige situatie impliceerde. 
Déconfitures in het verleden hebben 
aanleiding gegeven tot wetswijziging. 
De laatste keer hebben wij daarover 
dertien jaar gedaan. 

Als de lering uit deze zaak moet 
leiden tot wetswijziging, dan zal deze 
binnen afzienbare tijd moeten plaats-
vinden. Dit is geen pleidooi voor 
overhaaste stappen. Bovendien 
moeten wij zuinig zijn met wetswijzi-
gingen. Men zal zorgvuldig het 
midden moeten blijven zoeken tussen 
een effectief en zorgvuldig toezicht en 
de ruimte die nodig is met het oog op 
de dynamiek van de markt en het 
vermijden van overdreven bureaucra-
tie. 

Dit betekent dat de oplossing vooral 
zal moeten worden gevonden in een 
verbetering van procedures. Eén 
wettelijk punt heb ik al aangestipt, 
namelijk dat van de verslaglegging 
tijdens de noodregeling. Daarnaast 
draait het vooral om een intensiever 
en diepgaander overleg met de 
kredietinstellingen en hun leiding, 
vooral voor een verbetering van de 
procedures met betrekking tot de 
externe accountant en voor meer 
duidelijkheid in de verantwoordelijk-
heid ten aanzien van de informatie 
naar de crediteuren. 

Dit alles leidt tot de conclusie dat 
het overleg van vandaag zal moeten 
uitmonden in een uitnodiging aan de 
minister om in overleg te treden met 
de bank om met het oog op een 
nadere rapportage aan de Kamer 
verbeteringen, zoals eerder door mij 
omschreven voor te stellen. 

Ik kom bij de verzekeringen en 
assurantiebemiddeling. Vanochtend is 
al gezegd dat het met de verzekerings-
wetgeving in Nederland droef gesteld 
is. Het lijkt erop dat er een samenhang 
is met het feit dat het binnenlands 
geldwezen als afzonderlijk hoofdstuk 
zelden in de Kamer aan de orde komt. 
Als wij er niet op toezien, gebeurt er 
te weinig! De EG-richtlijn vestigings-
beleid schade is nog steeds niet in de 
nationale wetgeving verwerkt. 

Op dit punt zijn wij nog jaren in 
gebreke. In 1982 hebben wij een 
veroordeling door het hof in Luxenv 
burg aan de broek gekregen. Dit had 
al vijf jaar geleden in de wetgeving 
moeten zijn vertaald. Weliswaar ligt er 
een verzachting in het feit, dat deze 
materie gekoppeld is aan in te voeren 
fusiebepalingen. Het is echter een 
slechte zaak dat dit nog niet is 
geregeld. 

Wat schade betreft, kondigt de 
minister verdere afhandeling aan. Met 
de levensverzekering moet nog 
worden begonnen. In de praktijk blijkt 
er behoefte te bestaan aan een zoveel 
mogelijk parallelle invoering. Die lijkt 
niet makkelijk haalbaar. Naarmate 
meer haast wordt gemaakt met 
schade - die haast is nodig - moet 
'leven' in ieder geval niet ver achter-
blijven. Een fors tijdschema is gewenst. 

Ondertussen is de EG-richtlijn 
vrijheid van dienstverlening in 
onderhandeling. In 1980 heeft de 
toenmalige minister, Van der Stee, in 
antwoord op vragen van mijn kant al 
gezegd dat Nederland hier buitenge-
woon aan hecht. Dit zal drie jaar later 
ook nog wel het geval zijn. Komt hier 
überhaupt nog wel iets van terecht? Ik 
denk hierbij aan de chaotische situatie 
die op het ogenblik, helaas, in Europa 
bestaat. 

Vanaf begin 1984 wordt de verlen-
ging van het memorandum betreffen-
de de over en weer deelneming van 
banken en verzekeringen van kracht. 
Hierover behoeft niet veel gezegd te 
worden. Dit zal hoofdzakelijk neerko-
men op een verlenging van hetgeen op 
dit moment bestaat. Wij gaan ervan 
uit dat de verruiming ter zake alleen 
tot noodgevallen beperkt zal blijven. 
Meer dan ooit moet worden gewaakt 
voor ongewenste verstrengeling van 
belangen. 

Het risico- of garantiefonds voor 
verzekeringen is weer actueel gewor-
den. Verzekeraars spreken zich tegen 
een risicofonds uit, zie de rede van 
Wijkstra van enkele dagen geleden. 
Het voornaamste bezwaar blijkt te zijn 
dat de gevolgen van een niet adequaat 
ondernemersbeleid worden afgewen-
teld op andere verzekeraars en via 
dezen uiteindelijk op hun verzekerden. 

Van consurnentenzijde en de 
verzekeringskamer valt een tegenge-
steld geluid te vernemen. Graag 
verneem ik een nadere beoordeling 
van de minister en wel tegen de 
volgende achtergrond. Is het niet zo 
dat met of zonder garantiefonds een 
faillissement van slechte ondernemin-
gen uiteindelijk toch niet te vermijden 
is en zou het in het geval het tot 
enigerlei garantiefonds komt nodig 
zijn dat zulks leidt tot een dekking van 
100% van de vorderingen? 

Kan het niet een gedeeltelijke 
garantie zijn? Als er al ooit sprake is 
van een garantiefonds, kan dit 
waarschijnlijk toch alleen maar voor 
een bepaald percentage van het 
verzekerde bedrag. Ik ben benieuwd 
naar het standpunt van de minister. 

Graag vernemen wij van de minister, 
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hoever zijn gedachten zijn ontwikkeld 
inzake een toestemmingsprocedure 
bij de overdracht van aandelen bij 
verzekeringsmaatschappijen. Heeft hij 
hierover een nadere redenering 
uitgewerkt, of is in de naaste toekomst 
een zeker toezicht, aangepast aan 
marktverhoudingen en juridische 
complicaties, te verwachten? 

Inmiddels hebben enkele grote 
fusies plaatsgevonden die geleid 
hebben tot onder meer een forse 
concentratie in de levensverzekering. 
Hoe kijkt de minister hiertegen aan? 

Indirect heeft ook hij met toezicht te 
maken. De doorzichtigheid van 
dergelijke grote concerns wordt er 
wegens de ingewikkelde structuur 
zeker niet beter op. Dit brengt mij op 
een vraag over de tarieven. De 
minister heeft indertijd te kennen 
gegeven dat hij door de Verzekerings-
kamer zal laten uitzoeken of er tussen 
groepen maatschappijen verschil in 
tariefstelling bestaat. Hoe zit het met 
dit onderzoek en hoe moeten wij met 
het oog daarop denken over de 
recente grote fusies in de sector 
'leven'? 

Ten aanzien van de assurantiebe-
middeling zal in het structuurbeleid 
meer aandacht moeten ontstaan of 
moeten blijven bestaan voor de 
concurrentie die banken en bij 
voorbeeld het Bouwfonds, het 
midden- en kleinbedrijf, dat de 
assurantiebemiddeling toch is, 
ondervinden. Zij mogen niet weg 
worden geconcurreerd. Vermenging 
van financiële functies, zoals die van 
hypotheekbank, assurantiebemidde-
ling en verzekeraar, moet worden 
vermeden. 

Wij moeten de oneigenlijke assuran-
tiebemiddeling van ambtenaren eens 
te meer critiseren. Aldus verzorgt een 
assurantiepersoon, gebruik makend 
van bij voorbeeld gemeenteambtena-
ren, een lager en dus concurrentiever-
valsend tarief bij de verzekeraar. Er 
worden vaak collectiviteiten gecreëerd 
die een oneigenlijk karakter hebben. 

Ook komt het voor dat een verzeke-
raar zonder assurantiebemiddeling 
rechtstreeks met ambtenaren werkt. 
Dit leidt tot doorbreking van de 
premiesolidariteit: de daarvoor 
gebruikte ambtenaren werken immers 
onbezoldigd. Het gaat hierbij om de 
rijksoverheid, de provinciale en de 
gemeentelijke overheden. Dit punt 
moet onzes inziens ook duidelijk 
worden geplaatst in het kader van de 
privatisering. Mijn fractiegenoot 
Eversdijk heeft bij voortduring 
aandacht voor dit punt gevraagd. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over de Postbank, hoewel dit onder-
werp niet op de agenda staat. In 
verband met de assurantiebemidde-
ling is dit onderwerp echter wel van 
belang. Wij staan a priori op het 
standpunt dat branchevreemde zaken, 
wederom uit hoofde van concurrentie-
vervalsing, mede ten aanzien van 
assurantiebemiddeling, niet bij de 
Postbank moeten worden onderge-
bracht. Ook hierover heeft collega 
Eversdijk verschillende keren gespro-
ken. Binnen de kortste keren verzorgt 
de PTT dan ook een autoverzekering 
voor alle rekeninghouders! 

In dit verband wijs ik op een artikel 
in de NRC van 26 november. Daarin 
wordt meegedeeld dat in de minister-
raad een beperking van het pakket 
diensten van de Postbank is voorge-
steld. De Postbank zou 'zich niet bezig 
moeten houden met bij voorbeeld het 
verkopen van vakantiereizen en de 
verdere bemiddeling in verzekeringen'. 
Is deze mededeling in de pers juist? 

Ik kom dan tot een enkele opmerking 
over de spaarnota en de nota beleg-
gingsvoorschriften. In de spaarnota 
wordt beschreven hoe de collectivise-
ring van de geldstroom in ons land 
het hare heeft bijgedragen tot het 
verval van de investeringen. De nota 
stelt dat het traject van sparen tot 
investeren uitermate complex is. 

De nota concludeert dat de aanpas-
singsprocessen die leiden tot ex post 
gelijkheid, erop wijzen dat er in hoge 
mate een interdependentie bestaat 
tussen besparingen en investeringen. 
Bij besparingen moet dan in mijn 
visie ook gedacht worden aan particu-
liere besparingen. 

De nota signaleert een sterke daling 
van de spaarquote. Daarin treedt nu 
een zekere kentering op. Wil de 
minister over de mate van die kente-
ring zijn oordeel geven? 

Uit de wijze waarop de daling van 
de spaarquote is gerealiseerd en uit 
datgene wat er aan stijgingen van 
belastingen en premies voor de 
sociale verzekeringen tegenover 
stond plus de aanwending van de 
niet-belaste middelen waarvan een 
toenemend aandeel uit aardgas, valt 
af te lezen dat de gevolgen van de 
verzorgingsstaat ook op de loop van 
de geldstromen in Nederland hun 
uitwerking niet hebben gemist. Het 
gaat hierbij dus om het verband 
tussen herverdelingspolitiek en 
spaargedrag dat heeft gewerkt ten 
nadele van de aanwending van 
spaargelden voor het produktief 
vermogen. 

Een aardige illustratie vormt tabel 

5.1.1 op blz. 22. Daaruit blijkt dat de 
contractuele besparing van 4,1% in de 
periode 1960-1964 oploopt tot 7,6% 
in de periode 1975-1979 terwijl de 
vrijwillige besparingen in dezelfde 
perioden 5,8% respectievelijk 2,2% 
belopen. Het totaal van gezinsbesparin-
gen blijft in dit proces vrijwel hetzelfde 
Met deze processen worden risicomij-
dende beleggingen door allerlei 
fondsen alleen maar bevorderd. 

Anders gezegd: de allocatie van 
financiële stromen is langzamerhand 
weg van het risico gegaan. Het lijkt 
erop dat wij uit de nota de conclusie 
moeten trekken dat naarmate wij de 
zekerheid van het leven meer hebben 
georganiseerd, de basis die broodno-
dig is voor het produktief vermogen, 
steeds meer is aangetast. In onze visie 
is dat de boodschap van deze nota. 

De nota is echter analytisch en zij 
mondt niet uit in conclusies. 

Dit gebeurde wel in het vervolg 
hiervan, namelijk bij de speech van de 
minister bij de uitreiking van de 
Sijthoff-prijs, waarbij hij een krachtig 
pleidooi voerde voor verschuiving op 
de kapitaalmarkt van overheids- naar 
bedrijvenfinanciering. Helaas moeten 
wij echter signaleren dat de vraag 
naar kapitaalmiddelen door het 
bedrijfsleven begin 1970 nog 30% 
beliep van het netto binnenlandse 
kapitaalmarktaanbod, in 1978 15% en 
in 1982 nog slechts 8%. Bij de overheid 
zien wij het omgekeerde. 

Men heeft met de toenemende 
overheidsuitgaven wel de particuliere 
consumptie door de groeiende 
inkomensoverdrachten tot een hoog 
niveau doen stijgen, maar de investe-
ringen zijn onder drukvan belastingen, 
premies en loonkosten sterk gedaald. 
Met de lonen gaat het inmiddels 
gelukkig een stuk beter. De minister 
signaleert, evenals in de nota, ook 
vandaag een sterke dominantie van 
de kapitaalmarkt door de institutionele 
beleggers. 

Met uitzondering van het ABP zien 
wij dan aan de vraagzijde een verschui-
ving van beleggingen in de particuliere 
sector naar risicomijdende beleggin-
gen in overheidstitels. Dit alles is een 
doortrekken van de analyse in de 
spaarnota. 

Inmiddels biedt het regeerakkoord 
een handvat voor een ommekeer 
in de richting van de particuliere 
sector, aldus de minister. Naarmate 
het investeringsklimaat verbetert, zal 
er meer ruimte komen voor emissies 
en kan mede door het terugdringen 
van het financieringstekort voor de 
institutionele beleggers een noodzaak 
ontstaan om het accent van hun 
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beleggingen te verleggen in de 
richting van meer risicodragende 
beleggingen. Ik nodig de minister uit, 
meer concreet in te gaan op de 
mogelijkheden ter zake, waarvan de 
institutionele beleggers gebruik willen 
en kunnen maken. Ziet hij dit niet te 
optimistisch? 

In zijn antwoord aan de Kamer deelt 
de minister mede dat hij verwacht dat 
het overheidsberoep op de middelen 
van de institutionele beleggers in de 
komende jaren zal afnemen als 
gevolg van de 'regeerafspraak' dat het 
financieringstekort van de overheid in 
de komende jaren zal worden geredu-
ceerd. Een afspraak is nog geen 
werkelijkheid. Het blijft dus nog een 
open vraag of de institutionele 
beleggers hun beleggingen dan meer 
op de particuliere sector zullen 
richten. 

Bovendien blijkt er nogal wat 
terughoudendheid bij deze beleggers, 
zo blijkt onder andere uit een vraag-
gesprek met de heer Van Tets in de 
NRC. Er zal toch immers altijd een 
spanning blijven in verband met de 
soliditeit van beleggingen? 

Ik kom nu over enkele punten uit de 
spaarnota te spreken. Op pagina 34 
wordt gesproken over de premie-
spaarregeling. De spaarpremie heeft 
een maximum van f750. Is er nog 
uitzicht op een hoger maximum? De 
spaarloonregeling is technisch 
attractief' maar in de praktijk blijkt dat 
de blokkeringstermijn van zeven jaar 
te lang is. Kan daaraan iets worden 
gedaan? Zo nu en dan wordt de 
suggestie gewekt dat de dividendvrij-
stelling wel eens omhoog kan gaan. 
Indien dit wordt overwogen, kan dit 
dan ook niet gelden voor de rentevrij-
stelling? 

Wij kunnen in de huidige situatie 
geheel instemmen met de conclusie 
van de minister in de nota beleggings-
voorschriften, namelijk dat die 
voorschriften voor institutionele 
beleggers ongewenst zijn. De beleg-
gingen in het buitenland blijven 
beperkt en daarnaast is er reeds een 
zekere beleggingsdwang voor gelden 
van de rijksfondsen. Er pleiten ook 
nogal wat argumenten tegen. Door 
voorschriften komen geen additionele 
beleggingsmiddelen beschikbaar, wij 
moeten zo marktconform mogelijk 
blijven en strijdigheid met het EG-ver-
drag moet worden vermeden. 

Dit geldt ook voor de dreiging van 
rente-opdrijving vanwege de reactie 
op de vrije internationale kapitaal-
markt. De nota eindigt met een 
'open-deur-opmerking', tenzij deze 

opmerking inhoudelijk betekenis 
heeft, namelijk dat overleg meer 
oplevert dan dwang. Dit is een 
mysterieuze opmerking, als de 
minister niet concreet kan aangeven 
wat hij met het overleg bedoelt en 
wanneer hij dit wil voeren. Ik onder-
schrijf de vragen die door de heer 
Wöltgens op dit punt zijn gesteld. 

Ik kom nu, om maar eens voor een 
vrolijke noot te zorgen, te spreken 
over de effectenhandel. De Belgische 
minister De Clercq heeft op 'de dag 
van het aandeel' gezegd dat een van 
de eerste veldslagen tegen de huidige 
economische crisis op het vlak van de 
effectenhandel op de beurs moet 
worden uitgevochten. De beurs is 
inderdaad een concentratiepunt. Hoe 
vindt risicomijdend en risicodragend 
kapitaal zijn weg en waar komt het 
vandaan: van particulieren en van 
institutionele beleggers. 

Eveneens is ons bij een werkbezoek 
gebleken dat de EOE met een bevredi-
gende omzet bijdraagt tot dynamise-
ring van het beursgebeuren. Er blijken 
twee eenzijdigheden op te treden. Zij 
wordt voornamelijk gevoed uit het 
buitenland en het gaat om een 
beperkt aantal hoofdfondsen. Dit is 
overigens wel een uitdrukking van 
vertrouwen in het buitenland, maar 
tevens een uitdrukking van groeiende 
internationalisering van Nederlandse 
ondernemingen buiten de vijf grote 
multinationals. 

Het aandelenbezit moet worden 
gestimuleerd. Wij zijn deze mening 
reeds jaar en dag toegedaan en zo 
ook de minister; zie zijn rede bij de 
Sijthoff-prijs. Is het mogelijk om met 
voortvarendheid een voorbeeld te 
zoeken in België, waar in het afgelopen 
jaar het aandelenbezit aanzienlijk is 
gegroeid door aftrek van de inkoop-
som? Dat stimuleert juist de particu-
liere belegger. Opmerkelijk is ook de 
groei van het aantal nieuwe emissies, 
gestimuleerd door vrijstelling van 
vennootschapsbelasting bij aantrek-
king van nieuw kapitaal onder 
voorwaarde dat fiscaal voordeel 
wordt doorgespeeld naar de aandeel-
houder. 

De reeds genoemde, opgewekte 
minister De Clercq denkt daarmee 14 
miljard te mobiliseren ten gunste van 
de marktsector. Onze minister heeft 
tijdens zijn rede geheel in de geest 
van het CDA gesproken - wij behoeven 
hiervoor slechts te verwijzen naar de 
begrotingsbehandelingen van 
Economische Zaken en Financiën in 
de afgelopen jaren - door te stellen 
dat er bij een noodzaak van 10 miljard 
aan risicodragend kapitaal per jaar, 

waarvan twee derde door winstinhou-
ding, ongeveer 3,5 miljard moet 
komen uit emissies van aandelen. Dat 
is dus ongeveer 300 miljoen per 
maand. Hoe dat moet gebeuren, is 
onduidelijk. Maar waar een wil is, is, 
naar wij hopen, ook een weg. 

Ik vraag om een toelichting op met 
name de in studie zijnde fiscale 
maatregelen voor aftrekbaarheid van 
dividenduitkeringen aan onderne-
mingszijde en aftrekbaarheid van een 
bedrag aan aandelenbelegging aan 
beleggerszijde. 

Door collectivisering van de 
financieringsbronnen is mijns inziens 
het zicht op de maatschappelijke 
functie van aandelen verloren gegaan. 
Ik noem daarom nog maar eens de 
drie functies: de mobilisering van 
risicodragend kapitaal, de persoonlijke 
bezitsvorming en de betrokkenheid 
van mensen bij het economische 
gebeuren. Vooral het laatste punt is 
politiek van belang. 

Er dreigt immers een opsplitsing in 
de samenleving plaats te vinden 
tussen de overheid en de quartaire 
sector enerzijds en de marktsector 
anderzijds. Hoe gering een aandelen-
portefeuille ook moge zijn, toch houdt 
zij de belangstelling voor het econo-
misch reilen en zeilen van ons land 
levend, ook als men zelf niet in de 
marktsector werkzaam is. Daarom is 
het positief dat de belangstelling van 
jongeren voor aandelenbezit klaarblij-
kelijk toeneemt. 

Ik kom tot de wetgeving. Een 
nieuwe beurswet is in voorbereiding 
en met het oog daarop wordt alvast in 
een tijdelijke wet voorzien. Tijdens de 
begrotingsbehandeling van Financiën 
heb ik al gewezen op de noodzaak, 
snel iets te doen aan het verschijnsel 
van de malafide beleggers. Nederland 
is praktisch het enige land in de 
geïndustrialiseerde wereld, dat hier 
niets aan heeft gedaan. Wanneer 
komt die wet? 

Inzake de nieuwe beurswet pleit het 
beursbestuur voor een lichte regle-
mentering, waarin een toezichtskader 
is opgenomen a la het toezicht van de 
EOE door onafhankelijke leden. Men 
wil zo'n lichte regeling om het voor 
het overige over te laten aan de 
dynamiek van het beurswezen zelf. 
Kan de minister een oordeel over 
deze opvatting geven? 

Inzake de wetgeving, wijs ik nog op 
drie EG-richtlijnen die per beschikking, 
en niet per wet, zijn ingevoerd, dus 
buiten ons om. Dat dient de harmoni-
satie en lijkt dus wel een goede zaak. 
Niettemin zal Brusselse regelarij 
rekening moeten houden met voldoen-
de flexibiliteit. Men hoort in dit 
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Van lersei 
verband ook wel een pleidooi voor 
gedragscodes in plaats van richtlijnen. 
Ik verneem graag het oordeel van de 
minister hierover. 

De betrokkenen in de beurswereld 
hechten veel belang aan de wet 
inzake giraal effectenverkeer, aange-
zien zo de fysieke belasting die 
registeraandelen met zich brengen, 
aanmerkelijk kan afnemen. Wat de 
kosten betreft, schijnt dit niet veel te 
schelen. Het kan aansluiten bij de 
automatisering van spaargelden. Kan 
de minister ook hierover een oordeel 
geven? 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De Nedenlandse bankwe-
reld, die tot enkele jaren geleden nog 
een oase van rust leek in een steeds 
dieper invretende economische crisis, 
is vooral het afgelopen jaar in ongun-
stige zin steeds meer in het brandpunt 
van de belangstelling komen te staan. 
De publikaties van een jaar geleden, 
onder andere in de Nieuwe Revue, 
over het accepteren van zwart geld 
door de banken vormden daarvan het 
begin. 

Vervolgens is in de loop van het 
afgelopen jaar, naar aanleiding van 
een reeks van dramatische gebeurte-
nissen, de aandacht geleidelijk 
verschoven naar het functioneren van 
het bankwezen zelf. Daarbij is zelfs de 
rol van De Nederlandsche Bank, als 
toezichthoudende instantie op de 
binnenlandse kredietinstellingen, voor 
het eerst in de recente geschiedenis in 
opspraak gekomen. Ik noem een paar 
opvallende citaten om dat te illustre-
ren. Het eerste is uit het Financieele 
Dagblad van 23 februari jl. 

'Na de gebeurtenissen rond de 
Amsterdam-American Bank, de 
Tilburgsche Hypotheekbank, de 
Westland-Utrecht Hypotheekbank, de 
Friesch-Groningsche Hypotheekbank 
en Slavenburg's Bank in het verleden 
staat de Nederlandse bankwereld er 
gekleurd op: vijf geruchtmakende 
gebeurtenissen, zij het in heel verschil-
lende mate, in ruim twee jaar lijkt 
geen fraaie staat van dienst.' 

Het tweede citaat haalde ik uit 
Trouw van 7 oktober jl. 

'Door de gang van zaken bij de 
Amsterdam-American Bank, Slaven-
burg's Bank en de Tilburgsche 
Hypotheekbank is het toezicht van de 
Nederlandse Centrale Bank in één jaar 
tijd, nationaal en internationaal tot 
een aanfluiting geworden. Niet alleen 
vergelijkt de president-directeur van 

Crédit Lyonnais het toezicht van De 
Nederlandsche Bank voor de Franse 
radio met dat van de centrale bank in 
Opper Volta, veel ernstiger is het dat 
de gezaghebbende Financial Times 
zich inmiddels zeer kritisch heeft 
uitgelaten over het functioneren van 
De Nederlandsche Bank. 

De fractie van D'66 vindt dat een 
buitengewoon verontrustende 
situatie. Daardoor wordt immers het 
vertrouwen in het Nederlandse 
bankwezen in binnen- en buitenland 
ernstig ondermijnd. Nog veel rampza-
liger is die situatie natuurlijk voor 
degenen die in goed vertrouwen 
destijds hun spaargelden hebben 
toevertrouwd aan met name de 
Amsterdam-American Bank en de 
Tilburgsche Hypotheekbank. 

Zij hadden het vertrouwen dat zij 
met hun beleggingen bij die banken 
geen of weinig risico zouden lopen, te 
meer omdat zij wisten dat die banken 
via de Wet toezicht kredietwezen 
onderworpen waren aan het bedrijfs-
economische toezicht van De Neder-
landsche Bank. Zo hebben vier 
Nederlandse gemeenten, Hillegom, 
Monster, Nieuwegein en Urk, bij de in 
1981 failliet verklaarde Amsterdam-
American Bank een schade geleden 
van in totaal 8 min. 

In het geval van de inmiddels failliet 
verklaarde Tilburgsche Hypotheek-
bank gaat het om een schade die in 
omvang nog vele malen groter is. 
Hier zijn een paar duizend cliënten, 
waaronder ook veel kleine spaarders, 
voor een totaal bedrag van naar 
schatting 100 min. gedupeerd. 

De vraag die wij vandaag aan de 
minister van Financiën willen voorleg-
gen is natuurlijk hoe dit allemaal heeft 
kunnen plaatsvinden. Die vraag ligt 
vandaag, ondanks de antwoorden van 
de minister op tientallen kamervragen, 
die met name over de gang van zaken 
rond de Tilburgsche Hypotheekbank 
zijn gesteld, nog keihard op tafel. 

De antwoorden van de minister, 
zoals die misschien ook zijn ingefluis-
terd door De Nederlandsche Bank, zijn 
immers zeer verhullend. De ware 
toedracht van de gang van zaken die 
tot het faillissement van de Tilburgsche 
Hypotheekbank heeft geleid, komt 
daardoor helaas niet echt boven tafel. 

Over de gang van zaken die tot het 
faillissement van de Amsterdam-Ame-
rican Bank heeft geleid, zijn dergelijke 
vragen niet eens gesteld. Ik wil dat 
vandaag alsnog doen. Volgens Trouw 
van 7 oktober heeft, nog nadat kwam 
vast te staan dat 70 tot 90% van de 
debiteuren van die bank dubieus 
waren, De Nederlandsche Bank 

toegelaten dat een aantal Nederlandse 
gemeenten bij die bank geld hebben 
gestort. 

Mijn vraag aan de minister is of dit 
waar is. Kan hij de gang van zaken 
rond het faillissement van de Amster-
dam-American Bank en speciaal de 
rol van de Nederlandsche Bank daarin 
nader toelichten? 

Nakaarten heeft weinig zin als 
daaraan geen conclusies worden 
verbonden voor het heden en vooral 
voor de toekomst. De conclusie van 
de fractie van D'66 is dat er in het 
geval van de Amsterdam-American 
Bank en zeker van de Tilburgsche 
Hypotheekbank zowel door externe 
accountants als door De Nederland-
sche Bank onzorgvuldig lijkt te zijn 
gehandeld. 

De externe accountant had naar 
onze mening in het geval van de 
Tilburgsche Hypotheekbank eerder en 
duidelijker aan de bel moeten trekken. 
Het bestuur van het Nederlands 
Instituut van Registeraccountants 
heeft besloten aan de raad van tucht 
van die organisatie te vragen, een 
onderzoek in te stellen naar de 
handelingen en gedragingen van de 
accountant bij de Tilburgsche Hypo-
theekbank. Het lijkt mij echter zeer de 
vraag of zo'n intern onderzoek wel 
voldoende is om de eventuele 
aansprakelijkheid van de betrokken 
accountant vast te stellen. 

In het geval van de Amsterdam-Ame-
rican Bank loopt een gerechtelijke 
procedure, die inmiddels bij de Hoge 
Raad is aangeland. Inzet van die 
procedure is de eis van de gemeente 
Hillegom, een van de vier gedupeerde 
gemeenten in dat faillissement, dat 
De Nederlandsche Bank opening van 
zaken geeft over haar rol in dat 
faillissement. 

De uitspraak van de Hoge Raad in 
die zaak zullen wij natuurlijk moeten 
afwachten. Het lijkt mij echter wel een 
teken aan de wand dat De Nederland-
sche Bank in de affaire rond de 
Tilburgsche Hypotheekbank inmiddels 
heeft erkend, de gang van zaken als 
pijnlijk te hebben ervaren. 

Bovendien heeft De Nederlandsche 
Bank volgens de antwoorden van de 
minister op Kamervragen al in 1982 
het initiatief genomen om met een 
aantal maatschappen van externe 
accountants contact op te nemen over 
een verbetering van het toezicht op 
kredietinstellingen, die onder de Wet 
toezicht kredietwezen vallen. Daar-
naast heeft de centrale bank aangebo-
den, aan regering en parlement - ik 
haal dit uit kranteberichten - meer 
informatie te verstrekken over haar 
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Engwirda 
beleid ter uitvoering van de Wet 
toezicht kredietwezen. 

Minister Ruding: Waar kunnen die 
bronnen worden gevonden? Zij zijn 
mij niet bekend in deze vorm. 

De heer Engwirda (D'66): Ik heb dit uit 
een krantebericht in Trouw, dat ik de 
minister straks zal overhandigen. 

Voorzitter! Ik wil de minister vragen 
hoe De Nederlandsche Bank, aanne-
mende dat die afspraak is gemaakt, 
zich het laatste precies voorstelt. 
Volgens een artikel in Trouw van 22 
oktober jl. zou hierover op korte 
termijn een gesprek plaatsvinden 
tussen de Minister van Financiën en 
de directie van De Nederlandsche 
Bank. Ik verneem graag of dit gesprek 
inmiddels heeft plaatsgevonden en, 
zo ja, tot welke conclusies het heeft 
geleid. 

Ziet de minister in de gebeurtenissen 
van de afgelopen jaren geen reden, 
de Wet toezicht kredietwezen op 
bepaalde punten nader aan te scher-
pen? Volgens de huidige wet dient 
een accountant alleen desgevraagd 
inlichtingen aan De Nederlandsche 
Bank te verstrekken. Andere woord-
voerders hebben hiervan ook al 
melding gemaakt. 

Is het juist - ik put dit uit hetzelfde 
krantebericht in Trouw van 22 oktober 
jl. - dat De Nederlandsche Bank 
streeft naar het afsluiten van een 
gentlemen's agreement met de 
externe accountants van onder haar 
toezicht staande kredietinstellingen, 
waarbij het begrip 'desgevraagd' 
ruimer zal kunnen worden geïnterpre-
teerd? 

Voorzitter! Met dit alles kan, naar 
wij hopen, worden voorkomen dat 
zich nieuwe calamiteiten voordoen. 
De gedupeerden zowel van het 
faillissement van de Amsterdam-Ame-
rican Bank als van dat van de Tilburg-
sche Hypotheekbank, zijn daarmee 
echter weinig geholpen. Zoals het er 
nu naar uitziet, staat voor de vier 
gemeenten en de duizenden pandbrief-
houders, die slachtoffer zijn geworden 
van deze affaires, alleen nog de weg 
van gerechtelijke procedures open om 
hun spaargelden alsnog terug te 
krijgen. 

Gezien de fouten, die in beide 
affaires door anderen, dat wil zeggen 
buiten de schuld van de gedupeerden, 
zijn gemaakt, vind ik dit een onaan-
vaardbare situatie. Ik wil de minister 
dan ook dringend verzoeken, in 
overleg met De Nederlandsche Bank 
te treden ten einde te bezien wat voor 
die gedupeerden alsnog kan worden 

gedaan. Ik wil hem met name de 
mogelijkheid te onderzoeken om de 
gedupeerde pandbriefhouders in het 
geval van de Tilburgsche Hypotheek-
bank alsnog in aanmerking te laten 
komen voor de bestaande collectieve 
garantieregeling, waarbij per spaarder 
een bedrag van f35.000 wordt 
vergoed. 

Ik ben mij ervan bewust, dat deze 
regeling eigenlijk alleen is bedoeld 
voor vorderingen op naam. Als ik 
goed ben ingelicht, heeft de Tilburg-
sche Hypotheekbank echter verzuimd 
om een schuldregister in te richten, 
zodat de mogelijkheid voor pandbrief-
houders om hun vorderingen te laten 
registreren niet of nauwelijks aanwezig 
is geweest. Is dat waar? Zo ja, dan lijkt 
mij alle aanleiding te bestaan om de 
pandbriefhouders bij de Tilburgsche 
Hypotheekbank alsnog onder deze 
regeling te laten vallen. Is de Minister 
bereid om daartoe, in overleg met De 
Nederlandse Bank, pogingen te 
ondernemen? 

De ministerraad heeft eindelijk een 
beslissing genomen over de oprichting 
van de Postbank. In de schriftelijke 
voorbereiding hebben wij daarover 
enkele vragen gesteld. In zijn antwoord 
verwijst de minister naar de behande-
ling van het wetsontwerp dat,nadat 
daarover advies is verkregen van de 
Raad van State, aan de Kamer zal 
worden toegezonden. Ik zal mijn 
kritische kanttekeningen over het 
voorstel van het kabinet dan ook 
opschorten tot de behandeling van 
het desbetreffende wetsvoorstel. 

Wel wil ik de minister nu vragen of 
het formele overleg met de betrokken 
vakbonden inmiddels al is gestart. Zal 
dat formele overleg worden afgerond, 
voordat het wetsvoorstel aan de 
Kamer wordt toegezonden? Is de 
minister bereid, de Kamer over de 
resultaten van dat overleg te informe-
ren? 

De heer Kombrink (PvdA): Wil de heer 
Engwirda dat het overleg wordt 
afgesloten voor behandeling van het 
wetsvoorstel in de Kamer? Ik kan mij 
heel goed voorstellen, dat het parle-
ment tot een andere keuze komt en 
dat het niet met voldongen feiten te 
maken wil hebben. Ik kan mij ook 
voorstellen, dat de betrokken organi-
saties de parlementaire behandeling 
willen afwachten om te bezien, of het 
parlement dezelfde keuze maakt als 
het kabinet. 

De heer Engwirda (D'66): Het is toch 
gebruikelijk dat, als wetsontwerpen 
worden behandeld, belanghebbenden 
- naar mijn mening moeten de 

werknemers van de financiële instel-
lingen van de PTT daartoe zeker 
worden gerekend - hun mening over 
een desbetreffend wetsontwerp aan 
de Kamer kenbaar maken. 

De heer Kombrink (PvdA): U spreekt 
niet over overleg, maar over afronding 
van het overleg. 

De heer Engwirda (D'66): Een overleg 
kan op een bepaald ogenblik worden 
afgerond en daarna weer worden 
hervat. Ik zou in ieder geval willen 
weten, wat de mening van de werkne-
mersorganisaties is over het wetsvoor-
stel, dat bij de Kamer wordt ingediend. 

De heer Kombrink (PvdA): Deze 
organisaties kunnen door de vaste 
commissie worden gehoord. 

De heer Engwirda (D'66): Dat kan 
inderdaad gebeuren, maar als de 
minister al over gegevens te dien 
aanzien beschikt - ik neem aan dat 
het formele overleg al heeft plaatsge-
vonden - lijkt het mij van belang om 
deze vandaag te vernemen. 

Volgens kranteberichten van de 
afgelopen dagen is een nieuw 
gentlemen's agreement afgesloten 
tussen De Nederlandse Bankiersvere-
niging en het ministerie van Financiën 
over de relatie tussen banken en 
fiscus. Volgens deze berichten heeft 
staatssecretaris Koning gezegd, dat 
de Kamer daarover pas in januari 
1984 zal worden geïnformeerd. Kan 
de minister vandaag toch al iets 
meedelen over de inhoud van de 
afspraken die zijn gemaakt met de 
banken? 

Ik vraag dit, omdat van de zijde van 
de banken in persberichten is gesteld, 
dat de nieuwe afspraken een versoe-
peling zouden inhouden ten opzichte 
van de geldende afspraken. De Kamer 
heeft eerder dit jaar een motie 
ingediend, die met zeer grote meerder-
heid is aangenomen, waarin juist 
werd aangedrongen op een verscher-
ping van de bestaande afspraken. De 
reactie van de banken is daarom zeer 
opmerkelijk en eigenlijk onbevredi-
gend. Juist daarom vraag ik de 
minister, vanmiddag op op dit 
onderwerp nader in te gaan. 

D 
De heer Van Rey (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Toen de vaste Commissie 
voor Financiën enige tijd geleden het 
besluit nam om een UCV te houden 
over het binnenlands geldwezen, was 
dat voor de fractie van de VVD 
aanleiding om zich diepgaand te 
beraden over het totale verzekerings-
wezen, alsmede over de Wet toezicht 
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Van Rey 
kredietwezen. In de laatste twaalf 
maanden zijn over beide onderwerpen 
veel publikaties verschenen en er is in 
het laatste anderhalfjaar een parallel 
te trekken tussen het kredietwezen en 
het verzekeringswezen in Nederland. 

Door een verminderende onroerend 
goed-markt en grote problemen bij de 
projectontwikkeling lopen deze 
sectoren extra grote financiële 
risico's. Er zijn dan ook de laatste tijd 
zowel in het verzekeringswezen als in 
het kredietwezen slachtoffers gevallen. 

Juist het noemen van oorzaken 
heeft naar mijn mening niet veel nut 
meer. Belangrijker is het, te kijken 
naar mogelijkheden om aan de hand 
van financiële fiasco's te leren en om 
verbeteringen c.q. wijzigingen aan te 
brengen. Die wijzigingen moeten 
weer niet té snel worden aangebracht 
omdat in het kader van het dereguleren 
dan het tegenovergestelde wordt 
bereikt. 

De fractie van de VVD vindt wèl, dat 
de instituten, die zich bezighouden 
met het toezicht, optimaal gebruik 
moeten maken van de mogelijkheden, 
die de wet hun biedt. Juist het laatste 
aspect heeft ervoor gezorgd, dat er 
enige tijd beroering is ontstaan, zowel 
bij het verzekeringswezen als bij het 
kredietwezen. 

Wat betreft het verzekeringswezen 
is het wellicht goed, nog eens te 
vermelden dat het in Nederland een 
vooraanstaande plaats inneemt in het 
financieel-economische bestel. In 
totaal werken bij verzekeringsmaat-
schappijen en assurantiebemiddelaars 
ongeveer 70.000 mensen. In 1982 was 
er alleen al bij de binnenlandse 
maatschappijen sprake van een omzet 
van ongeveer f 30 miljard. Die cijfers 
liegen er niet om en tonen aan, hoe 
belangrijk deze bedrijfstak in Neder-
land is. 

Bedroevend is het echter, dat wij 
moeten constateren dat de wetgeving 
inzake het gehele verzekeringswezen 
lijkt op de estafette van slakken. Ik 
druk mij dan nog voorzichtig uit. Ik 
heb het daarbij niet over de Wet 
aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen, die binnenkort door 
de Eerste Kamer zal worden behandeld 
en waardoor de Staat in de toekomst 
hopelijk voor grote uitgaven zal 
worden gespaard, aangezien er dan 
minder geld naar het waarborgfonds 
behoeft te vloeien. 

Ik richt mijn kritiek op het wetsvoor-
stel inzake het toezicht schadeverzeke-
ringsbedrijf, op het binnenkort te 
verwachten wetsvoorstel inzake het 
toezicht levensverzekeringsbedrijf en 

op voorstellen tot wijziging van de 
Wet assurantiebemiddeling. 

Een klein overzicht van de historie 
van het wetsvoorstel inzake het 
toezicht schadeverzekeringsbedrijf is 
zeker op zijn plaats. Het werd ingediend 
in juni 1979; het voorlopig verslag 
werd negen maanden later vastge-
steld, namelijk op 19 maart 1980. Al 
enkele malen werd aangekondigd, dat 
de memorie van antwoord 'er aan 
staat te komen'. Die geboorte laat 
echter te lang op zich wachten. Nu 
wordt weer gezegd, dat het stuk in het 
begin van 1984 zal worden aangebo-
den. 

Deze wet had echter al sedert 1976 
aangepast moeten worden aan de 
EG-richtlijn. Niet voor niets heeft het 
Europese Hof van Justitie op 15 
december 1982 verklaard, dat Neder-
land deze verplichting niet is nageko-
men. 

Ik meen dat Nederland het laatste 
land is, dat deze zaak nog moet 
aanpassen, terwijl er in ons land zeer 
grote multinationals op dit gebied 
zijn. Een land als Italië, normaal 
gesproken niet een van de rapste 
landen met dergelijke wetgeving, 
heeft deze kwestie al lang in kannen 
en kruiken. 

Vanuit de bedrijfstak is regelmatig 
opgemerkt, dat de wetgeving sneller 
zou moeten verlopen en dat nu een 
zeer slordige situatie is ontstaan. De 
Verzekeringskamer kan natuurlijk de 
EG-richtlijn toepassen, maar als er 
sprake is van een overtreding bestaat 
er geen sanctiemogelijkheid. De 
fractie van de VVD vraagt zich af, hoe 
lang deze onbevredigende situatie 
nog blijft bestaan. Dit kan zo niet 
langer meer. 

Het antwoord op vraag nr. 54 is niet 
alleen zeer uitgebreid maar ook zeer 
onbevredigend. Ik heb begrip voor de 
veelheid van factoren, die in onderlin-
ge samenhang deze toestand hebben 
bewerkstelligd maar ik ben toch van 
oordeel dat het ministerie van 
Financiën eerder tot structurele 
verbeteringen had moeten overgaan. 
Het gebrek aan menskracht van de 
desbetreffende afdeling mag naar 
mijn mening niet de rol spelen, 
waarvan nu sprake is. 

Reeds bij de vorige begroting is 
aangekondigd dat het wetsontwerp 
inzake toezicht levensverzekeringsbe-
drijf in de loop van 1983 zou worden 
ingediend. Thans wordt gezegd, dat 
dit in de loop van 1984 gebeurt. Als 
de indiening inderdaad reeds had 
plaatsgevonden, was de normale 
gang van zaken niet doorgezet. Ook 
hierbij had al vóór 5 september 1982 

de EG-richtlijn dienen te worden 
opgenomen. 

De VVD-fractie heeft toch wel goed 
begrepen, dat in de loop van 1984 de 
eerste fase wordt ingediend, omdat 
wijziging van de wet in twee fasen 
verdere vertraging voorkomt? Een en 
ander betekent dat door de nieuwe 
verslagstaten, die met ingang van 1 
januari 1985 worden ingevoerd, en 
door het feit dat de wet er nog steeds 
niet is, een zeer zotte situatie ontstaat. 
De verslagstaten lopen immers reeds 
vooruit op de nieuwe wet. Vandaar 
toch mijn uitdrukkelijk verzoek om dit 
wetsontwerp in 1984 parlementair te 
laten behandelen. 

Het rapport van de 'deskundigen-
groep levensverzekeringen' is gelukkig 
gereed, doch de vraag rijst of de 
inhoud geen aanleiding kan zijn voor 
wijziging van het wetsontwerp inzake 
toezicht levensverzekeringsbedrijf. 
Ook hierbij is dus spoed geboden. 

Ik dring er dan ook op aan, dat 
aanpassing van de wetgeving op het 
gebied van levens- en schadeverzeke-
ringsbedrijf op hetzelfde moment 
geschiedt. De verzekeringsonderne-
mingen, waarin zowel het schade- als 
het levensverzekeringsbedrijf wordt 
uitgeoefend, komen in de praktijk 
voor zeer grote problemen te staan 
als deze aanpassing niet synchroon 
verloopt. 

Is het juist dat de eerste fase van 
het wetsontwerp over assurantiebe-
middeling niet meer wordt getoetst 
aan criteria van deregulering? Zou 
juist een deregulering van dit wets-
ontwerp niet van uitermate groot 
belang kunnen zijn voor consumenten 
en verzekeringsmaatschappijen? De 
VVD-fractie vindt dus de voortgang 
van de wetgeving inzake verzekerings-
wezen zeer onvoldoende. Ik heb dan 
ook de eer, u hierover een motie te 
overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van Rey 
en Van lersel wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat de wetgeving 
inzake het verzekeringswezen te traag 
verloopt; 

overwegende, dat aanpassingen van 
de wetgeving op het gebied van het 
levens- en schadeverzekeringsbedrijf 
op hetzelfde moment dienen te 
geschieden; 
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Voorzitter 
overwegende, dat een goede taakver-
vulling door de Verzekeringskamer 
een up to date wetgeving noodzakelijk 
maakt; 

verzoekt de regering, het mogelijk te 
maken dat de totale wetgeving inzake 
het verzekeringswezen voor 1 juli 
1985 door de Kamer afgehandeld kan 
worden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 23 (18100-IX B). 

De heer Van Rey (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ondanks de huidige 
wetgeving over het verzekeringswezen 
is zowel voor de overheid als voor de 
consument sprake van een positief 
gebeuren, ondanks de enkele vervelen-
de ervaringen. Plezierig is dat deze 
bedrijfstak de laatste jaren uitstekende 
instituten heeft opgebouwd waar de 
consument met al zijn klachten 
terecht kan. Ik noem de raad van 
toezicht, de ombudsman levensverze-
kering, het Klachteninstituut verkoop-
methoden verzekeringsmaatschappij-
en en sedert kort het Klachten 
instituut spaarkasbedrijven. 

Voordat ik zal ingaan op het 
faillissement van de verzekeringsmaat-
schappij De Wereld en de rol van de 
Verzekeringskamer is het verstandig, 
te zeggen dat bijna alle assuradeuren 
in dit land lid zijn van het Verbond 
van verzekeraars. Eén van de verzeke-
raars die geen lid is van dat verbond 
is de verzekeringsmaatschappij waar 
de PTT alle reisverzekeringen onder-
brengt. 

Met name de overheid geeft in 
dezen een zeer slecht voorbeeld. 
Overigens en ten overvloede zij 
gemeld, dat de bemiddeling in 
verzekeringen door de PTT altijd 
afgekeurd is door de VVD-fractie. In 
het kader van de privatisering behoef 
ik geen andere argumentatie te 
gebruiken. 

De heer Kombrink (PvdA): Het blijft 
opmerkelijk dat u diezelfde afkeuring 
nooit uitspreekt betreffende de rol van 
particuliere banken. Kennelijk kiest u 
daarbij voor een concurrentieverval-
sing tussen beide instellingen. 

De heer Van Rey (VVD): De heer 
Kombrink heeft vanmorgen gezegd 
dat er sprake is van een bepaalde 
concentratie. Dat is juist. Het feit dat 
de banken in de toekomst altijd een 
rol zullen blijven spelen bij het 
bemiddelen in verzekeringen is erg 
verheugdend. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat begrijp 
ik absoluut niet. Wanneer men het 

standpunt inneemt dat het bankwezen 
zich niet op de verzekeringsmarkt 
moet begeven, moet dit in beginsel 
voor alle banken gelden. Mij is het 
niet duidelijk waarom één financiële 
instelling, die voor het overige 
volstrekt gelijk wordt getrokken met 
het regime voor particuliere banken, 
niet mag doen wat de particuliere 
banken al sinds jaar en dag doen. Zij 
mogen het beide, zodat er een gelijke 
concurrentiepositie is, of geen van 
beide en dan moet men terugkomen 
op de rol die particuliere banken nu 
spelen. 

De heer Van Rey (VVD): De heer 
Kombrink heeft gesproken over 
overleg met de belanghebbenden bij 
de Postbank. Ik spreek over bemidde-
ling in verzekeringen door de PTT. De 
discussie waarop de heer Kombrink 
doelt, moet nog worden gevoerd. 

In dit verband is het van belang, te 
vermelden dat de minister-president 
in zijn brief van 14 september jl. aan 
de vaste kamercommissie voor 
Financiën heeft meegedeeld dat van 
regeringswege een standpunt over 
bemiddeling in verzekeringen door de 
PTT wordt voorbereid. Ook hierop 
loop ik niet vooruit. Is de minister van 
Financiën van mening dat deze 
situatie dient te worden veranderd? 
Kan ik erop rekenen dat deze bewinds-
man dit onderwerp binnenkort 
wederom in het kabinet aan de orde 

Ik heb nog een cri de coeur. De heer 
Van lersel heeft al erop gewezen dat 
mensen werkzaam in het verzekerings-
wezen het onjuist achten dat op de 
meeste departementen stichtingen 
zijn opgericht die bemiddelen in 
verzekeringen. Het antwoord op vraag 
58 dat de stichting Fin-cover geen 
bemiddelingsactiviteiten ontplooit, is 
naar mijn mening dan ook niet geheel 
juist. Overigens zijn volgens onze 
informatie meer mensen werkzaam 
bij Fin-cover dan in het antwoord 
vermeld staat. 

De fractie van de VVD is van 
mening - in het verleden hebben het 
CDA en D'66 hierop aangedrongen -
dat een ongezonde situatie is ontstaan. 
Is deze bewindsman ertoe bereid, 
hieraan op korte termijn werkelijk iets 
te doen? Er is sprake van een fikse 
concurrentievervalsing ten opzichte 
van de particuliere assurantietussen-
personen. 

Uit de gegevens die ik heb mogen 
ontvangen, alsmede uit de antwoorden 
op de vragen over het faillissement 
van de levensverzekeringsmaatschap-
pij De Wereld meen ik te mogen 
concluderen dat de Verzekeringskamer 
niet zorgvuldig genoeg heeft gehan-
deld. 

Heeft het systeem van de controle 
goed genoeg gewerkt? Is het juist dat 
dit systeem bij de Verzekeringskamer 
thans gewijzigd? Kan de minister dit 
bevestigen? De fractie van de VVD is 
van mening dat de wetgeving afdoen-
de is, maar dat de Verzekeringskamer 
niet voldoende gebruik heeft gemaakt 
van de mogelijkheden hiervan. 
Natuurlijk kan de verzekeringskamer 
niet alles voorkomen. 

Wij hebben in dit land het voorbeeld 
gehad van een schadeverzekerings-
maatschappij die na het inzenden van 
de verslagstaten tot onverantwoorde 
onroerend-goedaankopen is overge-
gaan en daarna is gesneuveld. Naar 
de mening van de fractie van de VVD 
heeft de Verzekeringskamer echter in 
het geval van de levensverzekerings-
maatschappij De Wereld niet optimaal 
gebruik gemaakt van de mogelijkhe-
den die de wet biedt. 

Overigens is het goed, te vermelden 
dat juist de Consumentenbond de 
verzekeringsmaatschappij De Wereld 
bij zijn leden heeft aanbevolen. Het is 
dan ook vreemd dat de Consumenten-
bond roept om een risicofonds of een 
garantieregeling die consumenten 
beschermt tegen de gevolgen van een 
eventueel faillissement van een 
levensverzekeringsmaatschappij. 

Ik vertaal dit als een fonds voor 
mismanagement en dit is het laatste 
waaraan wij in Nederland behoefte 
hebben. Inadequaat ondernemersbe-
leid wordt zo afgewenteld op andere 
verzekeraars en via hen uiteindelijk op 
hun verzekerden. De heer Van lersel 
heeft hierop al gewezen. 

De heer Kombrink (PvdA): Geldt 
hetzelfde volgens de heer Van Rey 
voor de huidige collectieve garantiere-
geling voor het bankwezen? 

De heer Van Rey (VVD): Ik kom 
hierover te spreken in het gedeelte 
van mijn betoog over de Wet toezicht 
kredietwezen. 

Over nr. 12 van de vragen van 
collega Kombrink over levensverzeke-
ringsmaatschappij De Wereld, die 
afgelopen week zijn beantwoord, merk 
ik het volgende op. De Verzekerings-
kamer is tot de conclusie gekomen 
dat er ongewenste verschijnselen op 
het gebied van verzekeringen zijn en 
heeft een aantal denkbeelden aan de 
minister voorgelegd. 

Ik mag aannemen dat nieuw 
overleg met de NVL zal worden 
gevoerd. Daarvan hoop ik op korte 
termijn mededeling te ontvangen. 
Gezien de ervaring, mag ik aannemen 
dat één en ander erg lang gaat duren. 
Ik vraag de minister om, indien nodig, 
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Van Rey 
op korte termijn concrete maatregelen 
te nemen en ons daarover te berichten. 

Is het juist dat de Verzekeringskamer 
de minister onder meer de suggestie 
aan de hand heeft gedaan van een 
garantieregeling voor levensverzeke-
ringen? Is het niet zinvol, dat op zeer 
korte termijn voor de levensverzeke-
ringsmaatschappijen hetzelfde regime 
zal worden toegepast als voor de 
schadeverzekeringsmaatschappijen? 
In de huidige Wet op het schadeverze-
keringsbedrijf, daterend uit 1964, is bij 
algemene maatregel van bestuur uit 
1967 bepaald, welke staten moeten 
worden gepubliceerd. 

De staten met gegevens betreffende 
extra-waarborgen, staat N3B, de 
kostenstaat N4A en gegevens over 
buitenlandse belangen van een zekere 
omvang, staat N12, behoeven niet te 
worden gepubliceerd. De huidige wet 
op het levensverzekeringsbedrijf, 
daterend uit 1922, bepaalt daarentegen 
dat alle staten moeten worden 
gepubliceerd. 

Aangezien in het wetsontwerp 
inzake toezicht schadeverzekeringsbe-
drijf een bepaling is opgenomen die 
gelijk is aan de huidige wet en de 
minister naar ik heb begrepen 
voornemens is, in het binnenkortte 
verschijnen wetsontwerp toezicht 
levensverzekeringsbedrijf een gelijklui-
dende bepaling op te nemen, consta-
teer ik een grote achteruitgang, 
waarvoor ik ernstig waarschuw. De 
publikatie van alle staten is dringend 
gewenst. 

Ik besluit dit onderdeel met een 
vraag over artikel 13 van de Wet op 
het schadeverzekeringsbedrijf. Bij elke 
onderneming die zich bezighoudt met 
schadeverzekering moeten extra-waar-
borgen bestaan ten bedrage van 
minimaal 10% van de geboekte 
bruto-premie. Is het dan mogelijk dat 
75% van die extra-waarborgen aan de 
enige aandeelhouder wordt terugge-
leend? Naar het oordeel van de 
VVD-fractie is dit niet mogelijk. 

De Verzekeringskamer is echter van 
mening dat er niets aan de hand is. 
Een soortgelijke situatie is opgetreden 
bij verzekeringsmaatschappij De 
Wereld. Ik ben benieuwd naar de 
mening van de minister hierover. De 
VVD-fractie juicht het uiteraard wel 
toe dat het percentage van 10 van de 
extra-waarborgen zal worden ver-
hoogdtot 16 a 18. 

De laatste tijd zijn enkele plannen 
tot samenwerking tussen grote 
verzekeringsmaatschappijen bekend 
gemaakt. Niemand behoeft zich 
zorgen te maken dat er geen sprake 
meer zal zijn van concurrentie. 

Daarvoor is de verzekeringswereld te 
inventief. Juist het samengaan van 
verzekeringsmaatschappijen betekent 
een nog grotere zekerheid voor de 
consument. Juist het sluiten van 
verzekeringen is het kopen van 
zekerheid. 

Ik kom tot de Wet toezicht krediet-
wezen. De heren Kombrink en Van 
lersel zijn hun betoog begonnen met 
een woord van dank aan allen die 
hebben meegewerkt aan de beant-
woording van de vele vragen over het 
faillissement van de Tilburgsche 
Hypotheekbank. Dat woord van dank 
is terecht en onderschrijf ik graag. De 
VVD-fractie begrijpt het best dat de 
beantwoording van zo'n hoeveelheid 
vragen veel extra werk met zich heeft 
gebracht. Gezien de complexe 
materie zal het niemand verbazen dat 
desondanks enkele belangrijke zaken 
niet volledig duidelijk zijn geworden. 
Ik hoop dat een volgende serie vragen 
achterwege kan blijven. 

In de media zal zelden zoveel 
aandacht zijn besteed aan een 
financiële instelling als, in de laatste 
12 maanden, aan de Tilburgsche 
Hypotheekbank, en terecht. Thans 
bestaat nog een aantal onduidelijkhe-
den over de gebeurtenissen die niet 
alleen bij de Tilburgsche Hypotheek-
bank hebben plaatsgevonden maar 
ook, in het kader van Wet toezicht 
kredietwezen, door de toezichthouder. 

De antwoorden op de vele vragen 
hierover hebben de VVD-fractie er 
nog niet van kunnen overtuigen dat 
de toezichthouder, De Nederlandsche 
Bank, die zich in Nederland bezig 
houdt met het toezicht op het krediet-
wezen, van alle middelen gebruik 
heeft gemaakt die hem ter beschikking 
staan. 

Laat vooropstellen dat het er mij in 
deze kwestie niet om gaat de schuldige 
aan te wijzen. Het gaat de VVD-fractie 
erom dat het financiële aanzien van 
Nederland, het vertrouwen in de 
Nederlandse beleggingsmogelijkhe-
den, ernstig is geschaad - de heer Van 
lersel heeft al een aantal getallen 
genoemd, met name van beleggingen 
die vanuit het buitenland naar ons 
land worden aangetrokken - iedereen 
gebaat is bij een zeer snelle oplossing 
van deze affaire. 

Naar de mening van de VVD-fractie 
kan dit alleen indien de overheid op 
zeer korte termijn het voortouw 
neemt. Er is een deuk ontstaan in het 
vertrouwen van De Nederlandsche 
Bank en die moet zo gauw mogelijk 
worden hersteld. Naar de mening van 
de VVD-fractie kan de minister van 
Financiën hierbij als 'plaatwerker' 
optreden en helpen de deuk eruit te 
halen. 

Mijn verzoek is dan ook of de 
minister bereid is om op zeer korte 
termijn stappen te ondernemen bij De 
Nederlandsche Bank en te bevorderen 
dat De Nederlandsche Bank zoekt 
naar een voor de betrokkenen aan-
vaardbare oplossing. 

Voor mijn fractie staat nog onvol-
doende vast dat alle wegen bewandeld 
zijn en alle mogelijkheden uitputtend 
zijn onderzocht. Natuurlijk ware het 
de VVD-fractie ook liever geweest dat 
op 30 juni 1982 een aanvaardbare 
oplossing was gevonden, doch toen 
heeft, naar ik mag aannemen, niet 
alleen het departement van Financiën, 
maar ook De Nederlandsche Bank 
geleerd. De heer Van lersel noemde 
dat zojuist 'misschien wel de grootste 
fout van de bank. 

Wat zou de minister nog verder 
kunnen doen als hij stappen onder-
neemt bij De Nederlandsche Bank? Ik 
denk dat hij ook als intermediair zal 
kunnen optreden tussen de pensioen-
fondsen en dergelijke instellingen die 
leningen hebben verstrekt op schuld-
bekentenis en die door het faillissement 
zeer grote boeteclausules kunnen 
opeisen, zoals ook de heer Kombrink 
al heeft gereleveerd. 

Ik denk ook aan de collectieve 
garantieregeling die misschien van 
toepassing zou kunnen worden 
verklaard voor pandbriefhouders. Dit 
zijn allemaal zaken die naar de 
mening van de VVD-fractie niet 
voldoende zijn onderzocht. 

Ik denk dat het onjuist zou zijn om 
juist nu verder boodschappen aan de 
minister van Financiën mee te geven. 
Belangrijker is, of hij bereid is om het 
door mij gevraagde in overweging te 
nemen. Indien de minister op mijn 
verzoek wil ingaan, om op zeer korte 
termijn stappen te ondernemen bij De 
Nederlandsche Bank om te komen tot 
een aanvaardbare oplossing voor de 
particulieren, dan heb ik er vandaag 
geen behoefte aan om nog uitgebreid 
in te gaan op de rol die De Nederland-
sche Bank heeft gespeeld. 

De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik de heer Van Rey 
een vraag stellen? Toen hij zoeven 
sprak over het verzekeringswezen, 
vroeg ik hem bij interruptie, of hij 
meende dat zijn beschouwing over de 
instelling van een risicofonds in die 
markt, die hij een 'opvang voor 
mis-management' noemde, niet ook 
tot de conclusie voor de regeling op 
het gebied van het bankwezen leidde. 

Hij bepleit nu een voor allen 
aanvaardbare oplossing en voor het 
alsnog ad hoc met terugwerkende 
kracht van toepassing verklaren van 
een regeling, naar analogie van de 
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Van Rey 
collectieve garantieregeling. Geldt op 
het gebied van het bankwezen niet 
dat je daarbij geen opvang voor 
mis-management moet creëren? 
Waarom komt de heer Van Rey tot 
geheel verschillende conclusies voor 
de verzekeringsmarkt en voor de 
bankmarkt? 

De heer Van Rey (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ten eerste geef ik de 
minister deze mogelijkheid mee om in 
het overleg te bespreken. Ten tweede 
is de collectieve garantieregeling van 
de banken een privaatrechtelijke 
overeenkomst, terwijl ik uit het 
betoog van de heer Kombrink heb 
begrepen, dat hij juist dit risicofonds 
bij wet wil laten vaststellen. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik heb 
daarover geen enkele uitspraak 
gedaan. Alle varianten zijn in beginsel 
mogelijk. Ik heb alleen gepleit voor 
het tot stand komen van een risico-
fonds. Zo is ook van de zijde van 
gedupeerden van het faillissement 
van De Wereld bepleit in de richting 
van de Kamer. Bovendien doet dat 
geen afbreuk aan de vraag die de heer 
Van Rey principieel opwierp, of er wel 
of niet regelingen moeten zijn waar-
door gedupeerden een vorm van 
schadevergoeding krijgen in geval 
van mis-management. 

Dus mijn vraag blijft volstrekt 
overeind: Waarom een zo verschillen-
de benaderingswijze, terwijl de 
situatie op de verzekeringsmarkt toch 
niet principieel verschilt van de 
situatie op de bankmarkt? 

De heer Van Rey (VVD): Wij hebben 
hier te maken met een bestaande 
collectieve regeling. Ik grijp nu de 
gelegenheid aan om te kijken of de 
minister eventueel bij het overleg met 
De Nederlandsche Bank die mogelijk-
heid wil meenemen. De discussie 
omtrent een risicofonds in het 
verzekeringswezen zal misschien te 
zijner tijd nog gevoerd worden. Ik voel 
er op dit moment niet veel voor de 
wetgever hier een aantal zaken te 
laten regelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog 
een aantal concrete vragen voor de 
minister. Is het juist dat in augustus 
1982 reeds een aansprakelijkheidsstel-
ling bij De Nederlandsche Bank is 
gedeponeerd? Een aansprakelijkheids-
stelling die ook gedeponeerd is bij de 
president-commissaris alsmede bij de 
koninklijke commissaris van de 
Nederlandsche Bank? Zo ja, heeft De 
Nederlandsche Bank daarop gerea-
geerd? Indien daarop nog niet 
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gereageerd is, wil ik graag weten 
waarom dit niet gebeurd is. 

Heeft de minister kennis genomen 
van de uitspraak van professor 
Slagter tijdens een symposium aan 
de Erasumusuniversiteit, dat gewijd 
was aan de Tilburgsche Hypotheek-
bank? Hij zei: 'Het is ongehoord dat 
curatoren van de Tilburgsche Hypo-
theekbank nog geen aansprakelijk-
heidsstelling hebben gedaan. Ik zou 
dan ook het advies geven om direct 
conservatoir beslag te leggen op het 
privé-vermogen van de curatoren.' 
Professor Slagter doelde met name 
op de aansprakelijkheidsstelling van 
De Nederlandsche Bank, de accoun-
tant, de oud-directeuren en commissa-
rissen van de Tilburgsche Hypotheek-
bank. 

Mijnheer de Voorzitter! Een belang-
rijke aangelegenheid is uiteraard 
welke onderdelen van de Wet toezicht 
kredietwezen eventueel in aanmerking 
kunnen komen voor verbetering en 
vereenvoudiging. Met name heeft de 
fractie van de VVD de conclusie 
getrokken dat de noodregeling in 
ieder geval een evaluatie dient te 
ondergaan. Het feit dat aan aandeel-
houders en crediteuren niet gerappor-
teerd behoeft te worden is voor ons 
onaanvaardbaar. 

Kunnen wij binnenkort een notitie 
tegemoet zien waarin wordt aangege-
ven op welke punten de Wet toezicht 
kredietwezen aanscherping verlangt? 
Juist het opsommen van een aantal 
punten zou vanmorgen het gevaar 
inhouden dat wij er een aantal 
vergeten. Het lijkt mij dan ook verstan-
dig, de minister uit te nodigen op 
korte termijn de Kamer te rapporteren. 
Vanmorgen is reeds de noodregeling 
genoemd, maar ik denk ook aan 
informatie-uitwisseling tussen 
accountants, goedkeuring jaarversla-
gen, prospectussen, etcetera. 

Voorzitter, het rapport dat is 
uitgebracht door de Vereniging voor 
effectenbescherming heeft in ieder 
geval aangetoond dat er iets mis zat. 
Ik druk mij dan zeer zacht uit. Wij 
zullen dat moeten veranderen, met 
name het bedrijfseconomisch toezicht. 
Dit toezicht heeft in de praktijk 
behoefte aan vergroting van effectivi-
teit. 

De heren Kombrink en Van lersel 
hebben reeds diverse vragen gesteld 
mede naar aanleiding van de beant-
woording van de in het verleden 
gestelde 120 vragen. Ik sluit mij 
daarbij graag aan. Er zou veel duide-
lijkheid kunnen worden geschapen 
door een integrale publikatie van de 
originele verslagen van de besprekin-

Binnenlands geldwezen 
Nota beleggingsvoorschriften 
Spaarnota 

gen van 1 oktober en 4 december 
1980 alsmede van 18 maart 1981 
tussen de accountants Van Dien & Co 
en De Nederlandsche Bank. Wil de 
minister De Nederlandsche Bank 
hierom vragen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit af met 
enkele korte opmerkingen over de 
beleggingsvoorschriften en de 
spaarnota. 

De eindconclusie van de notitie 
betreffende de beleggingsvoorschrif-
ten is geheel in overeenstemming 
met de zienswijze van de fractie van 
de VVD. Het voeren van overleg past 
beter in onze maatschappelijke orde 
dan het uitoefenen van dwang. De 
Kamer dient echter de hand in eigen 
boezem te steken omdat zowel deze 
nota alsmede de spaarnota veel te 
laat worden behandeld. Met name de 
spaarnota is naar onze mening 
mosterd na de maaltijd. Thans willen 
wij aandringen op een zeer spoedige 
indiening van de tijdelijke wet beleg-
gingsobjecten om juist malafide 
praktijken tegen te gaan. De laatste 
maanden zijn er weer enkele dubieuze 
beleggingsbemiddelaars omgevallen. 

Een integratie van de Wet beleg-
gingsinstellingen in de nieuwe 
algemene effectenwetgeving juicht de 
fractie van de VVD ook van harte toe. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! De teneur van mijn 
bijdrage is iets anders getoonzet dan 
die van mijn voorgangers. Dit hangt 
mede samen met de tijdsspanne die 
aan onze fractie is toegekend. 

Wij behandelen vandaag een aantal 
onderwerpen die op de een of andere 
manier samenhangen met de wijze 
waarop in ons land het geldwezen 
functioneert. Het lijkt mij goed te 
beginnen met ons uitgangspunt dat 
voor het goed reilen en zeilen van 
onze economie een gezonde, waarde-
vaste munt een conditio sine qua non 
is. Immers, als de gulden intrinsiek de 
weerspiegeling van de reële situatie 
in ons land is, dan betekent dit ook 
een intrinsiek vertrouwen. 

Onze fractie vraagt zich af of de 
huidige waarde van de gulden niet 
veel meer door andere factoren is 
bepaald dan door die van een weer-
spiegeling van een gezonde economie. 
Uiteraard gaat het niet om absolute 
waarden, maar om relatieve waarden. 
Dit is alleen al, omdat het optimale 
alleen kan worden nagestreefd doch 
nimmer wordt bereikt. Dat onze 
fractie zoveel waarde hecht aan een 
waardevaste munt, heeft ook alles te 
maken met een verantwoord handelen 
met eigen en andermans goed. 
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Van Dis 
Inflatie laat bij voorbeeld zien dat er 

meer geld in omloop is dan overeen-
komt met de hoeveelheid goederen. 
In dit opzicht maakt Nederland geen 
slechte beurt. Nochtans is het de 
vraag, of dit zo zal blijven. Tot op 
heden is het redelijk gelukt de 
overheidstekorten te dekken op de 
kapitaalmarkt. Wat moet er echter 
gebeuren als de economische bedrij-
vigheid toeneemt en vanuit die kant 
de vraag naar kapitaal aangroeit? 

Dan zal de overheid een stap terug 
moeten doen op die markt, met als 
gevolg dat niet ontkomen kan worden 
aan monetaire financiering. Zullen 
dan de banken nog bereid zijn, hun 
aandeel in de emissies op hetzelfde 
peil te handhaven? Wij vragen juist 
voor deze aspecten de aandacht om 
te onderstrepen, dat de reële positie 
van ons land financieel en economisch 
niet wordt weerspiegeld in de koers 
van de gulden. 

In dat verband rijst dan de vraag 
aan welke factoren dit dan te danken 
is. Is het te danken aan het grote 
overschot op de betalingsbalans? Bij 
een matig herstel van de investeringen 
is dit zo weggesmolten. Het moet de 
minister duidelijk zijn dat in deze 
beschouwing impliciet doorklinkt de 
zorg voor het welzijn van ons land. 

Zoals onze fractie vele keren voor 
het voetlicht heeft gebracht, moet ook 
de invloed van het afkalven van de 
zorg voor het algemeen belang, dat 
steeds meer plaats maakt voor 
privaat- of groepsegoïsme, niet 
worden onderschat. Het verminderde 
onderscheid tussen mijn en dijn, 
fraude, zwartgeldcircuit enzovoorts, 
de toenemende losbandigheid op 
zedelijk gebied die wij om ons heen 
zien, laten niet na hun sporen te 
trekken. Dit alles leidt niet tot het 
welzijn, maar eerder tot het tegendeel! 

Ik neem aan dat de bewindsman 
ook de geschiedenis kent van koning 
Josia, die in benarde tijden het volk 
Israël bijeenriep en hen de Wet van 
God voorhield en opwekte daarnaar 
te leven. Welnu, zo'n grondhouding 
zouden wij graag zien, ook van deze 
regering. 

Immers, de gewijde geschiedenis 
èn de ongewijde geschiedenis laten 
zien, welk een zegen het is als een 
land met zijn overheid regeren mag 
naar de fundamentele en het welzijn 
dienende ordeningen van God voor 
enkeling en samenleving. Ik hoop dat 
ik dit niet aan dovemansoren heb 
gezegd! Anders zou wel eens in een 
andere zin over de ondergang van de 

wereld moeten worden gesproken 
dan de eerste spreker in dit debat 
heeft gedaan! 

Ik sprak over de zorg die ons 
vervult. Onze fractie heeft reeds 
duidelijk gemaakt dat het kabinetsbe-
leid op een aantal punten aanzetten 
geeft tot gezondmaking van de 
overheidsfinanciën, zonder nochtans 
andere aspecten te verwaarlozen. Ik 
wil deze meer algemene inleiding 
afsluiten met de vraag, of de bewinds-
man bereid en in staat is enig commen-
taar te leveren. 

Met de torenhoge staatsschuld 
hangen ook de enorme bedragen 
samen die aan rente en in toenemende 
mate aan aflossingen moeten worden 
gevonden. Wij zouden graag een visie 
hebben op het verband tussen de 
omvang van deze posten en mogelijke 
inflatie. Voor de financiering is 
overigens deelname van buitenlandse 
beleggers tanende, als ik het zo eens 
mag zeggen. Zijn hiervoor oorzaken 
aan te geven? 

In dit verband herinner ik aan een 
vraag die ik vorig jaar tijdens de 
uitgebreide commissievergadering 
Financiën stelde. Mijn vraag was, of ik 
op een termijn van 5 a 6 weken 
ingelicht kon worden over de gevolgen 
van de herwaardering van de gulden 
in samenhang met die van de Duitse 
mark. 

De minister heeft dat toen toege-
zegd. Ik kan mij echter niet herinneren 
dat antwoord ooit gekregen te 
hebben. Is mijn vermoeden juist dat 
de lagere aanpassing van 3% ten 
opzichte van de Duitse mark die met 
5% is geherwaardeerd, heeft geleid 
tot miljarden guldens kapitaalverschui-
ving naar het buitenland, zodat zelfs 
tot op vandaag de dag dat nog niet 
geheel hersteld zou zijn? Dit is 
misschien een reden om met de 
nodige voorzichtigheid een eigen be-
leid op dit punt te voeren. 

In de Miljoenennota en in de MEV 
worden schattingen gedaan over de 
zogenaamde liquiditeitsquote. De 
stijging daarvan vraagt om een 
nadere verklaring. Is er vanuit het 
bedrijfsleven een grotere behoefte 
aan krediet? Zo ja, dan kan dit duiden 
op een aantrekking van de markt. 
Welke speculatieve elementen kunnen 
in dezen een rol spelen? Kortom, onze 
fractie vraagt om een nadere uiteen-
zetting met betrekking tot deze quote. 

Het is ons opgevallen dat ondanks 
die nu al enige jaren aanwezige en 
ook verwachte daling van de koop-
kracht, de spaarquote toch blijkt toe te 
nemen. Men zou eerder het tegendeel 
verwachten. Moet hieruit de conclusie 
worden getrokken dat de gemiddelde 

Nederlander toch nog ruim in zijn 
financiële jas zit of is er sprake van 
een zorg om voor de toekomst 
spaargeld te hebben voor onverwachte 
gebeurtenissen? De situatie in de 
wereld ziet er niet bepaald rooskleurig 
uit. 

In dit kader vraag ik de minister 
ook, nader inzicht te geven in de 
ontwikkeling van participatiemaat-
schappijen. Deze kunnen een nuttige 
rol vervullen voor het meer verschaffen 

- van risicodragend kapitaal voor de 
gewone belegger. Zijn de obstakels 
voor oprichting van en toetreding tot 
dergelijke maatschappijen wel 
voldoende geslecht? 

Juist de noodzaak tot versterking 
van de eigen vermogenspositie van 
het bedrijfsleven, van groot en van 
klein, dus van het midden- en kleinbe-
drijf, vraagt om adequate maatregelen. 
Kunnen voorbeelden uit het buiten-
land, bij voorbeeld van Frankrijk, hier 
geen navolging vinden? 

De Nederlandsche Bank is belast 
met het toezicht op het bankwezen. Er 
is al heel wat gepraat en geschreven 
over de affaire van de Tilburgsche 
Hypotheekbank. Mij is niet de tijd 
gegeven ter zake in details te treden. 
Dat de vast commissie voor Financiën 
de laatste serie vragen ter zake tot de 
hare heeft gemaakt,'wijst erop dat 
hier van een ernstige zaak sprake is. 

Ik sluit mij aan bij de vragen die met 
name door de heer Van lersel zijn 
gesteld. In het verslag van De Neder-
landsche Bank over 1982 wordt op 
bladzijde 25 gesteld dat de bank moet 
nagaan, welke lessen door betrokke-
nen uit de recente ervaringen zouden 
kunnen worden getrokken. Zijn die 
lessen inmiddels getrokken? In ieder 
geval vragen wij welke maatregelen 
getroffen kunnen worden om dat 
toezicht zo effectief en zo preventief 
mogelijk te doen zijn. 

Ik ben overigens wel van oordeel 
dat een teveel aan voorschriften en 
regels niet bevorderlijk kan zijn voor 
een vlotte gang van zaken. Wat men 
aan de ene kant wint, moet aan de 
andere kant weer worden prijsgege-
ven. Ik weet niet welke gevolgen 
uiteindelijk slechter zullen zijn voor de 
economie. Hier past ook de waarschu-
wing dat door te veel eisen te stellen, 
kapitaalvlucht het gevolg kan zijn. 
Iedereen hier is ervan overtuigd, dat 
er zorgvuldig en eerlijk zaken moet 
worden gedaan. 

Affaires als met de Tilburgsche 
Hypotheekbank en met de vroegere 
Slavenburg's bank mogen niet 
voorkomen. Ziet de minister mogelijk-
heden om de waarborgen te vergroten 
zonder te veel onrust te wekken die de 
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Van Dis 
functie van de banken al te zeer zou 
aantasten? 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
ervan kennis genomen dat het 
financieringsarrangement met De 
Nederlandsche Bank sterk is verlaagd 
en dat het beroep daarop is gemiti-
geerd. Kan inmiddels worden gezegd 
welke invloed de recente acties met 
name bij de postdienst hebben gehad 
op de kasontwikkeling van het rijk en 
de financiering daarvan? 

Met betrekking tot de effectenhandel 
enzovoorts, heeft het bezoek aan 
Amsterdam bij onze fractie enkele 
vragen doen rijzen. Er is nog steeds 
sprake van een zogenaamde malafide 
effectenhandel buiten de beurs om. 
Moet ter zake een wettelijke regeling 
worden getroffen, en zo ja, welke? 
Een van de moeilijkste punten blijft 
het tegengaan van misbruik van 
voorwetenschap. Dat is een moeilijke 
zaak. Hoe is dat in andere landen 
geregeld? Kan Nederland zich wellicht 
daaraan spiegelen? 

Wij willen vragen naar de mogelij-
heid om de Wet giraal effectenverkeer 
ook uit te breiden tot de zogenaamde 
geregistreerde stukken. Dat kan de 
fysieke handelingen tot nul reduceren. 
Een gunstige omstandigheid daarbij 
is, dat het sparen per giro een en 
ander kan vergemakkelijken. 

Onze fractie kan instemmen met de 
conclusies die in de nota beleggings-
voorschriften zijn getrokken, namelijk 
dat het onverstandig is om van te 
voren te bepalen dat gelden van 
institutionele beleggers moeten 
worden belegd in objecten van 
maatschappelijke relevantie, hetgeen 
overigens wel eens kan wisselen met 
de politieke petten van het kabinet. 
Worden door zulke voorschriften niet 
de mogelijkheden tot optimalisering 
van het rendement van de beleggingen 
te veel beknot? Dat strookt dan niet 
met de eigen taak van de instellingen, 
door hun beheer de aangegane 
verplichtingen optimaal te honoreren. 

Ten slotte merk ik op dat onze 
fractie een trouw lezer is van de 
jaarverslagen van het zogenaamde 
WAM-fonds. Dat zal overigens geen 
verbazing wekken. Wij willen uitleg 
hebben over de wijze waarop de 
administratiekosten worden toegere-
kend aan het gedeelte dat betrekking 
heeft op de gemoedsbezwaarden. 
Welke sleutel wordt gehanteerd en is 
er evenwicht tussen de werkelijke aan 
dit gedeelte verbonden kosten en het 
toegerekende deel? 

De Voorzitter: Ik deel de collega's 
mee, dat de SGP nog beschikt over 2 
minuten spreektijd, D'66 over 5 
minuten, de Partij van de Arbeid over 
14 minuten, het CDA over 18 minuten 
en de VVD over 36 minuten. 

De heer Van Dis (SGP): Is dat een 
goede verdeling? 

De Voorzitter: Dat is inderdaad een 
juiste verdeling. 

De vergadering wordt van 13.18 uur 
tot 14.45 uur geschorst. 

D 
Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik dank de geachte afgevaardigden 
voor hun vele opmerkingen en vragen 
over een groot aantal onderwerpen, 
die van groot belang zijn voor de 
materie binnenlands Geldwezen. 

Ik zal proberen, de onderwerpen 
naar inhoud en niet in volgorde van 
de sprekers te rangschikken. Misschien 
bevordert dat de duidelijkheid in de 
beantwoording. Gezien de grote 
hoeveelheid vragen hoop ik in eerste 
termijn op alle punten in te kunnen 
gaan. Mocht ik iets vergeten, dan bied 
ik daarvoor mijn verontschuldigingen 
aan. Wellicht zullen enige feitelijke 
vragen nog een nader antwoord 
behoeven, dat wij nu niet geheel 
kunnen geven, omdat ons niet alle 
details ter zake ter beschikking staan. 

Ik begin met een aantal punten 
inzake de Wet toezicht kredietwezen 
(WTK) iets meer in het algemeen te 
behandelen, voor zover die vandaag 
te berde zijn gebracht. Het gaat nu 
vanzelfsprekend alleen om het 
bedrijfseconomisch toezicht en niet 
om andere onderdelen. Ik kom dan 
geleidelijk op een aantal meer 
specifieke punten met betrekking tot 
de Tilburgsche Hypotheekbank en 
andere terreinen die daar weer mee te 
maken hebben. 

Omdat dit belangrijk is voor de 
sfeerbepaling, vermeld ik eerst een 
tegenstelling tussen de geachte 
afgevaardigden die mij is opgevallen 
tijdens de eerste termijn en die ook in 
uitlatingen en publikaties buiten deze 
commissie is gebleken. De heren 
Kombrink en Van lersel onderstrepen, 
mijns inziens terecht, dat het bedrijfs-
economisch toezicht van De Neder-
landsche Bank op banken in het 
algemeen en in dezen op hypotheek-
banken - dat maakt echter in principe 
niets uit - geen absolute bescherming 
kan bieden, of, om een heel ander 
woord te gebruiken, waarmee echter 
hetzelfde wordt bedoeld: geen 
garantie kan bieden. 

Hoewel de heer Van Rey dat niet in 
dezelfde bewoordingen expliciet heeft 
uitgesproken, kreeg ik toch de indruk 
dat ook hij daarvan uitgaat. Ik deel 
deze mening en zal daar straks nog 
wat uitvoeriger op terugkomen. 

Tevens kreeg ik de indruk dat de 
geachte afgevaardigde de heer 
Engwirda meent, dat de crediteuren 
er in het specifieke geval dat vandaag 
behandeld wordt op mochten vertrou-
wen dat hun beleggingen bij de 
betrokken bank of banken geen enkel 
risico zouden lopen, of woorden van 
soortgelijke strekking. Deze gedachte 
komt men ook wel elders tegen in 
rapporten en publikaties. 

Ik meen dat de stelling van de heer 
Engwirda of een soortgelijke stelling 
die ik elders ben tegengekomen, 
onjuist is. De memorie van toelichting 
bij de WTK laat er bij voorbeeld geen 
enkele twijfel over bestaan. Het 
toezicht houdt geen garantie in en dat 
kan ook niet, gezien het karakter van 
het toezicht. Ook in het recente 
verleden, niet alleen in de afgelopen 
maanden, maar ook al in de jaren 
daarvoor, heeft De Nederlandsche 
Bank dat punt steeds te berde gebracht 
als er vragen over werden gesteld. Er 
is een constante gedrags- en beleidslijn 
ter zake en dat is ook nu het geval. 

De heer Engwirda (D'66): Ter vermij-
ding van misverstanden wil ik de 
minister er opmerkzaam op maken, 
dat in mijn tekst inderdaad stond dat 
cliënten het vertrouwen konden 
hebben dat zij geen enkel risico 
zouden lopen. Voorziend wat de 
minister zou antwoorden heb ik 
echter uitgesproken, dat zij geen of 
weinig risico zouden lopen. 

Minister Ruding: Ik ben de heer 
Engwirda erkentelijk voor de snelle 
wijzigingen, waaraan het beleid van 
D'66 altijd onderhevig is. Hij heeft 
echter ook gesproken over 'geen 
risico'. Dat standpunt deel ik niet. Ik 
ben vandaag gelukkig in goed 
gezelschap. 

Ik acht het, gegeven het uitgangs-
punt dat ik zojuist heb beschreven, 
niet juist dat achteraf, na een op zich 
zelf te betreuren deconfiture, het 
verlangen wordt geuit, dat ten koste 
van veel, al kan men niet zeggen ten 
koste van alles, de schade voor 
crediteuren of voor bepaalde groepen 
van crediteuren - er wordt een 
onderscheid gemaakt, al wil ik het 
woord discriminatie niet gebruiken; 
op dit specifieke punt zal ik straks 
uitvoeriger ingaan - wordt opgevan-
gen. 

Men kan die wens uiten; het is 
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Ruding 
menselijk dat te doen. Dat is echter 
niet gebaseerd op de tekst van de wet 
of op de wetsgeschiedenis. Er is dus 
naar mijn mening geen sprake van 
een absolute bescherming of garantie, 
of die nu juridisch of moreel is. Ik 
weet niet precies wat de morele 
garantie is, maar deze term is elders 
gehanteerd en daarom noem ik hem 
even. 

Het lijkt mij in deze context goed 
dat ik inga op de problematiek, vanuit 
een formeel-juridisch standpunt. Men 
kan zich namelijk afvragen wanneer 
de toezichthouder, in casu De Neder-
landsche Bank, aansprakelijk is. Een 
belangrijke vraag daarbij is wat de 
criteria zijn. In het rapport van de VEB 
waarnaar door verschillende afgevaar-
digden is verwezen, zijn termen 
gebruikt als 'onzorgvuldigheid', 
'onvolledigheid' en 'te grote lankmoe-
digheid'. 

Het gaat er echter om dat een 
eventuele civiel-rechtelijke aansprake-
lijkheid van de toezichthouder voor 
fouten bij het bedrijfeconomisch 
toezicht, in de sfeer ligt van een 
onrechtmatige daad, in casu een 
onrechtmatige overheidsdaad. Ik 
verwijs daarvoor naar artikel 1401 
BW. Voor aansprakelijkheidsstelling 
wegens een dergelijke daad is nodig 
dat men zich schuldig heeft gemaakt 
aan een door de omstandigheden niet 
te verontschuldigen wiilekeur, 
nalatigheid - dit woord wil ik onder-
strepen - of misbruik van bevoegd-
heid. 

Het betreft hier een marginale 
toetsing, omdat dit toezichthoudend 
orgaan een zekere vrije beleidsruimte 
heeft. Die toetsing geschiedt, zoals 
men weet, door de burgerlijke rechter. 
Die rechter zal uiteindelijk moeten 
bepalen of er sprake is van de elementen 
die ik zojuist heb genoemd. Het woord 
'nalatig' komt het dichtst in de buurt 
van de termen die her en der zijn 
gevallen. 

Ik meen dat uit de uitvoerige 
beantwoording van de al even 
uitvoerige reeks vragen toch naar 
voren is gekomen, dat De Nederland-
sche Bank haar toezichthoudende taak 
- ik kom nu al even op de THB - op 
voldoende zorgvuldige wijze heeft 
vervuld. 

Ik laat het oordeel verder over aan 
degenen die er wellicht behoefte aan 
hebben, dat oordeel te laten toetsen 
door de civiele rechter. Die mogelijk-
heid blijft altijd open. Ik zou het ook 
onjuist vinden - dit is in bepaalde 
rapporten gesuggereerd - wanneer 
men die mogelijkheid zou willen 

uitsluiten door een regeling te treffen 
tussen De Nederlandsche Bank en de 
betrokkenen. Ik geloof dat men het 
recht altijd zijn loop moet laten. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik denk dat 
de minister gelijk heeft als hij zegt dat 
aan de rechter uiteindelijk het oordeel 
toekomt over de vraag of er sprake is 
van onrechtmatig handelen door de 
overheid of een overheidsinstelling. Ik 
denk dat het ook juist is te stellen dat 
het de minister van Financiën toekomt, 
zelf een oordeel te geven over de 
wijze waarop de dingen materieel 
gegaan zijn en over de vraag of er 
sprake is van falen. Die zaken sluiten 
elkaar niet uit. De formulering van de 
minister - 'ik geef daar geen oordeel 
over' - zou het misverstand kunnen 
doen ontstaan dat hij geen politiek 
oordeel vanuit zijn verantwoordelijk-
heid aan de Kamer te kennen zou 
behoeven te geven. 

Minister Ruding: Voorzitter! Ik ben de 
heer Kombrink erkentelijk voor zijn 
toelichting. Ik geloof niet dat dit 
probleem aan de orde is, want ik heb 
mij alleen maar beziggehouden met 
de vraag wie uiteindelijk dat puur 
juridische aspect moet beoordelen. 

Ik heb voor alle duidelijkheid - het 
is niet bestreden - gezegd: dat is, als 
het überhaupt opkomt, aan de civiele 
rechter en niet aan mij en ook niet aan 
derden, die zich daarover een oordeel 
aanmatigen. Er is daarnaast een 
ander punt, dat de heer Kombrink 
noemde. Daarop kom ik straks terug. 
Het gaat om een oordeel vanuit een 
andere verantwoordelijkheid. Ik 
onderscheid die zaken wel degelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
vragen en opmerkingen betreffende 
meer specifieke punten van het 
toezicht in het algemeen. De heer 
Kombrink heeft gepleit voor meer 
achterdocht en een kritische benade-
ring bij het toezicht in die zin, dat men 
niet louter moet afgaan op verklarin-
gen van de externe accountant of van 
de directie. Alleen de externe accoun-
tant verricht de volledige boekhoud-
kundige controle. Zo is de opzet. 

Het Nederlandse accountantswezen 
heeft een goede reputatie. De volledige 
boekhoudkundige controle is dus niet 
de taak van De Nederlandsche Bank in 
het kader van het toezicht op het 
kredietwezen. Het toezicht in ons 
systeem is een toezicht op afstand, 
gebaseerd op vertrouwen en op de 
eigen beleidsverantwoordelijkheid 
van de desbetreffende bank. Daarvoor 
is gekozen in de Wet toezicht krediet-
wezen. 

In theorie is het denkbaar om een 

heel andere weg in te slaan. Dan komt 
men echter op een heel andere wet 
uit, op een heel andere taak als 
toezichthouder en - om een praktisch 
punt te noemen - op een heel ander 
apparaat van de toezichthouder qua 
bezetting. 

De heer Van lersel vroeg naar mijn 
mening over het standpunt dat de 
heer Muller, een van de directeuren 
van De Nederlandsche Bank, onlangs 
heeft ingenomen, toen hij ervoor 
pleitte dat het micro- en het macro-toe-
zicht in één huis zouden dienen plaats 
te vinden. Ik heb geen enkele reden 
om aan de juistheid van deze conclusie 
van de heer Muller te twijfelen. 

Ook heeft de heer Van lersel 
gevraagd of het huidige bedrijfsecono-
mische toezicht niet te zeer een 
papieren toezicht is, dat te ver van de 
dynamische werkelijkheid af zou 
staan. Als er een papieren toezicht is, 
moet men zich daarover kritisch 
beraden. 

Ik meen echter, dat deze veronder-
stelling niet juist is; het is schijn. Ik 
meen dat het bedrijfseconomische 
toezicht, gebaseerd op de Wet 
toezicht kredietwezen, dat in de 
praktijk door De Nederlandsche Bank 
inzake Nederlandse banken wordt 
toegepast, een van de meest geavan-
ceerde in de wereld is. 

Men kan van mening verschillen 
over de vraag, wat dan de waarde van 
het toezicht in andere landen is. 
Wanneer men het echter vergelijkt 
met andere landen, moet men dit 
punt daarbij betrekken. Ik wil hierbij 
vooral wijzen op een element dat, 
naar ik meen, in een van de antwoor-
den op de schriftelijke vragen naar 
voren is gekomen, namelijk het 
consolidatiebeginsel. Dit is zeer 
belangrijk. 

Ervaringen ter zake hebben uitgewe-
zen dat het ontbreken of het onvol-
doende zijn van eisen inzake consoli-
datie tot heel grote problemen kan 
leiden. Ik verwijs in dit verband naar 
de affaire Schröder, Münchmayer, 
Hengst. Juist in Nederland is De 
Nederlandsche Bank vooropgegaan 
om dat essentiële punt van de 
consolidatie vanaf het begin te eisen 
en toe te passen. 

Ik meen ook, dat De Nederlandsche 
Bank voortdurend bezig is, veelal in 
overleg met soortgelijke instellingen 
in het buitenland, om nieuwe ontwik-
kelingen - het is inderdaad een 
flexibele wereld, helaas, moet men 
soms zeggen op dit punt - te vertalen 
in aangepaste toezichtseisen en ook 
lering te trekken uit dikwijls pijnlijke 
ervaringen, nationaal en internatio-
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naai. Ik kom hierop nog terug, maar 
dit was een algemene karakterschets, 
likzeg dit om verkeerde indrukken te 
voorkomen. 

De heer Kombrink vroeg of niet een 
grotere voorzichtigheidsmarge inzake 
toezicht nodig is, in het bijzonder in 
situaties - deze hebben zich inderdaad 
voorgedaan - van sterk stijgende 
onroerend-goed prijzen. Deze vraag is 
terecht, omdat het onroerend goed 
veelal een belangrijk onderdeel 
uitmaakt van de zekerheid voor de 
activa. Zoals bekend zal zijn, gaat de 
solvabiliteitsplicht evenredig omhoog, 
ook bij het huidige systeem, als het 
onroerend goed wordt opgewaar-
deerd. 

Wat dat betreft, zit er een ingebouw-
de veiligheidsklep in. Maar specifiek 
ten aanzien van de extra voorzichtig-
heid die de heer Kombrink bepleit in 
dergelijke situaties, wijs ik erop dat De 
Nederlandsche Bank met dergelijke 
elementen van mogelijke verbetering 
reeds bezig is. Ik zal de suggestie van 
de heer Kombrink, in ieder geval met 
nadruk doorgeven aan De Nederland-
sche Bank. Er zijn waarschijnlijk 
technische problemen, maar die 
behoeven wij vandaag hier niet te 
behandelen. 

Een geheel ander punt van de heer 
Kombrink richtte zich op de vraag of 
de solvabiliteitsplicht van de banken 
niet knellend wordt bij recessie, 
omdat daardoor versneld kredieten 
kunnen worden opgezegd. Als dat 
gebeurt, belemmert dat het economi-
sche herstel. 

Ik ontken niet dat er zich in dergelijke 
situaties problemen voordoen, maar 
er zit toch een dualisme in deze vraag. 
Enerzijds wordt een bank door de 
heer Kombrink geacht voorzichtig te 
zijn, juist in extra moeilijke tijden en 
'gezien de toenemende risico's, ander-
zijds zou een bank zich juist dan niet 
mogen terugtrekken als de risico's 
groot of te groot worden. 

Ik wil in dit verband wijzen op de 
noodzaak, te komen tot een afweging, 
die elke bank als zelfstandige instelling 
voor zichzelf moet verrichten. Als 
anderen voor die bank die afweging 
maken, krijgen anderen ook verant-
woordelijkheid te dragen als het mis 
gaat. 

Het is een moeilijk probleem maar 
men moet dit, waar het gaat om de 
micro-benadering, aan de instellingen 
zelf overlaten. Wat betreft de macro-be-
nadering heb ik nu geen cijfers beschik-
baar; het zou ook wat moeilijk zijn, 
deze binnen een uur te verzamelen. Er 

zij echter op gewezen dat in geen enkel 
jaar de kredietverlening aan het 
bedrijfsleven door het bankwezen 
negatief is geweest. 

Een andere vraag van de heer 
Kombrink is: moet een accountant De 
Nederlandsche Bank niet ongevraagd 
informeren? Ik kom hierop nog terug 
bij de beantwoording van de vraag, 
welke lessen worden getrokken uit de 
TH B-zaak. Ik kan verder meedelen dat 
het overleg omtrent deze aangelegen-
heid reeds gaande is. 

Een probleem is echter dat, als de 
externe accountant wordt verplicht om 
ongevraagd alle informatie door te 
spelen, er een selectie moet worden 
gemaakt. Er moet een criterium zijn 
waarmee kan worden bepaald wat er 
moet worden doorgegeven. Daarnaast 
moet men er altijd opletten dat dit een 
weerslag kan hebben op de vertrou-
wensrelatie tussen accountant en 
cliënt. Die relatie is niet volledig heilig, 
maar toch een mee te wegen element. 

De heer Van lersel (CDA): Ik denk dat 
dit een in juridisch opzicht bijzonder 
moeilijk probleem is. Aan de ene kant 
is er die vertrouwensrelatie en aan de 
andere kant heeft de externe accoun-
tant een plaats gekregen in de WTK 
als gevolg waarvan er sprake is van 
een semi-publieke functie op het 
moment waarop De Nederlandsche 
Bank haar toezicht baseert op zijn 
gegeven. Dit dilemma is in verband 
met de THB-zaak duidelijk geschilderd. 

Regelmatig is er sprake van een 
aspect, dat men wel weet maar dat 
niet bij de bank doordringt. De vraag 
is: heeft de accountant primair te 
maken met zijn geheimhoudingsplicht 
en de vertrouwensrelatie met de 
cliënt öf met zijn relatie met de bank? 

Minister Ruding: Ik kom daarop nog 
terug bij de behandeling van vragen 
inzake de geheimhoudingsplicht. Ik 
wil nu even verder gaan met de 
vragen van de heer Kombrink. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Kombrink vroeg zich af, of een 
jaarlijks contact tussen de externe 
accountanten De Nederlandsche 
Bank niet te weinig was. Ik kan hem 
zeggen, dat het bedoelde contact 
plaatsvindt naar aanleiding van de 
jaarrekening. In die zin kan het contact 
niet worden geïntensiveerd, echter, 
de antwoorden, die ik al heb gegeven 
op verschillende schriftelijke vragen, 
tonen aan dat naast dat jaarlijkse 
contact het nuttig kan zijn om ad hoc 
en naar behoefte - dit kan sterk 
variëren van instelling tot instelling -
meer frequent contact te onderhouden. 
Deze suggestie van de heer Kombrink 
spreekt mij aan. 

De heer Engwirda vraagt of De 
Nederlandsche Bank meer informatie 
aan regering en parlement wil of kan 
verstrekken over haar uitvoering van 
de Wet toezicht kredietwezen. Blijkens 
een of ander krantebericht is hierover 
overleg geweest tussen De Nederland-
sche Bank en het ministerie van 
Financiën. De situatie is als volgt. 

De Nederlandsche Bank brengt 
jaarlijks aan de minister van Financiën 
verslag uit over de uitvoering van de 
wet en van de krachtens deze wet 
genomen besluiten. Dit is verplicht op 
basis van artikel 50 van de WTK. Dat 
verslag wordt ook gepubliceerd. Men 
kan dat lezen of niet. Als men het niet 
leest, kan ik daar ook niets aan doen. 
Misschien zal het vanaf heden meer 
worden gelezen dan tot nu toe is 
gebeurd. 

Daarnaast heeft De Nederlandsche 
Bank zich zeer coöperatief betoond bij 
de beantwoording van de vele 
reeksen van vragen over de Tilburg-
sche Hypotheekbank. Ik wil nogmaals 
uitdrukkelijk stellen dat die vragen 
door mij zijn beantwoord. Dit neemt 
echter niet weg dat vele bouwstenen, 
logischerwijs, zijn aangedragen door 
De Nederlandsche Bank. 

De bouwstenen heb ik overigens 
nog wel even in de kleine hand 
gehouden om ze te wegen. Ik ben De 
Nederlandsche Bank erkentelijk voor 
de vele informatie die is verschaft en 
die via mij is terechtgekomen in de 
beantwoording. In dit verband verwijs 
ik ook nog naar de vertrouwelijke 
toezending van een aantal stukken 
aan de Kamer. Ik meen wel dat in de 
informatieverstrekking langzamer-
hand de grenzen zijn bereikt, met 
name gezien het geheimhoudingsarti-
kel 46 van de WTK. 

De heer Kombrink vroeg naar de 
huidige positie van de andere hypo-
theekbanken. Het zal hem duidelijk 
zijn dat ik geen informatie kan en mag 
verstrekken over individuele instellin-
gen. Datzelfde geldt voor De Neder-
landsche Bank. 

Hij heeft ook gevraagd, of het 
toezicht voldoende waterdicht is, als 
De Nederlandsche Bank slechts via de 
directie met de accountant communi-
ceert. Ik begrijp die vraag. Immers, in 
dat systeem loopt men het risico dat 
iets niet tot stand komt wat wel moet 
gebeuren. Ook hierbij is er sprake van 
een afwegingsprobleem. 

Wat dit betreft, wil ik de geachte 
afgevaardigde ook verwijzen naar de 
vertrouwensrelatie tussen de externe 
accountant en zijn cliënt. Nogmaals, 
die is niet absoluut heilig. Juist in het 
belang van het goede functioneren 
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van het toezicht moet die echter 
zoveel mogelijk blijven bestaan. 

Bovendien geeft de WTK de directie 
het recht om bij uitwisseling van 
informatie tussen de Nederlandsche 
Bank en de accountant aanwezig te 
zijn. Ik dacht dat dit systeem in de 
praktijk wel bevredigend functioneerde 
op dat punt. De bewuste brief — mis-
schien zegt men wel: de beruchte 
brief - inzake de THB, waaraan 
vanmorgen ook gerefereerd is, was 
een incident. Dat is te betreuren. Ik 
geloof wel dat dit een grote uitzonde-
ring is geweest. Ik hoop ook dat dit 
een uitzondering blijft. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik hoop dat 
u het ermee eens bent, dat de veron-
derstelling gewettigd is dat juist het 
niet in handen komen van die brief en 
de daarin vervatte informatie aan De 
Nederlandsche Bank wel eens 
beslissend kan zijn geweest voor het 
al dan niet ten ondergaan van de 
Tilburgsche Hypotheekbank. De 
minister trekt daaruit de conclusie dat 
zo'n incident in de toekomst niet meer 
mag voorkomen. 

Wanneer een brief zo essentieel 
blijkt te kunnen zijn voor het toezicht-
stelsel, is op dat punt toch een nadere 
voorziening geboden, op welke 
manier dan ook? De vorm laat ik in 
het midden. Zo'n cruciale schakel 
mag dus niet die rol in het toezicht 
spelen die deze heeft gespeeld bij de 
Tilburgsche Hypotheekbank. 

Minister Ruding: Hierop kom ik straks 
terug. Eerst geef ik antwoord op de 
vragen over de huidige situatie en de 
recente ontwikkelingen. Om nieuwe 
interrupties te voorkomen, waarmee 
ik het vaak eens ben, merk ik op dat ik 
daarna zal spreken over wijzigingen 
die naar mijn mening nodig zijn. 
Hierover kunnen wij van mening 
verschillen. 

De heer Van Rey (VVD): De vraag is 
van belang of de brief van 15 februari 
1980 later in de gesprekken waaraan 
ik vanmorgen heb gerefereerd, tussen 
De Nederlandsche Bank en de 
accountant aan de orde is geweest. 

Minister Ruding: Ik moet hiervoor 
verwijzen naar datgene wat ik schrif-
telijk heb meegedeeld. Dit lijkt mij 
duidelijk genoeg. 

De heer Van Rey (VVD): Kunt u mij 
toezeggen dat u de verslagen van de 
besprekingen bij De Nederlandsche 
Bank zal opvragen en aan de Kamer 
zal toezenden? 

Minister Ruding: Dit kan ik nu niet 
toezeggen. Ik kan mij niet precies een 
oordeel vormen overdeconsequenties 
hiervan. Ik zal dit punt overwegen. 

Ik meen dat wij onderscheid 
moeten maken tussen enkele soorten 
van geheimhoudingsplicht. De eerste 
is die van de accountant in het kader 
van zijn beroepsgeheim, mede 
voortvloeiend uit zijn vertrouwensrela-
tie met de cliënt. Hierop maakt de Wet 
toezicht kredietwezen in artikel 11, 
derde lid, een uitzondering. Aan De 
Nederlandsche Bank moet de accoun-
tant desgevraagd - op dit woord kom 
ik straks terug - alle inlichtingen 
verstrekken die de bank wenst te 
ontvangen. 

De tweede soort geheimhoudings-
plicht is die van De Nederlandsche 
Bank ten opzichte van de minister van 
Financiën en derden. Hiervoor verwijs 
ik naar de artikelen 16, 18 en 46 van 
de Wet toezicht kredietwezen. Dit 
houdt verband met de vertrouwensre-
latie tussen De Nederlandsche Bank 
en de onder toezicht gestelde. 

De derde is de geheimhoudings-
plicht van de minister ten opzichte 
van het parlement en derden volgens 
artikel 46 van de Wet toezicht krediet-
wezen. Ik heb, ter vermijding van 
misverstanden niet meer dan een 
opsomming van deze soorten gegeven. 

Voor het toezicht op financiële 
instellingen werd,het wenselijk 
geoordeeld dat zij hun bedrijfsgege-
vens vertrouwelijk verstrekken aan de 
desbetreffende toezicht houdende 
instellingen. Daarom is er terzake 
voor gekozen, het toezicht bij De 
Nederlandsche Bankte leggen en niet 
bij de minister van Financiën. Ter 
bescherming van deze vertrouwelijk-
heid is het nodig, degenen die over 
informatie beschikken die in het kader 
van het toezicht is verkregen, ertoe te 
verplichten, deze informatie niet 
verder te verspreiden. 

Ik voeg hieraan toe dat de geheinv 
houdingsplicht niet absoluut is, zoals 
blijkt uit het antwoord dat mijn 
collega van Justitie heeft gegeven op 
de vragen van de heren Kombrink en 
Van Rey van 23 september jl.. Dit 
antwoord is overigens tot stand 
gekomen in overleg met mij. 

De strekking van het antwoord dat 
aanpassing van de geheimhoudings-
bepaling niet noodzakelijk is, onder-
schrijf ik derhalve. Ik meen dat een 
geheimhoudingsplicht niet automa-
tisch een verschoningsrecht mee-
brengt. Of in een concreet geval al dan 
niet terecht een beroep wordt gedaan 
op de geheimhoudingsplicht en 
hiermee op een verschoningsrecht, is 

ter beoordeling aan de rechter, die 
een afweging zal maken tussen 
wederzijdse belangen. Er is dus 
sprake van een beslissing ad hoc ter 
zake. 

Iets anders is de verantwoordelijk-
heid van de wetgever voor een juiste 
toedeling van bevoegdheden. Het kan 
wenselijk zijn, te bezien of de in de 
huidige wetgeving neergelegde 
controle-instrumenten toereikend zijn 
en of hiervan adequaat gebruik wordt 
gemaakt; dus dat de controle adequaat 
wordt uitgevoerd. 

Gezien de opzet van het toezicht, 
zoals vastgelegd in de huidige Wet 
toezicht kredietwezen, zijn die geheim-
houdingsbepalingen noodzakelijk. Zij 
staan naar mijn mening niet in de 
weg dat aan het parlement inlichtingen 
van algemene aard worden verstrekt. 
Ik meen ook dat mijn handelen op dit 
punt tot nu toe geen enkel probleem 
voor de Kamer heeft opgeleverd, al is 
het natuurlijk aan de Kamer om zulks 
te beoordelen. 

Een ander punt is de verhouding 
tussen de geheimhoudingsplicht 
enerzijds en het parlementaire 
enquêterecht anderzijds. De heer 
Kombrink zei dat dit allemaal niet zo 
volledig is geregeld. Daarin heeft hij 
gelijk. Ik kan er ook niet veel aan 
veranderen. Evenals dat in gerechtelij-
ke procedures het geval is, is de 
geheimhoudingsplicht niet absoluut. 
Die stelling kan worden verdedigd. 

Evenals in gerechtelijke procedures 
kan alleen in uitzonderlijke gevallen 
een beroep op de geheimhoudings-
plicht en op een verschoningsrecht 
worden gedaan, met name in die 
gevallen waarin er sprake is van 
beroeps- of bedrijfsgeheimen, één en 
ander uiteindelijk ter beoordeling van 
de enquêtecommissie, die een 
afweging heeft te maken van de 
wederzijdse belangen. 

De heer Kombrink (PvdA): Het hangt 
ervan af welke staatsrechtelijke 
opvatting men huldigt over de 
rechten van het parlement, het 
politieke controle-orgaan in laatste 
instantie. Ik ben geneigd een onder-
scheid te maken bij de in het geding 
zijnde belangen tussen zaken die nog 
bij de toezichthouder onder handen 
zijn en zaken die zijn afgerond, zaken 
waarvan de Kamer de afloop wil 
toetsen. 

De huidige geheimhoudingsbepalin-
gen bevatten onvoldoende nuancerin-
gen voor het achteraf afleggen van 
verantwoording. Het lijkt mij dat de in 
het geding zijnde belangen die 
verantwoording miet in de weg 
zouden behoeven te staan. Daarvan 
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heeft het nu in te hoge mate de schijn. 
Op dat punt bepleit ik een heroverwe-
ging van de geheimhoudingsartikelen. 
Daarmee zou meteen het probleem 
van de relatie met de parlementaire 
enquête uit de weg zijn geruimd. 

Minister Ruding: Ik weet niet of het 
probleem van eventuele fricties 
tussen de geheimhoudingsplicht en 
het parlementaire enquêterecht wordt 
opgelost. Ik heb, wat het eerste meer 
algemene punt van deze opmerking 
van de heer Kombrink betreft, ge-
schetst welke de huidige wettelijke 
bepalingen en de consequenties 
daarvan zijn. Daarin wordt dat 
onderscheid gemaakt. Ik begrijp dat 
de heer Kombrink dat onderscheid 
wenselijk acht. Dat zal ik overwegen. 
Ik kan er nu geen standpunt over 
innemen omdat ik niet weet wat de 
consequenties daarvan zouden zijn. 

Ik kom dan op een aantal punten 
die specifiek te maken hebben met de 
Tilburgsche Hypotheekbank. Ik maak 
graag van de gelegenheid gebruik 
twee typfouten te corrigeren die in de 
haast zijn geslopen in de waslijst van 
antwoorden. De laatste regel van 
antwoord 41 van 2 december j l . bevat 
de woorden 'zou moeten kunnen 
verifiëren'. Daar is het woord 'of' 
uitgevallen. De zin moet namelijk 
luiden: 'zou moeten of kunnen 
verifiëren'. 

De tweede typefout staat in het 
antwoord op vraag 49. In de overloop 
van de eerste naar de tweede zin 
staat: '... kan worden bevestigd. Het is 
gebruikelijk ...'. Dit moet worden 
veranderd in: '... kan worden beves-
t igd; inderdaad is het gebruikelijk ...'. 
Als deze wijzigingen in de Handelingen 
worden opgenomen, kan iedereen 
van de correcties kennisnemen. Het 
leek mij juist om u dit nu mee te delen 
en niet later schriftelijk, want dan hebt 
u vandaag niet de rijkdom van de 
extra kennis die u nu krijgt. Hiermee 
wil ik aangeven met hoeveel aandacht 
wij dag en nacht waken op de beant-
woording van de vragen. 

De heer Van lersel (CDA): Het was 
ons al opgevallen! 

Minister Ruding: Ik had er niet aan 
getwijfeld of juist de regeringsfracties 
het al direct ontdekt hadden. 

Dan kom ik nu op een aantal zaken 
betreffende de THB. Staat u mij toe 
ter inleiding een paar algemene 
opmerkingen te maken, die echter wel 
betrekking hebben op de THB. Ik kan 
mij voorstellen dat velen, heden hier 
in de Kamer, maar ook elders en 
natuurlijk allereerst de direct betrokke-

nen, het betreurd hebben en nog 
betreuren dat deze deconfiture zich 
heeft voorgedaan. 

Ik wi l met name de drie elementen 
noemen die wat betreft de schade het 
meest op de voorgrond treden: 
allereerst vanzelfsprekend de schade 
voor alle schuldeisers, waarbij men 
dan vooral aan de vele kleinere 
particuliere pandbriefhouders denkt, 
maar ik zou het toch iets algemener 
wil len stellen, namelijk de schade 
voor alle schuldeisers; de schade die 
er al sinds 30 juni 1982 is geweest 
voor het Nederlandse financiënwezen 
in het algemeen, niet alleen voor THB 
en de schade die zich naar de mening 
van velen heeft voorgedaan voor de 
reputatie van De Nederlandsche Bank 
als bedrijfseconomisch toezichthou-
der. De vele publiciteit die deze zaak 
heeft omgeven, heeft zeker bijgedra-
gen aan de beschadiging van de 
reputatie. Dat zij dan zo. 

Ik kan mij ook voorstellen dat voor 
velen de situatie die zich heeft 
voorgedaan vanaf 1 juli 1982 en die 
zich ook nu nog voordoet, als onbe-
vredigend wordt ervaren. Toch wi l ik 
in het geval van de THB nogmaals 
benadrukken wat ik in mijn eerdere 
opmerkingen meer in het algemeen 
heb gezegd, dat het niet mogelijk is 
om bij het huidige systeem van 
bedrijfseconomisch toezicht en ook 
niet bij een andere wellicht denkbare, 
nog iets verdergaande vorm van 
toezicht dergelijke deconfitures 
geheel te voorkomen. 

Ernstige verliezen zijn altijd mogelijk. 
Ik heb al gezegd dat er door de 
toezichthouder geen garantie ten 
behoeve van crediteuren kan worden 
gegeven. Ik meen dat de meerderheid 
van de Kamer hierover hetzelfde 
denkt. 

De Nederlandsche Bank heeft 
publiekelijk geconstateerd dat zij de 
ervaringen rondom deze kwestie als 
voor haar pijnlijk en teleurstellend 
heeft ervaren. Ik heb daar nota van 
genomen. Men kan zich natuurlijk 
afvragen - maar ik zal daar nu niet te 
veel op ingaan - hoe dit mogelijk is 
geweest. Ik zal daar nu niet te veel op 
ingaan, omdat er al zo veel over 
geschreven is; vragen over zijn 
gesteld en opmerkingen over zijn 
gemaakt. 

Men moet dit toch wel zien als een 
zeer te betreuren, maar toch wel 
uitzonderlijke samenloop van een 
aantal omstandigheden. Niet uitput-
tend wil ik er een paar noemen 
die, meen ik, in misschien iets andere 
woorden reeds vanmorgen ook zijn 
gemeld door diverse sprekers, 

namelijk onder andere de collaps op 
de onroerend-goedmarkt. 

Men punt dat bij de Tilburgsche 
Hypotheekbank speelde was dat men 
juist per 1 januari 1979 met het 
houden van toezicht was gestart en 
dat dit nog in een aanloopfase 
verkeerde met een overgangsregeling. 
Door velen is ook gewezen op een 
probleem dat je altijd houdt, namelijk 
de subjectieve beoordelingen omtrent 
risico's en waarde van activa, waarover 
achteraf natuurlijk gemakkelijker een 
oordeel is te vellen dan vooraó. 
Verder speelt met name in dit concrete 
geval het beleid van de directie een 
rol. 

Over de problematiek van de 
aansprakelijkheid heb ik in het 
algemeen reeds gesproken. Ik zou als 
een algemeen punt nog wil len 
benadrukken de essentiële rol die 
externe accountants spelen bij het 
feitelijk functioneren van het bedrijfs-
economisch toezicht, zoals zich dat in 
Nederland volgens de wet voltrekt, 
namelijk als basis voor het toezicht 
van de Nederlandsche Bank in 
verband met de verificatie van de 
gegevens van de betreffende financiële 
instellingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Achteraf 
gezien kan men wellicht de opmerking 
maken dat alles enigszins anders had 
moeten of kunnen gaan, dat wellicht 
door andere subjectieve beleidsbeslis-
singen bepaalde problemen zich niet, 
of minder, of later hadden voorgedaan. 
Het is mogelijk, maar ik éeloof niet dat 
het veel zin heeft daarop nu in te 
gaan. Het onderstreept weer de 
beperktheid van het bedrijfsecono-
misch toezicht, hoewel dit toch ver 
gaat. 

Uit mijn beantwoording van een 
aantal ter zake van belang zijnde 
vragen blijkt ook, dat ik zelf meen dat 
in het concrete geval van de Tilburg-
sche Hypotheekbank De Nederland-
sche Bank haar toezichthoudende taak 
op voldoende zorgvuldige wijze heeft 
vervuld. Ik constateer ook dat er zich 
desondanks een ernstig probleem 
heeft voorgedaan. Ik betreur dat ook. 
Het huidige systeem kan dit echter 
niet geheel voorkomen. Ik vind wel 
dat wi j lessen moeten trekken voor de 
toekomst voor wat betreft het functio-
neren van het bedrijfseconomisch 
toezicht. Ik zal daarop nog terugkomen. 

De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister herhaalt dat 
De Nederlandsche Bank voldoende 
zorgvuldig heeft gehandeld. Hij voegt 
daaraan evenwel toe, dat er wel 
aanleiding is lering uit de zaak te 
trekken met betrekking tot het bedrijfs-
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economisch toezicht. Eenvoudig 
gedacht zou het erop neerkomen dat 
je ofwel zeer zorgvuldig handelt, en 
dan is het ook in orde, ofwel je 
handelt iets minder zorgvuldig en het 
is niet in orde. Het is dus klaarblijkelijk 
zo, dat het toezicht geheel in orde was 
maar dat het toch niet zo in orde is 
dat er niets gewijzgd moet worden. 
Kan de minister dat even uitleggen? 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik kom daarop straks nog terug. Ik 
wil nu echter wel vast zeggen dat er 
een grijs gebied is bij een dergelijk 
bedrijfseconomisch toezicht. Een grijs 
gebied dat te maken heeft met 
elementen als subjectieve beoordeling 
van risico's van waarderingen van 
activa. Een grijs gebied dat ook te 
maken heeft met taxatie van de 
toekomst, dat is natuurlijk alti jd een 
probleem, en met afweging van 
belangen. 

Moet men doorgaan met het 
proberen een zelfstandige kredietin-
stelling te laten functioneren zoals die 
functioneert, of moet men zeer vroeg 
dit streven opgeven, met alle gevolgen 
van dien, en zeer vroeg als toezichthou-
der ingrijpen? Dit is een probleem, dat 
ook is geschetst bij de behandeling 
van de Wet toezicht kredietwezen. Wij 
komen hier nu niet uit. 

Je moet ernaar streven - dit is de 
les voor de toekomst - om de mate 
van onzekerheid inzake risico's dat het 
mis gaat, zo klein mogelijk te maken. 
Ik zie niet de tegenstelling die de heer 
Van lersel enigszins indiceerde. Dit zit 
ingebakken in ons systeem van 
bedrijfseconomisch toezicht. 

Men kan ook een heel ander 
systeem kiezen. Dat is nu echter niet 
aan de orde. Men kan wel overwegen 
om de bestaande wet op bepaalde, 
niet onbelangrijke detailpunten te 
verbeteren, of om binnen de bestaande 
de feitelijke toepassing van een aantal 
punten te intensiveren 

Ik herhaal dat zich juist met betrek-
king tot de hypotheekbanken onge-
lukkigerwijs het probleem heeft 
voorgedaan dat zij nèt onder het 
toezicht van De Nederlandsche Bank 
waren gebracht. Het is onvermijdeli jk 
dat het enige tijd duurt, voordat men 
volledig het toezicht in de praktijk kan 
uitoefenen zoals men het zo graag wi l 
uitoefenen. Het gaat immers om een 
nieuwe groep. Dit argument geldt nu 
niet meer. In de eerste fase heeft dit 
echter wel een rol gespeeld. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Als ik goed heb geluisterd, 
zegt de minister dat het een zaak was 
van subjectieve beslissingen. Het zou 

om een grijs gebied gaan. De Neder-
landsche Bank heeft haartoezichthou-
dende rol voldoende zorgvuldig 
vervuld, volgens de minister. Ik kan 
dit niet r i jmen met alle publikaties 
over handelingen die gepleegd zijn in 
strijd met de statuten, over fouten die 
gemaakt zijn in het geval van de 
Tilburgsche. Dan moet er toch ergens 
schuld liggen, of bij De Nederlandsche 
Bank, öf bij de accountant? 

De minister heeft gezegd dat ons 
systeem van bedrijfseconomisch 
toezicht door De Nederlandsche Bank 
een systeem op afstand is. Juist de 
accountants spelen in het toezicht 
volgens de Minister een essentiële 
rol. Impliceert de minister dat, 
wanneer er fouten gemaakt zijn - naar 
mijn mening zijn die gemaakt - deze 
fouten gemaakt zijn door de accoun-
tant? 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Hierop past een iets genuanceer-
der antwoord dan zou blijken uit de 
vraagstelling! Wanneer er schade is 
- die is er - is er natuurlijk ook een 
oorzaak. Het behoeft echter geen 
laakbare schuld te zijn. Iets kan ook 
gebeuren door betreurenswaardige 
omstandigheden. Bovendien heb ik 
geen enkel oordeel uitgesproken over 
eventuele schuld - hiermee bedoelt 
de heer Engwirda waarschijnlijk 
aansprakelijkheid - van andere 
partijen. Dat is aan de civiele rechter 
en niet aan mi j ! Er zijn vele betrokke-
nen. 

Ik heb vervolgens al de nadruk 
gelegd eerder in mijn betoog - de 
heer Engwirda heeft het zelf ook al 
aangegeven - op het feit dat dit volgt 
uit het systeem. De Nederlandsche 
Bank functioneert op afstand en is 
afhankelijk van andere spelers in dit 
spel. Men kan niet direct en alleen 
naar De Nederlandsche Bank kijken. 
Dit gebeurt wèl eens. Verder mag 
ieder zijn eigen mening vormen. Men 
kan echter niet zeggen dat er iets 
verkeerd is gegaan en dat er dus 
sprake is van een juridische aanspra-
kelijkheid, met als gevolg dat men 
schadevergoeding kan eisen. Dit is 
niet noodzakelijkerwijs het geval. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ontkent de minister 
hiermee dat er in een vroeg stadium 
- vóórdat de Nederlandsche Bank 
ingreep- sprake was bij de Tilburgsche 
van handelingen, die in strijd waren 
met de statuten en met regels die 
door De Nederlandsche Bank gesteld 
worden? Dit punt is volgens mij niet 
weg te redeneren! 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik redeneer natuurlijk geen enkel 
feit weg. Ik meen ook niet dat de heer 
Engwirda dit suggereert. In de 
schriftelijke antwoorden op de 
schriftelijke vragen heb ik ook een 
duidelijk standpunt ingenomen. Dat is 
het punt ook niet. Gelet op mijn 
politieke verantwoordeli jkheid' heb ik 
te maken met De Nederlandsche 
Bank. 

Ik ben niet een civiele rechter en 
vanzelfsprekend pretendeer ik dat ook 
niet. Misschien is men van mening 
dat er iets aan de hand is. De heer 
Engwirda heeft enkele voorbeelden 
genoemd. Door anderen zijn andere 
voorbeelden genoemd, maar wanneer 
men die mening heeft kan men 
daarover een uitspraak van de civiele 
rechter vragen. Die uitspraak kan al 
dan niet leiden tot schadevergoeding. 
Het is niet aan mij om dat te beoorde-
len. 

Ik nodig ook niemand uit naar de 
rechter te gaan, maar ik kan het ook 
niemand verbieden. Ik kan niet anders 
dan een neutraal standpunt innemen. 
Daarmee zeg ik niet dat bepaalde 
ongewenste ontwikkelingen, waarvan 
de heer Engwirda er één of twee 
noemde, niet gebeurd zouden zijn. Ik 
heb dat nooit gezegd. 

Men kan van mij echter niet meer 
vragen dan datgene wat ligt op mijn 
werkterrein en datgene wat valt onder 
de verantwoordelijkheid van de 
minister van Financiën. Er zijn buiten 
mijn werkterrein nog vele andere 
belangrijke aspecten ten aanzien 
waarvan door mij geen antwoord kan 
worden gegeven. Ik wijs nog eens op 
de rol van de rechter. In theorie kan 
men ook aan een heel ander wetssys-
teem denken. Dat is nu echter niet aan 
de orde. Het ging nu om de uitoefening 
van de bestaande Wet toezicht 
kredietwezen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom aan 
de beantwoording van een aantal 
concrete vragen betreffende de THB. 
De heer Kombrink heeft gevraagd of 
De Nederlandsche Bank in die 
overgangsperiode niet meer pressie 
had moeten uitoefenen. Hiernaar heb 
ik zelf ook al gerefereerd. Ik rangschik 
deze vraag onder de zeer interessante 
en nuttige vragen achteraf. Daarmee 
is het nog wel terecht om de vraag te 
stellen. Ik bedoel dit ook niet in 
denigrerende zin, maar achteraf heeft 
men nu eenmaal meer kennis van de 
zaak dan vooraf. 

Ik weet niet of meer pressie in de 
overgangstijd juist zou zijn geweest. 
Volgens de wet heeft De Nederland-
sche Bank een eigen verantwoordeli jk-
heid. Er is wel een intensief overleg 
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geweest. Men had echter te maken 
met die overgangsperiode die 
volgens de wet drie jaar was. Nog-
maals, achteraf kan men zeggen dat 
die periode korter had moeten zijn. 
Achteraf zeg ik ook niet dat die drie 
jaar zo'n briljante vondst is geweest. 
Daaraan kan ik echter weinig verande-
ren. 

Uit mijn woorden klinkt wel door, 
dat achteraf gezien een en ander beter 
anders had kunnen zijn. De bepalingen 
waren nu eenmaal zo en die kan men 
mij of De Nederlandsche Bank niet 
verwijten. Die periode was iets dat 
volgde uit de gezamenlijke wetgeving 
en voor die wetgeving is meer dan 
één persoon nodig. 

De heer Kombrink heeft ook 
gevraagd naar het overleg met de 
representatieve organisaties. Hij zei 
dat dat overleg pas na 1 januari 1979 
kon beginnen in het geval van het 
toezicht op de hypotheekbanken, 
terwijl die collectieve garantieregeling 
al op 1 januari 1979 klaar was. Die 
laatste constatering is volkomen juist. 

Ik kan echter niet anders constateren 
dan dat de collectieve garantieregeling 
toen - deze is het nu nog - een 
privaatrechtelijke regeling was. 
Kennelijk heeft men in de private 
wereld sneller gewerkt dan in de 
publieke wereld. Naar ik vanmorgen 
heb begrepen komt dit wel meer voor. 
Ik kan echter niet anders dan het feit 
constateren. 

De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil de minister nog 
een ander feit voorhouden. Meermalen 
komt het voor dat in de Kamer 
wetgeving aan de orde is en dat voor 
de inwerkingtreding van een bepaalde 
wet het overleg met de betrokken 
organisatie start over wat de uitvoering 
van die wet vergt, zodat tijdige 
regelingen tot stand worden gebracht. 

Uit de antwoorden blijkt bij voor-
beeld dat met betrekking tot de Wet 
toezicht schadeverzekeringswezen, 
ten einde de vragen van de Kamer 
goed te beantwoorden, alle uitvoe-
ringsbeschikkingen al gereed moeten 
worden gemaakt. Dat zal niet zonder 
overleg met betrokkenen gebeuren, 
als daarvoor overleg vereist is. 

Over een breed front komen wij die 
figuur tegen. Ik vond daarom de 
beantwoording van de schriftelijke 
vragen - er werd gesteld dat het 
overleg formeel pas kon beginnen na 
de inwerkingtreding - neerkomen op 
een erg zwak excuus. Er zijn tal van 
andere omstandigheden, maar dat 
was een zwak excuus. 

Minister Ruding: Ik kan herhalen wat ik 
al in de schriftelijke antwoorden heb 
geschreven, namelijk dat De Nederland-
sche Bank formeel juist handelde toen 
zij zich beriep op de letter van de wet. 
Op 1 januari 1979 waren daarvoor 
formeel geen bevoegdheden. Men kan 
zich achteraf afvragen of het verstandig 
is geweest om louter te letten op de 
formele aspecten. Misschien had men 
daarop - desnoods ondershands -
kunnen vooruitlopen. Dit is een 
element van taxatie. De Nederlandsche 
Bank heeft niet onjuist gehandeld, 
maar tamelijk formeel. Dat is naar mijn 
oordeel de beste karakterisering. 

Ik kom nu te spreken over een 
opmerking van de heer Kombrink 
over de vertegenwoordiging van 
pandbriefhouders van de THB in een 
crediteurencommissie. Daarover zijn 
al diverse schriftelijke vragen gesteld. 
Op 28 november heeft mijn collega 
van Justitie, mede namens mij, hierop 
al antwoord gegeven. Ik weet niet of it 
is doorgedrongen tot de heer Kom-
brink, anders kan ik mij dit verhaal 
besparen. Indien dit niet het geval is, 
wil ik het graag nog een keer afdraaien. 

Voorzitter: Kombrink 

De heer De Grave (VVD): De heer 
Kombrink kon niet reageren vanwege 
een een-tweetje met de voorzitter. 

De Voorzitter: Ik verstond niet wat de 
minister zei, omdat de 'vergadervoor-
zitter' aan mij tijdelijk de voorzitters-
hamer heeft overgedragen in de hoop 
dat er de komende drie minuten niets 
te hameren is. 

Minister Ruding: Dan zult u zeer 
objectief moeten beoordelen of uzelf 
de antwoorden op de vragen van 28 
november wel of niet hebt gelezen. 
Als u ze niet gelezen heeft, ben ik 
bereid het verhaal weer af te draaien. 

De Voorzitter: Ik heb die antwoorden 
gelezen; ik weet alleen niet waar uw 
opmerking van zojuist op slaat. 

Minister Ruding: Ik zal het u niet 
moeilijker maken dan het al is. Ik zal 
het verhaal nog maar een keer voor u 
afdraaien. Het antwoord komt erop 
neer, dat de rechtbank bij de samen-
stelling van een voorlopige commissie 
uit de schuldeisers van de THB heeft 
gezocht naar personen uit belangrijke 
groepen van die schuldeisers. Als 
zodanig zijn twee personen benoemd. 
De keuze is daarbij niet aan mij, niet 
aan u, maar aan de rechtbank. 

Wij mogen daarover een mening 
hebben, maar dit punt staat verder 
niet ter discussie. Zo zijn de bepalin-
gen. De SOBI heeft reeds op 30 

augustus 1983 aan diezelfde rechtbank 
verzocht de benoeming van deze 
leden van de voorlopige commissie 
ongedaan te maken. In hoger beroep 
heeft het hof in Den Bosch bij arrest 
van 11 oktober 1983 dit verzoek 
verworpen. Daarmee is de gerechtelij-
ke uitspraak onherroepelijk geworden. 

Ik wil ook nog verwijzen naar punt c 
van vraag 30. Daarin werd gevraagd 
naar de inspraak van crediteuren 
tijdens de noodregeling. Die inspraak 
moest mogelijk worden gemaakt, bij 
voorbeeld via een crediteurencommis-
sie. Ik heb die vraag niet helemaal 
begrepen, omdat die commissie er al 
is. Misschien is hierbij sprake van een 
misverstand. 

De Voorzitter: Dat is er zeker. Ik ken 
uiteraard de bepalingen. Die staan 
niet ter discussie. De vraag of de 
rechter binnen die bepalingen tot het 
vonnis kon komen dat hij heeft geveld 
staat ook niet ter discussie. Ik stelde 
alleen de beleidsvraag aan de orde of 
het niet verstandiger is om in de 
wettelijke bepalingen over de noodre-
geling voor te schrijven dat er een 
evenwichtig samengestelde crediteu-
rencommissie moet worden benoemd. 

Daarin moeten dan de verschillende 
categorieën van crediteuren vertegen-
woordigd zijn. Ik stel dus de beleids-
vraag aan de orde of de vrijheid van 
de rechter niet moet worden beperkt 
door het opnemen van meer kwalita-
tieve bepalingen in de noodregeling. 

Minister Ruding: Ik kom straks nog op 
de lessen voor de toekomst. Vraag 
30c behandel ik nu letterlijk inzake het 
mogelijk maken van inspraak van 
crediteuren. Ik heb gezegd dat dit 
inderdaad mogelijk is gemaakt. 

De Voorzitter: En dan tussen haakjes: 
onder het opnemen van waarborgen 
voor een evenwichtige samenstelling 
daarvan. 
Voorzitter: Hermsen 
Minister Ruding: Ik reageer s'echts op 
de vraag of het mogelijk is gemaakt en 
het antwoord daarop iuidt bevesti-
gend. Het is immers niet verboden bij 
de wet, wat ook wel eens voorkomt 
Het is verder in de praktijk toegepast. 
Men kan dan de vraag stellen of het 
anders kan gebeuren. Ik zal daar straks 
op terugkomen, maar nu wil ik slechts 
op dit punt reageren en zeg dus dat de 
mogelijkheid er is. 

De Voorzitter: Daar bestaat geen 
misverstand over. 

Minister Ruding: De vraag gaf mij die 
indruk. Op de vraag of dit een optimale 
vorm van inspraak is, kom ik dus nog 
terug. 
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Ik kom nu tot een vraag van de heer 

Kombrink over de VAR en de relatie of 
non-relatie tussen de informatiever-
schaffing op juiste wijze aan het 
publiek enerzijds en de hele problema-
tiek van de aanwezigheid van de VAR 
anderzijds. Ik geloof niet dat die VAR 
geheel het zicht op de jaarrekening 
ontneemt, maar op dit punt bestaat 
natuurlijk een zekere spanning. Ik 
ontken dat niet. Dit is al lang bekend; 
het is een oud probleem. 

Hier ligt overigens geen taak voor 
De Nederlandsche Bank. Het complex 
van informatieverschaffing aan het 
publiek komt zeker aan de orde bij de 
tijdelijke Wet inzake beleggingsobjec-
ten. Van de laatste hopen wij binnen 
redelijk korte tijd een wetsontwerp 
aan te bieden. Ik kom daar straks 
meer in het algemeen op terug. Dit 
punt speelt vanzelfsprekend. 

Ik erken echter wel dat door die VAR 
een volledig zicht op de jaarrekening 
niet meer mogelijk is. Ik zou haast 
zeggen: per definitie. Daar staat 
echter toch het bedrijfseconomisch 
toezicht tegenover. Dit is een eerste 
geruststelling en een tweede is dat 
het vermogen van een financiële 
instelling dat wel naar buiten wordt 
getoond, toch het minimum aangeeft. 
Wij weten niet hoeveel daar boven zit 
en wij weten niet met hoeveel dit is 
verminderd. Dat is het dilemma 
waarvoor men staat. De Nederlandsche 
Bank kan in de huidige opzet het 
publiek niet informeren als zij iets 
tegenkomt dat zij niet mag meedelen 
op grond van haar geheimhoudings-
plicht. 

Ik heb het daar al eerder over gehad 
en ik geloof dat, als dat wel zou 
gebeuren, een vertrouwenscrisis, die 
wij juist willen vermijden, zich dan 
sneller zal voordoen. De huidige 
opzet, die nog nadelen heeft, is mijns 
inziens per saldo toch te verkiezen 
boven alternatieven, omdat de 
voordelen groter blijven dan de 
nadelen. 

Ik kom nu op andere vragen van de 
heer Kombrink en het spijt mij dat het 
zoveel tijd kost, deze te beantwoorden, 
maar als ik deze nu niet beantwoord, 
worden ze straks toch weer gesteld. 
De heer Kombrink zei dat het verslag 
van de bewindvoerders alleen bij de 
rechtbank wordt gedeponeerd. Hij 
wees erop, dat het voor passanten 
wat gemakkelijker is om daar inzage 
in te hebben dan voor mensen die ver 
weg wonen. Dit zou kunnen leiden tot 
een ongelijke verspreiding van 
informatie. 

Hij vroeg vervolgens of ik in 

overleg wilde treden met mijn collega 
van Justitie om hierin verbetering te 
brengen. Ik heb volledig begrip voor 
die vraag. Het probleem was trouwens 
al bekend voordat de vraag hedenmor-
gen werd gesteld. Wij, dat wil zeggen 
het ministerie van Financiën, hebben 
dit punt al enige tijd geleden aange-
geven in het overleg met het ministerie 
van Justitie. 

Ik kan het niet met absolute zekerheid 
zeggen, maar ik vermoed dat deze, nu 
door de heer Kombrink herhaalde, 
wens wel zal kunnen worden vervuld. 
De formaliteiten blijken in juridische 
zaken altijd veel tijd te kosten. Men 
moet ook uitzoeken in welke bewoor-
dingen dit precies moet gebeuren. 

Dit brengt mij op een vraag van de 
heer Van lersel. Hij vroeg wat ik vind 
van de feitelijke situatie bij de THB, 
namelijk dat er onder de curatoren bij 
het faillissement twee onroerend-
goedhandelaren dan wel makelaars 
zijn. Ik verwijs hiervoor naar het 
antwoord van mijn collega van 
Justitie op de desbetreffende vragen. 
Het is een keuze die is overgelaten 
aan de rechter. Ik heb daar geen 
invloed op. Dat laat onverlet de 
mening die de heer Van lersel erover 
mag hebben. 

Ik wijs er wel op dat in een gecom-
pliceerd geval als dit - niemand zal 
ontkennen dat het gecompliceerd is -
waar onroerend goed een grote rol 
speelt, specifieke deskundigheid op 
dit terrein een noodzaak is. In theorie 
kan men de specifieke deskundigheid 
ook zoeken bij mensen die andere 
soorten functies hebben, maar dan 
wordt de keuze wel erg gering. Ik 
vermoed dat dit bij de feitelijke keuze 
een grote rol heeft gespeeld. 

De heer Engwirda vroeg nog naar 
een onderzoek van het NIVRA, inzake 
de rol van de accountant. Hij vroeg of 
een intern onderzoek van het NIVRA 
wel voldoende is om eventuele 
aansprakelijkheden vast te stellen 
door de raad van tucht. Dat zal 
moeten blijken. De accountants 
hebben hiervoor eigen procedures. 
Het lijkt mij niet juist dat ik hierover 
op voorhand al uitspraken doen zal en 
dat ik de mij onbekende uitslag van 
het onderzoek op voorhand in twijfel 
zal trekken. 

De heer Van Rey heeft gevraagd of 
De Nederlandsche Bank zich, met 
name in augustus 1982, aansprakelijk 
heeft gesteld inzake de THB. De 
Nederlandsche Bank heeft mij 
medegedeeld dat zij op 1 augustus 
1982 en begin 1983 briefwisseling 
heeft gevoerd met de heren Reyten-
bagh en Pijls. Deze twee heren 

hebben De Nederlandsche Bank 
aansprakelijk gesteld voor alle schade 
die zij als pandbriefhouders door de 
THB-affaire zouden lijden. 

De Bank heeft toen geantwoord dat 
zij op grond van de WTK niet tot een 
schadeloosstelling verplicht of 
bevoegd is en dat zij meent dat de 
stellingen van de briefschrijvers 
berusten op misverstanden over het 
karakter van het toezicht. Ik heb daar 
al uitvoerig over gesproken. Na die 
brief, die men formeel zou kunnen 
zien als een aansprakelijkheidsstelling, 
is er door De Nederlandsche Bank 
omtrent die zaak nooit meer iets 
vernomen. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik zou het 
op prijs stellen als de minister nu, 
hetzij in tweede termijn op het ene 
punt waar ik de correctheid van het 
antwoord op de schriftelijke vragen 
enigszins in twijfel heb getrokken, 
namelijk inzake de Onroco-affaire, zou 
willen ingaan. 

Minister Ruding: Ik zal mij daarover 
beraden. Ik wil gaarne de aandacht 
vragen van de geachte afgevaardigde 
voor de antwoorden op de vragen 35 
tot en met 41 en vraag 51 betreffende 
de Onroco-affaire, die ik op 2 december 
1983 heb gegeven. Daarbij zijn een 
aantal punten nog van belang, die 
misschien nog niet voldoende zijn 
doorgeklonken in de discussie. 

In het antwoord op vraag 35 is 
onder meer gesteld dat de ontvangen 
huur-en liquidatieopbrengsten 
regelmatig werden afgedragen. Dit is 
niet in strijd met wat vanmorgen is 
gezegd, maar wel in strijd met wat je 
elders wel eens hebt kunnen lezen 
over de rol van deze instelling. 

In het antwoord op vraag 37 staat 
dat Onroco werd ingeschakeld voor 
het beheer en de geleidelijke liquidatie 
van reeds verleende kredieten. Dat is 
iets anders dan onroerend goed. Wat 
belangrijk is: er was geen uitbreiding 
van de kredietverlening. Die uitbrei-
ding zou ook onwenselijk zijn geweest, 
maar ik zeg dit ter verduidelijking, 
omdat het niet overal even helder is 
geworden. 

De heer Kombrink (PvdA): Mijn vraag 
was nu juist, of dat antwoord wel in 
alle gevallen juist is. Ik heb een 
concrete zaak genoemd, waarbij mij 
het bericht bereikte dat in twijfel zou 
moeten worden getrokken of het 
antwoord juist is. 

Dit is niet alleen vanwege die ene 
zaak van belang, maar ook voor het 
antwoord op de vraag of de afwijzing 
in het algemeen van de Nederlandsche 
Bank van oneigenlijk draaien en 
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schuiven en het meefinancieren van 
achterstallige rente, waardoor de 
kredietverlening wordt uitgebreid, in 
dit geval wel onverkort toepassing 
heeft gevonden. Dit telt aangezien de 
Nederlandsche Bank een zeer directe 
betrokkenheid bij die Onroco-affaire 
had. 

Minister Ruding: Voorzitter! Iets kan 
gecompliceerder zijn dan blijkt uit een 
bepaalde vraag. Het ging er mij om, 
aan te geven dat de ervaringen in het 
algemeen niet slecht zijn geweest. Ik 
meld dit als algemeen beeld, zoals het 
ervaren is door de bewindvoerders, 
later door de curatoren van de THB en 
door De Nederlandsche Bank. 

In het antwoord op vraag 41 staat: 
Ook op basis van de huidige gegevens 
is er geen aanleiding te veronderstellen 
dat inschakeling van Onroco tot 
benadeling van de THB heeft geleid. 
Dat was het oordeel, naar beste 
weten, betreffende inschakeling van 
Onroco in het algemeen. 

De heer Kombrink sprak over een 
bowling. Daarbij is geen achterstallige 
rente meegefinancierd volgens de 
informatie, die ik op dit punt heb 
ontvangen. Ik ben zelf nooit bij die 
bowling geweest en ik kan niet meer 
meedelen dan dat. 

De heer Van Rey (VVD): De minister 
heeft laten voorkomen dat hij nog 
steeds staat achter het antwoord op 
vraag 41. Het zou de duidelijkheid ten 
goede komen, wanneer de beantwoor-
ding van vraag 35 had plaatsgevonden 
betreffende dus ook het bowlingcen-
trum en andere zaken. 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Dat betreft individuele gevallen 
en dan zijn wij weer terug bij de 
geheimhoudingsplicht. 

Ik kom tot een aantal belangrijke 
vragen. Gevraagd is wat gedaan kan 
worden, door mij of via mij door 
anderen, ten behoeve van de gedu-
peerde partijen in het geval THB. De 
heer Engwirda heeft mij dringend 
gevraagd in overleg met De Nederland-
sche Bank te treden om te bezien wat 
voor deze gedupeerden nog kan 
worden gedaan. 

De heer Van Rey sprak over een 
voortouw, dat ik zou moeten zoeken 
en vervolgens, naar ik aanneem, zou 
moeten hanteren. Hij betoogde: 
optreden als plaatwerker om de deuk 
te repareren; het gaat erom om 
stappen te ondernemen op zeer korte 
termijn bij De Nederlandsche Bank en 
te bevorderen dat voor betrokkenen 
een aanvaardbare oplossing wordt 
gevonden. Vervolgens vraagt hij wat 

de minister van Financiën nog verder 
zou kunnen doen bij De Nederlandsche 
Bank, hoewel hem geen boodschap-
pen worden meegegeven. 

De heer Van Rey (VVD): Een kleine 
correctie: de tekst die de minister 
voorleest, heb ik niet uitgesproken. Ik 
heb gevraagd, op zeer korte termijn 
stappen te ondernemen bij De 
Nederlandsche Bank en te bevorderen, 
dat deze Bank streeft naar een voor 
betrokkenen aanvaardbare oplossing. 

Minister Ruding: Vanzelfsprekend 
geldt de tekst, die de heer Van Rey 
heeft uitgesproken. 

De heer Van lersel vroeg dringend, 
of ik nog een mogelijkheid zie, dat zal 
worden gestreefd naar het treffen van 
een regeling, die genoegdoening kan 
bieden, en naar de rol die ik in het 
proces kan spelen. Ik wil erop wijzen, 
dat ik geen enkele mogelijkheid zie 
om een regeling tot stand te brengen, 
zoals deze is genoemd in het rapport 
van de commissie-VEB. 

Ik verwijs in dit verband naar het 
eerste periodieke verslag, dat de 
curatoren in het faillissement van de 
Tilburgsche Hypotheekbank hebben 
uitgebracht enige dagen geleden. Op 
blz. 8 van dit lijvige verslag staat 
onder andere over het rapport van de 
VEB-onderzoekscommissie het 
volgende: 

'Het is in hoge mate te betreuren, 
dat aan het rapport een bijlage werd 
gehecht, waarin een voorstelling van 
zaken wordt gegeven als zou er een 
reële mogelijkheid zijn om, via een 
alternatieve wijze van afwikkeling van 
de boedel van de Tilburgsche Hypo-
theekbank buiten haar faillissement 
aan de houders van pandbrieven van 
de Tilburgsche hypotheekbank 100% 
van hun vorderingen uit te keren en 
aan de houders van certificaten van 
aandelen van de Tilburgsche Hypo-
theekbank de nominale waarde van 
hun stukken. 

En dat dan ook nog, zonder dat een 
verder onderzoek naar en een effectu-
ering van de aansprakelijkheden voor 
het verleden van de Tilburgsche 
Hypotheekbank aan de orde behoefde 
te komen.'. 

Verder op deze bladzijde staat: 
'Curatoren achten een en ander 

hoogst afkeurenswaardig. Het heeft in 
feite betekend een onverantwoordelij-
ke opwekking van valse hoop bij met 
name de kleine pandbriefhouders.'. 

Dit wat betreft een gezaghebbend 
oordeel over de mogelijkheden die 
veel aandacht hebben getrokken in 
verband met publikaties, die naar ik 
vanmorgen begreep, niet worden 
gesteund van de kant van de Kamer. 

Verschillende geachte afgevaardig-
den hebben vanmorgen gesproken 
over mogelijke punten van actie ten 
behoeve van crediteuren, waarbij ik in 
het midden laat, wie actie moet 
voeren. Als eerste punt is genoemd 
de collectieve garantieregeling. Ik 
moet een paar elementen van deze 
regeling beklemtonen. Deze elementen 
zijn niet nieuw, zodat iedereen ze kan 
kennen. Wat is het karakter van de 
collectieve garantieregeling? Deze 
heeft zich altijd geconcentreerd op 
vorderingen op naam. 

Er is niet alleen formeel, maar ook 
praktisch, gezien de rol als financieel 
instrument, een enorm onderscheid 
met waardepapieren aan toonder, 
waaronder pandbrieven. Wanneer 
men een vordering heeft of belegt, 
moet men zelf een principiële keuze 
maken. Iedereen is daarin volledig 
vrij: óf men neemt een vordering aan 
toonder, met alle voor- en nadelen 
van dien, dus ook de voordelen, óf 
men neemt een vordering op naam, 
ook met alle voor- en nadelen van 
dien. 

Eén van de laatste voordelen is dat 
men binnen bepaalde perken kan 
profiteren van de collectieve garantie-
regeling. Het doet toch wat vreemd 
aan, dat men de indruk wekt, van 
twee wallen te willen eten door én de 
pandbrieven aan te houden - deze 
zijn direct liquideerbaar - en niet de 
nadelen daarvan te willen accepteren. 
Anders gezegd: men wil toch meepro-
fiteren van een regeling, die vanaf het 
begin niet voor deze categorie is 
opgezet. 

De collectieve garantieregeling is 
opgezet door een aantal deelnemende 
financiële instellingen; het gaat hier 
om een privaatrechtelijke overeen-
komst waaromtrent de deelnemers 
regels hebben vastgesteld. Ik heb 
geen enkele indicatie ontvangen 
- hiervoor is toch alle tijd beschikbaar 
geweest - waaruit zou blijken dat er 
bij de deelnemers bereidheid bestaat 
om alsnog, anderhalfjaar later, 
vrijwillig te bepalen dat alle of 
bepaalde particuliere crediteuren van 
de THB, in casu de kleine pandbrief-
houders, toegelaten worden tot de 
voordelen van de collectieve garantie-
regeling. 

Het is niet aan mij om deze regeling 
te veranderen. Dat is een zaak voor de 
toekomst terwijl het hier om een 
terugwerkende kracht zou gaan. Ik 
geloof dat, wanneer men zou sugge-
reren dat hier een uitzondering wordt 
gemaakt, een precedent wordt 
geschapen voor onverhoopte volgen-
de gevallen. Men dient de éne 
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regeling te volgen of de andere. In de 
toekomst kan men de nu bedoelde 
regeling veranderen en dan zou men 
op dat moment wél kunnen kwalifice-
ren maar dit is thans niet aan de orde. 

Verder wil ik nog op een praktisch 
punt wijzen. Wanneer men nu aan de 
huidige houders van THB-pandbrieven 
faciliteiten conform de collectieve 
garantieregeling zou verstrekken, 
bestaat er absoluut geen zekerheid 
- ik druk mij nu voorzichtig uit - dat 
men daarmee degenen helpt, die op 1 
juli 1982 gedupeerd werden en met 
een aanzienlijk vermogensverlies 
werden geconfronteerd. Het is 
immers bekend dat er sindsdien zeer 
grote omzetten in pandbrieven-THB 
zijn geweest, ondanks de staat van 
déconfiture. Het is zeer waarschijnlijk 
dat vele van de pandbrieven in andere 
handen zijn gekomen. 

Dat er geen of weinig publiciteit 
werd en wordt gegeven aan de 
regeling, is het goede recht van 
degenen, die haar ter beschikking 
hebben gesteld. Ik heb hierover al het 
een en ander gezegd in mijn antwoor-
den op schriftelijke vragen. 

Ik zou het gevaarlijk vinden - en dat 
is de kern van de zaak - wanneer hier 
valse hoop en illussies zouden 
worden gewekt. Dat is nu precies wat 
de curatoren als bezwaarlijk hebben 
aangemerkt bij andere voorstellen, 
die heden niet aan de orde zijn 
geweest. 

Dit punt had kunnen opkomen eind 
juni 1982 toen men overleg voerde 
over een mogelijke 'zachte landing' 
van deTHB. 

Echter, ook toen werd op dit punt 
door de deelnemers aan de collectieve 
garantieregeling geen enkele bereid-
heid getoond om die regeling, tegen 
haar karakter in, open te stellen voor 
pandbriefhouders-THB. Wel werd een 
andere bereidheid getoond, namelijk 
om mee te doen in een bepaald 
arrangement. Ook daarover is men 
geïnformeerd door middel van de 
antwoorden op de schriftelijk 
gestelde vragen. 

Mijn conclusie is dat het geen zin 
heeft om ter zake als minister van 
Financiën stappen te ondernemen. 
Immers, er zou dan valse hoop, een 
illusie, worden gecreëerd. 

Het andere concrete punt dat 
hedenmorgen is genoemd, betreft de 
problematiek van de boeteclausule. 
Die geldt wel voor een aantal andere, 
ondershandse crediteuren van de THB 
en niet voor de pandbriefhouders, 
met alle mogelijke gevolgen van dien. 
Daarvoor verwijs ik naar blz. 6 van het 
rapport van de curatoren. Dat heb ik 

al genoemd. Daar staat: curatoren zijn 
niet in staat, over deze kwestie reeds 
nu een uitspraak te doen. 

Dit punt heeft dus duidelijk hun 
aandacht. Ik ga ervan uit dat de 
curatoren hun denken hieromtrent 
diligent voortzetten. Het lijkt mij niet 
de taak van de minister van Financiën 
of van De Nederlandsche Bank om 
tussenbeiden te komen, wanneer de 
curatoren hun activiteiten verrichten 
conform de Faillissementswet. 

Het betreft dus een suggestie 
waarin ik verdienste zie. Dit punt 
wordt echter al opgepikt. Ik zie in 
dezen geen taak voor mij weggelegd. 
Ik ga ervan uit en veronderstel dat de 
Handelingen van dit debat grondig 
worden gelezen door alle betrokkenen. 
Tot de betrokkenen reken ik ook de 
curatoren van de THB. 

De heer Kombrink (PvdA): Het door 
de minister niet geciteerde deel van 
het verhaal van de curatoren is zeer 
relevant. Immers, het kenmerk van de 
positie van curatoren is dat zij vorde-
ringen van verschillende schuldeisers 
in beginsel ponds-pondsgewijs uit de 
boedel moeten voldoen, op grond van 
eerbiediging van de contracten. Hun 
mogelijkheden zijn derhalve zeer 
beperkt, als wij althans deze kwestie 
strikt bekijken aan de hand van hun 
taak. 

Zij zeggen ook zelf, dat men 
uiteraard datgene in acht heeft te 
nemen wat uit de wet en uit wettige 
contracten met betrekking tot de 
afzonderlijke vorderingen kan worden 
afgeleid. Natuurlijk kan men wel 
nagaan, of een boeteclausule op een 
juiste wijze in een contract is terecht-
gekomen. Als men ervan uitgaat, dat 
dit het geval is, staan de curatoren 
verder in hoge mate machteloos, 
tenzij de betrokkenen zelf, zoals wordt 
vermeld, bij de aanmelding van 
vorderingen een beroep op de 
boeteclausule zouden nalaten. 

Nu was mijn vraag: is het niet 
verstandig dat daaraan een andere 
instantie te pas komt om over hui 
nalaten van het beroep op de boete-
clausule de betrokkenen bijeen te 
brengen voor onderling overleg? 
Immers, een andere instantie heeft 
daarvoor wellicht een grotere moge-
lijkheid dan de curatoren, gezien hun 
strikt door de wet bepaalde positie. 

De heer Van Rey (VVD): Ik heb in 
eerste termijn met name dit punt naar 
voren gehaald om te vragen, of de 
minister niet als intermediair zou 
kunnen optreden. De minister heeft 
een aantal principiële punten en één 
praktisch punt genoemd. Ook heeft hij 

de cruciale datum van 30 juni 1982 
genoemd. Toen waren nog wel 
allerlei wegen open vooreen regeling. 
Naar de mening van de fractie van de 
VVD zijn echter nog niet alle mogelijk-
heden uitputtend behandeld. 

De minister constateert zelf dat De 
Nederlandsche Bank qua reputatie 
schade heeft opgelopen. Dit alles 
moet voor de minister van Financiën 
een uitdaging zijn om ernaar te 
streven dat De Nederlandsche Bank 
op korte termijn een voor alle betrok-
kenen aanvaardbare oplossing 
aanbiedt. Dat punt mis ik helaas in de 
beantwoording. 

Minister Ruding: Wij moeten twee 
zaken onderscheiden. De eerste is het 
concrete punt waarover ik sprak; het 
boetebeding. Ik kom straks terug op 
de opmerking van de heer Kombrink, 
waarover ook de heer Van Rey heeft 
gesproken. De tweede betreft eventuele 
andere, veel algemenere opmerkin-
gen. Het lijkt mij niet zuiver, deze twee 
te verwarren. 

Nu de heer Van Rey bij interruptie 
een punt aan de orde stelt dat niets te 
maken heeft met hetgeen ik zei, 
antwoord ik dat ik wel degelijk in het 
algemeen antwoord heb gegeven 
over de positie van De Nederlandsche 
Bank. Ik kom hierop straks terug. De 
heer Kombrink heeft terecht verwezen 
naar andere delen van het rapport van 
curatoren. Ik heb het kortheidshalve 
niet allemaal geciteerd, maar het was 
mij natuurlijk bekend. 

Ik kom eerst bij het punt van de 
heer Kombrink. Inderdaad kunnen de 
curatoren niet de genoemde mogelijk-
heid verplichten. Ik lees de tekst 
echter in tamelijk positieve zin, 
namelijk dat zij hieraan meer aandacht 
besteden. Ik neem aan dat de curatoren 
en vele schuldeisers nauwlettend 
zullen kennisnemen van datgene wat 
hier vandaag is gezegd en wat 
hiervoor is geschreven. Ik heb dus de 
hoop dat dit element voldoende zal 
doorklinken. 

Hierover kan echter niet door mij of 
de curatoren worden beslist. Wij 
moeten ervoor oppassen, bestaande 
wettelijke bepalingen opzij te zetten. 
Wij kunnen hoogstens die hoop 
uitspreken, zoals ik heb gedaan en 
evenzo diverse leden van de Kamer. 
De curatoren hebben in dezen een 
opening gegeven. Op deze manier 
heeft het punt terecht enige nadruk 
gekregen. 

De heer Van lersel (CDA): Mag ik de 
mening van de minister als volgt 
formeel vertalen? Hij zegt dat er een 
bevoegdheid bij De Nederlandsche 
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Bank berust krachtens de Wet toezicht 
kredietwezen voor het normale 
functioneren van de kredietinstellin-
gen. Zodra de noodregeling in 
werking treedt, nemen de curatoren 
het heft in handen. Dan ontstaat een 
nieuwe situatie, zoals in de Faillisse-
mentswet het geval is en zoals wij ook 
bij RSV hebben gezien. 

De publieke autoriteiten die tot op 
dat moment een redelijke invloed op 
het gebeuren konden hebben, treden 
dan in feite verder terug, omdat de 
curatoren een grotere eigen bevoegd-
heid hebben en bovendien op andere 
zaken moeten letten dan tot op dat 
ogenblik in de beleidslijn van de 
desbetreffende onderneming als 
normaal werd gezien. 

Minister Ruding: Ik ga graag op dit 
punt van de heer Van lersel en 
tegelijkertijd op dat van de heer Van 
Rey in. Indirect is het ook een punt 
van de heer Kombrink. De kern 
hiervan is dat de huidige gang van 
zaken bij de Tilburgsche Hypotheek-
bank niet een specifieke aangelegen-
heid is die valt onder De Nederland-
sche Bank bij de normale uitoefening 
van het bedrijfseconomische toezicht. 
Na de noodregeling is er sprake van 
een toestand van faillissement. 
Hiervoor geldt de Faillissementswet, 
waarvoor de curatoren verantwoorde-
lijk zijn, niet De Nederlandsche Bank 
of ik. 

Wij moeten in zo'n geval alle regels 
van ons faillissementsrecht integraal 
toepassen. Ik acht het niet juist, 
hiertussen te komen. Het enige dat 
men kan doen, is voorstellen te 
addresseren aan de curatoren, die 
hiervan in dit geval al op de hoogte 
zijn. 

Ik meen dat onvoldoende in diverse 
publikaties, maar misschien ook in de 
benadering van de heer Van Rey, is 
doorgeklonken dat voorstellen die 
uiteindelijk neerkomen op een betere 
behandeling van de ene categorie 
concurrente schuldeisers, in casu 
- alleen kleinere - pandbriefhouders 
dan van een andere categorie schuld-
eisers, in casu houders van onder-
handse leningen en banken, principi-
eel in strijd is met de Faillissementswet, 
namelijk met de paritas creditorum. 

Dat kan men leuk vinden of niet, het 
is een bepaling die ik op geen enkele 
manier wens te bespreken. Zij ligt 
vast. Wanneer iemand verder privaat-
rechtelijk iets gunstigs wil doen voor 
een groep crediteuren is dat uitste-
kend. Daar gaat het echter niet om. 
Het gaat nu om de aanpak in het 
kader van het faillissement. 

Wij hebben zoeven gesproken over 
iets geheel anders, namelijk de 
mogelijkheid de collectieve garantiere-
geling toe te passen. Dat staat 
helemaal losvan de Faillissementswet. 
Wanneer men bepaalt dat men extra 
middelen ter beschikking wil stellen, 
is dat ter beoordeling van de deelne-
mers. Ik zou er principiële bezwaren 
tegen hebben om zelfs maarte 
denken aan een verschil in behande-
ling. Een gelijke behandeling van 
concurrente crediteuren is nu eenmaal 
een consequentie van de Nederlandse 
wetgeving. 

Is er, met inachtneming van de 
gelijke behandeling, verder nog iets 
mogelijk? Vanochtend heb ik hierover, 
behalve behoudens de twee interes-
sante suggesties die ik uitputtend heb 
besproken, geen enkele concrete 
suggestie gehoord. Ook ik heb er na 
lang nadenken geen gevonden. Graag 
zou ik van de heer Van Rey weten of 
hij zelf nog een concrete suggestie 
heeft. In een volgende termijn ben ik 
natuurlijk altijd bereid daarop te 
antwoorden. 

Gelukkig zullen de uitkeringen aan 
concurrente crediteuren, onder wie 
alle pandbriefhouders, ook de kleine, 
toch een niveau bereiken in de orde 
van grootte van 65%, zo heb ik 
vernomen van de bewindvoerder. 
Men moet dan ook niet de indruk 
wekken dat de crediteuren hun geld 
kwijt zouden zijn, al bagatelliseer ik 
hiermee het probleem niet. 

Natuurlijk ben ik bereid meer tijd te 
besteden aan de zaak van de Tilburg-
sche Hypotheekbank. Dat is het punt 
niet. Belangrijker is het dat ik voor 
mijzelf geen nuttige rol zie, recht-
streeks dan wel via De Nederlandsche 
Bank, als intermediair om nog iets 
meer te bereiken voor de particuliere 
pandbriefhouders. Wanneer ik de 
kans aanwezig achtte dat ik op dat 
punt iets kon bereiken, zou dit anders 
liggen. 

Ik wil echter geen 'valse hoop of 
illusie' creëren, woorden die ik 
overneem uit het rapport van de 
curatoren. Wanneer ik speciaal zou 
optreden voor de pandbriefhouders, 
zou ik de belangen van die groep 
crediteuren boven die van andere 
groepen stellen. Dat is niet aan mij. 

Wanneer men als crediteur niet dit 
risico had willen lopen, had men geen 
pandbrief moeten nemen. Dan had 
men een andere spaarvorm moeten 
kiezen waarop voor de kleinere 
houders de collectieve garantierege-
ling wel van toepassing was en is. Die 
keuze heeft iedereen zelf kunnen 
maken. 

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Moet ik hieruit afleiden dat 
de verantwoordelijkheid door de 
keuze voor een beleggingsmogelijk-
heid, inderdaad bij de betrokkene 
gelegd moet worden? 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik ben de heer Van Dis erkentelijk 
voor zijn opmerking. Hij zegt het wat 
scherper dan ik had kunnen doen en 
ook wat korter en duidelijker. Dat is 
inderdaad een van de elementen. Ik 
heb de kwestie vanuit de andere zijde 
benaderd. Wanneer je eenmaal in de 
situatie verkeert, moet je de conse-
quentie van je daden aanvaarden. De 
heer Van Dis zegt in feite: bezint eer gij 
begint. Het is inderdaad een vrije 
keuze; niemand is verplicht om 
pandbrieven van de THB te nemen, 
nu niet en ook niet in het verleden. 
Het is verder niet aan de minister van 
Financiën om hieraan achteraf iets te 
veranderen. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik had nog een concrete 
vraag gesteld over de collectieve 
garantieregeling. Zoals ik in eerste 
termijn heb gezegd, heb ik begrepen 
dat de THB verzuimd heeft om een 
schuldregister in te richten, waardoor 
de mogelijkheid voor de pandbrief hou-
ders om hun vorderingen op naam te 
laten registreren, niet aanwezig is 
geweest. Dat plaatst de opmerkingen 
van de minister toch wel in een ander 
daglicht. 

Als dat inderdaad het geval is 
geweest, is dat naar mijn mening een 
aanknopingspunt voor de minister 
voor overleg met De Nederlandsche 
Bank. Ik meen namelijk dat De 
Nederlandsche Bank betrokken is bij 
de collectieve garantieregeling. 

Als De Nederlandsche Bank zegt, 
het gebeurde rond de THB als pijnlijk 
te hebben ervaren, dan lijkt mij voor 
De Nederlandsche Bank alle reden 
aanwezig om in overleg met de 
minister en met de andere banken die 
aan de regeling meedoen, te bezien of 
er toch geen mogelijkheid bestaat om 
de pandbriefhouders en andere 
spaarders van de THB op basis van 
deze regeling een tegemoetkoming te 
verlenen. 

De Voorzitter: Ik zou de leden erop 
willen attenderen dat zij allemaal nog 
een tweede termijn hebben en dat in 
die tweede termijn over dit onderwerp 
nog aanvullende vragen kunnen 
worden gesteld en opmerkingen 
kunnen worden gemaakt. Ik zal de 
overgebleven spreektijd dan heus wel 
met enige soepelheid behandelen. De 
minister spreekt nu al anderhalf uur 
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en moet nu zijn betoog kunnen 
vervolgen. 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik ben u meer dan normaal 
erkentelijk. Voordat de tweede termijn 
van de heer Engwirda komt, wil ik hem 
verzoeken nogmaals de schriftelijke 
antwoorden op de ter zake gestelde 
vragen te lezen. Misschien voorkomt 
dat op dit punt een tweede termijn. 

Ik kom nu op de terecht door bijna 
alle geachte afgevaardigden gestelde 
vraag, of er door mij of door De 
Nederlandsche Bank voor de toekomst 
lessen te trekken zijn uit het gebeurde. 
Voor de analyse zou ik hierbij twee 
aspecten wil len onderscheiden, die 
elkaar wel enigszins overlappen. Ten 
eerste zijn wijzigingen in de wet zelve 
mogelijk en ten tweede is een andere 
toepassing van de huidige wet door 
de toezichthouder mogelijk, bij 
voorbeeld door intensivering van het 
toezicht. 

Ik begreep van de aanwezigen dat 
zij tot enige voorbeelden van hieruit 
te trekken lessen geconcludeerd 
hadden. In het antwoord op vraag 30 
van de tijdens de uitgebreide commis-
sievergadering gestelde vragen heb ik 
gezegd dat ik dit nog overweeg. 

Ik doe dat nog, maar ik wil er wel 
wat nader op ingaan, omdat ik 
intussen wat meer tijd heb gehad. Ik 
wil de zaak op twee manieren benade-
ren: eerst met een aantal concrete 
opmerkingen en vervolgens met een 
toezegging reeds op dit moment dat 
ik het zinvol acht om in te gaan op de 
suggestie die een aantal geachte 
afgevaardigden vanmorgen hebben 
gedaan, onder wie de heren Van Rey 
en Van lersel, om een notitie te 
sturen, nadat een aantal punten door 
mij zijn overwogen en zijn besproken 
met De Nederlandsche Bank. 

Ik zal deze punten nog noemen, ze 
zijn ook al genoemd door de geachte 
afgevaardigden. Dan kan later altijd 
nog over die notitie gesproken 
worden. Maar dat is aan de Kamer. 

Het kan wellicht zinvol zijn de Wet 
toezicht kredietwezen te wijzigen. Ik 
zou niet verder wil len gaan dan de 
punten te indiceren. Ik kom niet tot 
een definitief oordeel. 

Het zijn punten waarvan ik meen 
dat zij het onderzoeken waard zijn. 
Enkele daarvan zijn hier ook genoemd, 
andere niet. Naar mijn mening is het 
toch zinvol te overwegen artikel 11 
derde lid van de WTK enigszins aan te 
passen op een punt dat te berde is 
gebracht, namelijke dat een iets 
andere formulering wordt gekozen 

omtrent de problematiek van het 
zogenaamd 'desgevraagd' inlichtingen 
verschaffen door de externe accoun-
tant van de kredietinstelling aan De 
Nederlandsche Bank. 

Ik geloof dat het zinvol is dit anders 
te formuleren - nogmaals dit is 
slechts een voorlopig oordeel - en 
wel , dat inlichtingen worden verstrekt 
door de externe accountant zowel in 
antwoord op specifieke vragen van de 
Bank (dat is dus niets nieuws) als uit 
eigen beweging. Dat is echter niet zo 
gemakkelijk te formuleren als het nu 
lijkt, je kunt het namelijk niet volledig 
open formuleren. Dan kun je iedere 
dag een postzak vol krijgen, zolang er 
geen staking is. 

Je zou het bij voorbeeld als volgt 
moeten kwalificeren: ' indien de 
externe accountant nader te bepalen 
ontwikkelingen bij een kredietinstelling 
vaststelt', of iets dergelijks. Ik zou 
daarop nu verder niet wil len ingaan, 
ik geef slechts de hoofdli jnen aan. 

Het is denkbaar toch nog wat 
nadere voorzieningen te treffen 
omtrent de mogelijkheden voor De 
Nederlandsche Bank een zogenaamde 
stille curator te benoemen. Dat punt 
speelde wel niet bij de THB, maar het 
houdt er wel enigszins verband mee. 

De noodregeling is terecht geciteerd 
door een aantal geachte afgevaardig-
den, met name de artikelen 31 tot en 
met 40. Ik geloof dat met name de 
artikelen uit de huidige Faillissements-
wet, die betrekking hebben op de 
zogenaamde verificatieprocedure en 
de uitkeringsregels, ook onder de 
noodregeling voor een kredietinstel-
ling toegepast zouden kunnen 
worden. Dat lijkt mij een zinvolle 
gedachte. 

Ik heb de indruk - De Nederlandsche 
Bank is naar mijn mening ook die 
mening toegedaan - dat dit in 
bepaalde gevallen bevorderlijk zou 
kunnen zijn voor een zo gunstig 
mogelijke uitkomst. Nu leidt namelijk 
het verrichten van de verificatieproce-
dure, die nu eenmaal noodzakp l ; 'k is, 
daaraan valt niet te ontkomen, tot de 
noodzaak dat faillissement moet 
worden aangevraagd. De vraag is of 
dat niet anders kan. 

Een ander punt, waarop vanmorgen 
ook door verschillende sprekers is 
gezinsspeeld, is of het aanbeveling 
kan verdienen artikel 33, lid 6 van de 
WTK zodanig te wijzigen dat de 
kwartaalverslagen van de bewindvoer-
ders verplicht ter visie dienen te 
worden gelegd ter griffie van de 
rechtbank. Daarbovenop komt dan 
nog het punt dat ik reeds met de heer 
Kombrink besproken heb, namelijk de 

verspreiding daarvan. De eerste stap 
is echter het formeel verplicht ter visie 
leggen, zodat het publiek is. De 
tweede stap is de techniek hoe dat 
dan een ieder gewordt. 

Dat waren drie punten mijnerzijds, 
niet uitputtend, maar het is wat ik nu 
zelf heb verzameld. Ik kan daar als 
gedachte aan toevoegen - ik heb 
daarover echter nog niet lang kunnen 
nadenken - het punt dat naar ik meen 
de heer Van lersel heeft opgebracht, 
of het niet gewenst is in de noodrege-
ling de eisen van verslaggeving als 
bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek in te voegen. Nu ben ik geen 
jurist zoals de heer Van lersel en ik 
ken niet het volledige Boek 2 van het 
BW uit mijn hoofd. 

De heer Van lersel (CDA): Ik ken 
helaas ook niet het volledige Boek 2. 

Minister Ruding: In ieder geval ben ik 
bereid dit te onderzoeken, zonder dat 
ik nu een conclusie kan trekken. 

Dat waren de mogelijke wetswijzi-
gingen. 

Ik wi l nu enkele opmerkingen 
maken over de toepassing onder de 
huidige wet. Deze punten zijn gedeel-
telijk reeds medegedeeld door De 
Nederlandsche Bank tijdens een 
persconferentie in oktober. Ik wil ( 

hierop nog enige aanvullingen geven. 
Het gaat om lessen voor de toekomst, 
wat de toepassing betreft voor het 
bedrijfseconomisch toezicht. Allereerst 
is er het opvoeren van de eigen actie 
door De Nederlandsche Bank als 
toezichthouder, dus met name een 
intensivering van de eigen onderzoeken 
door haar accountantsdienst bij de 
onder toezicht staande instellingen. 
Hiervan zijn enkele elementen al 
besproken naar aanleiding van sugges-
ties van de geachte afgevaardigden. 
Het eerste element betreft meer 
frequente contacten in het algemeen 
met de onder toezicht staande instellin-
gen. 

Het tweede element houdt in het 
meer systematisch verrichten van 
zelfstandige onderzoeken door de 
accountantsdienst van De Nederland-
sche Bank. Dit vergt natuurlijk meer 
mankracht. Deze is al voor een deel 
aangetrokken en wordt nog verder 
aangetrokken. Het derde element 
betreft het opvoeren van de frequentie 
van de beleidsgesprekken door De 
Nederlandsche Bank met de leiding 
van de kredietinstellingen. 

Ik kom bij een tweede categorie, 
wat de acties betreft die De Nederland-
sche Bank kan verrichten. Het gaat 
dan om meer communicatie van De 
Nederlandsche Bank met de zeer 
belangrijke functie in het geheel, 
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namelijk de externe accountant van 
een kredietinstelling. Hierbij wil ik 
enkele opmerkingen maken. De 
maandstaat wordt één maal in het 
jaar verplicht gecertificeerd door de 
externe accountant. 

Deze kwestie was al in voorberei-
ding, los van de Tilburgsche Hypo-
theekbank. Kennelijk voelde De 
Nederlandsche Bank deze behoefte. 
Zoiets kan echter niet direct gereali-
seerd worden. De volgende punten 
die ik naar voren wil brengen, hebben 
te maken met een meer diepgaande 
samenwerking met de externe accoun-
tants door middel van meer commu-
nicatie. 

Ik heb al gesproken over de jaarge-
sprekken. Deze kunnen meer systema-
tisch worden gemaakt. Deze gesprek-
ken moeten per definitie niet frequen-
ter worden gemaakt; het blijven 
jaargesprekken. Deze gesprekken 
kunnen waardevoller worden gemaakt. 
Verder zou een evaluatie van de 
jaargesprekken kunnen plaatsvinden, 
meer in het algemeen in contact met 
de leiding van de desbetreffende 
grote accountantsmaatschappen. 

Ook zouden, buiten de jaargesprek-
ken om, meer frequent bilaterale 
gesprekken over concrete zaken 
betreffende kredietinstellingen met de 
externe accountants kunnen plaatsvin-
den. Ik heb hiermee een hele reeks 
van mogelijkheden gegeven. Ik ben 
gaarne bereid om deze nader te 
onderzoeken, vanzelfsprekend samen 
met de toezichthouder. 

Dit brengt mij tot het beantwoorden 
van een aantal vragen, los van de 
Tilburgsche Hypotheekbank, maar wel 
betreffende het toezicht. De heer 
Engwirda heeft een vraag gesteld 
over de Amsterdam-American Bank. 
Deze zaak is 'onder de rechter'. Ik wil 
hierover nu geen uitspraak doen. Dat 
lijkt mij namelijk weinig zinvol. De 
zaak zal ongetwijfeld weer naar voren 
komen na de uitspraak van de rechter. 

De heer Van Dis heeft een vraag 
gesteld over de voormalige Slaven-
burg's Bank. Ik weet niet, wat ik 
hierover concreet kan zeggen. De 
kwestie is nu in andere banen geleid. 
Ik zie niet veel concrete mogelijkheden 

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb niet specifiek een 
vraag gesteld over Slavenburg's Bank. 
Ik heb deze bank alleen genoemd in 
verband met de lering die men kan 
trekken uit de gang van zaken bij de 
Tilburgsche Hypotheekbank! 

Minister Ruding: Dan moet ik mijn 
antwoord iets anders formuleren. 
Voor zover relevant, zullen wij 
vanzelfsprekend de lessen die wij uit 
de affaire met de Tilburgsche Hypo-
theekbank kunnen trekken ook van 
toepassing verklaren op andere onder 
toezicht staande instellingen. Over die 
lessen hebben wij zojuist al gesproken. 
Dit geldt echter alleen voor zover de 
lessen relevant zijn, want de hypo-
theekbanken hebben toch weer een 
ander karakter. 

Hiermee kom ik op een aantal 
vragen over de Postbank die met 
name door de heer Engwirda zijn 
gesteld. In overeenstemming met de 
benadering van anderen, geef ik er de 
voorkeur aan, ook gelet op de tijd, nu 
niet verder in te gaan op de Postbank, 
hoezeer mij dit onderwerp ook 
interesseert. 

De twee wetsontwerpen, het 
hoofdwetsontwerp en het wets-
ontwerp inzake de positie van het 
personeel, zijn heden aan de Raad 
van State aangeboden. Ik hoop dat wij 
zo spoedig mogelijk de Kamer de 
wetsontwerpen kunnen aanbieden. 
Het lijkt mij zinvol om er dan uitvoerig 
op in te gaan, hoewel ik mij daarbij in 
uw handen bevind, mijnheer de 
Voorzitter. 

De heer Engwirda (D'66): Mijn vraag 
ging over het formele overleg. In een 
UCV van twee maanden geleden met 
de staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat is ons toegezegd dat met 
de vakbonden formeel overleg zou 
worden gevoerd. Alleen ten aanzien 
van dat punt heb ik een vraag gesteld. 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik ben mij daarvan bewust. Ik had 
begrepen dat de heer Kombrink, actief 
als altijd, u reeds zeer grondig 
antwoord had gegeven. Ik ben echter 
gaarne bereid nog op dat punt in te 
gaan. 

De heer Engwirda (D'66): Ik had de 
vraag niet aan de heer Kombrink, 
maar aan u gesteld. 

Minister Ruding: Dat weet ik. Ik heb 
ook niet gezegd dat u de vraag aan de 
heer Kombrink heeft gesteld. 

Het kabinet heeft intussen de 
betrokken bewindslieden, dus mijn 
collega van Verkeer en Waterstaat en 
mij, gemachtigd om in het kader van 
de beslissing omtrent de problematiek 
van de Postbank dat overleg waarop 
de heer Engwirda doelt, te beginnen. 
Dat is primair een zaak van de 
minister van Verkeer en Waterstaat. Ik 
zal de vragen van de heer Engwirda 
aan haar doorgeleiden. 

Vanzelfsprekend zal de Kamer op de 
hoogte worden gesteld van de 
uitkomst van het overleg. Daarvan ga 
ik althans uit. Ik vraag mij echter af of 
men de definitieve afsluiting van dat 
overleg zo direct moet doen. Ik vind 
wel dat men tijdig moet beginnen. 
Daarover ging de opmerking van de 
heer Kombrink. 

Ik meen echter, dat men diverse 
fases kan onderscheiden. Er is echter 
geen enkel probleem om dat overleg 
aan te vangen. Het leek ons alleen 
niet zinvol het formele overleg aan te 
vangen voordat wij zelf de hoofdlijnen 
hadden bepaald. Men kan namelijk 
geen advies vragen als men zelf nog 
geen mening heeft of weet wat het 
wordt. Ten aanzien van het overleg 
zie ik echter geen enkel probleem. 

Ik wil nog een vraag van de heer 
Van lersel beantwoorden. Ik meen dat 
de vraag ook door de heer Van Rey is 
gesteld. De mededeling in de media 
dat de Postbank geen para-bancaire 
instelling zal zijn of branche zal 
vormen waarin de produkten worden 
aangeboden is volkomen correct. In 
dit verband kan ik de leden geruststel-
len. Het bericht in de pers is ook mijn 
mening. In de toekomst zullen wij 
echter hierover uitvoeriger kunnen 
spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Hiermee 
kom ik op enkele meer losse, maar 
niet onbelangrijke, onderwerpen die 
nog te maken hebben met het 
binnenlands geldwezen, effecten en 
beleggingen. De heren Van Dis, Van 
Rey en Van lersel hebben gevraagd 
naar het ontwerp voor een tijdelijke 
wet beleggingsobjecten. Ik waardeer 
hun belangstelling daarvoor zeer. Zij 
weten dat ik het wenselijk acht dat zo 
spoedig als technisch mogelijk is een 
regeling wordt getroffen ter voorko-
ming van misstanden of, zoals ik 
reeds heb gezegd, ter voorkoming 
van meer gevallen van misstanden. 

De heer Van Rey (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb begrepen dat de 
tijdelijke wet beleggingsobjecten een 
half jaar geleden aan de Raad van 
State is aangeboden. 

Kan de minister kort aangeven 
waarom het advies van de Raad van 
State over dit kleine wetsontwerp nog 
niet binnen is? 

Minister Ruding: Het is inderdaad een 
klein wetsontwerp. De hele deregule-
ringsactiviteit telt grote en vele 
zegeningen in dit land, maar af en toe 
brengt zij ook het probleem met zich 
dat de greep van de commissie-Geel-
hoed weliswaar met vele goede 
argumenten zich over een wets-
ontwerp uitstrekt. Het kost daardoor 
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soms wel eens wat tijd. Het produkt 
wordt des te mooier en rijper, maar 
komt dikwijls iets later. Het enige dat 
ik kan zeggen is dat ik van mening 
ben dat die greep niet al te groot 
moet zijn, juist omdat het hierbij gaat 
om een tijdelijke wet. 

De heer Kombrink (PvdA): Het is goed 
dat de heer Van Rey ook eens merkt 
welke nadelen deregulering heeft. 

Minister Ruding: De heer Van lersel 
en anderen hebben gesproken over 
de beleggingsmogelijkheden van 
institutionele beleggers. Het ging 
daarbij met name om beleggingen in 
het bedrijfsleven. Men moet natuurlijk 
onderscheid maken tussen puur 
risicodragende beleggingen en de 
sector 'risicomijdende' beleggingen. 
Men weet natuurlijk dat deze beleggim 
gen de facto niet helemaal risicomij-
dend zijn. Er is een onderscheid 
tussen aandelen enerzijds en ander-
zijds ondershandse leningen en 
obligaties. Ik wil hierover kort zijn, 
maar niét omdat ik dit een onbelang-
rijke zaak vind. 

Veel sprekers hebben tot mijn 
genoegen gerefereerd aan mijn rede 
ter gelegenheid van de uitreiking van 
de Sijthoff-prijs. Ik geloof wel degelijk 
dat er formeel en de facto grote 
mogelijkheden zijn qua volume voor 
de pensioenfondsen om meer te 
beleggen in het bedrijfsleven. 

Ik erken dat er sprake is van een 
spanningsveld tussen enerzijds de 
wenselijkheid voor de fondsen om 
een zo hoog mogelijk rendement te 
maken en voldoende middelen aan 
het bedrijfsleven ter beschikking te 
stellen en anderzijds de wenselijkheid 
de risico's zoveel mogelijk te beperken 
in het belang van de uiteindelijke 
belanghebbenden, de verzekerden en 
de pensioentrekkers. Ik kan nu niet 
een algemene uitspraak doen over dit 
spanningsveld. 

Tal van pensioenfondsen in binnen-
en buitenland hebben op relatief 
grote schaal in het bedrijfsleven 
belegd en zij doen dat nog. Vele 
hebben daarmee een goed resultaat 
bereikt, maar niet alle. Een belangrijk 
punt daarbij is dat men streeft naar 
een zo groot mogelijke spreiding en 
niet te veel risico's op één kaart zet. 
Naarmate het beleid van het kabinet 
verder gerealiseerd kan worden en de 
effecten zichtbaar worden, zullen de 
rendementen, de investeringen en de 
werkgelegenheid in de marktsector 
toenemen. 

Deze ontwikkeling, deze algemene 
generieke maatregel is naar mijn 

mening de beste bijdrage aan het 
creëren van een zo gunstig mogelijke 
basis om de institutionele beleggers 
te bewegen grotere bedragen op 
verantwoorde wijze te beleggen in het 
bedrijfsleven. 

Het ligt niet op mijn weg om op dit 
moment extra concrete mogelijkheden 
te creëren door nieuwe faciliteiten, bij 
voorbeeld op fiscaal gebied, ter 
stimulering van het belggingsvolume 
in het bedrijfsleven. Er is een aantal 
faciliteiten en dat is bekend. Op dit 
moment behoeft naar mijn mening 
niet meer te worden gecreëerd aan 
specifieke instrumenten. Daarvan 
hebben wij er genoeg en de meeste 
zijn goed. Het gaat er nu om, ervoor 
te zorgen dat meer door de kanalen 
vloeit en dat de onderliggende 
situatie wordt verbeterd. 

De heren Kombrink en Van Dis 
hebben gesproken over misbruik van 
voorwetenschap. Dit waren terechte 
vragen. Ik kan de Kamer verzekeren 
dat een regeling ter voorkoming van 
misbruik van voorwetenschap bij de 
beurshandel in voorbereiding is. Wij 
voeren op dit moment hierover 
overleg met het ministerie van 
Justitie in het kader van de herziening 
van de effectenwetgeving. Wij dienen 
daarbij vanzelfsprekend te kijken naar 
de ervaringen en de regelingen in het 
buitenland, want soms kan men 
daarvan leren. 

Ik kom nu tot enige vragen over de 
waardevolle, doch enigszins belegen 
nota over beleggingsvoorschriften. Ik 
constateer tot mijn genoegen dat een 
meerderheid van de geachte afgevaar-
digden, het aantal stemmen dat zij 
vertegenwoordigen meetellend, 
akkoord is met de conclusies van die 
nota. Men weet al uit mijn uitspraken 
in de Kamer dat ik die conclusies deel. 
Ik kan daarover dus kort zijn. Het lijkt 
mij niet zinvol om nu ter zake activitei-
ten te ondernemen. 

De heer Van lersel heeft enige 
vragen hieromtrent gesteld en ik 
antwoord, dat men uit het feit dat 
bepaalde beleggers in zekere mate 
behulpzaam zijn geweest bij het 
voorkomen van mogelijke deconfitures 
niet de conclusie mag trekken dat 
daardoor een grotere ruimte zou zijn 
of zou moeten worden ingeruimd 
voor sociaal-economische doelstellin-
gen in het beleggingsbeleid van 
instutionele beleggers. 

Ik wijs erop dat de transacties 
waarop werd gezinspeeld, een heel 
speciaal karakter hadden. Deze 
betroffen maatschappijen, in casu 
hypotheekbanken, waarin grote 
institutionele beleggers al belangen 

hadden, in welke vorm dan ook. Het 
ging daarbij met name om vorderin-
gen. Als men vermoedt dat zich 
hierbij enige problemen voordoen, is 
het zeer wel verantwoord, puur op 
grond van bedrijfseconomische 
overwegingen, om ter zake actief te 
zijn als belegger ten einde de reeds 
bestaande beleggingen te secureren, 
althans zo goed mogelijk te secureren. 

Ik vind dit een volkomen valabele 
argumentatie in de micro- of bedrijfs-
economische sfeer. Men behoeft 
geen verband te leggen tussen het 
laatste enerzijds en sociaal- of 
macro-economische overwegingen 
anderzijds. Ik geloof dat daarvoor 
andere algemene instrumenten van 
de overheid ter beschikking staan. 

Deze instrumenten dienen ook op 
passende wijze gehanteerd te worden. 
Deze betreffen dan bij voorbeeld het 
algemene budgettaire en monetaire 
beleid. Het zijn dus algemene middelen 
en men kent de voorkeur van het 
kabinet en mij voor niet te veel 
specifieke sturende nieuwe instrumen-
ten ter zake. 

Hiermee heb ik impliciet antwoord 
gegeven op de interessante, meer 
algemene beschouwingen van met 
name de heren Wöltgens, Van lersel 
en Van Rey. Ik ga nu in op het punt* 
van de buitenlandse beleggingen, 
waarover onder anderen de heer 
Wöltgens sprak. Hij relativeerde zelf al 
de lichte golfbewegingen daarin. Men 
kent de cijfers, die ik de Kamer heb 
doen toekomen. 

Het aandeel van de buitenlandse 
beleggingen van de Nederlandse 
institutionele beleggers is van een 
niveau van ruwweg 3% in het begin 
van de jaren zeventig wat afgezakt tot 
ruwweg 2 a 2,5% later in die jaren. 
Daarna is het volgens de meest 
recente cijfers iets opgelopen tot 
ruwweg 3 a 3,5%. Dat zijn geringe 
wijzigingen. 

Ik heb begrepen dat de geachte 
afgevaardigde van mening was, dat ik 
mij erg relativerend heb uitgelaten in 
de schriftelijke beantwoording over 
de enigszins toegenomen buitenlandse 
uitzettingen van de institutionele 
beleggers. Ik blijf bij mijn standpunt. 
Men moet allereerst naar de cijfers 
kijken, maar ook naar de achterliggende 
ontwikkelingen. Ik geef het volgende 
voorbeeld. 

Indien bepaalde beleggingen in het 
buitenland - ik denk dan in concreto 
aan de Verenigde Staten van Noord-
Amerika - zijn gestegen in de balansen 
van de institutionele beleggers hier en 
dus ook in de statistieken, dan komt 
dat omdat die beleggingen zijn 
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uitgedrukt in guldens en wanneer de 
waarde van de dollar is toegenomen 
- en die is de laatste jaren aanzienlijk 
toegenomen als men het dieptepunt 
van 1978-1979 vergelijkt met het 
hoogtepunt van nu - heeft dat een 
zeker effect. Ik noem maar een 
voorbeeld ter verdere relativering. 

Ik wil nog ingaan op een opmerking 
van de heer Wöltgens waarin hij aan 
de ene kant een grote behoefte aan 
risicodragend vermogen - daar ben ik 
het volkomen mee eens - en aan 
andere kant - hij citeerde daarvoor de 
heer De Galan; ik weet niet in welke 
kwaliteit, maar in ieder geval als 
schrijver - een soort beleggingsnood 
van pensioenfondsen schetst. Ik weet 
niet of het reëel is om dat als een voor 
de toekomst waarschijnlijk beeld te 
beschouwen. 

Wanneer het overheidsbeslag op de 
Nederlandse kapitaalmarkt zou dalen 
met een noemenswaardige omvang, 
dan zijn er een aantal mogelijkheden 
voor de institutionele beleggers. Dat 
erken ik. De belangrijkste variant is 
dan echter wel verminderd. 

Als het nog steeds de sterke 
voorkeur heeft om te beleggen in 
eigen valuta, vermoed ik dat het bijna 
niet anders kan dan dat men, niet 
uitsluitend maar wel in aanzienlijke 
mate zal beleggen in diverse vormen 
in het bedrijfsleven, tenzij men zou 
veronderstellen dat gedurende vele 
jaren ieder jaar enorme bedragen 
zouden worden geïnvesteerd in bij 
voorbeeld de woningbouw. 

Er bestaat geen meningsverschil 
over dat dit een belangrijke categorie 
is. Gezien de demografische ontwikke-
lingen en de daardoor afnemende 
woningbehoefte, zal het echter niet de 
sterkst stijgende factor zijn. Er zal toch 
meer ruimte en appetijt zijn voor 
beleggingen in de marktsector. 

Dat brengt mij tot een andere nota, 
ook enigszins rijp en belegen, 
namelijk de Spaarnota. De heer Van 
Rey constateerde terecht dat, gezien 
het feit dat het zo lang heeft geduurd 
voordat deze nota werd behandeld, 
de belangstelling kennelijk gering is. 
Ik kan er dus kort over zijn. 

De heer Van Dis (SGP): Maar de nota 
is niet onbelangrijk. 

Minister Ruding: De nota is inderdaad 
niet onbelangrijk, maar zij werd 
kennelijk niet als zeer relevant 
beoordeeld door de Kamer. 

De heer Van Dis heeft een vraag 
gesteld over de stijgende spaarquote. 
Hij vroeg of de gezinnen ruimer in 
hun financiële jas zitten dan veelal 

wordt gedacht of dat er sprake is van 
voorzorg voor slechtere tijden. Men 
heeft natuurlijk geen zekerheid 
omtrent de feitelijke ontwikkelingen. 
Men kan niet precies nagaan wat de 
motieven van mensen zijn geweest. 

Wij hebben echter toch de indruk 
dat gezinnen bezig zijn om hun 
consumptiegedrag aan te passen aan 
de gewijzigde inkomensontwikkelin-
gen en vooruitzichten. Wellicht is een 
belangrijke oorzaak van de daling van 
de vrije spaarquote van gezinnen in 
de periode 1975-1980 geweest dat 
gezinnen detoen beginnendeverslech-
tering van de economische groei als 
tijdelijk beschouwden en op die grond 
aan het eind van de jaren zeventig 
hun consumptiegewoonten nog niet 
hadden aangepast. 

Ik denk hierbij met name aan de 
aankoop van duurzame consumptie-
goederen. Daarna is er kennelijk een 
soort schrikeffect opgetreden en heeft 
men een aantal aankopen uitgesteld. 
Daar kan men echter niet altijd mee 
doorgaan. Wellicht speelt een 'inhaal-
vraag' een rol, waardoor er nu weer 
bepaalde uitgaven worden gedaan. 
Dat verklaart wellicht dat de consump-
tie de inkomensontwikkelingen niet 
volledig volgt. 

Het lijkt mij dat de spaarquote op de 
lange duur toch wel beïnvloed zal 
worden door de gedachten, die men 
heeft omtrent de gewijzigde inkomens-
perspectieven. 

De heer Van lersel heeft gevraagd 
naar mogelijkheden om de spaarrege-
lingen en de spaarloonregelingen uit 
te breiden. Het belangrijkste doel 
daarbij is altijd geweest, niet in de 
eerste plaats verhoging van de 
spaarquote in het algemeen, maar 
juist spreiding van het bezit over 
bredere lagen van de bevolking. Dat is 
een zeer goed doel. Dit ligt iets buiten 
de directe verantwoordelijkheid van 
de minister van Financiën. Ik zal dit 
punt doorgeleiden naar mijn collega 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, hoewel ik er ook een betrokken-
heid bij heb. 

De heer Van lersel (CDA): Maar het 
spreekt u wel aan? 

Minister Ruding: In zeer beperkte zin. 
Voorzitter, omdat ik in het algemeen 
al heb gezegd dat ik geen grote 
voorstander ben van vele nieuwe 
regelingen en regelingetjes. Ik ben 
voorstander van iets meer globaal 
werkende middelen, zowel op dit 
terrein als op andere. 

Vragen zijn vervolgens gesteld over 
het structuurbeleid, een zeer belang-
rijke kwestie. Ik zal hierover binnenkort 

nadere mededelingen doen aan de 
Kamer. Het overleg is praktisch 
afgesloten. Ik ben gaarne bereid, nu 
op een paar vragen in te gaan, maar 
het lijkt mij verstandiger, die antwoor-
den op te zouten totdat de Kamer 
informatie krijgt - zoals gezegd 
gebeurt dit zeer binnenkort - over 
alles wat zich van 1 januari a.s. af 
inzake het structuurbeleid ontwikkelt. 

Er liggen nog een flink aantal losse 
vragen ter beantwoording voor mij. 
Indien eraan behoefte is, wil ik een 
flink aantal daarvan schriftelijk 
beantwoorden. 

Terecht zijn vragen gesteld over een 
aantal belangrijke aspecten op het 
verzekeringsgebied, namelijk de 
wetgeving, het toezicht, mede naar 
aanleiding van de ontwikkelingen bij 
de verzekeringsmaatschappij De 
Wereld, en concentratietendensen. 

Ik wil beginnen met het beantwoor-
den van vragen van de leden Kombrink 
en Van lersel overconcentratietenden-
sen in de verzekeringswereld. Zij 
hebben gevraagd naar mijn oordeel 
daarover. Wij moeten kennis nemen 
van de ontwikkelingen, die zich 
voordoen in de verzekeringsmarkt in 
Nederland in haar geheel. 

Enerzijds is een concentratietendens 
te signaleren. Dit betreft een aantal 
bestaande, grote maatschappijen. 
Anderzijds moeten wij veel aandacht 
besteden aan het toenemende aantal 
buitenlandse verzekeringsmaatschap-
pijen of dochters ervan, die actief en 
soms zeer actief opereren op de 
binnenlandse markt. 

Dit is een belangrijk punt, ook ter 
bevordering van de concurrentie op 
de Nederlandse verzekeringsmarkt. Er 
zijn naast de vier genoemde grote 
maatschappijen na de concentratie-
ontwikkelingen in deze verzekerings-
markt naar ik heb begrepen nog 
minstens 300 andere verzekeraars 
actief op de Nederlandse markt, een 
aantal kleinere en een aantal grotere. 
Zij dragen bij tot een aanzienlijke 
concurrentie. Grote gevaren voor de 
consument zie ik dus niet in de sfeer 
van te geringe keuzemogelijkheden of 
te geringe concurrentiedrift. 

Een ander belangrijk aspect betreft 
ook het buitenland. Ik geloof dat een 
van de overwegingen ter verklaring 
van de fusietendens van grote 
Nederlandse maatschappijen is 
gelegen in de wens - en ik geloof ook 
de noodzaak - om op de buitenlandse, 
grotere markten zeer actief te worden 
of te blijven met voldoende kracht. 
Wil men internationaal meekomen, 
dan moet men voldoende omvang 
hebben. Dat betreft met name deze 
maatschappijen. 
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Er zijn vragen gesteld over afspraken 

inzake tariefgrondslagen. Deze 
bestaan reeds langer in het levensver-
zekeringsbedrijf en zijn conform 
wettelijke voorschriften aangemeld bij 
het ministerie van Economische 
Zaken. Daar is niets nieuws aan. Deze 
afspraken, waaraan overigens niet 
alle levensverzekeraars meedoen, 
hebben geen betrekking op het zeer 
belangrijke element van de winstde-
ling. 

Juist op dit punt bestaat een felle 
concurrentie, in het schadeverzeke-
ringsbedrijf bestaan geen afspraken in 
de tariefsfeer. Ik zie niet in dat als 
gevolg van de zoeven genoemde 
concentraties meer tariefafspraken 
zouden ontstaan. Ik geloof dat deze 
vrees niet reëel is, gezien de omvang-
rijke concurrentie. 

Het onderzoek naar de tariefstelling 
van levensverzekeraars, waarnaar de 
heren Kombrink en Van lersel hebben 
verwezen, is inmiddels door de 
Verzekeringskamer uitgevoerd. Ik zal 
de Kamer daarover zeer binnenkort 
informeren. 

Dit brengt mij tot de beantwoording 
van de vragen over assurantiebemid-
deling door en voor ambtenaren, 
gesteld door de heren Van Rey en Van 
lersel. Zij hebben wederom kritiek 
uitgeoefend op het bestaan van 
ambtenarenstichtingen op een aantal 
departementen, die door middel van 
collectieve contracten ambtenaren 
tegen diverse risico's verzekeren. 

Van deze betrokken stichtingen, 
opgericht door ambtenaren en 
werkzaam ten behoeve van ambte-
naren kan naar mijn oordeel niet 
worden gezegd, dat zij bemiddelings-
activiteiten ontplooien. Van enige 
beloning ten gunste van deze stichtin-
gen is geen sprake. Er worden enige, 
zij het beperkte, faciliteiten door de 
departementsleidingenter beschikking 
gesteld, maar deze zien wij, zoals ik 
ook al schriftelijk heb meegedeeld, in 
het kader van het sociale beleid dat de 
overheid als werkgeefster voert ten 
aanzien van haar medewerkers. 

Als de heer Van Rey zegt - nu dalen 
wij af in details, maar hij kwam weer 
op de zaak terug - dat hij over 
informatie beschikt dat meer dan 1,6 
ambtenaar - ik weet niet of het boven 
of onder de gordel is - werkzaam is 
voor de stichting Fincover op mijn 
departement, moet ik hem weerspre-
ken in die zin, dat de ambtenaren/be-
stuursleden die hij misschien meetelt 
en die werkzaamheden voor de 
stichting verrichten, dit werk volledig 
in hun vrije tijd doen. 

Men krijgt steeds meer vrije tijd 
door de arbeidstijdverkorting. Het is 
een goede tijdsbesteding. De een doet 
het in zijn tuin en de ander doet het 
op het ministerie. Zo goed is de band 
op het ministerie van Financiën. 

De heer Van lersel (CDA): De vele 
vrije tijd is bedoeld voor verdeling 
van werk. Dat lukt dus niet. 

Minister Ruding: De geachte afgevaar-
digden de heren Kombrink, Van lersel 
en Van Rey hebben gesproken over de 
door hen gesignaleerde vertraging in 
de verzekeringswetgeving. Zij hebben 
hun ongenoegen en ook ongerustheid 
over de traagheid uitgesproken. Ik 
constateer dat de genoemde feiten 
juist zijn. Ik wil er geen misverstand 
over laten bestaan, dat ik de opgetreden 
vertragingen bijzonder betreur. De 
oorzaken daarvan zijn naar mijn 
mening duidelijk en ik hoop ook 
overtuigend genoemd in het antwoord 
op vraag 54. 

Ik constateer echter tot mijn 
droefenis dat de heer Van Rey dit 
antwoord onbevredigend acht. Hij is 
van mening dat eerder verbeteringen 
hadden moeten aangebracht, die het 
gebrek aan menskracht hadden 
kunnen voorkomen. 

Wij zijn enige jaren geleden begon-
nen met structurele verbeteringen aan 
te brengen, maar daarmee kan men 
niet snel het gebrek aan menskracht 
opheffen, vooral niet als het zeer 
gespecialiseerde werkzaamheden 
betreft, die deskundigheid en ervaring 
vergen. 

Ik wil er verder op wijzen dat helaas 
in de afgelopen jaren juist enkele 
medewerkers van déze afdeling een 
werkkring elders hebben aanvaard, 
hetgeen niet bijdroeg tot snelheid. 
Deze materie wordt bovendien meer 
dan elders op het departement het 
geval is, beïnvloed en gecompliceerd 
door de zegenrijke maatregelen, die 
men in Brussel neemt. Er komen veel 
goede elementen uit Brussel maar 
deze kosten ook veel extra tijd. Soms 
is men al halverwege maar moet er 
opnieuw worden begonnen op grond 
van nieuwe richtlijnen. 

Wat ook moge zijn van het gebrek 
aan bezetting in het verleden, ik heb 
al meegedeeld, dat dit gebrek sedert 
kort is opgeheven. Ik hoop dan ook 
dat ik mij kan houden aan de in de 
memorie van toelichting vermelde 
termijnen. Ik herhaal graag dat ik er 
alles aan zal doen om de nieuwe wet 
Toezicht schadeverzekeringsbedrijf 
nog in 1984 in het Staatsblad geplaatst 
te krijgen. 

Natuurlijk zou ik ook graag de 

nieuwe wet Toezicht levensverzeke-
ringsbedrijf in 1984 zien afgehandeld 
maar, nog afgezien van het feit dat ik 
wat dit betreft in handen ben van de 
Kamer, kan ik niet ver gaan met 
toezeggingen. Wellicht zal het in de 
eerste helft van 1985 mogelijk zijn, 
hier tot een afhandeling te komen. 

De heer Kombrink heeft mij ge-
vraagd, de beleidsprioriteiten op 
verzekeringsgebied te schetsen. Het 
zal wel duidelijk zijn, Voorzitter, dat de 
totstandkoming van beide nieuwe 
toezichtswetten absolute prioriteit 
behoren te hebben. Dit neemt niet 
weg dat tegelijkertijd ook de eerste 
fase van wijziging van de Wet assu-
rantiebemiddeling de nodige aandacht 
dient te krijgen opdat het desbetreffen-
de wetsvoorstel in 1984 bij de Kamer 
wordt ingediend. 

Gelet op de omvangrijke arbeid, die 
de verwezenlijking van deze wetgeving 
met zich brengt, is besloten om de 
studie omtrent de ondertoezichtstel-
ling van de uitvaartverzekeraars 
voorlopig te laten rusten; het woord 
'rusten' is hier zeer toepasselijk. Een 
reeds ingesteld onderzoek geeft aan, 
dat niet van ernstige misstanden in 
deze sector kan worden gesproken. Ik 
moet nu eenmaal prioriteiten stellen 
en daarom wordt dit wat naar achteren 
geschoven. 

De mening van de heer Van Rey dat 
beide eerder genoemde belangrijke 
nieuwe toezichtswetten gelijktijdig in 
werking moeten treden, deel ik niet. 
Wanneer de bestaande schade- en 
levensverzekeringswetten binnen de 
door de EG-richtlijnen gestelde 
termijnen zouden zijn aangepast, zou 
ertussen de inwerkingtredingen van 
beide wetten maar liefst een periode 
van 5,5 jaar hebben gelegen. Dat de 
nieuwe verslagstaten voor schade en 
leven gelijktijdig op 1 januari 1985 
zullen worden ingevoerd, dwingt niet 
tot gelijktijdige inwerkingtreding van 
beide wetten zelf. 

Ik heb grote waardering voor de 
urgentie, die de heer Van Rey en de 
heer Van lersel ten aanzien van deze 
zaken toekennen aan een zo snel 
mogelijke afhandeling. Ik heb echter 
aan de door hen ingediende motie 
geen behoefte. 

De heer Kombrink (PvdA): Vloeit 
niet uit de woorden van de minister 
voort dat het aanvaarden en uitvoeren 
van deze motie zou betekenen dat het 
tijdstip, waarop op het gebied van de 
schadeverzekering zou worden 
voldaan aan de Europese richtlijn van 
1973 en die van 1978 nóg verder naar 
achteren zou worden verschoven? 

Immers, als op het gebied van 
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'leven' de wetgeving pas later definitief 
door het parlement behandeld zou 
kunnen worden, zou de beoogde 
inwerkingtreding op 1 januari 1985 op 
schadegebied niet kunnen doorgaan, 
gelet op de inhoud van de motie. 

Minister Ruding: Hierover wil ik graag 
eerst nog even intern overleg plegen. 
Ik zal straks een concreet antwoord 
geven. Ik wil namelijk geen verkeerde 
taxaties van tijdstippen geven. 

De heer Van Rey (VVD): De motie laat 
de mogelijkheid open dat het wets-
ontwerp inzake toezicht schadeverze-
keringsbedrijf eerder wordt ingediend 
dan 1 juli 1985. 

Minister Ruding: Neen, ik heb begre-
pen dat de motie gaat over de 
afhandeling door de Kamer van de 
totale wetgeving inzake verzekerings-
wezen vóór 1 juli 1985. Ik heb al 
gezegd, dat een deel daarvan buiten 
mijn macht valt. Als ik evenwel uitga 
van de normale duur van iets dergelijks 
in de Kamer, kan ik ongeveer nagaan 
wanneer ik zelf het wetsontwerp 
'schade' moet hebben ingediend. 
Daarbij laat ik de niet geheel beheers-
bare factor van de Raad van State 
buiten beschouwing. Het gaat dan 
dus om een veel eerder tijdstip. 

De heer Kombrink (PvdA): Het 
'schade'-ontwerp? Er is toch al een 
ontwerp? 

Minister Ruding: Ik bedoel de gehele 
verdere afhandeling mijnerzijds, dus 
mijn aandeel. Ik maak onderscheid 
tussen wat de Kamer doet, wat ik niet 
in de hand heb, en mijn taak. Nog-
maals, daarop kom ik straks nog 
terug. 

Mijnheer de Voorzitter! De heren 
Kombrink, Van Rey en Van lersel 
hebben vragen gesteld over het 
faillissement van de levensverzeke-
ringmaatschappij De Wereld. Ook 
hebben zij gesproken over de mogelij-
ke beleidssuggesties van de Verzeke-
ringskamer naar aanleiding daarvan. 
Daarop heb ik al schriftelijk antwoord 
gegeven. Toch wil ik nog opmerken 
dat dit faillissement ernstig is; het is 
het eerste geval in deze sfeer sinds de 
jaren twintig. Niet alleen in het 
verzekeringswezen, maar ook elders 
heeft dit tot opschudding aanleiding 
gegeven. Daarvoor heb ik begrip. Ik 
betreur ook zeer de déconfiture. 

In het antwoord op de schriftelijke 
vragen van de heren Kombrink en 
Van Rey heb ik al meegedeeld, dat in 
dezen het toezicht van de Verzekerings-
kamer naar mijn mening niet heeft 
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gefaald. Ik heb begrepen dat de heer 
Kombrink dit met mij eens is en dat 
de heer Van Rey daarover enigszins 
anders denkt. Dat zij zo. 

Belangrijker is de vraag welke 
lessen wij daaruit al dan niet kunnen 
trekken voor de toekomst. De Verzeke-
ringskamer heeft mij wat dat betreft 
reeds enkele suggesties gedaan voor 
bepaalde aanpassingen van het 
toezichtsinstrumentarium. Daaraan is 
gerefereerd door de heren Kombrink, 
Van Rey en Van lersel. 

Daarnaast heeft de Verzekeringska-
mer voor het toezicht binnen het 
bestaande wettelijke kader al op 
onderdelen aanpassingen ingevoerd. 
Zo ligt het in het voornemen om een 
veelvuldiger contact te hebben met 
directies van verzekeringsmaatschap-
pijen, externe accountants en actuaris-
sen. U ziet dat er sprake is van een 
zekere parallel met de ervaringen in 
het bankwezen. 

De beleidssuggesties van de 
Verzekeringskamer behelzen in het 
kort: 

1. het instellen van een garantie-
fonds; 

2. het vereisen van goedkeuring 
voor overdracht van niet-genoteerde 
verzekeringsaandelen; 

3. een inlichtingenplicht voor 
verzekeringspools voor zware risico's; 

4. het voor het toezicht van toepas-
sing verklaren van de bepalingen voor 
structuur-NV's van het Burgerlijk 
Wetboek op verzekeringsmaatschap-
pijen; 

5. een informatieplicht voor 
concerns en alle concern-leden. 

Kennelijk zijn enkele van deze 
punten al opgepikt door sommige 
geachte afgevaardigden. Zij hebben 
deze ook genoemd. Nogmaals, het 
betreft beleidssuggesties van de 
Verzekeringskamer. 

De heren Van lersel en Van Rey 
hebben over het garantiefonds 
gesproken. Ik heb begrepen dat zij 
een dergelijk risico- of garantiefonds 
geen warm hart toedragen. De 
redenen daarvoor hebben zij uiteen-
gezet. Een dekking van 100% van de 
vorderingen lijkt mij zeker niet 
mogelijk. 

Zo er al aanleiding bestaat tot het 
instellen van een dergelijk risico- of 
garantiefonds, dan lijkt het mij 
onvermijdelijk, gezien de financiële 
consequenties, dat een dergelijk 
fonds geen volledige dekking geeft. 
Omtrent de algemene vraag of zo'n 
garantiefonds moet worden ingesteld, 
vindt nu overleg tussen mij en de 
Verzekeringskamer plaats. De gevoe-
lens binnen het verzekeringsbedrijf 
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zelf over de instelling van zo'n fonds 
zijn mij bekend. Ik zal dan ook zeker 
overleg met het verzekeringsbedrijf 
plegen. Op dit moment onthoud ik mij 
verder van uitspraken. 

De heer Kombrink heeft ook 
gesproken over de goedkeuring 
vooraf voor overdracht van niet 
genoteerde aandelen van verzeke-
ringsmaatschappijen. Dit onderwerp 
is in bespreking met de Verzekerings-
kamer. Ik kan niet alle details hiervan 
overzien, maar in beginsel sta ik 
positief tegenover de eis van goedkeu-
ring vooraf. 

Zoals ik al zei, heeft de Verzekerings-
kamer mij ook voorstellen gedaan 
over de informatieplicht voor con-
cerns. Deze gaan verder dan het 
informatieartikel dat thans in de 
ontwerpwet Toezicht schadeverzeke-
ringsbedrijf is opgenomen. Hierin is 
slechts sprake van informatieplicht 
van concernleden die het verzekerings-
bedrijf uitoefenen. Ook hiervoor geldt 
dat ik niet alles in detail kan overzien, 
maar dat ik mij in beginsel positief 
hiertegenover opstel. 

De zaak is iets anders met het 
voorstel, verzekeringsmaatschappijen 
voor het toezicht te beschouwen als 
structuurvennootschappen. Hierover 
doe ik thans geen uitspraak, gelet op 
de specifieke juridische implicaties die 
ik niet kan overzien, te meer omdat zij 
niet alleen op mijn beleidsterrein 
liggen. 

Op de algemene vragen meen ik te 
kunnen zeggen dat het instrumentari-
um voor het toezicht door de Verzeke-
ringskamer grosso modo toereikend 
is. Dat op onderdelen verfijningen 
noodzakelijk kunnen zijn, is duidelijk. 
Dat hierbij' aspecten van deregulering 
in het oog worden gehouden, waarop 
de heer Van Rey al wees, is eveneens 
van belang. 

De heer Van Rey vroeg naar extra 
waarborgen van de verzekeraars. Hij 
vroeg of het mogelijk is dat een 
verzekeringsonderneming 75% van 
haar extra waarborgen aan de enige 
aandeelhouder leent. Ik moet het 
antwoord op deze vraag schuldig 
blijven. Het toezicht op de soliditeit 
van verzekeringsondernemingen is bij 
wet opgedragen aan de Verzekerings-
kamer, die geen uitspraken mag doen 
over individuele verzekeringsmaat-
schappijen. 

De heer Van Rey (VVD): Dit was de 
reden van mijn vraag. DeVerzekerings-
kamer meent dat er geen bezwaar is 
tegen een dergelijke constructie. Mijn 
vraag is wat u ervan vindt. 

Minister Ruding: Ik kom op specifieke 
aspecten van wat wel en wat niet 
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Ruding 
aanvaardbaar is, terug als ik reageer 
op enkele onderwerpen waarover wij 
in overleg zijn met de Verzekeringska-
mer. 

De heer Van lersel heeft gevraagd 
wat er is terecht gekomen van de 
EG-richtlijn vrijheid van dienstverle-
ning in EG-verband voor het schade-
verzekeringsbedrijf. Kort en duidelijk 
moet ik hierop antwoorden, helaas: 
nog niets. Ik heb hieraan zelf vele 
uren besteed. Dit is niet belangrijk, 
maar hierdoor spreek ik uit eigen 
ervaring op dit gebied in Brussel. Wat 
hierover in de memorie van toelichting 
op de begroting staat, is niet achter-
haald door nieuwe ontwikkelingen. 
Nederland en enige andere lid-staten, 
zoals het Verenigd Koninkrijk, hebben 
zware druk uitgeoefend ten einde 
voortgang hierin te brengen. De 
Europese Commissie stelt zich zeer 
positief op, maar sommige andere 
lid-staten, met name Frankrijk en 
West-Duitsland, hebben liberalisatie op 
dit punt niet hoog in hun vaandels 
geschreven. 

De heer Van Dis heeft gevraagd 
naar de sleutel voor de kostentoedeling 
binnen het Waarborgfonds Motorver-
keer tussen de Algemene middelen 
van het fonds en de middelen van het 
Fonds gemoedsbezwaarden. 

Ik zal de heer Van Dis schriftelijk 
informatie verschaffen. Dat geldt ook 
voor andere zaken die vandaag 
misschien her en der tussen wal en 
schip zijn gevallen en die ik niet heb 
genoemd. 

De heer Wöltgens vroeg naar de 
winstdelingsregeling van De Neder-
landsche Bank. Ik neem aan dat hij de 
winstdelingsregeling met het ministe-
rie van Financiën, niet met het 
personeel bedoelt. Tussen de middag 
ben ik niet in staat geweest, alle 
cijfers te vergaren conform de oude 
winstdelingsregeling. Ook die informa-
tie zal ik schriftelijk aan de commissie 
doen toekomen. 

De heer Van Dis vroeg naar de 
kaseffecten van de acties van enige 
tijd geleden en naar de ontwikkeling 
daarvan op het schatkistsaldo. 
Voorlopige berekeningen duiden erop 
dat de belastingontvangsten over de 
maand november vermoedelijk circa 
f 1,5 miljard zijn achtergebleven bij 
onze ramingen. 

Een dergelijke indicatie had ik reeds 
in de plenaire Kamer gegeven bij de 
beantwoording van mondelinge 
vragen van de heer Wöltgens. Het 
bedrag is nog steeds ongeveer gelijk. 
Ik hoop en verwacht dat dit bedrag in 
de maand december in een aanzienlijke 
mate zal worden ingehaald. 

De heren Kombrink en Van Rey 
hebben gevraagd naar de Wet 
assurantiebemiddeling, en met name 
naar het tijdstip waarop de regering 
een beslissing zal nemen over die 
zaken waarover de SER niet unaniem 
heeft geadviseerd. Juist vanwege de 
niet-unanieme advisering is een 
zorgvuldige beleidsafweging in 
dergelijke gevallen nodig. 

Ik wijs er bovendien op dat de 
wijziging van deze wet mede tot de 
competentie van de Minister van 
Economische Zaken behoort. Dat 
vereist interdepartementaal overleg. 
Er is, ter bevordering van de voortgang 
in deze zeer gecompliceerde wetge-
ving, gekozen voor een aanpassing in 
fasen. 

De meer gecompliceerde kwesties 
kunnen daarom pas in een latere fase 
aan de orde komen, mede omdat 
nader onderzoek en overleg met het 
desbetreffende bedrijfsleven nodig is. 
De eerste fase is voorzien in 1984. De 
volgende fase zal naar verwachting in 
1985 kunnen plaatsvinden. In dit 
gehele wetgevingspakket zullen de 
uitkomsten van de toetsing aan 
criteria van deregulering worden 
betrokken. 

De heer Van Rey vroeg of in de 
eerste fase van deze wetswijziging 
ook toetsing aan dereguleringscriteria 
heeft plaatsgevonden. Het antwoord 
daarop luidt vanzelfsprekend bevesti-
gend. Juist deze wetswijzigingen 
houden dereguleringen in. Ik wijs op 
de afschaffing van het D-register van 
de SER en op de afschaffing van de 
thans in de wet vastgelegde produk-
tie-eisen. 

De heren Kombrink, Van lersel en 
Van Dis hebben gevraagd naar de 
giralisering van het effectenverkeer. 
Financiën onderzoekt samen met 
Justitie de mogelijkheden van een 
verder uitbouwen van het girale 
effectenverkeer. Men weet dat een 
juridische belemmering van de 
huidige wet is dat deze uitgaat van de 
giralisering van uitsluitend toorHer-
stukken. Het hoofdprobleem daarbij is 
dat juist Nederland, met zijn zeer 
open en internationaal georiënteerde 
effectenmarkt in zekere mate steeds 
papieren stukken ter beschikking 
moet houden. 

Dat is een groot probleem, want of 
men stapt ervan af en dan krijgt men 
problemen met de internationale 
verhandelbaarheid, of men stapt er 
niet van af, maar dan houd je een lek 
in het streven naar volledige giralise-
ring. Wij zijn er nog wel mee bezig, 
maar het is niet gemakkelijk om het 
probleem helemaal op te lossen. 

De heer Engwirda heeft mij gevraagd 
naar de zogenaamde gedragscode 
tussen de fiscus en de banken. Uit de 
publikaties die de afgelopen dagen in 
de pers waren verschenen, had hij de 
indruk gekregen dat die gedragscode 
reeds helemaal definitief en kant en 
klaar is en tevens dat die gedragscode 
tot een versoepeling zou leiden ten 
opzichte van de bestaande situatie. Hij 
heeft gevraagd of ik al iets kon 
meedelen over de afspraken die ter 
zake met de banken zouden zijn 
gemaakt. 

Het belang van die gedragscode is 
dat voor beide partijen duidelijk wordt 
vastgesteld welke regels zij in acht 
behoren te nemen bij het door de 
fiscus inwinnen van inlichtingen bij de 
banken over gegevens van haar 
cliënten. De ervaringen die bij het 
zogeheten flitsonderzoek zijn opge-
daan, wat eerder aan de orde is 
geweest, zijn in die gedragscode 
verwerkt. 

De gedragscode zal zeker niet 
leiden tot een versoepeling ten 
opzichte van de bestaande situatie. 
Daaromtrent zijn dan kennelijk niet 
geheel duidelijke berichten versche-
nen. Voorts wijs ik er ter vermijding 
van misverstanden op dat het overleg 
met de banken en de PTT-gelddiensten 
op dit moment nog niet is afgerond. 
Wij wachten nog op een nadere 
reactie hunnerzijds. Ik herhaal wat ik 
reeds eerder heb toegezegd: vanzelf-
sprekend zal ik de Kamer de gedrags-
code toezenden zodra het overleg 
definitief is afgerond. Als de Kamer 
daaraan behoefte heeft, ben ik altijd 
beschikbaar voor nader overleg. 

De heer De Grave (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ter vermijding van 
misverstanden wil ik graag van de 
minister vragen of hij bij het gebruik 
van het woord 'versoepeling' - een 
wat ongelukkig woord in het kader 
van de discussie - een versoepeling in 
de richting van de fiscus bedoelt, of 
een versoepeling in de richting van 
het bankwezen. Ik zou het woord 
'aanscherping' liever gebruiken. 

Minister Ruding: Ik heb de woorden 
van de heer Engwirda overgenomen. 
Ik had geen bezwaren tegen de 
bewoording, maar die geeft misschien 
verwarring. Als ik de heer Engwirda 
goed heb begrepen, vreesde hij dat 
sprake zou zijn van een versoepeling 
ten gunste van de bank of haar 
cliënten. 

De heer Engwirda (D'66): Dat klopt. Ik 
had het over een versoepeling en 
gebruikte dit woord vanwege uitlatin-
gen van de zijde van de bankiersvere-
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Ruding 
niging. Ik had de minister gevraagd of 
in plaats van die versoepeling de 
verscherping waarom de Kamer 
gevraagd had, tot stand zou kunnen 
worden gebracht. 

Minister Ruding: Ik heb de heer 
Engwirda alleen geciteerd omdat hij 
uit kranten citeerde. 

De heer Kombrink heeft een vraag 
gesteld over de geschillencommissie 
inzake het bankwezen. Het bankwezen 
zelf is over deze problematiek in 
overleg met consumentenorganisa-
ties. Een directe taak voor de overheid, 
in casu voor de ministervan Financiën, 
zie ik niet, nu de bedrijfstak ter zake 
nog bezig is. Ter geruststelling kan ik 
u echter mededelen dat ik de ontwik-
kelingen actief volg, zoals altijd 
natuurlijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou het 
hierbij willen laten. Mocht ik bepaalde 
vragen niet hebben beantwoord, zoals 
ik in het begin reeds zei, dan komt dat 
ten dele door de rijkheid van gedachten 
die mij zijn aangereikt en ten dele 
wellicht door mijn nalatigheid, maar 
dan heb ik nog wel een herkansing. 

De vergadering wordt van 17.41 uur 
tot 19.15 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik herinner de collega's 
eraan dat ook UCV's op tijd dienen te 
worden hervat. 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de minister voor 
de uitvoerige beantwoording en voor 
het feit dat hij suggesties vanuit de 
commissie in de beleidssfeer niet 
onwelwillend heeft behandeld, zonder 
dat hij zich overigens op conclusies 
heeft willen vastleggen van een meer 
definitieve aard. Dat is voor een 
aantal punten in dit stadium ook wel 
begrijpelijk. 

Waar het gaat om de strekking van 
het toezicht in meer algemene zin 
formuleerde de minister dat het een 
toezicht op afstand is, gebaseerd op 
vertrouwen en eigen verantwoordelijk-
heid. Als dat een uitspraak beoogde te 
zijn ook voor de vraag hoe dit in de 
komende tijd zou dienen te gaan 
functioneren, vond ik dat hij de 
accenten toch wat te eenzijdig legde. 
Naar mijn overtuiging moet op grond 
van de nu opgedane ervaringen 
vastgesteld worden, dat het toezicht 
in mindere mate op vertrouwen kan 
zijn gebaseerd dan tot nu toe het 
geval was. 

Wanneer wij een ruw onderscheid 
zouden maken tussen preventief en 
repressief toezicht, dan zouden de 

accenten op een aantal onderdelen 
toch wat moeten worden verlegd. 
(Het is in de praktijk voor de keuze die 
je maakt geen zwart/wit tegenstelling.) 
De concrete beleidsdiscussie geeft dat 
vervolgens ook aan. Ook zonder dat je 
in de sfeer van het echte preventieve 
toezicht terechtkomt, zouden een 
aantal stappen weg uit de sfeer van 
de huidige vorm van repressief 
toezicht in beginsel op hun plaats 
kunnen zijn. In ieder geval zou dat 
repressieve toezicht versterkt moeten 
worden. 

Wat de uitspraak van de minister 
betreft, dat De Nederlandsche Bank 
voldoende zorgvuldig haar taak heeft 
vervuld in de zaak van de Tilburgsche 
Hypotheekbank, meen ik dat, onder 
de erkenning die ikzelf al in eerste 
termijn deed dat de affaire van de 
Tilburgsche Hypotheekbank niet in 
hoofdzaak aan nalatigheid van De 
Nederlandsche Bank geweten kan 
worden, deze uitspraak toch wel een 
erg afdekkende of optimistische is. 

Ik meen dat allerlei elementen erop 
duiden dat de toezichthoudende taak 
wellicht beter had kunnen worden 
vervuld dan in de praktijk het geval is 
geweest. Wanneer wij overigens 
spreken over het falen van het 
toezicht, moeten wij een scherp 
onderscheid maken tussen falen van 
het toezicht in de zin van: de bank 
deed weliswaar heel veel van wat de 
huidige wet van haar vraagt, deson-
danks faalde het toezicht, dus moet je 
praten over een verbetering van het 
wettelijk instrumentarium öf een falen 
van het toezicht in de zin van: binnen 
dat huidige instrumentarium deugde 
het volstrekt niet. 

Die laatste conclusie heb ik niet 
getrokken. De eerste conclusie trof ik 
wel. Maar ook binnen de eerste, hoe 
is het toezicht binnen de huidige 
regelingen uitgevoerd, lijkt mij niet in 
alle opzichten van een voldoende 
zorgvuldigheid sprake te zijn geweest. 
Dat blijkt ook wei uit de reactie van De 
Nederlandsche Bank zelf. Wij mogen 
dan ook hopen dat de bank zich niet 
twee maal aan dezelfde steen zal 
stoten. Een gewaarschuwd mens - dit 
geldt ook voor een gewaarschuwde 
centrale bank! - telt voor twee. 

Ik blijf met de minister van mening 
verschillen omtrent het geheim zijn 
van de voorziening algemene risico's. 
De minister zegt dat het getoonde 
vermogen het minimum aangeeft dat 
er is en dat men wat er boven zit niet 
kent. Ik ben van mening dat hieruit in 
bepaalde situaties problemen kunnen 
voortvloeien. Als het getoonde 
vermogen een erg laag minimum 

aangeeft, kan dit leiden tot een gebrek 
aan vertrouwen in de instelling. 

Als er voldoende boven het mini-
mum zit, is die onrust wellicht 
helemaal niet nodig! Deze zaak heeft 
dus twee kanten. Ik herhaal dan ook 
mijn verzoek om nog eens overleg te 
voeren, ook met de accountantsorga-
nisatie omtrent de vraag, of het niet 
beter is om over te stappen op een 
ander stelsel. De minister schetste in 
dit verband ook zelf een dilemma, 
namelijk de spanning die nu in de 
regeling zit. 

Ik heb met de minister gediscussi-
eerd over een eventuele verkeerde 
publieke informatieverschaffing en 
over de vraag, hoe De Nederlandsche 
Bank dan dient te handelen. De 
minister zegt dat de bank het publiek 
nu niet mag informeren. Als de bank 
dit wel doet, kan dat leiden tot een 
vertrouwenscrisis. De voordelen van 
het huidige systeem zouden groter 
zijn dan de nadelen. 

Ik heb dan een tegenvraag. Als De 
Nederlandsche Bank weet van iets 
heeft, moet zij dit dan achterhouden 
voor degenen van wie de positie moet 
worden beschermd? Dit zou een heel 
merkwaardige conclusie zijn! De bank 
zou dan berusten in een misleiding 
van het publiek. Dat kan, naar mijn 
mening, de positie van de toezichthou-
der niet zijn! 

Een andere vraag is, of De Neder-
landsche Bank zonder medeweten 
van de directie meteen 'tegeninforma-
tie' moet geven. Ik kan mij voorstellen 
dat De Nederlandsche Bank allereerst 
van de directie vergt dat betere 
informatie wordt gegeven. Als de 
directie dit nalaat, kan De Nederland-
sche Bank publiekelijk informatie 
geven. Het instrument, die taak, ligt er 
nu echter niet. Deze zou zeer wel, in 
het belang van crediteuren en vermo-
gensverschaffers, geformuleerd 
kunnen worden. 

Wat de situatie bij De Tilburgsche 
Hypotheekbank betreft, ben ik het 
geheel overziende tot het oordeel 
gekomen dat het verstandig is als de 
Kamer zelf een aantal problemen en 
lacunes in een uitspraak signaleert en 
tegelijkertijd noteert dat hiervoor 
wettelijke voorzieningen of andere 
maatregelen genomen moeten 
worden. Ik heb dan ook de eer om u, 
mijnheer de Voorzitter, een motie te 
overhandigen. 

Hierbij realiseer ik mij dat de 
minister in het geheel niet heeft 
gereageerd op het door mij aan de 
orde gestelde punt van de herwaarde-
ring, meer regelmatig, van activa en 
van onderpanden van kredieten. 
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Kombrink 
Desondanks ben ik van mening dat 
het verstandig is om op dit punt tot 
een andere benaderingswijze te 
komen dan tot nu toe het geval is. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Kombrink 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat recent gebleken is 
dat met betrekking tot het bedrijfseco-
nomisch toezicht van de Nederland-
sche Bank op kredietinstellingen een 
aantal problemen blijken te bestaan, 
die onder meer betrekking hebben 
op: 

1. de informatie-uitwisseling tussen 
externe accountants en toezichthou-
der; 

2. de kwaliteit van publieke informa-
tieverschaffing aan crediteuren; 

3. de frequentie van waardering 
van activa en onderpanden van 
kredieten; 

4. de aard van de in de wet opge-
nomen noodregeling; 

5. de strekking van de geheimhou-
dingsartikelen uit de Wet Toezicht 
Kredietwezen; 

van oordeel, dat de kwaliteit van het 
toezicht in het belang van de crediteu-
ren dient te worden verbeterd, zowel 
wat de praktische gang van zaken als 
de wettelijke grondslag betreft; 

nodigt de regering uit, genoemde 
problemen zo spoedig mogelijk weg 
te doen nemen en omtrent de voort-
gang van de te nemen maatregelen 
de Kamer regelmatig te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 24 (18100-IX B). 
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik sta nog kort stil bij de 
positie van benadeelde crediteuren 
van de Tilburgsche Hypotheekbank. In 
eerste termijn heb ik een suggestie 
gedaan. De minister heeft de hoop 
uitgesproken dat van wat er in de 
commissie is gezegd, kennis zal 
worden genomen en dat de curatoren 
er verder aandacht aan zullen beste-
den. 

Ik meen te kunnen volhouden dat 
de positie van de curatoren niet 
zodanig is dat op dit gebied een 
overleg met de verschillende catego-
rieën crediteuren tot een goed 
resultaat zal leiden. Daartoe kan beter 
een andere weg worden bewandeld. 
Ik plaats hierbij de kanttekening dat 

het geheel van de omstandigheden er 
ook aanleiding toe geeft van De 
Nederlandsche Bank een enigszins 
actieve rol te vragen. 

Daarbij moeten wij ons ook zeker 
realiseren dat de noodregeling mede 
op aandringen van De Nederlandsche 
Bank zolang heeft geduurd als zij 
heeft geduurd. Daardoor heeft de 
uitwerking van de boeteclausules in 
een aantal contracten zich des te 
sterker laten voelen. Het geheel van 
omstandigheden geven mij aanleiding 
ook op dit punt van de Kamer een 
uitspraak te vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Kombrink 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het niet vaststaat 
dat in de thans bestaande situatie alle 
reële mogelijkheden om gedupeerde 
crediteuren en vermogensverschaffers 
op evenwichtige wijze gedeeltelijk 
tegemoet te komen zijn verkend; 

van oordeel, dat de ondergang van de 
Tilburgsche Hypotheekbank zodanig 
gekenmerkt wordt door diverse 
specifieke kwesties, dat het van extra 
belang is dat deze mogelijkheeden 
grondig worden nagegaan; 

overwegende, dat zulks voor curato-
ren, gezien de hun opgedragen taak, 
op problemen kan stuiten; 

tevens overwegende, dat voor de 
minister van Financiën in dezen geen 
eigen directe taak is weggelegd en 
eventuele regelingen op basis van 
vrijwilligheid van betrokkenen tot 
stand zullen moeten worden gebracht, 
zonder dat daarvan als zodanig een 
precedentwerking kan uitgaan; 

verzoekt de minister, als gevoelen van 
de Kamer aan de Nederlandsche Bank 
door te geven dat het gewenst is, dat 
de bank het initiatief neemt tot een 
nadere verkenning van de hierboven 
bedoelde mogelijkheden en daarbij 
met name aan de orde te stellen het 
effect van boeteclausules die in de 
contracten met een aantal grotere 
crediteuren voorkomen; 

verzoekt de minister, de Kamer te 
zijner tijd over het resultaat van deze 
verkenning te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 25 (18 100, IX B). 

De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik constateer dat bij de 
beschouwing van de huidige noodre-
geling in de Wet toezicht kredietwezen, 
de minister een aantal zinvolle 
wijzigingsmodaliteiten heeft ge-
noemd. Daarbij is hij er echter in 
geslaagd aan het element van de 
belangenverstrengeling die nu in het 
functioneren van bewindvoerders 
blijkt te kunnen voorkomen, voorbij te 
gaan. Hetzelfde geldt voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging 
van crediteuren middels de crediteu-
rencommissie. 

Ik sluit af met een tweetal opmerkin-
gen over het verzekeringswezen. Mijn 
eerste opmerking gaat over de door 
de heren Van Rey en van lersel 
ingediende motie. Het lijkt mij dat het 
onjuist zou zijn indien door de in die 
motie bepleite koppeling van de 
aanpassing van de wetgeving op het 
gebied van het levensverzekeringswe-
zen en het schadeverzekeringsbedrijf, 
een vertraging zou ontstaan in het tot 
stand komen van de nieuwe wettelijke 
bepalingen ten aanzien van de 
schadeverzekeringsbedrijven. 

Mijn stellige indruk is dat die op een 
eerder tijdstip in werking zouden 
kunnen treden dan die op het gebied 
van de levensverzekeringen. Een 
dergelijke vertraging, nadat wij al tien 
jaar leven na dato van het tot stand 
komen van de Europese richtlijn die in 
deze wet moet worden verwerkt, lijkt 
mij de Nederlandse positie bepaald 
niet versterken. 

Ik merk voorts op, eraan te twijfelen 
dat hoe voortvarend vanaf nu ook 
gewerkt zou worden na alle opgelopen 
vertraging, de totale wetgeving van 
het verzekeringswezen voor 1 juli 
1985 door de Kamer zou kunnen 
worden afgehandeld. Om die reden 
heb ik de motie dan ook niet mede 
ondersteund. Ik hoop dat de minister 
ten aanzien van beide punten in alle 
stelligheid nog eens zijn oordeel over 
die motie wil geven. 

Mijn tweede opmerking betreft de 
discussie over nader te treffen 
maatregelen naar aanleiding van het 
faillissement van De Wereld. Ook wat 
dat betreft heeft de minister in een 
aantal opzichten bepaald niet negatief 
gereageerd. Op een enkel punt heeft 
hij zich wat neutraler opgesteld. 

Ik meen dat ook hierbij geldt dat het 
verstandig is dat de Kamer zelf 
vaststelt welke problemen en lacunes 
er in de huidige regelingen zijn en dat 
zij vervolgens vaststelt dat op die 
gebieden wettelijke voorzieningen 
dan wel andere maatregelen getroffen 
dienen te worden. Ten aanzien 
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Kombrink 
hiervan heb ik er ook de behoefte aan, 
de Kamer om een uitspraak te vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Kombrink 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in het toezicht op 
het verzekeringswezen sprake is van 
een aantal problemen en lacunes: 
1. het ontbreken van een actieve 
informatieplicht van holdings aan de 
Verzekeringskamer; 
2. het ontbreken van een toestemings-
vereiste voor aandelentransacties en 
combinatie van directeursfuncties; 
3. het ontbreken van een centrale 
lening- en rekeningenregistratie bij 
banken; 
4. het niet verplicht zijn van de 
regeling voor structuur-NV's voor 
verzekeringsbedrijven; 

tevens overwegende, dat het gewenst 
is dat de mogelijkheden van de 
instelling van een risico-fonds verder 
worden nagegaan; 

verzoekt de regering, met betrekking 
tot de bovengenoemde problemen en 
lacunes 1 t/m 4, wettelijke voorzienin-
gen dan wel andere maatregelen te 
treffen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 26 (18100-IX B). 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben de minister 
bijzonder erkentelijk voor de kwalifica-
tie 'interessant' die hij aan mijn 
betoog toekende. Uit de rest van het 
betoog van de minister meende ik te 
kunnen opmaken dat hij die kwalificatie 
als afdoende reactie beschouwde op 
datgene wat ik in eerste termijn heb 
gezegd. Ik moet zeggen dat ik zo vrij 
ben om in dat opzicht met de minister 
van mening te verschillen, vandaar 
dat ik de eer heb om een motie aan u 
voor te leggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Wöltgens 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat institutionele beleg-
gers in hogere mate dienen bij te 

dragen aan de groeiende behoefte 
aan eigen vermogen van het bedrijfs-
leven; 

nodigt de regering uit, overleg te 
openen met de institutionele beleggers 
om meer risicodragend kapitaal te 
verschaffen en daarbij te betrekken 
eventuele wettelijke maatregelen, die 
mogelijke knelpunten weg kunnen 
nemen en over de voortgang en 
uitkomsten van dat overleg aan de 
Kamer te berichten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 27 (18100-IX B). 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 
zijn buitengewoon uitgebreide en 
gedetailleerde beantwoording. Ik 
geloof dat het erg belangrijk is dat wij 
een onderscheid maken tussen de 
voorliggende zaak en de ontwikkelin-
gen in de komende periode, zeker in 
het tweede stadium van deze discussie. 

Ik neem er nota van dat de minister 
in heldere bewoordingen zijn teleur-
stelling heeft uitgesproken over het 
verloop van zaken dat achter ons ligt. 
Ik neem ook nota van de argumenten 
die hij heeft genoemd en die een 
verklaring vormen voor de situatie die 
is ontstaan. Een groot aantal van die 
elementen heb ik vanochtend ook in 
mijn analyse behandeld. 

De stellingname van de minister 
dat, indien en voor zover er zaken te 
betwisten zijn, dit via de rechter dient 
te geschieden op basis van de 
marginale toetsing van een onrecht-
matige overheidsdaad, lijkt mij ook 
juist. 

Er is een bijzonder aspect met 
betrekking tot de zaak van de THB, 
namelijk de kwestie van de crediteuren. 
Ook ik heb de minister vanochtend 
gevraagd welke mogelijkheden hij 
voor zichzelf ziet om daaraan iets te 
doen. Hij is daarop diepgaand 
ingegaan. Ik zal voorlopig zijn reactie 
afwachten op de door collega Kom-
brink ingediende motie, waarin hij 
wordt uitgenodigd om bij De Neder~ 
landsche Bank initiatieven te onderne-
men met het oog op het bijeenroepen 
van een vergadering van de betrokken 
crediteuren om te kijken of er wat aan 
hun positie te doen valt. 

Ook de analyse dcor de minister 
van het web van relaties om in de 
wereld zorg te dragen voor een zo 
goed mogelijke gang van zaken heeft 
mijn instemming. Ik ben mij er zeer 
bewust van dat een vertrouwensrelatie 
tussen betrokken partijen van uiterma-
te groot belang is. 

Ik ben er tevens van overtuigd dat 
de dynamiek van de markt vereist dat 
wij ons niet te veel storten in nauw 
gedefinieerde rechten, verplichtingen 
en opdrachten over en weer. Dat is 
niet alleen omdat de eigen verantwoor-
delijkheid van de ondernemer, van de 
externe accountant en van wie dan 
ook, overeind moet blijven, maar 
vooral om ruimte te laten aan de 
markt en de reacties van betrokken 
partijen daarop. 

Hij noemde onder andere als 
voorbeeld dat het jaarlijks overleg 
met de externe accountant, indien 
omstandigheden daartoe aanleiding 
geven zeer wel, tot een veelvoudig 
overleg zou kunnen leiden. Dit is 
natuurlijk zeer sterk van de omstandig-
heden afhankelijk. Om die reden heb 
ik aan het slot van mijn eerste termijn 
gezegd, dat, indien er zaken dienen te 
worden gewijzigd wat het toezicht 
betreft-die moeten worden gewijzigd; 
daar bestaat geen twijfel over - wij 
zuinig moeten zijn met wetswijzigin-
gen en vooral onze toevlucht zullen 
moeten zoeken in een verbetering van 
de uitvoeringsmodaliteiten. 

Ik heb vanochtend gevraagd of de 
gehanteerde solvabiliteits- en liquidi-
teitscriteria niet te zeer leiden tot een 
te automatisch toezicht, te weinig 
door de markt geïnspireerd. De 
minister maakte hiervan dat ik een 
'papieren toezicht' zou signaleren. Dat 
gaat mij te ver. Ik signaleer echter wel 
zijn mededeling dat er voortdurend 
wordt gewerkt aan verfijning van de 
criteria, zodat de ontwikkelingen in de 
markt voldoende worden bijgehouden. 
Ik wijs er niettemin op dat cijfers en 
staten niet het Fingerspitzengefühl 
kunnen vervangen dat bij dit werk in 
de regel zo belangrijk wordt geacht. 

De minister heeft - en ik dank hem 
daar werkelijk voor - een niet onaan-
zienlijk aantal punten genoemd, op 
grond waarvan hij, persoonlijk, reeds 
tot de conclusie is gekomen dat het 
wenselijk zou zijn om wijzigingen in 
de wet, dan wel in de procedure aan 
te brengen. Na de verdediging die hij 
voerde inzake het buitengewoon 
zorgvuldige gedrag van de bank in de 
onderhavige kwestie, vond ik het 
opmerkelijk dat hij met een niet 
onaanzienlijk aantal punten kwam 
aanzetten. 

Ik onthoud mij van een oordeel ter 
zake, aangezien ik daartoe op dit 
ogenblik niet ben gekwalificeerd. Er 
zitten enkele punten bij die ook door 
de Kamer in de vragen naar voren zijn 
gebracht. Ik wijs op de kwestie van 
het 'desgevraagd' en met name op de 
bijzonder gecompliceerde, maar zeer 
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Van lersel 
ingrijpende relatie tussen de bank en 
de externe accountants. 

Ik heb vanochtend met betrekking 
tot de noodregeling op één punt sterk 
de nadruk gelegd en wel het doorlopen 
van de verslaggeving tijdens de 
looptijd van de noodregeling en het 
daarop volgende faillissement. Ik heb 
de eer om mede namens de collega's 
Van Rey en Kombrink ter zake een 
motie voor te stellen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van 
lersel, Van Rey en Kombrink wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat voor een aantal 
problemen inzake de in de Wet 
toezicht kredietwezen voorziene 
noodregeling nadere maatregelen 
moeten worden overwogen; 

overwegende, dat de Wet toezicht 
kredietwezen niet voorziet in een 
speciale regeling betreffende de 
verslaggeving gedurende de looptijd 
van de noodregeling dan wel die van 
faillissement; 

overwegende, dat het geruime tijd 
kan duren voordat door bewindvoer-
ders, respectievelijk curators aan 
derde belanghebbenden inzicht wordt 
gegeven in de ontwikkeling van de 
baten en schulden van de betreffende 
kredietinstelling, waarop de noodrege-
ling van toepassing is of welke in 
staat van faillissement is verklaard; 

overwegende, dat in genoemde 
situaties de handel in pandbrieven en 
aandelen voortgang blijft vinden; 

is van oordeel, dat ook gedurende de 
looptijd van de noodregeling respec-
tievelijk het faillissement met betrek-
king tot de betreffende kredietinstelling 
aan de eisen van verslaggeving als 
bedoeld in Boek II BW moet worden 
voldaan; 

verzoekt de regering, ter zake voorstel-
len aan de Kamer voor te leggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
Deze motie krijgt nr. 28 (18 100-IX B). 

De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb deze UCV gezien 
- althans de bespreking van dit 
onderdeel tijdens deze UCV - als een 
eerste gedachtenwisseling met de 
minister over de lessen voor de 
toekomst. Wij hebben hedenochtend 
uitgebreid gesproken over de zaken 

van het verleden. Vanmiddag is er 
van deze en gene zijde gesproken en 
er zijn voorstellen gedaan over 
hetgeen er nu moet gebeuren met 
betrekking tot het toezicht in het 
algemeen. 

Ik herhaal hetgeen ik vanochtend 
ter zake heb voorgesteld, namelijk dat 
er een inventaris wordt gemaakt op 
basis van de documenten die aan 
deze bespreking ten grondslag 
hebben gelegen en van de besprekin-
gen die wij hier vandaag hebben 
gevoerd, waaraan de suggesties die 
over en weer zijn gegeven, zijn 
toegevoegd. 

Binnen afzienbare tijd zal met het 
oog op verbetering van het toezicht, 
hetzij via aanpassing van de wetge-
ving, hetzij via verbetering van de 
procedures betreffende de uitvoering, 
opnieuw overleg moeten plaatsvinden 
met de minister over de terreinen 
waarvan hij en de Kamer vinden dat 
het nodig is dat er wetswijzigingen 
plaatsvinden, alsmede over de 
terreinen waarvan men vindt dat het 
toezicht moet worden verscherpt, 
zodat wij op een veel snellere manier 
dan de afgelopen keer het geval was 
tot concrete verbeteringen kunnen 
komen op plaatsen waar dat nodig 
wordt geacht. Wil de minister in 
tweede termijn zijn ideeën daarover 
geven? 

Ik heb ten aanzien van de spaarnota 
enkele concrete suggesties gedaan. 
De minister heeft er daar twee van 
genoemd. Ik wil ook graag een reactie 
horen op mijn derde suggestie. Indien 
zal worden overwogen om de dividend-
aftrek te verhogen, zal dit dan ook 
leiden tot een parallel daaraan 
lopende verhoging van de renteaftrek? 

Verder heb ik gesignaleerd dat de 
minister op het punt van de wet giraal 
verkeer toch nog wel problemen ziet. 
Wij hebben bij het werkbezoek dat wij 
afgelopen week aan beurskringen 
hebben gebracht, begrepen dat daar 
zeer aan gehecht wordt. Ik wil dit 
nogmaals in de belangstelling 
aanbevelen. 

De minister heeft een bijzonder 
vriendelijk woord gesproken over de 
assurantiebemiddeling door ambte-
naren ten departemente. Hij sprak 
hier zelfs - wat een minister van 
Financiën niet misstaat - over sociaal 
beleid van de overheid. 

Indien het sociale beleid van de 
overheid ertoe zou leiden, dat het 
midden- en kleinbedrijf in de assuran-
tiebemiddeling enige klapjes krijgt, 
die het niet verdient, ben ik voor een 
dergelijk sociaal beleid niet zo te 
vinden als de minister. Die kantteke-

ning wil ik nog wel even bij zijn 
opmerking maken. 

De heer Engwirda (D'66): Is dat een 
opmerking boven of onder de gordel? 

De heer Van lersel (CDA): Dit is 
eigenlijk een opmerking, die gelijk 
staat met een bijzonder sierlijk gebaar 
naar de minister. Ik heb hem geprezen 
om zijn sociale gevoel. Helaas heb ik 
hem tezelfdertijd moeten gispen voor 
het feit, dat dit sociale gevoel wel 
eens misplaatst zou kunnen zijn, 
omdat het hardwerkende lieden in de 
marktsector treft. Misschien kunnen 
wij daarop in ander verband nog eens 
terugkomen. 

Wat de verzekeringen betreft, heb ik 
opgemerkt, dat in de motie, die 
collega Kombrink zojuist heeft 
ingediend, een aantal aspecten wordt 
genoemd dat vanmiddag door de 
minister met welwillendheid is 
bekeken. Ik ben derhalve zeer be-
nieuwd naar zijn verdere beoordeling, 
nu deze zaak in motievorm concreet 
aan hem is voorgelegd. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Het meest opvallende in 
het betoog van de minister, waarvoor 
ik hem dank zeg, vond ik het grote 
verschil tussen de lankmoedigheid 
- een term die eerder vandaag is 
gevallen - inzake zijn beoordeling van 
het verleden en met name het toezicht 
van De Nederlandsche Bank in de 
kwestie van de Tilburgsche Hypotheek-
bank en de lessen, die hij voor de 
toekomst trekt; dat zijn er nogal wat. 

Ik proefde uit de betogen van de 
heren Kombrink en Van lersel hetzelf-
de, namelijk dat door de minister over 
het verleden nogal wat zand wordt 
gestrooid, maar dat niettemin uit dat 
verleden stevige lessen voor de 
toekomst worden getrokken. Ik zou dit 
als volgt willen toelichten. 

De minister heeft gezegd, dat de 
accountant de voornaamste functie 
had als het ging om de dagelijkse 
controle op de gang van zaken bij de 
Tilburgsche Hypotheekbank en dat 
het toezicht van De Nederlandsche 
Bank een toezicht op afstand was. Hij 
heeft zelfs gezegd, dat het toezicht 
van De Nederlandsche Bank een van 
de meest geavanceerde in de wereld 
is. Toen dacht ik: aanval is de beste 
verdediging. 

Voorzitter! De minister heeft gezegd 
dat het toezicht van De Nederlandsche 
Bank op grond van artikel 1401 
- onrechtmatige daad - alleen kan 
worden aangevochten als er sprake is 
van schuld of nalatigheid. Dat ben ik 
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Engwirda 
in bepaalde publikaties ook tegenge-
komen. Het zal dus niet zo eenvoudig 
zijn, De Nederlandsche Bank aanspra-
kelijk te stellen. 

Het gaat mij echter te ver, als de 
minister zegt dat, hoewel hij erkent 
dat er fouten zijn gemaakt, namelijk 
handelingen in strijd met de statuten 
van de THB en in strijd met de 
voorschriften van de Nederlandsche 
Bank, in het geval van de THB De 
Nederlandsche Bank haartoezichthou-
dende functie voldoende zorgvuldig 
heeft vervuld. Ik heb vanmorgen 
geconcludeerd dat het toezicht 
onzorgvuldig is gebeurd, waarbij het 
de vraag is, die de rechter zal moeten 
beantwoorden, of dat zover is gegaan 
dat er sprake is van schuld of nalatig-
heid. 

De opmerking, dat het toezicht 
zorgvuldig is gebeurd, lijkt mij op 
gespannen voet te staan met de 
waarheid. Allerlei voorvallen, die 
hebben plaatsgevonden in het geval 
van de THB, onder meer dat eigenlijk 
al in november 1980 had moeten 
worden ingegrepen en ook, dat De 
Nederlandsche Bank eigenlijk heeft 
meegekeken over de schouders van 
de waarnemend directeur van de THB 
en toch niet voldoende heeft ingegre-
pen, brengen mij in elk geval niet van 
de conclusie af dat er sprake is 
geweest van onzorgvuldig beleid in 
dezen. 

Ik ben de minister erkentelijk, 
omdat hij voor de toekomst een 
oplossing wil zoeken door allerlei 
wijzigingen, waarmee ik volledig 
instem. Ik meen dat dit inderdaad dat 
soort situaties voor de toekomst kan 
vermijden. Dat neemt niet weg dat 
daarmee de schuldvraag uit het 
verleden niet met de mantel der liefde 
of der regering kan worden toegedekt. 

Minister Ruding: Ter vermijding van 
misverstand wil ik een opmerking 
maken. De meningen en beoordelin-
gen van de heer Engwirda zijn voor 
zijn rekening. Hij mag mij echter niet 
in de schoenen schuiven, dat ik zou 
hebben gezegd vanmiddag, dat er 
mijnerzijds een erkenning is van 
fouten, gemaakt door De Nederland-
sche Bank. Dat heb ik niet gezegd en 
dat moet ik bij dezen corrigeren. Als 
men spreekt over de constatering van 
fouten of nalatigheden in het alge-
meen, dan is dat wat anders. Ik heb 
gezegd, dat dit ter beoordeling van de 
rechter is. Ik heb niet gezegd, dat ik 
erken dat er fouten zijn gemaakt door 
de Nederlandsche Bank in de sfeer 
van de schuldvraag en dergelijke. 

De heer Engwirda (D'66): Op dat punt 
zijn wij het dan volledig eens, want 
wat de minister nu zegt heb ik zoeven 
niet gezegd. Ik heb alleen gezegd, dat 
de minister had erkend dat er fouten 
zijn gemaakt, namelijk handelingen in 
strijd met de statuten van de Tilburg-
sche Hypotheekbank en met de 
voorschriften van De Nederlandsche 
Bank. Wie dat heeft gedaan, daarover 
heb ik mij zoeven niet uitgelaten, 
behalve dan dat ik heb gezegd dat 
mijn indruk is dat de toezichtfunctie 
door De Nederlandsche Bank niet 
zorgvuldig is uitgeoefend. 

Ik kom nu te spreken over de 
stappen, die nog zouden kunnen 
worden ondernomen om iets aan het 
debacle te doen en om degenen die 
door het faillissement zijn gedupeerd, 
tegemoet te komen. Ik heb in dat 
verband gesproken over de collectieve 
garantieregeling en ik heb tijdens het 
antwoord van de minister per interrup-
tie gevraagd, of de Tilburgsche 
Hypotheekbank niet verzuimd heeft 
om een schuldregister in te richten, 
waardoor voor de pandbriefhouders 
niet de mogelijkheid openstond, hun 
vordering op naam te laten zetten. 

De minister heeft gezegd, dat ik de 
antwoorden op de schriftelijke vragen 
nog eens goed moet doorlezenen dat 
ik dan wel wijzer zou worden. Ik heb 
dat nog eens gedaan. In antwoord op 
vraag 11 van collega Kombrink staat, 
dat in de statuten van de Tilburgsche 
Hypotheekbank, artikel 40, lid 2, het 
volgende is opgenomen: de pandbrie-
ven luiden aan toonder; op verzoek 
kunnen zij met toestemming van de 
directie op naam worden gesteld. 

Theoretisch heeft de minister dus 
gelijk als hij zegt, dat de mogelijkheid 
open stond om de vorderingen op 
naam te zetten. Ik heb echter zeer 
duidelijke aanwijzingen dat het anders 
heeft gefunctioneerd. Van de zijde van 
de Vereniging voor Effectenbescher-
ming is mij meegedeeld, dat degene 
die opbelde naar de Tilburgsche 
Hypotheekbank, met de vraag om een 
vordering op naam te zetten, te horen 
kreeg, dat het niet kon. Een heel 
duidelijke aanwijzing is ook dat in de 
prospectussen bij de Friesch-Groning-
sche Hypotheekbank en de Westland-
Utrecht Hypotheekbank uitdrukkelijk 
de mogelijkheid werd genoemd om 
de vorderingen aan toonder om te 
zetten in vorderingen op naam. Dat 
werd bij de Tilburgsche Hypotheekbank 
echter niet in de prospectussen 
vermeld. Ik wil nog eens een beroep op 
de minister doen om, gegeven die 
praktische onmogelijkheid, na te gaan 
of er iets te bereiken valt via de 

collectieve garantieregeling van de 
banken. Als er niets gebeurt, ontstaat 
het grote gevaar dat pandbriefhouders 
bij andere hypotheekbanken niet meer 
bereid zullen zijn, zorg te dragen voor 
de passieve financiering van hypotheek-
banken. 

Deze twee argumenten vind ik zo 
belangrijk, dat ik daarover een 
kameruitspraak wil vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Engwirda 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat door het faillisse-
ment van de Tilburgsche Hypotheek-
bank vele spaarders/pandbriefhouders 
buiten hun schuld zijn gedupeerd; 

overwegende, dat deze spaarders niet 
in aanmerking komen voor een 
vergoeding op grond van de bestaande 
collectieve garantieregeling van het 
bankwezen, omdat de Tilburgsche in 
de praktijk verzuimd heeft een 
schuldregister in te richten, waarop 
hun vorderingen geregistreerd 
hadden kunnen worden; 

overwegende, dat door het gebeurde 
bij de Tilbursche Hypotheekbank de 
passieve financiering van hypotheek-
banken door pandbriefhouders in 
gevaar dreigt te komen; 

verzoekt de regering: 
1. In overleg met de Nederlandsche 
Bank te treden teneinde de mogelijk-
heden te bezien om aan deze spaarders 
alsnog een verder gaande compensa-
tie voor de geleden verliezen te 
bieden; 
2. De Kamer over de resultaten van 
dit overleg te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 29 (18 100-IX B). 

• 
De heer Van Rey (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! IK dank de minister voor 
diens uitvoerige beantwoording, zij 
het dat sommige onderdelen van zijn 
betoog voor mij zeer teleurstellend 
waren. 

Mijnheer de Voorzitter! U hebt 
terecht gezegd, dat ik na de eerste 
termijn nog veel spreektijd over heb. 
Het feit dat bij de schriftelijke voorbe-
reiding al veel vragen werden inge-
diend onder meer over De Wereld en 
de THB, heeft ertoe geleid, dat men 
met betrekking tot de UCV tijdsbespa-
rend heeft kunnen werken. 
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Van Rey 
Ik kom nog even terug op de 

assurantiebemiddeling door ambte-
naren. De minister vindt dit slechts 
een detail maar ik denk dat het goed 
is om erop te wijzen, dat zij partijgenoot 
Eversdijk al jaren erop aandringt dat 
deze activiteiten worden beëindigd. Ik 
vind dat de minister veel te luchthartig 
doet over mijn opmerking hierover. Ik 
wil niet tornen aan het sociale beleid, 
dat hiermee verband houdt maar ik 
moet er toch op wijzen dat het hier 
niet gaat om beperkte maar om zeer 
belangrijke faciliteiten. Het is jammer, 
dat juist deze minister met deze 
reactie komt. 

Met betrekking tot de verzekerings-
wetgeving en de in dit verband 
ingediende motie merk ik op dat de 
motie ruimte laat om vóór 1 juli 1985 
met de WTS of de wet toezicht 
schadeverzekeringsbedrijf te komen. 
In eerste termijn heeft de minister zelf 
gezegd, dat in 1984 de parlementaire 
behandeling hiervan zou kunnen 
worden afgerond. 

Ik heb er op willen wijzen dat de 
wet inzake het toezicht levensverzeke-
ringsbedrijf, die in ontwerp gereed is, 
niet veel later behandeld zal moeten 
worden. De motie heeft dan ook een 
tweeledig doel. In de eerste plaats is 
zij gericht op de minister, opdat deze 
zich aan de richtdatum houdt. In de 
tweede plaats is zij gericht op de 
Kamer, met hetzelfde doel. 

Wat betreft het ontwerp van wet 
inzake het toezicht levensverzekerings-
bedrijf heb ik begrepen dat het 
overleg met Verzekeringskamer en 
bedrijfstak heeft geresulteerd in een 
vermindering wat betreft de publikatie 
van verslagstaten. Ik vind dit een 
ernstige achteruitgang. 

Ik vind dat wij wat dit betreft de klok 
niet achteruit moeten zetten en dat de 
publikatie, zoals die nu is geregeld in 
de huidige wet, ook zo in de nieuwe 
wetgeving moet worden opgenomen. 
Ook voor de wet inzake het toezicht 
schadeverzekeringsbedrijf dienen 
deze publikatie-eisen te gelden. 

De minister heeft vijf punten 
genoemd, die door de Verzekeringska-
mer zijn opgebracht en die met de 
bedrijfstak worden besproken. Eén 
van die punten is het garantie- of 
risicofonds. 

Niemand in het land zal er bezwaren 
tegen maken, als deze bedrijfstak uit 
eigener beweging een garantiefonds 
instelt. Mij gaat het echter te ver dat 
dit in de toekomst wel eens door de 
wetgever kan worden gevraagd, zoals 
ik dit althans vanmorgen heb begre-
pen. 

De minister heeft mij een fan 
genoemd van dereguleren. Ik wil dit 
liever omschrijven als een aanhanger 
van vereenvoudiging van niet alleen 
wetgeving, maar met name ook van 
voorschriften. Vandaag spreken wij 
vooral over het verzekeringswezen. 
De voorschriften daaromtrent moeten 
voor iedereen duidelijk zijn. Vandaar 
mijn vraag over de publikatie van de 
verslagstaten. 

De extra waarborgen zijn erg 
belangrijk. De minister is daar even 
op ingegaan. Ik heb een voorbeeld 
gegeven van een bestaande situatie, 
die zeer ongezond is. De Verzekerings-
kamer is echter van mening dat die 
situatie wel toelaatbaar is. Daarover 
moet dus in ieder geval overleg 
worden gevoerd met de Verzekerings-
kamer. Ik ben graag bereid, de 
minister de precieze gegevens 
daaromtrent te overhandigen. 
Wanneer er in de wet over de schade-
verzekering wordt gevraagd om 10% 
van de geboekte bruto premie als 
extra waarborgen te laten gelden, is 
het niet juist als 75% wordt terugge-
leend aan de enige aandeelhouder. 
Daarmee wordt een situatie gecreëerd 
zoals bij De Wereld. 

Is het waar dat het controlesysteem 
bij de Verzekeringskamer na het 
faillissement van De Wereld is 
veranderd? In eerste termijn heb ik dit 
ook gevraagd. Als dit systeem 
veranderd is, wil ik graag vernemen 
wat dit inhoudt. 

Het antwoord over het onderdeel 
Wet toezicht kredietwezen was 
teleurstellend. In eerste termijn heb ik 
misschien ten overvloede gesproken 
over wat de minister van Financiën 
zou kunnen doen voor de gedupeerden 
van de Tilburgsche Hypotheekbank. 

De minister zelf heeft nog eens de 
schade opgesomd als gevolg van het 
faillissement van de Tilburgsche 
Hypotheekbank. Dat is duidelijk 
geweest. Hij heeft in dit verband de 
schuldeisers, dus ook de kleine 
particuliere pandbriefhouders, 
genoemd, het bankwezen in het 
algemeen en de reputatie van De 
Nederlandsche Bank als toezichthou-
der, die deuken heeft opgelopen. 

Juist deze drie punten te zamen 
zouden de minister moeten aanzetten 
om het voortouw te nemen, in die zin 
dat hij De Nederlandsche Bank vraagt 
om te streven naar een aanvaardbare 
oplossing voor de betrokkenen. 

In het antwoord van de minister is 
echter een tegenstrijdigheid waar te 
nemen. Later heeft hij namelijk te 
kennen gegeven dat er een studie 
wordt verricht inzake allerlei verbete-
ringen. Hij heeft zelfs gesproken over 

eventuele wijzigingen in de Wet 
toezicht kredietwezen dan wel in de 
uitvoering van de wet. Anders 
gezegd: er is een les getrokken uit dit 
fiasco. De regelgeving ter zake zal 
worden aangepast. Men hoopt dat 
dergelijke fiasco's in de toekomst niet 
meer plaatsvinden. 

Ik vraag mij evenwel af wat er 
wordt gedaan aan de reputatie van De 
Nederlandsche Bank. Zou dit niet juist 
een reden te meer zijn voor de 
ministervan Financiën om die 
reputatie weer zo snel mogelijk op het 
oude peil te krijgen? Moet hij dus niet 
proberen, de deuken zo snel mogelijk 
te laten verdwijnen? 

Ik vat dit concreet als volgt samen. 
Er is sprake van schade voor De 
Nederlandsche Bank. Er worden 
eventueel wijzigingen aangebracht in 
de desbetreffende wet en in de 
uitvoering daarvan. De minister is 
echter van mening dat hij ter zeker 
niets moet doen, omdat dit valse 
hoop zou kunnen wekken. 

Ik meen dat de woorden 'valse 
hoop' de laatste dagen vooral door de 
curatoren zijn gebruikt betreffende het 
voorstel van professor Rijnvos. Indien 
de minister vanavond verklaart dat hij 
contact zal opnemen met De Neder-
landsche Bank en dat hij zal proberen, 
te bevorderen dat op niet al te lange 
termijn een gesprek hierover kan 
plaatsvinden - ik praat niet meer over 
een oplossing - krijgt hij met de door 
mij in eerste termijn geschetste 
procedure zo snel mogelijk weer het 
vertrouwen in De Nederlandsche 
Bank en vooral in de Nederlandse 
beleggingsmogelijkheden, want ook 
deze hebben schade opgelopen. 

De minister heeft mij gevraagd, 
enkele suggesties te doen. Ik heb er 
twee genoemd, omdat deze voor mij 
voldoende waren om de procedure 
die ik voorsta, in te slaan. Als sugges-
ties kan ik nog noemen de voorstellen 
van professor Rijnvos en verhoging 
van het boedelkrediet. Ik heb deze in 
eerste termijn niet genoemd, de 
minister kennende en wetende 
hoeveel inventiviteit hij heeft. Hij zal 
allerlei mogelijkheden, ook die 
vandaag niet zijn genoemd, uitputtend 
onderzoeken. Inmiddels heeft hij dus 
al vijf suggesties gekregen. 

Minister Ruding: Ik kan niet goed 
tellen. Wij hebben tot nu toe twee 
concrete suggesties behandeld, 
waarop ik nu niet behoef terug te 
komen. Welke andere suggesties zijn 
er? Deze zijn mij niet bekend, maar 
kunnen naar de mening van de 
geachte afgevaardigde een rol spelen. 
De heer Rijnvos heeft vele artikelen 
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Van Rey 
gepubliceerd en de stroom schijnt 
door te gaan, naar ik vandaag heb 
begrepen. Over het rapport dat de 
commissie heeft uitgebracht, hebben 
wij gesproken. 

Ik stel vast dat de Kamer hieraan 
geen steun heeft gegeven. Ik hoor 
graag in concreto welke suggesties 
naar de mening van de heer Van Rey 
zinvol en verantwoord kunnen 
worden onderzocht voor het nemen 
van de stappen die hij betoogde. 
Alleen dan kan ik in concreto aangeven 
of ik hierin iets zie. Anders wordt het 
mij veel te vaag en bestaat het gevaar 
van illusies en valse hoop. 

De heer Van Rey (VVD): Ik kan mij niet 
herinneren dat ik vanmorgen afwijzend 
heb gesproken over de voorstellen 
van professor Rijnvos. Hij heeft een 
aantal keren voorstellen gedaan, 
waarvan een is terug te vinden in het 
rapport van de de Vereniging voor 
effectenbescherming. Ik heb de indruk 
dat deze voorstellen nog niet op hun 
meritieszijn bekeken door de minister. 
Hij lijkt mij goed dat, indien hij 
stappen naar De Nederlandsche Bank 
zet, deze voorstellen worden betrokken 
in het gesprek. 

Mijn suggestie over verhoging van 
het boedelkrediet is in het verleden al 
enkele keren gedaan. Ik heb de 
suggesties vanmorgen niet genoemd, 
ervan uitgaande dat de minister deze 
kende. 

Wij draaien de hele tijd om de hete 
brij heen. Het kernpunt van het 
verschil tussen het departement en 
De Nederlandsche Bank aan de ene 
kant en de Vereniging voor effecten-
bescherming aan de andere kant is 
dat de eerste van mening zijn dat het 
toezicht zeer zorgvuldig was en dat de 
laatste dit ontkent. Dit maakt het 
moeilijk, tot een oplossing te komen. 
Gelet op het vertrouwen in De 
Nederlandsche Bank en het departe-
ment en op het terugwinnen van het 
vertrouwen in de beleggingsmogelijk-
heden in Nederland, moet de minister 
op mijn uitnodiging ingaan. 

Inmiddels heeft de heer Kombrink 
een motie ingediend waarin de 
minister ook wordt uitgenodigd iets te 
doen. Naar mijn mening gaat die 
motie niet ver genoeg, maar niettemin 
zal ik haar ondersteunen, omdat de 
Kamer bij aanneming ervan in ieder 
geval in kennis zal worden gesteld 
van de verkenningen van de minister. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik maak de 
kanttekening dat ik de nu door u 
genoemde 'andere mogelijkheden' als 
'niet reëel' moet bestempelen. 

De heer Van Rey (VVD): De heer 
Kombrink is snel met zijn conclusie 
over de verhoging van het boedelkre-
diet. Hij is misschien ook iets te snel 
met zijn uitspraak over de voorstellen 
van prof. Rijnvos, die hij niet reëel 
vindt. Misschien vinden anderen dat 
wel, en kunnen die voorstellen in het 
overleg worden betrokken. Ik wil die 
mogelijkheid niet nu al uitsluiten. 

Minister Ruding: Om misverstanden 
te voorkomen, wil ik graag van u 
weten wat u verstaat onder het 
'boedelkrediet', onder verwijzing naar 
'diverse publikaties' die ik niet zo snel 
kan terugvinden? Bedoelt u die 
achtergestelde lening? 

De heer Van Rey (VVD): Ik heb die 
publicaties niet allemaal bij mij. Ik zal 
ervoor zorgen dat de minister ze 
onder ogen krijgt. Het faillissement 
van de Tilburgsche Hypotheekbank 
bemoeilijkt alleen maar het vinden 
van oplossingen, met name op het 
pumt van het boedelkrediet, dat ik 
dan ook graag zou betrekken in het 
overleg. Anders worden de mogelijk-
heden om tot een oplossing te komen 
alleen maar verkleind. 

De heer Kombrink (PvdA): Ja, maar 
wat is het? 

De heer Van Rey (VVD): Het zou bij 
voorbeeld een achtergestelde lening 
kunnen zijn. Ik wil mij nu niet uitlaten 
over datgene wat die verhoging van 
het boedelkrediet zou moeten uitma-
ken. Ik vind dit niet de beste gelegen-
heid daarvoor. 

De minister vindt dat hij een 
precedent schept door op de uitnodi-
ging in te gaan. Wanneer de minister 
het voortouw neemt en naar De 
Nederlandsche Bank stapt, wijst niets 
op een precedent. Hij zou juist alles in 
het werk moeten stellen om het 
vertrouwen te herstellen. De VVD-frac-
tie wil alleen maar dat deze affaire zo 
gauw mogelijk niet alleen tot een 
oplossing wordt gebracht maar ook 
uit de media verdwijnt. Anders 
voorzie ik nog jarenlange procedures. 
Dat zou voor niemand goed zijn. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de 
vorige sprekers, die hun waardering 
uitspraken voor het antwoord van de 
minister. 

Er is heel wat gezegd over de 
kwestie van deTilburgsehe Hypotheek-
bank. Ik ga nog op één punt in, 
namelijk de verhouding tussen het 
'voldoende zorgvuldig toezicht' 
waarvan de minister sprak en de 
vraag naar nadere regelingen. Uit de 

antwoorden zowel schriftelijk als 
mondeling krijg ik de indruk dat de 
zwartepiet meer wordt toegespeeld 
naar de externe accountant dan naar 
De Nederlandsche Bank. 

Wordt dat niet bevestigd door de 
voorlopige mededelingen van de 
minister omtrent de regelingen die 
een gevolg zijn van de lessen die uit 
het gebeurde moeten worden getrok-
ken? Daarbij wees hij niet alleen op 
mogelijke wijzigingen van de Wet 
toezicht kredietwezen maar ook op de 
verscherping van het toezicht binnen 
de huidige regeling. Ik meen dat 
daarbij sprake is van anomalie, al ga 
ik niet zo ver als de heer Engwirda. 

De nadere wijzigingen zullen naar ik 
heb begrepen ook nodig zijn om 
de reputatie van De Nederlandsche 
Bank te herstellen die, al dan niet 
terecht, in het geding is. In mijn eerste 
termijn wees ik al op de noodzaak, 
dergelijke affaires zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

Het gaat echter ook over mensen, 
crediteuren, pandbriefhouders, die 
hun eigen verantwoordelijkheid 
behoren te kennen, zoals ik al bij 
interruptie heb opgemerkt. Bovendien 
moeten wij niet vergeten dat per jaar 
duizenden faillissementen plaatsvin-
den, waarbij ook heel wat kleinere 
crediteuren benadeeld worden, 
zonder dat voor hen een speciale 
regeling wordt getroffen. Waarmee ik 
maar wil zeggen: moet de een beter 
behandeld worden dan de ander? 

In mijn eerste termijn heb ik voorts 
verzocht om ervoor te zorgen dat de 
functie van het bankwezen naar 
behoren vervuld kan blijven. Ik neem 
aan dat dit toch ook het streven van 
de minister is. Ik heb ook gesteld dat 
een teveel aan regels en voorschriften 
niet bevorderlijk is voor een vlotte 
gang van zaken: wat men aan de ene 
kant wint, zou dan aan de andere kant 
weer moeten worden prijsgegeven. Ik 
denk onder andere aan kapitaalvlucht. 

Ondanks mijn in eerste instantie 
gedaan verzoek om commentaar op 
mijn meer algemene beschouwingen 
met de daaraan gekoppelde principiële 
notie, mocht ik nog geen reactie 
ontvangen. Kan dat alsnog? Ditzelfde 
geldt voor mijn vraag, waarom niet is 
voldaan aan mijn vorig jaar gedaan 
verzoek, om de Kamer in te lichten 
over de gevolgen van de revaluatie 
van maart 1983, waarbij de gulden 
met 3% en de Duitse mark met 5% 
werd opgewaardeerd. Is het waar dat 
daardoor veel kapitaal naar het 
buitenland is verplaatst dat tot op 
heden nog niet geheel is teruggekeerd? 

Kan ik voorts nog antwoord ontvan-
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Van Dis 

gen op mijn vragen en opmerkingen 
over de participatiemaatschappijen? 

De vergadering wordt van 20.24 uur 
tot 20.45 uur geschorst. 

D 
Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Wellicht is het goed als ik eerst 
probeer een aantal opmerkingen en 
vragen te beantwoorden die zijn 
gesteld in tweede termijn of door mij 
in eerste termijn niet zijn behandeld, 
en daarna de reeks moties beoordeel. 

De heer Kombrink kwam nog eens 
terug op de Onrocozaak, in het 
bijzonder betreffende een bowling in 
Egmond. Naar ik heb vernomen, had 
de hypothecaire lening van f2,7 min. 
niet alleen betrekking op de overne-
ming van deze bowling in Egmond 
maar ook op de overname van 
onroerend goed van een andere 
vastgelopen lening. Het artikel in 
Elseviers weekblad, waaraan kennelijk 
impliciet gerefereerd werd, dat stelde 
dat er sprake zou zijn van een oorspron-
kelijke lening van f2,2 min. plus 
achterstallige rente te zamen bedra-
gende f2,7 min. is derhalve onjuist. 

De heer Kombrink sprak nog over 
het te voeren overleg over het stelsel 
voor de jaarrekening in verband met 
de VAR. Ik ga ervan uit dat dit punt 
zeer wel kan worden meegenomen in 
het overleg dat De Nederlandsche 
Bank voert en zal blijven voeren met 
de belangrijkste vertegenwoordigers 
van de accountantsmaatschappen 
inzake toezicht op het credietwezen. Ik 
zal dit punt ook behandelen in de 
door mij toegezegde notitie. Wellicht 
weten wij er dan iets meer over. 

Er was een vraag inzake de publikatie 
van de verslagen van de gesprekken 
tussen De Nederlandse Bank, de 
externe accountant en de THB van 1 
oktober 1980, 4 december 1980 en 18 
maart 1981. Daaraan kan niet worden 
voldaan in verband met de reeds 
eerder genoemde geheimhoudings-
plicht op grond van artikel 46 WTK. 
Ik wil voor alle volledigheid ook 
verwijzen naar de beantwoording van 
vraag 22, welke u geworden is. 

De heer Kombrink (PvdA): Geldt dit 
ook voor een vertrouwelijk ter inzage 
leggen bij de Kamer? 

Minister Ruding: Ik zie niet in waarom 
op dat punt een andere gedragslijn 
zou moeten worden gevolgd. 

De heer Kombrink (PvdA): Omdat de 
geheimhouding, althans in haar 
werking naar buiten toe, in stand blijft 

en omdat het op dat heel vitale punt 
van de ene bewering die tegenover de 
andere staat de kamercommissie een 
verificatiemogelijkheid geeft. 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik kan in ieder geval niet meer 
doorgeven dan wat ik zelf heb! Over 
de volledige gespreksverslagen, 
waarover het hier gaat, beschik ik 
niet. Dat is dus moeilijk! 

De heer Kombrink (PvdA): Is de 
minister bereid om aan De Nederland-
sche Bank het verzoek te doen om via 
zijn tussenkomst de gespreksverslagen 
vertrouweli jk bij de commissie ter 
inzage te leggen? 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Dit lijkt mij niet passen in het 
kader van de huidige wetgeving, 
namelijk de geheimhoudingsplicht ex 
artikel 46 van de Wet toezicht krediet-
wezen! Ik kan hier verder weinig aan 
toevoegen. Het lijkt mij gewoon niet 
passend. 

De heer Kombrink (PvdA): Dan kun je 
zien hoe nuttig het is, als de geheim-
houdingsbepalingen worden genuan-
ceerd! 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik kom bij een vraag van de heer 
Van Rey over de publikatie van 
verslagstaten betreffende het verzeke-
ringswezen, met name op het gebied 
van ' leven'. De heer Van Rey heeft 
zich bezorgd getoond over de omstan-
digheid dat de nieuwe verslagstaten 
inzake het levensverzekeringsbedrijf 
niet alle zullen worden gepubliceerd, 
zoals wel het geval is krachtens de 
huidige wet van 1922. 

Ik wijs erop dat op dit moment niets 
anders is gebeurd dan dat de nieuwe 
verslagstaten informeel aan het 
bedrijf zijn voorgelegd met als enige 
doel om verzekeringsbedrijven 
voldoende ti jd te geven voor de 
aanpassing van de bedrijfsadministra-
ties aan de nieuwe verslagleggingsei-
sen. 

Ik stel voor, een eventuele naoere 
discussie over de vraag welke levens-
staten 'publikabel' kunnen worden en 
welke niet, te voeren in het kader van 
de parlementaire behandeling van de 
ontwerp-wet toezicht leven, die wij 
ongetwijfeld nog zullen hebben. Dit 
punt raakt dus niet verloren. 

De heer Van Rey heeft ook in 
concreto geïnformeerd naar een 
verandering van het controlesysteem 
van de Verzekeringskamer naar 
aanleiding van het faillissement van 
'De Wereld'. In eerste termijn heb ik er 
al op gewezen dat de Verzekeringska-
mer van plan is, het contact met de 

directies van verzekeringsmaatschap-
pijen en externe accountants en 
actuarissen te intensiveren. Ik heb 
daarbij ook gewezen op de parallel 
met de voornemens van De Nederland-
sche Bank met betrekking tot de 
intensivering van het bancaire 
toezicht. Ik denk dat dit in de lijn is 
van de gedachten van de heer Van 
Rey. 

De heer Van Rey heeft gevraagd 
naar de problematiek van belegging 
van extra waarborgen door een 
verzekeraar bij de enige aandeelhou-
der. De geachte afgevaardigde heeft 
hierbij gevraagd, wat ik ervan vond 
dat de Verzekeringskamer toestem-
ming zou hebben verleend om 75% 
van het eigen vermogen terug te 
lenen aan de enige aandeelhouder. 

In het geval waarop de heer Van 
Rey doelt, is mij niets bekend van 
toestemming door de Verzekeringska-
mer. Ik zal dit voor alle zekerheid nog 
laten nagaan. Mij is hiervan op dit 
moment echter niets bekend. Wel 
weet ik dat de Verzekeringskamer de 
solvabiliteitssituatie in dit concrete 
geval heeft beoordeeld en toen geen 
reden tot bezwaren heeft gezien. 

Dit gezegd zijnde, wi l ik uitdrukkelijk 
niet treden in de competenties van de 
Verzekeringskamer. Zoals men zal 
weten, is blijkens de wet de Verzeke-
ringskamer bij uitsluiting belast met 
het toezicht. 

De heer Van Rey (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister zegt dus toe 
dat hij hierover in ieder geval nog 
contact op zal nemen met de Verzeke-
ringskamer? Ik vind dit namelijk een 
gevaarlijke ontwikkeling. 

Minister Ruding: Ik zal dit punt laten 
verifiëren. Als een en ander niet is 
zoals ik zojuist uitsprak, zal ik de 
Kamer hiervan op de hoogte stellen! 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
lersel heeft gevraagd of, als een 
verhoging van de dividend-vrijstelling 
in de inkomstenbelasting wordt 
overwogen, dan ook een verhoging 
van de rentevrijstelling zal worden 
bezien. Enerzijds begrijp ik deze vraag 
wel. Anderzijds wi l ik mij op dit punt 
thans nog niet vastleggen. 

Bij eerdere gelegenheden heb ik al 
gezegd dat op dit moment op het 
ministerie van Financiën vli jt ig wordt 
gestudeerd op de mogelijkheden van 
aftrekposten in de sfeer van de IB 
voor de aankoop van nieuw te 
emiteren Nederlandse aandelen. Dit is 
geen loze mededeling. Ik zal nu niet in 
herhalingen treden, maar dat punt 
blijft gelden. Op zich zelf is dat toch 
wat anders dan de verhoging van de 
dividendvrijstell ing. 
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Ruding 
Misschien werken zij wel een beetje 

in dezelfde richting, maar het gaat 
toch om een heel ander soort maatre-
gel. Ik wil daarom nu geen concrete 
verwachtingen wekken ten aanzien 
van een mogelijke maatregel zoals 
door de geachte afgevaardigde is 
gemeld in de sfeer van de dividend-
vrijstelling. Het lijkt mij ook niet zinvol 
de parallel met betrekking tot de 
rentevrijstelling verder te bespreken. 

Wel wil ik nog opmerken dat zo'n 
faciliteit om het aandelenbezit te 
stimuleren niet vanzelfsprekend 
behoeft te leiden tot uitbreiding van 
de vrijstelling voor ontvangen rente, 
omdat men hiermee in vele opzichten 
een andere doelstelling heeft. Men 
mag dus niet het ene volledig aan het 
andere koppelen. Ongetwijfeld zal er 
nog wel gelegenheid zijn om over het 
basisvoorstel te spreken, namelijk 
over de faciliëring van de aankoop 
van aandelen. Daarbij kan dan te 
zijner tijd dit punt weer te berde 
worden gebracht. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Kombrink sprak nog nader over 
informatie van de zijde van De 
Nederlandsche Bank aan het publiek. 
Hij vroeg of het verstandig is dat De 
Nederlandsche Bank haar informatie 
met betrekking tot bepaalde kredietin-
stellingen achterhoudt of moet 
achterhouden voor het publiek als die 
informatie juist van belang is voor de 
crediteuren en voor de bescherming 
van crediteuren. Er zit hier een zeker 
spanningsveld. Wij hebben hierover 
al gesproken. Tot op zekere hoogte 
blijft het een dilemma. Ik herhaal 
hetgeen ik reeds in eerste termijn heb 
gezegd, namelijk dat de geheimhou-
ding hierbij ook een rol speelt. 

Ik wil hierbij ook nog opmerken dat, 
gezien de aard van ons toezicht, dit 
soort zaken binnenskamers met de 
betrokken instelling dient te worden 
geregeld. Het gaat hierbij ook om 
stille reserves. Ik meen dat dit in 
principe ook tot goede resultaten 
leidt. 

Ik meen dat deze handelwijze qua 
methode tot betere resultaten leidt 
dan wanneer, onbedoeld natuurlijk, 
paniek wordt gezaaid en in alle 
omstandigheden alle informatie ter 
beschikking wordt gesteld mede gelet 
ook op de publiciteit die ermee 
gepaard gaat. Dit is in het verleden 
gebleken, maar dit zal waarschijnlijk 
ook in de toekomst blijken. 

Er is toch een verschil tussen een 
kredietinstelling en de aard daarvan 
en iemand die in een bepaald soort 
concrete goederen handelt. Hoewel ik 

dus erken dat er een spanningsveld is 
meen ik per saldo dat het niet dienstig 
is aan het doel waarover tussen de 
heer Kombrink en mij geen menings-
verschil bestaat. 

De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Kan de minister zijn 
redenering wel gestand doen ten 
aanzien van de situatie waarbij aan de 
publieke informatieverschaffing - ik 
denk aan een prospectus of een 
jaarverslag - voor belanghebbenden 
onherroepelijke gevolgen verbonden 
kunnen zijn? Men tekent namelijk wel 
of niet op de uitgifte in. 

Stel nu dat de informatie in een 
prospectus niet klopt en stel nu, 
zonder dat men in alle gevallen een 
toets vooraf inbouwt - dat stel ik ook 
niet voor - dat De Nederlandsche 
Bank daarvan wetenschap krijgt, dan 
zou het toch een beetje te gek zijn 
wanneer belanghebbenden daarvan 
geen kennis zouden kunnen nemen? 
Die wordt dan toch gevraagd in iets te 
stappen waarvan de centrale bank 
weet dat het niet klopt? Dat lijkt mij 
een te ver gaande conclusie uit de 
belangenafweging die de minister 
geeft. 

De heer Van lersel (CDA): In de 
schriftelijke beantwoording heeft de 
minister geschreven dat de centrale 
bank geen directe verantwoordelijk-
heid draagt voor de uitgifte van 
prospectussen en dat is juist. De 
minister heeft echter ook gezegd dat 
in de desbetreffende prospectus 
stond dat er een nadelige post van 
f20 min. aanwezig was. Dat betekent 
dat degenen die op de pandbrieven 
inschreven, op de hoogte waren van 
een niet geheel vlekkeloze gang van 
zaken. 

Er is ook hier sprake van een 
dilemma. Aan de ene kant is de 
centrale bank verantwoordelijk voor 
de bescherming van crediteuren en 
aan de andere kant is zij niet recht-
streeks verantwoordelijk voor de 
uitgifte van prospectussen voor 
emissies. 

Is de centrale bank wel verantwoor-
delijk als zij op de hoogte is van een 
zeer negatieve balans? Moet zij 
toelaten dat de indruk bij het publiek 
wordt gevestigd, dat het eigenlijk 
helemaal wel loopt? Deze vragen heb 
ik vanochtend ook gesteld en de 
minister heeft ze niet beantwoord. Zij 
leven echter nog steeds bij mij. 

Minister Ruding: Wij hebben hierover 
ook al gedebatteerd bij de schriftelijke 
gedachtenwisseling. Wat de prospec-
tus betreft, moet men kijken naar de 

respectievelijke verantwoordelijkhe-
den, hetgeen ook de heer Van lersel 
zojuist heeft gezegd. De Nederland-
sche Bank heeft, gezien de voorschrif-
ten, in dezen een beperkte verantwoor-
delijkheid. Men moet vooral kijken 
naar de taak van de externe accoun-
tant, gezien de financiële informatie 
over de desbetreffende instantie. 

Het is gevaarlijk om de hoofdregel 
dusdanig te veranderen dat De 
Nederlandsche Bank verplicht wordt 
om dergelijke informatie aan het 
publiek te verschaffen, waarover de 
heer Kombrink sprak. In het kader van 
het huidige toezicht moet men aan de 
toezichthouder, De Nederlandsche 
Bank, overlaten om te beslissen wat 
in elk concreet geval de beste oplos-
sing is. 

De heer Van lersel heeft vragender-
wijs gesproken over de prospectus 
van de THB van 16 oktober 1981. Op 
blz. 110 van het rapport van de 
VEB-onderzoekcommissie staat: '... 
dat bij vele geldgevers die naar 
aanleiding van de prospectus van 16 
oktober 1981 THB-pandbrieven 
hebben gekocht,...'. De feiten zijn 
heel anders; er zijn haast geen 
pandbrieven gekocht op basis van die 
prospectus. Deze uitgifte-serie is juist 
geheel mislukt. Zij haalde maar een 
bedrag van f 1 min., hetgeen veel 
lager was dan het beoogde bedrag. 
Het is niet eens in de notering geko-
men. 

Ik kan nog veel andere voorbeelden 
noemen van een niet geheel correcte 
voorlichting. Het gaat hierbij om een 
incidenteel geval. Ik geloof in het 
algemeen dat het niet verstandig is 
om het beleid op dit punt te wijzigen. 
Als De Nederlandsche Bank meent dat 
er goede termen aanwezig zijn om in 
te grijpen in een mogelijke publikatie, 
dan heeft zij altijd die mogelijkheid. 

Dat is nu juist een punt - ik heb dat 
eerder in tweede termijn genoemd -
waarbij tijdige en frequentie contacten 
met de externe accountant en de 
directie van groot belang zijn. Die 
kunnen juist voorkomen dat in een 
publikatie onjuiste informatie wordt 
verstrekt. Dit kan in de praktijk zeer 
wel een oplossing bieden voor de 
problemen die de heer Kombrink ziet. 

De heer Kombrink (PvdA): Daar zal 
stellig een verbetering van uitgaan. 
Desondanks kan het voorkomen dat 
de centrale bank op een bepaald 
moment constateert dat een publieke 
informatie, essentieel voor de beoor-
deling van de positie van een bedrijf, 
niet klopt. Als de minister zegt - het is 
niet mijn standpunt - dat men dit aan 
de centrale bank moet overlaten; doet 
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zich dan niet het probleem voor, dat 
de minister eerder noemde, dat het 
geheimhoudingsartikel het De 
Nederlandsche Bank zelfs niet 
mogelijk maakt om tot een correctie 
van publieke informatie over te gdan? 

Dit is dus niet eens aan de banken 
overgelaten; die mogelijkheid bezitten 
zij niet, afgaande op het antwoord van 
de minister in eerste termijn. Dit 
probleem moet toch nader onder 
ogen worden gezien, door de minister 
met De Nederlandsche Bank worden 
besproken en in zijn notitie aan de 
Kamer, die hij heeft toegezegd, 
meegenomen worden? Mij lijkt de 
minister te kort te schieten inzake de 
vraag hoe de bescherming van 
crediteuren en vermogenverschaffers 
moet zijn, indien hij dit punt op 
voorhand zou laten vallen. 

Minister Ruding: Dat is nu niet aan de 
orde. Ik bestrijd dit standpunt. De heer 
Kombrink stelde de, op zichzelf zeer 
begrijpelijke, vraag wat men kan 
doen, indien er een probleem is op 
het punt van het ingrijpen van De 
Nederlandsche Bank inzake publika-
ties. Op die vraag heb ik zojuist een 
antwoord gegeven en dat houd ik 
staande. De materie van het toezicht 
is echter veel algemener. Er zijn 
diverse andere instrumenten, die wel 
degelijk in de wet staan en ook 
toegepast kunnen worden, waarover 
De Nederlandsche Bank kan beschik-
ken. 

Als De Nederlandsche Bank, zoals 
in het voorbeeld van de heer Kombrink, 
een dergelijke situatie aantreft, moet 
er natuurlijk wat gebeuren. Daar 
bestaat geen verschil van mening 
over. Het ging alleen om het concrete 
instrument dat de heer Kombrink 
heeft aangedragen en dat afweek en 
afwijkt van wat nu wordt gehanteerd. 
Als De Nederlandsche Bank werkelijk 
meent dat het een ernstige zaak 
betreft, kan allereerst gebeuren wat ik 
zelf beschreef, namelijk overleg met 
de directie en/of externe accountants. 
In de meeste gevallen zal dit voldoende 
zijn. 

Mocht dit niet het geval zijn - dan is 
er sprake van extreme omstandighe-
den, maar ik zal hier toch even op 
doorgaan - dan zijn toch nog alle 
andere instrumenten ter beschikking 
die de WTK geeft en die vanzelfspre-
kend door De Nederlandsche Bank 
dienen te worden toegepast, zoals het 
schorsen van de directie, als het 
werkelijk een zo ernstig geval betreft 
- dat bedoelde de heer Kombrink -
dus ingeval men willens en wetens 
verkeerde informatie dreigt te ver-
schaffen. Een ander instrument is het 

geven van een aanwijzing, al dan niet 
gevolgd door de stille curatele. 

Men kan ook - dan ga ik nog een 
stap verder - de noodregeling 
instellen. De eerstgenoemde maatre-
gelen passen waarschijnlijk praktisch 
meer bij deze zeer ernstige situatie. 
Verder kan men dus nog aan de 
tussenvorm van een aanwijzing 
denken. Misschien is dat nog de 
meest zinvolle methode. 

Op het niet opvolgen van zo'n 
aanwijzing - stel dat dit het geval zou 
zijn - staat, zoals men weet, nog altijd 
de sanctie van het publiceren van die 
aanwijzing. En dan ben je via een 
omweg, die echter is voorgeschreven 
in de wet, weer terug bij het doel dat 
zowel de heer Kombrink als ikzelf wil 
bereiken. Ik wil dit echter doen zonder 
alles overhoop te halen en zonder een 
nieuwe methode toe te passen als 
dat niet nodig is. Het ene is dus niet in 
strijd met het andere. 

Ik heb gezegd dat er genoeg andere 
instrumenten zijn, maar dat ik niet het 
bestaande instrument anders wi l 
toepassen dan de bedoeling is. 

Naar mijn mening kan en moet De 
Nederlandsche Bank dus tegemoet 
komen aan hetgeen de heer Kombrink 
betoogt. Daarover hebben wij geen 
meningsverschil. 

De heer Engwirda zei dat mijn 
betoog een spanning bevatte omdat 
ik enerzijds lankmoedig was ten 
aanzien van De Nederlandsche Bank en 
ik anderzijds streng was inzake de 
nodige lessen voor de toekomst. Hij 
vroeg of dat niet vreemd is en of daar 
geen verschil tussen is. Ik wi js erop 
dat voor zover de lessen voor de 
toekomst betrekking hebben op 
mogelijke wetswijzingen er natuurlijk 
geen tegenstelling is. Dan wordt 
namelijk geconstateerd dat de huidige 
wettelijke bevoegdheden vermoedelijk 
of zeker onvoldoende waren. De 
Nederlandsche Bank kan toch alleen 
opereren binnen het huidige wettelijk 
kader? Dat is een belangrijk deel van 
mijn antwoord. 

Verder zie ik - ik ga nu herhalen wat 
ik in eerste termijn al heb gezegd -
geen enkele tegenstelling tussen aan 
de ene kant de constatering dat er iets 
fout is gegaan - hierover bestaat geen 
meningsverschil tussen de heer 
Engwirda en mij - en aan de andere 
kant mijn constatering dat het judicium 
dat ik over De Nederlandsche Bank 
heb gegeven, is zoals ik het heb 
gegeven. Dan gaat namelijk de 
kwestie van een constatering vooraf 
of constatering achteraf een rol 
spelen. 

Achteraf is er meer waarheid. Dat is 
reuze prettig, maar daar schiet je voor 

een constatering vooraf niets mee op. 
Bij een constatering achteraf heeft 
men te maken met de elementen die 
ik eerder al heb genoemd, zoals 
subjectieve beoordeling, veranderde 
omstandigheden, meer duidelijkheid 
enzovoort. Men moet leren van de 
ervaringen. Die komen per definitie 
achteraf, maar daarmee is nog niet 
gezegd dat er vroeger onjuist is 
gehandeld. 

De heer Engwirda (D'66): Ik wil graag 
mijn reactie daarop geven. Het is juist 
dat de minister heeft gezegd dat de 
wetswijzigingen op zichzelf niet in 
strijd zijn met een fout handelen in 
het verleden; dat sluit elkaar niet uit. 
Maar als tweede belangrijk element 
van de lessen voor de toekomst heeft 
de minister gezegd dat er binnen de 
huidige Wet toezicht kredietwezen 
meer frequent contact moet zijn met 
de accountant en dat er meer zelfstam 
dige onderzoeken door De Nederland-
sche Bank moeten worden verricht. 
Dat wijst er allemaal op dat dit in het 
verleden te weinig gebeurde. Die 
spanning heb ik wil len aantonen. 

De Voorzitter: Ik ben de gehele 
middag en avond vrij soepel geweest 
met het toelaten van interrupties en 
ook ten aanzien van de omvang 
ervan. Ik vraag nu om de interrupties 
tot het uiterste te beperken. 

De heer Engwirda (D'66): Dat probeer 
ik de hele dag al te doen. 

Minister Ruding: De heer Engwirda 
heeft ook nog gevraagd naar het 
schuldregister van de THB inzake 
pandbrieven c.q. het ontbreken 
daarvan. Ik verwijs allereerst naar het 
antwoord op vraag 11 dat ik op 18 
oktober heb gegeven. Ik heb daarin 
gezegd - maar dat wist de heer 
Engwirda al - dat de pandbrieven aan 
toonder luiden en dat ze op verzoek 
en met toestemming van de directie 
op naam kunnen worden gesteld. 

Ik heb bij de beantwoording van 
vraag 65 op 2 december nogmaals 
daarnaar verwezen. Ik wi l ook nu 
herhalen dat mij niet gebleken is dat 
het pandbriefhouders van de THB 
feitelijk onmogeli jk was gemaakt om 
de pandbrieven op naam te laten 
stellen. Dat is een feitelijke constate-
ring. 

Kennelijk hebben de geachte 
afgevaardigden andere informatie 
hierover. Het kernpunt is echter dat 
men op grond van deze onduidelijk-
heid niet kan concluderen dat er 
derhalve een sprong kan worden 
gemaakt naar het gebruik maken van 
de collectieve garantieregeling. Men 
moet naar de bepalingen van die 
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regeling, kijken en vervolgens consta-
teren of aan die bepalingen is voldaan. 

Dat is zonneklaar, want het is niet 
bestreden dat er in dit geval niet aan 
die bepalingen is voldaan, aangezien 
die pandbrieven niet op naam 
stonden. Een ander hoofdstuk is dat 
men zich gaat afvragen of men die 
brieven wel of niet op naam had 
wil len stellen. En zo ja, had dat dan 
ook gekund? Dat zijn twee aparte 
zaken. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Engwirda concludeerde - ik meen dat 
dit al bij interruptie is opgeklaard -
dat De Nederlandsche Bank haar 
toezicht onzorgvuldig zou hebben 
uitgeoefend. Ik laat voor alle duidelijk-
heid die conclusie geheel voor zijn 
rekening. Ik deel die conclusie niet. 

De heer Van Dis heeft terecht 
opgemerkt, dat ik enige punten, die 
hij in eerste termijn heeft behandeld, 
niet heb besproken. Hij heeft mijn 
nadere oordeel gevraagd over 
mogelijke gevolgen van het zogenaam-
de re-alignment van maart van dit 
jaar. 

Ik meen dat ik daarover de Kamer 
wel degelijk heb geïnformeerd, deels 
mondeling deels schriftelijk. Schrifte-
lijk heb ik het gedaan in de memorie 
van toelichting op hoofdstuk IX B en 
bij de beantwoording van vragen. Ik 
wi l er nog bij zeggen, dat zich toen 
tijdelijk enige gevolgen in de kapi-
taalssfeer hebben voorgedaan. 

Er was niet zozeer sprake van een 
afvloeiing van kapitaal naar het 
buitenland in die zin dat het kapitaal, 
dat zich hier bevond, naar het buiten-
land is gegaan en daar is gebleven. 
Vermoedelijk was er sprake van een 
tijdelijk geringere inschrijving door het 
buitenland op leningen in ons land. 

Dat is een tijdelijk effect gebleken, 
want enige maanden later was het, 
voor zover zich het had voorgedaan, 
weggeëbd. Zoals bekend, is een ti jd 
erna - sinds een maand ongeveer 
- het verschil tussen het kapitaalmarkt-
renteniveau - hetzelfde geldt voor de 
geldmarkt - in Duitsland en Nederland 
praktisch nul geworden. Er zal zich 
wel een effect hebben voorgedaan 
- daarin heeft de heer Van Dis gelijk -
maar dit is inmiddels verdwenen. 

Ten aanzien van de particuliere 
participatiemaatschappijen kan ik de 
heer Van Dis nog het volgende mee-
delen. Naar mijn mening is er op dit 
moment via die PPM's een voldoende 
aanbod van kapitaal voor dat soort 
beleggingen. Of er voldoende vraag 
is, die interessant is voor het aanbod, 
betwijfel ik. Er is wel een zekere omzet 

bereikt - en daar ben ik gelukkig 
mee - maar erg omvangrijk is die nog 
niet. 

Een belangrijk punt daarbij is of een 
bedrijf, met name de eigenaar, 
dikwijls directeur en groot aandeelhou-
der, bereid is een outsider-groot 
aandeelhouder, in casu een PPM, te 
aanvaarden. Sommige doen het, 
andere niet, meestal vanwege 
emotionele overwegingen in de zin 
van: geen pottekijkers. Dan wordt het 
wat moeilijk. 

Voordat ik kom te spreken over de 
moties wil ik enkele opmerkingen ter 
inleiding maken. De heer Van Rey 
sprak ten tweeden male - ik ben het 
geheel met hem eens — zijn bezorgd-
heid uit over de reputatie van De 
Nederlandsche Bank. Hij heeft 
gezegd: voor zover dat probleem zich 
voordoet, moet het zo spoedig 
mogelijk uit de wereld worden 
geholpen. Ik ben ook dat met hem 
eens. 

Ik wi l er overigens op wijzen dat 
men deze zaken, hoe serieus ook 
bedoeld, in de juiste context moet 
zien. Het is ongewenst en gevaarlijk 
om, ten einde zo spoedig mogelijk de 
beëindiging van die onrust en de 
discussie over die reputatie te berei-
ken, andere maatregelen te nemen, 
die naar mijn mening althans niet 
passen bij het beoogde doel en weer 
andere gevaren teweegbrengen. 

Ik heb daarop al gezinspeeld door 
iets te citeren uit een verslag van de 
curatoren van de THB. Ik wil ook 
wijzen op een andere passage daaruit. 

Onderaan blz. 10 en bovenaan 
blz. 11 van het genoemde verslag 
staat: 
waarom curatoren de zogenaamde 
alternatieve wijze van afwikkeling en 
de wijze waarop zij naar voren is 
gebracht van de hand wijzen, zij 
moeten daaraan nog toevoegen een 
uiting van grote verontrusting over de 
wijze, waarop werd en wordt getracht 
het alternatieve afwikkelingsplan of 
soortgelijke plannen alsnog een schijn 
van realiseerbaarheid te geven door 
de uitvoering ervan te koppelen aan 
het niet verder onderzoeken en 
effectueren van de aansprakelijkheden 
die in het rapport van de VEB-onder-
zoekscommissie aan de orde zijn 
gesteld.'. 

Onderaan blz. 11 en bovenaan blz. 
12 staat: 

'Houdt men dan rekening met het 
feit, dat die publicitaire actie in 
belangrijke mate gedragen wordt 
door de voorzitter van de VEB-onder-
zoekscommissie, welke commissie 
zelf met haar rapport de naaste 

aanleiding is voor het risico van 
opspraak voor De Nederlandsche 
Bank, dan heeft de actie een situatie 
opgeroepen die zoveel begint te lijken 
op afdreiging, dat de curatoren er hun 
grote verontrusting over uitspreken 
en er zich uitdrukkelijk van distantië-
ren.'. 

Ook al heeft men een gelijkluidende 
zorg over een bepaalde situatie, men 
kan toch anders denken over de 
middelen, waarvan het verstandig is 
deze te gebruiken om een probleem 
op te lossen. Soms kan een middel 
erger zijn dan de kwaal. Ook kan men 
niet altijd stellen, dat een goed doel 
alle middelen heiligt. 

Er is een misverstand tussen de 
heer Van Rey en mij over een niet 
onbelangrijk aspect, dat een rol heeft 
gespeeld bij suggesties in het rapport 
van de commissie-VEB of in voorstel-
len van de heer Rijnvos, die hij 
separaat heeft gedaan. Ik geloof dat er 
een misverstand is over het begrip 
'boedelkrediet' versus achtergestelde 
lening, met name bij de heer Van Rey. 

De Nederlandsche Bank is voorne-
mens een boedelkrediet, maar dan in 
de strikte zin van het woord, op 
gedekte basis te verschaffen aan de 
boedel van deTilburgsche Hypotheek-
bank ad 50 min., opdat de eerste 
uitkering door curatoren zo hoog 
mogelijk zal zijn. Voorts is Ennia 
voornemens een boedelkrediet van in 
totaal 80 min. te verschaffen. 

De aanwezige dekking die door de 
curatoren dan geleidelijk zal worden 
uitgewonnen is, niet voldoende voor 
een hoger boedelkrediet van de bank. 
Boedelkrediet is belangrijk voor de 
afwikkeling en voor de ti jdstippen, 
maar het blijft een boedelkrediet op 
gedekte basis. Men moet dat scherp 
onderscheiden. 

Er mag niet door elkaar worden 
gehutseld, waarbij ik denk aan een 
suggestie die ooit door de heer 
Rijnvos is gedaan voor het verstrekken 
van een achtergestelde lening door de 
bank als onderdeel van een regeling, 
een geste of wat dan ook. Dit zou een 
heel ander karakter hebben. Het is 
zelfs minder dan een normaal blanco 
krediet. Het betekent gewoon een 
subsidie aan de boedel. Het is echter 
volledig in strijd met de Bankwet. 

Ik meen dat men niet kan spreken 
over de gedachte van een achtergestel-
de lening. Ik ben althans geenszins 
bereid, dat waar dan ook te berde te 
brengen. Het boedelkrediet behoef ik 
niet te berde te brengen, omdat dit tot 
de grenzen van het mogelijke zeer 
actief wordt benut en toegepast door 
de Tilburgsche Hypotheekbank 
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zijdens De Nederlandsche Bank. 
Daarvoor behoef ik geen actie te 
ondernemen. Dat is al lang gebeurd. 
Ik kom ten slotte tot een beoordeling 
van de moties. 

Wat betreft motie nr. 27 van de heer 
Wöltgens merk ik op dat de uitnodiging 
wordt gedaan om het overleg te 
openen met de institutionele beleggers 
om meer risicodragend kapitaal te 
verschaffen. Ik moet de heer Wöltgens 
er mijn verontschuldigingen voor 
aanbieden, dat ik in eerste termijn niet 
uitvoerig ben ingegaan op zijn 
overwegingen inzake deze motie. 

Ik zou nu willen onderstrepen dat 
de heer Wöltgens naar mijn oordeel 
wel èrg gemakkelijk denkt over de 
mogelijkheid van het instellen van 
een zo ingrijpend instrument als de 
beleggingsdwang. Zijn motie gaat wel 
niet zó ver maar riekt daar toch naar. 
Men weet dat mij dit niet aanspreekt. 

Ik wil de institutionele beleggers 
vrijlaten wat betreft hun beslissingen 
om al dan niet in risicodragend 
kapitaal te beleggen. Als ik deze 
suggestie zou volgen, zou ik ertoe 
bijdragen, dat er een compartimente-
ring in de kapitaalmarkt zou ontstaan, 
hetgeen toch tot verkeerde allocatie 
van produktiefactoren zou leiden. Ik 
druk mij nu even in het bekende 
economenjargon uit. 

Al met ai moet de conclusie zijn, dat 
dit riekt naar beleggingsvoorschriften-
op-afstand. Wij moeten dat niet doen. 
Ik meen dat men hier op andere 
wijzen kan stimuleren, namelijk door 
middel van het kabinetsbeleid en het 
treffen van generieke maatregelen. Ik 
wil de aanvaarding van deze motie 
dan ook ontraden. 

De heer Wöltgens (PvdA): De interpre-
tatie, die de minister van deze motie 
geeft, kan hij naar voren brengen 
hoewel de letterlijke tekst van de 
motie daartoe niet onmiddellijk 
aanleiding geeft. De minister zal 
weten dat staatssecretaris Brokx, toen 
hij voor het eerst staatssecretaris was, 
met de raad voor onroerende zaken 
- ik geloof dat het zo heette - waarin 
veel institutionele beleggers waren 
vertegenwoordigd, overleg voerde 
om te komen tot een continue 
voorziening van kapitaal in de richting 
van de premiehuurwoningbouw. 

Ik ben onder de indruk gekomen 
van de mededelingen van de minister 
tijdens de uitreiking van de Sijthoff-
prijs, die te maken hadden met een 
continue stroom - hij rekende zelfs uit 
om hoeveel honderden miljoenen het 
per maand diende te gaan - van 
risicodragend kapitaal. Wat is nu in 

principiële zin het grote verschil 
tussen wat staatssecretaris Brokx 
poogde en het trachten om, in overleg 
met institutionele overleggers, te 
komen tot een continue stroom van 
middelen voor zover particuliere 
kapitaalverschaffers daartoe niet 
bereid zijn? Ik denk daarbij aan 
risicodragend kapitaal. 

Niet staat te voren vast dat het 
hierbij om een vorm van subsidie 
moet gaan. De minister heeft er zelf 
opgewezen dat internationale voor-
beelden duidelijk maken dat beleggen 
in risicodragend kapitaal absoluut niet 
slechter behoeft te zijn dan het 
beleggen in risicomijdend kapitaal 
indien maar voor voldoende spreiding 
wordt gezorgd. 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! De motie is geplaatst in de sfeer 
van beleggingsvoorschriften en daar 
ben ik het niet mee eens. De verwijzing 
naar het verleden, waarin de heer 
Brokx in deze context actief was, 
spreekt mij óók niet aan, hoe interes-
sant zij ook mag zijn. Ik vond dat tóen 
al geen goede zaak maar toen had ik 
er niet veel mee te maken. 

Ik dacht ook niet dat mijn voorganger 
daarvan toen gecharmeerd was. De 
bestendige gedragslijn op het minis-
terie van Financiën is bekend. Dat 
argument van de geachte afgevaardig-
de spreekt mij dus in genen dele aan. 

Ik ken de vriendelijkheid van de 
heer Wöltgens. Als hij zo onder de 
indruk was van verhalen ex cathedra 
van de minister van Financiën, hoop 
ik in ieder geval dat het regelmatig 
toespreken van menigten in Nederland 
dit doel kan bereiken. Dat zou mis-
schien op dit punt mijn methode van 
overleg zijn. Wellicht wordt daarmee 
veel meer bereikt dan de motie van de 
heer Wöltgens. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn al 
actief ter zake van wat in de motie op 
stuk nr. 28 van de heren Van lersel, 
Van Rey en Kombrink wordt gevraagd. 
Er wordt op dit gebied een inventari-
satie van de merites gemaakt. Op 
basis daarvan zal opnieuw overleg 
worden gevoerd. Wij hopen tot een 
conclusie te komen die wellicht in de 
richting gaat van wat in de motie 
wordt bedoeld. 

Ik kan dus een evaluatienota 
hieromtrent toezeggen. Daarmee heb 
ik geen enkel probleem. De kwestie is 
evenwel te technisch om daarop nu in 
detail in te gaan. Ook vergt dit punt 
interdepartementaal overleg. Ook 
Justitie is hierbij namelijk betrokken. 
Overigens beschouw ik deze motie als 
een ondersteuning van het beleid dat 
wij voornemens zijn te voeren. In die 

zin zal ik de inhoud van de motie 
verwerken in ons beleid. Derhalve heb 
ik geen enkel probleem met deze 
motie. 

In eerste termijn heb ik al aangege-
ven dat de weg van de collectieve 
garantieregeling onbegaanbaar is. Dit 
punt is expliciet genoemd in de motie 
van de heer Engwirda op stuk nr. 29. 
Ik zal mijn betoog hierover weliswaar 
niet herhalen, maar ik houd daar wel 
aan vast. 

Mede naar aanleiding van opmerkin-
gen van de heer Van Rey en mijn 
commentaar daarop constateer ik dat 
tijdens deze zeer diepgaande en, naar 
mijn bescheiden oordeel, zinnige 
discussie niet is gebleken dat er 
concrete andere mogelijkheden zijn 
dan die welke zijn besproken die op 
enige kans van succes kunnen bogen, 
omdat zij door mij ten principale 
aanvaardbaar worden geacht of 
omdat zij, los van mijn mening, 
conform de wet zijn en conform de 
medewerking van alle betrokkenen, 
afhankelijk van het onderwerp. Ik heb 
niet één van die mogelijkheden 
gehoord. 

Ik heb wel commentaar gegeven op 
het rapport van de commissie-VEB. 
Dat heb ik als onrealistisch, onuitvoer-
baar of onjuist geschetst conform 
datgene wat de curatoren in andere 
woorden naar voren hebben gebracht. 
Nogmaals, wat in motie nr. 29 wordt 
beoogd, is een zinloze weg. Ik moet 
dan ook aanvaarding van die motie 
ontraden. 

Ik ben toe aan de motie van de 
heren Van Rey en Van lersel op stuk 
nr. 23. Ik heb in eerste aanleg misschien 
enigszins vluchtig geoordeeld, omdat 
ik weinig tijd had, en gezegd dat ik 
geen behoefte heb aan deze motie. 
Na de nuttige opmerkingen van de 
heren Van Rey en Van lersel en 
reflectie over deze zaak meen ik dat 
het anders is. Mij is gebleken dat de 
termijn waarbinnen beide toezichts-
wetten volgens de motie moeten 
worden afgehandeld, mogelijkheden 
biedt. 

Ik zeg toe dat het ontwerp van Wet 
toezicht levensverzekeringsbedrijf, dat 
uitsluitend aanpassing aan de 
EG-richtlijn behelst, in het laaste 
kwartaal van 1984 aan de Kamer 
wordt aangeboden. Indien de Kamer 
dan kans ziet, het wetsontwerp 
vervolgens af te handelen voor 1 juli 
1985, wat nog afhangt van het aantal 
vragen enzovoort, is deze wet op tijd 
klaar. Het ontwerp van Wet toezicht 
schadeverzekeringsbedrijf komt 
eerder en zal naar mijn mening in 
ieder geval voor de genoemde datum 
worden afgehandeld. 
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In de tekst van de motie staat: 

'aanpassingen van de wetgeving op 
het gebied van levens- en schadever-
zekeringsbedrijf op hetzelfde moment 
dient te geschieden'. Wij hebben 
hierover al eerder gesproken. Ik hoop 
dat de indieners mij toestaan, dit te 
interpreteren als aanpassingen die 
elkaar binnen niet al te lange termijn 
dienen op te volgen. Als de tekst zo 
kan worden begrepen, zal ik mij niet 
tegen aanneming van de motie 
verzetten. 

De heer Kombrink (PvdA): Mij is 
eerder door de indieners van de motie 
meegedeeld dat onder de term 'de 
totale wetgeving' ook de Wet assuran-
tiebemiddeling moet worden begre-
pen. Is de reactie van de minister dan 
dezelfde? 

Minister Ruding: Zo heb ik het niet 
begrepen. 

De heer Kombrink (PvdA): Zo is het 
mij toegelicht, toen mij de motie ter 
ondertekening werd voorgelegd. 

De heer Van Rey (VVD): In eerste 
termijn heb ik deze wet inderdaad 
genoemd. In tweede termijn heb ik 
slechts gesproken over de twee 
toezichtswetten. 

De heer Kombrink (PvdA): De beteke-
nis van het woord 'totale' hebben de 
indieners dus uitgehold. 

Minister Ruding: Ik kan de heer 
Kombrink geruststellen. Ik heb de 
derde wet niet genoemd en mij dus 
geenszins gecommitteerd. Als de heer 
Kombrink met een motie komt die 
verder gaat, zal ik erover nadenken. 

De heer Kombrink (PvdA): Daar gaat 
het mij niet om. Wanneer de indieners 
de motie toelichten met het noemen 
van de Wet assurantiebemiddeling, 
staan medeleden van de Kamer voor 
de beoordeling of deze voor de in de 
motie genoemde datum klaar kan zijn. 
Ik ga hiervoor af op de toelichting van 
de indieners. 

Ik wilde slechts vaststellen of deze 
wet nog steeds erbij hoort, maar dit 
blijkt plotseling te zijn veranderd. Het 
woord 'totale' heeft dus een andere 
inhoud gekregen. De zaak is mij 
hiermee duidelijker geworden. De 
minister moet mij dan echter niet 
verwijten dat ik met een nieuwe motie 
wil komen. Ik heb geen enkel voorne-
men in deze richting kenbaar gemaakt. 

Minister Ruding: Ik verwijt u niets. 

De heer Kombrink (PvdA): U was er 
wel even mee bezig. Alsof ik plannen 
had! 

Minister Ruding: Het is mij zonneklaar. 

De heer Van Rey (VVD): Ik kan de heer 
Kombrink tegemoetkomen door 
'totale wetgeving' te vertalen in 
'desbetreffende wetgeving'. Overigens 
heeft de minister in eerste termijn 
gezegd dat de Wet assurantiebemid-
deling in de loop van het komende 
jaar althans in eerste fase wordt 
aangeboden. 

Minister Ruding: Ik meen dat de zaak 
nu glashelder is. 

In zijn motie op stuk nr. 24 over het 
bedrijfseconomische toezicht van De 
Nederlandsche Bank op kredietinstel-
lingen noemt de heer Kombrink vijf 
elementen expliciet. Hiermee heb ik 
grote problemen. 

Allereerst noem ik de punten 3 en 5. 
De waardering waarvan wordt 
gesproken in 'de frequentie van 
waardering van activa en onderpanden 
van kredieten' is een doorlopend 
proces, waarbij de externe accountant 
in overleg met de desbetreffende 
instelling geregeld tot een nieuwe 
beslissing kan komen. Ik heb daar 
moeite mee. Ik kan het ook niet 
helemaal overzien. Ik houd niet van 
zaken die ik niet helemaal kan overzien. 

Ik citeer vervolgens punt 5: 'de 
strekking van de geheimhoudingsarti-
kelen uit de Wet toezicht kredietwezen'. 
Ik heb die strekking uiteengezet. De 
strekking van mijn opmerkingen was 
dat de geheimhoudingsbepalingen in 
de WTK geen aanpassing behoeven. 
Men mag daarover natuurlijk anders 
denken. Ik zal die discussie niet 
heropenen. 

Ik heb echter bezwaar tegen een 
wijziging van de geheimhoudingsbe-
palingen van dergelijke gevallen, op 
grond van de argumenten die ik heb 
uiteengezet en die ook schriftelijk 
door mijn collega van Justitie en door 
mijzelf zijn gegeven. 

Mijn tweede probleem met de 
motie ligt in de alinea erna, waarin 
wordt uitgesproken: 'van oordeel, dat 
de kwaliteit van het toezicht in het 
belang van de krediteuren dient te 
worden verbeterd, zowel wat betreft 
de praktische gang van zaken als wat 
betreft de wettelijke grondslag'. Het is 
natuurlijk aan iedereen, zich dit zeer 
generaliserende en in absolute zin 
gestelde oordeel al dan niet eigen te 
maken. 

Het is echter een oordeel dat niet 
strookt met datgene wat ik vandaag 
als standpunt heb verkondigd. 
Derhalve ontraad ik de motie, omdat 
zij geenszins strookt met datgene wat 
ik ter zake nastreef. Ik meen dat ik op 
goede gronden tegemoet ben geko-
men aan vele zinvolle wensen van de 
Kamer. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik treed nu 
niet in het laatste. Dat zou een 
heropening van de discussie beteke-
nen. Van het geheimhoudingspunt 
heeft de minister echter in tweede 
aanleg gezegd dat hij enkele aspecten 
die ik aan de orde had gesteld zou 
'overwegen'. Hij heeft eraan toege-
voegd dat hij nog niet zo ver was om 
tot een conclusie te komen. Daarmee 
kwam hij terug op zijn eerdere 
uitspraak dat hij geen behoefte had 
aan een aanpassing. 

Immers, wanneer hij bereid is om, 
de discussie gehoord, nog iets te 
overwegen staat ook die conclusie 
niet vast. Nu valt de minister weer op 
zijn eerste conclusie terug, en trekt 
dus zijn bereidheid iets te overwegen 
weer geheel in. Het waarderingspunt 
heb ik in de eerste termijn aan de 
orde gesteld. Daarop heb ik toen en 
ook nu geen reactie gekregen. 

Minister Ruding: Ik heb mijn reactie 
nu gegeven. De vijf genoemde punten 
plaats ik natuurlijk in het kader van de 
conclusie van de motie 'nodigt de 
regering uit, genoemde problemen zo 
spoedig mogelijk weg te doen 
nemen'. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat gaat 
een stap verder dan wat u wilt. 

Minister Ruding: Inderdaad. Om die 
reden ben ik het er niet mee eens. 

Dat brengt mij tot de motie-Kom-
brinkopstuk nr. 26, over de problemen 
en lacunes van het verzekeringswezen. 
In eerste termijn heb ik reeds duidelijk 
gemaakt dat ik in beginsel positief sta 
tegenover de punten 1 tot en met 4 
van de motie. Overleg daarover is 
gaande. Op dit moment stem ik nog 
niet in met de stelling dat op al die 
punten wettelijke voorzieningen nodig 
zijn, hoewel ik dat niet uitsluit. Andere 
dan wettelijke maatregelen zijn 
wellicht ook denkbaar. Daarvan wordt 
in deze motie ook gesproken. Ik sta 
derhalve positief tegenover de motie. 

Voor de afwisseling krijgen wij nu 
dan een ander geval. Ik heb getracht, 
mijn opmerkingen een beetje te 
schakeren om de klappen voor de 
heer Kombrink niet te hard te doen 
aankomen. Zijn motie op stuk nr. 25 
heeft betrekking op het prijsgeven van 
de boeteclausule. 

Verzocht wordt een onderzoek in te 
stellen naar met name het effect van 
de boeteclausules. Ik moet toch ten 
principale mijn argumenten herhalen 
en ik zal ze ook nog wat uitbreiden. 
Allereerst, ik meen dat daarover geen 
meningsverschil bestaat, moet 
vaststaan of op de boeteclausules wel 
een beroep kan worden gedaan. Dat 
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is een zaak van de curatoren. Komen 
zij tot de conclusie dat bepaalde 
boeteclausules niet aanvaardbaar zijn, 
dan is het probleem van de baan. 

Het is echter niet aan ons om te 
beoordelen. Veronderstellende dat de 
boeteclausules erkend worden door 
de curatoren, krijgt men te maken met 
de uitvoering van de Faillissementswet 
volgens zijn eigen wettelijke regels, 
conform de paritas creditorum, zoals 
ik al heb gezegd. Daar wil ik niet 
tussen komen. Bovendien kan men op 
geen enkele manier de desbetreffende 
crediteuren dwingen om ergens van 
af te zien, dat kan ik niet en dat 
kunnen de curatoren niet. 

Er is echter ook nog een materieel 
argument. Ik vrees dat er dan op twee 
gronden toch een discriminatie 
plaatsvindt tussen de crediteuren van 
de THB. Er kan sprake zijn van 
discriminatie tussen pandbriefhouders 
en overige crediteuren. 

Er kan echter ook een ongewenst 
onderscheid worden gemaakt tussen 
twee subcategorieën binnen de groep 
van overige crediteuren, die mogelijk 
te maken hebben met die boeteclau-
sules. Want er zijn dan vorderingen 
mèt erkende boeteclausule en 
vorderingen zónder erkende boete-
clausule. Als ze allemaal een identieke 
boeteclausule hadden, was het nog 
wat anders, maar dat is niet zo. 

Die boeteclausules, of de afwezig-
heid ervan, zijn destijds in vrije 
onderhandeling tussen de THB en de 
betreffende geldgevers tot stand 
gekomen. Ik weet niet of u de praktijk 
kent, maar in vele gevallen is het 
aldus gegaan, dat men voor de keuze 
stond - nogmaals, in vrije onderhan-
deling - tussen een bepaald renteni-
veau zónder boeteclausule en een iets 
lager renteniveau mèt boeteclausule. 

Je kunt iets linksom of rechtsom 
bereiken, dat is een kwestie van 
voorkeur en van onderhandelingen. 
Veelal staat tegenover het hebben van 
die boeteclausule een renteoffer. Het 
gaat niet aan om iemand één punt af 
te nemen en het andere punt gelijk te 
houden. Juist dan creëer je een 
ongelijkheid, om het woord 'discrimi-
natie' niet te gebruiken. 

In de markt is ook gebleken dat aan 
verder gelijk zijnde vorderingen met 
een boeteclausule, een hogere 
waarde werd toegekend dan zonder. 
Dat is logisch om de reden die ik net 
noemde. Ik meen dat op dit punt geen 
valse hoop moet worden gewekt. Veel 
principiëler echter is dat ik ook geen 
precedentswerking ter zake zou willen 
creëren. 

Want wanneer dit van de zijde van 
de overheid zou worden bepleit 
- daarop komt het toch neer, het 
eventuele succes even in het midden 
gelaten - dan is het toch een gevaarlijk 
precedent voor onbekende, onver-
hoopte gevallen in de toekomst. Men 
zou er dan op kunnen wijzen dat 
sprake is van bepaalde clausules, die 
volkomen correct tot stand zijn 
gekomen, maar waarmee als puntje 
bij paaltje komt, geen rekening wordt 
gehouden. Dan worden ze gedeclas-
seerd. 

Ik vind dat dat niet past. Wel past 
het dat de inhoud van deze discussie 
grondig is en onder de aandacht 
wordt gebracht van niet alleen de 
curatoren, maar ook van de betrokke-
nen. Als zij het willen, hebben ze de 
mogelijkheid om ervan af te zien. Hoe 
langer wij erover praten, hoe meer in 
ieder geval wordt bereikt dat het 
onder de aandacht van alle betrokke-
nen komt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
gaarne boodschapper zijn. Dat past bij 
de nederige taak van de minister, als 
men de betekenis van het woord kent. 
Ik wil echter geen boodschapper zijn 
die een boodschap zonder inhoud 
ergens naar toe brengt, of een 
boodschap die nergens kan worden 
geaccepteerd, of een boodschap die 
wordt geweigerd. Daarvoor ben ik 
niet ingehuurd. Als men dat wil - dat 
kan heel honorabel zijn - dan is er 
altijd nog de mogelijkheid via de post 
uw meningen kenbaar te maken aan 
de betreffende geldgevers. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik wil op 
dit laatste punt nog met een enkele 
vraag terugkomen. Ik plaats daarbij de 
kanttekening dat ik het ten aanzien 
van de eerste aantekeningen van de 
minister, van meer algemene aard, 
eens ben. Er moet inderdaad eerst 
vaststaan of op de boeteclausule een 
beroep kan worden gedaan. 

Verder dat wij met de uitvoering 
van de Faillissementswet te maken 
hebben, waarbij ik aanteken dat de 
zaak natuurlijk mede bepaald is door 
het effect van het feit dat er anderhalf 
jaar lang een noodregeling heeft 
gegolden. Dat is niet zonder belang, 
want onder een faillissementssituatie 
doet het probleem van het effect van 
de boeteclausule zich niet voor. 
Verder is er geen formele dwang. 
Daarmee ben ik het ook eens. 

Dan blijft het punt over van de 
discriminatie tussen crediteuren. Ik 
meen dat hier de lijn niet loopt langs 
het onderscheid pandbriefhouders/ 
overige crediteuren, maar tussen 
crediteuren die de boeteclausule in 

het contract hebben en overige 
crediteuren. Dat is een ander onder-
scheid. Het gaat hier dus niet alleen 
om de pandbriefhouders. Het gaat 
erom te kijken of voorkomen kan 
worden dat de overige crediteuren 
onevenredig nadeel ondervinden van 
het zo lang hebben bestaan van de 
noodregeling. 

Wat die sub-categorieën betreft en 
het bijzondere aspect wat daarbij 
speelt, namelijk de afweging renteni-
veau versus zo'n specifieke clausule, 
sluit de tekst van de motie allerminst 
uit dat dit aspect in het overleg wordt 
betrokken. Er wordt namelijk alleen 
gevraagd het effect van die boeteclau-
sules aan de orde te stellen. Dat is een 
zeer algemene omschrijving. Dat die 
zaak evenwichtig beoordeeld moet 
worden staat vast. 

Dan blijft over het punt van de 
precedentwerking. Ik verwijs naar een 
van de overwegingen waarbij ik dat 
oordeel deel. De motie zegt echter dat 
er hier sprake is van een zodanig 
totaal aan specifieke omstandigheden, 
dat deze weg wellicht toch begaan 
zou moeten worden. De minister 
wordt niet méér gevraagd dan dat 
gevoelen aan De Nederlandsche Bank 
over te brengen. 

De Kamer communiceert natuurlijk 
niet met het kabinet in de sfeer van de 
postbezorging. De Nederlandsche 
Bank staat, zij het op afstand, onder 
de politieke verantwoordelijkheid van 
de minister. Het gaat dan uiteindelijk 
om de vraag of De Nederlandsche 
Bank het initiatief wil nemen tot zo'n 
coördinerend overleg. Daarbij respec-
teer ik volledig de neutrale opstelling 
die de minister wat betreft de inhoud 
van het hier gevraagde kiest. 

Minister Ruding: Mag ik dan een paar 
andere aspecten van de motie naar 
voren brengen, die ik kortheidshalve 
niet heb genoemd in reactie op de 
zojuist gemaakte opmerkingen van de 
heer Kombrink. Ik heb mij daarnet 
even geconcentreerd op de boeteclau-
sules omdat die zo expliciet werden 
genoemd. Ik handhaaf mijn mening 
daaromtrent. 

Er zijn echter nog andere gronden 
waarop ik de motie wil ontraden. Er 
wordt in het begin namelijk gezegd 
'omdat niet vaststaat dat alle reële 
mogelijkheden om gedupeerde 
crediteuren tegemoet te komen zijn 
verkend'. 

Ik heb al gezegd dat in dit uitputtende 
maar uiterst prettige en vruchtbare 
debat niemand, ook ik niet tot mijn 
droefenis maar ook u niet, tot meer 
elementen is gekomen dan de twee 
die wij besproken hebben; namelijk 
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Ruding 
de collectieve garantieregeling en de 
boeteclausules. Verder hebben wij 
gezegd: voor andere regelingen zijn 
wij niet. 

Wanneer ik dan de sprong maak 
naar het tweede stuk van de motie en 
constateer dat er wordt gesproken 
over een nadere verkenning van de 
hierboven bedoelde mogelijkheden, 
dan vraag ik mij af wat die dan 
kunnen zijn. Ik ken er twee. Ik heb 
geen andere gehoord. Dan moet ik 
met name die ene aan de orde stellen. 
Daarover heb ik het net gehad. De 
andere, dat weet ik niet. Dat is dan 
toch echt wekken van valse hoop en 
dat is niet de bedoeling van de heer 
Kombrink. 

Dat hebben wij al genoeg gehad in 
deze materie, niet door de schuld van 
de Kamer en niet door mijn schuld. 
Het is echter wel gebeurd. De menings-
verschillen hebben uitvoerig aandacht 
gehad. Het lijkt mij niet verstandig om 
- ik laat de vorm in het midden - een 
initiatief ter zake te nemen. Ik zie niet 
in dat er iets uit komt; of ik het nu doe 
of als De Nederlandsche Bank het 
doet! Over enige tijd zal De Nederland-
sche Bank of mij dan zeker een verwijt 
worden gemaakt. 

Er is dan weer een reeks van 
artikelen, in welke periodieken dan 
ook, waarin de hele riedel weer wordt 
afgedraaid. Daar is niemand mee 
gediend. Je krijgt dan een probleem, 
zoals de curatoren in tamelijk wellui-
dend Nederlands in een verslag 
uiteen hebben gezet. Dit is niet de 
bedoeling van de heer Kombrink. 
Hierover mag geen enkel meningsver-
schil bestaan. Wij moeten echter die 
heilloze weg niet opgaan, hoe goed 
bedoeld dan ook. 

De heer Kombrink (PvdA): De minister 
ziet een tegenstelling, die ik niet zie. In 
het slot noem ik maar één mogelijk-
heid. Een andere mogelijkheid heb ik 
niet genoemd. Een andere genoemde 
mogelijkheid heb ik zelf als niet reëel 
beschouwd. 

In theorie wil ik niet uitsluiten dat er 
nog iets bedacht wordt wat wij niet 
onder ogen hebben gezien. Die kans 
acht ik echter praktisch uitgesloten. 
Zover wil ik wel gaan. Niet voor niets 
wordt dus in het dictum gezegd om 
met name het effect van de boeteclau-
sules aan de orde te stellen. Gehoord 
de bedoeling van de indiener van de 
motie kan omtrent de betekenis ervan 
geen misverstand bestaan! 
De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Over de moties zal 
plenair worden beslist. 

Sluiting 22.00 uur. 
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