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Algemeen

1 Publicatieblad van de Europese Gemeen
schappen (PbEG) van 30 december 1989.
nr. L386, pp. 1-13 en zoals gerectificeerd
in PbEG van 19 januari 1990, nr. L 15, p. 30.
PbEG van 23 mei 1990, nr L 158, p 87; en
PbEG 22 september 1990, nr. L 258, p. 35.
! De tekst van de Tweede coördinatie–
richtlijn is in Annex A van de memorie van
toelichting opgenomen.
3 Ingeval wordt gesproken over toezicht zal
in de regel - tenzij uit de context anders
blijkt - gedoeld worden op het in de Wet
toezicht kredietwezen 1992 voorziene
toezicht op kredietinstellingen
4 Wet van 13 april 1978, Stb. 255, zoals
gewijzigd bij Wet van 7 december 1983,
Stb. 663, Wet van 11 september 1985, Stb.
510, Wet van 12 maart 1986. Stb 99, Wet
van 11 december 1986, Stb. 677, en Wet
van 19 mei 1988, Stb.

1 Inleiding

1.1 Het wetsvoorstel strekt er primair toe de Tweede Richtlijn van de
Raad van 15 december 1989 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de
uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, alsmede tot
wijziging van Richtlijn 77/780/EEG (89/646/EEG)1'2 - kortweg Tweede
coördinatierichtlijn (Tcr) - in de Nederlandse wet– en regelgeving te
implementeren. Hoewel de Tweede coördinatierichtlijn nauwelijks
wijziging brengt in de essentie van het toezicht op kredietinstellingen3 is
deze, daar waar het de introductie van begrippen als wederzijdse
erkenning, Lid-Staat-van-herkomst-toezicht en één communautair
geldende bankvergunning betreft, zo complex van karakter dat een ingrij–
pende aanpassing en aanvulling van de huidige Wet toezicht krediet–
wezen4 - in het vervolg als Wet toezicht kredietwezen 1978 (Wtk 1978)
aan te duiden - onvermijdelijk zijn gebleken. Teneinde tot een overzichte–
lijke wettelijke regeling te komen, heeft ondergetekende overwogen dat
het de voorkeur verdient de Wet toezicht kredietwezen 1978 door een
nieuwe Wet toezicht kredietwezen te vervangen. Aldus behelst het
wetsvoorstel een volledig herziene Wet toezicht kredietwezen - hierna
Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992) te noemen.

1.2 De Tweede coördinatierichtlijn schrijft voor dat deze uiterlijk op
1 januari 1993 in de wet– en regelgevmg van de Lid-Staten dient te zijn
geïmplementeerd. Omdat de voornoemde begrippen met zich brengen
dat een aantal cruciale bepalingen in de Wet toezicht kredietwezen 1992
zijn tegenhanger kent in de wet– en regelgeving in de andere 11
Lid-Staten en vice versa, kan het eigenlijk niet anders zijn dan dat de
Lid-Staten de richtlijn precies op genoemde datum hebben geïmplemen–
teerd. Te meer om de kredietinstellingen die in Nederland gevestigd zijn
te laten profiteren van hetgeen de Tweede coördinatierichtlijn bewerk–
stelligt, hecht ondergetekende er dan ook groot belang aan om de Wet
toezicht kredietwezen 1992 met ingang van 1 januari 1993 in werking te
laten treden.

1.3 De herziening van de Wet toezicht kredietwezen 1978 is overigens
aangegrepen om, daar waar de toezichtpraktijk daartoe aanleiding heeft
gegeven, de wet aan te passen. Op deze plaats wordt in het bijzonder op
twee van zulke wijzigingen gewezen.

1.4 Ten eerste is een vereenvoudiging voorzien van de wettelijke
regeling betreffende het instrumentarium waarmee de Nederlandsche
Bank (Bank) het monetair beleid kan voeren. De aanleiding hiervoor is
met name dat meer dan voorheen de nadruk ligt op het monetair beleid
gericht op de stabilisatie van de externe waarde van de gulden en dat in
samenhang daarmee de behoefte is gerezen aan een directer en flexi–
beler instrumentarium. Daarnaast is hierbij rekening gehouden met de
toegenomen en nog steeds toenemende economische en financiële
internationalisatie en integratie alsmede met de gefaseerde totstand–
koming van een Economische en Monetaire Unie (EMU) in de Gemeen–
schap. Een nadere toelichting op de modernisering van het monetair
toezichtinstrumentarium volgt in subparagraaf 5.3.

1.5 Ten tweede is het stelsel van verklaringen van geen bezwaar met
betrekking tot deelnemings– en zeggenschapsverhoudingen waarbij een
of meer kredietinstellingen zijn betrokken - mede ingevolge de artikelen
5, 11 en 12 Tcr - in meerdere opzichten aangepast. Zo bevat het voorstel
expliciete bepalingen dat een gekwalificeerde deelneming van respectie–
velijk in een kredietinstelling doorlopend zal worden getoetst aan de
wettelijke criteria. Ook is er uitdrukkelijker dan voorheen in voorzien dat
aan de houders van deelnemingen in kredietinstellingen eisen kunnen
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1 Het door de Bankraad uitgebrachte advies
is als Annex B bij onderhavige memorie van
toelichting gevoegd.
2 Momenteel zijn als representatieve organi–
saties van het bankwezen aangewezen: de
Nederlandse Bankiersvereniging, de Neder–
landse Spaarbankbond, de Nederlandse
Vereniging van Hypotheekbanken, de
Vereniging voor de Effectenhandel en de
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boeren–
leenbank BA. Daarnaast heeft ondergete–
kende de Nederlandse Vereniging van
Banken geconsulteerd
3 Het commentaar van de representatieve
organisaties is als Annex C bij de memorie
van toelichting gevoegd
4 Onder andere wordt verwezen naar
Tweede Kamer, zitting 1 970-1971, 11 068,
nr. 3; zitting 1974-1975, 11 068, nr. 5;
zitting 1975-1976, 11 068, nr. 9; alsmede
Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987,
19 806, nrs. 3 en 7; en vergaderjaar
1987-1988, 19806, nr 10

worden gesteld met het oog op hun financiële soliditeit. Een en ander
komt uitgebreid aan de orde in subparagraaf 5.6.

1.6 Het nu voorliggende voorstei voor de Wet toezicht kredietwezen
1992 zal waarschijnlijk reeds in de relatief nabije toekomst wijziging
behoeven. Ter zake wijst ondergetekende op twee communautaire
ontwikkelingen.

1.7 De Commissie en de Lid-Staten zullen zich blijven inspannen om
te komen tot een nadere coördinatie en harmonisatie van wet– en regel–
geving inzake het toezicht op kredietinstellingen. Daarbij dienen als
drijfveer het vervolmaken van de interne markt voor financiële diensten
alsmede het inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Concreet zijn er op
bancair gebied momenteel richtlijnen in voorbereiding betreffende een
nadere coördinatie van het toezicht op geconsolideerde basis, het
toezicht op grote risico's, het solvabiliteitstoezicht op marktrisico's en
depositogarantiestelsels. Deze richtlijnen zullen tezijnertijd in het kader
van de Wet toezicht kredietwezen 1992 worden geïmplementeerd.

1.8 Voorts zijn de Lid-Staten het in Maastricht eens geworden over
het in fasen tot stand brengen van de EMLJ. Dit heeft geleid tot belang–
rijke wijzigingen in het EG-Verdrag, die in 1992 aan de nationale parle–
menten ter ratificatie worden voorgelegd. Daarbij is de oprichting van
een Europese Centrale Bank een belangrijk onderdeel. Gevolg van de
EMU zal zijn dat de nationale autoriteiten in de uitvoering van het
monetair beleid en in de vaststelling en toepassing van het instrumen–
tarium om monetair toezicht uit te oefenen niet langer onafhankelijk
kunnen opereren. Uit dien hoofde zullen onder meer de Bankwet 1948
alsook de Wet toezicht kredietwezen 1992 voorafgaand aan de aanvang
van de definitieve derde fase wijziging behoeven.

1.9 Hoewel de (aard van de) toekomstige aanpassingen op zichzelf (is)
zijn te voorzien, acht ondergetekende het in het algemeen onverstandig
erop te anticiperen door ze reeds nu door te voeren. Wel is, waar
mogelijk, de opzet van de wet of van afzonderlijke bepalingen zo gekozen
dat op een relatief eenvoudige wijze aan nieuwe communautaire
verplichtingen gevolg kan worden gegeven.

1.10 Het voorstel voor de Wet toezicht kredietwezen 1992 is in nauwe
samenspraak met de Bank tot stand gekomen.

1.11 Een voorontwerp van de nieuwe Wet toezicht kredietwezen 1992
is voorts door ondergetekende ter advisering aan de Bankraad
voorgelegd. De Bankraad heeft omtrent het voorontwerp van de Wet
toezicht kredietwezen 1992 alsmede de daarbij behorende memorie van
toelichting positief geadviseerd. Met de inhoud van het advies is
rekening gehouden.1

1.12 Daarnaast heeft ondergetekende ook de representatieve organi–
saties2 van het bankwezen aan de hand van een voorontwerp geconsul–
teerd. Ook met het commentaar van de representatieve organisaties is
rekening gehouden.3

1.13 Voor de goede orde wijst ondergetekende erop dat voor zover
bepalingen in het wetsvoorstel zijn overgenomen uit de Wet toezicht
kredietwezen 1978 deze in het algemeen niet opnieuw zijn toegelicht.
Voor een toelichting op deze bepalingen wordt verwezen naar de parle–
mentaire stukken die betrekking hebben op de Wet toezicht kredietwezen
1978 alsmede die welke betrekking hebben op latere wijzigingen van die
wet.4

2 Tweede coördinatierichtlijn

2.1 Achtergrond en totstandkoming

2.1 De oorsprong van de Tweede coördinatierichtlijn ligt in de Eerste
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1 PbEG van 17 december 1977, nr. L 322,
pp. 30-37. Overigens is de Eerste Coördina–
tierichtlijn gewijzigd door het Toetredings–
verdrag van de Helleense Republiek, PbEG
van 19 november 1979, nr. L 291, p. 90; het
Toetredingsverdrag van het Koninkrijk
Spanje en de Portugese Republiek, PbEG
van 15 november 1985, nr L 302, pp. 157,
380-381, 489-490; Richtlijn 85/345/EEG,
PbEG van 16 juli 1985, nr. L 183, pp. 19-20;
Richtlijn 86/137/EEG, PbEG van 23 april
1986, nr. L 106, p. 35; en door Richtlijn
86/524/EEG, PbEG van 4 november 1986,
nr. 309, pp. 15-16.
2 PbEG van 8 juli 1988, nr. L 178, pp. 5-18.
3 Het Raadgevend Comité voor het
Bankwezen is ingesteld krachtens de Eerste
coördinatierichtlijn. Het Comité bestaat uit
drie vertegenwoordigers per Lid-Staat. Een
van de belangnjkste taken van het Comité is
het bijstaan van de Commissie bij het
uitwerken van nieuwe communautaire
instrumenten mzake de verdere coördinatie
met betrekkmg tot kredietinstellingen.
' PbEG van 31 maart 1988, nr. C 84, pp.
1-10.
* Een bijkantoor wordt in artikel 1, eerste
lid, onder k, Wtk 1992 omschreven als «éèn
of meer onderdelen zonder rechtspersoon–
lijkheid van een kredietinstelling of een
fmanciële instelling die in een andere Staat
is gevestigd dan die waarin de kredietin–
stelling of de financiële mstellmg is
gevestigd».

Richtlijn van de Raad van 12 december 1977 tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot
en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen
(77/780/EEG)1. Deze Eerste coördinatierichtlijn stelt namelijk dat het
vanwege de toen bestaande verschillen tussen de nationale wet– en
regelgeving in de Lid-Staten niet mogelijk was met één richtlijn een
gemeenschappelijke markt voor kredietinstellingen tot stand te brengen.
De Eerste coördinatierichtlijn moest slechts als een eerste etappe
worden aangemerkt. Als eindresultaat werd geformuleerd dat het
toezicht op een kredietinstelling die actief is in meer dan één Lid-Staat
zou moeten worden uitgeoefend door de toezichthouder in de Lid-Staat
waar die kredietinstelling haar plaats van vestiging heeft. Het stond de
Lid-Staten dus toen al voor ogen om na verloop van tijd te komen tot een
verregaande toepassing van het principe van Lid-Staat-van-herkomst–
toezicht teneinde een interne markt voor kredietinstellingen te realiseren.

2.2 De bovenstaande gedachte omtrent de weg waarlangs de interne
markt voor kredietinstellingen kan worden bereikt, werd in 1985
bevestigd in het Witboek «De voltooiing van de interne markt». Het
Witboek duidt erop dat aan de financiële integratie van de Europese
Gemeenschap (Gemeenschap) en een verruiming van de interne markt
kan worden bijgedragen door een harmonisatie van de toezichtvereisten
in de Lid-Staten tot een bepaald minimumniveau met aansluitend een
wederzijdse erkenning van het toezicht in alle andere Lid-Staten. Een en
ander zou er in moeten resulteren dat het toezicht op een kredietin–
stelling in beginsel kan worden toevertrouwd aan de toezichthoudende
autoriteiten van de Lid-Staat van herkomst. Daarnaast wordt in het
Witboek tevens onderkend dat de liberalisatie van het kapitaalverkeer
onder meer voor de totstandkoming van de interne markt voor kredietin–
stellingen van belang is. Ter zake wordt gewezen op de Richtlijn van de
Raad van 24 juni 1988 voor de uitvoering van artikel 67 van het Verdrag
(88/361/EEG)2 waarmee de volledige vrijheid van het kapitaalverkeer
wordt gerealiseerd. Het bedoelde vrije kapitaalverkeer is - zoals bekend -
voor wat Nederland betreft al geruime tijd een feit.

2.3 De eerste concrete teksten van de Commissie voor een Tweede
coördinatierichtlijn om het voorgaande gestalte te geven, werden begin
1987 met deskundigen uit de Lid-Staten besproken. Daarbij werd door
alle betrokkenen een groot enthousiasme aan de dag gelegd. In het
bijzonder wordt gewezen op de katalyserende rol van het Raadgevend
Comité voor het Bankwezen3. De grote voortvarendheid droeg er aan bij
dat de Commissie op 23 februari 1988 een richtlijnvoorstel4 kon
indienen. De besprekingen in het kader van de Raad werden daarna met
eenzelfde intensiteit gevoerd, hetgeen op 24 juli 1989 resulteerde in een
gemeenschappelijk standpunt. De Tweede coördinatierichtlijn kon
vervolgens op 15 december 1989 door de Raad worden aangenomen. In
het licht hiervan meent ondergetekende het niet onvermeld te moeten
laten dat aldus een belangrijke en voor de Lid-Staten ingrijpende richtlijn
in een relatief kort tijdsbestek tot stand is gekomen.

2.2 Doel

2.4 De centrale doelstelling van de Tweede coördinatierichtlijn is om -
inzoverre er vanuit het toezicht op kredietinstellingen belemmeringen
resteerden - voor kredietinstellingen die in de Gemeenschap gevestigd
zijn het vrij vestigen van bijkantoren en het vrij verrichten van diensten in
andere Lid-Staten te vergemakkelijken. Daarbij staat de Commissie en de
Lid-Staten in wezen voor ogen dat een kredietinstelling haar activiteiten -
door middel van ófwel het vestigen van een bijkantoor5 ófwel het grens–
overschrijdend verrichten van diensten - overal in de Gemeenschap zou
moeten kunnen verrichten met één bankvergunning. Aldus zou het
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bijvoorbeeld voor een Nederlandse kredietinstelling uit hoofde van het
toezicht niet meer mogen uitmaken of zij een bijkantoor in Venlo of Aken
vestigt.

2.5 De meer operationele doelstellingen van de Tweede coördinatie–
richtlijn zijn:

- het harmoniseren van bepaalde eisen die aan banken uit hoofde van
het toezicht worden opgelegd;

- het vastleggen van een bepaalde verdeling van toezichttaken tussen
bankentoezichthouders; alsmede

- het wederzijdse erkennen van bankvergunningen en stelsels van
bedrijfseconomisch toezicht op banken.

Met het oog op het voorgaande onderschrijft ondergetekende dat de
Tweede coördinatierichtlijn als de hoeksteen voor de interne bancaire
markt moet worden beschouwd.

1 PbEG van 5 mei 1989, nr. L 124, pp
16-20
2 PbEG van 30 december 1989, nr. L 386,
pp. 14-22.
3 Indien in onderhavige memorie van
toelichting wordt gesproken van «banken–
richtlijnen» dan wordt gedoeld op deze vier
genoemde richtlijnen.

2.3 Minimumharmonisatie

2.6 Aan de noties wederzijdse erkenning, Lid-Staat-van-herkomst–
toezicht en één bankvergunning ligt de minimumharmonisatie van het
bedrijfseconomisch toezicht op banken ten grondslag. Dit door de
Lid-Staten als noodzakelijk én voldoende geachte niveau van harmoni–
satie heeft zijn beslag gekregen in een vierta! richtlijnen. Naast de
Tweede coördinatierichtlijn zijn dat:

- de Eerste coördinatierichtlijn;
- de Richtlijn van de Raad van 17 april 1989 betreffende het eigen

vermogen van kredietinstellingen (89/299/EEG)1 - de Eigen-vermogen–
richtlijn; en

- de Richtlijn van de Raad van 18 december 1989 betreffende een
solvabiliteitsratio voor kredietinstellingen (89/647/EEG)2 - de Solvabili–
teitsratio-richtlijn.

Daarbij wordt opgemerkt dat de minimumharmonisatie van het
bedrijfseconomisch toezicht in twee opzichten noodzakelijk wordt
geacht. Enerzijds leidt de minimumharmonisatie ertoe dat de Lid-Staten
een zodanig vertrouwen in elkaars toezicht kunnen hebben dat tot
Lid-Staat-van-herkomst-toezicht kan worden overgegaan. Anderzijds
heeft de minimumharmonisatie ook tot doel dat kredietinstellingen elkaar
onder - althans uit hoofde van het bankentoezicht - gelijkere concurren–
tieverhoudingen op de interne markt zullen kunnen beconcurreren.

2.7 Voor een goed begrip wordt een korte schets gegeven van de door
de Eerste coördinatierichtlijn, de Eigen-vermogenrichtlijn annex Solvabili–
teitsratio-richtlijn alsmede door de Tweede coördinatierichtlijn tot stand
gekomen minimumharmonisatie.3

2.8 De Eerste coördinatierichtlijn schrijft de Lid-Staten met betrekking
tot het toezicht op kredietinstelllingen een aantal nog steeds geldende
verplichtingen voor. Hier worden gememoreerd het opleggen van een
vergunningstelsel, het vergunningvereiste dat een kredietinstelling een
tweehoofdige leiding heeft, het vergunningvereiste dat er een bepaald
beginvermogen aanwezig is en het vereiste dat bij de vergunningaan–
vraag een programma van werkzaamheden wordt overgelegd. Aan deze
verplichtingen wordt reeds voldaan bij de praktische toepassing van de
Wet toezicht kredietwezen 1978.

2.9 De Eigen-vermogenrichtlijn tezamen met de Solvabiliteitsratio–
richtlijn dienen ertoe tot de noodzakelijke én voldoende harmonisatie van
technische vereisten inzake het solvabiliteitstoezicht te komen. Deze
technische toezichtvereisten dienen er in grote lijnen toe het eigen
vermogen van een kredietinstelling te definiëren en te relateren aan de
risico's die aan de bedrijfsuitoefening zijn verbonden. Daarbij wordt een
systematiek gehanteerd die in belangrijke mate is ontleend aan het

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 665, nr. 3



1 Het Bazelse Comité van bankentoezicht–
houders bestaat uit vertegenwoordigers van
de toezichthouders uit de G10-landen plus
Luxemburg en Zwitserland Het Comité
opereert in het kader van de Bank voor
Internationale Betalingen en spant zich met
name in om bij te dragen aan de unifor–
mering van toezichtsystematieken en de
samenwerking tussen de toezichthouders.

solvabiliteitsakkoord van het Bazelse Comité van bankentoezicht–
houders'.

2.10 De solvabiliteitsratio is in de bedoelde systematiek gedefinieerd
als de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal van de naar
risicograad gewogen activiteiten. Om deze ratio te bepalen worden eerst
separaat het eigen vermogen - de teller - en het totaal van de naar
risicograad gewogen activiteiten - de noemer - bepaald.

2.11 Het eigen vermogen of toetsingsvermogen van een kredietin–
stelling kan bestaan uit diverse elementen, variërend in kwaliteit van
aandelenkapitaal tot achtergestelde leningen. Deze elementen zijn
ingedeeld in twee categorieën.

2.12 De eerste categorie wordt kernkapitaal genoemd en bevat
bestanddelen als aandelenkapitaal en gepubliceerde reserves. Het
kernkapitaal is van de hoogste kwaliteit omdat er geen verplichting tot
terugbetaling en geen verplichting tot betaling van bijvoorbeeld interest
en dividend aan verbonden is. De tot deze eerste categorie behorende
vermogensbestanddelen worden volledig tot het eigen vermogen meege–
rekend. De omvang van deze vermogensbestanddelen is voorts bepalend
voor de meetelling van andere vermogensbestanddelen.

2.13 De tweede categorie vermogensbestanddelen omvat onder meer
de niet-gepubliceerde reserves, de herwaarderingsreserves, de
zogenaamde «hybride»-instrumenten met zowel «eigen vermogen»- als
«vreemd vermogen»-kenmerken - bijvoorbeeld eeuwigdurende leningen
en cumulatief preferente aandelen –, achterstellingen en aansprakelijk–
heidsverplichtingen van de (bedrijfs-)leden van de coöperatief georgani–
seerde kredietinstellingen. Deze vermogensbestanddelen mogen ook tot
het eigen vermogen worden geteld, zij het dat de omvang van de
meetelling in het eigen vermogen is gelimiteerd tot 100 procent van het
kernkapitaal - de eerste categorie. Daarenboven geldt voor achterstel–
lingen, ledenaansprakelijkheid van coöperatief georganiseerde kredietin–
stellingen en cumulatief preferente aandelen met een vaste looptijd, dat
de omvang van hun meetelling tezamen niet meer dan 50 procent van
het kernkapitaal mag bedragen.

2.14 Bij het bepalen van het toetsingsvermogen dient voorts een
aantal posten in mindering te worden gebracht. Het gaat dan onder
andere om de posten goodwill en investeringen in niet-geconsolideerde
bancaire en financiële deelnemingen.

2.15 Het totaal van de naar risicograad gewogen activiteiten wordt
berekend door de bedragen van alle uitstaande vorderingen afhankelijk
van het risico te wegen met een bepaalde factor en vervolgens bij elkaar
op te tellen. De daarbij toepasselijke wegingsfactor is afhankelijk van de
wederpartij van de kredietinstelling (met inachtneming van bepaalde
gestelde zekerheden en/of garanties); bij vorderingen op overheden, het
land waar de wederpartij is gevestigd; en bij vorderingen op kredietin–
stellingen, zowel het land waar de wederpartij is gevestigd als de looptijd
van de lening. De factor kan variëren van 0 (corresponderend met een
laag risico) tot 100 procent (corresponderend met een hoog risico);
thans worden de wegingsfactoren 0, 20, 50 en 100 procent gehanteerd.
Voorts worden niet alleen alle activiteiten aan de actiefzijde van de
balans in de berekening meegenomen maar ook niet op de balans
opgenomen activiteiten - bijvoorbeeld garanties.

2.16 Het conform het voorgaande samengestelde eigen vermogen
wordt tenslotte gerelateerd aan het aldus berekende totaal van de naar
risicograad gewogen activiteiten. De uitkomst van deze solvabiliteitsratio
dient ten minste 8 procent te bedragen. Tegenover iedere 100 aan naar
risicograad gewogen activiteiten dient, met andere woorden, ten minste
8 aan eigen vermogen te staan.

2.17 De Eigen-vermogenrichtlijn en de Solvabiliteitsratio-richtlijn zijn
met ingang van 1 januari 1991 door middel van door de Bank ex artikel
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23 Wtk 1978 vastgestelde bedrijfseconomische richtlijnen in de Neder–
landse wet– en regelgeving verwerkt.' De implementatie van de
genoemde richtlijnen is overigens door de Lid-Staten uitdrukkelijk als een
conditio sine qua non voor de toepassing van de Tweede coördinatie–
richtlijn aangemerkt.

2.18 De Tweede coördinatierichtlijn draagt zelf ook bij aan de noodza–
kelijke en voldoende harmonisatie van toezichtvereisten.

2.19 Ten eerste schrijft de Tweede coördinatierichtlijn als vergun–
ningeis voor dat het beginvermogen ten minste 5 miljoen Ecu moet
bedragen en slechts uit bepaalde vermogensbestanddelen mag bestaan
(waaronder het gestorte kapitaal en bepaalde reserves). Bovendien geldt
dat een kredietinstelling continu aan deze eisen inzake het beginver–
mogen moet blijven voldoen. Op deze voorschriften kunnen de
Lid-Staten maar in twee gevallen uitzonderingen maken. Met betrekking
tot bijzondere categorieën kredietinstellingen is het mogelijk een begin–
vermogen te eisen dat minder dan 5 miljoen Ecu doch ten minste 1
miljoen Ecu bedraagt. Voorts is met betrekking tot bestaande kredietin–
stellingen die thans niet over het voorgeschreven beginvermogen van 5
miljoen Ecu beschikken in een overgangsregime voorzien.

2.20 Ten tweede stelt de Tweede coördinatierichtlijn als vergunningeis
dat de toezichthouder zich, gelet op de gezonde en prudente bedrijfs–
voering van de kredietinstelling, overtuigt van de geschiktheid van de
houders van gekwalificeerde deelnemingen in de nieuwe kredietin–
stelling. Ook voor deze eis is voorzien dat er te allen tijde aan moet
worden voldaan. In samenhang hiermee dient de toezichthouder zich ook
op eenzelfde wijze te overtuigen van de geschiktheid ingeval bestaande
gekwalificeerde deelnemingen in kredietinstellingen worden vergroot dan
wel nieuwe gekwalificeerde deelnemingen in kredietinstellingen worden
verworven.

2.21 Ten derde legt de Tweede coördinatierichtlijn de omvang van
(gekwalificeerde) deelnemingen van kredietinstellingen in andere onder–
nemingen aan banden. Bedoelde deelnemingen mogen ieder voor zich
niet meer dan 15 procent en gezamenlijk niet meer dan 60 procent van
het eigen vermogen van de kredietinstelling bedragen. Deze beperkingen
gelden evenwel niet voor gekwalificeerde deelnemingen in andere
kredietinstellingen, financiële instellingen, ondernemingen die aan
kredietinstellingen ondersteunende werkzaamheden verrichten en verze–
keringsondernemingen. Voorts zijn de beperkingen niet van toepassing
wanneer een kredietinstelling over een relatief kort tijdbestek een
deelneming houdt ingeval zij daarmee een onderneming te hulp schiet
dan wel een emissie overneemt. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden
zouden de genoemde limieten mogen worden overschreden; de krediet–
instelling dient dan wel haar eigen vermogen te verhogen of maatregelen
van gelijke werking te treffen. Daarnaast mag in de mogelijkheid worden
voorzien dat met een gekwalificeerde deelneming een limiet op zich
wordt overschreden mits het gedeelte dat de limiet te boven gaat maar
volledig door eigen vermogen wordt gedekt en dit eigen vermogen
verder niet meer wordt betrokken bij de bepaling van de solvabiliteits–
ratio. Bovendien is voorzien in een overgangsregime ten behoeve van
bestaande deelnemingen van kredietinstellingen die de gestelde limieten
overschrijden.

2.22 Ten vierde bepaalt de Tweede coördinatierichtlijn uitdrukkelijk
dat het toezicht op kredietinstellingen onder meer hun administratieve en
boekhoudkundige organisatie en interne controle betreft. Kredietinstel–
lingen dienen een goede administratieve en boekhoudkundige organi–
satie en een adequate interne controle te kennen. Gezien de meer kwali–

— : — — tatieve aard van bedoeld toezicht is de wijze waarop er concreet invulling1 Ter zake wordt verwezen naar de pubh–
catie van de Bank in de stcrt. nr 52 van 14 aan wordt gegeven aan de mdividuele toezichthouders gelaten.
maart 1991 2.23 In deze context roept ondergetekende in herinnering dat in het

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 665, nr. 3 9



kader van de Gemeenschap de coördinatie en harmonisatie van wet– en
regelgeving betreffende het toezicht op kredietinstellingen met boven–
staande richtlijnen allerminst is afgerond. Zoals eerder opgemerkt ligt het
in de bedoeling dat er nog richtlijnen tot stand komen met betrekking tot
het toezicht op grote risico's, depositogarantiestelsels, de kapitaaltoerei–
kendheid in verband met marktrisico's, het toezicht op geconsolideerde
basis, etcetera. Deze toekomstige richtlijnen laten evenwel onverlet dat
nu reeds tot een wederzijdse erkenning van de bankvergunning en het
bedrijfseconomisch toezicht kan worden overgegaan. De bovenstaande
richtlijnen bewerkstelligen immers al de daarvoor noodzakelijke en
voldoende geachte minimumharmonisatie.

2.4 Lid-Staat-van-herkomst-toezicht

2.24 De tot stand gekomen harmonisatie omtrent de kern van het
bedrijfseconomisch toezicht - te weten de vergunningverlening en het
solvabiliteitstoezicht - heeft tot doel dat het bedrïjfseconomisch toezicht
zowel qua aard als qua normering in iedere Lid-Staat ten minste tot op
het niveau van de harmonisatie een vergelijkbare invulling wordt
gegeven. Aangezien het daarbij om een door alle Lid-Staten aanvaard
niveau van minimumharmonisatie gaat, maakt het, gelet op de met het
toezicht te dienen belangen, geen verschil welke toezichthouder het
toezicht op een kredietinstelling uitoefent. Bovendien is daarmee voor
een Lid-Staat van ontvangst de grond aan het uitoefenen van separaat
toezicht op een bijkantoor van een kredietinstelling uit een andere
Lid-Staat komen te vervallen. Immers de grond om naast het toezicht in
de Lid-Staat van herkomst ook in de Lid-Staat van ontvangst toezicht uit
te oefenen - hetgeen als «dubbel toezicht» wordt ervaren - was gelegen
in verschillen tussen het uitgeoefende toezicht. Aldus is het mogelijk
geworden dat de Lid-Staten elkaars bedrijfseconomisch toezicht weder–
zijds kunnen erkennen. Dit leidt ertoe dat het bedrijfseconomisch
toezicht op een kredietinstelling inclusief haar bijkantoren in de andere
Lid-Staten voortaan - waar het betreft het verlenen van de vergunning en
het houden van toezicht in het belang van de solvabiliteit - aan de
toezichthouder in de Lid-Staat van herkomst kan worden toevertrouwd.
Ondergetekende onderstreept dat tot dit zogenaamde Lid-Staat–
van-herkomst-toezicht eveneens het solvabiliteitstoezicht in verband met
marktrisico's en dergelijke moet worden gerekend. Het Lid-Staat–
van-herkomst-toezicht strekt zich evenwel (nog) niet uit tot het totale
toezicht dat in de regel op kredietinstellingen wordt uitgeoefend. Van het
Lid-Staat-van-herkomst-toezicht in de zin dat de toezichthouder van de
Lid-Staat van herkomst voor (een deel van) het toezicht exclusieve
verantwoordelijkheid draagt, zijn namelijk uitgezonderd het liquiditeits–
toezicht en het monetair toezicht. De reden hiervan is dat er thans met
betrekking tot de systematiek en normering van het liquiditeitstoezicht en
de inhoud en tenuitvoerlegging van monetair beleid nog sprake is van
een onvoldoende mate van harmonisatie. Dit laatste betekent vervolgens
dat er ondanks het Lid-Staat-van-herkomst-toezicht met betrekking tot
het toezicht op bijkantoren van een zekere taakverdeling tussen toezicht–
houders sprake blijft. Daarin heeft de toezichthouder van de Lid-Staat
van ontvangst de verantwoordelijkheid c.q. bevoegdheid om liquiditeits–
toezicht en monetair toezicht op een bijkantoor uit te oefenen, waarbij
wordt aangetekend dat de toezichthouder van de Lid-Staat van herkomst
ook op de algehele liquiditeit van de betrokken kredietinstelling inclusief
dat bijkantoor kan blijven toezien. In het kader van de bedoelde taakver–
deling zullen de betrokken toezichthouders nauw met elkaar samen–
werken.

2.25 De hierboven beschreven herverdeling van toezichttaken is op
verschillende plaatsen in de Tweede coördinatierichtlijn verankerd. In
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artikel 6 Tcr is bepaald dat een Lid-Staat van ontvangst van een
bijkantoor van een kredietinstelling uit een andere Lid-Staat niet langer
een vergunning en een afzonderlijk eigen vermogen mag eisen. Artikel
13 Tcr bepaalt dat het bedrijfseconomisch toezicht op een kredietin–
stelling - waaronder ook het toezicht op een goede administratieve en
boekhoudkundige organisatie en een adequate interne controle - bij de
toezichthouder in de Lid-Staat van herkomst berust. Artikel 14 Tcr stelt
vervolgens dat de toezichthouder in de Lid-Staat van ontvangst met het
toezicht op de liquiditeit van een bijkantoor is belast. Aangezien de
toezichthouder in de Lid-Staat van herkomst het liquiditeitstoezicht op de
gehele kredietinstelling zal blijven uitoefenen, is evenwel voorzien dat ter
zake van de liquiditeit van het bijkantoor door beide toezichthouders
wordt samengewerkt. In artikel 14 Tcr is voorts bepaald dat de tenuit–
voerlegging van het monetair beleid volledig bij de autoriteiten in de
Lid-Staat van ontvangst blijft berusten. Het monetaire toezicht in een
Lid-Staat wordt dus ook op bijkantoren van kredietinstellingen met hun
plaats van vestiging in andere Lid-Staten uitgeoefend.

2.26 Schematisch kan de herverdeling van taken met betrekking tot
het toezicht op bijkantoren als volgt worden weergegeven:

De herverdeling van toezichttaken met betrekking tot bijkantoren

Vóór de Tweede
coördinatierichtlijn

Na de Tweede
coordinatierichthjn

Lid-Staat van Lid-Staat van Lid-Staat van Lid-Staat van
ontvangst herkomst ontvangst herkomst

- Toetsing aan de
vergunningvereisten en de
verlening van de vergunning ja
- Toezicht in het belang van de
solvabiliteit ja
waaronder:
toezicht in verband met
marktrisico's ja
beoordelen van de
administratieve, boek–
houdkundige organisatie en
interne controle jab
- Toezicht in het belang van de
liquiditeit ja
- Toezicht ingevolge het
monetair beleid ja

nvt

ja

ja

jab

(ja)c

nvt

nee nvt

nee ja

nee a ja

nee ja

ja (ja)c

ja nvt

a De bevoegde autoriteit van de Lid-Staat van ontvangst dient ingevolge artikel 14, derde
lid, Tcr ter zake van het toezicht op marktrisico's wel zijn medewerking aan de bevoegde
autoriteit van de Lid-Staat van herkomst te verlenen.
" b Het a\ dan niet daadwerkelijk toezien op de administratieve organisatie per Lid-Staat
kan verschillen. Immers pas in de Tweede coördinatierichtlijn is expliciet bepaald dat de
bankentoezichthouders ook zullen toezien dat er sprake is van een goede administratieve en
boekhoudkundige organisatie en adequate interne controleprocedures.
c De toezichthouder van de Lid-Staat van herkomst kan toezicht houden op de algehele
liquiditeit van een kredietinstelling inclusief de bijkantoren in andere Lid-Staten.

2.27 Voor een goed begrip wijst ondergetekende erop dat de Tweede
coördinatierichtlijn op zich slechts een herverdeling van taken in het
kader van het bedrijfseconomisch en monetair toezicht op kredietinstel–
lingen betreft. Met inachtneming van het recht van de Europese
Gemeenschap mag een Lid-Staat van ontvangst andere wet– of regel–
geving aan in een andere Lid-Staat gevestigd kredietinstelling die door
middel van een bijkantoor of grensoverschrijdende dienstverrichting
binnen haar grenzen actief is, blijven opleggen (bij voorbeeld fiscale
wetgeving en wetgeving ter voorkoming van witwas-activiteiten). Ter
voorkoming van misverstanden is deze notie ook in de 16de considerans
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bij, alsmede in artikel 21, vijfde lid, van de Tweede coördinatierichtlijn
verwoord.

2.5 Eén bankvergunning

2.28 De wederzijdse erkenning van elkaars toezicht te zamen met de
herverdeling van toezichttaken brengt met zich dat ook verleende
bankvergunningen wederzijds erkend kunnen worden. Voor een in de
Gemeenschap gevestigde kredietinstelling gaat dat betekenen dat één
bankvergunning volstaat om overal in de Gemeenschap het bedrijf van
kredietinstelling uit te oefenen. ledere Lid-Staat bepaalt in dat verband -
zo schrijft artikel 18 Tcr voor - dat een kredietinstelling waaraan door de
toezichthouder in een andere Lid-Staat een vergunning is verleend en
waarop door deze conform de richtlijn toezicht wordt gehouden, de
onder de wederzijdse erkenning vallende activiteiten, voor zover zij onder
de vergunning vallen, ofwel door middel van een bijkantoor ofwel door
middel van grensoverschrijdend dienstverlening mag verrichten. Aldus
legt een ontvangende Lid-Staat een inkomende kredietinstelling in
beginsel niets in de weg aan de toegang tot het bedrijf van kredietin–
stelling. Dit laat evenwel onverlet dat de kredietinstelling een bepaalde
notificatieprocedure in acht dient te nemen, zodat de toezichthouder in
de Lid-Staat van herkomst alsmede de toezichthouder in de Lid-Staat
van ontvangst kunnen weten wat er gaande is. Daarbij kan alleen de
toezichthouder in de Lid-Staat van herkomst op gronden ontleend aan
het bedrijfseconomisch toezicht een uitgaande kredietinstelling verhin–
deren een bijkantoor in een andere Lid-Staat te vestigen.

2.29 Het feit dat de in artikel 18 Tcr vastgelegde «één
vergunning»-gedachte aan het verrichten van onder de wederzijdse
erkenning vallende activiteiten en niet aan het uitoefenen van het bedrijf
van kredietinstelling refereert, behoeft voor een goed begrip van de
reikwijdte van de wederzijdse erkenning enige toelichting.

2.30 De onder de wederzijdse erkenning vallende activiteiten zijn
opgenomen in een lijst in de bijlage van de Tweede coördinatierichtlijn.
De bedoelde activiteiten zijn gemakshalve tevens in de navolgende tabel
opgesomd.

Lijst van onder de wederzijdse erkenning vallende activiteiten

1. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden
2. Verstrekken van leningen met inbegrip van met name:

- consumentenkrediet
- hypothecair krediet
- factoring met of zonder verhaal
- financiering van handelstransacties (waar onder forfaitering)

3. Leasing
4. Betalingsverrichtingen
5. Uitgifte en beheer van betaalmiddelen (waar onder credit cards,

reischeques en kredietbrieven)
6. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten
7. Transacties voor eigen rekening van de instelling of voor rekening van
cliënten met betrekking tot:

- geldmarktinstrumenten (waar onder cheques, wissels, depositocer–
tificaten, enzovoorts)

- valuta's
- financiële futures en opties
- swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten
- effecten

8. Deelneming aan effectenemissies en dienstverrichtingen in verband
daarmee
9. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstra–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 665, nr. 3 12



tegie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering
en dienstverrichtingen op het gebied van fusies en overname van onder–
nemingen
10. Bemiddeling op de interbankmarkten
11. Vermogensbeheer en –advisering
12. Bewaarneming en beheer van effecten
13. Commerciële inlichtingen
14. Verhuur van safes

Bij het opstellen van de lijst met onder de wederzijdse erkenning
vallende werkzaamheden heeft het model van een universele bank voor
ogen gestaan. Dit blijkt dan ook uit het brede scala aan zeer ruim gefor–
muleerde activiteiten.

2.31 De functie van de genoemde lijst van activiteiten is louter om er
de reikwijdte van de wederzijdse erkenning in artikel 18 Tcr mee vast te
leggen. De achtergrond daarvan is gelegen in het feit dat enkele
Lid-Staten vanuit de optiek van het bankentoezicht hun banken beper–
kingen opleggen ter zake van de diensten die zij mogen verrichten, terwijl
andere Lid-Staten hun - universele - banken ter zake geen beperkingen
opleggen. Dit uiteenlopende activiteiten-bereik heeft met name
betrekking op het al dan niet mogen verrichten van effectendiensten - de
activiteiten onder 7 tot en met 12. Ingeval nu de wederzijdse erkenning
in artikel 18 Tcr zou zijn geformuleerd met referte aan het bedrijf van
kredietinstelling - grosso modo de activiteiten onder 1 en 2 - zou een
universele bank, die in haar Lid-Staat van herkomst als zodanig een
bankvergunning heeft en onder toezicht staat, in een Lid-Staat van
ontvangst, die haar banken uit hoofde van het toezicht beperkingen
oplegt, mogelijk beperkingen opgelegd kunnen krijgen. Alsdan zou de
Tweede coördinatierichtlijn maar een beperkt resultaat hebben
opgeleverd en nauwelijks aan zijn doel hebben beantwoord. Derhalve is
er voor gekozen de wederzijdse erkenning mede met referte aan een lijst
van activiteiten te formuleren. Deze oplossing laat een Lid-Staat,
enerzijds, vrij om aan de eigen banken (vanuit een toezichtoptiek) qua
activiteiten-bereik beperkingen op te leggen, maar verplicht die
Lid-Staat, anderzijds, om een uit een andere Lid-Staat afkomstige bank
met een ruimer activiteiten-bereik ook op haar grondgebied zonder
belemmering (van bedoelde toezichtoptiek) de haar in de Lid-Staat van
herkomst toegestane activiteiten te laten uitoefenen.

2.32 Een en ander brengt met zich dat de Tweede coördinatierichtlijn
ook aan andere wetten dan de Wet toezicht kredietwezen raakt. Hierop
zal in het vervolg nog nader worden ingegaan.

3 Opzet van de Wet toezicht kredietwezen 1992

3.1 Aard van de Wet toezicht kredietwezen

3.1 De aard van de Wet toezicht kredietwezen is in het onderhavige
wetsvoorstel ongewijzigd gelaten.

3.2 Het doel van de Wet toezicht kredietwezen blijft, in het algemeen,
het bevorderen van een adequate werking van de financiële sector en, in
het bijzonder, het reguleren van de toegang tot en de uitoefening van het
bedrijf van kredietinstelling. Daarbij staat meer specifiek voor ogen,
enerzijds, het beschermen van de belangen van de crediteuren die
gelden aan kredietinstellingen toevertrouwen en, anderzijds, het
bijdragen aan de regulering van de waarde van de gulden die mede door
het handelen van kredietinstellingen wordt beïnvloed. Derhalve voorziet
de Wet toezicht kredietwezen in een vergunningstelsel en een adequaat
toezichtinstrumentarium op grond waarvan de Bank het bedrijfsecono–
misch en monetair toezicht op kredietinstellingen kan uitoefenen.
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1 Zie ook de memorie van toelichting bij de
Wet toezicht kredietwezen 1978, Tweede
Kamer. Zitting 1970-1971, 11 068, nr. 3, p.
12

3.3 Het bedrijfseconomisch toezicht wordt door de Bank uitgeoefend
ter bescherming van de belangen van crediteuren - rekeninghouders,
spaarders, depositohouders en dergelijke. Uit dien hoofde wordt er in het
belang van de solvabiliteit en liquiditeit van individuele banken - maar in
het verlengde daarvan evenzeer met het oog op een gezond bankwezen
als geheel - toezicht uitgeoefend.

3.4 Het monetair toezicht wordt door de Bank uitgeoefend om
uitvoering te geven aan haar wettelijke taak de waarde van de Neder–
landse geldeenheid te reguleren op zodanige wijze als voor 's lands
welvaart het meest dienstig is en daarbij die waarde zoveel mogelijk te
stabiliseren. Uit dien hoofde kan in het geldscheppend vermogen van
kredietinstellingen worden ingegrepen.

3.5 Met de implementatie van de Tweede coördinatierichtlijn gaat de
Wet toezicht kredietwezen 1992 nu ook bijdragen aan de totstandkoming
van de interne markt voor kredietinstellingen. Dit wordt vormgegeven
door - zonder afbreuk te doen aan het voornoemde doel van de wet -
aan in de Gemeenschap gevestigde kredietinstellingen zodanige facili–
teiten te bieden dat zij in beginsel voortaan met één bankvergunning
overal in de Gemeenschap hun werkzaamheden kunnen verrichten. De
bedoelde faciliteiten, en met name de notificatieprocedures voor
«inkomende» en «uitgaande» kredietinstellingen, zullen in paragraaf 4
uitgebreid worden behandeld.

3.6 Hoewel ook met de Wet toezicht kredietwezen 1992 het toezicht–
instrumentarium verder is verbeterd en uitgebreid, wil ondergetekende,
evenals zijn ambtsvoorgangers bij de totstandkoming van de Wet
toezicht kredietwezen 1952 respectievelijk de Wet toezicht kredietwezen
1978, op deze plaats niet nalaten erop te wijzen dat de uitoefening van
dit toezicht noch kan uitsluiten, dat in individuele gevallen onjuiste
manipulaties plaatsvinden, die niet - of niet tijdig - aan de dag treden,
noch ook dat op activiteiten van kredietinstellingen verliezen worden
geleden, die niet te voorzien waren. Dit impliceert, dat, gegeven de
bestaande ondernemingsvrijheid, noch de toezichthoudende autoriteiten,
noch de overheid, de verantwoordelijkheid voor beleid en het lot van
individuele kredietinstellingen op zich kunnen nemen. De aansprake–
lijkheid voor door derden aan een kredietinstelling toevertrouwde gelden
en andere waarden blijft uiteindelijk berusten bij de kredietinstelling zelf.'

3.2 Definitie van kredietinstelling

3.7 De definitie van «kredietinstelling» in de Wet toezicht krediet–
wezen 1992, en in het verlengde daarvan van het uitoefenen van «het
bedrijf van kredietinstelling», is in twee opzichten van belang voor de
toepassing van de onderhavige wet: te weten, de reikwijdte van de
ondertoezichtstelling en de reikwijdte van de wederzijdse erkenning.

Ondertoezichtstelling

3.8 De reikwijdte van de ondertoezichtstelling - daaronder begrepen
de vergunningplicht - wordt primair bepaald door de definitie van het
begrip «kredietinstelling». Deze definitie is in vergelijking tot die in de
Wet toezicht kredietwezen 1978 in diverse opzichten gewijzigd. Het
heeft daarbij dezerzijds evenwel voor ogen gestaan de reikwijdte van de
wet in beginsel niet te wijzigen. De wijzigingen zijn derhalve met name
technisch van aard.

3.9 Een relatief majeure technische wijziging is het als het ware bij
elkaar optellen van de definitie van «kredietinstellingen» in artikel 1,
eerste lid, onder a, Wtk 1978 en de definitie van «kapitaalmarktinstel–
lingen» in artikel 30, eerste lid, Wtk 1978. Daaraan hebben twee overwe–
gingen ten grondslag gelegen.
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3.10 Allereerst is overwogen dat momenteel alle kapitaalmarktinstel–
lingen althans ingeval zij gelden ter beschikking verkrijgen van het
publiek - met het oog op de crediteurenbescherming onder bedrijfseco–
nomisch toezicht zijn gesteld.1 Aangezien deze ondertoezichtstelling
mede dient ter uitvoering van de Eerste coördinatierichtlijn en bovendien
het op krediet– en kapitaalmarktinstellingen uitgeoefende bedrijfsecono–
misch toezicht nauwelijks van elkaar verschilt, verdient het naar de
mening van ondergetekende de voorkeur het toezicht op deze beide
categorieën instellingen voortaan op eenzelfde wijze in de wet te veran–
keren.

3.11 Voorts is overwogen dat de Tweede coördinatierichtlijn net als de
Eerste coördinatierichtijn van toepassing is op zowel krediet– als kapitaal–
marktinstellingen.2 Dit betekent dat alle mechanismen van de Tweede
coördinatierichtlijn - culminerend in één communautair geldende
vergunning - tevens op kapitaalmarktinstellingen van toepassing zijn. De
Wet toezicht kredietwezen 1992 dient dus ook voor een in Nederland of
een andere Lid-Staat gevestigde kapitaalmarktinstelling te voorzien in
notificatieprocedures, erkenning van de verleende vergunning, etcetera.
Ook hier heeft het de voorkeur wanneer een en ander uniform in de wet
wordt geregeld.

3.12 Het eenvoudig bij elkaar optellen van de def inities zou echter -
indien geen nadere voorzieningen zouden zijn getroffen - enkele
onbedoelde gevolgen hebben gehad.

De nieuwe definitie van «kredietinstelling»

Arttkel 1. eerste 11d, onder a. Htk 1978
rechtspersonen, vennootschappen onder flrma,
CMMMMtair* vennootschappen en natuurlljke
personen, d1e hun bedrijf ntaken van het ter
beschlkklng verkrljgen van gelden, dagelljks
of op termljnen van korter dan twee jaren op–
vorderbaar, al dan nlet 1n de vorm van spaar–
gelden. en van het voor hun elgen rekenlng
verrlcnten van kred1etu1tzett1ngen en beleg–
glngen

L

Artlkel 30. eerste 11d. Htk 1978

rechtspersonen, vennootschappen onder firma,
commandltalre vennootschappen en Mtuurmkl
personen, nlet zljnde kred1et1nstell1ngen, dle
hun bedrijf maken van het ter beschlkking ver–
krljgen van gelden.op termljnen van twee jaren
of langer opvorderbaar, en van het voor hun
elgen rekenlng verrlchten van kredletultzet–
tlngen en beleggingen

Artlkel 1, eerste 11d, onder a. Htk 1992

een ondernemlng of Instelllng d1e haar bedrljf maakt van
het ter beschlkklng verkrljgen van, al dan nlet op ter–
mijn, opvorderbare° gelden en van het voor elgen rekenlng
verrichten van kred1etu1tzett1ngen of belegglngen

a Onder "opvorderbare gelden" worden 1n het kader van de Wet toezkht kredletwezen 1992 zowel dfrect als op termljn opvorderbare gel–
den begrepen. Om deze notle weer te geven wordt onder meer 1n artlkel 1, eerste I1d, onder a, Wtk 1992 gesproken van "... , al dan
nlet op termljn, opvorderbare gelden ...".

1 Besluit ondertoezichtstelling hypotheek–
banken van 21 december 1978, Stb. 673,
en Besluit ondertoezichtstelling overige
kapitaalmarktinstellingen van 1 mei 1981,
Stb 289.
2 De Eerste en Tweede coördinatierichtlijn
zijn van toepassing op: ondernemingen of
instellingen waarvan de werkzaamheden
bestaan in het van het publiek in ontvangst
nemen van deposito's of van andere terug–
betaalbare gelden (onafhankelijk van de
vraag of de gelden op termijnen van korter
dan wel langer dan twee jaren worden
verkregen) en het verlenen van kredieten
voor eigen rekening.

3.13 In de eerste plaats zou het monetair toezicht daardoor ook van
toepassing zijn geworden op kredietinstellingen die uitsluitend op een
termijn langer dan twee jaar opvorderbare gelden opnemen - voorheen
de kapitaalmarktinstellingen. Aangezien dergelijke instellingen naar
huidig inzicht niet monetair-relevant worden geacht, is daartoe evenwel
geen reden. De Bank zal - althans zolang de harmonisatie en coördinatie
van monetair beleid en toezicht in Europees verband haar dat niet belet -
alleen die kredietinstellingen aan het monetair toezicht onderwerpen die
direct of op een termijn korter dan twee jaar opvorderbare gelden ter
beschikking verkrijgen. Derhalve is in artikel 18, vierde lid, Wtk 1992 in
de mogelijkheid voorzien om bepaalde kredietinstellingen vrij te stellen
van de algemene voorschriften ex artikel 18, eerste lid, Wtk 1992 door
middel waarvan het monetair toezicht wordt uitgeoefend. Conform het
vigerende toepassingsgebied van het monetair toezicht zal op een klein
aantal instellingen - de huidige kapitaalmarktinstellingen - ingevolge een
vrijstelling ex artikel 18, vierde lid, Wtk 1992 vooralsnog geen monetair
toezicht worden uitgeoefend. Mocht het nu in het kader van de voorge–
nomen totstandkoming van de EMU noodzakelijk blijken dat de Bank
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' De Bank kan op grond van het bepaalde in
artikel 1. vierde lid, Wtk 1992 bepalen, dat
een onderneming of instelling genoemd in
artikel 2, tweede lid, Ecr (zoals gewijzigd
door Richtlijn 86/524/EEG) niet wordt
beschouwd als kredietinstelling in de zin van
deze wet

andere maatstaven voor het al dan niet monetair-relevant zijn van
kredietinstellingen moet gaan hanteren, dan kan daar door middel van
artikel 18, eerste lid juncto vierde lid, Wtk 1992 op eenvoudige wijze
gevolg aan worden gegeven.

3.14 in de tweede plaats zouden ook kredietmstellmgen die uitsluitend
lange gelden ter beschikking verkrijgen van andere partijen dan het
publiek onder de wet komen te vallen. De huidige ondertoezichtstelling
ex artikel 30 Wtk 1978 heeft immers uitsluitend betrekking op kapitaal–
marktinstellingen die gelden van het publiek ter beschikking verkrijgen.
Ter zake van kredietinstellingen die slechts op lange termijn opvor–
derbare gelden ter beschikking verkrijgen van professioneie geldgevers -
bijvoorbeeld van kredietinstellingen of institutionele beleggers - is
nimmer een aanleiding gezien hen onder toezicht te stellen. De achterlig–
gende gedachte is dat de crediteuren van een dergelijke kredietinstelling
- in casu professionele partijen - geacht mogen worden zelf volüoende
in staat te zijn, de financiële soliditeit van de instelling waaraan zij hun
gelden toevertrouwen, te beoordelen. Er is dan ook reden om op grond
van artikel 1, derde lid, Wtk 1992 te bepalen dat de hierbedoelde onder–
nemingen of instellingen niet als kredietinstellingen in de zin van deze
wet worden beschouwd.

3.15 In de derde plaats zouden ook de op lange termijn gelden
opnemende kredietinstellingen die uitsluitend hun (actief-)bedrijf maken
van het voor eigen rekening verrichten van beleggingen onder toezicht
komen te staan. De huidige ondertoezichtstelling ex artikel 30 Wtk 1978
is namelijk slechts van toepassing op kapitaalmarktinstellingen die hun
bedrijf maken van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzet–
tingen. De reden hiervan is dat moest worden voorkomen dat
onroerend-goedmaatschappijen en holdings die beleggingen verrichten
en zich bijvoorbeeld door middel van obligatieleningen financieren onder
toezicht zouden worden geplaatst. Ter zake zijn de inzichten eveneens
onveranderd. Derhalve kan er dan ook door middel van artikel 1, derde of
vierde lid, Wtk 1992 in worden voorzien dat een onderneming of
instelling, die haar bedrijf maakt van het ter beschikking verkrijgen van
lange opvorderbare gelden van het publiek en van het voor eigen
rekening uitsluitend verrichten van beleggingen, niet als kredietinstelling
in de zin van deze wet wordt beschouwd.1

3.16 De definitie van «kredietinstellingen» heeft naast bovenbe–
schreven wijziging ook een viertal relatief mineure technische wijzigingen
ondergaan.

3.17 Allereerst is de definitie in het enkelvoud geformuleerd.
Hetzelfde geldt overigens ook voor andere definities.

3.18 Daarnaast bevat de definitie niet langer een verwijzing naar de
rechtsvorm waarin het bedrijf van kredietinstelling wordt uitgeoefend. De
zinsnede «rechtspersonen, vennootschappen onder firma, commanditaire
vennootschappen en natuurlijke personen» is vervangen door «onder–
neming of instelling». Het is immers denkbaar dat de verwijzing naar -
Nederlandse - rechtsvormen de reikwijdte van de wet onnodig zou
beperken. Hierbij moet worden bedacht dat er in toenemende mate ook
ondernemingen of instellingen het bedrijf van kredietinstelling in
Nederland - zullen gaan - uitoefenen, die een rechtsvorm hebben naar
het recht van de Staat waar zij zijn gevestigd.

3.19 Voorts wordt de zinsnede «al dan niet in de vorm van spaar–
gelden» niet meer noodzakelijk geacht om het karakter van kredietinstel–
lingen en daarmee het toepassingsgebied van de wet te definiëren. Deze
zinsnede is als gevolg daarvan komen te vervallen.

3.20 Ten slotte verdient de zinsnede «kredietuitzettingen en beleg–
gingen» verduidelijking. De bestaande formulering zou kunnen worden
geïnterpreteerd als zou pas van een kredietinstelling sprake zijn wanneer
inderdaad tegelijk beide activiteiten worden verricht. Deze interpretatie is
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1 De Minister zal op grond van het bepaalde
in artikel 1, derde lid, Wtk 1992 bepalen,
dat de financieringsmaatschappijen waarop
thans de circulaire van de Bank d.d. 27
september 1991 (zie ook Stcrt nr 188 van
dezelfde datum) van toepassing is, bij de
inwerkingtreding van de Wet toezicht
kredietwezen 1992 niet worden beschouwd
als kredietinstelling in de zin van deze wet.
2 De communautaire definitie van kredietin–
stelling is «een onderneming waarvan de
werkzaamheden bestaan in het van het
publiek in ontvangst nemen van deposito's
of van andere terugbetaalbare gelden en
het verlenen van kredieten voor eigen
rekening»

onjuist. Derhalve wordt de zinsnede veranderd in «kredietuitzettingen of
beleggingen», waarbij «of» de betekenis «en/of» heeft.

3.21 Ten aanzien van de in artikel 1 Wtk 1992 voorziene definitie van
«kredietinstelling» wordt benadrukt dat het een materiële definitie
betreft. ledere onderneming of instelling die de facto het bedrijf maakt
van het ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden en van het
voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen of beleggingen, is
daarmee een kredietinstelling, tenzij de onderneming of instelling
ingevolge artikel 1, derde en vierde lid, Wtk 1992 niet als kredietin–
stelling in de zin van deze wet wordt beschouwd.1 Het al dan niet
verkregen hebben van een vergunning speelt dus geen rol om een onder–
neming of instelling als kredietinstelling te kwalificeren. Deze notie
brengt met zich dat de term «kredietinstelling» elders in de wet telkens,
afhankelijk van de bepalingen waar het om gaat, nader zal moeten
worden gekwalificeerd: zo zijn bijvoorbeeld geregistreerde kredietinstel–
lingen bij wet vrijgesteld van het verbod ex artikel 78, eerste lid, Wtk
1992 om gelden van het publiek ter beschikking te verkrijgen.

3.22 Voor de goede orde wijst ondergetekende er in deze context op
dat er niet voor geopteerd is de Nederlandse definitie van «kredietin–
stelling» precies met de communautaire definitie van «kredietinstelling»2

te laten overeenstemmen. Dit betekent dat de Wet toezicht kredietwezen
1992 in beginsel - conform de Wet toezicht kredietwezen 1978 - mede
van toepassing is op ondernemingen of instellingen die hun bedrijf
maken van het ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden van
andere bronnen dan het publiek.

3.23 Ter zake moet evenwel rekenschap worden gegeven van het
voornemen om op grond van artikel 1, derde lid, Wtk 1992 onderne–
mingen of instellingen die hun bedrijf maken van het ter beschikking
verkrijgen van gelden, op termijnen langer dan een nog nader te bepalen
periode opvorderbaar, van professionele ondernemingen en instellingen
(niet-zijnde publiek), niet als kredietinstellingen in de zin van deze wet te
beschouwen. Derhalve zullen van deze laatstgenoemde ondernemingen
of instellingen alleen de ondernemingen of instellingen ingevolge de wet
onder toezicht komen te staan die hun bedrijf maken van het ter
beschikking verkrijgen van gelden, dagelijks of op termijnen van korter
dan de nog nader te bepalen periode opvorderbaar, van andere bronnen
dan het publiek. Aan de ondertoezichtstelling van ondernemingen of
instellingen die hun bedrijf maken van het ter beschikking verkrijgen van
gelden, dagelijks of op termijnen van korter dan de nog nader te bepalen
periode opvorderbaar, van andere bronnen dan het publiek liggen - zoals
ook voorheen - twee overwegingen ten grondslag.

3.24 Allereerst zijn deze ondernemingen of instellingen door de korte
opvorderbaarheid c.q. de liquiditeit van de door hen ter beschikking
verkregen gelden monetair-relevant. Om die reden is het van belang dat
het monetair toezicht ook op deze ondernemingen of instellingen wordt
uitgeoefend.

3.25 Daarenboven kunnen genoemde ondernemingen of instellingen
in belangrijke mate van invloed zijn op de adequate werking van de
financiële sector, omdat zij gelden met een korte looptijd kunnen trans–
formeren naar uitzettingen met een langere looptijd. Het betreft dan de
zogenaamde transformatiefunctie van het bankwezen. Hiermee wordt
gedoeld op de potentie van banken om de opvraagbaarheidstermijnen
van de aangetrokken gelden en de uitgezette gelden niet parallel te laten
lopen. Gezien de risico's die zich kunnen voordoen wanneer van kort naar
lang wordt getransformeerd - het herfinancieringsrisico en het rente–
risico - vormt dit aspect een wezenlijk onderdeel van het op kredietin–
stellingen uitgeoefende toezicht. Het is duidelijk dat zonder nauwgezette
risicobewaking grote problemen zouden kunnen ontstaan bij de
betrokken instellingen, waarvan, gelet op hun vervlechting in het inter–
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professionele financiële circuit, een verstorende werking op de financiële
sector kan uitgaan. Teneinde dit zoveel mogelijk te voorkomen, meent
ondergetekende dan ook dat in beginsel alle ondernemingen en instel–
lingen die korte gelden aantrekken en deze voor eigen rekening en risico
uitzetten, onder toezicht ingevolge deze wet dienen te staan. Vandaar dat
de definitie van het begrip «kredietinstelling» uit de Wet toezicht krediet–
wezen 1978 is gehandhaafd, zodat daaronder niet alleen ondernemingen
en instellingen vallen die korte gelden aantrekken van (onder andere) het
publiek, maar tevens ondernemingen en instellingen die uitsluitend van
professionele geldgevers korte gelden aantrekken.

Wederzijdse erkenning

3.26 De definitie van «kredietinstelüng» speelt ook een rol bij de
bepalmg van de reikwijdte van de wederzijdse erkenning.

3.27 Ter zake is het van belang te constateren dat de Lid-Staten
verschillende definities van het begrip «kredietinstelling» kennen. De
bedoelde definities zijn vaak - zoals bijvoorbeeld de Nederlandse -
ruimer dan de communautaire definitie van «kredietinstelling». Deze
afwijkende definities hebben vanzelfsprekend ten minste de reikwijdte
van de communautaire definitie. Bij het vormgeven van de wederzijdse
erkenning in de Wet toezicht kredietwezen 1992 dient met deze diver–
siteit van definities rekening gehouden te worden.

3.28 Een en ander kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat een onder–
neming of instelling die in de ene Lid-Staat onder de aldaar geldende
definitie van kredietinstelling valt en als zodanig onder toezicht staat, niet
noodzakelijkerwijs ook in een andere Lid-Staat onder de aldaar gehan–
teerde definitie van kredietinstelling valt, zodat deze daarop dan ook
geen toezicht uitoefent. Voorts is het niet uit te sluiten dat er onderne–
mingen of instellingen zijn die beschikken over een nationale bankver–
gunning en als zodanig onder toezicht staan, maar aan wie de beperking
is opgelegd dat zij niet het bedrijf mogen maken van zowel het van het
publiek in ontvangst nemen van deposito's of van andere terugbetaalbare
gelden als het verlenen van kredieten voor eigen rekening.

3.29 In Nederland bestaan laatstbedoelde ondernemingen of instel–
lingen overigens niet. De vergunning als bedoeld in artikel 5 Wtk 1992
staat een onderneming of instelling namelijk in principe altijd toe het
volledige «bedrijf van kredietinstelling» in de zin van artikel 1, eerste lid,
onder a, Wtk 1992 uit te oefenen.

3.30 Aangezien de communautaire bankenrichtlijnen tot voor kort de
Lid-Staten alleen maar voorschreven om de communautair gedefinieerde
kredietinstellingen binnen hun grenzen onder toezicht te stellen, hebben
de verschillen tussen de nationale definities nimmer aanleiding gegeven
tot problemen. Een definitie had namelijk uitsluitend binnen de grenzen
van een Lid-Staat betekenis. De Tweede coördinatierichtlijn brengt hierin
echter verandering. De Lid-Staten worden in deze richtlijn immers
verplicht over te gaan tot het wederzijds erkennen van elkaars kredietin–
stellingen; althans tot het wederzijds erkennen van die kredietinstellingen
die aan de communautaire definitie van «kredietinstelling» voldoen.
Aldus staat het niet onomstotelijk vast dat een in een andere Lid-Staat
gevestigde onderneming of instelling die een naar nationaal recht
verleende bankvergunning heeft, wederzijds moet worden erkend.

3.31 De bovenstaande constatering brengt met zich dat de reikwijdte
van de Wet toezicht kredietwezen 1992 voor wat betreft het wederzijds
erkennen van in andere Lid-Staten gevestigde ondernemingen of instel–
lingen nadere uitwerking behoeft.

3.32 Het vanzelfsprekende uitgangspunt daarbij is dat de Wet toezicht
kredietwezen 1992 in ieder geval de «inkomende» ondernemingen of
instellingen dient te erkennen die aan de communautaire definitie van
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1 Met name wordt verwezen naar Zaak
205/84, Commissie van de Europese
Gemeenschappen tegen Bondsrepubliek
Duitsland, Arrest van 4 december 1986, Jur.
1986, pp 3755-3815.

«kredietinstelling» in artikel 1, eerste gedachtenstreepje, Ecr voldoen,
met dien verstande dat zij aan de in het kader van de Tweede coördina–
tierichtlijn voorgeschreven voorwaarden en procedures dienen te
voldoen. A contrario zou gesteld kunnen worden dat de Wet toezicht
kredietwezen 1992 de «inkomende» ondernemingen of instellingen die
niet aan de genoemde communautaire definitie van «kredietinstelling»
voldoen, niet behoeft te erkennen. Inzoverre dergelijke ondernemingen of
instellingen echter wel aan de ruimere Nederlandse definitie van
«kredietinstellingen» voldoen, zou de Wet toezicht kredietwezen 1992
hen op eenzelfde wijze als de buiten de Gemeenschap gevestigde onder–
nemingen of instellingen kunnen behandelen, dat wil zeggen dat de
vergunningplicht en de ondertoezichtstelling die voor in Nederland
gevestigde ondernemingen of instellingen geldt, op hen van overeen–
komstige toepassing wordt verklaard.

3.33 Met betrekking tot deze «a contrario»-redenering meent onder–
getekende evenwel dat deze onvoldoende recht doet aan de jurispru–
dentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
Daarbij gaan de gedachten in het bijzonder uit naar de jurisprudentie met
betrekking tot, enerzijds, de mogelijkheid van een Lid-Staat om met een
beroep op het algemeen belang wet– en regelgeving aan in een andere
Lid-Staat gevestigde natuurlijke personen en rechtspersonen op te
leggen en, anderzijds, de verdragsbepalingen omtrent de vrijheid om
grensoverschrijdend dan wel door middel van een bijkantoor diensten te
verlenen'. Aan de bedoelde jurisprudentie meent ondergetekende een
viertal voorwaarden te kunnen ontlenen waaraan voldaan moet zijn wil
een Lid-Staat in overeenstemming met het communautaire recht zijn
wet– en regelgeving aan in een andere Lid-Staat gevestigde natuurlijke
personen en rechtspersonen op kunnen leggen. Deze voorwaarden zijn:

1) de wet– en regelgeving van de betrokken Lid-Staat moet haar recht–
vaardiging vinden in het algemeen belang;

2) de wet– en regelgeving moet gelden voor iedere natuurlijke persoon
of rechtspersoon die op het grondgebied van de betrokken Lid-Staat
werkzaam is;

3) het algemeen belang moet niet reeds gewaarborgd worden door de
wet– en regelgeving in de Lid-Staat waar de natuurlijke persoon of
rechtspersoon is gevestigd; en

4) de wet– en regelgeving moet objectief noodzakelijk zijn, hetgeen wil
zeggen dat hetzelfde resultaat niet ook door minder ingrijpende regelen
moet kunnen worden bereikt.

3.34 Het is met name de derde voorwaarde die in het onderhavige
kader van belang wordt geacht. Veronderstel bijvoorbeeld dat de
toezichtwetgeving in de Lid-Staat van herkomst van een onderneming of
instelling die niet aan de communautaire maar wel aan de nationale
definitie van kredietinstelling voldoet en bovendien aan de Nederlandse
definitie van kredietinstelling voldoet, dezelfde belangen dient als de Wet
toezicht kredietwezen 1992. De bedoelde voorwaarde heeft dan tot
gevolg dat, in tegenstelling tot de «a contrario»-redenering, de voor in
Nederland gevestigde ondernemingen of instellingen geldende vergun–
ningplicht en de ondertoezichtstelling niet zonder meer op hen van
overeenkomstige toepassing mag worden verklaard. Indien daarnaast
wordt verondersteld dat de toezichtwetgeving in die andere Lid-Staat
voldoet aan het communautaire niveau van minimumharmonisatie, dan
moei zelfs geconstateerd worden dat de Nederlandse vergunningplicht
en ondertoezichtstelling niet van overeenkomstige toepassing mag
worden verklaard. Het ligt alsdan eerder voor de hand om mechanismen
zoals voorzien in de Tweede coördinatierichtlijn te hanteren.

3.35 Aangezien het heel goed mogelijk is dat er in de praktijk aan
deze twee veronderstellingen wordt voldaan, heeft ondergetekende in
het licht van het bovenstaande de conclusie getrokken dat de Wet
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1 De mogelijkheid ingevolge artikel 6 Wtk
1992 om incidenteel in de vergunning te
bepalen dat een bepaalde werkzaamheid
niet mag worden verricht, heeft geen
betrekking op het ter beschikking verkrijgen
van opvorderbare gelden of op het voor
eigen rekening verrichten van kredietuitzet–
tingen of beleggingen als zodanig

toezicht kredietwezen 1992 in beginsel iedere uit een andere Lid-Staat
afkomstige «inkomende» onderneming of instelling die naar Nederlandse
begrippen het bedrijf van kredietinstelling uitoefent, zonder meer zal
erkennen, met dien verstande dat deze onderneming of instelling
natuurlijk wel aan de in het kader van de Tweede coördinatierichtlijn
gestelde voorwaarden en procedures zal moeten voldoen. Met name
dient zij in haar Lid-Staat van herkomst over een vergunning te
beschikken om het bedrijf van kredietinstelling te mogen uitoefenen en
als zodanig onder het overeenkomstig de bankenrichtlijnen geharmoni–
seerde toezicht te staan. Aldus wordt in de Wet toezicht kredietwezen
1992 in zekere zin de aangeduide jurisprudentie van het Hof van Justitie
verwerkt alsmede in een ruimere erkenning van kredietinstellingen uit
andere Lid-Staten voorzien dan de communautaire definitie van krediet–
instelling in de Tweede coördinatierichtlijn vereist.

3.36 Ten aanzien van de in Nederland gevestigde «uitgaande» krediet–
instellingen wijst ondergetekende er in dit verband volledigheidshalve op
dat iedere Nederlandse kredietinstelling altijd ook een kredietinstelling in
communautaire zin is. De vergunning als bedoeld in artikel 5 Wtk 1992
staat een onderneming of instelling als gezegd toe het volledige «bedrijf
van kredietinstelling» in de zin van artikel 1, eerste lid, onder a, Wtk
1992 uit te oefenen.1 Dit betekent dat de andere Lid-Staten iedere in
Nederland gevestigde en vergunninghoudende kredietinstelling als
kredietinstelling in het kader van de Tweede coördinatierichtlijn zullen
moeten toelaten.

3.3 Verbodstelsel

3.37 Met betrekking tot de toegang tot het uitoefenen van het bedrijf
van kredietinstelling wordt in de Wet toezicht kredietwezen 1992 in
tegenstelling tot de Wet toezicht kredietwezen 1978 een verbodstelsel
gehanteerd. Het is een onderneming of instelling voortaan «verboden ...
tenzij» in plaats van «slechts toegestaan ... nadat» om het bedrijf van
kredietinstelling uit te oefenen. Daarmee wordt in de Wet toezicht
kredietwezen 1992 aangesloten bij vergelijkbare bepalingen in de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf, de Wet toezicht effectenverkeer en de Wet
toezicht beleggingsinstellingen. Materieel is er evenwel geen verschil
met de Wet toezicht kredietwezen 1978.

3.38 In de Wet toezicht kredietwezen 1992 wordt de vergunningplicht
vormgegeven door middel van vier verboden, terwijl in de Wet toezicht
kredietwezen 1978 ter zake kon worden volstaan met één voorschrift
waarin het hebben van een vergunning verplicht werd gesteld. De reden
daarvan is dat in het kader van de Wet toezicht kredietwezen 1992
expliciet verschillende categorieën ondernemingen of instellingen zijn
onderscheiden. Het betreft ondernemingen of instellingen die in
Nederland zijn gevestigd, ondernemingen of instellingen die in een
andere Lid-Staat zijn gevestigd - die door middel van óf het vestigen van
een bijkantoor óf het grensoverschrijdend verrichten van diensten het
bedrijf van kredietinstelling uitoefenen - en ondernemingen of instel–
lingen die buiten de Gemeenschap zijn gevestigd. Voor ieder van deze
categorieën geldt een andere verbodsbepaling. Te zamen zorgen deze
verbodsbepalingen er voor dat de reikwijdte van de wet iedere onder–
neming of instelling omvat die in Nederland het bedrijf van kredietin–
stelling uitoefent of wil uitoefenen - ongeacht of de onderneming of
instelling in Nederland gevestigd is, een Nederlands bijkantoor heeft dan
wel grensoverschrijdend diensten in Nederland verricht.

3.39 In de Wet toezicht kredietwezen 1992 is gelet op de crediteuren–
bescherming evenals voorheen als sluitstuk van het verbodstelsel het
verbod opgenomen om gelden van het publiek ter beschikking te
verkrijgen. Artikel 78 Wtk 1992 stelt dat het in beginsel een ieder
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verboden is bedrijfsmatig, al dan niet op termijn, opvorderbare gelden
van het publiek aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter
beschikking te hebben. Het verbod kent evenwel een aantal wettelijke
vrijstellingen. Zo zijn uiteraard de geregistreerde kredietinstellingen van
het verbod vrijgesteld. Het verbod ex artikel 78 Wtk 1992 wordt in de
subparagraaf 5.10 uitgebreider behandeld.

Ondernemingen of instellingen die in Nederland zijn gevestigd

3.40 Met betrekking tot deze ondernemingen of instellingen is er in
wezen niets ten opzichte van de Wet toezicht kredietwezen 1978
gewijzigd. In artikel 5 Wtk 1992 wordt het iedere in Nederland geves–
tigde onderneming of instelling verboden het bedrijf van kredietinstelling
uit te oefenen, tenzij zij daartoe een vergunning van de Bank heeft
verkregen. Daartoe dient een onderneming of instelling een vergunning
aan te vragen en aan de vergunningvereisten te voldoen. Voor een goed
begrip wordt opgemerkt dat dochterkredietinstellingen van buiten
Nederland gevestigde kredietinstellingen ondernemingen of instellingen
naar Nederlands recht zijn. Het verbod ex artikel 5 Wtk 1992 is derhalve
op bedoelde dochterinstellingen van toepassing.

Ondernemingen of instellingen die in een andere üd-Staat zijn gevestigd

3.41 Met betrekking tot deze ondernemingen of instellingen heeft de
Wet toezicht kredietwezen in verband met de in de Tweede coördinatie–
richtlijn neergelegde wederzijdse erkenning een aanzienlijke uitbreiding
ondergaan. Ter zake moeten drie manieren worden onderscheiden
waarop deze ondernemingen of instellingen het bedrijf van kredietin–
stellling in Nederland kunnen uitoefenen. Allereerst hebben zij op zich de
mogelijkheid om het bedrijf van kredietinstelling door middel van een in
Nederland gevestigde dochterkredietinstelling uit te oefenen. Als dat het
geval is, is het verbod ex artikel 5 Wtk 1992 - zoals reeds werd
opgemerkt - rechtstreeks van toepassing. Wordt het bedrijf van krediet–
instelling door middel van een Nederlands bijkantoor uitgeoefend, dan is
het verbod ex artikel 29, eerste lid, Wtk 1992 van toepassing. Artikel 29
Wtk 1992 bepaalt namelijk dat het een onderneming of instelling, die in
een andere Lid-Staat is gevestigd, verboden is het bedrijf van kredietin–
stelling door middel van een bijkantoor uit te oefenen, tenzij aan enkele
aan de Tweede coördinatierichtlijn ontleende voorwaarden wordt
voldaan. Hoewel het qua formulering een verbodsbepaling betreft, gaat
het in feite om de implementatie van de erkenning van «inkomende»
kredietinstellingen. Zo dienen de bedoelde voorwaarden om invulling te
geven aan de in de artikelen 18, eerste lid, en 19 Tcr omschreven
vereisten en notificatieprocedure. Ook is het mogelijk dat een onder–
neming of instelling het bedrijf van kredietinstelling door het grensover–
schrijdend verrichten van diensten hier te lande gaat uitoefenen.
Derhalve is in artikel 30 Wtk 1992 bepaald dat het een in een andere
Lid-Staat gevestigde onderneming of instelling die het bedrijf van
kredietinstelling uitoefent, verboden is, al dan niet op termijn, opvor–
derbare gelden in Nederland ter beschikking te verkrijgen door middel
van het verrichten van diensten, tenzij ook in dat geval aan enkele aan de
Tweede coördinatierichtlijn ontleende voorwaarden wordt voldaan. In dit
gevai dienen zij ter uitvoering van de in de artikelen 18, eerste lid, en 20
Tcr bedoelde vereisten en procedure. Gelet op de belangen die deze wet
beoogt te beschermen, beperkt deze verbodsbepaling zich logischerwijs
tot het in het kader van artikel 1 Wtk 1992 bedoelde ter beschikking
verkrijgen van opvorderbare gelden. Ingeval de grensoverschrijdende
dienstverlening alleen het in Nederland verrichten van kredietuitzettingen
of beleggingen dan wel het verrichten van een van de andere werkzaam–
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1 De mogelijkheden om een vergunning als
bedoeld in artikel 5 (via artikel 36) Wtk
1992 respectievelijk een ontheffing als
bedoeld in artikel 78 Wtk 1992 te verkrijgen
zijn wel voorzien voor een buiten de
Gemeenschap gevestigde onderneming of
instelling.

heden betreft, is het verbod ex artikel 30, eerste lid, Wtk 1992, ook al
worden buiten Nederland gelden ter beschikking verkregen, dus niet van
toepassing. Mocht een onderneming of instelling niettemin gebruik willen
maken van de wederzijdse erkenning als voorzien in artikel 30, eerste,
voor wat betreft het ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden,
én tweede lid, voor wat betreft het verrichten van onder de wederzijdse
erkenning vallende werkzaamheden, Wtk 1992 dan zal zij in beide
gevallen de in het eerste lid voorziene notificatieprocedure moeten
doorlopen.

3.42 Met betrekking tot de laatste twee verbodsbepalingen worden
voor een goed begrip enkele aspecten nader toegelicht.

3.43 Om te beginnen wordt onderstreept dat een in een andere
Lid-Staat gevestigde onderneming of instelling het bedrijf van kredietin–
stelling in Nederland door middel van het vestigen van een bijkantoor
dan wel het grensoverschrijdend ter beschikking verkrijgen van opvor–
derbare gelden uitsluitend via de artikelen 29 en 30 Wtk 1992 kan uitoe–
fenen. Ter zake is niet voorzien in een parallelle mogelijkheid dat een
vergunning als bedoeld in artikel 5 Wtk 1992 respectievelijk een
ontheffing als bedoeld in artikel 78 Wtk 1992 kan worden verkregen'.
Hoewel een in een andere Lid-Staat gevestigde kredietinstelling alsdan
zelf een keuze zou kunnen maken, strookt een en ander niet met het
concept van «één communautair geldende bankvergunning». Bovendien
zou de taak en verantwoordelijkheid van de toezichthouder van de
Lid-Staat-van-herkomst ermee worden uitgehold. Immers de notificatie–
procedures - waarin de toezichthouder van de Lid-Staat-van-herkomst
een cruciale rol en ingeval van een bijkantoor zelfs goedkeurende verant–
woordelijkheid heeft - zouden alsdan achterwege blijven.

3.44 Daarnaast wordt opgemerkt dat de artikelen 29, eerste lid, en 30,
eerste lid, Wtk 1992 slechts het uitoefenen van het «bedrijf van krediet–
instelling» respectievelijk het «ter beschikking verkrijgen van, al dan niet
op termijn, opvorderbare gelden» als bedoeld in artikel 1 Wtk 1992
betreffen. In feite kan het dan gaan om twee activiteiten: het ter
beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden en/of het verrichten van
kredietuitzettingen of beleggingen. De Tweede coördinatierichtlijn
schrijft de Lid-Staten evenwel een ruimere wederzijdse erkenning voor.
Immers een kredietinstelling waaraan door de toezichthouder in een
andere Lid-Staat een vergunning is verleend en waarop door deze
toezichthouder in overeenstemming met de richtlijn toezicht wordt
gehouden, dient ingevolge artikel 18 Tcr de onder de wederzijdse
erkenning vallende activiteiten, voor zover haar bankvergunning dat niet
beperkt, ofwel door middel van een bijkantoor ofwel door middel van
grensoverschrijdend dienstverlening te mogen verrichten. Met deze
ruime wederzijdse erkenning is in het onderhavige wetsvoorstel in twee
opzichten rekening gehouden.

3.45 In de eerste plaats is op grond van de eerdere overweging
omtrent de taak en verantwoordelijkheid van de toezichthouder van de
Lid-Staat-van-herkomst in de artikelen 29, tweede lid, en 30, tweede lid,
Wtk 1992 voorzien dat het een erkende, in een andere Lid-Staat geves–
tigde kredietinstelling uitsluitend is toegestaan de in de respectievelijke
notificaties vermelde werkzaamheden in Nederland te verrichten.

3.46 Voorts is in de tweede plaats onderkend dat er mogelijk uit
hoofde van andere wetten inzake financiële instellingen, markten en
diensten eisen aan bepaalde onder de wederzijdse erkenning vallende
werkzaamheden worden gesteld. Alsdan is voorzien dat iedere uit een
andere Lid-Staat afkomstige en via de artikelen 29 en 30 Wtk 1992
erkende onderneming of instelling in het kader van die andere wetten
materieel wordt vrijgesteld van een eventuele vergunningplicht. Omtrent
dergelijke raakvlakken tussen de Tweede coördinatierichtlijn en andere
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wetten dan de Wet toezicht kredietwezen 1992 volgt in subparagraaf 4.6
een nadere uiteenzetting.

Ondernemingen of instel/ingen die buiten de Gemeenschap zijn
gevestigd

3.47 Met betrekking tot deze ondernemingen of instellingen is er ten
opzichte van de bestaande situatie in wezen niets gewijzigd. Ook voor
hen geldt dat zij het bedrijf van kredietinstelling op drie manieren in
Nederland kunnen uitoefenen. Indien het bedrijf van kredietinstelling
door middel van een dochterkredietinstelling wordt uitgeoefend, is het
verbod ex artikel 5 Wtk 1992 van toepassing. Wordt het bedrijf van
kredietinstelling via een Nederlands bijkantoor uitgeoefend, dan wordt in
artikel 36 Wtk 1992 het verbod ex artikel 5 Wtk 1992 van overeenkom–
stige toepassing verklaard. Ingeval door een buiten de Gemeenschap
gevestigde kredietinstelling grensoverschrijdend in Nederland diensten
worden verricht, is er, met het oog op de belangen die deze wet beoogt
te beschermen, alleen een noodzaak iets te regelen indien gelden van het
publiek worden aangetrokken. Een vergunningplicht uit hoofde van de
Wet toezicht kredietwezen 1992 is dan niet aan de orde. Evenals onder
de Wet toezicht kredietwezen 1978 kan worden volstaan met het verbod
in artikel 78 Wtk 1992 om gelden van het publiek aan te trekken.

3.48 Schematisch kan het verbodstelsel inzake het uitoefenen van het
bedrijf van kredietinstelling als volgt worden weergegeven.

Het verbodstelsel inzake het uitoefenen van het bedrijf van
kredietinstelling
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3.4 Regime voor financiële instellingen

3.49 In de Wet toezicht kredietwezen 1992 is een aantal bepalingen -
de artikelen 43 tot en met 49 - opgenomen ten behoeve van de in artikel
18, tweede lid, Tcr bedoelde financiële instellingen. Deze bepalingen
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1 Ingeval in de Wet toezicht kredietwezen
1992 dan wel in onderhavige memorie van
toelichting van dochtermaatschappij wordt
gesproken, wordt, overeenkomstig artikel 1,
eerste lid, onder n, Wtk 1992, gedoeld op
het begrip «dochtermaatschappij» als
omschreven in artikel 24a van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek

dienen uitsluitend en alleen inzoverre de Wet toezicht kredietwezen 1992
ook dient om bij te dragen aan de totstandkoming van een interne
bancaire markt. Dezerzijds wordt benadrukt dat bedoelde bepalingen als
zodanig voor de door onderhavige wet beoogde crediteurenbescherming
géén toegevoegde waarde hebben.

3.50 De introductie van een regime voor financiële instellingen
behoeft enige toelichting.

3.51 In het wordingsproces van de Tweede coördinatierichtlijn werd
onderkend dat sommige Lid-Staten hun banken toestaan om een grote
diversiteit aan activiteiten - veelal alle in de lijst van onder de weder–
zijdse erkenning vallende activiteiten - te ontplooien, terwijl andere
Lid-Staten het ontplooien van bepaalde activiteiten door de banken zelf
beperken. De praktijk in laatstgenoemde Lid-Staten is evenwel dat de
niet-toegestane activiteiten in nauw aan de banken gelieerde dochterin–
stellingen (kunnen/mogen) worden verricht. In samenhang hiermee moet
overigens worden bedacht dat het ook in eerstgenoemde Lid-Staten -
waaronder Nederland - voorkomt dat banken bepaalde activiteiten in
dochterinstellingen onderbrengen. De Lid-Staten hebben bij het bepalen
van de reikwijdte van de wederzijdse erkenning - zijnde het belangrijkste
instrument gericht op de totstandkoming van de interne bancaire markt -
met bedoelde praktijk rekening willen houden. In lijn daarmee heeft het
de Lid-Staten voor ogen gestaan het verrichten van een activiteit - mits
deze op de lijst van onder de wederzijdse erkenning vallende activiteiten
voorkomt - binnen de reikwijdte van de wederzijdse erkenning te
brengen ongeacht of die activiteit door middel van een afdeling binnen
of een dochterinstelling van een bank wordt verricht. In het kader van de
wederzijdse erkenning krijgen een afdeling «Leasing» en een dochterin–
stelling «Leasing B.V.» met andere woorden een gelijke behandeling.

3.52 In de Tweede coördinatierichtlijn is als volgt aan het boven–
staande vorm gegeven. In artikel 1, sub 6, Tcr zijn de desbetreffende
instellingen gedefinieerd. Daarbij is, gelet op de achterliggende
gedachte, vanzelfsprekend gerefereerd aan de in de bijlage van de
Tweede coördinatierichtlijn opgenomen lijst van onder de wederzijdse
erkenning vallende activiteiten. Een financiële instelling is «een onder–
neming die geen kredietinstelling is en waarvan de hoofdwerkzaamheid
bestaat in het verwerven van deelnemingen of in het uitoefenen van een
of meer van de onder 2 tot en met 12 van de lijst in de bijlage
opgenomen werkzaamheden». Vervolgens zijn in artikel 18, tweede lid,
Tcr aan deze financiële instellingen zodanige voorwaarden gesteld dat
een financiële instelling een zeer nauwe band met een kredietinstelling
heeft alsmede dat een financiële instelling adequaat onder toezicht staat.
Aldus wordt bewerkstelligd dat het materieel inderdaad geen verschil
maakt of één van de bedoelde werkzaamheden door een afdeling binnen
of door een dochterinstelling van een bank wordt verricht. Tenslotte is
bepaald dat alleen wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan
- waaromtrent de toezichthoudende autoriteiten een «attest» afgeven -
de mechanismen van de wederzijdse erkenning op een financiële
instelling van toepassing zijn.

3.53 Het regime voor financiële instellingen in de Wet toezicht
kredietwezen 1992 bestaat uit vier elementen: de definitie, de ondertoe–
zichtstelling en de notificatieprocedures voor «uitgaande» en
«inkomende» instellingen.

3.54 De definitie van «financiële instelling» in de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 komt sterk overeen met de definitie in de Tweede coördina–
tierichtlijn, met dien verstande dat in eerstgenoemde definitie meteen is
vastgelegd dat het een dochtermaatschappij' van één of meer kredietin–
stellingen betreft. Door deze aan de voorwaarden in de Tweede coördi–
natierichtlijn ontleende kwalificatie meteen in de definitie in artikel 1,
eerste lid, onder c, Wtk 1992 op te nemen, wordt op voorhand duidelijk
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1 In Annex D bij de memorie van toelichting
zijn een transponeringstabel Wtk 1 978
= = > Wtk 1992 en een transponerings–
tabel Wtk 1992 = = > Wtk 1978
opgenomen, terwijl in Annex E bij de
memorie van toelichting een transpone–
ringstabel Tcr = = > Wtk 1992 en een
transponeringstabel Wtk 1992 = = > Tcr
zijn opgenomen

dat de Wet toezicht kredietwezen 1992 niet voor iedere onderneming of
instelling, die het bedrijf maakt van een of meer van de genoemde activi–
teiten, regelen bevat. Daarbij wordt echter aangetekend dat de Wet
toezicht kredietwezen 1992 de mogelijkheden van de Tweede coördina–
tierichtlijn pas van toepassing laat zijn op financiële instellingen wanneer
aan een groot aantal eisen wordt voldaan. Deze eisen gaan aanzienlijk
verder dan die welke gelden voor het kwalificeren als dochtermaat–
schappij. Bedoelde eisen worden in subparagraaf 4.5 nader belicht.

3.55 De ondertoezichtstelling zoals voorzien in de artikelen 43 tot en
met 45 Wtk 1992 is facultatief geformuleerd. Immers alleen ingeval een
financiële instelling van de wederzijdse erkenning in de Tweede coördi–
natierichtlijn wil profiteren, is voorzien dat zij aan de gestelde
voorwaarden moet voldoen en zelf onder toezicht moet staan. Wenst een
financiële instelling niet te profiteren van de mogelijkheden in de Tweede
coördinatierichtlijn dan is er uit hoofde van de Wet toezicht kredietwezen
1992 - een financiële instelling verkrijgt immers per definitie geen
gelden ter beschikking - geen enkele ratio voor de in artikel 43 Wtk 1992
bedoelde ondertoezichtstelling. De financiële instelling kiest dus zelf voor
ondertoezichtstelling; de Bank verleent met het uitoefenen van toezicht
de financiële instelling in zekere zin alleen maar een dienst. Een en ander
is ook in de Wet toezicht kredietwezen 1992 tot uiting gebracht. Zo kan
een financiële instelling een verklaring van ondertoezichtstelling alleen
maar verkrijgen ten behoeve van het in een andere üd-Staat uitoefenen
van haar bedrijf. Voorts zal een verklaring van ondertoezichtstelling in
beginsel onmiddellijk worden ingetrokken wanneer niet langer aan de
gestelde voorwaarden dan wel de in acht te nemen toezichtvereisten
wordt voldaan. Hiermee houdt verband dat er niet zoals bij kredietinstel–
lingen middelen zijn voorzien om bij financiële instellingen corrigerend
op te treden. (Dit betekent overigens niet dat de desbetreffende finan–
ciële instelling haar activiteiten moet staken. Het betekent alleen maar
dat die financiële instelling niet langer van de mogelijkheden van de
Tweede coördinatierichtlijn kan profiteren.)

3.56 De notificatieprocedures voor «uitgaande» respectievelijk
«inkomende» financiële instellingen zijn mutatis mutandis gelijk aan die
voor kredietinstellingen.

3.5 Opbouw van de Wet toezicht kredietwezen 1992

3.57 De Wet toezicht kredietwezen 1992 is ten opzichte van de Wet
toezicht kredietwezen 1978 ook qua opbouw ingrijpend gewijzigd.
Daarbij is de onderverdeling in hoofdstukken, afdelingen en paragrafen
zo gekozen dat gemakkelijk inzicht in de opbouw en inhoud van de wet
kan worden verkregen. Aldus heeft ondergetekende de toegankelijkheid
van de Wet toezicht kredietwezen 1992 - ondanks de complexe aard van
de wijzigingen en de toename van het aantal bepalingen - willen bevor–
deren. De opbouw van de Wet toezicht kredietwezen 1992 is in het
hiernavolgende overzicht weergegeven.'
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Overzicht van de Wet toezicht kredietwezen 1992

Hoofdstuk Afdeling Paragraaf Artikel(en)

IV

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Inleidende bepalingen

Kredietinstellingen die in
Nederland zijn gevestigd

Kredietinstellingen die in een
andere Lid-Staal zijn gevestigd

Kredietinstellingen die buiten
de Gemeenschai– ^ijn
gevestigd

Het uitoefenen van het bedrijf
van financiële instelling in een
andere Lid-Staat door
financiële instellingen die in
Nederland zijn gevestigd

Het uitoefenen van het bedrijf
van financiële instelling in
Nederland door financiële
instellingen die in een andere
Lid-Staat zijn gevestigd

Register

Informatie-inwinning,
geheimhouding en
informatie-uitwisseling

Liquidatie

Noodregeling

Betrekkingen met derde
landen

1 Toegang tot het uitoefenen van het
bedrijf van kredietinstelling

2 Het uitoefenen van het bedrijf van
kredietinstelling in een andere
Lid-Staat

3 Toezicht op het uitoefenen van het
bedrijf van kredietinstellingen

1 Toegang tot het uitoefenen van het
bedrijf van kredietinstelling in
Nederland

2 Toezicht op het uitoefenen van het
bedrijf van kredietmstelling in
Nederland

1 Toegang tot het uitoefenen van het
bedrijf van kredietinstelling in
Nederland

2 Toezicht op het uitoefenen van
het bedrijf van kredietinstelling in
Nederland

1 Informatie-inwinning

2 Geheimhouding

3 Informatie-uitwisseling

1 Definities
2 Uitoefening van toezicht door de

Bank
3 Bijzondere bepalingen met

betrekking tot bijkantoren

1 Algemeen
2 Aanvragen van de vergunning
3 Vergunningvereisten
4 Bijzondere maatregelen
5 Intrekken van de vergunning

Bijkantoor
Verrichten van diensten

1 Algemene bepalingen
2 Montair toezicht
3 Solvabiliteitstoezicht
4 Liquiditeitstoezicht
5 Toezicht op de administratieve

organisatie
6 Structuurtoezicht
7 Bijzondere maatregelen
8 Jaarrekenmg

1 Bijkantoor
2 Verrichten van diensten
3 Bijzondere bepalingen

1 Toezicht
2 Bijzondere maatregelen
3 Boekhouding en verslaglegging

1 Algemeen
2 Vergunning

1 Toezicht
2 Bijzondere maatregelen
3 Boekhouding en verslaglegging

1 Ondertoezichtstelling
2 Bijkantoor
3 Verrichten van diensten

1 Bijkantoor
2 Verrichten van diensten

1 Informatie-inwinning door de Bank
bij nietgeregistreerde
ondernemingen en instellingen

2 Informatie-inwinning door de Bank
ten behoeve van haar toezicht op
kredietinstellingen en financiële
instellingen

3 Verificatie ter plaatse
4 Bijzondere bepalingen

Artikel 1
Artikelen 2-3

Artikel 4

Artikelen 5-6
Artikel 7
Artikelen 8-11
Artikelen 12-13
Artikel 14

Artikel 15
Artikel 16

Artikel 1 7
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21

Artikelen 22-25
Artikelen 26-27
Artikel 28

Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31

Artikel 32
Artikel 33
Artikelen 34-35

Artikel 36
Artikelen 37-38

Artikel 39
Artikel 40
Artikelen 41-42

Artikelen 43-45
Artikel 46
Artikel 47

Artikel 48
Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikelen 52-55

Artikelen 56-57
Artikelen 58-59

Artikel 60

Artikelen 61-63

Artikel 64

Artikelen 65-75

Artikelen 76-77

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 665, nr. 3 26



Hoofdstuk Afdeling Paragraaf Artikel(en)

XII Bijzondere bepalmgen

XIII Beroep

XIV Wijziging van andere wetten

XV Overgangs– en slotbepalingen

1 Verbod op het ter beschikking
verkrijgen van opvorderbare gelden
van het publiek

2 Bescherming van het woord «bank»
3 Collectieve garantieregeling
4 Minimumconditieregeling
5 Kosten van de toezichttaken
6 Publicaties en verslagen
7 Aanwijzingsrecht van de minister

van Financiën

Artikel 78

Artikel 79
Artikel 80
Artikel 81
Artikel 82
Artikelen 83-84
Artikel 85

Artikel 86

Artikelen
87-106

Artikelen
107-114

1 Voor een overzicht wordt overigens
verwezen naar Annex D waarin een transpo–
neertabel Tcr = = > Wtk 1992 is
opgenomen.

4 Implementatie van de Tweede coördinatierichtlijn

4.1 Het behoeft geen betoog dat de meeste nieuwe bepalingen in de
Wet toezicht kredietwezen 1992 voortvloeien uit de tenuitvoerlegging
van de Tweede coördinatierichtlijn. Ondergetekende zal derhalve
uitvoerig ingaan op de bepalingen in de Wet toezicht kredietwezen 1992
door middel waarvan de Tweede coördinatierichtlijn is geïmplemen–
teerd.1

4.1 Toezichtvereisten

4.2 De Tweede coördinatierichtlijn draagt - zoals in subparagraaf 2.3
reeds aan de orde kwam - met betrekking tot een viertal toezichtver–
eisten bij aan de minimumharmonisatie. Daarnaast leveren de vereisten
uit hoofde van de Eigen-vermogenrichtlijn en de Solvabiliteitsratio–
richtlijn een wezenlijke bijdrage aan die minimumharmonisatie. Hieronder
volgt een nadere uiteenzetting omtrent de wijze waarop deze vereisten in
het kader van de Wet toezicht kredietwezen 1992 zullen worden
geïmplementeerd. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat het
Lid-Staat-van-herkomst-toezicht met zich brengt dat de Wet toezicht
kredietwezen 1992 de bedoelde vereisten alleen oplegt aan in Nederland
gevestigde kredietinstellingen.

Beginvermogen

4.3 Met betrekking tot het ingevolge de Tweede coördinatierichtlijn
vereiste beginvermogen van een kredietinstelling speelt een aantal
bepalingen in de Wet toezicht kredietwezen 1992 een rol.

4.4 De in het kader van de vergunningverlening gestelde eis dat er een
zeker minimum beginvermogen aanwezig moet zijn, wordt reeds door de
Eerste coördinatierichtlijn voorgeschreven. In de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 is dit vergunningvereiste deels in artikel 8, eerste lid, onder
a, en deels in artikel 10, eerste lid, verwoord. Deze eis heeft met de
Tweede coördinatierichtlijn waar het de omvang en de samenstelling van
het beginvermogen betreft een nadere invulling gekregen.

4.5 De omvang van het beginvermogen mag volgens artikel 4, eerste
lid, Tcr niet minder dan 5 miljoen Ecu bedragen. Dit minimum bedrag
aan eigen vermogen zal krachtens artikel 10, tweede lid, Wtk 1992 door
de Bank worden vastgesteld. Ter zake is het de bedoeling van de Bank
om conform de Tweede coördinatierichtlijn te bepalen dat het minimum
bedrag een met 5 miljoen Ecu overeenkomende omvang in guldens
heeft. Voor de goede orde wordt erop gewezen dat het minimum bedrag
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thans uit hoofde van de Wet toezicht kredietwezen 1978 5 miljoen
gulden bedraagt. Er zal dus sprake zijn van een ruime verdubbeling van
het onderhavige vergunningvereiste.

4.6 De toegestane samenstelling van het beginvermogen is via artikel
1, sub 11, Tcr nader omschreven. Het beginvermogen mag uitsluitend
bestaan uit - een combinatie van - de vermogenbestanddelen genoemd
in artikel 2, eerste lid, sub 1 en 2, van de Eigen-vermogenrichtlijn.
Hiertoe zijn met name te rekenen het gestorte kapitaal en bepaalde
reserves. Deze eisen aan de samenstelling van het beginvermogen zullen
tezamen met de minimumomvang van het beginvermogen door de Bank
worden vastgesteld. Artikel 10, vierde lid, Wtk 1992 voorziet er namelijk
in dat bij de vaststelling van het bedrag wordt bepaald welke vermogen–
bestanddelen - rekeninghoudende met de rechtsvorm waarin het bedrijf
van kredietinstelling wordt uitgeoefend - tot het beginvermogen mogen
worden gerekend.

4.7 De Tweede coördinatierichtlijn geeft de Lid-Staten in artikel 4,
tweede lid, met inachtneming van enkele voorwaarden de optie om voor
een bijzondere categorie kredietinstellingen een lagere minimale omvang
van het beginvermogen te hanteren. Deze optie zal worden aangegrepen
waar het de bijzondere categorie - of in termen van de wet «onder–
scheiden groep» - van kredietinstellingen betreft die in hoofdzaak hun
bedrijf maken van het verlenen van bemiddeling bij de handel in effecten
ter beurze - voorheen de zogenaamde effectenkredietinstellingen. De
mogelijkheid hiertoe is dan ook in artikel 10, derde lid, Wtk 1992
opgenomen. Het voornemen is om het minimum bedrag als bedoeld in
artikel 10, eerste lid, Wtk 1992 voor deze categorie kredietinstellingen
op een met 2,5 miljoen Ecu overeenkomende bedrag in guldens vast te
stellen. In vergelijking met het bestaande minimum bedrag van 2,5
miljoen gulden, gaat het voor deze kredietinstellingen dan om eenzelfde
aanscherping (verdubbeling) van het vereiste als voor de overige krediet–
instellingen.

4.8 De Tweede coördinatierichtlijn bppaalt voorts in artikel 10, eerste
lid, dat het eigen vermogen van een kredietinstelling nimmer kleiner mag
worden dan het vereiste aanvangsvermogen. Indachtig de totstand–
koming van deze bepaling wordt deze zo geïnterpreteerd dat de aan de
omvang en de samenstelling van het beginvermogen gestelde eisen niet
alleen ten tijde van de vergunningverlening aan een kredietinstelling,
maar evenzeer gedurende het gehele bestaan van de desbetreffende
kredietinstelling gelden. In de Wet toezicht kredietwezen 1992 is dit
continue karakter van de eisen vorm gegeven door in artikel 14, eerste
lid, onder c, het niet voldoen aan de eisen als intrekkingsgrond voor de
vergunning aan te merken. Voorts heeft de Bank ingevolge artikel 13
(onder a) Wtk 1992 de bevoegdheid een kredietinstelling een aanwijzing
te geven gericht op het alsnog voldoen aan de eisen. Zie tevens de
toelichting bij artikel 13 Wtk 1992.

4.9 De in de Tweede coördinatierichtlijn geformuleerde eis dat een
kredietinstelling continu over een beginvermogen met een bepaalde
samenstelling en omvang moet beschikken, is in beginsel ook op reeds
bestaande kredietinstellingen van toepassing. De diverse Lid-Staten
kennen thans evenwel kredietinstellingen die niet aan deze aange–
scherpte eis voldoen. Omdat dergelijke kredietinstellingen op zich
solvabel opereren en er bovendien geen belang mee gediend is om hun
vergunning in te trekken, voorziet artikel 10, tweede tot en met vierde lid,
Tcr in de nodige overgangsbepalingen. De hoofdlijn bij deze overgangs–
bepalingen is dat voor de kredietinstellingen die thans niet over het
voorgeschreven beginvermogen beschikken, geldt dat hun eigen
vermogen niet kleiner mag worden dan het hoogste bedrag dat het sinds
de kennisgevingsdatum van de Tweede coördinatierichtlijn heeft bereikt.
De gedachte daarbij is dat de bedoelde kredietinstellingen in de loop van
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de tijd naar de vereiste minimum omvang van het beginvermogen zullen
toegroeien. Dit overgangsregime zal door de Bank op basis van het
bepaalde in artikel 10, eerste en tweede lid, Wtk 1992 vorm worden
gegeven. Naar verwachting zullen diverse in Nederland gevestigde
kredietinstellingen van het overgangsregime gebruik maken.

4.10 De Tweede coördinatierichtlijn onderkent in artikel 10, vijfde lid,
dat er zich met betrekking tot een kredietinstelling te rechtvaardigen
omstandigheden kunnen voordoen waarin het niet meer mogelijk is aan
de eisen omtrent de omvang en/of de samenstelling van het beginver–
mogen te voldoen. Alsdan kan die kredietinstelling voor een beperkte tijd
worden toegestaan van de eisen af te wijken. De mogelijkheid om in zo'n
situatie inderdaad toe te staan dat van de vereisten wordt afgeweken,
wordt door het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, Wtk 1992 voorzien.
Daarbij dient evenwel te worden aangetekend dat het aldaar bepaalde
maar in incidentele gevallen kan worden ingeroepen. De betrokken
kredietinstelling zal - zo wordt uit de Tweede coördinatierichtlijn
opgemaakt - óf op korte termijn weer aan de eisen moeten kunnen
voldoen óf doende moeten zijn haar werkzaamheden geleidelijk te beëin–
digen.

Gekwalificeerde deelnemingen in kredietinstellingen

4.11 De Tweede coördinatierichtlijn stelt regels met betrekking tot
gekwalificeerde deelnemingen in kredietinstellingen. Een summiere
beschrijving daarvan is reeds in subparagraaf 2.3 aan de orde geweest.
Op deze plaats zal meer in detail worden aangegeven hoe het bepaalde
in de artikelen 5 en 11 Tcr in de Wet toezicht kredietwezen 1992 is
verwerkt.

4.12 Alvorens evenwel daartoe over te gaan wordt om te beginnen
eerst stilgestaan bij het begrip «gekwalificeerde deelneming». De
Tweede coördinatierichtlijn en de Wet toezicht kredietwezen 1992
definiëren dit begrip in artikel 1, sub 10, respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder m. Bij de verwerking van de genoemde definitie in de Wet
toezicht kredietwezen 1992 hebben twee overwegingen een rol
gespeeld.

4.13 Het betreft in de eerste plaats het kwalificerende element in de
definitie in artikel 1, eerste lid, onder m, Wtk 1992: te weten het
percentage van 5 procent. Dit percentage is lager dan het percentage
van 10 procent dat in artikel 1, sub 10, Tcr wordt gehanteerd. De achter–
grond voor het handhaven van het percentage van 5 procent is dat het -
mede met het oog op de goede ervaringen in de toezichtpraktijk alsmede
op de voortschrijdende schaalvergroting in het bedrijfsleven - van belang
wordt geacht om bijtijds in de gelegenheid te zijn een oordeel te vormen
over de houder van een gekwalificeerde deelneming in een kredietin–
stelling.' Deelnemingen van kredietinstellingen in andere ondernemingen
of instellingen zijn echter van een geheel andere orde. Derhalve kan met
betrekking tot laatstbedoelde deelnemingen artikel 1, eerste lid, sub 10,
Tcr dus wel worden gevolgd. Dit is gebeurd door artikel 22, eerste lid,
onder b, Wtk 1992 alleen betrekking te laten hebben op gekwalificeerde
deelnemingen die 10 procent of meer bedragen.2

4.14 Daarnaast betreft het de tweedeling die in de definitie in artikel
1, sub 10, Tcr zit besloten. Het eerste deel - het bezitten in een onder–
neming of instelling van meer dan 5 procent van het kapitaal of van de
stemrechten - is te beschouwen als de kern. Het tweede deel van de
omschrijving is erop gericht om ook de situaties te omvatten die de facto
met het bezitten van meer dan 5 procent van het kapitaal of van de
stemrechten vergelijkbaar zijn. Daarbij gaan de gedachten uit naar: het

zie ookaiinea4.ig inzetten van stromannen, het werken met stemovereenkomsten met een
zie ook aiinea 4.27 meer permanent karakter of het beschikken over het recht om
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1 Met referte aan hetgeen met betrekking
tot een dochtermaatschappij geldt
ingevolge artikel 24a Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, zal de situatie waarin
een natuurlijke persoon of een rechts–
persoon meer dan 5 procent van de
bestuurders of commissarissen kan
benoemen of ontslaan op grond van de
zinsnede «het kunnen uitoefenen van een
daarmee vergelijkbare zeggenschap» ook
als een gekwalificeerde deelneming in de
zin van artikel 1, eerste lid, onder m, Wtk
1992 worden aangemerkt.

bestuurders te benoemen of te ontslaan. Overwegende dat deze notie
besloten ligt in het reeds operationele en veelomvattende begrip «verge–
lijkbare zeggenschap» in artikel 25 Wtk 1978, is er voor gekozen het
tweede deel van de definitie in artikel 1, sub 10, Tcr met «het... kunnen
uitoefenen van een daarmee vergelijkbare zeggenschap» naar de
definitie in artikel 1, eerste lid, onder m, Wtk 1992 te vertalen.'

4.15 Aldus luidt het begrip «gekwalificeerde deelneming» in artikel 1,
eerste lid, onder m, Wtk 1992 als volgt: een rechtstreeks of middellijk
belang van meer dan 5 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van
een onderneming of instelling, of het rechtstreeks of middellijk kunnen
uitoefenen van meer dan 5 procent van de stemrechten in een onder–
neming of instelling, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen
van een daarmee vergelijkbare zeggenschap.

4.16 De Tweede coördinatierichtlijn bepaalt in artikel 5 dat een
vergunning niet eerder kan worden verleend dan nadat de toezichthouder
in kennis is gesteld van de identiteit van de houders van gekwalificeerde
deelnemingen in de betrokken onderneming of instelling en de omvang
van die gekwalificeerde deelnemingen. Dit vereiste is in artikel 7, tweede
lid, onder c, Wtk 1992 opgenomen. Naast deze verplichting om infor–
matie te verschaffen, dient de toezichthouder zich ingevolge artikel 5 Tcr
bovendien te vergewissen van de geschiktheid van de betrokken
houders. In artikel 8, eerste lid, onder d, Wtk 1992 is dit vertaald door te
bepalen dat de Bank een vergunning weigert wanneer zij van oordeel is
dat ingevolge een gekwalificeerde deelneming van een invloed op het
beleid van de onderneming of instelling sprake is of zou kunnen zijn, die
in strijd is met een gezond bankbeleid. Hierbij wordt volledigheidshalve
aangetekend dat een houder van een gekwalificeerde deelneming in een
kredietinstelling tevens een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in
artike!23 Wtk 1992behoeft.

4.17 De Tweede coördinatierichtlijn bevat in artikel 11 enkele
bepalingen die ertoe dienen dat de toezichthouder continu op de hoogte
wordt gehouden omtrent het houden van gekwalificeerde deelnemingen
in kredietinstellingen. In samenhang daarmee moet de toezichthouder
voorts continu de geschiktheid van de houders blijven beoordelen.

4.18 In artikel 11, eerste lid, Tcr is voorzien dat een ieder die
voornemens is om een gekwalificeerde deelneming te verwerven of een
gekwalificeerde deelneming zodanig te vergroten dat bepaalde drempels
- 20, 33 of 50 procent en het zijn van dochtermaatschappij - worden
overschreden, dit aan de toezichthouder moet melden. De toezicht–
houder kan vervolgens tegen het voornemen bezwaar maken indien hij,
gelet op de gezonde en prudente bedrijfsvoering oftewel een gezond
bankbeleid van de kredietinstelling, niet overtuigd is van de geschiktheid
van degene die het voornemen heeft. Aan deze verplichtingen is gestalte
gegeven in artikel 23, eerste en tweede lid, Wtk 1992. Het is een ieder
verboden, anders dan na verkregen verklaring van geen bezwaar, een
gekwalificeerde deelneming in een kredietinstelling te houden, te
verwerven of te vergroten dan wel enige zeggenschap verbonden aan
een gekwalificeerde deelneming in een kredietinstelling uit te oefenen.
Bij de beoordeling van een aanvraag voor zo'n verklaring van geen
bezwaar wordt onder meer bezien of de handeling zou leiden of zou
kunnen leiden tot een invloed op het beleid van de betrokken kredietin–
stelling, die in strijd is met een gezond bankbeleid.

4.19 Hierbij worden dezerzijds twee kanttekeningen geplaatst. In de
eerste plaats is er niet voor geopteerd om de hiervoor genoemde
drempels uit de richtlijn over te nemen. De reden hiervoor is dat het
vanuit zowel het «gezond bankbeleidx– als het «ongewenste ontwikkeling
van het kredietwezen»-criterium van belang wordt geacht een goed zicht
te hebben op al degenen die ingevolge een gekwalificeerde deelneming
zeggenschap in een kredietinstelling kunnen uitoefenen alsmede op de
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omvang van de zeggenschap die zij kunnen uitoefenen. Achtergrond is
dat verschuivingen die niet leiden tot overschrijdingen van de drempels
en die ingevolge de richtlijn niet behoeven te worden gemeld toch tot
wezenlijke veranderingen in de relatieve zeggenschapsverhoudingen
kunnen leiden. Aangezien dergelijke relatieve zeggenschapsverhoudingen
mede in beschouwing (kunnen) worden genomen bij het verlenen van
verklaringen van geen bezwaar, hecht ondergetekende er aan de
bestaande regeling dat iedere verwerving of vergroting een verklaring
van geen bezwaar vereist te handhaven. Daarbij moet overigens worden
bedacht dat de hierbedoelde gekwalificeerde deelnemingen in de praktijk
niet zodanig vaak van omvang veranderen dat aldus een onevenredig
grote administratieve last aan houders van dergelijke deelnemingen
wordt opgelegd. In de tweede plaats wordt erop gewezen dat het verbod
ex artikel 23, eerste lid, Wtk 1992 ook het houden van een gekwalifi–
ceerde deelneming betreft. De reden dat hiertoe is overgegaan vloeit
voort uit artikel 11, vijfde lid, Tcr. Daar wordt namelijk gesteld dat
wanneer het de toezichthouder blijkt dat een houder van een gekwalifi–
ceerde deelneming het voeren van een gezond bankbeleid door de
kredietinstelling zou kunnen belemmeren of belemmert, hij maatregelen
moet kunnen nemen om daar een einde aan te maken. Deze bepaling is
ook op bestaande houders van gekwalificeerde deelnemingen van
toepassing. Derhalve ziet het genoemde verbod niet uitsluitend op het
verwerven doch ook op het houden van gekwalificeerde deelnemingen.

4.20 In artikel 11, tweede lid, Tcr wordt aan de toezichthouder in het
kader van zijn beoordeling van een voorgenomen verwerving of
vergroting van een gekwalificeerde deelneming de plicht opgelegd om
toezichthoudende autoriteiten van andere Lid-Staten te raadplegen.
Welke toezichthoudende autoriteit wordt geraadpleegd, is, zo blijkt uit
genoemde bepaling, afhankelijk van de bestaande en voorgenomen
vermogens– of zeggenschapsbanden. Aan een en ander zal gevolg
worden gegeven in het kader van artikel 2, tweede lid, Wtk 1992, waarin
aan de Bank wordt opgedragen in voorkomende gevallen een collega–
toezichthouder in een andere Lid-Staat te consulteren (zie ook subpara–
graaf 4.4).

4.21 In artikel 11, derde lid, Tcr wordt vervolgens voorzien in een
meldingsplicht voor de houder van een gekwalificeerde deelneming in
geval deze zijn deelneming vermindert. Ook dan dienen de eerderge–
noemde drempels maar dan bij het «onderschrijden» - in acht genomen
te worden. Aangezien het hier gaat om een afname van de mogelijkheid
om in een kredietinstelling invloed uit te oefenen en een vermindering
van een gekwalificeerde deelneming elders altijd tot een verwerving of
vergroting van een deelneming zal leiden, heeft deze meldingsplicht
slechts een geringe toegevoegde waarde. Daarom is er in artikel 25,
eerste lid, Wtk 1992 mee volstaan precies de richtlijnverplichting over te
nemen - inclusief de te onderschrijden drempels. Mutatis mutandis gaat
hetzelfde op voor de in artikel 11, vierde lid, Tcr voorziene meldingsplicht
voor kredietinstellingen. Derhalve is ook hier de richtlijnverplichting
simpelweg in artikel 25, tweede lid, Wtk 1992 overgenomen.

4.22 In artikel 11, vijfde lid, Tcr wordt tenslotte geformuleerd dat de
toezichthouder zich continu ervan moet blijven vergewissen of een
houder van een gekwalificeerde deelneming geschikt is. Immers ingeval
de toezichthouder moet concluderen dat een houder van een gekwalifi–
ceerde deelneming het voeren van een gezond bankbeleid door de
kredietinstelling zou kunnen belemmeren of belemmert - en dus
ongeschikt blijkt - dient hij maatregelen te nemen om daar een einde aan
te maken. Een soortgelijke situatie ontstaat voorts ingeval een gekwalifi–
ceerde deelneming is verworven of vergroot zonder voorafgaande
kennisgeving. Alsdan bieden de artikelen 23, vierde, vijfde en zesde lid,
plus 24, zevende lid, Wtk 1992 de nodige mogelijkheden om corrigerend
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1 Dit kan aan de hand van een eenvoudig
voorbeeld worden geïllustreerd. Stel een
relatief kleine bank heeft een eigen
vermogen van f 100 mln en wenst een
belang te verwerven van f 50 mln in het
eigen vermogen groot f 2 500 mln. van een
niet-financiële onderneming Dit belang
bedraagt slechts 2 procent van het eigen
vermogen van de desbetreffende onder–
neming Het belang is derhalve niet aan te
merken als een gekwalificeerde deelneming.
Niettemin overschrijdt het belang van f 50
mln. de limiet van 1 5 procent van het eigen
vermogen - zijnde f 1 5 mln - van de
kredietinstelling
2 Ter zake wordt voor een goed begrip ook
verwezen naar alinea 581

op te treden. De bedoelde maatregelen lopen uiteen van de verplichting
tot het ongedaan maken van een handeling, het vorderen van vernie–
tiging van besluiten tot het wijzigen of intrekken van verklaringen van
geen bezwaar. Ter zake wordt evenwel verwezen naar de behandeling
van het stelsel van verklaringen van geen bezwaar in subparagraaf 5.6.

Deelnemingen van kredietinstellingen

4.23 De Tweede coördinatierichtlijn bevat eveneens bepalingen inzake
de gekwalificeerde deelnemingen - zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste
lid, sub 10, Tcr - van kredietinstellingen in andere ondernemingen of
instellingen. De uit hoofde van artikel 12 Tcr aan dergelijke deelne–
mingen te stellen beperkingen zijn in subparagraaf 2.3 kort samengevat.

4.24 Met betrekking tot het bepaalde in artikel 12 Tcr wordt er hier op
gewezen dat daarmee bedoeld is het risico van een kredietinsteiling
ingevolge min of meer permanente belangen in niet-financiële onderne–
mingen of instellingen aan banden te leggen, dit met het oog op de
solvabiliteit van de kredietinstelling. De daarbij gehanteerde limieten
refereren dan ook aan het eigen vermogen van de kredietinstelling.
Tegen deze achtergrond bestaat de indruk dat in artikel 12 Tcr abusie–
velijk wordt gesproken van gekwalificeerde deelnemingen van kredietin–
stellingen. Immers ook een niet-gekwalificeerde deelneming van een
kredietinstelling kan in beginsel een grotere omvang hebben dan 15
procent van het eigen vermogen van die kredietinstelling.' Gelet op de
bedoeling van artikel 12 Tcr dienen logischerwijs ook dan de voorziene
limiteringen in acht genomen te worden. Derhalve heeft de tenuitvoer–
legging van artikel 12 Tcr betrekking op alle deelnemingen van kredietin–
stellingen.

4.25 De onderhavige vereisten zijn in de Wet toezicht kredietwezen
1992 op twee manieren geïmplementeerd.

4.26 Aangezien het hier in wezen gaat om bedrijfseconomische eisen
in het belang van de solvabiliteit - de omvang van bepaalde uitzettingen
wordt immers in verhouding tot het eigen vermogen van de kredietin–
stelling beperkt - is er in het kader van het solvabiliteitstoezicht een
expliciet aanknopingspunt voorzien om ter zake richtlijnen te geven.
Dienaangaande wordt gewezen op artikel 19, derde lid, onder a, 4) en 5),
onder b, 4), en onder c, 4), Wtk 1992. Aldus zal het bepaalde in artikel
12, eerste tot en met achtste lid, Tcr door middel van de bedrijfsecono–
mische richtlijnen als bedoeld in artikel 19 Wtk 1992 worden geïmple–
menteerd. Met betrekking tot deelnemingen van banken in andere onder–
nemingen zullen deze bedrijfseconomische richtlijnen behelzen dat zij
individueel niet meer dan 15 en gezamenlijk niet meer dan 60 procent
van het eigen vermogen van een bank mogen bedragen. Daarnaast zullen
de bedrijfseconomische richtlijnen ook de uitzonderingen in artikel 12
Tcr bevatten: bij voorbeeld inzake deelnemingen in banken, deelne–
mingen in verzekeringsmaatschappijen, bestaande deelnemingen,
etcetera.2

4.27 Daar het onder meer om gekwalificeerde, 10 procent of meer
bedragende deelnemingen van kredietinstellingen gaat, is er voorts in het
kader van het structuurtoezicht een extra beoordelingscriterium bij het
verlenen van de benodigde verklaring van geen bezwaar geïntroduceerd.
Artikel 22, tweede lid, onder a, Wtk 1992 bepaalt dat de Bank het
houden, verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming
door een kredietinstelling beoordeelt op eventuele strijd met de richt–
lijnen als bedoeld in artikel 19, derde lid, onder a, 4) en 5), onder b, 4),
en onder c, 4), Wtk 1992. Ingeval er sprake is van een door een krediet–
instelling voorgenomen deelneming die buiten de mogelijkheden in
artikel 12, eerste tot en met achtste lid, Tcr valt - tezijnertijd neergelegd
in de bedoelde bedrijfseconomische richtlijnen - kan een aangevraagde
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' De in artikel 12 Tcr gestelde eisen zullen
vanzelfsprekend ook in de Lid-Staten die
meer «banques d'affaires»-achtige krediet–
instellingen kennen, moeten worden
opgelegd. Om met name die kredietinstel–
lingen de gelegenheid te bieden zich aan de
nieuwe eisen aan te passen, is in artikel 12,
zevende lid, Tcr een aanpassingstermijn van
10 jaar voorzien.

verklaring van geen bezwaar dus niet worden verleend. Het betreft hier
een verbijzondering van de beoordeling van de Bank ingevolge artikel 22,
tweede lid, onder b, Wtk 1992 of mogelijk sprake is van strijd met een
gezond bankbeleid.

4.28 Met betrekking tot de uit hoofde van artikel 12 Tcr te stellen
beperkingen hecht ondergetekende er aan twee aspecten te
benadrukken. Ten eerste betekent de uitzondering op de beperkingen
waar het gekwalificeerde deelnemingen van kredietinstellingen in verze–
keringsmaatschappijen betreft - zie artikel 12, derde lid, Tcr - dat de
Tweede coördinatierichtlijn in onderhavig opzicht geen belemmering voor
de samenwerking tussen banken en verzekeraars overeenkomstig het
geliberaliseerde structuurbeleid opwerpt. Ten tweede vormen de beper–
kingen als zodanig een ondersteuning voor het in Nederland - mede
vanuit de bedrijfseconomisch-toezichtoptiek– gevoerde beleid inzake de
mogelijkheden voor banken om deelnemingen in niet-financiële onderne–
mingen of instellingen te verwerven.1

Toezicht op de administratieve organisatie

4.29 In artikel 13, tweede lid, Tcr wordt aan de toezichthouder in de
Lid-Staat van herkomst uitdrukkelijk de taak toebedeeld om erop toe te
zien dat kredietinstellingen over een goede administratieve en boekhoud–
kundige organisatie en adequate interne controleprocedures beschikken.
De wijze waarop en de mate waarin aan deze taak invulling wordt
gegeven, wordt aan de Lid-Staten overgelaten.

4.30 De Wet toezicht kredietwezen 1992 geeft ingevolge de Tweede
coördinatierichtlijn op drie plaatsen uitdrukkelijk een wettelijke basis aan
het toezien op de administratieve organisatie - met inbegrip van de
financiële administratie en de interne controle-van kredietinstellingen.
Daarbij heeft in beginsel de volgende gedachte als uitgangspunt
gediend: willen kredietinstellingen hun werkzaamheden verantwoord
kunnen verrichten, dan moeten zij over een adequate administratieve
organisatie als boven bedoeld beschikken.

4.31 Allereerst dient een vergunningaanvraag ingevolge artikel 7,
tweede lid, onder f, Wtk 1992 onder meer vergezeld te gaan van
gegevens omtrent de voorziene administratieve organisatie met inbegrip
van de financiële administratie en interne controle. De Bank zal onder
meer op basis van deze gegevens beoordelen of de desbetreffende
onderneming of instelling wel in staat geacht mag worden om te voldoen
aan de uit hoofde van het toezicht te stellen eisen. Zie ook subparagraaf
5.2.

4.32 Daarnaast dient een kredietinstelling die in een andere Lid-Staat
een bijkantoor wenst te openen in het kader van de in artikel 15 Wtk
1992 beschreven notificatieprocedure gegevens te overleggen omtrent
de ten aanzien van het bijkantoor voorziene administratieve organisatie.
Ingeval de Bank van oordeel is dat een en ander onvoldoende is om
verantwoord over de grens te kunnen opereren, kan zij op een wijze
voorzien in artikel 15, vierde lid, Wtk 1992 tegen het voornemen bezwaar
maken.

4.33 Ten slotte biedt artikel 21 Wtk 1992 de Bank de mogelijkheid
om, waar gelet op de aard van het bedrijf van kredietinstelling nodig, de
kredietinstellingen ter zake aanbevelingen of algemene richtlijnen te
geven. Deze aanbevelingen en richtlijnen hebben dan betrekking op
onder toezicht staande en opererende kredietinstellingen en beogen
slechts algemeen aanvaarde uitgangspunten te geven waaraan de
administratieve organisatie zou moeten voldoen. In subparagraaf 5.5
wordt bij dit toezicht nader stilgestaan.
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4.2 Taakverdeling tussen toezichthouders

4.34 De Tweede coördinatierichtlijn dient er onder meer toe om het
Lid-Staat-van-herkomst-toezicht vorm te geven. Met name het bepaalde
in de artikelen 6, 13 en 14 Tcr voorziet in deze herverdeling van toezicht–
taken. Deze nieuwe, in subparagraaf 2.4 uiteengezette verdeling van
toezichttaken tussen de toezichthoudende autoriteiten van de verschil–
lende Lid-Staten komt in de Wet toezicht kredietwezen 1992 als volgt tot
uitdrukking.

4.35 De bedoelde herverdeling van toezichttaken komt het meest
pregnant naar voren in de taak die de Bank bij de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 krijgt opgedragen. In artikel 2 Wtk 1992 wordt namelijk
onder meer bepaald dat de Bank toezicht uitoefent:

- op de kredietinstellingen die in Nederland zijn gevestigd en op de
Nederlandse bijkantoren van kredietinstellingen die buiten Nedo.land zijn
gevestigd ter uitvoering van de taak, haar in artikel 9, eerste lid, van de
Bankwet 1948 opgelegd (het monetair toezicht);

- op de kredietinstellingen die in Nederland zijn gevestigd en op de
Nederlandse bijkantoren van kredietinstellingen die buiten de Gemeen–
schap zijn gevestigd in het belang van hun solvabiliteit (het solvabiliteits–
toezicht waaronder het toezicht op marktrisico's en het toezicht op de
administratieve organisatie met inbegrip van de financiële administratie
en de interne controle); en

- op de kredietinstellingen die in Nederland zijn gevestigd en op de
Nederlandse bijkantoren van kredietinstellingen die buiten Nederland zijn
gevestigd in het belang van hun liquiditeit (het liquiditeitstoezicht).

4.36 Hieruit is op te maken dat een onderneming of instelling die in
een andere Lid-Staat is gevestigd en hier te lande het bedrijf van krediet–
instelling door middel van een bijkantoor uitoefent - wanneer de Wet
toezicht kredietwezen 1992 haar erkent - alleen onder monetair toezicht
en liquiditeitstoezicht komt te staan. (Daarbij moet overigens worden
bedacht dat het aldus uitgeoefende toezicht ingevolge artikel 4, eerste
lid, Wtk 1992 slechts betrekking heeft op het in of vanuit Nederland
uitgeoefende bedrijf.)

4.37 De herverdeling van toezichttaken komt vervolgens tot uiting in
de bepalingen omtrent het toezicht op bijkantoren van kredietinstellingen
die in een andere Lid-Staat zijn gevestigd. Artikel 32 Wtk 1992 bepaalt
dat alleen de artikelen inzake het monetair toezicht (artikel 18 Wtk 1992)
en het liquiditeitstoezicht (artikel 20 Wtk 1992) van overeenkomstige
toepassing zijn op de bedoelde bijkantoren.

4.38 De aldus in de Wet toezicht kredietwezen 1992 neergelegde
taakverdeling tussen de Bank en de toezichthoudende autoriteiten van
andere Lid-Staten laat onverlet dat een adequate uitoefening van het
toezicht op kredietinstellingen de nodige samenwerking tussen deze
toezichthouders vereist. In artikel 2, tweede lid, Wtk 1992 is dan ook
bepaald dat de Bank met de bedoelde toezichthouders zal samenwerken.
Daarbij zal er voor moeten worden gewaakt dat de taakverdeling leidt tot
diffuse verantwoordelijkheden en lacunes bij de uitoefening van het
toezicht. Zie ook subparagraaf 4.4.

4.3 Wederzijdse erkenning en notificatieprocedures

4.39 De wederzijdse erkenning van het in de Lid-Staten uitgeoefende
toezicht op kredietinstellingen alsmede de in de Lid-Staten verleende
bankvergunningen zal - zoals in paragraaf 2 werd uiteengezet - in de
praktijk vorm worden gegeven door zogenaamde notificatieprocedures.
Deze wederzijdse erkenning en notificatieprocedures zijn in de artikelen
18, 19 en 20 Tcr geformuleerd. Deze bepalingen zijn in vier artikelen in
de Wet toezicht kredietwezen 1992 geïmplementeerd. De artikelen 15 en
16 Wtk 1992 hebben betrekking op de «uitgaande» in Nederland geves–
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1 Er wordt voor een gedetailleerde
weergave van de wijze waarop de notifica–
tieprocedures in de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 zijn verwerkt naar Annex F
verwezen

tigde kredietinstelling. Artikel 15 Wtk 1992 betreft het vestigen van een
bijkantoor, terwijl artikel 16 Wtk 1992 het verrichten van diensten in een
andere Lid-Staat betreft. Omgekeerd hebben de artikelen 29 en 30 Wtk
1992 betrekking op de «inkomende» in een andere Lid-Staat gevestigde
kredietinstelling. Artikel 29 Wtk 1992 is van toepassing ingeval het uitoe–
fenen van het bedrijf van kredietinstelling door middel van een bijkantoor
geschiedt en artikel 30 Wtk 1992 ingeval dat betekent dat, al dan niet op
termijn, opvorderbare gelden in Nederland ter beschikking worden
verkregen door middel van het grensoverschrijdend verrichten van
diensten.

4.40 De notificatieprocedures neergelegd in de Tweede coördinatie–
richtlijn en zoals geïmplementeerd in de Wet toezicht kredietwezen 1992
voor «uitgaande» en «inkomende» kredietinstellingen, kunnen in grote
lijnen als volgt worden beschreven.1

Bijkantoren
4.41 Artikel 19, eerste lid, Tcr bepaalt dat een kredietinstelling die op

het grondgebied van een andere Lid-Staat een bijkantoor wil vestigen, de
toezichthouder van haar Lid-Staat van herkomst daarvan in kennis stelt.
Deze verplichting is voor de in Nederland gevestigde kredietinstelling die
voornemens is in een andere Lid-Staat een bijkantoor te open, in artikel
15, eerste lid, Wtk 1992 neergelegd. Voor de «inkomende» kredietin–
stelling onttrekt deze fase zich aan de waarneming van de Bank.

4.42 Artikel 19, tweede lid, Tcr vereist dat bedoelde kennisgeving
vergezeld gaat van de volgende informatie:

- opgave van de Lid-Staat waar de kredietinstelling voornemens is het
bijkantoor te vestigen;

- een programma van werkzaamheden waarin onder meer de voorge–
nomen werkzaamheden en de voorziene organisatiestructuur van het
bijkantoor worden vermeld;

- het adres van het bijkantoor;
- de namen van de personen die verantwoordelijk zijn voor de

dagelijkse leiding van het bijkantoor.
4.43 De «uitgaande» kredietinstelling dient hieraan ingevolge het

bepaalde in artikel 15, tweede lid, onder a tot en met d, Wtk 1992 te
voldoen. Met betrekking tot de «inkomende» kredietinstelling geldt dat
de Bank gegevens via de toezichthouder in de Lid-Staat van herkomst zal
ontvangen. Dit is neergelegd in artikel 29, eerste lid, onder b, Wtk 1992.

4.44 Artikel 19, derde lid, Tcr bepaalt dat de toezichthouder in de
Lid-Staat van herkomst die ingevolge het eerste en tweede lid een
kennisgeving vergezeld van de nodige informatie van de kredietinstelling
heeft ontvangen, deze binnen drie maanden doorgeeft aan de toezicht–
houder van de Lid-Staat waar de kredietinstelling voornemens is het
bijkantoor te vestigen. Daarbij dient de toezichthouder van de Lid-Staat
van herkomst aan de toezichthouder van de Lid-Staat van ontvangst
tevens gegevens te verschaffen omtrent de omvang van het eigen
vermogen en de solvabiliteitsratio van de «uitgaande» kredietinstelling
alsmede omtrent de eventuele toepasselijkheid van een depositogaran–
tiestelsel ter bescherming van de inleggers. Artikel 19, derde lid, Tcr
bepaalt voorts dat ingeval de toezichthouder van de Lid-Staat van
herkomst de administratieve structuur en/of financiële situatie van de
kredietinstelling, gelet op de voorgenomen activiteiten van het
bijkantoor, onvoldoende sterk acht om in een andere Lid-Staat de
voorgenomen activiteiten uit te oefenen, hij de informatie niet aan de
toezichthouder in de andere Lid-Staat doorgeeft en daarmee de desbe–
treffende kredietinstelling belet het voornemen uit te voeren. Wordt de
kredietinstelling, gelet op de genoemde aspecten, wel sterk genoeg
geacht, dan wordt de informatie dus wèl doorgegeven. Met betrekking
tot de «uitgaande» kredietinstelling is deze regeling geïmplementeerd in
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artikel 15, derde en vierde lid, Wtk 1992. De voorziene toetsing van de
vereiste kwaliteit van de administratieve structuur en de financiële
situatie geschiedt door de Bank aan de hand van de gebruikelijke
bedrijfseconomische normen gesteld aan de solvabiliteit, liquiditeit en de
administratieve organisatie van een onder haar toezicht staande krediet–
instelling. Derhalve wordt in de genoemde bepalingen naar de richtlijnen
als bedoeld in de artikelen 19, 20 en 21 Wtk 1992 verwezen.

4.45 Artikel 19, vierde lid, Tcr bepaalt dat de toezichthouder van de
Lid-Staat van ontvangst maximaal twee maanden de tijd krijgt, te
rekenen van de ontvangst van alle benodigde informatie van de toezicht–
houder van de Lid-Staat van herkomst, om zich voor te bereiden op het
toezicht op het bijkantoor van de in de andere Lid-Staat gevestigde
kredietinstelling. Dit toezicht wordt uiteraard uitgeoefend volgens de
daartoe in de Tweede coördinatierichtlijn opgenomen taakverdeling met
betrekking tot het toezicht op bijkantoren van kredietinstellingen uit
andere Lid-Staten. Artikel 19, vierde lid, Tcr bepaalt voorts dat, indien de
kredietinstelling niet binnen de termijn van twee maanden bericht
ontvangt van de toezichthouder van de Lid-Staat van ontvangst, de
kredietinstelling haar activiteiten door middel van een bijkantoor in die
andere Lid-Staat mag aanvangen. Volgens artikel 19, vierde lid, Tcr kan
de Lid-Staat van ontvangst binnen de gestelde termijn van twee
maanden de kredietinstelling er tevens op wijzen welke andere regels van
algemeen belang, derhalve niet betrekking hebbend op het bankentoe–
zicht, op de activiteiten van het bijkantoor van toepassing zijn. Het is in
dit verband belangrijk te constateren dat de Lid-Staat van ontvangst,
mits de vereiste mededeling van de toezichthouder van de Lid-Staat van
herkomst alsmede de vereiste informatie zoals boven beschreven zijn
ontvangen, het bijkantoor van de binnenkomende kredietinstelling niet
mag beletten, na het verstrijken van een periode van twee maanden na
notificatie, zijn werkzaamheden aan te vangen. Deze notie vormt de
achtergrond van het in artikel 29, eerste lid, onder c, Wtk 1992
bepaalde.

4.46 Artikel 19, zesde lid, Tcr bepaalt dat indien zich een wijziging
voordoet in de informatie door de kredietinstelling verschaft bij haar
mededeling van het voornemen in een andere Lid-Staat een bijkantoor te
vestigen alsmede in de informatie met betrekking tot de toepasselijkheid
van een depositogarantiestelsel, de kredietinstelling van deze wijziging,
een maand voordat de wijziging van kracht wordt, schriftelijk mededeling
doet aan de toezichthouder van de Lid-Staat van herkomst en aan die
van de Lid-Staat van ontvangst. Naar aanleiding daarvan krijgt de
toezichthouder van de Lid-Staat van herkomst dan de gelegenheid het
uitoefenen van het bedrijf van kredietinstelling door middel van het
desbetreffende bijkantoor te heroverwegen. De toezichthouder van de
Lid-Staat van ontvangst kan de wijze waarop hij het toezicht uitoefent,
opnieuw bezien en de kredietinstelling wijzen op eventuele andere op de
activiteiten van het bijkantoor toepasselijke regels van algemeen belang.
Deze elementen zijn met betrekking tot «uitgaande» kredietinstellingen
geïmplementeerd in artikel 15, vijfde en zesde lid, Wtk 1992. Indien de
gewijzigde gegevens daartoe aanleiding geven, kan de Bank krachtens
artikel 15, zesde lid, Wtk 1992 een aanwijzing geven om ten aanzien van
met name aan te geven punten een bepaalde gedragslijn te volgen dan
wel een geheel of gedeeltelijk verbod opleggen ter zake van de
werkzaamheden van het bijkantoor. Met betrekking tot «inkomende»
kredietinstellingen is een bepaling omtrent het mededelen van wijzi–
gingen in de gegevens in artikel 29, derde lid, Wtk 1992 opgenomen.

4.47 Gebruikmaking van het in de Tweede coördinatierichtlijn neerge–
legde regime voor de vestiging van een bijkantoor en de grensoverschrij–
dende dienstverlening is voorbehouden aan vergunninghoudende
kredietinstellingen. De Bank zal er derhalve van overtuigd dienen te zijn
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dat de kredietinstelling uit de andere Lid-Staat die in Nederland door
middel van een bijkantoor het bedrijf van kredietinstelling wil uitoefenen,
ook inderdaad in de Lid-Staat van herkomst beschikt over een
vergunning om het bedrijf van kredietinstelling uit te oefenen. Dit
element is neergelegd in artikel 29, eerste lid, onder a, Wtk 1992. Voorts
dient, conform artikel 18, eerste lid, Tcr vast te staan dat de in de
Lid-Staat van herkomst afgegeven vergunning tot de uitoefening van het
bedrijf van kredietinstelling ook de voorgenomen in Nederland uit te
oefenen activiteiten toestaat. Deze notie is in artikel 29, tweede lid, Wtk
1992 verwoord.

Verrichten van diensten

4.48 Artikel 20 Tcr bevat de notificatieprocedure welke gevolgd wordt,
indien een kredietinstelling onder het stelsel van de Tweede coördinatie–
richtlijn in een andere Lid-Staat diensten wil aanbieden zonder in die
Lid-Staat een bijkantoor te hebben. Deze procedure is veel eenvoudiger
dan die welke moet worden gevolgd bij vestiging van een bijkantoor. In
de Wet toezicht kredietwezen 1992 is ook met betrekking tot de notifi–
catie bij grensoverschrijdende dienstverlening onderscheid gemaakt
tussen de procedure voor «uitgaande» en «inkomende» krediet–
instellingen.

4.49 Artikel 20, eerste lid, Tcr bepaalt dat een kredietinstelling die
voor de eerste maal binnen het grondgebied van een andere Lid-Staat
diensten wil aanbieden zonder aldaar gevestigd te zijn, van dit
voornemen mededeling dient te doen aan de toezichthouder van de
Lid-Staat van herkomst. Deze mededeling dient aan te duiden in welke
Lid-Sta(a)t(en) de diensten zullen worden aangeboden, alsmede welke
van de werkzaamheden voorkomend in de bijlage bij de Tweede coördi–
natierichtlijn zullen worden verricht.

4.50 Voor «uitgaande» kredietinstellingen is de notificatieprocedure,
te volgen bij eerste aanbieding van diensten in een andere Lid-Staat, in
artikel 16 Wtk 1992 neergelegd. De kredietinstelling dient daarvan aan
de Bank schriftelijk mededeling te doen - onder vermelding van de
soorten diensten - van de Lid-Staat waarin deze diensten zullen worden
aangeboden. De Bank geeft deze melding binnen vier weken door aan de
toezichthouder van de Lid-Staat waarin de diensten zullen worden
aangeboden. Aanstonds na notificatie aan de Bank kan de kredietin–
stelling evenwel het aanbieden van diensten in de andere Lid-Staat
beginnen.

4.51 Voor «inkomende» kredietinstellingen die grensoverschrijdend in
Nederland, al dan niet op termijn, opvorderbare gelden ter beschikking
willen verkrijgen, is in artikel 30, eerste lid, Wtk 1992 slechts vastgelegd
dat bedoelde kredietinstellingen in de Lid-Staat van herkomst dienen te
beschikken over een vergunning tot de uitoefening van het bedrijf van
kredietinstelling. Hoewel deze kredietinstellingen een mededeling aan de
eigen toezichthouder moeten hebben gezonden en deze toezichthouder
de mededeling aan de Bank dient door te zenden, is het voor het
verlenen van diensten in Nederland geen vereiste dat desbetreffende
mededeling door tussenkomst van die toezichthouder ook inderdaad
door de Bank is ontvangen en aan de kredietinstelling is bevestigd. Ook
in dit geval geldt dat het ter beschikking verkrijgen van opvorderbare
gelden onmiddellijk kan aanvangen.1

4.52 De mogelijkheid is overigens aanwezig dat, indien de Bank geen
notificatie heeft ontvangen en zij constateert dat een onderneming of
instelling uit een andere Lid-Staat in Nederland opvorderbare gelden van
het publiek ter beschikking krijgt, zij door tussenkomst van de toezicht–
houder in de Lid-Staat van herkomst alsnog een notificatie kan uitlokken.

Zie ook aiinea 341 Indien blijkt dat de onderneming of instellingen uit de andere Lid-Staat
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' Overigens wordt erop gewezen dat de
toezichthoudende autoriteiten van de
Lid-Staten tevens ingevolge artikel 7 Ecr en
artikel 5 van de Richtlijn van de Raad van 13
juni 1983 betreffende het toezicht op
kredietinstellingen op geconsolideerde basis
(83/350/EEG; PbEG van 18 juli 1983, nr. L
193, 18-20) samenwerken.

niet beschikt over een vergunning tot de uitoefening van het bedrijf van
kredietinstelling, kan de Bank verlangen dat voor wat betreft het
aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek in Nederland de
activiteiten vanwege het verbod ex artikel 78 Wtk 1992 worden gestaakt
dan wel dat een ontheffing wordt verkregen van het bepaalde in dit
laatstgenoemde artikel.

Tenuitvoerlegging bankenrichtlijnen

4.53 In verband met de wederzijdse erkenning wordt volledigheids
halve gewezen op artikel 31 Wtk 1992. In die bepaling wordt gesteld dat
ingeval een Lid-Staat de aan de wederzijdse erkenning ten grondslag
liggende bankenrichtlijnen niet, onvolledig of niet tijdig heeft uitgevoerd,
kan worden bepaald dat kredietinstellingen uit die Lid-Staat niet conform
de artikelen 29 en 30 Wtk 1992 zullen worden erkend. Alsdan is er in
voorzien dat op die kredietinstellingen de bepalingen uit de Wet toezicht
kredietwezen 1992 van toepassing zullen zijn die ook op buiten de
Gemeenschap gevestigde kredietinstellingen van toepassing zijn.

4.54 Hierbij tekent ondergetekende het volgende aan. Ten eerste
wordt onderstreept dat het hier om een - hopelijk buiten toepassing
blijvend - sluitstuk van de wederzijdse erkenning gaat. Hoewel er in de
gecat van de Tweede coördinatierichtlijn vanuit wordt gegaan dat alle
Lid-Staten aan hun verplichtingen zullen voldoen, moet de Wet toezicht
kredietwezen 1992 niettemin beschikken over een voorziening ingeval
een Lid-Staat niet, niet voldoende of niet tijdig aan haar verplichtingen
voldoet of kan voldoen. Ten tweede wordt op voorhand aangegeven dat
de toets of een Lid-Staat in gebreke is, uiteraard een zeer objectieve en
marginale toets zal zijn. Het zal dan ook in de regel zo zijn dat alleen
wanneer het in gebreke zijn een cruciaal element uit de minimumharmo–
nisatie betreft én het ingebreke zijn openlijk door de Lid-Staat zelf dan
wel door de Commissie is geconstateerd, van het bepaalde in artikel 31
Wtk 1992 gebruik zal worden gemaakt.

4.4 Samenwerking tussen bankentoezichthouders

4.55 Met de introductie door de Tweede coördinatierichtlijn van het
Lid-Staat-van-herkomst-toezicht en de wederzijdse erkenning van
bankvergunningen is het van groot belang dat de toezichthoudende
autoriteiten van de Lid-Staten nauw met elkaar samenwerken. Een en
ander maakt een goede coördinatie noodzakelijk tussen de toezichthou–
dende autoriteiten van de Lid-Staten bij de uitoefening van het toezicht.
Dit geldt natuurlijk met name in gevallen waar één kredietinstelling -
door middel van een hoofdkantoor en/of bijkantoren - in meerdere
Lid-Staten actief is. Een weerspiegeling van deze notie is - naast de in de
vorige subparagraaf beschreven notificatieprocedures - in de artikelen 7,
11, tweede lid, 14, eerste, tweede en derde lid, en 21 Tcr aan te treffen.1

4.56 Aan de bedoelde samenwerking liggen met name twee overwe–
gingen ten grondslag. Ten eerste dient de samenwerking te voorkomen
dat in de aan een toezichthouder ter beschikking staande informatie een
lacune ontstaat, die mogelijk uit de gedeelde verantwoordelijkheid van
het Lid-Staat-van-herkomst-toezicht zou kunnen voortvloeien (onder
meer artikel 14 Tcr). De toezichthouder zou daardoor zijn taak immers
niet naar behoren kunnen vervullen. In het verlengde hiervan kan de
samenwerking additionele informatie opleveren (artikelen 7 en 11,
tweede lid, Tcr). Ten tweede dient de samenwerking om een van de
wederzijdse erkenning gebruikmakende kredietinstelling die zich in de
Lid-Staat van ontvangst niet aan de toezichtregels uit hoofde van het
monetair of liquiditeitstoezicht houdt, ertoe te brengen alsnog aan die
regels te voldoen. Hoewel de toezichthoudende autoriteit in die Lid-Staat
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' Teneinde met artikel 2, tweede lid. Wtk
1992 niet de mdruk te wekken dat de Bank
alleen contacten met de toezichthoudende
autoriteiten van de andere Lid-Staten onder–
houdt. is in het derde lid van genoemd
artikel bepaald dat de Bank ook de toezicht–
houders in andere landen kan raadplegen.
Het karakter van het bepaalde in artikel 2,
derde lid, Wtk 1992 is evenwel niet zozeer
een opdracht aan de Bank, maar een
mogelijkheid voor de Bank

uiteindelijk volledig bevoegd is de noodzakelijke maatregelen te treffen,
is overwogen dat de vergunningverlenende autoriteit in de Lid-Staat van
herkomst daarbij behulpzaam kan zijn (artikel 21 Tcr).

4.57 De aldus uit de Tweede coördinatierichtlijn voortvloeiende
samenwerking is in de Wet toezicht kredietwezen 1992 voornamelijk in
de artikelen 2, tweede lid, 27 en 33 verwerkt. Met name artikel 2,
tweede lid, Wtk 1992 geeft de Bank de wettelijke basis om in voorko–
mende gevallen - waaronder in ieder geval begrepen de verplichte
samenwerking c.q. informatie-uitwisseling ingevolge de bankenrichtlijnen
- haar collega-toezichthouder in een andere Lid-Staat te consulteren.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de in artikel 60 Wtk 1992
bedoelde geheimhoudingsplicht de met de samenwerking gepaard
gaande informatie-uitwisseling niet in de weg staat. In deze context is
immers de zinsnede «anders (...) dan voor de uitoefening van zijn taak of
deze wet wordt geëist» van toepassing.

4.58 In artikel 2, tweede lid, Wtk 1992 is bepaald dat de Bank bij de
uitoefening van het toezicht op in de Gemeenschap - met inbegrip van
Nederland - gevestigde kredietinstellingen samenwerkt met de betrokken
toezichthoudende autoriteiten in de andere Lid-Staten. Deze samen–
werking bestaat er met name uit, zo vervolgt genoemde bepaling, dat de
Bank in voorkomende gevallen met collega-toezichthouders overleg
pleegt. De Bank heeft aldus, naar de mening van ondergetekende, een
ruime opdracht om wanneer zij dat nodig acht óf wanneer de Tweede
coördinatierichtlijn of andere bankenrichtlijnen dat vereisen, met de
toezichthouders in de andere Lid-Staten samen te werken. Daarbij zij
opgemerkt dat de «voorkomende gevallen» ten minste die gevallen
betreffen die in de artikelen 7,11, tweede lid, en 14 Tcr zijn
omschreven.1

4.59 De samenwerking tussen de Bank en een toezichthouder in een
andere Lid-Staat met het oog op het - indien nodig - corrigeren van een
kredietinstelling die van de wederzijdse erkenning gebruik maakt, is in de
artikelen 27 en 33 Wtk 1992 geformuleerd. Het betreft dan de imple–
mentatie van in het bijzonder de leden 2, 3, 4, 7 en 8 van artikel 21 Tcr.

4.60 Met betrekking tot Nederlandse kredietinstellingen bepaalt artikel
27 Wtk 1992 dat de Bank maatregelen kan nemen indien zij er door een
toezichthoudende autoriteit van een andere Lid-Staat van in kennis wordt
gesteld dat een bijkantoor van een in Nederland gevestigde kredietin–
stelling de toepasselijke in die Lid-Staat geldende regels betreffende het
monetair of liquiditeitstoezicht niet of niet volledig naleeft. Deze maatre–
gelen bestaan eruit dat de Bank er de aandacht van de kredietinstelling
op vestigt dan wel dat de Bank de kredietinstelling aanwijzing geeft om
een bepaalde gedragslijn te volgen. Mocht de kredietinstelling aan een
en ander niet tot bevrediging van de Bank gevolg geven, dan beschikt de
Bank over de mogelijkheid de kredietinstelling met betrekking tot het
bijkantoor voorschriften te geven of bepaalde werkzaamheden van het
bijkantoor te verbieden.

4.61 De tegenhanger voor in andere Lid-Staten gevestigde kredietin–
stellingen is in artikel 33 Wtk 1992 geformuleerd. De Wet toezicht
kredietwezen 1992 kent evenals voorheen in het kader van het monetair
toezicht geen corrigerende mechanismen. Het niet-naleven van de op
grond van artikel 18 Wtk 1992 gegeven voorschriften is een economisch
delict. Derhalve betreft artikel 33 Wtk 1992 slechts het liquiditeitstoe–
zicht. In artikel 33 Wtk 1992 is bepaald dat de Bank in eerste instantie
zelf maatregelen kan nemen indien zij constateert dat een Nederlands
bijkantoor van een in een andere Lid-Staat gevestigde kredietinstelling
de liquiditeitsrichtlijnen niet naleeft, of indien zij anderszins van oordeel
is dat de liquiditeit van het bijkantoor in gevaar is of zou kunnen komen.
De Bank kan er dan de aandacht van het bijkantoor op vestigen dan wel
het bijkantoor een aanwijzing geven. Vindt de Bank geen of onvoldoende
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gehoor bij het bijkantoor c.q. de kredietinstelling, dan kan zij de toezicht–
houdende autoriteit in de Lid-Staat waar die kredietinstelling is gevestigd
daarvan in kennis stellen en die toezichthoudende autoriteit verzoeken te
bewerkstelligen dat de kredietinstelling alsnog het toepasselijke Neder–
landse liquiditeitstoezicht in acht neemt. In het geval dat de kredietin–
stelling vervolgens nog steeds niet voldoet aan het op haar ingevolge
artikel 20 Wtk 1992 uitgeoefende toezicht, kan de Bank met overeen–
komstige toepassing van het bepaalde in artikel 26 Wtk 1992 maatre–
gelen nemen. Is de Bank evenwel van mening dat onverwijld ingrijpen
noodzakelijk is dan kan zij met voorbijgaan aan de hierboven beschreven
samenwerkingsprocedure zelf overeenkomstige het bepaalde in artikel
26, derde tot en met zesde lid, Wtk 1992 maatregelen treffen die zij
onontbeerlijk acht voor de bescherming van de belangen van de credi–
teuren van het bijkantoor. Deze maatregelen zullen dan overeenkomstig
artikel 21, zevende lid, Tcr conservatoir van aard zijn. Teneinde in
voorkomend geval de toezichthoudende autoriteit van een Lid-Staat waar
een kredietinstelling is gevestigd bij te staan bij het vervullen van zijn
taken uit hoofde van het Lid-Staat-van-herkomst-toezicht, kan de Bank
ingevolge artikel 33, vijfde lid, Wtk 1992 tevens op verzoek van die
toezichthoudende autoriteit dergelijke maatregelen treffen met
betrekking tot het bijkantoor van de desbetreffende kredietinstelling in
Nederland.

4.5 Regime voor financiële instellingen

4.62 De achtergrond en opzet van het regime voor financiële instel–
lingen zijn reeds in subparagraaf 3.4 uiteengezet. Ter zake wordt in
herinnering geroepen dat het regime voor financiële instellingen
uitsluitend dient om bij te dragen aan de totstandkoming van een interne
bancaire markt. Het regime kan derhalve ook alleen van toepassing zijn -
zoals ook in artikel 43, eerste lid, Wtk 1992 is gesteld - ingeval een
financiële instelling haar bedrijf in een ander Lid-Staat door middel van
een bijkantoor dan wel het verrichten van diensten uitoefent dan wel
voornemens is uit te oefenen. In vervolg op bedoelde uiteenzetting zal
hier meer in detail worden ingegaan op de desbetreffende bepalingen in
de Tweede coördinatierichtlijn en de corresponderende bepalingen in de
Wet toezicht kredietwezen 1992.

Definitie

4.63 De definitie van «financiële instelling» in artikel 1, eerste lid,
onder c, Wtk 1992 is in belangrijke mate ontleend aan de omschrijving in
artikel 1, sub 6, Tcr. Twee aspecten van de definitie behoeven enige
toelichting. De zinsnede «die dochtermaatschappij is van één of meer
kredietinstellingen» dient ertoe om op voorhand duidelijk te maken dat
de Wet toezicht kredietwezen 1992 niet betrekking heeft op iedere
onderneming of instelling die één of meer werkzaamheden genoemd
onder 2 tot en met 12 in de bijlage van de Tweede coördinatierichtlijn
verricht dan wel deelnemingen verwerft en houdt. De Wet toezicht
kredietwezen 1992 kan dus alleen - én dan dient bovendien nog aan
verschillende additionele voorwaarden te worden voldaan - betrekking
hebben op een dergelijke onderneming of instelling die tevens dochter–
maatschappij is van één of meer kredietinstellingen. Voorts wordt de
zinsnede «het verwerven of het houden van deelnemingen» dezerzijds zo
geïnterpreteerd dat het zowel permanente deelnemingen in onderne–
mingen of instellingen die één of meer werkzaamheden genoemd onder
2 tot en met 12 in de bijlage van de Tweede coördinatierichtlijn
verrichten als tijdelijke deelnemingen in het kader van het bedrijf van
participatiemaatschappij betreft. Daarbij wordt hier gedoeld op de
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economische activiteit van het houden of het verwerven van deelne–
mingen. Derhalve wordt er niet noodzakelijkerwijs alleen gedoeld op het
begrip deelneming in de zin van artikel 1, eerste lid, onder m, Wtk 1992
of artikel 24c in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Ondertoezichtstelling

4.64 De mogelijkheid voor in Nederland gevestigde financiële instel–
lingen om zich onder toezicht te stellen en om vervolgens van de Tweede
coördinatierichtlijn te profiteren, is neergelegd in de artikelen 43 tot en
met 47 Wtk 1992. Deze artikelen bevatten onder meer de ingevolge
artikel 18, tweede lid, Tcr aan financiële instellingen te stellen
voorwaarden en op te leggen toezichtvereisten.

4.65 Een financiële instelling moet aan een negental voorwaarden
voldoen, wil zij binnen het bereik van de wederzijdse erkenning komen.
Ten eerste dient de financiële instelling een dochtermaatschappij van
één of meer kredietinstellingen te zijn. Zoals eerder naar voren is
gekomen, is deze kwalificatie in de Wet toezicht kredietwezen 1992 in de
definitie van «financiële instelling» opgenomen. Ten tweede moet de
financiële instelling wettelijk haar werkzaamheden mogen verrichten.
Enerzijds geldt dat er uit hoofde van de Wet toezicht kredietwezen 1992
aan een financiële instelling als zodanig niets in de weg wordt gelegd;
anderzijds kunnen andere wetten op deze werkzaamheden van
toepassing zijn. Gelet op dit laatste is in artikel 44, onder a, Wtk 1992
bepaald, dat alvorens een financiële instelling onder toezicht wordt
geplaatst, zij moet aantonen dat het haar, voor zover op haar werkzaam–
heden andere wetgeving toepasselijk is, is toegestaan die te verrichten.
Ten derde moeten de financiële instelling (dochter) en de kredietin–
stelling (moeder) beide in Nederland gevestigd zijn. Dit is in artikel 43,
eerste lid, Wtk 1992 vormgegeven door te bepalen dat de financiële
instelling dochtermaatschappij is van een kredietinstelling die een
vergunning als bedoeld in artikel 5 Wtk 1992 heeft verkregen. Deze
laatste is namelijk per definitie in Nederland gevestigd. Ten vierde is
voorgeschreven dat de financiële instelling de in een andere Lid-Staat te
ontplooien werkzaamheden ook daadwerkelijk in haar üd-Staat van
herkomst verricht. Deze notie is in de artikelen 43, 46 en 47 Wtk 1992
vastgelegd. De financiële instelling kan alleen het bedrijf, dat zij - ook -
in Nederland uitoefent, tevens in een andere Lid-Staat gaan uitoefenen.
Ten vijfde dienen de stemrechten in de financiële instelling (dochter)
voor ten minste 90 procent in handen te zijn van de kredietinstelling
(moeder). Ter zake bepaalt artikel 44, onder b, Wtk 1992 dat de krediet–
instelling (moeder) over ten minste 90 procent van de stemrechten in de
financiële instelling (dochter) moet beschikken. In feite betekent dit dat
de Wet toezicht kredietwezen 1992 slechts van toepassmg is op finan–
ciële instellingen die 90 procent dochtermaatschappijen zijn van één of
meer kredietinstellingen. Ten zesde moet de kredietinstelling (moeder)
tot genoegen van de Bank aantonen dat de financiële instelling op
prudente wijze wordt beheerd. In artikel 44, onder d, Wtk 1992 is dit zo
vertaald dat de Bank van oordeel moet zijn dat de kredietinstelling
(moeder) mede zorgdraagt voor een gezonde bedrijfsvoering bij de finan–
ciële instelling (dochter). Ten zevende moet de kredietinstelling (moeder)
met instemming van de Bank de verplichtingen van de financiële
instelling (dochter) garanderen. Dit is precies zo in artikel 44, onder c,
Wtk 1992 geformuleerd. Ten achtste is vereist dat de financiële instelling
(dochter) opgenomen is in het op de kredietinstelling (moeder) uitgeoe–
fende toezicht op geconsolideerde basis. Aangezien dit ingevolge andere
bepalingen in de Wet toezicht kredietwezen 1992 betreffende het
toezicht op geconsolideerde basis - onder meer wordt verwezen naar
artikel 19 en in samenhang daarmee 53 Wtk 1992 - het geval zal zijn, is
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er in het kader van het regime voor financiële instellingen niet nog eens
in een separate bepaling voorzien. Ten negende dient een financiële
instelling individueel aan de vereisten omtrent het beginvermogen te
voldoen. Dit is vastgelegd in artikel 43, eerste lid, Wtk 1992.

4.66 Een financiële instelling moet daarnaast ook voldoen aan een
groot deel van de uit hoofde van het bedrijfseconomisch toezicht te
stellen eisen, wil zij binnen het bereik van de wederzijdse erkenning
komen. In artikel 18, tweede lid, Tcr wordt namelijk gesteld dat de
toezichthouder toezicht op de financiële instelling uitoefent conform het
bepaalde in de artikelen 11, 12, 13 Tcr. Dit betekent dat er overeen–
komstig de artikelen 22 tot en met 25 Wtk 1992 toezicht zal moeten
worden gehouden op de gekwalificeerde deelnemingen in en van een
financiële instelling. Daarnaast zal het solvabiliteitstoezicht ingevolge
artikel 19 Wtk 1992 en het toezicht op de administratieve organisatie -
met inbegrip van de financiële administratie en de interne controle -
ingevolge artikel 21 Wtk 1992 moeten worden uitgeoefend. Hieraan
wordt in de Wet toezicht kredietwezen 1992 gevolg gegeven door in
artikel 43, eerste lid, Wtk 1992 te bepalen dat de ondertoezichtstelling
inhoudt dat de artikelen (10,) 19, 21,23, 24 en 25 Wtk 1992 van
overeenkomstige toepassing zijn.

4.67 Indien nu een financiële instelling overeenkomstig artikel 43 Wtk
1992 verzoekt om onder toezicht gesteld te worden en zij voldoet aan de
gestelde voorwaarden dan zal de Bank aan haar een verklaring van
ondertoezichtstelling geven en op haar het bedoelde toezicht gaan uitoe–
fenen. Zolang de financiële instelling aan de voorwaarden én de toezicht–
eisen blijft voldoen, zal zij deze verklaring behouden en onder toezicht
blijven staan. Ingeval niet langer aan één van de voorwaarden of van de
toezichteisen wordt voldaan, dan wordt de verklaring van ondertoezicht–
stelling onmiddellijk ingetrokken en wordt er geen toezicht meer uitge–
oefend.

4.68 In artikel 18, tweede lid, Tcr wordt overigens ook voorzien dat
een aantal meer algemene bepalingen tevens met betrekking tot finan–
ciële instellingen geldt. Het betreft onder meer artikel 14, eerste lid, Tcr
en artikel 7, eerste lid, Ecr die beide betrekking hebben op de informatie–
uitwisseling tussen bankentoezichthouders. De mogelijkheid om omtrent
de in die bepalmgen genoemde elementen van het toezicht informatie
met andere bankentoezichthouders uit te wisselen, ligt besloten in de
artikelen 2, tweede lid, en 60, tweede lid, Wtk 1992.1 Ook wordt artikel
15 Tcr inzake de zogenaamde verificatie ter plekke van overeenkomstige
toepassing op financiële instellingen verklaard. Hieraan is gevolg
gegeven in de artikelen 56, tweede lid, onderscheidenlijk 57, tweede lid,
Wtk 1992 die verwijzen naar het bijkantoor van een financiële instelling
als bedoeld in de artikelen 46, eerste lid, onderscheidenlijk 48, eerste lid,
Wtk 1992. Voorts wordt ook verwezen naar artikel 12 Ecr omtrent de
geheimhouding. Doordat de geheimhouding als geformuleerd in artikel
60, eerste en tweede lid, Wtk 1992 op zich een zeer ruim bereik heeft,
wordt aan dit voorschrift zonder nadere voorziening voldaan.

Notificatieprocedures

4.69 De notificatieprocedures met betrekking tot de financiële instel–
lingen die zich aan het bankentoezicht hebben onderworpen en een
verklaring van ondertoezichtstelling hebben verkregen, zijn mutatis
mutandis gelijk aan die betreffende kredietinstellingen. In de Wet
toezicht kredietwezen 1992 zijn de procedures voor «uitgaande» Neder–
landse financiële instellingen opgenomen in de artikelen 46 en 47: eerst–
genoemde inzake het vestigen van een bijkantoor en laatstgenoemde
inzake het verrichten van diensten. Voor de «inkomende» financiële
instellingen uit andere Lid-Staten bevat de Wet toezicht kredietwezen

Zie ook aiinea 4 57 en aiinea 4 58 1992 in de artikelen 48 en 49 vergelijkbare procedures.
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4.70 Op deze plaats wordt door ondergetekende benadrukt dat het
hiervoor besproken regime voor financiële instellingen voor dergelijke
instellingen slechts één van de mogelijkheden vormt om in meerdere
Lid-Staten actief te zijn. Er ligt nergens in de op hen betrekking
hebbende artikelen besloten dat zij per se via de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 Nederland moeten «inkomen» of «uitgaan». Integendeel,
voor de meeste van de bedoelde financiële instellingen bestaat er thans
reeds geen enkele belemmering om grensoverschrijdend werkzaam–
heden te verrichten. Heeft een financiële instelling evenwel een
verklaring van ondertoezichtstelling verkregen, dan moet deze instelling -
zoals dat ook voor een kredietinstelling geldt (zie subparagraaf 3.3) - de
notificatieprocedures in de artikelen 46 tot en met 49 Wtk 1992 volgen.

4.6 Raakvlakken met andere wetten inzake financiële instellingen,
markten en diensten

4.71 De Tweede coördinatierichtlijn kent - zo is al uit de toelichting in
paragraaf 2 gebleken - raakvlakken met andere wetten; de oorzaak
daarvan is gelegen in de reikwijdte van de wederzijdse erkenning. Deze
reikwijdte is namelijk niet beperkt tot het uitoefenen van het bedrijf van
kredietinstelling, maar behelst het verrichten van alle in de bijlage van de
richtlijn opgenomen onder de wederzijdse erkenning vallende werkzaam–
heden.

4.72 De tenuitvoerlegging van de Tweede coördinatierichtlijn dient
van deze ruime wederzijdse erkenning rekenschap te nemen. Daarbij
hecht ondergetekende belang aan de volgende overwegingen.

4.73 Enerzijds komt het dezerzijds wenselijk voor dat - hoewel wordt
onderkend dat de lijst van onder de wederzijdse erkenning vallende
werkzaamheden eigenlijk alleen dient ter doorbreking van de in sommige
Lid-Staten bestaande praktijk om, onder meer vanuit de optiek van het
bedrijfseconomisch toezicht, kredietinstellingen het verrichten van
bepaalde activiteiten te verbieden - aan de lijst in het licht van de
totstandkoming van de interne markt geen restrictieve betekenis wordt
gegeven. Ondergetekende wordt in deze gedachte ondersteund door de
16de considerans bij de Tweede coördinatierichtlijn waarin de Lid-Staten
worden aangespoord om er voor te zorgen dat een kredietinstelling bij
het verrichten van in de bijlage van de richtlijn opgenomen werkzaam–
heden zo min mogelijk belemmeringen ondervindt, alsmede door artikel
18 van de Tweede coördinatierichtlijn waarin wordt bepaald dat de
Lid-Staten er voor zorgdragen dat een wederzijds te erkennen kredietin–
stelling de in de bijlage van de richtlijn opgenomen werkzaamheden
moet kunnen uitoefenen. Hetzelfde gaat mutatis mutandis op voor
bepaalde nauw aan deze kredietinstelling gelieerde financiële instel–
lingen. Om hieraan gevolg te geven dienen derhalve met betrekking tot
de op de onder de wederzijdse erkenning vallende werkzaamheden
betrekking hebbende Nederlandse wetgeving zodanige voorzieningen
getroffen te worden, dat kredietinstellingen en bedoelde financiële instel–
lingen uit andere Lid-Staten in Nederland niet met toegangsbelemme–
ringen worden geconfronteerd. Dit betekent dat er op voorhand geen
verbod en een daarmee samenhangende vergunningplicht op één van de
bedoelde en door hen verrichte werkzaamheden van toepassing mag zijn.

4.74 Anderzijds laat het voorgaande evenwel onverlet dat de krediet–
en geliëerde financiële instellingen die aldus in Nederland mogen
opereren, wel de in Nederland geldende (toezicht-)vereisten uit hoofde
van die andere wetgeving in acht zullen moeten nemen. Ook in deze
gedachte wordt ondergetekende door de Tweede coördinatierichtlijn
ondersteund. Zo staat in de eerderbedoelde considerans dat de weder–
zijds te erkennen instellingen hun werkzaamheden mogen uitoefenen
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1 In de praktijk zal een afschrift van het
verzoek aan de Staatscourant om de
inschrijving c.q. doorhaling van een hierbe–
doelde instelling te publiceren door de Bank
ter informatie aan zowel de minister van
Financiën, de minister van Economische
Zaken als aan de Stichting Toezicht Effec–
tenverkeer worden gezonden.

voor zover zij daarmee niet in strijd handelen met de vigerende wettelijke
bepalingen in de Lid-Staat van ontvangst. Bovendien is in artikel 21,
vijfde lid, Tcr bepaald dat een Lid-Staat van ontvangst passende maatre–
gelen mag treffen ter voorkoming of bestraffing van handelingen die in
strijd zijn met om redenen van algemeen belang vastgestelde wettelijke
bepalingen, waaronder ook is begrepen de mogelijkheid om de desbe–
treffende instelling te beletten nieuwe transacties aan te gaan. Aangezien
de bedoelde andere wetgeving het algemeen belang dient, zullen de van
de wederzijdse erkenning gebruikmakende krediet– en financiële instel–
lingen zich overigens aan de in Nederland geldende (toezicht-)vereisten
uit hoofde van die andere wetgeving moeten conformeren. Alleen
wanneer en inzoverre een instelling al ingevolge het (geharmoniseerde)
bankentoezicht in haar Lid-Staat van herkomst aan (toezicht-)vereisten
voldoet die op adequate wijze gelijkwaardige waarborgen bieden als de
ingevolge die andere Nederlandse wetgeving gestelde
(toezicht-)vereisten, zal zo'n instelling, op basis van de in subparagraaf
3.2 besproken jurisprudentie, van laatstbedoelde vereisten worden
vrijgesteld.

4.75 De bovenstaande benadering brengt met zich dat de van de
wederzijdse erkenning gebruikmakende krediet– en financiële instellingen
in het kader van de andere op de onder de wederzijdse erkenning
vallende werkzaamheden betrekking hebbende wetten, niet met een
toegangsbelemmering in de zin van een extra vergunningvereiste moeten
worden geconfronteerd. Teneinde dat te bewerkstelligen dient in de
bedoelde andere wetten een materiële vrijstelling van het betreffende
verbod annex vergunningplicht te worden opgenomen. Vooralsnog
betreft het de Wet toezicht effectenverkeer en de Wet op het consumen–
tenkrediet. In deze wetten is dan ook door middel van de artikelen 96 en
97 Wtk 1992 in de noodzakelijke wijzigingen voorzien.

4.76 Met betrekking tot de Wet op het consumentenkrediet wordt
overigens opgemerkt dat de staatssecretaris van Economische Zaken en
ondergetekende voornemens zijn deze wet door middel van een apart
wetsvoorstel op een aantal punten nader aan te passen. Het wetsvoorstel
zal mede enkele aanvullende voorzieningen ten aanzien van de weder–
zijds te erkennen instellingen bevatten. Thans is evenwel volstaan met
het bepaalde in artikel 97 Wtk 1992, zodat zeker is gesteld dat via het
onderhavige wetsvoorstel volledig en in één keer aan de verplichtingen
ingevolge de Tweede coördinatierichtlijn wordt voldaan.

4.77 Teneinde te bevorderen dat een erkende krediet– of financiële
instelling op de hoogte is van de toepasselijke wetgeving alsmede
teneinde erin te voorzien dat de betrokken Nederlandse toezichthou–
dende autoriteit alsdan op de hoogte is, zal in vervolg op notificaties
inzake «inkomende» instellingen als volgt worden gehandeld. De Bank zal
de desbetreffende instelling zoveel mogelijk wijzen op de eventuele
toepasselijkheid van andere wetgeving op de voorgenomen werkzaam–
heden. Dit ontslaat de instelling overigens niet van haar eigen verant–
woordelijkheid ter zake. Daarnaast zal de Bank de betrokken Nederlandse
toezichthoudende instanties informeren omtrent de inschrijving in het
register als bedoeld in artikel 50 Wtk 1992 van de erkende instelling
alsmede omtrent de werkzaamheden die die instelling voornemens is te
verrichten.' Overigens wordt er volledigheidshalve op gewezen dat iedere
inschrijving in de Staatscourant wordt gepubliceerd.

5 Enkele elementen uit de Wet toezicht kredietwezen 1992
nader bekeken

5.1 Definities

5.1 In de Wet toezicht kredietwezen 1992 wordt, met het oog op
kortere formuleringen elders in de wet, van een dertiental definities
gebruikgemaakt. Enkele van deze in artikel 1, eerste lid, Wtk 1992
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opgenomen definities zijn in het voorgaande reeds aan de orde gekomen.
Andere behoeven nog enige toelichting. Op deze plaats zullen de diverse
definities kort de revue passeren.

5.2 De definitie van het begrip «kredietinstelling» (onder a) is uitge–
breid beschreven in subparagraaf 3.1, waar kortheidshalve naar wordt
verwezen. Inzoverre deze definitie de reikwijdte van de wet, de ondertoe–
zichtstelling respectievelijk de wederzijdse erkenning bepaalt, wordt op
deze plaats nog eens benadrukt dat bedoelde reikwijdte slechts ten dele
door deze definitie wordt bepaald. Er moet immers mede bij worden
betrokken dat bepaalde ondernemingen of instellingen op basis van
artikel 1, derde en vierde lid, Wtk 1992 niet als kredietinstelling in de zin
van deze wet zullen worden beschouwd.

5.3 In samenhang met de definitie van kredietinstelling wordt erop
gewezen dat er in de Wet toezicht kredietwezen 1992 van af is gezien
om de als kredietinstellingen te beschouwen ondernemingen of instel–
lingen nader onder te verdelen. Aldus zijn de definities «algemene
banken», «coöperatief georganiseerde banken», «effectenkredietinstel–
lingen», «spaarbanken» in artikel 1, eerste lid, Wtk 1992 komen te
vervallen.

5.4 Ter zake hebben drie overwegingen een rol gespeeld. Ten eerste
moet worden onderkend dat de traditionele scheidslijnen tussen krediet–
instellingen - zoals die ook besloten liggen in de thans nog gehanteerde
definities - in beweging zijn. Bovendien zijn bedoelde scheidslijnen aan
het vervagen. Gelet op deze, zich naar verwachting in de toekomst
doorzettende, ontwikkelingen, lijkt het opnemen van definities in de wet
ongewenst te zijn. Ten tweede speelt ook hier een rol dat er in toene–
mende mate kredietinstellingen afkomstig uit andere landen actief zullen
zijn. Daarbij zal het lang niet altijd om kredietinstellingen gaan die binnen
een van de genoemde (sub-)definities vallen. Ten derde is het mogelijk
gebleken de wet te redigeren zonder gebruik te maken van de thans nog
gehanteerde (sub-)definities - behoudens de definitie van «centrale
kredietinstelling». Derhalve wordt het ook niet functioneel geacht ze te
handhaven.

5.5 Het voorgaande betekent overigens niet dat er in het kader van de
Wet toezicht kredietwezen 1992 geen groepen kredietinstellingen
kunnen worden onderscheiden. De artikelen 1, eerste lid, onder d, 3,
eerste lid, 10, derde lid, 18, derde lid, 19, tweede lid, 20, tweede lid, 21,
tweede lid, 53, tweede lid, Wtk 1992 spreken ieder van onderscheiden
groepen kredietinstellingen. Bovendien kan de Bank bij de inrichting van
het register als bedoeld in artikel 50 Wtk 1992 diverse groepen krediet–
instellingen onderscheiden. Een en ander zal ertoe leiden dat kredietin–
stellingen alleen dan nader zullen worden onderscheiden wanneer dat in
het kader van het toezicht functioneel wordt geacht. Dit brengt overigens
met zich dat de te maken onderverdelingen van geval tot geval kunnen
verschillen.

5.6 Het begrip «centrale kredietinstelling» (onder b) is in de Wet
toezicht kredietwezen 1992 gehandhaafd; de definiëring is ongewijzigd
overgenomen uit de Wet toezicht kredietwezen 1978. De reden om deze
definitie wel te handhaven is overigens dat het nuttig bleek deze op
diverse plaatsen in de wet te gebruiken.

5.7 De gedefiniëerde «financiële instelling» (onder c) is reeds in
subparagraaf 4.5 besproken, waarnaar op deze plaats derhalve wordt
verwezen.

5.8 Ook de definitie van «representatieve organisatie» (onder d) is
ongewijzigd overgenomen. Een representatieve organisatie blijft in het
kader van de Wet toezicht kredietwezen 1992 nagenoeg dezelfde rol(len)
vervullen als onder de Wet toezicht kredietwezen 1978. Met betrekking
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tot het aanwijzen van representatieve organisaties ligt het in de
bedoeling dit bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet opnieuw te
doen. Bij die gelegenheid zal tevens worden bezien of er aanleiding is om
van de huidige aanwijzing af te wijken.

5.9 De definities van «Onze minister» en de «Bank» (onder e en f)
mogen voor zich spreken.

5.10 Het begrip «toezichthoudende autoriteit» (onder g) wordt voor
het eerst in de Wet toezicht kredietwezen 1992 gebruikt. Met toezicht–
houdende autoriteiten worden die instanties in een andere Staat bedoeld
aan wie - net als in Nederland aan de minister van Financiën en de Bank
- het toezicht op het kredietwezen is opgedragen. De aanleiding om dit
begrip te introduceren is voornamelijk de in de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 verankerde en geformuleerde samenwerking tussen de
toezichthoudende autoriteiten van de Lid-Staten. In het bijzonder worden
dan de notificatie– en samenwerkingsprocedures met betrekking tot
wederzijds te erkennen kredietinstellingen bedoeld.

5.11 Ook de definities van «Gemeenschap», «Lid-Staat» en «Tweede
Richtlijn» (onder h, i en j) behoeven geen nader toelichting.

5.12 Het begrip «bijkantoor» (onder k) is in de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 gedefiniëerd omdat één van de wijzen waarop een in een
andere Staat (Nederland) gevestigde kredietinstelling in Nederland (een
andere Staat) haar bedrijf kan uitoefenen, verloopt via het vestigen van
een bijkantoor in Nederland (die andere Staat).

5.13 In vergelijking met de Wet toezicht kredietwezen 1978 is een en
ander met name van belang met het oog op de in artikel 18 Tcr
omschreven wederzijdse erkenning. De definiëring heeft dan ook uitdruk–
kelijk een grensoverschrijdend karakter. Het betreft het in Nederland
gevestigde onderdeel zonder zelfstandige rechtspersoonlijkheid van een
uit een andere Staat afkomstige en daar gevestigde kredietinstelling.
Omgekeerd, betreft het ook het in een andere Staat gevestigde
onderdeel zonder rechtspersoonlijkheid van een in Nederland gevestigde
kredietinstelling. (Omdat er geen doel mee gediend is, worden de Neder–
landse kantoren van in Nederland gevestigde kredietinstellingen niet als
bijkantoren in de zin van deze wet beschouwd.) De definiëring heeft
tevens betrekking op bijkantoren van financiële instellingen. Zij profiteren
immers ook van de bedoelde wederzijdse erkenning. Met het oog daarop
is de zinsnede «rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk de handelingen
verricht die eigen zijn aan de werkzaamheden van een kredietinstelling»
in artikel 1, sub 3, Tcr niet in de definitie van bijkantoor in artikel 1,
eerste lid, onder k, Wtk 1992 opgenomen. Echter de bepalingen in de
Wet toezicht kredietwezen 1992, waar deze zinsnede een rol speelt, zijn
zodanig geformuleerd dat immer duidelijk naar voren komt dat door
middel van het bijkantoor «rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk» de
handelingen worden verricht «die eigen zijn aan de werkzaamheden van
een kredietinstelling» onderscheidelijk de betrokken financiële instelling.
Ter zake zij met name verwezen naar de artikelen 15, eerste lid, 29,
eerste lid, aanhef, 36, 46, eerste lid, aanhef, en 48, eerste lid, aanhef,
Wtk 1992.

5.14 Voorts wordt ter zake opgemerkt dat ingevolge artikel 1, sub 3,
Tcr meerdere van de bedoelde niet-rechtspersoonlijkheid bezittende
onderdelen zullen worden beschouwd als één bijkantoor. Dit betekent
dus bijvoorbeeld dat een Nederlands bijkantoor van een elders geves–
tigde kredietinstelling kan bestaan uit diverse fysieke en geografisch
verspreide kantoren. Hiermee hangt samen dat de notificatieprocedures
als bedoeld in de artikelen 15, 29, 46 en 48 Wtk 1992 alleen ten
behoeve van het eerste «fysieke bijkantoor» moet worden doorlopen.
Worden daarna nog andere kantoren geopend, dan is nog slechts een
(aanvullende) notificatie als bedoeld in de artikelen 15, vijfde lid, 29,
derde lid, 46, vijfde lid, of 48, tweede lid, Wtk 1992 noodzakelijk.
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1 De Bank heeft in 1986 een «Memorandum
betreffende enige specifieke aspecten van
de rol van de Raad van Commissarissen in
het bankwezen» het licht doen zien Zie De
Nederlandsche Bank N V., Kwartaalbericht
1986/4, maart 1987, pp. 23-26.

5.15 Om vergelijkbare redenen als bij «bijkantoor» is ook het
«verrichten van diensten» (onder I) in de Wet toezicht kredietwezen 1992
gedefinieerd; nu evenwel met het oog op de grensoverschrijdende
dienstverlening van een conform artikel 18 Tcr wederzijdse te erkennen
krediet– of financiële instelling. In navolging van het communautaire
begrip «grensoverschrijdende dienstverlening» omvat het «verrichten van
diensten» drie situaties waarin grensoverschrijdend diensten worden
verricht. Deze drie situaties zijn: i) de dienstverlener gaat de grens over
naar de cliënt; ii) de cliënt gaat de grens over naar de diensverlener; en
iii) de dienst gaat de grens over doordat de dienstverlener een dienst
verleent respectievelijk de cliënt een dienst afneemt via (tele-)communi-
catiekanalen (post, telefoon, computernetwerken, etcetera). Voor wat
betreft de grensoverschrijdende dienstverlening als bedoeld onder ii)
heeft het «verrichten van diensten» evenwel slechts betrekking op het
geval waarin de cliënt de dienst afneemt na daartoe door de desbetref–
fende dienstverlener te zijn bewogen. Onder het «verrichten van diensten
in Nederland» wordt dus ook uitdrukkelijk verstaan de situatie waarin de
dienstverlener (krediet– of financiële instelling) zich vanuit een andere
Staat grensoverschrijdend tot Nederlandse ingezetenen wendt. Vice
versa geldt hetzelfde.

5.16 De definitie van «gekwalificeerde deelneming» (onder m) is
eerder aan de orde geweest. Er wordt verwezen naar de uiteenzetting in
subparagraaf 4.1.

5.17 De laatste definitie, van «dochtermaatschappij» (onder n), betreft
een verwijzing naar artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

5.2 Vergunningvereisten

5.18 Ter zake van de vergunningprocedure en de vergunningvereisten
zijn in vergelijking met de Wet toezicht kredietwezen 1978 enkele wijzi–
gingen aangebracht. Hieronder volgt een korte toelichting op bedoelde
wijzigingen. Op voorhand wordt daarbij gesteld dat de wijzigingen maar
een geringe materiële betekenis hebben.

5.19 Allereerst worden er in artikel 7 Wtk 1992 expliciet inhoudelijke
eisen aan een vergunningaanvraag gesteld. Voorheen lag dit nogal
impliciet besloten in artikel 3 Wtk 1978. Omdat artikel 5 Tcr uitdrukkelijk
spreekt van een kennisgeving omtrent gekwalificeerde deelnemingen en
artikel 4, derde lid, Ecr van een met de vergunningaanvraag vergezeld
gaand programma van werkzaamheden, is er voor gekozen een bepaling
als artikel 7 Wtk 1992 op te nemen. De kern van die bepaling is het
voorschrift in het tweede lid dat een vergunningaanvraag ten minste de
onder a tot en met f omschreven gegevens moet bevatten.

5.20 Voorts zijn door middel van de artikelen 7, tweede lid, onder c, 8,
eerste lid, onder a en d, en 10 Wtk 1992 de in de Tweede coördinatie–
richtlijn voorgeschreven vergunningvereisten geïmplementeerd. Voor een
nadere toelichting wordt volstaan met een verwijzing naar subparagraaf
4.1.

5.21 Een nieuw element in de vergunningvereisten is dat een krediet–
instelling, die niet een naamloze vennootschap of een besloten vennoot–
schap met beperkte aansprakelijkheid is, een ten minste uit drie
personen bestaand orgaan dient te hebben, waarvan de taak verge–
lijkbaar is aan die van een raad van commissarissen. Hieromtrent is het
een en ander in de artikelen 7, tweede lid, onder b, 8, eerste lid, onder a,
en 9, derde lid, Wtk 1992 bepaald. Deze aanvulling op een reeds in
artikel 9, tweede lid, Wtk 1978 bestaand vereiste, hangt samen met de
toezichthoudende en adviserende rol die door een orgaan als een raad
van commissarissen wordt vervuld. Vanuit de optiek van het bedrijfseco–
nomisch toezicht wordt er belang aan gehecht dat een kredietinstelling
een dergelijk orgaan kent.1
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1 Uit hoofde van de Wet toezicht verzeke–
ringsbedrijf is het banken overigens niet
toegestaan om voor eigen rekening verzeke–
rmgsprodukten aan te bieden.

5.22 In artikel 9, vierde lid, Wtk 1992 is niet meer - zoals in artikel
artikel 9, eerste lid juncto derde lid, Wtk 1978 - voorzien in de
mogelijkheid een ontheffing van het vereiste van een tweehoofdige
leiding te verlenen. Een dergelijke ontheffingsmogelijkheid staat namelijk
op gespannen voet met artikel 3, tweede lid, derde gedachtenstreepje,
Ecr waarin bepaald wordt dat het aantal personen dat in feite het beleid
van een kredietinstelling bepaalt niet kleiner dan 2 mag zijn.

5.23 Een ander nieuw element in de vergunningvereisten is dat de
aanvrager ingevolge artikel 7, eerste lid, onder e (en f), Wtk 1992 een
programma van werkzaamheden moet overleggen en dat de Bank een en
ander op grond van artikel 8, eerste lid, onder f, Wtk 1992 bij de beoor–
deling van de aanvraag in beschouwing neemt. De Eerste coördinatie–
richtlijn bepaalt namelijk in artikel 3, vierde lid, dat de aanvraag voor een
vergunning om het bedrijf van kredietinstelling te mogen uitoefenen,
vergezeld dient te gaan van een programma van werkzaamhede.i waarin
met name de aard van de beoogde activiteiten alsmede de organisatie–
structuur worden vermeld. Hoewel dit element van de vergunningpro–
cedure niet uitdrukkelijk in de Wet toezicht kredietwezen 1978 is te
vinden, is het conform de bepaling van de Eerste coördinatierichtlijn
steeds een centraal onderdeel geweest van de door de Bank gehan–
teerde vergunningprocedure.

5.24 Met het indienen van een programma van werkzaamheden, is
beoogd dat de Bank, alvorens na toetsing aan de overige vergunningver–
eisten over te gaan tot verlening van een vergunning, zich een oordeel
kan vormen over enkele vitale aspecten van de betrokken onderneming
of instelling. Ondergetekende doelt hierbij op enerzijds de levensvat–
baarheid in micro-economische zin van de onderneming of instelling als
kredietinstelling. Anderzijds is van belang dat de onderneming of
instelling beschikt over de structuur en de middelen om te kunnen
voldoen aan de eisen die het ingevolge de Wet toezicht kredietwezen
1992 uitgeoefende toezicht aan de onderneming of instelling zal stellen.

5.25 Hoewel het niet in het voornemen ligt een gedetailieerd model
voor het programma van werkzaamheden te ontwikkelen, wil ondergete–
kende enkele elementen aangeven die een programma van werkzaam–
heden in het kader van de vergunningprocedure zou moeten bevatten.

5.26 Aanknopend bij de betekenis van de term «programma van
werkzaamheden» dient een dergelijk stuk allereerst uiteen te zetten
welke activiteiten de onderneming voornemens is te entameren. Overwe–
gende dat Nederlandse kredietinstellingen het universele bankbedrijf
mogen uitoefenen, wijst ondergetekende erop dat de Wet toezicht
kredietwezen 1992 kredietinstellingen in beginsel niet belet allerlei
vormen van financiële dienstverlening1 te verrichten. Naast een uiteen–
zetting van de te ondernemen activiteiten dient tevens getoond te
worden met welke middelen de onderneming de voorgenomen activi–
teiten zal gaan uitoefenen. Hierbij kan gedacht worden aan de wijze
waarop gelden zullen worden aangetrokken, welke categorieën uitzet–
tingen worden beoogd, op welke wijze de administratie zal worden
gevoerd, hoe de personele bezetting zal zijn, etcetera. Een essentieel
onderdeel van het programma van werkzaamheden is voorts een
prognose voor de voorzienbare toekomst - hierbij kan gedacht worden
aan een termijn van drie jaar - van de baten en lasten van de exploitatie
van de kredietinstelling. Een ander wezenlijk deel van het programma van
werkzaamheden betreft de berekening van de vereiste kapitalisatie van
de kredietinstelling in het licht van de voorgenomen activiteiten. Niet
alleen dient te worden aangetoond dat er wordt beschikt over het
wettelijk vereiste beginvermogen, maar er dient ook voldoende toetsings–
vermogen aanwezig te zijn om de solvabiliteitseisen, verbonden aan de
verschillende voorgenomen activiteiten, te dragen.
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5.27 Ondergetekende hecht eraan te benadrukken dat niet wordt
beoogd de Bank bij de beoordeling van het programma van werkzaam–
heden op de stoel van de bankier plaats te laten nemen. Het realiteitsge–
halte van de voornemens van de nieuwe kredietinstelling zal slechts
marginaal worden getoetst. Niettegenstaande de volledige erkenning van
de ondernemingsvrijheid, zou het uit het oogpunt van de door de Wet
toezicht kredietwezen 1992 te beschermen belangen echter onwenselijk
zijn indien een vergunning zou worden verstrekt op basis van kennelijk
niet reële voornemens.

5.28 Teneinde misverstand te vermijden roept ondergetekende volle–
digheidshalve in herinnering dat de Eerste coördinatierichtlijn reeds
verbiedt om vergunningaanvragen te toetsen aan de economische
behoefte van de markt. Een dergelijke toetsing wordt bij de marginale
beoordeling van het realiteitsgehalte van het programma van werkzaam–
heden dan ook niet beoogd.

5.29 In de Eerste coördinatierichtlijn wordt in artikel 3, vierde lid, ook
een uiteenzetting van de organisatiestructuur van de instelling gerekend
tot het bij de vergunningaanvraag in te dienen programma van
werkzaamheden. Dit vereiste blijft, evenals de overige delen van de
Eerste coördinatierichtlijn, van kracht. De Tweede coördinatierichtlijn
werkt dit vereiste verder uit, doch gebruikt in dit verband een enigszins
afwijkende terminologie. De Tweede coördinatierichtlijn spreekt in artikel
13, tweede lid, van «een goede administratieve en boekhoudkundige
organisatie en adequate interne controleprocedures». De Tweede coördi–
natierichtlijn plaatst dit begrip niet direct in de context van de vergun–
ningprocedure. Wel wordt blijkens artikel 13, tweede lid, Tcr van de
toezichthoudende autoriteiten verwacht dat zij erop toezien dat een
kredietinstelling over een dergelijke goede administratieve en boekhoud–
kundige organisatie en adequate interne controleprocedures beschikt.
Aangezien naar het oordeel van ondergetekende deze begrippen in
belangrijke mate samenvallen met het begrip «organisatiestructuur» en
voorts het van meet af aan voor een nieuwe kredietinstelling van levens–
belang wordt geacht dat deze beschikt over een adequate administra–
tieve organisatie - met inbegrip van de financiële administratie en de
interne controle - is de verschaffing van informatie over deze aspecten in
artikel 7 Wtk 1992 tot de vergunningvereisten gerekend.

5.30 Voor een nadere toelichting van het begrip «goede administra–
tieve en boekhoudkundige organisatie en adequate interne controlepro–
cedures» wordt overigens naar subparagraaf 5.5 verwezen.

5.31 Ook nieuw is de in artikel 8, tweede lid, Wtk 1992 geformuleerde
mogelijkheid voor de Bank een vergunning niet te verlenen, indien zij op
grond van de haar ter beschikking staande informatie ervan overtuigd is
dat een aanvrager van een Wtk-vergunning slechts beoogt zich te
onttrekken aan de wettelijke regelingen inzake het toezicht op kredietin–
stellingen in een andere Lid-Staat. Hiermede wordt invulling gegeven aan
de considerans bij de Tweede coördinatierichtlijn dat de vergunningverle–
nende autoriteit van elke Lid-Staat een vergunning weigert of intrekt
wanneer uit bepaalde gegevens - zoals de inhoud van het programma
van werkzaamheden, de locatie of de werkelijk uitgeoefende werkzaam–
heden - op ondubbelzinnige wijze blijkt dat de kredietinstelling het
rechtsstelsel van die Lid-Staat heeft gekozen om zich te onttrekken aan
de strengere voorschriften van de Lid-Staat waarin zij het grootste deel
van haar werkzaamheden uitoefent of voornemens is uit te oefenen. De
achtergrond hiervan is de totstandkoming van de wederzijdse erkenning
en de invoering van het Lid-Staat-van-herkomst-toezicht, waardoor het
gemakkelijker is geworden om vanuit één Lid-Staat te opereren.
Kennelijk bestaat de vrees dat kredietinstellingen, zonder dat dat beoogd
is, gaan arbitreren tussen de toezichtregimes in de verschillende
Lid-Staten. Een vrees die dezerzijds overigens niet wordt gedeeld.
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5.3 Monetair toezicht

5.32 De onderhavige wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1978
naar aanleiding van de Tweede coördinatierichtlijn is aangegrepen om
ook het wettelijk kader voor het monetair toezicht aan te passen.
Verschillende internationale ontwikkelingen op financiëel en monetair
gebied hebben ondergetekende en de Bank tot het inzicht gebracht dat
een flexibeler uitvoering van monetair beleid wenselijk is. Hieronder
worden de overwegingen die aan de herziening ten grondslag liggen
uiteengezet en wordt het nieuwe wettelijke kader voor het monetair
toezicht toegelicht.

Ontwikkeling van het monetair beleid in een omgeving van financiële
liberalisatie en deregulering

5.33 In de na-oorlogse decennia tot in de jaren tachtig is een monetair
beleid ontwikkeld waarbij het geldhoeveelheidsbeleid hoofdzakelijk
gevoerd werd door toepassing van directe kredietrestricties, teneinde de
interne waarde van de gulden te stabiliseren. In hoge mate onafhankelijk
daarvan kon het wisselkoersbeleid, door beïnvloeding van de rente op de
geldmarkt, gericht zijn op het stabiliseren van de externe waarde van de
gulden. Onder invloed van de internationale tendens tot liberalisatie van
het kapitaalverkeer en deregulering van financiële markten, hebben zich
evenwel in het afgelopen decennium ontwikkelingen voorgedaan die
belangrijke consequenties hebben gehad voor de formulering en imple–
mentatie van het Nederlandse monetair beleid.

5.34 In de eerste plaats is de traditionele scheiding tussen de
doelstellingen van het geldhoeveelheidsbeleid en die van het wissel–
koersbeleid doorbroken. De mogelijkheden tot het voeren van een
onafhankelijk geldhoeveelheidsbeleid zijn aanzienlijk beperkt door de
combinatie van de vaste wisselkoersdoelstelling voor de gulden vis-a-vis
de Duitse Mark in het kader van de deelneming aan het Europees
Monetair Stelsel (EMS), de volledige vrijmaking van het grensover–
schrijdend kapitaalverkeer en de mede daardoor sterk toegenomen
mobiliteit van kapitaal, alsmede door de deregulering van de Neder–
landse kapitaalmarkt in 1986. Het geldhoeveelheidsbeleid heeft daarom
in toenemende mate ondersteuning van het wisselkoersbeleid tot doel
gekregen. Het geldhoeveelheidsbeleid is in dat verband gericht op het
voorkomen van een langdurige en aanzienlijke afvloeiïng van liquiditeiten,
veroorzaakt door een overmatige binnenlandse liquiditeitscreatie. Deze
doelstelling maakt het wenselijk dat, op basis van een trendmatige oriën–
tatie, de binnenlandse liquiditeitscreatie flexibel en gedoseerd kan
worden bijgestuurd.

5.35 In de tweede plaats heeft zich in samenhang met de liberali–
sering en deregulering van de financiële markten nationaal en interna–
tionaal een verschuiving voorgedaan van directe naar indirecte en meer
marktconforme monetaire instrumenten. In dat kader is de monetaire
kasreserve geïntroduceerd, waarmee de geldschepping door het
bankwezen op meer marktconforme wijze beïnvloed kan worden. In
tegenstelling tot een directe kredietrestrictie kan de monetaire kasre–
serve worden ingezet om bepaalde ontwikkelingen geleidelijk bij te
sturen. De monetaire kasreserve heeft de directe kredietrestrictie als
belangrijkste monetaire instrument vervangen.

Economische en Monetaire Unie in Europa

5.36 Bij het vaststellen van het wettelijk kader voor het monetair
toezicht in Nederland speelt tevens de ontwikkeling naar een EMU
conform de in Maastricht overeengekomen wijzigingen van het
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EG-Verdrag een belangrijke rol. Deze ontwikkeling, die de afgelopen
jaren in een stroomversnelling is terecht gekomen, zal ingrijpende
gevolgen hebben voor het monetair beleid en monetair instrumentarium
in de Lid-Staten. In de overgangsfases naar de EMU is weliswaar nog
sprake van juridische autonomie van het nationale monetaire beleid,
maar de facto zal de beleidsvoering in toenemende mate op Europees
niveau worden bepaald. Teneinde de overgang riaar de definitieve derde
fase van de EMU voor te bereiden en mogelijk te maken, zal een verre–
gaande harmonisatie van het monetair en geldmarkt-instrumentarium en
van de toepassing daarvan moeten worden gerealiseerd. De Nederlandse
procedures die gelden voor het nemen van monetaire maatregelen
mogen deze harmonisatie van monetair beleid en beleidsuitvoering niet
in de weg staan. Om die reden acht ondergetekende een grote mate van
flexibiliteit in de vaststelling en toepassing van het monetair instrumen–
tarium vereist.

5.36a Het Nederlandse monetair beleid van de komende jaren zal in
de eerste plaats gericht zijn op de zo spoedig mogelijke deelname aan de
derde fase van de EMU. Daartoe is door de Lid-Staten een aantal
convergentiecriteria geformuleerd. Zo mag de inflatie (gemeten als het
prijspeil van de gezinsconsumptie) in de 12 maanden voorafgaand aan
de nader vastgestelde peildatum niet meer dan 1,5 procentpunt afwijken
van de inflatie in (in principe) de drie Lid-Staten die op het gebied van
prijsstabiliteit het best presteren. Ook mag de nominale kapitaalmarkt–
rente in die periode niet meer dan 2 procentpunt hoger liggen dan de
rente in de genoemde Lid-Staten. Daarnaast wordt voor een «aspirant»-
deelnemer aan de derde fase de eis gesteld dat deze Lid-Staat
gedurende minstens twee jaar voorafgaand aan de peildatum de normale
fluctuatiemarges van het wisselkoersmechanisme van het Europeese
Monetair Stelsel heeft kunnen aanhouden, en mag de betrokken
Lid-Staat tijdens die periode de bilaterale spilkoers van zijn valuta
tegenover die van een andere Lid-Staat niet op eigen initiatief hebben
gedevalueerd. Deze criteria zullen een richtsnoer zijn voor het monetair
beleid van Nederland in de aanloop naar de derde fase van de EMU.
Voor de concrete uitvoering van het monetair beleid betekent het boven–
staande een voortzetting van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren.
Het belang van het wisselkoersbeleid neemt toe, terwijl ook anderszins
bij de vaststelling van het monetair beleid in toenemende mate de inter–
nationale omgeving in de besluitvorming zal worden betrokken.

Wettelijk kader

5.37 De hierboven genoemde ontwikkelingen rechtvaardigen een
herziening van het wettelijk kader voor het monetair toezicht, aangezien
het huidige kader niet de gewenste flexibiliteit biedt voor een optimale
uitvoering van het monetair beleid passend in de overgangsfase naar de
EMU.

5.38 Voor het wisselkoersbeleid heeft de Bank diverse mogelijkheden
om snel en flexibel in te grijpen indien de marktontwikkelingen dat
vereisen. Zo kan de Bank ter ondersteuning van de wisselkoers van de
gulden de geldmarktrente op zeer korte termijn beïnvloeden door de
officiële rentetarieven op kredieten aan het bankwezen aan te passen
dan wel door het tarief te wijzigen waartegen het bankwezen beleningen
kan opnemen. Daarnaast kan de Bank krachtens artikel 21 Wtk 1978
structurele maatregelen nemen die waarborgen dat de Bank blijvend in
staat is een effectief wisselkoersbeleid te voeren. Voor de toepassing van
dit soort structurele maatregelen, waarvan de geldmarktkasreserve een
voorbeeld is, schrijft de huidige wet voor dat invoering of wijziging
daarvan eerst kan plaatsvinden na overleg met de betrokken representa–
tieve organisaties.
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5.39 Voor het geldhoeveelheidsbeleid voorziet de Wet toezicht
kredietwezen 1978 thans in een procedure die de Bank minder mogelijk–
heden geeft om snel en flexibel op marktontwikkelingen te reageren.
Artikel 22 Wtk 1978 geeft de Bank de bevoegdheid om maatregelen te
treffen indien zij tekenen ontwaart van een ontwikkeling die de uitvoering
van de haar in artikel 9, eerste lid, van de Bankwet 1948 opgedragen
taak in gevaar brengt of zou kunnen brengen. Deze taak bestaat uit het
reguleren van de waarde van de Nederlandse geldeenheid op zodanige
wijze als voor 's lands welvaart het meest dienstig is, en daarbij die
waarde zoveel mogelijk te stabiliseren De Bank dient in dat geval
overleg te voeren met de representatieve organisaties van het
bankwezen over de te volgen gedragslijn. Indien daarover overeen–
stemming wordt bereikt, is de gedragslijn bindend voor iedere afzonder–
lijke kredietinstelling. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, kan
de Bank aan de kredietinstellingen algemene voorschriften voor hun
bedrijfsvoering geven. Oergelijke voorschriften dienen vooraf door de
minister van Financiën na overleg met de Minister van Economische
Zaken te zijn goedgekeurd en achteraf door de Staten-Generaal te
worden bekrachtigd.

5.40 Teneinde het geldhoeveelheidsbeleid op een meer flexibele wijze
te kunnen uitvoeren, acht ondergetekende het, met de Bank, wenselijk de
bestaande procedure te wijzigen, waarin het ontwaren van tekenen is
vereist, het instrument discontinu werkt en waarmee lange overlegproce–
dures kunnen zijn gemoeid. Voorts zal een essentieel onderdeel van de
vereiste coördinatie en harmonisatie van het monetair beleid in het kader
van de totstandkoming van de EMU zijn dat het nationale bankwezen
door de verschillende centrale banken steeds meer op een gelijke wijze
wordt behandeld, ook bijvoorbeeld wat het tijdstip van bekendmaking
van monetaire maatregelen betreft. Daarmee is niet verenigbaar de
overlegprocedure die in Nederland krachtens artikel 22 Wtk 1978 van
toepassing is in het geval de Bank maatregelen moet nemen in het kader
van het monetair toezicht.

5.41 De vereiste goedkeuring vooraf door de minister van Financiën
van door de Bank gegeven voorschriften wanneer de overlegprocedure
geen overeenstemming zou opleveren, past bovendien niet goed bij de
huidige inzichten dat de onafhankelijkheid van de centrale bank noodza–
kelijk is voor een effectieve uitoefening van monetair beleid. Het belang
van een onafhankelijke centrale bank is bij de besprekingen over de
totstandkoming van de EMU herhaaldelijk bevestigd. Het in Maastricht
overeengekomen nieuwe EG-Verdrag voorziet dan ook in een onafhanke–
lijke Europese Centrale Bank.

5.42 Op grond van de bovenstaande overwegingen zijn ondergete–
kende en de Bank tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is het
wettelijk kader aan te passen zodat, mede met het oog op de overgang
naar de EMU, een grotere flexibiliteit kan worden bereikt en een optimale
benutting van het monetair instrumentarium mogelijk wordt gemaakt,
een en ander zo veel mogelijk met behoud van overleg tussen de Bank
en het bankwezen inzake de vormgeving van het monetair beleid. Het
past in de traditie dat dit overleg tussen de Bank en het bankwezen
steeds zal worden gevoerd met wederzijds begrip voor ieders positie en
standpunten en met de zorgvuldigheid die bij dit overleg steeds gebrui–
kelijk is geweest.

Opbouw van artikel 18 Wtk 1992

5.43 De gewenste flexibiliteit voor het op marktconforme wijze voeren
van monetair beleid alsmede de mogelijkheid om het monetair instru–
mentarium als gevolg van harmonisatie in EMU-verband nader bij te
stellen, worden door artikel 18 Wtk 1992 geboden. Dit artikel bevat
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immers geen specifieke instrumenten, maar bepaalt de wijze waarop de
Bank ter uitvoering van haar monetaire taak algemene voorschriften aan
het bankwezen kan geven. In verband hiermee is het procedurele onder–
scheid tussen het nemen van maatregelen van structurele aard ex artikel
21 en maatregelen van conjuncturele aard ex artikel 22 Wtk 1978
overbodig geworden.

5.44 In artikel 18 Wtk 1992 is voorzien dat de Bank met betrekking tot
het monetair toezicht twee stadia moet doorlopen. Allereerst dient
ingevolge artikel 18, tweede lid, eerste volzin, Wtk 1992 het door de
Bank te hanteren monetair instrumentarium te worden vastgesteld. Pas
daarna kan de Bank op basis van artikel 18, tweede lid, tweede volzin,
Wtk 1992 het monetair toezicht uitoefenen door middel van het
activeren van het vastgestelde instrumentarium.

5.45 De Bank dient ingevolge artikel 18, tweede lid, eerste volzin Wtk
1992 het monetair instrumentarium vast te stellen dat van toepassing is
bij het geven van algemene voorschriften aan kredietinstellingen in het
kader van het monetair beleid. Dit instrumentarium wordt vastgesteld
nadat de representatieve organisaties zijn gehoord. Het aldus vastge–
stelde instrumentarium, dat in beginsel voor langere tijd wordt vastge–
steld, dient in de Staatscourant openbaar gemaakt te worden Uit deze
publicatie moet blijken op welke onderdelen van de bedrijfsvoering van
een kredietinstelling de algemene voorschriften betrekking kunnen
hebben en welke vorm de voorschriften kunnen aannemen, alsmede de
procedures waaraan de Bank zich houdt bij het geven van de algemene
voorschriften. Met het horen van de representatieve organisaties wordt
beoogd de langjarige traditie van overleg tussen de Bank en het
bankwezen ten aanzien van de monetaire beleidsvoering te handhaven,
althans voor zover de aard van de te hanteren instrumenten en de eisen
die de Europese eenwording zullen stellen dat toelaten. Pas nadat de
publicatie in de Staatscourant heeft plaatsgevonden en met inacht–
neming van de procedures, kan de Bank het monetair toezicht uitoefenen
ingevolge artikel 18, eerste lid, Wtk 1992, door een algemeen voorschrift
te geven waarmee het vastgestelde instrumentarium wordt geactiveerd.
De algemene voorschriften worden eveneens in de Staatscourant
gepubliceerd.

5.46 De aldus beschreven systematiek in artikel 18 Wtk 1992 is ten
opzichte van de systematiek van de artikelen 21 en 22 Wtk 1978 sterk
vereenvoudigd. De nieuwe regeling biedt de Bank naar het oordeel van
ondergetekende voldoende mogelijkheden voor een doeltreffend en
onafhankelijk uitgevoerd monetair beleid, terwijl door het bepaalde in het
tweede lid waar het de vaststelling van het monetair instrumentarium
betreft in de behoefte tot behoud van overleg met de representatieve
organisaties wordt voorzien. Het voeren van overleg tussen Bank en
representatieve organisaties zoals voorgeschreven in artikel 22 Wtk 1978
en het bereiken van overeenstemming over algemene voorschriften van
monetaire aard, is volgens artikel 18 Wtk 1992 niet meer vereist. Als
gezegd laat dit onverlet dat de bestaande praktijk van overleg tussen de
Bank en de banken zo veel mogelijk gehandhaafd zal blijven. Voorts
bevat artikel 18 Wtk 1992 geen beperkingen ten aanzien van de aard van
de monetaire voorschriften. De bedoeling van deze wijzigingen is om de
Bank meer bewegingsruimte te geven tot het uitoefenen van monetair
toezicht, mede met oog op de harmonisatie van monetair beleid en
monetair instrumentarium op weg naar de definitieve derde fase.

5.47 Door bovenstaande aanpassing zal ook de formele indirecte
betrokkenheid van de Regering bij de uitvoering van het monetair beleid
afnemen. Volgens de nieuwe regeling is immers geen goedkeuring meer
vereist door de Minister van Financiën van door de Bank gegeven
monetaire voorschriften in die gevallen waar de Bank en de representa–
tieve organisaties geen overeenstemming zouden bereiken bij het
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krachtens artikel 22 Wtk 1978 te voeren overleg, en vervalt de regeling
die voorziet in de bekrachtiging bij wet van aldus gegeven algemene
voorschriften. Een dergelijke situatie is overigens in de praktijk nimmer
voorgekomen.

5.47a De minister van Financiën behoudt tot de voorgenomen
wijziging van de Bankwet 1948 voorafgaand aan de derde fase van de
EMU nog wel de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de
monetaire en financiële politiek van de Regering en de politiek van de
Bank. Deze verantwoordelijkheid vloeit voort uit het aanwijzingsrecht van
artikel 26 uit de Bankwet 1948. In dit verband zal ook het thans gebrui–
kelijke overleg tussen de minister van Financiën en de Bank blijven
plaatsvinden.

5.47b Ten slotte zij opgemerkt dat het de bedoeling van de Bank is
om de beide bestaande kasreserveregelingen, de monetaire en de
geldmarktregeling, zo veel mogelijk ongewijzigd onder de vigeur van
artikel 18 Wtk 1992 voort te zetten.

Toezicht op «near-banks»

5.48 In de Wet toezicht kredietwezen 1992 is het toezicht op de
zogenaamde «near-banks» komen te vervallen.1

5.49 Onder «near-banks» worden begrepen ondernemingen of instel–
lingen - niet zijnde kredietinstellingen - die ter financiering van hun
primaire, niet-financiële bedrijf in relevante omvang (namelijk 50 miljoen
gulden of meer) kortlopende vorderingen (oorspronkelijke looptijd minder
dan 2 jaar) uitgeven - vaak in de vorm van verhandelbaar papier.2

Aangezien zij met de uitgifte van kortlopende vorderingen
monetair-relevante financiële activa creëren, biedt artikel 29 Wtk 1978
de Bank de mogelijkheid om dergelijke ondernemingen of instellingen
onder monetair toezicht te plaatsen. De beslissing om deze mogelijkheid
niet in de Wet toezicht kredietwezen 1992 over te nemen, is op het
onderstaande gebaseerd.

5.50 De bestaande Nederlandse regeling is internationaal gezien
uitzonderlijk. Monetaire autoriteiten in andere landen overwegen ook niet
een dergelijke bevoegdheid te verkrijgen. Daardoor, en omdat gebleken
is dat het in de praktijk meestal om internationaal opererende bedrijven
gaat die doorgaans een goede toegang hebben tot internationale
markten, kunnen effectieve maatregelen in een situatie die gekenmerkt
wordt door een vrij internationaal kapitaalverkeer niet worden genomen.

5.51 De Bank heeft zich bij het uitoefenen van toezicht op
«near-banks» tot nu toe beperkt tot het opleggen van een rapportage–
plicht. De monetair-relevante informatie die door deze rapportage ter
beschikking komt, is evenwel ook via andere kanalen te verkrijgen.

5.4 Solvabiliteitstoezicht

1 In dat verband zij opgemerkt dat vooruit–
lopend hierop thans de intrekking van het
koninklijk besluit van 21 december 1978
(Stb. 1978, 672) op basis van artikel 29 Wtk
1978 in voorbereiding is.
1 In concreto gaat het om met name enkele
multinationale ondernemingen, enkele finan–
cieringsmaatschappijen (deeluitmakend van
een groter concern) en enkele pensioen–
fondsen.

5.52 In het voorgaande is reeds naar voren gekomen dat de commu–
nautaire richtlijnen die een harmonisatie van toezichtvereisten inzake de
solvabiliteit van kredietinstellingen beogen, door middel van de door de
Bank gegeven bedrijfseconomische richtlijnen worden geïmplementeerd.
Dit is het geval bij de herziening van de nationale solvabiliteitsrichtlijnen
naar aanleiding van de Eigen-vermogenrichtlijn en de Solvabiliteitsratio–
richtlijn. Bij de herziening van artikel 23 Wtk 1978 is ernaar gestreefd
het belang van de communautaire richtlijnen voor de vaststelling van de
solvabiliteitsrichtlijnen beter in de wet tot uitdrukking te laten komen.
Tevens is getracht in artikel 19 Wtk 1992 een indicatie te geven van de
methodiek die wordt toegepast bij het solvabiliteitstoezicht. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan het toezicht op geconsolideerde basis
en de toetsing op basis van naar risicograad gewogen activiteiten, welke
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1 In het bijzonder wordt gedoeld op de in
voorbereiding zijnde Richtlijn inzake de
kapitaaltoereikendheid van beleggingson–
dernemingen en kredietinstellingen.
2 Richtlijn van de Raad van 13 juni 1983
betreffende het toezicht op kredietinstel–
lingen op geconsolideerde basis
(83/350/EEG); PbEG van 18 juli 1983, nr. L
193, 18-20. Deze richtlijn zal o"erigens per
1 januari 1993 worden vervangen door de
Richthjn van de Raad van 6 april 1992
inzake het toezicht op kredietinstellingen op
geconsolideerde basis (92/30/EEG); PbEG
van 28 april 1992, nr. L 110, 52-58.
3 Richtlijn van de Raad van 8 december
1986 betreffende de geconsolideerde
jaarrekening van banken en andere finan–
ciële instellingen (86/635/86); PbEG van 31
december 1986, nr L 372, pp. 1-17

beide, overigens reeds vele jaren, in het Nederlandse toezicht worden
toegepast.

5.53 Genoemde communautaire richtlijnen hebben geleid tot enige
veranderingen in de eigen-vermogendefinitie alsmede in de solvabiliteits–
vereisten voor verschillende categorieën van activiteiten. In het algemeen
kan opgemerkt worden dat het Nederlandse systeem voor wat betreft de
systematiek reeds vooruitliep op het thans in die richtlijnen weergegeven
stelsel. In subparagraaf 2.3. is aangegeven hoe aan de eigen vermogens–
definitie en de berekening van de solvabiliteitsratio inhoud is gegeven.
Een belangrijk nieuw element van de Solvabiliteitsratio-richtlijn is dat het
aantal buiten-de-balansactiviteiten voor de berekening van de solvabili–
teitsvereisten aanmerkelijk is uitgebreid met onder meer rente– en valuta–
contracten.

5.54 Het toezicht op rente– en andere marktrisico's is de afgelopen
jaren een belangrijk onderdeel gaan vormen van het solvabiliteitstoezicht
- voor wisselkoersrisico's was dit al het geval - en is nu in de bepalingen
van artikel 19 Wtk 1992 opgenomen als een specifiek aandachtsveld.
Het toezicht op de zogenoemde marktrisico's vormt in internationaal
verband onderwerp van overleg waarbij wordt gestreefd naar een harmo–
nisatie van toezichtcriteria. De uitkomsten van dit internationaal overleg
zullen de inhoud van het solvabiliteitstoezicht op marktrisico's in de
toekomst in belangrijke mate gaan bepalen1.

5.55 In artikel 19, eerste lid, Wtk 1992 wordt bepaald dat de Bank ter
zake van de door haar te geven solvabiliteitsrichtlijnen kan bepalen dat
deze op geconsolideerde basis worden toegepast. Ten behoeve daarvan
is in artikel 19, derde lid, onder d, Wtk 1992 opgenomen dat de Bank de
reikwijdte van de consolidatie kan vaststellen. Hiermee wordt bedoeld
dat de Bank uit een oogpunt van uitoefening van het solvabiliteitstoezicht
kan bepalen of ondernemingen of instellingen die deel uitmaken van een
groep (in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek),
waarvan een kredietinstelling aan het hoofd staat, voor het geheel in de
consolidatie worden opgenomen of evenredig worden geconsolideerd
dan wel buiten de consolidatie worden gelaten. Dit kan verschillen naar
gelang de aard van de werkzaamheden van de onderneming of instelling.
Èen aan het bedrijf van een kredietinstelling wezensvreemde onder–
neming of instelling die deel uitmaakt van de groep zal - naar huidig
inzicht - met het oog op het uit te oefenen toezicht buiten de consoli–
datie worden gelaten. In de regel zullen kredietinstellingen en financiële
instellingen waarin door een kredietinstelling wordt deelgenomen of die
deeluitmaken van een groep waarvan een kredietinstelling aan het hoofd
staat, in de consolidatie worden betrokken. Er zal daarbij worden aange–
sloten bij de consolidatietechnieken in de Geconsolideerd-toezicht–
richtlijn2 en de Jaarrekening-richtlijn3.

5.56 In dit verband zij meer in het algemeen opgemerkt dat de inter–
nationale harmonisatie van toezichtcriteria en het daaraan voorafgaande
internationaal overleg tussen de betrokken toezichtautoriteiten een
belangrijk onderdeel zijn geworden van het in artikel 19, tweede lid, Wtk
1992 bedoelde overleg van de Bank met de representatieve organisaties.

5.5 Toezicht op de administratieve organisatie

5.57 Eerder is al aangegeven dat de Wet toezicht kredietwezen 1992
op drie plaatsen uitdrukkelijk een wettelijke basis geeft aan het toezicht
op de administratieve organisatie van kredietinstellingen. Inzoverre dit
toezicht gestalte krijgt in de vergunningprocedure in de artikelen 7 en 8
Wtk 1992 en de notificatieprocedure in artikel 15 Wtk 1992, is dat reeds
genoemd in subparagraaf 5.2 respectievelijk 4.3. Op deze plaats gaat de
aandacht uit naar het toezicht op de administratieve organisatie - met
inbegrip van de financiële administratie en de interne controle - op onder
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1 In dit verband wordt verwezen naar de
artikelen 13, 14 en 28 Wtk 1992.
: De Nederlandsche Bank, Kwartaalbericht
1986/3, december 1986, pp 27-33

toezicht staande en opererende kredietinstellingen. Met het oog op het
vertrouwen in de financiële soliditeit van een kredietinstelling wordt het
namelijk van groot belang geacht dat zo'n kredietinstelling bij de
uitoefening van haar bedrijf beschikt over een adequate administratieve
organisatie. Derhalve is in artikel 21 Wtk 1992 de mogelijkheid
opgenomen dat de Bank, waar gelet op de aard van het bedrijf van
kredietinstelling nodig, aan de onder toezicht staande kredietinstellingen
aanbevelingen of algemene richtlijnen geeft in het belang van hun
administratieve organisatie - met inbegrip van hun financiële admini–
stratie en interne controle.

5.58 Deze mogelijkheid om aanbevelingen of algemene richtlijnen te
geven inzake de administratieve organisatie - met inbegrip van de finan–
ciële administratie en de interne controle - vormt een aanvulling op de
reeds bestaande waarborgen voor een adequate administratieve organi–
satie van kredietinstellingen. Zoals immers al naar voren is gekomen,
dient een kredietinstelling, wil zij haar activiteiten verantwoord kunnen
verrichten, over een adequate administratieve organisatie te beschikken.
Voorts wordt er op gewezen dat de externe accountant van een krediet–
instelling bij zijn controle van de jaarrekening onder meer aandacht zal
schenken aan de administratieve organisatie. Het komt ondergetekende
voor dat deze controlerende accountant moeilijk een goedkeurende
verklaring kan afgeven wanneer de administratieve organisatie niet aan
de daaraan te stellen eisen voldoet.1 Daarnaast zal bedoelde accountant
de door hem geconstateerde gebreken inzake de administratieve organi–
satie - dat kan bijvoorbeeld de financiële administratie of de automa–
tische gegevensverwerking betreffen - in de regel in de zogenaamde
«management letter» vermelden. Tenslotte moet worden bedacht dat de
«tripartite overeenkomst» tussen de externe accountant, de kredietin–
stelling en de Bank2 een kader biedt om op het gebied van de administra–
tieve organisatie de kredietinstelling tot verbeteringen aan te sporen.

5.59 Indien de Bank overeenkomstig artikel 21 Wtk 1992 van de
mogelijkheid gebruik maakt om aanbevelingen of algemene richtlijnen op
dit gebied te geven, zouden deze zich onder meer op de volgende
aspecten kunnen richten.

5.60 De administratieve organisatie - met inbegrip van de financiële
administratie en interne controle - zal allereerst dienen zeker te stellen
dat de kredietinstelling te allen tijde een betrouwbaar en actueel inzicht
in en overzicht van haar rechten en verplichtingen heeft. De administra–
tieve systemen moeten zodanig zijn ingericht dat de leiding van de
kredietinstelling dagelijks kan beschikken over de bedrijfsinformatie die
zij voor het voeren van haar beleid behoeft. Tevens dient gewaarborgd
zijn dat rapportages als bedoeld in artikel 53 Wtk 1992 tijdig, accuraat
en conform de voorschriften van de Bank kunnen worden geproduceerd.
De financiële administratie dient goed toegankelijk te zijn voor de
accountant belast met de certificering van haar jaarrekening en/of van
specifieke rapportages van de kredietinstelling aan de Bank.

5.61 Een belangrijke randvoorwaarde voor het goed functioneren van
een administratief systeem acht ondergetekende dat de gecomputerï–
seerde systemen die de kern van de administratie vormen zodanig
beveiligd zijn dat de continuïteit, betrouwbaarheid en fraudebesten–
digheid zo goed mogelijk zijn zeker gesteld. Zo is bijvoorbeeld van groot
belang dat gezien de onderkende risico's voldoende voorzieningen zijn
getroffen dat de administratieve werkzaamheden kunnen voortgaan, met
behulp van schaduwsystemen, ook indien het systeem voor kortere of
langere tijd niet functioneert. Ondergetekende wijst in dit verband op de
vergaande afhankelijkheid van kredietinstellingen van geautomatiseerde
gegevensverwerking, overigens niet uitsluitend voor het verrichten van
administratieve functies, doch ook voor operationele en commerciële
activiteiten en deelname aan het interbancaire verkeer.
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5.62 Een goede interne controle dient er met name op gericht te zijn
om binnen de instelling de kwaliteit van de (financiële) administratie te
bewaken. Er dient sprake te zijn van een adequate scheiding van admini–
stratieve en operationele functies. Er dienen duidelijke administratieve
procedures te zijn vastgelegd en er dient over de naleving daarvan syste–
matisch gewaakt te worden.

5.63 Met betrekking tot de aard van het bedoelde toezicht op de
administratieve organisatie en de wijze waarop het wordt uitgeoefend,
hecht ondergetekende er aan te benadrukken dat deze van het solvabili–
teits– of liquiditeitstoezicht verschilt. De laatstgenoemde toezichtvormen
hebben een sterk kwantitatief karakter. De bedrijfseconomische richt–
lijnen ex artikel 19 en 20 Wtk 1992 en de rapportages ex artikel 53 Wtk
1992 leveren cijfers op, op basis waarvan eenduidig kan worden vastge–
steld of aan de toezichtvereisten wordt voldaan. Het toezicht op de
administratieve organisatie - met inbegrip van de financiële administratie
en interne controle - zal daarentegen veel meer een kwalitatief karakter
hebben. De aanbevelingen en algemene richtlijnen zullen met name
algemeen aanvaarde uitgangspunten en elementen aandragen voor een
adequate administratieve organisatie. Als voorbeeld moge het
«Memorandum omtrent de betrouwbaarheid en continuïteit van geauto–
matiseerde gegevensverwerking in het bankwezen»' dienen. Een en
ander brengt met zich dat bij de beoordeling of aan de bedoelde aanbe–
velingen of algemene richtlijnen wordt voldaan, ruimere marges in acht
genomen zullen worden dan bij de beoordeling of aan de bedrijfsecono–
mische richtlijnen wordt voldaan.

5.64 Ten slotte merkt ondergetekende op dat met betrekking tot het
geven of wijzigen van aanbevelingen en algemene richtlijnen eenzelfde
procedure is voorzien als bij de solvabiliteits– en liquiditeitsrichtlijnen Dit
betekent dat de kredietinstellingen zelf betrokken zullen worden bij de
totstandkoming van aanbevelingen of algemene richtlijnen.

5.6 Structuurtoezicht

5.65 De wettelijke basis voor het structuurtoezicht beslaat in de Wet
toezicht kredietwezen 1992 vier artikelen, te weten de artikelen 22, 23,
24 en 25. In de Wet toezicht kredietwezen 1978 was dat slechts één
artikel. De reden van deze uitbreiding is dat het aantal regels betreffende
het structuurtoezicht deels ingevolge de Tweede coördinatierichtlijn en
deels ingevolge de opgedane toezichtpraktijk danig is uitgebreid. In het
navolgende zullen verschillende aspecten van de artikelen 22 tot en met
25 Wtk 1992 nader worden belicht.

Opzet

5.66 De vier genoemde artikelen hebben ieder betrekking op een
onderscheiden element van het structuurtoezicht.

5.67 Artikel 22 Wtk 1992 betreft het verkrijgen van een verklaring van
geen bezwaar ten behoeve van bepaalde handelingen van een kredietin–
stelling die haar financiële positie kunnen beïnvloeden. Onder die hande–
lingen is met name begrepen het houden, het verwerven of het vergroten
door de kredietinstelling van gekwalificeerde deelnemingen in ander
ondernemingen of instellingen die 10 procent of meer bedragen.

5.68 Artikel 23 Wtk 1992 bevat bepalingen omtrent het verkrijgen van
een verklaring van geen bezwaar ingeval een derde in een kredietin–
stelling een gekwalificeerde deelneming houdt dan wel wil verwerven of
vergroten alsmede ingeval die derde op grond van een dergelijke
deelneming enige zeggenschap in die kredietinstelling wil uitoefenen.

1 De Nederiandsche Bank, Kwartaaibericht 5.69 Artikel 24 Wtk 1992 voorziet in een aantal procedurele
1988/3. december 1988. pp. 61-70. bepalingen met betrekking tot het verlenen, wijzigen en intrekken van in
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de artikelen 22 en 23 Wtk bedoelde verklaringen van geen bezwaar.
5.70 Artikel 25 Wtk 1992 legt aan de houder van een gekwalificeerde

deelneming in een kredietinstelling onderscheidenlijk aan de kredietin–
stelling de verplichting op om bepaalde informatie omtrent de omvang
van zijn houderschap onderscheidenlijk omtrent de identiteit van de
houders van gekwalificeerde deelnemingen in die kredietinstelling aan de
Bank te verschaffen. Dienaangaande wordt volstaan met een verwijzing
naar subparagraaf 4.1.

Reikwijdte

5.71 De reikwijdte van het structuurtoezicht is ten opzichte van de
Wet toezicht kredietwezen enigszins gewijzigd.

5.72 Een belangrijke wijziging is dat zowel artikel 22, eerste lid, Wtk
1992 als artikel 23, eerste lid, Wtk 1992 nu ook het houden van een
gekwalificeerde deelneming betreft. Hiermee wordt bewerkstelligd dat in
de wet duidelijker tot uiting komt dat het structuurtoezicht op een
continue basis wordt uitgeoefend. Dat wil zeggen dat niet alleen de
zogenoemde verkrijging maar ook de vervolgens ontstane deelnemings–
verhouding blijvend moet voldoen aan de ter zake geldende toetsingscri–
teria. Zoals reeds in subparagraaf 4.1 werd opgemerkt, wordt aldus
tevens uitvoering gegeven aan het in de artikelen 11 en 12 Tcr bepaalde.

5.73 Een andere wijziging is dat in beide bepalingen wordt verwezen
naar het begrip «gekwalificeerde deelneming» als gedefinieerd in artikel
1, eerste lid, onder m, Wtk 1992, met dien verstande dat artikel 22,
eerste lid, onder b, Wtk 1992 slechts betrekking heeft op gekwalifi–
ceerde deelnemingen die 10 procent of meer bedragen.

5.74 Een wijziging van de regeling in artikel 22, eerste lid, Wtk 1992 -
voorheen artikel 25, eerste lid, Wtk 1978 - betreft voorts het opnemen
(onder e) van het overgaan tot een vennootschappelijke reorganisatie.
Hiermee wordt met name gedoeld op de situatie waarin de activiteiten
van een kredietinstelling worden ondergebracht in een nieuwe vennoot–
schappelijke structuur - bijvoorbeeld een moederkredietinstelling met
dochterwerkmaatschappijen.

5.75 Met betrekking tot artikel 22, eerste lid, Wtk 1992 wordt er voor
een goed begrip op gewezen dat «fusie» moet worden opgevat in de
ruime economische zin, en dus niet in de enge zin juridische zin zoals
omschreven in Boek 2, titel 7, van het Burgerlijk Wetboek.

5.76 Een wijziging van de regeling in artikel 23, eerste lid, Wtk 1992 -
voorheen artikel 25, tweede lid, Wtk 1978 - is dat het niet alleen ziet op
het uitoefenen van zeggenschap maar, ingevolge artikel 11 Tcr, tevens
op het houden, verwerven of vergroten van een gekwalificeerde
deelneming in een kredietinstelling. Dit betekent in feite dat artikel 23,
eerste lid, Wtk 1992 twee verboden bevat.

5.77 Met betrekking tot artikel 23, eerste lid, Wtk 1992 wordt
opgemerkt dat de zinsnede «één of meer stemmen» in artikel 25, tweede
lid, Wtk 1978 in het kader van de formulering in artikel 23, eerste lid,
Wtk 1992 wordt weergegeven door «enige zeggenschap».

5.78 Inzoverre het de omvang van een belang in een kredietinstelling
betreft, is de regeling in artikel 23, eerste lid, Wtk 1992 ongewijzigd
gebleven. De Wet toezicht kredietwezen 1992 definieert gekwalificeerde
deelneming immers in termen van «meer dan 5 procent» en niet conform
de Tweede coördinatierichtlijn in termen van «ten minste 10 procent».
Formeel worden de houders van gekwalificeerde deelnemingen in
kredietinstellingen hierdoor mogelijk meer beperkt dan in andere
Lid-Staten het geval is, hetgeen een verstoring van de concurrentiever–
houdingen zou kunnen betekenen. Gelet op het «ja, tenzij ...»-beleid bij
het verlenen van verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in artikel 23,
eerste lid, Wtk 1992 meent ondergetekende in dit verband dat het
verschil in percentages in de praktijk materieel nauwelijks betekenis
heeft.
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1 Volledigheidshalve wordt in dit verband
verwezen naar almea 4.25.
2 Met wgb-plichtige wordt gedoeld op
degene die over een verklarmg van geen
bezwaar dient te beschikken.

Toetsingscriteria

5.79 Ook de toetsingscriteria in het kader van het structuurtoezicht
zijn enigszins gewijzigd.

5.80 Ter zake wordt meer in het algemeen opgemerkt dat de in de
Tweede coördinatierichtlijn gehanteerde term «gezonde en prudente
bedrijfsvoering» overeenkomt met de in de Wet toezicht kredietwezen
1992 gebruikte term «gezond bankbeleid».

5.81 In artikel 22, tweede lid, onder a, Wtk 1992 is een nieuw
toetsingscriterium opgenomen. De Bank dient een in artikel 22, eerste
lid, Wtk 1992 genoemde handeling, voor zover toepasselijk, te toetsen
aan de bedrijfseconomische richtlijnen die zij op grond van artikel 19,
derde lid, Wtk 1992 met betrekking tot deelnemingen in andere onderne–
mingen of instellingen heeft gegeven. Hiermee wordt mede uitvoering
gegeven aan artikel 12 Tcr. Als gezegd betekent dit dat ingeval een door
een kredietinstelling voorgenomen deelneming de begrenzing in artikel
12, eerste tot en met achtste lid, Tcr te buiten gaat, een aangevraagde
verklaring van geen bezwaar niet zal worden verleend. Omgekeerd, blijft
de deelneming binnen de begrenzing van artikel 12, eerste tot en met
achtste lid, Tcr, dan zal een aanvraag voor een verklaring van geen
bezwaar bij de Bank niet op bezwaren als bedoeld in artikel 22, tweede
lid, onder a, Wtk 1992 behoeven te stuiten.1

5.82 In artikel 23, tweede lid, onder a, Wtk 1992 is het huidige
criterium zodanig geredigeerd dat beter tot uitdrukking komt dat een
houder van een gekwalificeerde deelneming, al dan niet door het uitoe–
fenen van enige zeggenschap, een ongewenste invloed zou kunnen
uitoefenen op het gezonde bankbeleid van de betrokken kredietinstelling.

5.83 De beoordeling of van een invloed op het beleid van de kredietin–
stelling sprake is of zou kunnen zijn die in strijd is met een gezond
bankbeleid, zal met name betreffen:

- de deskundigheid en betrouwbaarheid van het bestuur van de
vvgb-plichtige2;

- de kapitalisatie van de vvgb-plichtige in verhouding tot de kapitali–
satie van haar deelnemingen;

- de mate waarin zich onderlinge financiële relaties voordoen of
kunnen gaan voordoen; en

- het risico-profiel van de overige activiteiten van de wgb-plichtige.
5.84 Het voorgaande brengt met zich dat eventueel te stellen beper–

kingen of te verbinden voorschriften vanzelfsprekend vereisten behelzen
die in de sfeer van de voorgaande beoordelingsaspecten liggen.

5.85 Ter zake speelt evenwel een belangrijke rol de mate waarin de
vvgb-plichtige ook daadwerkelijk in staat mag worden geacht invloed uit
te oefenen op de bedrijfsvoering c.q. het beleid van de betrokken
kredietinstelling. Vervolgens geldt vanzelfsprekend ook nog dat de in dat
geval uitgeoefende invloed niet op voorhand ongewenst behoeft te zijn.

5.86 Hierbij moet overigens worden bedacht dat artikel 24, zesde en
zevende lid, Wtk 1992 in de mogelijkheid voorziet om een eenmaal
afgegeven verklaring van geen bezwaar aan te passen in de zin dat
alsnog beperkingen worden gesteld dan wel voorschriften worden
verbonden. Bovendien is het ingevolge dezelfde bepalingen mogelijk in
het uiterste geval een verklaring van geen bezwaar in te trekken. Aldus
hebben deze bepalingen een preventieve werking omdat een
vvgb-plichtige weet dat ingeval deze niet meer aan de wettelijke eisen
voldoet dat consequenties kan hebben voor de verleende verklaring van
geen bezwaar dan wel de, in de aan die verklaring verbonden
voorschriften gestelde eisen.
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5.87 Aangezien het in artikel 25, vijfde en zesde lid, Wtk 1978
genoemde «algemeen belang»-criterium nimmer volgens de procedure
van artikel 65, tweede lid, Wtk 1978 door middel van een wet is geacti–
veerd, komt dit criterium niet in de Wet toezicht kredietwezen 1992 voor.

Beperkingen en voorschriften

5.88 De Bank onderscheidenlijk de minister van Financiën kunnen op
grond van de artikelen 22, derde lid, en 23, derde lid, Wtk 1992 aan
verklaringen van geen bezwaar beperkingen stellen of voorschriften
verbinden. Het onderscheid tussen beide is als volgt te kenmerken.
Ingeval bij een handeling als bedoeld in de artikelen 22 en 23 Wtk 1992
de gestelde beperkingen niet in acht genomen worden, betekent dit dat
er, voor zover buiten de beperkingen wordt getreden, niet over de
vereiste verklaring van geen bezwaar wordt beschikt. Een voorbeeld
hiervan is de beperking in de tijd. Ingeval daarentegen in vervolg op een
handeling als bedoeld in de artikelen 22 en 23 Wtk 1992 niet aan de
gegeven voorschriften wordt voldaan, dan wordt nog wel over de
verleende verklaring van geen bezwaar beschikt maar kunnen corrige–
rende maatregelen worden genomen. Een voorbeeld hiervan is de
verplichting periodiek informatie te verschaffen.

Sancties en maatregelen

5.89 In het kader van het structuurtoezicht staan de minister van
Financiën en de Bank diverse sancties en maatregelen ten dienste.

5.90 Ten eerste is in de artikelen 22, vierde lid, en 23, vierde lid, Wtk
1992 voorzien dat, ingeval een handeling is verricht zonder dat voor de
voor die handeling vereiste verklaring van geen bezwaar is verkregen, de
in overtreding zijnde vvgb-plichtige gehouden is binnen een bepaalde
termijn de verrichte handeling ongedaan te maken. Hetzelfde geldt
voorts indien de bij een verklaring van geen bezwaar gestelde beper–
kingen niet in acht worden genomen. Deze verplichting tot ongedaan
maken van de handeling kan onder omstandigheden geheeld worden
door alsnog een verklaring van geen bezwaar te verlenen.

5.91 Ten tweede bepalen de artikelen 22, vijfde lid, en 23, zesde lid,
Wtk 1992 dat ingeval de aan een verklaring van geen bezwaar verbonden
voorschriften niet worden nagekomen, aan deze voorschriften door de
vvgb-plichtige binnen een bepaalde termijn alsnog moeten worden
voldaan Indien niet binnen de bepaalde termijn alsnog nakoming heeft
plaatsgevonden, kan de desbetreffende verklaring van geen bezwaar
ingevolge artikel 24, zesde lid, Wtk 1992 worden gewijzigd of zelfs
worden ingetrokken.

5.92 Ten derde bevat artikel 23, vijfde lid, Wtk 1992 voorzieningen
voor het geval er in een kredietinstelling enige zeggenschap is uitge–
oefend, verbonden aan een gekwalificeerde deelneming, zonder dat voor
het houden, het verwerven of het vergroten van die gekwalificeerde
deelneming dan wel voor het uitoefenen van enige zeggenschap
verbonden aan die gekwalificeerde deelneming een verklaring van geen
bezwaar is verkregen. Alsdan bepaalt artikel 23, vijfde lid, Wtk 1992
namelijk dat een mede door de bedoelde uitgeoefende zeggenschap tot
stand gekomen besluit vernietigbaar is en dat het besluit op vordering
van de minister van Financiën, dan wel vanwege deze van de Bank, kan
worden vernietigd. Is dat laatste het geval dan wordt het besluit door de
rechtbank vernietigd indien het besluit anders zou hebben geluid dan wel
niet zou zijn genomen zonder dat de desbetreffende zeggenschap zou
zijn uitgeoefend. De rechtbank regelt voor zover nodig de gevolgen van
de vernietiging. Aangezien de hierbedoelde vernietiging voortvloeit uit
een verzoek van de minister van Financiën, dan wel vanwege deze van de
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Bank, kunnen deze de rechtbank in het verzoek adviseren omtrent de
regeling van de gevolgen. Ook hier geldt overigens dat een en ander
onder omstandigheden geheeld kan worden door alsnog een verklaring
van geen bezwaar te verlenen.

5.93 Ten vierde zijn in artikel 24, zesde en zevende lid, Wtk 1992 een
aantal omstandigheden omschreven waarin de minister van Financiën,
dan wel vanwege deze de Bank, een verleende verklaring van geen
bezwaar kan wijzigen of intrekken. Artikel 24, zesde lid, Wtk 1992 bevat
een viertal meer procedurele gronden om tot wijziging of intrekking over
te gaan, terwijl artikel 24, zevende lid, Wtk 1992 een aantal inhoudelijke
gronden bevat waarmee nog eens expliciet uitdrukking wordt gegeven
aan het feit dat het structuurtoezicht op een continue basis wordt uitge–
oefend.

5.94 Het intrekken van een verklaring van geen bezwaar zal in de
praktijk gestalte krijgen door aan de verleende verklaring van geen
bezwaar zodanig stringent beperkingen te stellen en voorschriften te
verbinden - waaronder een beperking van de geldigheid van de
verklaring van geen bezwaar in de tijd - dat, enerzijds, de vvgb-plichtige
in de gelegenheid wordt gesteld om de gekwalificeerde deelneming
binnen een redelijke termijn af te stoten zonder dat, anderzijds, de
prudente en gezonde bedrijfsvoering van de betrokken kredietinstelling in
de tussentijd gevaar behoeft te lopen.

5.95 Ten slotte moet worden bedacht dat er ingeval van het
overtreden van de beide verboden, het niet tijdig ongedaan maken van
handelingen, het niet tijdig alsnog nakomen van voorschriften en het
zonder verklaring van geen bezwaar uitoefenen van enige zeggenschap in
een kredietinstelling telkens ook sprake is van een economisch delict.

Structuurbeleid

5.96 De artikelen 22 tot en met 24 Wtk 1992 betreffende het struc–
tuurtoezicht bieden een met artikel 25 Wtk 1978 vergelijkbare wettelijke
basis om structuurbeleid te voeren, daaronder begrepen het interban–
caire structuurbeleid, het structuurbeleid banken en verzekeraars
alsmede het beleid inzake deelnemingen van banken in niet-financiële
ondernemingen of instellingen. Voor een overzicht van de belangrijke
ontwikkelingen in het structuurbeleid sedert de inwerkingtreding van de
Wet toezicht kredietwezen 1978 wordt verwezen naar het
«Memorandum inzake het per 1 januari 1990 te voeren structuurbeleid».1

Protocol

5.97 Met betrekking tot het tussen de Bank en de Verzekeringskamer
overeengekomen Protocol2 wordt opgemerkt dat de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 daaraan een bredere basis biedt. Ten eerste wordt dan
volledigheidshalve gewezen op de verbeterde formulering van het beoor–
delingscriterium in artikel 23, tweede lid, onder a, Wtk 1992 dat
bovendien ook als grond dient voor het stellen van beperkingen en het
verbinden van voorschriften aan verklaringen van geen bezwaar. Zie ook
het hierboven gestelde onder «Toetsingscriteria». Ten tweede moet
worden gedacht aan de uitgebreide mogelijkheden om verklaringen van
geen bezwaar te wijzigen of in te trekken. Hierdoor kan het stellen van
beperkingen en het verbinden van voorschriften in eerste aanleg meer
genuanceerd geschieden, terwijl ingeval dat nadien noodzakelijk zou
blijken alsdan passende maatregelen kunnen worden getroffen om corri–
gerend op te treden. Ten derde wordt gewezen op de ruimere mogelijk–
heden voor de Bank in de artikelen 60 en 61 Wtk 1992 om met andere
toezichthoudende instanties, in casu de Verzekeringskamer, informatie
uit te wisselen. Ten vierde wordt ook de aandacht gevestigd op de
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bevoegdheid van de Bank om ingevolge artikel 54 Wtk 1992 bij een
onderneming of instelling die binnen de reikwijdte van het toezicht op
geconsolideerde basis op een kredietinstelling valt dan wel bij degene
die een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 23, eerste lid,
Wtk 1992 heeft verkregen, inlichtingen in te winnen die zij meent nodig
te hebben voor de juiste uitoefening van het toezicht op de betrokken
kredietinstelling.

5.7 Nader onderzoek ter plaatse

5.98 Een essentieel onderdeel van het toezichtinstrumentarium is de
mogelijkheid om bij een kredietinstelling ter plekke nader onderzoek te
verrichten. Het instrument draagt namelijk in diverse opzichten bij aan de
adequate uitoefening van het toezicht. Zo stelt het de Bank in de
gelegenheid om toe te zien of een kredietinstelling haar werkzaamheden
verricht op een wijze die niet strijdig zal zijn met de toezichtrichtlijnen en
–voorschriften. Dit biedt tevens de gelegenheid om waar nodig de
toepassing van de toezichtrichtlijnen en –voorschriften in de praktijk
nader toe te lichten en op die manier te bevorderen dat de richtlijnen en
voorschriften uniform worden geïnterpreteerd. Daarnaast levert de
aanwezigheid ter plaatse de Bank ook een goede indruk op van de bij
kredietinstellingen bestaande administratieve organisatie - met inbegrip
van de financiële administratie en de interne controle. De Bank zal de
huidige praktijk waarin zij, naast de gevallen waarin haar daartoe
aanleiding is gebleken, met de nodige regelmaat van de mogelijkheid tot
nader onderzoek door middel van deelwaarnemingen gebruikmaakt,
continueren.

5.99 In de Wet toezicht kredietwezen 1978 is aan dit toezichtin–
strument in de artikelen 18 (verwijzend naar 16) en 19 gestalte gegeven.
Het instrument heeft daar evenwel een beperkte reikwijdte. De Bank kan
met betrekking tot de aan haar verstrekte inlichtingen slechts bij de
onder haar toezicht staande kredietinstellingen nader onderzoek
verrichten.

5.100 De coördinatie van het bankentoezicht in het kader van de
Gemeenschap stelt aan de nadere onderzoeken ter plaatse evenwel
andere eisen. Daarbij wordt met name gedoeld op het toezicht op gecon–
solideerde basis en het Lid-Staat-van-herkomst-toezicht.

5.101 Het toezicht op geconsolideerde basis - zoals dat de Lid-Staten
in de Geconsolideerd-toezichtrichtlijn wordt voorgeschreven - komt in
grote lijnen op het volgende neer. Bij het toezicht op de solvabiliteit van
een kredietinstelling die aan het hoofd van een groep staat, dient de
toezichthouder op geconsolideerde basis de activiteiten van die groeps–
onderdelen te betrekken die hun bedrijf maken van het ter beschikking
verkrijgen van opvorderbare gelden en/of het verrichten van kredietuit–
zettingen of beleggingen. Om daaraan gestalte te geven zal de desbe–
treffende kredietinstelling op geconsolideerde basis inlichtingen
verstrekken. In artikel 5 van de Geconsolideerd-toezichtrichtlijn is
voorzien dat indien zo'n groepsonderdeel zich in een andere Lid-Staat
bevindt, de toezichthouder van de Lid-Staat waarin de kredietinstelling–
groepshoofd is gevestigd, ter plaatse de betreffende dat onderdeel
verstrekte inlichtingen kan verifiëren. Daartoe kan de bedoelde toezicht–
houder ofwel de toezichthouder in die andere Lid-Staat verzoeken om de
verificatie uit te voeren ofwel die toezichthouder verzoeken om de verifi–
catie zelf te mogen uitvoeren.

5.102 De herziening van de Wet toezicht kredietwezen 1978 is aange–
grepen om de hierbedoelde grensoverschrijdende verificatie expliciet in
de wet te regelen. Artikel 56, eerste lid, Wtk 1992 ziet op het geval dat
de Bank elders in de Gemeenschap de aan haar verstrekte gegevens
wenst te verifiëren. De Bank kan de toezichthouder van de andere
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Lid-Staat vragen de verificatie voor de Bank uit te voeren (onder a) dan
wel vragen de verificatie zelf te mogen doen of te laten doen (onder b).
Omgekeerd voorziet artikel 57, eerste lid, Wtk 1992 in vergelijkbare
mogelijkheden ingeval een toezichthoudende autoriteit van een andere
Lid-Staat in Nederland een en ander wenst te verifiëren of te doen
verifiëren.

5.103 In verband met het bovenstaande is er in artikel 54, eerste lid,
Wtk 1992 bovendien meer in het algemeen in voorzien dat de Bank bij
onderdelen van een groep waar een kredietinstelling aan het hoofd staat,
alle inlichtingen kan inwinnen, die zij meent nodig te hebben voor de
juiste uitoefening van het toezicht op de betrokken kredietinstelling.

5.104 Het Lid-Staat-van-herkomst-toezicht - als voorzien in de
Tweede coördinatierichtlijn - brengt met zich dat het toezicht in het
belang van de solvabiliteit op elders in de Gemeenschap gevestigde
bijkantoren van een in een Lid-Staat gevestigde kredietinstelling
uitsluitend tot de taak van de toezichthouder in die Lid-Staat behoort.
Derhalve voorziet artikel 15, eerste lid, Tcr er in dat de toezichthouder
van de Lid-Staat van herkomst, na de toezichthoudende autoriteiten van
de Lid-Staat van ontvangst daarvan vooraf in kennis te hebben gesteld,
zelf de in het kader van het bankentoezicht aan haar verstrekte inlich–
tingen ter plaatse verifieert. Enige tussenkomst van de toezichthoudende
autoriteiten van de Lid-Staat van ontvangst - in de vorm van ofwel het
geven van toestemming ofwel het ten behoeve van de collega-toezicht–
houder verifiëren - is niet noodzakelijk; artikel 15, tweede lid, Tcr bepaalt
slechts dat bedoelde tussenkomst wel tot de mogelijkheden blijft
behoren.

5.105 De aldus in het kader van de Tweede coördinatierichtlijn
voorgeschreven grensoverschrijdende verificatie is in de artikelen 56,
tweede lid, en 57, tweede lid, Wtk 1992 verwoord. Volledigheidshalve
wordt erop gewezen dat het de verificatie bij bijkantoren van zowel
kredietinstellingen als onder toezicht staande financiële instellingen
betreft.

5.106 Met betrekking tot de mogelijkheden van de toezichthoudende
autoriteiten van de andere Lid-Staten om in Nederland inlichtingen te
komen verifiëren, is overigens het bepaalde in artikel 58 Wtk 1992 via
het vierde lid van dat artikel en het bepaalde in artikel 59 Wtk 1992 van
overeenkomstige toepassing.

5.107 Ten slotte wordt erop gewezen dat zowel de Bank als een
toezichthoudende autoriteit van een andere Lid-Staat ingevolge het
bepaalde in artikel 58 Wtk 1992 aan een derde de opdracht kunnen
geven de verificatie uit te voeren.

5.8 Geheimhouding en informatie-uitwisseling

5.108 In de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn de bepalingen
gewijzigd met betrekking tot de geheimhoudingsplicht van degenen die
uit hoofde van de wet enige taak vervullen. Allereerst heeft er een
hergroepering plaatsgevonden van de bepalingen uit de Wet toezicht
kredietwezen 1978 die betrekking hebben op geheimhouding. Waar in
de Wet toezicht kredietwezen 1978 nog in de artikelen 16, 18 en 46
geheimhoudingsbepalingen waren opgenomen, zijn deze thans in de Wet
toezicht kredietwezen 1992 in artikel 60 samengevoegd. Ook in de
reikwijdte van de geheimhoudingsbepaling zijn echter veranderingen
noodzakelijk gebleken.

Achtergrond

5.109 Om te beginnen zal kort worden ingaan op de belangrijkste
ontwikkelingen sinds 1978, die relevant zijn voor de reikwijdte van de
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geheimhoudingsplicht van de toezichthoudende autoriteiten. Deze
ontwikkelingen hebben mede aanleiding gegeven tot wijziging van de
geheimhoudingsplicht in artikel 60 Wtk 1992. De ontwikkelingen klinken
tevens door in artikel 16 Tcr, door middel waarvan artikel 12 Ecr wordt
geamendeerd.

5.110 Allereerst heeft de snelle internationalisering van de financiële
markten, binnen de Gemeenschap, doch eveneens daarbuiten, tot een
veel sterkere noodzaak tot samenwerking tussen bancaire toezichthou–
dende autoriteiten geleid. Onder de Tweede coördinatierichtlijn is dan
ook een stelsel gecreerd, enerzijds van Lid-Staat-van-herkomst-toezicht
op kredietinstellingen, doch anderzijds ook van gedeelde verantwoorde–
lijkheden alsmede van samenwerking tussen de toezichthoudende autori–
teiten. In dat verband heeft de Tweede coördinatierichtlijn onder meer in
artikel 14, eerste lid - houdende een wijziging van artikel 7 Ecr - een
versterking van informatie-uitwisseling tussen bancaire toezichuiouders
tot stand gebracht.

5.111 Daarnaast speelt de steeds verdergaande vervaging van de
grenzen tussen de verschillende financiële deelmarkten in dit verband
een rol. Per 1 januari 1990 is de in Nederland bestaande traditionele
scheiding tussen banken verzekeringswezen goeddeels opgeheven. Het
is instellingen uit beide sectoren niet langer a priori verboden omvang–
rijke deelnemingen in elkaars ondernemingen te verwerven of onderne–
mingen in de andere sector op te richten. In andere Lid-Staten bestond
al langere tijd geen scheiding tussen deze beide sectoren. Een resultaat
van het bovenbeschrevene is de noodzaak tot een veel nauwere samen–
werking en informatie-uitwisseling tussen bancaire en verzekeringstoe–
zichthouders binnen Nederland en in de overige Lid-Staten. Ondergete–
kende wijst in dit verband op het Protocol omtrent de samenwerking
tussen de Bank en de Verzekeringskamer ter zake van het uitoefenen van
het toezicht ingeval bank– en verzekeringsondernemingen vormen van
samenwerking en vennootschappelijke groeperingen zijn aangegaan.

5.112 En hoewel in Nederland reeds traditioneel een universeel
bankbedrijf werd beoefend, zonder de in sommige andere Lid-Staten
bestaande scheiding tussen bank– en effectenzaken, heeft de Tweede
cordinatierichtlijn ook in dit opzicht vernieuwing gebracht. Het stelsel van
één enkele bankvergunning en het Lid-Staat-van-herkomst-toezicht
gelden uitdrukkelijk ook, getuige de bijlage bij de Tweede coördinatie–
richtlijn, voor kredietinstellingen die zich, naast de traditionele bancaire
activiteiten, bezig houden met de uitgifte, handel en bemiddeling in, en
advisering ter zake van effecten.

5.113 Al met al zal het dus zowel binnen Nederland als in de overige
Lid-Staten mogelijk zijn dat binnen èén en dezelfde groep van onderne–
mingen zowel bank–, verzekerings–, als effectendiensten worden verricht.
Met het oog op het adequaat uitoefenen van toezicht onderschrijft
ondergetekende dan ook, dat samenwerking tussen de toezichthouders
op deze deelmarkten nationaal, op communautair niveau en ook met
landen buiten de Gemeenschap plaats moet kunnen vinden. Deze samen–
werking zal ten minste een effectieve uitwisseling van informatie tussen
toezichthouders dienen in te houden.

5.114 Naast het belang van het adequaat uitoefenen van toezicht
moet worden gewezen op het belang van de onder toezicht staande
instellingen bij geheimhouding van de op hun onderneming betrekking
hebbende gegevens die in het bezit zijn van de toezichthouders. Het gaat
hierbij om vitale gegevens die hun weerslag kunnen hebben op de
concurrentiepositie van die instellingen, doch vooral ook op het
vertrouwen van de crediteuren (met name rekeninghouders, deposito–
houders en spaarders) en van de financiële markten. Van de instellingen
wordt verwacht dat zij zo volledig mogelijk opening van zaken geven
tegenover de toezichthouders. Hunnerzijds moeten de instellingen erop
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kunnen vertrouwen dat de desbetreffende gegevens niet in de
openbaarheid komen. Dit vertrouwen is bovendien van essentieel belang
voor een goed toezicht en heeft derhalve verderreikende implicaties dan
uitsluitend het belang van de kredietinstelling. Indirect zijn ook de
belangen van de voornoemde crediteuren in wier belang (uiteindelijk) het
bankentoezicht wordt uitgeoefend en de goede functionering van het
financiële stelsel gediend met een goede geheimhoudingsregeling.

5.115 Het is tegen deze achtergrond, dat de Lid-Staten in de Tweede
coördinatierichtlijn hebben gekozen voor een verdere harmonisatie van
de geheimhoudingsverplichting en de uitzonderingen daarop. De
geheimhoudingsverplichting zoals deze thans is opgenomen in de
Tweede coördinatierichtlijn vormt inhoudelijk een amendering op de
geheimhoudingsverplichting zoals deze oorspronkelijk in artikel 12 Ecr
was vastgelegd. De eerstgenoemde richtlijn voorziet er nu in dat zowel
de omvang van als de mogelijke uitzonderingen op de geheimhoudings–
plicht in de rechtsstelsels van de verschillend Lid-Staten meer op één lijn
worden gebracht. Een in dit opzicht belangrijke wijziging betreft de
inperking van de mogelijkheid uitzonderingen te maken op de geheim–
houdingsplicht. Daarbij is tevens de mogelijkheid ingeperkt om bij
nationaal wettelijk voorschrift te bepalen of en in hoeverre de geheim–
houdingsplicht gevolgen heeft voor de verplichting om in burgerlijke
zaken te getuigen.

Artikel 60 Wtk 1992

5.116 De door de Tweede coördinatierichtlijn voorgeschreven strenge
geheimhoudingsverplichting is neergelegd in artikel 60, eerste en tweede
lid, Wtk 1992. Deze bepalingen bevatten, zoals hiervoor vermeld, deels
een herschikking en samenvoeging van de geheimhoudingsbepalingen
zoals reeds in de huidige artikelen 16, 18 en 46 Wtk 1978 voorkomen.
Daarnaast is nu in artikel 60, tweede lid, Wtk 1992 door middel van de
verwijzing naar de in artikel 61 genoemde buitenlandse instanties de
reikwijdte van deze geheimhoudingsplicht uitgebreid tot de gegevens of
inlichtingen die in internationaal verband worden verkregen. Voor de
duidelijkheid wordt hier nog opgemerkt dat de kring van personen die
aan de geheimhoudingsplicht zijn gebonden ten opzichte van de Wet
toezicht kredietwezen 1978 niet is veranderd. Daarbij moet overigens
worden bedacht dat de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 60,
tweede lid, Wtk 1992 ook in stand blijft wanneer een in die bepaling
bedoelde persoon de dienst van het ministerie van Financiën of de Bank
heeft verlaten dan wel de hem door de minister van Financiën of de Bank
opgedragen (tijdelijke) werkzaamheden heeft beëindigd. Op deze plaats
wordt er tenslotte op gewezen dat de Bank - hoewel onderworpen aan
de geheimhoudingsplicht - van de door haar verkregen informatie in het
kader van de uitoefening van haar toezichthoudende taken gebruik moet
kunnen maken. Tot dat kader kunnen volgens artikel 12 Ecr onder meer
worden gerekend: het onderzoek van de vergunningsvoorwaarden,
onderzoek naar solvabiliteit, liquiditeit en andere aspecten van het
bedrijfseconomisch toezicht, het opleggen van sancties, verweer tegen
administratief beroep, vereffenaarscontact met bewindvoerders en
curatoren, contacten met externe accountants van kredietinstellingen en
uitvoerende werkzaamheden in het kader van een depositogarantie–
stelsel. Bovendien moet tot het kader van de toezichthoudende taken van
de Bank ook worden gerekend de gevallen waarin de Bank ingevolge de
Wet toezicht kredietwezen 1992 met collega-bankentoezichthouders
samenwerkt en in verband daarmee tot een uitwisseling van gegevens
komt. Voorts wordt eveneens tot de bij deze wet opgedragen taken
gerekend het indienen van een verzoek tot het verlenen van een
surséance van betaling krachtens artikel 250a van de Faillissementswet.
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Wel is het zo dat de Bank zelf kan bepalen in welke mate zij steeds infor–
matie verstrekt.

5.117 De door de Tweede coördinatierichtlijn tot stand gebrachte
wijziging van artikel 12 Ecr bevat tevens bepalingen welke betrekkmg
hebben op de gevolgen welke de geheimhoudingsplicht met zich brengt
indien een geheimhoudingsplichtige als getuige of deskundige in straf–
zaken dan wel in burgerlijke zaken wordt gehoord. Binnen de grenzen,
voor zover deze daarbij door het gewijzigde artikel 12 Ecr zijn gesteld,
laat dat artikel het aan de Lid-Staten over te bepalen of en, zo ja, in
welke mate de geheimhoudingsplicht gevolgen heeft voor het geval dat
een geheimhoudingsplichtige als getuige of deskundige wordt gehoord.
In de Wet toezicht kredietwezen 1992 is een en ander neergelegd in het
derde en vierde lid van artikel 60 Wtk 1992.

5.118 De in artikel 60, derde lid, Wtk 1992 neergelegde regeüng
houdt in dat de getuigplicht zoals geregeld in het Wetboek van otrafvor–
dering (Sv) en de daarmee samenhangende bepalingen gewoon van
toepassing zijn op de onder de werking van artikel 60, tweede lid, Wtk
1992 vallende personen. Dit betekent dat de bedoelde personen in een
strafprocedure zowel als getuige of deskundige in een gerechteüjk
vooronderzoek (artikelen 210 tot en met 226 Sv) als in een onderzoek ter
terechtzitting (artikel 280, leden 2 tot en met 8, en artikelen 281 tot en
met 295 Sv) in beginsel een verklaring zullen moeten afleggen omtrent
de in artikel 60, eerste lid, Wtk 1992 bedoelde gegevens of inlichtingen.
Of en in hoeverre de voornoemde personen bij het afleggen van een
verklaring als getuige of deskundige in verband met hun geheimhou–
dingsplicht ook een beroep kunnen doen op een verschoningsrecht op
grond van artikel 218 Sv, staat vervolgens aan de rechter ter beoordeling
(zie ook hierna).

5.119 De in artikel 60, vierde lid, Wtk 1992 neergelegde regeling
houdt vervolgens in dat de getuigplicht zoals geregeld in het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en de daarmee samenhangende
bepalingen ook van toepassing zijn op voornoemde personen, met dien
verstande dat zulks slechts geldt voor zover een verklaring wordt
afgelegd omtrent gegevens of inlichtingen die betrekking hebben op of
verband houden met een kredietinstelling die in staat van faillissement is
verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden. Deze
gegevens of inlichtingen kunnen tevens de relatie tussen de toezicht–
houder en de betrokken kredietinstelling betreffen. Het aldus bepaalde
betekent dat de voornoemde personen in een (voorlopig) getuigen–
verhoor (artikelen 189 tot en met 220 Rv), deskundigenverhoor dan wel
in een comparitie van partijen (artikel 19A e.v. Rv) in beginsel een
verklaring zullen moeten afleggen omtrent de in artikel 60, eerste lid,
Wtk 1992 bedoelde gegevens of inlichtingen in een burgerlijke
procedure omtrent een kredietinstelling die in staat van faillissement is
verklaard of op rechterlijk bevel is ontbonden. Of en in hoeverre de
bedoelde personen bij het verstrekken van de inlichtingen in verband met
hun geheimhoudingsplicht ook een beroep kunnen doen op een verscho–
ningsrecht op grond van artikel 191 Rv, staat ook hier aan de rechter ter
beoordeling (zie ook hierna). Ten slotte duidt de laatste volzin van artikel
60, vierde lid, Wtk 1992 aan dat noch gegevens of inlichtingen die
betrekking hebben op derde (krediet-)instellingen, die mogelijkerwijs in
een reddingsoperatie van de inmiddels gefailleerde of ontbonden krediet–
instelling betrokken zijn of zijn geweest, noch de relatie van de Bank met
die derde (krediet-)instelling(-en) aan de openbaarheid mogen worden
prijs gegeven.

5.120 De aldus in nauw overleg met de minister van Justitie voorge–
stelde regeling in artikel 60 Wtk 1992 vormt enerzijds een adequate
uitvoering van de door de Tweede coördinatierichtlijn voorgeschreven
geheimhoudingsplicht en laat anderzijds de grondslagen van de wijze van
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1 Het ligt in het voornemen van ondergete–
kende om ten behoeve van de informatie
uitwisseling tussen toezichthoudende autori–
teiten in het kader van de Wet toezicht
kredietwezen, de Wet toezicht effecten–
verkeer. de Wet toezicht beleggingsinstel
lingen en de Wet toezicht verzekeringsbe–
drijf één set uniforme bepalingen te formu–
leren Ter zake is thans een wetsvoorstel in
voorbereiding De artikelen 61 en 62 Wtk
1992 zijn aan dit nog in een concept–
stadium verkerende wetsvoorstel ontleend
Ingeval bij de behandeling van bedoeld
wetsvoorstel de formuleringen ter zake
mochten wijzigen, dan zullen deze wijzi–
gingen ook in de artikel 61 en 62 Wtk 1 992
worden aangebracht.

rechtspleging in Nederland zoveel mogelijk onverlet. Dit kan als volgt
worden toegelicht. In het algemeen geldt dat de voor een ieder, zowel in
strafzaken als in burgerlijke zaken, geldende getuigplicht een essentieel
element is van de wijze van rechtspleging, van de nakoming van welke
verplichting de handhaving van de rechtsorde respectievelijk de realisatie
van de aan een ieder toekomende rechtsbescherming in hoge mate
afhankelijk is. Naar Nederlands recht worden inbreuken op die getuig–
plicht door middel van een verschoriingsrecht slechts bij uitzondering
toegelaten. Dit blijkt uit de desbetreffende wettelijke bepalingen (artikel
218 Sv respectievelijk artikel 191 Rv) en de daarop betrekking hebbende
jurisprudentie, inhoudende dat slechts aan beoefenaars van bepaalde
zogenaamde vertrouwensberoepen (of functies) welke naar hun aard tot
geheimhouding verplichten, als getuige of deskundige een (algemeen en
onvoorwaardelijk) verschoningsbevoegdheid omtrent hetgeen hun in die
hoedanigheid is toevertrouwd, wordt verleend. Met toepassing van
voornoemde wettelijke bepalingen (artikel 218 Sv en artikel 191 Rv) en
de daarbij te maken belangenafweging, zal de rechter, met inachtneming
van het kader van artikel 60 Wtk 1992, moeten beslissen of en in
hoeverre ook aan functionarissen van de Bank die in een bepaalde
functie bij de toepassing en uitvoering van deze wet zijn betrokken (of
door de Bank ingeschakelde deskundigen), een (beperkt) verschonings–
recht toekomt.

5.121 Voor wat betreft burgerlijke zaken heeft de Hoge Raad (HR) in
zijn arrest van 22 juli 1986 (NJ 1986, nr 823) in verband met het huidige
artikel 46 Wtk 1978 op de grondslag van artikel 1946 BW (thans artikel
191 Rv) beslist dat bedoelde personen niet tot de categorie van vertrou–
wensberoepen (of functies) behoort, zodat aan hen ook niet een verscho–
ningsbevoegdheid in voornoemde algemene zin toekomt. Wel heeft de
HR in het vermelde arrest betreffende een zaak waarin de HR vooraf een
prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen–
schappen heeft gevraagd ter zake van het toenmalige artikel 12 Ecr in
verband met een door een functionaris van de Bank gedaan beroep op
een verschoningsbevoegdheid, beslist dat (afhankelijk van de omstandig–
heden) eventueel wel plaats is voor een verschoningsbevoegdheid van
meer beperkte aard voor bedoelde functionarissen. De HR overwoog
daarbij dat de rechter telkens van vraag tot vraag aan de hand van de
door HR ontwikkelde afweging van de betrokken (tegenstrijdige)
algemene belangen heeft te beoordelen of een zodanige getuige (of
deskundige) een verschoningsrecht toekomt. Hierbij dienen het voor de
rechtsbedeling fundamentele belang van de waarheidsvinding en het
belang van de handhaving van de vertrouwelijkheid van bepaalde inlich–
tingen tegen elkaarte worden afgewogen. De omstandigheid dat
toekenning van een verschoningsrecht met betrekking tot een bepaalde
vraag het vaststellen van de feiten bemoeilijkt die betrekking hebben op
de juiste uitoefening van de (toezichthoudende) functie van degene die
zich op het verschoningsrecht beroept, zal de rechter in zijn beslissing
dienen mee te wegen.

5.122 Afgewacht zal moeten worden hoe met name de rechtspraak
van de HR zich, ingeval in een strafzaak of burgerlijke zaak een beroep
wordt gedaan op een (beperkt) verschoningsrecht, na de inwerking–
treding van artikel 60 Wtk 1992 met betrekking tot voornoemde belan–
genafweging zal ontwikkelen.

5.123 Ten slotte kan in afwijking van de geheimhoudingsplicht als
omschreven in artikel 60, eerste en tweede lid, Wtk 1992 en overeen–
komstig artikel 60, vijfde lid, Wtk 1992 de Bank informatie verstrekken
die door aggregatie van toezichtgegevens tot stand is gekomen.

Artikelen 61 en 62 Wtk 1992^

5.124 Mede met het oog op de eerdergenoemde internationalisering
en branche-vervaging in de financiële markten voorziet de Tweede
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coördinatierichtlijn in de mogelijkheid - niet de verplichting - dat de
bancaire toezichthouders gegevens uitwisselen met toezichthouders op
andere financiële (deel)markten en –instellingen. De bedoelde informatie–
uitwisseling kan zowel binnenslands als grensoverschrijdend plaats–
vinden. Deze elementen zijn opgenomen in artikel 61 Wtk 1992 betref–
fende de uitwisseling van informatie met andere toezichthoudende
instanties.

5.125 Het moge duidelijk zijn dat een adequate geheimhoudingsver–
plichting ook een conditio sine qua non is voor het uitwisselen van
gegevens met andere toezichthouders. Met name wanneer daarbij
buitenlandse toezichthoudende instanties betrokken zijn die niet onder
de harmoniserende werking van de Tweede coördinatierichtlijn vallen, is
de wijze waarop daar de geheimhouding is geregeld niet altijd uniform.
De principes die hierboven zijn beschreven gelden in die landen echter
evenzeer. Om die reden is het geheel van regelingen zoals dat in veel
landen geldt naar zijn uitwerking meestal vergelijkbaar is met de geheim–
houdmg zoals die in Nederland geldt.

5.126 De Wet toezicht kredietwezen 1992 opent in de artikelen 61 en
62 de mogelijkheden dat met toezichthoudende instanties van dergelijke
landen informatie kan worden uitgewisseld.

5.127 In dit verband voorziet artikel 62 Wtk 1992 in de bevoegdheid
voor de minister van Financiën onderscheidenlijk de Bank om ten
behoeve van een buitenlandse toezichthoudende instantie informatie
rechtstreeks bij een persoon of instelling in te winnen. Daarmee wordt in
de Wet toezicht kredietwezen 1992 aangesloten op vergelijkbare
mogelijkheden in de Wet toezicht effectenverkeer en de Wet toezicht
beleggingsinstellingen.

5.128 De noodzaak voor deze bevoegdheid laat zich verklaren door de
constatering dat de toezichtwetgeving in de diverse landen vanzelf–
sprekend niet eenzelfde inhoud en reikwijdte behoeft te hebben.
Hierdoor, en als gevolg van de eerder gesignaleerde internationalisering,
komt het voor dat in het ene land informatie aanwezig is die niet voor de
plaatselijke maar wel voor de toezichtwetgeving van een ander land van
belang is. Aangezien zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat vanuit
het ene land de wetten van een ander land worden overtreden en
aangezien adequaat toezicht niet mogelijk is zonder internationale
communicatie en samenwerking, moeten, zoals reeds eerder betoogd,
toezichthoudende instanties in staat worden gesteld elkaar door middel
van informatie-inwinning behulpzaam te zijn.

5.129 Wel dient deze bevoegdheid tot informatie-inwinning met de
nodige waarborgen te zijn omkleed. Artikel 62 Wtk 1992 voorziet daar
als volgt in. Ten eerste is het nodig dat er een verdrag tot informatie–
uitwisseling aan ten grondslag ligt. Ten tweede moet dat verdrag
voorzien in de beginselen die ten algemene voor informatie-verstrekking
gelden, te weten de beginselen omschreven in artikel 61, onder a tot en
met d, Wtk 1992. Ten derde dient de informatie-inwinning te geschieden
ten behoeve van de buitenlandse toezichthoudende instantie die belast is
met het toezicht op het kredietwezen.

5.9 Betrekkingen met derde landen

5.130 In de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn twee artikelen gewijd
aan de betrekkingen met derde landen. Artikel 76 Wtk 1992 bevat
bepalingen op grond waarvan in het kader van wederkerigheidsbeleid ten
opzichte van derde landen bepaalde maatregelen kunnen worden
genomen. Deze bepalingen zijn erop gericht om het ondernemingen of
instellingen uit een bepaald derde land te verhinderen het bedrijf van
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kredietinstelling binnen de Gemeenschap uit te oefenen. Artikel 77 Wtk
1992 ziet op de situatie waarin een derde land zich aansluit bij het in de
bankenrichtlijnen neergelegde acquis communautaire. Alsdan biedt dit
artikel een mogelijkheid om de wederzijdse erkenning en het «één
vergunning»-concept tot de kredietinstellingen afkomstig uit dat derde
land uit te breiden.

Wederkerigheid

5.131 De 19e en 20e considerans bij en de artikelen 8 en 9 van de
Tweede coördinatierichtlijn hebben betrekking op de betrekkingen met
derde landen in relatie tot de behandeling door die landen van - met
name bijkantoren en dochters van - in de Gemeenschap gevestigde
kredietinstellingen.

5.132 De achtergrond voor deze bepalingen ligt in een tweetal
overwegingen besloten. Allereerst is overwogen dat de door de Tweede
coördinatierichtlijn tot stand gekomen wederzijdse erkenning en één
communautair geldende bankvergunning met zich brengen dat een
éénmaal in een van de Lid-Staten gevestigde en geïncorporeerde
kredietinstelling ook in alle andere Lid-Staten actief mag zijn. Als gevolg
hiervan verliezen de door een individuele Lid-Staat vast te stellen weder–
kerigheidsmaatregelen hun betekenis. De systematiek in de Tweede
coördinatierichtlijn leidt er dus logischerwijs toe dat een wederkerig–
heidsbeleid en de daarmee samenhangende maatregelen op commu–
nautair niveau invulling krijgen. Daarnaast is overwogen dat een door de
Gemeenschap gevoerd wederkerigheidsbeleid andere landen ertoe kan
brengen hun regels betreffende financiële markten en instellingen te
liberaliseren. In dit opzicht stelt de Tweede coördinatierichtlijn uitdruk–
kelijk dat een en ander niet tot doel heeft de financiële markten van de
Gemeenschap af te sluiten, maar - aangezien de Gemeenschap
voornemens is haar financiële markten voor instellingen uit andere
landen open te houden - de liberalisatie van de financiële markten in
derde landen te bevorderen.

5.133 De inhoud van de genoemde bepalingen bestaat in grote lijnen
uit drie elementen.

5.134 Ten eerste is erin voorzien dat binnen de Gemeenschap de
nodige informatie wordt vergaard omtrent, enerzijds, de aanwezigheid
van in de Gemeenschap gevestigde kredietinstellingen die direct of
indirect dochtermaatschappijen zijn van in derde landen gevestigde
moederondernemingen. Anderzijds wordt tevens informatie vergaard
omtrent de behandeling door derde landen van in de Gemeenschap
gevestigde kredietinstellingen die in die derde landen het bedrijf van
kredietinstelling wensen uit te oefenen. De desbetreffende bepalingen
zijn de artikelen 8 en 9, eerste, tweede en vijfde lid, Tcr. Voor zover deze
bepalingen de Lid-Staten voorschrijven bepaalde informatie aan de
Commissie te verschaffen, zal de minister van Financiën daar, na overleg
met de Bank, voor zorgdragen. Daaromtrent is het niet noodzakelijk
geacht een bepaling in de Wet toezicht kredietwezen 1992 op te nemen.
Nederland is immers, als degene die in dezen actie moet nemen, al aan
de richtlijn zelve gebonden. Wel is er in artikel 76, derde lid, Wtk 1992
omtrent vergunningaanvragen en aanvragen voor verklaringen van geen
bezwaar voorzien dat de Bank de minister van Financiën onverwijld de
benodigde informatie verstrekt.

5.135 Ten tweede wordt in artikel 9, derde lid, Tcr bepaald dat de
Commissie met een derde land kan onderhandelen teneinde te bewerk–
stelligen dat de in de Gemeenschap gevestigde kredietinstellingen een
daadwerkelijke toegang tot de markt van dat land krijgen, die verge–
lijkbaar is met die welke de Gemeenschap voor haar markt toekent aan in
dat derde land gevestigde kredietinstellingen. Een en ander betekent dat
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1 Voor de goede orde wordt opgemerkt dat
de in de Gemeenschap gevestigde en
vergunnmghoudende dochterkredietin–
stelling op basis van de Tweede coördina–
tierichtlijn ook via het vestigen van bijkan–
toren en het verrichten van grensoverschrij–
dende diensten elders in de Gemeenschap
actief kan zijn.

de Gemeenschap langs de weg van onderhandelingen kan proberen om
andere landen ertoe te brengen de uit de Gemeenschap afkomstige
kredietinstellingen zodanig te behandelen dat zij over vergelijkbare
mogelijkheden beschikken als de Gemeenschap aan de uit die landen
afkomstige kredietinstellingen biedt. Gezien het feit dat er geen maatre–
gelen zijn voorzien om die onderhandelingen kracht bij te zetten, behoeft
het bepaalde in artikel 9, derde lid, Tcr geen verwerking in de Wet
toezicht kredietwezen 1992.

5.136 Ten derde wordt in artikel 9, vierde lid, Tcr de mogelijkheid
gecreerd dat, ingeval de in de Gemeenschap gevestigde kredietinstel–
lingen geen nationale behandeling in een derde land krijgen die dezelfde
concurrentiemogelijkheden biedt als die welke aan de in dat derde land
gevestigde kredietinstellingen worden geboden, de Commissie onderhan–
delingen opent om dit euvel te verhelpen. Daarbij is tevens een ijkpunt
dat de in de Gemeenschap gevestigde kredietinstellingen - naast een
nationale behandeling - ook feitelijk toegang tot de markt van dat derde
land moeten kunnen hebben. Aangezien het hier een in internationaal
kader algemeen aanvaarde minimumvoorwaarde van «nationale behan–
deling» betreft, is er in dit verband wél in de mogelijkheid voorzien om
op communautair niveau maatregelen te nemen. Deze maatregelen
behelzen het beperken of opschorten van de verlening van vergunningen
aan dochterkredietinstellingen van uit het desbetreffende derde land
afkomstige moederondernemingen. Voorts betreft het het beperken of
opschorten van de verlening van toestemming voor het verwerven van
deelnemingen in in de Gemeenschap gevestigde kredietinstellingen
zodanig dat deze daardoor dochterkredietinstellingen van uit het desbe–
treffende derde land afkomstige moederondernemingen worden. Voor de
goede orde wordt opgemerkt dat deze maatregelen slechts betrekking
hebben op het verkrijgen van toegang tot de interne markt. Heeft een uit
een derde land afkomstige onderneming of instelling zich eenmaal door
middel van een in de Gemeenschap gevestigde en vergunninghoudende
dochterkredietinstelling toegang tot de interne markt verschaft, dan kan
die onderneming of instelling, ook al worden er wederkerigheidsmaatre–
gelen getroffen, desgewenst haar activiteiten binnen de Gemeenschap
verder uitbreiden, mits dit door middel van een «kleindochterkredietin–
stelling» via de bedoelde dochterkredietinstelling1 gestalte krijgt. Een en
ander is neergelegd in artikel 9, vierde lid, laatste alinea, Tcr. De
bedoelde maatregelen kunnen door de Commissie, na daartoe een gelijk–
luidend advies van het in artikel 22 Tcr bedoelde Comité - waarin verte–
genwoordigers van de Lid-Staten zitting hebben en waar dezelfde
stemverhoudingen gelden als in de Raad –te hebben verkregen, worden
vastgesteld. De maatregelen zijn ten hoogste drie maanden geldig, tenzij
de Raad besluit ze te verlengen. De op communautair niveau vastge–
stelde maatregelen zullen vervolgens door de afzonderlijke Lid-Staten
moeten worden geëffectueerd. Ter zake dient de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 derhalve een wettelijke basis te verschaffen.

5.137 Deze wettelijke basis is opgenomen in artikel 76, eerste lid, Wtk
1992. Dit artikel bepaalt namelijk dat de minister van Financiën, ter
uitvoering van de ingevolge artikel 9, vierde lid, Tcr betreffende de
betrekkingen met derde landen genomen besluiten, de nodige maatre–
gelen kan treffen om aan die besluiten uitvoering te geven. Alsdan zal de
minister van Financiën bepalen (onder a) dat de Bank de behandeling van
ten behoeve van dochtermaatschappijen van in de desbetreffende Staat
gevestigde ondernemingen of instellingen gevraagde vergunningen als
bedoeld in artikel 5 Wtk 1992 opschort dan wel dat de Bank slechts een
beperkt aantal ten behoeve van dochtermaatschappijen van in die Staat
gevestigde ondernemingen of instellingen gevraagde vergunningen zal
verlenen. Voorts zal de minister van Financiën bepalen (onder b) dat de
behandeling van door in de desbetreffende Staat gevestigde onderne–
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mingen of instellingen gevraagde verklaringen van geen bezwaar als
bedoeld in artikel 23, eerste lid, Wtk 1992 wordt opgeschort dan wel
slechts tot een beperkt aantal zullen worden verleend. In navolging van
artikel 9, vierde lid, laatste alinea, Tcr is het voorgaande evenwel niet van
toepassing op dochtermaatschappijen onderscheidenlijk gekwalificeerde
deelnemingen die tevens dochtermaatschappijen onderscheidenlijk
gekwalificeerde deelnemingen zijn van in de Gemeenschap gevestigde
ondernemingen of instellingen die een voor het uitoefenen van het
bedrijf van kredietinstelling benodigde vergunning hebben verkregen én
die op hun beurt dochtermaatschappijen zijn van buiten de Gemeen–
schap gevestigde moederondernemingen. Ter zake wordt volledigheids–
halve verwezen naar artikel 76, tweede lid, Wtk 1992.

5.138 Ook in het kader van de Wet toezicht kredietwezen 1978 is in
een wettelijke basis voor het voeren van een wederkerigheidsbeleid
voorzien. Uit hoofde van wederkerigheidsoverwegingen kan het door
middel van een bijkantoor in Nederland uitoefenen van het bedrijf van
kredietinstelling door buiten de Gemeenschap gevestigde onderne–
mingen of instellingen worden belemmerd. Artikel 7, tweede en derde
lid, Wtk 1978 biedt namelijk de mogelijkheid om ingeval van een
bijkantoor de vergunning te weigeren, in te trekken dan wel te verlenen
onder het stellen van voorwaarden.

5.139 De Tweede coördinatierichtlijn treedt niet in de competentie
van Lid-Staten om ten aanzien van bijkantoren van buiten de Gemeen–
schap gevestigde kredietinstellingen een eigen wederkerigheidsbeleid te
voeren. De achtergrond daarvan is dat deze bijkantoren noch onder het
Verdrag van Rome noch onder de Tweede coördinatierichtlijn grensover–
schrijdende rechten hebben.

5.140 Aangezien er dus geen aanleiding is om het bepaalde in artikel
7, tweede en derde lid, Wtk 1978 aan te passen, is het, behoudens
enkele tekstuele wijzigingen, ongewijzigd in artikel 76, vierde, vijfde en
zesde lid, Wtk 1992 overgenomen. Dit betekent in beginsel dat
Nederland met betrekking tot bedoelde bijkantoren een eigen - eventueel
van het communautaire beleid afwijkend - wederkerigheidsbeleid zou
kunnen voeren.

Uitbreiding van de wederzijdse erkenning

5.141 De Wet toezicht kredietwezen 1992 houdt er in artikel 77
rekening mee dat een derde land zich aansluit bij het in de bankenricht–
lijnen neergelegde acquis communautaire. Dit zou immers tot gevolg
hebben dat - zodra het toezicht op kredietinstellingen in dat land wordt
uitgeoefend op het in de Gemeenschap bereikte minimumniveau - de
wederzijdse erkenning, het Lid-Staat-van-herkomst-toezicht en het «één
vergunning»-concept zich mede tot dat land uitstrekken. Het resultaat
hiervan is dat de desbetreffende Staat de in de Gemeenschap gevestigde
kredietinstellingen conform de Tweede coördinatierichtlijn zal moeten
erkennen en de Lid-Staten op dezelfde wijze de in die Staat gevestigde
kredietinstellingen zullen moeten erkennen.

5.142 De wijze waarop hieraan in artikel 77 Wtk 1992 gestalte wordt
gegeven, is door middel van de fictie dat de betrokken derde Staat voor
de toepassing van de Wet toezicht kredietwezen 1992 wordt beschouwd
als Lid-Staat van de Gemeenschap. Ingeval tussen de Gemeenschap en
een derde Staat een overeenkomst wordt gesloten waarin die Staat het
op zich neemt het op het bankentoezicht betrekking hebbende acquis
communautaire op een bepaald tijdstip te zullen hebben geïmplemen–
teerd, zal overeenkomstig artikel 77 Wtk bij algemene maatregel van
bestuur worden bepaald dat die Staat vanaf dat tijdstip voor de
toepassing van het bij of krachtens de wet bepaalde wordt beschouwd
als Lid-Staat. Er wordt hierbij vanzelfsprekend vanuit gegaan dat met de
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desbetreffende Staat overeengekomen wordt dat deze de bankenricht–
lijnen naar de letter zal implementeren. Mochten er onverhoopt als
gevolg van de onderhandelingen niettemin mineure amenderingen of
aanvullingen op de toepassing van de richtlijnen noodzakelijk blijken, dan
kan de fictie om die Staat als Lid-Staat te beschouwen zonodig worden
omgeven door bij of krachtens de desbetreffende algemene maatregel
van bestuur te stellen nadere regelen.

5.143 De fictie leidt er vervolgens toe dat wanneer een in die Staat
gevestigde kredietinstelling via het vestigen van een bijkantoor of het
verrichten van diensten in Nederland actief wil worden, niet de artikelen
36, 37, 38, 39,40, 41,42 en 78 maar de artikelen 29, 30,31,32,33,
34 en 35 Wtk 1992 van toepassing zullen zijn. Willen in Nederland
gevestigde kredietinstellingen op vergelijkbare wijze in die Staat actief
worden, dan kunnen zij dat door middel van de procedures in de
artikelen 15 en 16 Wtk 1992 doen.

5.144 Thans laat zich aanzien dat er reeds op relatief korte termijn van
het bepaalde in artikel 77 Wtk 1992 gebruik zal worden gemaakt. De
Gemeenschap heeft namelijk, zoals bekend, overeenstemming met de
Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) bereikt omtrent het creëren van
een Europese Economische Ruimte (EER). De EER zal onder meer
inhouden dat de EVA-landen1 de reeds aangenomen richtlijnen inzake het
bankentoezicht - waaronder ook de Tweede coördinatierichtlijn en de
richtlijnen die de minimumharmonisatie bewerkstelligen - integraal en
ongewijzigd zullen implementeren. Het resultaat is dat de interne
bankenmarkt c.q. het één vergunningstelsel door de EER niet 12 maar 19
Staten zal beslaan. In de Wet toezicht kredietwezen kan hieraan tezij–
nertijd door toepassing van artikel 77 Wtk 1992 op eenvoudige wijze
gevolg worden gegeven.

5.10 Verbod op het ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden
van het publiek

5.145 Het sluitstuk van het in de Wet toezicht kredietwezen 1992
geïncorporeerde verbodstelsel is - zoals reeds in subparagraaf 3.3 werd
gesteld het verbod in artikel 78, eerste lid, Wtk 1992. Het is een ieder–
behoudens vanzelfsprekend geregistreerde kredietinstellingen -
verboden om bedrijfsmatig, al dan niet op termijn, opvorderbare gelden
van het publiek aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter
beschikking te hebben dan wel in enigerlei vorm te bemiddelen ter zake
van het bedrijfsmatig van het publiek aantrekken of ter beschikking
verkrijgen van opvorderbare gelden. Dit verbod beoogt hetzelfde doel en
komt derhalve sterk overeen met het verbod ex artikel 42, eerste lid, Wtk
1978. Daarenboven wordt met het verbod ook uitvoering gegeven aan
artikel 3 Tcr.

5.146 In het kader van de Tweede coördinatierichtlijn is overwogen
dat de Lid-Staten niet alleen hun wet– en regelgeving betreffende
kredietinstellingen zouden moeten coördineren, maar ook die betreffende
ondernemingen of instellingen die uitsluitend opvorderbare gelden van
het publiek ter beschikking verkrijgen. Een en ander heeft in artikel 3 Tcr
gestalte gekregen in de vorm van een verbod met vrijstellingsmogelijk–
heden. Immers, het is vanuit het oogpunt van crediteurenbescherming
evenzeer wenselijk te voorkomen dat ondernemingen of instellingen die
niet het bedrijf van kredietinstelling uitoefenen en derhalve nimmer
onder toezicht kunnen staan, ook bedrïjfsmatig opvorderbare gelden van
het publiek onder zich hebben.

5.147 Artikel 3 Tcr bepaalt namelijk dat de Lid-Staten iedere onder–
•DitzijnFiniandjJsiand.Liechten.tein. nemin9 of instelling, niet zijnde een - vergunninghoudende en onder
Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en toezicht staande - kredietmstellmg, zullen verbieden bednjfsmatig van
Zwitseriand het publiek deposito's of andere terugbetaalbare gelden in ontvangst te
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nemen. In termen van de Wet toezicht kredietwezen 1992 betekent dit
dus, dat het een ieder verboden is bedrijfsmatig, al dan niet op termijn,
opvorderbare gelden van het publiek ter beschikking te verkrijgen. In
artikel 78, eerste lid, Wtk 1992 is dit verbod evenwel gelet op de
bestaande praktijk ingevolge artikel 42, Wtk 1978 versterkt. Het is tevens
verboden opvorderbare geïden van het publiek aan te trekken of ter
beschikking te hebben alsook in enigerlei vorm te bemiddelen ter zake
van het bedrijfsmatig van het publiek aantrekken of ter beschikking
verkrijgen van opvorderbare gelden.

5.148 Artikel 3 Tcr bepaalt voorts dat het bedoelde verbod niet
toepasselijk is op het van het publiek ter beschikking verkrijgen van
opvorderbare gelden door de Lid-Staten zelf alsmede door regionale of
lokale overheden van de Lid-Staten. Voorts worden internationale
openbare instellingen waarvan een of meer Lid-Staten lid zijn, in artike! 3
Tcr van het verbod vrijgesteld. Voorbeelden daarvan zijn: de Europese
Gemeenschappen, de Wereldbank, andere multilaterale ontwikkelings–
banken en dergelijke. De achtergrond van deze vrijstellingen is gelegen
in het feit dat er geen twijfel omtrent de kredietwaardigheid van
genoemde geldnemers bestaat. Deze vrijstellingen zijn - naast de
vrijstelling voor geregistreerde kredietinstellingen - in artikel 78, tweede
lid, Wtk 1992 opgenomen.

5.149 Tenslotte is in artikel 3 Tcr voorzien dat de Lid-Staten in hun
wet– en regelgeving kunnen bepalen dat het verbod niet van toepassing
is indien de, in beginsel verboden activiteiten onderworpen zijn aan
andere regels ter bescherming van de met het verbod beoogde
belangen. In artikel 78, derde lid, Wtk 1992 is dit verwoord door de
minister van Financiën de mogelijkheid te bieden van het verbod ex
artikel 78, eerste lid, Wtk 1992 vrijstelling of, op verzoek, ontheffing te
verlenen, indien hij van oordeel is dat de hier beoogde crediteurenbe–
scherming anderszins voldoende wordt gewaarborgd.

5.150 Al met al meent ondergetekende te kunnen concluderen dat het
hierbedoelde verbod in essentie ongewijzigd wordt gehandhaafd. De
aanpassingen betreffen slechts de beter sluitende formulering van het
verbod alsmede de opneming van enkele wettelijke vrijstellingen.

5.151 Met betrekking tot het verbod ex artikel 78, eerste lid, Wtk
1992 wordt nog gewezen op een tweede - naast de wettelijke vrijstelling
in het tweede lid, onder a, van in andere Lid-Staten gevestigde kredietin–
stellingen - communautair aspect. In sommige Lid-Staten worden
namelijk ondernemingen en instellingen die uitsluitend deposito's en
andere terugbetaalbare gelden in ontvangst nemen onder het bankentoe–
zicht geplaatst. Het gaat hier niet om communautair gedefinieerde
kredietinstellingen omdat zij niet ook kredietuitzettingen en beleggingen
verrichten. Daarom vallen dergelijke ondernemingen of instellingen
buiten de wederzijdse erkenning. Dit laat evenwel onverlet dat op
bedoelde ondernemingen of instellingen vaak het reguliere en dus gehar–
moniseerde bankentoezicht wordt uitgeoefend. In het licht hiervan is
overwogen dat zulke ondernemingen of instellingen in beginsel niet
onder het verbod als bedoeld in artikel 78, eerste lid, Wtk 1992 zouden
behoeven te vallen. Derhalve zal er op grond van artikel 78, derde en
vierde lid, Wtk 1992 voor de hierbedoelde ondernemingen of instellingen
een vrijstelling onder het stellen van beperkingen en/of het verbinden
van voorschriften worden verleend.

5.152 Ter zake van de bestaande vrijstellingen en het bestaande
ontheffingenbeleid wordt overigens opgemerkt dat zij, voor zover thans
is te voorzien, niet in strijd zijn met hetgeen nu in communautair verband
is gecoördineerd.

5.153 Ten slotte wordt erop gewezen dat in het verbod niet langer de
zinsnede «beneden een door Onze minister te bepalen bedrag» is
opgenomen. Ondergetekende hecht er evenwel aan op te merken dat
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1 Ter illustratie wordt in dit verband
verwezen naar de vrijstellingsregeling Wet
toezicht effectenverkeer (Stcrt. nr. 63 van
30 maart 1992) waarin in artikel 3 ook van
een grensbedrag gebruik wordt gemaakt
2 Aanbeveling van de Commissie van 22
december 1986 betreffende de invoering
van depositogarantiestelsels in de Gemeen–
schap; PbEG van 4 februari 1987, nr L
33/16, pp. 16-17.

een dergelijk bedrag nog steeds een nuttige functie kan vervullen. De
gedachte daarbij is dat ingeval een geldgever bereid is om gelden in
coupures boven een bepaald bedrag in te leggen, deze geldgever zelf
voldoende deskundig mag worden geacht om zich een oordeel te vormen
over de geldnemer. Derhalve behoeft de beschermende werking van het
verbod in artikel 78, eerste lid, Wtk 1992 zich niet tot zulke geldgevers
uit te strekken. Aldus ligt het in het voornemen een grensbedrag (per
coupure) bij het formuleren van vrijstellingen te hanteren.1 Een en ander
betekent dat er ten opzichte van de huidige praktijk materieel weinig zal
veranderen.

5.11 Collectieve garantieregeling

5.154 De wettelijke basis voor «een regeling omtrent een garantie
voor nader te bepalen schuldvorderingen van natuurlijke personen,
verenigingen en stichtingen tot een nader te bepalen maximum op
kredietinstellingen» is in artikel 80 Wtk 1992 opgenomen. Zoals bekend
is de achtergrond van deze bepaling gelegen in het feit dat een décon–
fiture van een kredietinstelling - ondanks het bedrijfseconomisch
toezicht van de Bank - niet uitgesloten kan worden geacht. Derhalve
wordt het wenselijk geacht dat er in de vorm van een collectieve garan–
tieregeling een additionele beveiliging van de aan het bankwezen toever–
trouwde gelden bestaat.

5.155 Bovenstaande overweging heeft ook binnen de Gemeenschap
ingang gevonden. In een aanbeveling2 heeft de Commissie de Lid-Staten
in 1986 aangespoord om tot de totstandkoming van een depositogaran–
tiestelsel te komen - zes Lid-Staten moesten toen nog een depositoga–
rantiestelsel invoeren. Resultaat van de aanbeveling is dat thans vrijwel
alle Lid-Staten inmiddels een depositogarantiestelsel kennen. Niettemin
worden er momenteel voorbereidingen getroffen om tot een nadere
coördinatie inzake depositogarantiestelsels te komen. Met het oog
daarop heeft de Commissie onlangs een ontwerp-richtlijn vastgesteld.

5.156 Het bepaalde in artikel 80 Wtk 1992 komt nagenoeg overeen
met dat in artikel 44 Wtk 1978. Aangezien een collectieve garantiere–
geling reeds is ingevoerd, wordt nu ook in het eerste lid uitdrukkelijk van
de mogelijkheid tot wijziging van de regeling gesproken. Daarmee wordt
ook geanticipeerd op een mogelijke aanpassing van de collectieve garan–
tieregeling aan de in voorbereiding zijnde communautaire richtlijn. De
toepasselijkheid van de garantieregeling strekt zich via artikel 50 Wtk
1992 uit tot alle in Nederland gevestigde en vergunninghoudende
kredietinstellingen en de bijkantoren in Nederland van buiten Nederland
gevestigde kredietinstellingen. De facto betekent dat geen verschil ten
opzichte van de huidige situatie. Met betrekking tot bij koninklijk besluit
op te leggen verplichting om aan de uitvoering van de collectieve garan–
tieregeling mee te werken, ligt het in het voornemen de bestaande
overeenkomst tussen de Bank en het bankwezen opnieuw algemeen
verbindend te verklaren. Het nieuwe element in artikel 80 Wtk 1992 is de
in het derde lid opgenomen mogelijkheid om een bijkantoor in Nederland
van een in een andere Lid-Staat gevestigde kredietinstelling van de
zoëven bedoelde verbindend-verklaring uit te zonderen. Deze onthef–
fingsmogelijkheid hangt samen met de notificatieprocedures in de
Tweede coördinatierichtlijn en het bestaan van depositogarantiestelsels
in de andere Lid-Staten. De Bank zal aldus altijd via de kennisgeving als
bedoeld in artikel 29, eerste lid, Wtk 1992 op de hoogte zijn van het al
dan niet toepasselijk zijn van een garantieregeling - in de Lid-Staat waar
de kredietinstelling is gevestigd - op de verplichtingen van het
bijkantoor. Indien nu de bedoelde regeling van toepassing is en de Bank
van oordeel is dat die regeling een met de collectieve garantieregeling
vergelijkbare garantie biedt, dan kan Nederland de collectieve garantiere–
geling ingevolge artikel 80, derde lid, Wtk 1992 met betrekking tot het
desbetreffende bijkantoor buiten toepassing verklaren.
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6 Dereguleringsaspecten

6.1 Het onderhavige wetsvoorstel bevat, voor zover het nieuwe
bepalingen betreft, enerzijds, bepalingen die uitvoering geven aan
dwingende voorschriften van de Tweede coördinatierichtlijn en, ander–
zijds, bepalingen die samenhangen met een meer toegankelijke syste–
matiek in de Wet toezicht kredietwezen. Bij het opstellen van het
wetsvoorstel is overigens rekening gehouden met de komende Algemene
wet bestuursrecht.'

6.2 Vanuit de optiek van het streven naar deregulering kan de Wet
toezicht kredietwezen 1992 als volgt worden gekenmerkt.

6.3 Allereerst moet worden geconcludeerd dat het ingevolge de Wet
toezicht kredietwezen 1992 op kredietinstellingen uitgeoefende toezicht
in essentie nauwelijks wijzigt. Het Nederlandse bankentoezicht voldeed al
in belangrijke mate aan het op communautair niveau geharmoniseerde
toezicht. Het enige relatief nieuwe en uit de Tweede coördinatierichtlijn
voortvloeiende element in het uit te oefenen toezicht is het toezicht op
de administratieve en boekhoudkundige organisatie en de interne
controle. Gelet op de invulling die daaraan zal worden gegeven en het
feit dat kredietinstellingen hier zelf al veel aandacht aan schenken, zal
een en ander naar verwachting niet als een extra last worden ervaren.
Voorts lijkt met betrekking tot het stelsel van vereiste verklaringen van
geen bezwaar van een grotere last sprake te zijn. In feit is er echter
sprake van een meer genuanceerde regelgeving, zodat verschillende
vermogens– en zeggenschapstructuren passender kunnen worden
behandeld, een en ander in lijn met de Tweede coördinatierichtlijn en
veranderende opvattingen ter zake.

6.4 Daarnaast voorziet de Wet toezicht kredietwezen 1992 in een
vereenvoudiging van het toezicht op bijkantoren van elders in de
Gemeenschap gevestigde kredietinsteliingen. Vice versa geldt hetzelfde
voor bijkantoren van Nederlandse kredietinstellingen in ander Lid-Staten.
Hier wordt de verdienste van de Tweede coördinatierichtlijn onderstreept
dat bedoelde bijkantoren in plaats van een vergunningprocedure met een
veel eenvoudigere notificatieprocedure kunnen volstaan én dat het
«dubbele» bedrijfseconomische toezicht door het Lid-Staat–
van-herkomst-toezicht komt te vervallen. Hoewel dit in de Wet toezicht
kredietwezen 1992 gepaard gaat met een uitbreiding van het aantal
bepalingen, moge de verlichting van de administratieve lasten voor de
onder toezicht gestelde kredietinstellingen evident zijn.

6.5 Vervolgens moet onderkend worden dat de in de Wet toezicht
kredietwezen 1992 geïncorporeerde systematiek (zie Hoofdstukken II, III
en IV), enerzijds, wel meer bepalingen met zich brengt maar, anderzijds,
louter de toegankelijkheid van de wet dient. Dat hieruit geen extra
regulering voortvloeit moge blijken uit de verwijzingen in bepalingen in
de Hoofdstukken III en IV naar bepalingen in Hoofdstuk II.

6.6 Vanuit de optiek van de Bank bezien, betekent het feit dat voor
bijkantoren van in de Gemeenschap gevestigde kredietinstellingen het
doorlopen van een vergunningprocedure en het uitoefenen van solvabili–
teitstoezicht wordt vervangen door een eenvoudige notificatieprocedure
een zekere verlichting van de werklast. Daartegenover staat de invoering
van een procedure voor de vestiging van bijkantoren in andere Lid-Staten
door in Nederland gevestigde kredietinstellingen. Voorts zal ook de expli–
ciete verantwoordelijkheid van de Bank voor het bedrijfseconomisch
toezicht op laatstgenoemde bijkantoren extra lasten met zich brengen.

6.7 Samenvattend is ondergetekende van oordeel dat de lasten uit
hoofde van de Wet toezicht kredietwezen 1992 noch voor de toezicht–
houdende autoriteiten noch voor de onder toezicht gestelde kredietin–

1 Zie Kamerstukken n, 1988-1989, 21 221, stellingen uitgaan boven die van de bestaande Wet toezicht kredietwezen
nrs. 1-3. 1978.
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1 Onder andere wordt verwezen naar
Tweede Kamer, zitting 1970-1971. 11 068,
nr. 3;zitting 1974-1975, 11 068, nr. 5;
zitting 1975-1976, 11 068, nr. 9; alsmede
Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987,
19 806, nrs. 3 en 7; en vergaderjaar
1987-1988, 19806, nr. 10. Thans is ten
departemente nog in voorbereiding een
artikelenregister Wet toezicht kredietwezen
1978 waarin opgenomen verwijzingen naar
relevante passages in de op die wet
betrekking hebbende kamerstukken en
handelingen Dit artikelenregister zal zo
spoedig mogelijk separaat aan de Tweede
Kamer ter kennisneming worden toege–
zonden.

7 Budgettaire gevolgen

7.1 Uit het betoog in de vorige paragraaf is op te maken dat de
uitvoering van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in vergelijking met de
uitvoering van de huidige wet grosso modo een vergelijkbare werklast
met zich zal brengen. Voor zover er mogelijk sprake is van een
toeneming van de werklast ingevolge enige intensivering van het
toezicht, wordt deze naar het zich laat aanzien gecompenseerd door een
verlichting van de werklast ingevolge het Lid-Staat-van-herkomst–
toezicht. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat het bestaande apparaat bij
de Bank en het ministerie van Financiën volstaat om aan de nieuwe wet
uitvoering te geven.

7.2 Daarnaast bestaat op dit moment geen intentie om de kosten van
de uitoefening van het toezicht ingevolge de Wet toezicht kredietwezen
1992 aan de bedrijfstak door te berekenen.

7.3 Aldus overwegend zal de overgang naar de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 naar de mening van ondergetekende geen budgettaire
gevolgen hebben.

7.4 Hierbij wordt aangetekend dat er vanuit wordt gegaan dat slechts
een beperkt aantal financiële instellingen van de mogelijkheid gebruik zal
maken zich onder toezicht te stellen. Mocht deze inschatting tezijnertijd
onjuist blijken te zijn, dan biedt de wet de mogelijkheid voor die instel–
lingen een doorberekening van toezichtkosten te introduceren.

ARTIKELSGEWIJS

8 Inleiding

8.1 In het algemene deel van deze memorie van toelichting zijn de
aanpassingen van en aanvullingen op de Wet toezicht kredietwezen 1978
uitvoerig toegelicht. De bedoelde wijzigingen hebben deels betrekking op
de systematiek van de wet (paragraaf 3), hangen voor een belangrijk deel
samen met de tenuitvoerlegging van de Tweede coördinatierichtlijn
(paragrafen 4 en 5) en vormen deels de neerslag van inzichten uit de
toezichtpraktijk (paragraaf 5). Aangezien deze wijzigingen veelal een
complex van bepalingen betreffen, heeft ondergetekende er voor
gekozen deze bepalingen zoveel mogelijk in hun onderlinge samenhang
te bespreken. Het gevolg van het vorenstaande is dat het merendeel van
de artikelen reeds in het algemene deel is toegelicht en derhalve niet
meer of slechts summier in het artikelsgewijze deel van deze memorie
van toelichting aan bod zal komen.

8.2 Voorts wordt er door ondergetekende op gewezen dat een groot
aantal van de artikelen in de Wet toezicht kredietwezen 1992 geheel of
nagenoeg ongewijzigd is overgenomen uit de Wet toezicht kredietwezen
1978. Een overzicht ter zake wordt gegeven in Annex D waarin een
transponeringstabel Wtk 1978 = = > Wtk 1992 en een transponerings–
tabel Wtk 1992 = = > Wtk 1978 zijn opgenomen. Dat betekent dat voor
een toelichting op die artikelen de eerdere wetsgeschiedenis kan worden
geraadpleegd.'

8.3 Voor zover wijzigingen met de implementatie van de Tweede
coördinatierichtlijn samenhangen wordt gewezen op de in Annex E
opgenomen transponeringstabellen Tcr — = > Wtk 1992 en Wtk 1992
= = > Tcr.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 665, nr. 3 76



9 Toelichting op diverse artikelen

Artikel 1

9.1 Het derde en vierde lid zijn in de plaats gekomen van artikel 1,
vierde lid, Wtk 1978. De wijziging van deze bepaling hangt samen met
de wijziging van de definitie van «kredietinstelling». Voor een nadere
uiteenzetting omtrent de samenhang tussen de genoemde leden en de
definitie van «kredietinstelling» wordt verwezen naar subparagraaf 3.2
van het algemene deel.

Artikel 2

9.2 In dit artikel wordt de taak van de Bank omschreven, zoals deze
voortvloeit uit de verdeling van toezichtwerkzaamheden zoals neergelegd
in de Tweede coördinatierichtlijn. Tevens wordt bepaald dat de toezicht–
houders van de Lid-Staten zullen samenwerken bij de uitoefening van het
toezicht. Een en ander is uitgebreid toegelicht in de subparagrafen 4.2
en 4.4 van het algemene deel.

Artikel 4

9.3 Het tweede lid van dit artikel is nog slechts van toepassing op
kredietinstellingen gevestigd buiten de Gemeenschap. De toerekening
van bepaalde rechtsverhoudingen van elders binnen de Gemeenschap
gevestigde kredietinstellingen aan Nederlandse bijkantoren van dergelijke
kredietinstellingen zou op gespannen voet kunnen staan met de vrijheid
van grensoverschrijdende dienstverlening.

9.4 Het bepaalde in het derde lid beoogt de vrijheid van vestiging van
bijkantoren op grond van de Tweede coördinatierichtlijn eveneens te
doen gelden voor het geheel dat wordt gevormd door een centrale
kredietinstelling en de daarbij aangesloten kredietinstellingen. Het
resultaat is dat een bankorganisatie die bestaat uit juridisch zelfstandige
kredietinstellingen aangesloten bij een centrale kredietinstelling
(Rabobank Nederland plus aangesloten rabobanken) in het kader van de
Tweede coördinatierichtlijn eenzelfde behandeling ondergaat als een
bank georganiseerd in de vorm van een hoofdkantoor met een bijkanto–
rennet (bijvoorbeeld ABN AMRO Bank).

Artikel 6

9.5 Met dit artikel is bedoeld uitdrukking te geven aan het feit dat de
vergunning als bedoeld in artikel 5 Wtk 1992 in beginsel een universele
bankvergunning is. De verwijzing naar de bijlage bij de Tweede coördina–
tierichtlijn maakt duidelijk dat door Nederlandse kredietinstellingen
vanuit de optiek van het toezicht doorgaans alle in die bijlage genoemde
werkzaamheden mogen worden verricht. Hiermede wordt bereikt dat de
toezichthouders in de overige Lid-Staten ervan uit kunnen gaan dat
Nederlandse kredietinstellingen die door middel van een bijkantoor of
door middel van grensoverschrijdende dienstverlening hun activiteiten in
andere Lid-Staten willen uitoefenen, hierin niet worden belet door een
beperkte reikwijdte van hun bankvergunning.

9.6 In uitzonderlijke gevallen kan evenwel de behoefte bestaan een
beperking in deze vergunning aan te brengen. Van deze bepaling zal
echter slechts bij hoge uitzondering gebruik worden gemaakt, aangezien
de Nederlandse toezichtwetgeving uitgaat van het model van de
universele bank.

9.7 Ter voorkoming van misverstand wordt nog vermeld dat een
kredietinstelling overigens zal moeten voldoen aan andere wetten ten
aanzien van het verlenen van financile diensten, bijvoorbeeld de Wet
toezicht effectenverkeer of de Wet consumentenkrediet.
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Artikelen 7 en 8

9.8 Deze artikelen komen in de plaats van artikel 3 Wtk 1978. Artikel
7 Wtk 1992 betreft de procedure voor het verkrijgen van een
vergunning. Artikel 8 Wtk 1992 betreft de toetsing door de Bank van een
vergunningaanvraag aan de vergunningvereisten. Inzoverre deze artikelen
nieuwe elementen bevatten, wordt verwezen naar de uiteenzetting in
subparagraaf 5.2 in het algemene deel.

9.9 Voor een vergunninghoudende kredietinstelling geldt dat te allen
tijde moet worden voldaan aan de in artikel 8 Wtk 1992 neergelegde
eisen.

9.10 Ingeval van het gestelde in artikel 8, eerste lid, onder a, b of c,
Wtk 1992 sprake is dan wel ingeval de verklaring van de accountant bij
de jaarrekening een andere inhoud heeft dan dat de jaarrekening een
getrouw beeld van de samenstelling van het vermogen en van het
resultaat van de kredietinstelling, kan door de Bank krachtens artikel 13
Wtk 1992 een aanwijzing worden gegeven. Dit laat overigens onverlet de
mogelijkheid om op grond van artikel 14 Wtk 1992 de vergunning in te
trekken.

9.11 Ingeval met betrekking tot de kredietinstelling sprake is van een
situatie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder d, Wtk 1992 kan de
Bank gebruik maken van het instrumentarium ter handhaving van het
structuurtoezicht, zoals opgenomen in de artikelen 23 en 24 Wtk 1992.
Ook in dergelijke gevallen kan evenwel als ultimum remedium de
vergunning worden ingetrokken.

9.12 Ten tijde van het aanvragen van een vergunning zal de instelling
niet altijd al beschikken over een gecertificeerde jaarrekening. In deze
situatie kan worden volstaan met het indienen van een openingsbalans.
In de fase na vergunningverlening dient de kredietinstelling echter wel
jaarlijks een gecertificeerde jaarrekening in te dienen. Niet-indiening van
een dergelijke jaarrekening kan aanleiding zijn tot het geven van een
aanwijzing op grond van artikel 13 Wtk 1992 dan wel het op grond van
artikel 14 Wtk 1992 intrekken van de vergunning.

9.13 Het toezicht op de door de kredietinstelling uitgeoefende activi–
teiten alsmede haar administratieve organisatie wordt met name in de
fase na de verlening van de vergunning in het kader van het normale
bedrijfseconomische toezicht uitgeoefend. Worden de ter zake door de
Bank gegeven richtlijnen niet nageleefd, dan kan de Bank gebruik maken
van haar bevoegdheden als omschreven in artikel 26 Wtk 1992.

Artikel 11

9.14 In deze bepaling is meer gedetailleerd dan in de Wet toezicht
kredietwezen 1978 uitvoering gegeven aan artikel 2, vierde lid, Ecr en
artikel 2, derde lid, Tcr. Het bepaalde in artikel 2, derde lid, van de Tcr
brengt met zich dat de tijdsbeperking welke op grond van de desbetref–
fende bepalingen in de Eerste coördinatierichtlijn van toepassing was,
thans niet langer geldt.

Artikel 13

9.15 Met dit artikel wordt beoogd de mogelijkheid te creëren om,
indien een kredietinstelling niet of niet langer aan één of meer van de
onder a, b of c bedoelde (vergunning-)vereisten voldoet, in de vorm van
een aanwijzing maatregelen te nemen, zonder dat onmiddellijk het
intrekken van de vergunning van de kredietinstelling aan de orde behoeft
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te komen. Het intrekken van een vergunning zou onder omstandigheden
een te ingrijpend middel kunnen zijn om op te treden tegen het niet
voldoen aan individuele vergunningvereisten. Zulks zou in strijd kunnen
zijn met het proportionaliteitsbeginsel en zou derhalve kunnen leiden tot
onevenredige schade aan de belangen van crediteuren. Deze bepaling
laat uiteraard onverlet de mogelijkheid om, indien de omstandigheden
daartoe aanleiding geven, de vergunning van een kredietinstelling in te
trekken wanneer niet langer aan de vergunningvereisten wordt voldaan.

Artikel 14

9.16 Dit artikel is een samenvoeging van de artikelen 4, 5 en 6 Wtk
1978 betreffende de intrekking van de vergunning. Bij het nieuwe artikel
14 Wtk 1992 wordt een viertal kanttekeningen geplaatst.

9.17 Ten eerste wordt erop gewezen dat in het eerste lid, onder a en f,
twee meer procedurele intrekkingsgronden zijn opgenomen.

9.18 Ten tweede wordt de aandacht gevestigd op het vierde lid. In
deze bepaling is het tijdstip vastgelegd vanaf wanneer het verboden is
nog bedrijfsmatig gelden van het publiek ter beschikking te verkrijgen.
Volgens de Wet toezicht kredietwezen 1978 werd een dergelijk verbod
effectief op de dag na de datum van de Staatscourant waarin het besluit
tot intrekking van de vergunning zou zijn gepubliceerd. De nieuwe
bepaling stelt dat een dergelijk verbod reeds ingaat op het tijdstip
waarop het besluit onherroepelijk is geworden.

9.19 Ten derde wordt erop gewezen dat de afwikkeling van bestaande
overeenkomsten van de kredietinstelling, als voorzien in het vijfde lid,
dient plaats te vinden ongeacht of het betreft ingelegde gelden in
bedragen lager dan f 100 000 dan wel hogere bedragen. Immers, alle
inleggers zullen hun gelden ter beschikking hebben gesteld in de weten–
schap dat de kredietinstelling onder toezicht stond. Bij de afwikkeling
van hun overeenkomsten als bedoeld in het zesde lid zou derhalve geen
onderscheid gemaakt moeten worden.

9.20 Ten vierde wordt voor alle duidelijkheid benadrukt dat het
bepaalde in het zesde lid met name tot gevolg heeft dat de onderneming
of instelling waarvan de vergunning is ingetrokken gedurende de afwik–
kelingstermijn onder toezicht blijft staan.

Artikelen 15 en 16

9.21 Deze artikelen beogen uitsluitend uitvoering te geven aan de
artikelen 18, 19 en 20 Tcr voor zover het betreft het vestigen van een
bijkantoor (artikel 15) dan wel het verrichten van diensten (artikel 16) in
andere Lid-Staten door in Nederland gevestigde kredietinstellingen. Ter
zake wordt overigens verwezen naar subparagraaf 4.3 van het algemene
deel.

Artikelen 19 en 20

9.22 De wettelijke basis voor het geven van solvabiliteits– en liquidi–
teitsrichtlijnen - voorheen neergelegd in artikel 23 Wtk 1978 - is in de
Wet toezicht kredietwezen 1992 in twee artikelen opgesplitst. Artikel 19
Wtk 1992 betreft de solvabiliteitsrichtlijnen. De gewijzigde formulering
van deze bepaling en de systematiek van het solvabiliteitstoezicht zijn
besproken in subparagraaf 5.4 van het algemene deel. De wettelijke
basis voor het geven van liquiditeitsrichtlijnen is vervolgens neergelegd
in artikel 20 Wtk 1992.

9.23 In beide artikelen is voorzien in de mogelijkheid om, wanneer de
solvabiliteit respectievelijk liquiditeit van een kredietinstelling anderszins
is gewaarborgd, deze kredietinstelling van de vereisten in de bedrijfseco–
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nomische richtlijnen te ontheffen. De achtergrond hiervan is om in
bepaalde gevallen de administratieve lasten bij zowel de kredietinstelling
als de Bank te verlichten. Hierbij kan met name worden gedacht aan de
situatie waarin een volledige dochterkredietinstelling voor 100 procent
wordt gegarandeerd door haar moederkredietinstelling en haar activi–
teiten in de geconsolideerde rapportages van de moeder zijn
opgenomen. Met betrekking tot de ontheffingsmogelijkheid in artikel 19
Wtk 1992 wordt er opgewezen dat de Bank daarbij tevens het bepaalde
in artikel 3 van de Solvabiliteitsratio-richtlijn in acht dient te nemen.

Artikel21

9.24 Zoals reeds eerder naar voren is gekomen, is in de Wet toezicht
kredietwezen 1992 expliciet opgenomen dat de Bank toezicht houdt op
de administratieve organisatie van kredietinstellingen. De wijzb waarop
dit toezicht gestalte zal krijgen is in subparagraaf 5.5 van het algemene
deel uiteengezet. De wettelijke basis in artikel 21 Wtk 1992 om aanbeve–
lingen of algemene richtlijnen te geven, is analoog aan de artikelen 19 en
20 Wtk 1992 geformuleerd.

Artikel 24

9.24a Ingevolge artikel 24, eerste lid, Wtk 1992 beslist de minister
van Financiën op de aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van
geen bezwaar, doch in door de minister bepaalde gevallen kan hierop
vanwege de minister door de Bank worden beslist. Deze gevallen zullen,
net als in het kader van artikel 25, derde lid, Wtk 1978, worden
neergelegd in een zogenaamde mandateringsbrief. Het ligt in het
voornemen deze brief in de Staatscourant te publiceren. Teneinde een
idee te geven om wat voor gevallen het kan gaan, worden enkele
gevallen uit de huidige mandateringsbrief genoemd: het rechtstreeks
en/of middellijk verwerven dan wel vergroten van een deelneming uit
hoofde van de dienstverlening aan cliënten (bijvoorbeeld kasgeld-bv's);
het (tijdelijk) verwerven dan wel vergroten van een deelneming uit
hoofde van de sanering van (een) vastgelopen krediet(en) en het recht–
streeks en/of middelijk verwerven dan wel vergroten van een deelneming
in een met een geregistreerde instelling te vergelijken buitenlandse
onderneming of instelling met een balanstotaal van minder dan f 0,5
miljard.

Artikelen 26 en 27

9.25 Het bepaalde in artikel 26 Wtk 1992 is nagenoeg ongewijzigd
overgenomen uit artikel 24 Wtk 1978. Ook het niet-naleven van de
ingevolge artikel 21 Wtk 1992 gegeven algemene richtlijnen kan nu
namelijk aanleiding zijn voor de toepassing van de in genoemd artikel
omschreven maatregelen.

9.26 Ter zake wordt opgemerkt dat het bepaalde in artikel 24 Wtk
1978 geen betrekking had op het niet-naleven van vergunningvereisten.
Dit is aanleiding geweest tot het opnemen van het reeds besproken
artikel 13 Wtk 1992.

9.27 Met betrekking tot artikel 27 Wtk 1992 wordt volledigheidshalve
verwezen naar subparagraaf 4.4 van het algemene deel.

9.28 Overigens wordt op deze plaats in herinnering gebracht dat de
Bank bij niet-naleving van de richtlijnen of bij andere omstandigheden
waardoor de financiële positie van kredietinstelling in het geding is, de
mogelijkheid heeft tot het nemen van maatregelen. Met deze maatre–
gelen wordt beoogd te voorkomen dat de betrokken kredietinstelling in
problemen geraakt dan wel inmiddels gerezen problemen te verhelpen.
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Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de Bank een keuze maken uit
het haarter beschikking staande instrumentarium. Hierbij valt bijvoor–
beeld te denken aan: intensiveren van het toezicht, geven van een
aanwijzing, instellen van de stille curatele en aanvragen van de noodre–
geling.

Artikel 28

9.29 De Richtlijn van de Raad van 8 december 1986 betreffende de
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere
financiële instellingen (86/635/EEG)1 zal onder meer door een aange–
paste formulering van het gestelde in artikel 11 Wtk 1978 worden
geïmplementeerd. Deze aangepaste formulering is dan ook in artikel 28
Wtk 1992 overgenomen. Mochten er bij de behandeling van het
wetsvoorstel2 ter zake zich nog wijzigingen in de formulering van artikel
11 Wtk 1978 (nieuw) voordoen, dan zullen deze vanzelfsprekend ook in
artikel 28 Wtk 1992 worden verwerkt.

9.30 De onderhavige herziening van de Wet toezicht kredietwezen
1978 is tevens aangegrepen om een element uit de inmiddels gegroeide
toezichtpraktijk in dit artikel op te nemen. Er wordt hierbij gedoeld op de
zogenaamde «tripartite overeenkomst»die tussen de Bank, een indivi–
duele kredietinstelling en de externe accountant daarvan wordt
gesloten.3

9.31 In de Wet toezicht kredietwezen 1978 voorzag artikel 11, derde
lid, in de verplichting voor de externe accountant van een kredietin–
stelling om de Bank desgevraagd inlichtingen te verschaffen. Artikel 28,
tweede lid, Wtk 1992 maakt het nu evenwel ook mogelijk dat in een
overeenkomst gesloten tussen de kredietinstelling, haar externe
accountant en de Bank wordt bepaald dat de externe accountant aan de
Bank informatie verschaft die van belang is voor het door haar uitgeoe–
fende toezicht. Een dergelijk overeenkomst kan zelfs inhouden dat de
externe accountant van een kredietinstelling onder omstandigheden op
eigen initiatief inlichtingen aan de Bank verschaft.

Artikelen 29 en 30

9.32 Met het bepaalde in deze artikelen wordt uitsluitend beoogd
uitvoering te geven aan de artikelen 18, 19 en 20 Tcr waar deze het
vestigen van een bijkantoor (artikel 29) dan wel het verrichten van
diensten (artikel 30) in Nederland betreft door elders in de Gemeenschap
gevestigde kredietinstellingen. De inhoud van deze bepalingen is reeds
aan de orde geweest in de subparagrafen 3.3, 4.3 en 4.6 van het
algemene deel.

Artikel 34

1 PbEG van 31 december 1986. nr. L 372.
pp.1-17.
! Kamerstukken II, 1990-1991. 22 169, nrs.
1-3.
3 De Nederlandsche Bank, Kwartaalbericht
1986/3, december 1986, pp. 27-33.
' PbEG van 16 februarï 1989, nr. L 44, pp
40-42

9.33 De in het onderhavige artikel neergelegde verplichting betekent
dat een bijkantoor een zodanige financiële administratie bijhoudt dat aan
de Bank de benodigde informatie voor het monetair en het liquiditeits–
toezicht kan worden verschaft.

Artikel 35

9.34 Dit artikel is gereserveerd om mede uitvoering te geven aan de
Richtlijn van de Raad van 13 februari 1989 inzake de openbaarmaking
van jaarstukken door bijkantoren van buitenlandse banken en buiten–
landse financiële instellingen (89/117/EEG)4.
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Artikel 39

9.35 In dit artikel wordt ook artikel 22 Wtk 1992 van overeenkomstige
toepassing verklaard, omdat ingevolge artikel 4, tweede lid, Wtk 1992
rechtsverhoudingen tussen de kredietinstelling en in Nederland geves–
tigde personen aan het bijkantoor kunnen worden toegerekend. Een
dergeiijke rechtsverhouding kan onder meer zijn het houden van een
gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onder b,
Wtk 1992.

Artikel 42

9.36 Dit artikel is gereserveerd om mede uitvoering te geven aan de
Richtlijn van de Raad van 13 februari 1989 inzake de openbaarmaking
van jaarstukken door bijkantoren van buitenlandse banken en öditen–
landse financiële instellingen (89/117/EEG).

Artikelen 43 tot en met 45

9.37 Deze artikelen leggen een procedure vast langs welke kan
worden vastgesteld of een financiële instelling als bedoeld in artikel 18,
tweede lid, Tcr zich als zodanig kwalificeert. De genoemde bepalingen
betreffen het verlenen c.q. intrekken van een verklaring van ondertoe–
zichtstelling. Hiermee wordt vorm gegeven aan het in artikel 18, tweede
lid, tweede alinea, Tcr bedoelde «attest». De opzet van deze bepalingen
is analoog aan die van de artikelen 7, 8 en 14 Wtk 1992 met betrekking
tot het verlenen c.q. intrekken van een vergunning tot uitoefening van
een bedrijf van kredietinstelling. Voorts wordt verwezen naar subpara–
graaf 4.5 van het algemene deel.

Artikelen 46 tot en met 49

9.38 In deze artikelen wordt vorm gegeven aan de notificatieproce–
dures ten behoeve van financiële instellingen in de zin van artikel 18,
tweede lid, Tcr die door middel van het vestigen van bijkantoren dan wel
het verrichten van diensten activiteiten in andere Lid-Staten willen
verrichten. De notificatieprocedures zijn vergelijkbaar met die welke
gelden voor kredietinstellingen die door middel van een bijkantoor of
dienstverlening in andere Lid-Staten activiteiten willen verrichten.

Artikel 50

9.39 De Wet toezicht kredietwezen 1992 voorziet evenals de Wet
toezicht kredietwezen 1978 in een register waarin zijn opgenomen de
ondernemingen en instellingen die beschikken over een vergunning tot
het uitoefenen van een bedrijf van kredietinstelling.

9.40 De Bank krijgt ingevolge het eerste lid de verantwoordelijkheid
voor het houden van het register. Dit betekent onder meer dat de
indeling en inhoud van het register door de Bank zal worden bepaald,
waarbij de Bank onderscheiden afdelingen kan opnemen waarin verschil–
lende categorieën instellingen worden geregistreerd. Een dergelijke
benadering is ten minste wenselijk met het oog op de verschillende
categorieën instellingen die onder het regime van de Tweede coördina–
tierichtlijn respectievelijk vanuit Staten buiten de Gemeenschap in
Nederland het bedrijf van kredietinstelling kunnen uitoefenen dan wel
andere financiële diensten kunnen aanbieden. Daarnaast kunnen ook
andere (sub-)indelingen worden voorzien. Ter zake zal de Bank overleg
plegen met het bankwezen.

9.41 Het bepaalde in het eerste lid betekent tevens dat de Bank het
houden van een deel van het register kan onderbrengen bij een instantie
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die krachtens artikel 3 Wtk 1992 is aangewezen als gedelegeerd
toezichthouder.

9.42 De mogelijke beperking van de door een Nederlandse kredietin–
stelling te verrichten werkzaamheden (artikel 6 Wtk 1992) alsmede de
mogelijk beperkte reikwijdte van de door een in een andere Lid-Staat
gevestigde kredietinstelling te verrichten werkzaamheden (artikelen 29,
tweede lid, en 30, tweede lid Wtk 1992), kan met zich brengen dat
sommige in de bijlage van de Tweede coördinatierichtlijn opgenomen
vormen van financiële dienstverlening niet in (of vanuit) Nederland
mogen worden verricht. Het register kan mede worden aangegrepen om
per instelling aantekening te houden van de in de bijlage van de Tweede
coördinatierichtlijn genoemde werkzaamheden welke niet mogen worden
uitgeoefend. Een dergelijke uitbreiding van de informatie welke in het
register wordt bijgehouden vervult tevens een functie ten aanzien van
andere toezichthoudende autonteiten, zowel binnen Nederiand als in
andere Lid-Staten.

9.43 De bepalingen met betrekking tot publikatie en inzage zijn ten
opzichte van de Wet toezicht kredietwezen 1978 inhoudelijk ongewijzigd
gebleven. Overeenkomstig de huidige praktijk zal de Bank het register
ook ter inzage leggen bij haar Bijbank te Rotterdam en haar Agent–
schappen.

Artikel 51

9.44 De reeds in de Wtk 1978 bestaande bevoegdheid van de Bank
om onderzoek in te stellen bij ondernemingen of instellingen van welke
wordt vermoed dat zij kredietinstellingen zijn, heeft ook betrekking op
niet zelfstandig rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van buiten
Nederland gevestigde ondernemingen of instellingen. Dit betekent onder
meer dat het bepaalde in artikel 51 Wtk 1992 ook van toepassing is
ingeval een buiten Nederland gevestigde kredietinstelling met
voorbijgaan aan de notificatieprocedure in artikel 29 Wtk dan wel de
vergunningprocedure in de artikelen 36, 37 en 38 Wtk 1992 een
bijkantoor in Nederland opent.

Artikel 53

9.45 In het eerste lid van deze bepaling is een zodanige formulering
gekozen dat naast afzonderlijke rapportage tevens geconsolideerde
rapportage kan worden verlangd dan wel één van beide categorieën
rapportages afzonderlijk. Ook met betrekking tot de opstelling van staten
op geconsolideerde basis zullen in de regel slechts kredietinstellingen, bij
een centrale kredietinstelling aangesloten kredietinstellingen en finan–
ciële instellingen waarin wordt deelgenomen of die deel uitmaken van de
groep waarvan een kredietinstelling aan het hoofd staat, in de consoli–
datie worden betrokken. In het vierde lid wordt voorzien dat kredietinstel–
lingen waaraan een ontheffing is gegeven voor de toepassing van de
solvabiliteits– of liquiditeitsrichtlijnen tevens zijn vrijgesteld van de
verplichting tot het indienen van rapportagestaten ter zake.

Artikel 57

9.46 De Bank kan in het kader van de Tweede coördinatierichtlijn en
de Geconsolideerd-toezichtrichtlijn zich in een andere Lid-Staat
overtuigen van de juistheid van gegevens die haar door kredietinstel–
lingen worden verschaft omtrent hun activiteiten van aldaar gevestigde
bijkantoren en binnen de reikwijdte van de consolidatie vallende onder–
nemingen en instellingen.

9.47 In vergelijkbare gevallen kan ook een toezichthouder uit een
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andere Lid-Staat zich in Nederland overtuigen van de juistheid van de
aan hem verschafte informatie. Een en ander is geregeld in de onder–
havige bepaling.

Artike/en 65 tot en met 75

9.48 De bepalingen met betrekking tot de noodregeling, neergelegd in
bovengenoemde artikelen, zijn, behoudens enkele redactionele aanpas–
singen, ongewijzigd overgenomen uit de Wtk 1978, zoals gewijzigd bij
Wet van 19 mei 1988 tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen
(Stb. 1988, 262). Tevens wordt verwezen naar de desbetreffende
memorie van toelichting.1

9.49 De wijziging van artikel 66, eerste lid, Wtk 1992 en de
toevoeging van artikel 66, tweede lid, Wtk 1992 vloeit voor uit de
overweging in subparagraaf 3.2 van het algemene deel volgens welke
het gebruik van de term «kredietinstelling» in de wet telkens moet
worden gekwalificeerd. Met betrekking tot het bepaalde in artikel 66,
tweede lid, Wtk 1992 wordt overigens opgemerkt dat de Bank
doorgaans tot de daar bedoelde constatering zal komen op basis van een
ingevolge artikel 51 Wtk 1992 mgesteld onderzoek bij een onderneming
of instelling waarvan wordt vermoed dat die het bedrijf van kredietin–
stelling uitoefent.

Artikel 79

9.50 De formulering van de uitzondering in het eerste lid van dit
artikel («... tenzij ...») brengt duidelijker tot uiting dat bij het publiek elke
verwarring moet worden vermeden ten aanzien van de aard van een
onderneming of instelling die het woord «bank» of vertalingen daarvan
gebruikt in haar naam of bij de uitoefening van haar bedrijf. Ondergete–
kende meent daarbij dat de kans op een dergelijke verwarring onder
meer in reële mate aanwezig is wanneer een onderneming of instelling,
die niet ingevolge artikel 50, tweede lid, Wtk 1992 is geregistreerd, op
de financiële markten actief is en in haar naam of bij de uitoefening van
haar bedrijf de naam «bank» gebruikt.

Artikel 82

9.51 Dit artikel bepaalt dat, evenals voorzien in de Wet toezicht
kredietwezen 1978, de kosten gemaakt door de Bank bij de uitoefening
van haar toezicht op de ondertoezichtstaande instellingen kunnen
worden verhaald. Een nieuw element in deze bepaling is dat ook de
kosten gemaakt door de minister van Financiën bij de uitoefening van zijn
taken onder deze wet aan de betrokken ondernemingen of instellingen
kunnen worden doorberekend.

Artikel 84

9.52 In aansluiting op de inmiddels gegroeide praktijk ten aanzien van
de tenuitvoerlegging van artikel 50 Wtk 1978 wordt in de nieuwe
bepaling vastgelegd dat de Bank de zorg draagt voor publicatie van het
aan de minister van Financiën uit te brengen verslag over de uitvoering
van deze wet en de krachtens deze wet genomen besluiten voor zover dit
ingevolge dit artikel mag worden gepubliceerd.

Artikel 85

9.52a Het aanwijzingsrecht van de minister van Financiën waaraan in
artikel 85 Wtk 1992 wordt gerefereerd, heeft uitsluitend betrekking op

' Kamerstukken n vergaderjaar 1986-1987, de coördinatie van de monetaire en financiële politiek van de Regering
19 806, nr. 3. en de politiek van de Bank.
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Artikel 86

9.53 In navolging van de Wet toezicht kredietwezen 1978 kan van een
besluit van de minister van Financiën of de Bank in beroep worden
gegaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Deze beroeps–
mogelijkheid stemt overeen met die van onder meer de Wet toezicht
effectenverkeer en de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Bij de
verwijzing naar de artikelen van de Wet administratieve rechtspraak
bedrijfsorganisatie die van overeenkomstige toepassing zijn, is de
algemene lijn ter zake gevolgd. Dit betekent dat de mogelijkheid van
toetsing van een uitspraak van het College aan het algemeen belang
komt te vervallen.

Artikelen 107 tot en met 111

9.54 De artikelen 107 tot en met 111 Wtk 1992 regelen voor zover
nodig de overgang van het regime van de Wet toezicht kredietwezen
1978 naar de Wet toezicht kredietwezen 1992.

9.55 Ingevolge artikel 107, eerste lid, Wtk 1992 worden bestaande
vergunningen onder de Wet toezicht kredietwezen 1992 voortgezet. Voor
zover het gaat om verleende vergunningen zijn dit vergunningen die op
grond van artikel 2 juncto artikel 30 Wtk 1978 zijn afgegeven. Bij
vergunningen die ingevolge de wet worden geacht te zijn verkregen,
moet worden gedacht aan de kredietinstellingen die actief waren vóór de
inwerkingtreding van de Wet toezicht kredietwezen 1978 en die
ingevolge artikel 62 van die wet een vergunning hebben verkregen.
Voorts moet worden gedacht aan de Postbank N.V., zulks ingevolge
artikel 7 van de Postbankwet. Met betrekking tot Nederlandse bijkantoren
van buiten de Gemeenschap gevestigde kredietinstellingen worden de
verleende vergunningen in artikel 107, tweede lid, Wtk 1992 op verge–
lijkbare wijze gecontinueerd. Artikel 107, derde lid, Wtk 1992 heeft
betrekking op bijkantoren van in andere Lid-Staten gevestigde kredietin–
stellingen die onder de Wet toezicht kredietwezen 1978 over een
vergunning ex artikel 2 beschikten. Met betrekking tot deze bijkantoren
wordt overeenkomstig artikel 23, eerste lid, Tcr bepaald dat zij geacht
worden aan de notificatieprocedure als voorzien in artikel 29, eerste lid,
Wtk 1992 te hebben voldaan.

9.56 Verklaringen van geen bezwaar die op grond van artikel 25 Wtk
1978 van kracht zijn, worden onder artikel 109, eerste lid, Wtk 1992
voor de toepassing van de Wet toezicht kredietwezen 1992 geconti–
nueerd, met dien verstande dat zij tevens het houden van gekwalifi–
ceerde deelnemingen betreffen. Aangezien de artikelen 22 en 23 Wtk
1992 een ruimere reikwijdte hebben dan artikel 25 Wtk 1978, is het
noodzakelijk voor reeds bestaande gekwalificeerde deelnemingen in
kredietinstellingen in verband waarmee geen verklaring van geen
bezwaar als bedoeld in artikel 25, tweede lid, Wtk 1978 is verkregen, een
overgangsperiode te creëren omdat anders deze deelnemingen van de
ene op de andere dag verboden zouden zijn. Artikel 109, tweede lid, Wtk
1992 voorziet hierin. Het gevolg is dat belanghebbenden ongeveer een
half jaar de tijd hebben om de noodzakelijke verklaring van geen bezwaar
te verkrijgen. Gelet op de tijd die nodig is om aanvragen te beoordelen,
dienen belanghebbenden hun aanvragen evenwel in de eerste helft van
de voorziene overgangsperiode in te dienen. Deelnemingsverhoudingen
die dateren van voor de Wet toezicht kredietwezen 1978 worden door
middel van artikel 109, derde lid, Wtk 1992 voorzien van een verklaring
van geen bezwaar.
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9.57 Vergunninghoudende kredietinstellingen afkomstig uit andere
Lid-Staten die onder de Wet toezicht kredietwezen 1978 gelden in
Nederland van het publiek aantrekken en daarvoor een ontheffing ex
artikel 42 Wtk 1978 hebben verkregen, mogen deze werkzaamheden op
grond van artikel 110, tweede lid, Wtk 1992 voortzetten. Aldus wordt
voldaan aan het bepaalde in artikel 23, tweede lid, Tcr. De notificatiepro–
cedure als bedoeld in artikel 30, eerste lid, Wtk 1992 behoeft niet te
worden doorlopen.

De Minister van Financiën,
W. Kok

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 665, nr. 3 86



Artikelenregister Wet toezicht kredietwezen 1992

Wet toezicht kredietwezen 1992

Artikel 1
eerste lid
onder a
onder b
onder c
onder d
onder e
onder f
onder g
onder h
onder i
onder j
onder k
onder I
onder m
onder n
derde lid
vierde lid

Artikel 2
tweede lid

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7
tweede lid
onder b
onder c
onder e
onder f

Artikel 8
eerste lid
onder a
onder b
onder c
onder d
onder f
tweede lid

Artikel 9

Artikel 10
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 1 1

Artikel 1 2

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid
zesde lid

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Memorie van toelichting

3.21; 3.41; 3.44; 9.1.
5.1; 5.3.
3 29; 3.36; 5.2.
5.6.
3.54; 4.63; 5.7.
5.5; 5.8.
5.9.
5.9.
5.10.
5.11.
5.11.
5.11.
5.12.
5.15.
412, 4.13; 414; 4.15; 4.63; 5.16; 5.73.
5.17.
315; 3.21; 3.23; 5.2.
3. 15; 3.21; 5.2.

4.35; 4.57; 9.2.
4.20; 4.38; 4.57; 4.58; 4.68.

5.5.

4.36; 9.3; 9.4; 9.35.

3.29; 3.36; 3.40; 3.41 ; 3.43; 3.47; 3.48;
4.65; 5 137; 9.5.

9.5; 9.6; 9.7.

5.19; 5.29; 5.57; 9.8; 9.37.
5.19.
5.21.
4.1 6; 5.20.
5.23.
4.31; 5.23.

5.57; 9.8; 9.9; 9.37.

4.4; 5.20; 5.21; 9.10.
9.10.
9.10.
4.16; 5.20; 9.11.
5.23.
5.31.

5.21; 5.22.

4.66; 5.20.
4.4; 4.7; 4.9.
4.5; 4.9.
4.7; 5.5.
4.6.
4.10.

9.14.

-

4.8; 9.10; 9.12; 9.15; 9.26.

4.8; 9.10; 9.12; 9.16; 9.17; 9.18; 9.19;
9.20; 9.37.

4.32; 4.39; 5.14; 5.57; 5.143; 9.21 .
4.41; 5.13.
4.43.
4.44.
4.32; 4.44.
4.46; 514.
446.

4.39:4.50; 5.143; 9.21.

-

3.13; 4.37; 4.61 ; 5.5; 5.43; 5 44; 5 45;
5.46; 5 47b.
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Wet toezicht kredietwezen 1992 Memorie van toelichting

Artikel 19

eerste lid
tweede lid
derde lid

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 23

eerste lid

tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid
zesde lid

Artikel 24
zesde lid
zevende lid

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

eerste lid

tweede lid
derde lid

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36
Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

4.44; 4 65; 4.66; 5 52; 5.54; 5.63; 9.22;
9.23; 9.24
555
55; 5.56.
4.26; 4.27; 5.55; 5.81.

4.37; 4.44; 4.61; 5.5; 5.63; 9.22; 9.23;
9.24.

4.33; 4.44; 4 66; 5.5; 5.57; 5.59; 9.24;
9.25.

4.66; 5.65; 5.67; 5.88; 5.96; 9.35; 9.56.
4.13; 5.72; 5.73; 574; 5.75; 5.81; 9.35.
4.27; 5.81.
5.88
5.90.
5.91.

4.16; 4.66; 5.65; 5.68; 5.88; 5.96; 9.11;
9.56.
4.18; 4.19; 5.72; 5.76; 5.77; 5.78; 5.97;
5.137.
4.18; 5.82; 597
5.88
4.22; 5.90.
4.22; 5.92.
4.22; 5.91.

4.66; 5.65; 5.69; 5.96; 9.11; 9.24a.
5.86; 5.93.
4.22; 5.86; 5.93.

4.21; 4.66; 5.65; 5.70.

9.13; 9.25.

4.57; 4.59; 4.60; 9.27.

9.29; 9.30; 9.31.

3.41; 3.43; 3.46; 3.48; 4.39; 4.53; 5.14;
5.143; 9.32
3.41; 3.44; 4.43; 4.45; 4.47; 5.13; 5.156;
9.55.
3.45; 4.47.
4.46; 5.14.

3.41; 3.43; 3.44; 3.45; 3.46; 3.48; 4.39;
4.51; 4.53; 5.143; 9.32; 9.57.

4.53; 4.54; 5.143.

4.37; 5.143.

4.57; 4.59; 4.61; 5.143.

5.143; 9.33.

5.143; 9.34.

3.47; 3.48; 5.13; 5.143.
5.143.

5.143.

5.143.

5.143.

5.143.

5.143; 9.36.

3.49; 3.55; 4.62; 4 64; 4.65; 4 66; 4.67;
9.37.

3.49; 3.55; 4.64; 4.65; 9.37.

3.49; 3.55; 4.64; 9.37.

3.49; 4.64; 4.65; 4.68; 4 69; 4.70; 5.13;
5.14; 938.

3.49; 4.64; 4.65; 4.69; 4.70; 9.38

3.49; 4.68; 4.69; 4.70; 5.13; 5.14; 9.38.

3 49; 4.69; 4.70; 938
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Wet toezicht kredietwezen 1992

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid

Artikel 79
Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Memorie van toelichting

4.77; 5.5; 5.1 56; 9.39; 9.40; 9.41 ; 9.42;
9.43; 9.50.

9.44; 9.49.

-

4.65; 5.5; 5.63; 9.45.

5.97; 5.103.

-

4.68; 5.102; 5.105.

4.68; 5.102; 5.105; 9.46; 9.47.

5.106:5.107.

5.106.

4.57; 5.97; 5.108; 5.109; 5.120; 5.122.
4.68; 5.116; 5.118; 5.119; 5.123.
4.68; 5. 116; 5.118; 5.123
5.117; 5.118.
5.117; 5.119.
5.123.

5.97; 5. 124; 5.126; 5.129.

5. 126; 5. 127; 5.129.

-

-

9.48.

9.48; 9.49.

9.48.

9.48.

9.48.

9.48.

9.48.

9.48.

9.48.

9.48.

9.48.

5.130; 5.134; 5.137; 5.140.

5. 130; 5.141; 5.142; 5.144.

3.39; 3.43; 3.47; 3.48; 4.52; 5.143

3.21; 5.145; 5.147; 5.149; 5.151; 5.153.
5.148.
5.149; 5.151
5.151.

9.50.
5.154; 5.156.

-

9.51.

-

9.52.

9.52a

9.53.

-

-

-

_
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Wet toezicht kredietwezen 1992 Memorie van toelichting

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96 4.75.

Artikel 97 4.75; 4.76.

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104

Artikel 105

Artikel 106

Artikel107 9.54; 9.55.

Artikel 108 9.54.

Artikel 109 9.54; 9.56.

ArtikelHO 9.54; 9.57.

ArtikeMH 9.54.

Artikel 112

Artikel 113

ArtikellU
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Annex D Transponeringstabel Wtk 1978 = = > Wtk 1992

Bepalingen in de Wet toezicht
kredietwezen 1978

Artikel 1
eerste lid
onder a
onder b
onder c
onder d
onder e
onder f
onder g
onder h
onder i
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 2

Artikel 3
eerste lid
tweede lid
onder a
onder b
onder c
derde lid

Artikel 4
eerste lid
onder a
onder b
onder c
tweede lid

Artikel 5

Artikel 6
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 7
eerste lid
tweede lid
derde lid

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10
eerste lid
tweede lid

Artikel 1 1

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 1 7
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid

Artikel 18
eerste lid
tweede lid

Bepalingen in de Wet toezicht kredietwezen 1992

Artikel 1, eerste lid, onder a
-
-
_

_
Artikel 1, eerste lid, onder b
Artikel 1, eerste lid, onder f
Artikel 1, eerste lid, onder d
Artikel 1, eerste lid, onder e
_
Artikel 1, tweede lid
Artikel 1, derde en vierde lid
Artikel 4, eerste en tweede lid

Artikelen 5, 29, 30 en 36

Artikel 7, eerste lid

Artikel 8, eerste lid, onder a
Artikel 8, eerste lid, onder b
Artikel 8, eerste lid, onder c
Artikel 7, derde lid

Artikel 14, eerste lid, onder b
Artikel 14, eerste lid, onder c
Artikel 14, eerste lid, onder d
-

Artikel 14, eerste lid, onder a

-
Artikel 14, tweede lid
Artikel 14, derde lid
Artikel 14, vierde lid
Artikel 14, vijfde lid

Artikel 38
Artikel 76, eerste en vierde lid
Artikel 76, vijfde lid

Artikel 1 1

Artikel 9

Artikel 10, eerste, tweede, derde en vierde lid
Artikel 10, vijfde lid

Artikel 28

Artikel 50, eerste, tweede en derde lid

Artikel 50, tweede en derde lid

Artikel 50, derde lid

Artikel 50, vierde en vijfde lid

Artikel 51
Artikel 58, eerste lid
Artikel 58, tweede lid
Artikel 58, derde lid
Artikel 60, eerste lid

Artikel 2, eerste lid
Artikel 3, eerste lid
Artikel 3, tweede lid
Artikel 3, derde lid

Artikel 52
Artikel 60, eerste lid
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Bepalingen in de Wet toezicht
kredietwezen 1978

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23
nliquiditeitsrichtlijnen
nsolvabiliteitsrichtlijnen

Artikel 24

Artikel 26
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid
zesde lid
zevende lid
achtste lid
negende lid
tiende lid

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 36a

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42
eerste lid
tweede lid

Artikel 43
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid

Artikel 44
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 45
Artikel 46
eerste lid
tweede lid
derde lid

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Bepalingen in de Wet toezicht kredietwezen 1992

Artikel 53

Artikel 59

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 20
Artikel 19

Artikelen 26, 27, 33 en 40

Artikel 22, eerste lid
Artikel 23, eerste lid
Artikel 24, eerste lid
Artikel 24, tweede lid
Artikelen 22, tweede lid, en 23, tweede lid
Artikelen 22, derde lid, en 23, derde lid
Artikel 24, derde lid
Artikel 22, vierde en vijfde lid
Artikel 23, vierde, vijfde en zesde lid
Artikel 24, vijfde lid

Artikel 64

Artikelen 34 en 41

-

-

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 86

Artikel 78, eerste lid
Artikel 78, derde en vierde lid

Artikel 79, eerste lid
Artikel 79, tweede lid
-
Artikel 79, derde en vierde lid

Artikel 80, eerste lid
Artikel 80, tweede lid
Artikel 80, vierde lid
Artikel 80, vijfde lid
Artikel 80, zesde lid

Artikel 81

Artikel 60, tweede lid
_
Artikel 60, tweede lid

-

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85
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Annex D Transponeringstabel Wtk 1992 = = > 1978

Bepalingen in de Wet toezicht Bepalingen in de Wet toezicht kredietwezen 1978
kredietwezen 1992

Artikel 1
eerste lid
onder a
onder b
onder c
onder d
onder e
onder f
onder g
onder h
onder i
onder j
onder k
onder I
onder m
onder n
tweede lid
derde lid
vierde lid

Artikel 2
eerste lid
tweede lid
derde lid

Artikel 3
eerste lid
tweede lid
derde lid

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7
eerste lid
tweede lid
derde lid

Artikel 8
eerste lid
onder a
onder b
onder c
onder d
onder e
onder f
tweede lid

Artikel 9

Artikel 10
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 1 1

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14
eerste lid
onder a
onder b
onder c
onder d
onder e
onder f

Artikel 1, eerste lid, onder a
Artikel 1, eerste lid, onder f
_
Artikel 1, eerste lid, onder h
Artikel 1, eerste lid, onder i
Artikel 1, eerste lid, onder g
-
-
_
-
-
_
_
_
Artikel 1 , derde lid
Artikel 1, vierde lid
Artikel 1, vierde lid

Artikel 17, eerste lid
-
-

Artikel 17, tweede lid
Artikel 17, derde lid
Artikel 17, vierde lid

Artikel 1, vijfde lid

Artikel 2

-

Artikel 3, eerste lid
-
Artikel 3, derde lid

Artikel 3, tweede lid, onder a
Artikel 3, tweede lid, onder b
Artikel 3, tweede lid, onder c
_
-
_
-

Artikel 9

Artikel 10, eerste lid
Artikel 10, eerste lid
Artikel 10, eerste lid
Artikel 10, eerste lid
Artikel 10, tweede lid

Artikel 8

-

-

Artikel 5
Artikel 4, eerste lid, onder a
Artikel 4, eerste lid, onder b
Artikel 4, eerste lid, onder c
_
_
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Bepalingen in de Wet toezicht
kredietwezen 1992

tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 1 7

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 23
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid
zesde lid

Artikel 24
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid
zesde lid
zevende lid
achtste lid
negende lid

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Bepalingen in de Wet toezicht kredietwezen 1978

Artikel 6, tweede lid
Artikel 6, derde lid
Artikel 6, vierde lid
Artikel 6, vijfde lid

-

-

-

Artikelen 21 en 22

Artikel 23 (solvabiliteitsrichtlijnen)

Artikel 23 (liquiditeitsrichtlijnen)

-

Artikel 25, eerste lid
Artikel 25, vijfde lid
Artikel 25, zesde lid
Artikel 25, achtste lid
Artikel 25, achtste lid

Artikel 25, tweede lid
Artikel 25, vijfde lid
Artikel 25, zesde lid
Artikel 25, negende lid
Artikel 25, negende lid
Artikel 25, negende lid

Artikel 25, derde lid
Artikel 25, vierde lid
Artikel 25, zevende lid
_
Artikel 25, tiende lid
-
-
-
-

-

Artikel 24

Artikel 24

Artikel 1 1

(Artikel 2)

(Artikel 2)

-

-

Artikel 24

Artikel 27

i

Artikel 2

-

Artikel 7, eerste lid

-

Artikel 24

Artikel 27

-

-

-
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Bepalingen in de Wet toezicht
kredietwezen 1992

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid

Artikel 59

Artikel 60
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76
eerstc lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid
zesde lid

Artikel 77

Bepalingen in de Wet toezicht kredietwezen 1978

-

-

-

-

-

Artikel 12
Artikelen 12 en 13
Artikelen 12, 13 en 14
Artikel 15
Artikel 15

Artikel 1 6, eerste lid

Artikel 18, eerste lid

Artikel 1 9

-

-

-

-

Artikel 16, tweede lid
Artikel 16, derde lid
Artikel 16, vierde lid

Artikel 20

Artikelen 16, vijfde lid, en 18, tweede lid
Artikel 46, eerste en derde lid

-

-

-

Artikel 26

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 36a

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 7, tweede lid

Artikel 7, tweede lid
Artikel 7, derde lid

_
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Bepalingen in de Wet toezicht
kredietwezen 1992

Artikel 78
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid

Artikel 79
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid

Artikel 80
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid
zesde lid

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104

Artikel 105

Artikel 106

Artikel 107

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110

Artikel 111

Artikel 112

Artikel 113

Artikel 114

Bepalingen in de Wet toezicht kredietwezen 1978

Artikel 42, eerste lid
_
Artikel 42, tweede lid
Artikel 42, tweede lid

Artikel 43, eerste lid
Artikel 43, tweede lid
Artikel 43, vierde lid
Artikel 43, vierde lid

Artikel 44, eerste lid
Artikel 44, tweede lid
_
Artikel 44, derde lid
Artikel 44, vierde lid
Artikel 44, vijfde lid

Artikel 45

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Annex E Transponeringstabel Tcr = = > Wtk 1992

Bepalingen in de Tweede
coördinatierichtlijn

Bepalingen in de Wet toezicht kredietwezen 1992

Artikel 1
sub 1
sub2
sub 3
sub4
sub 5
sub 6
sub?
sub 8
sub 9
sub 10

sub 11
sub 12
sub 13

sub 14

Artikel 2
eerste lid
tweede lid
derde lid

Artikel 3
eerste volzin
tweede volzin (eerste deel)
tweede volzin (tweede deel)

Artikel 4
eerste lid

tweede lid

Artikel 5
eerste volzin
tweede volzin

Artikel 6
eerste lid
tweede lid
derde lid

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
tweede alinea
vijfde lid
zesde lid

Artikel 10
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 11
eerste lid
eerst? alinea
tweede alinea
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 1, eerste lid, onder a

Artikel 1, eerste lid, onder k

Artikel 1, eerste lid, onder e, f en g
Artikel 1, eerste lid, onder c

Artikelen 1, eerste lid, onder m, en 22, eerste lid,
onder b
Artikel 10, vierde lid

Artikel 1, eerste lid, onder n (Artikel 24a Boek 2
BW)

Artikel 2 juncto 1, eerste lid, onder a
Artikel 1, derde lid (MR)
Artikel 11

Artikel 78, eerste lid
Artikel 78, Iweede lid
Artikel 78, derde en vierde lid

Artikelen 8, eerste lid, onder a, en 10, eerste en
tweede lid
Artikelen 8, eerste lid, onder a, en 10, derde lid

Artikel 7, tweede lid, onder c
Artikel 8, eerste lid, onder d

Artikel 29
Artikel 10 Wtk 1978 (KB)

Artikel 2, tweede lid

Artikel 63

Artikel 76, eerste en tweede lid
Artikel 76, derde lid

Artikel 14, eerste lid, onder c
Artikel 10, derde lid
Artikel 10, derde lid
Artikel 10, derde lid
Artikel 10, vijfde lid

Artikel 23, eerste lid, en 24, eerste en tweede lid
Artikel 23, eerste lid en tweede lid, onder a
Artikel 2, tweede lid
Artikel 25, eerste lid
Artikel 25, tweede lid
Artikelen 23, vierde, vijfde en zesde lid, en 24,
zesde en zevende lid
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Artikel 12

Artikel 13
eerste lid
tweede lid
derde lid

Artikel 14
eerste lid
tweede lid
derde lid

Artikel 1 5
eerste lid - uitgaand
eerste lid - inkomend
tweede lid - uitgaand
tweede lid - inkomend
derde lid

Artikel 16(Artikel 12 Ecr)
eerste lid

tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid
zesde lid
zevende lid

Artikel 17

Artikel 18
eerste lid - uitgaand
nvestigen van een bijkantoor
«verrichten van diensten
»deze werkzaamheden onder de
vergunning vallen
eerste lid - inkotnend
nvestigen van een bijkantoor
nverrichten van diensten
»de in de lijst in de bijlage
genoemde werkzaamheden
«werkzaamheden op hun grond–
gebied kunnen worden uitgeoefend
»deze werkzaamheden onder de
vergunning vallen
«waaraan door de bevoegde auto–
riteiten van een andere Lid–
Staat vergunning is verleend
tweede lid - uitgaand
xvestigen van een bijkantoor
Bvernchten van diensten
«voorwaarden
»onder toezicht stellen
tweede lid - inkomend
«vestigen van eeri bijkantoor
«verrichten van diensten

Artikel 19
eerste lid - uitgaand
eerste lid - inkomend
tweede lid - uitgaand
tweede lid - inkomend
derde lid - uitgaand

derde lid - inkomend

vierde lid - uitgaand
vierde lid - inkomend
vijfde lid - uitgaand
vijfde lid - inkomend

Artikelen 19, derde lid, onder a, (4) en (5), onder b,
(4), onder c, (4), en 22, tweede lid, onder a

Artikelen 2, eerste lid, onder b, 19 en 20
Artikelen 2, eerste lid, onder b, en 21

Artikelen 2, tweede lid, en 60, tweede lid
Artikelen 2, eerste lid onder a en c, 18, 20 en 32
Artikelen 2, eerste lid, onder b, en 19

Artikel 56, tweede lid, onder b
Artikel 57, tweede lid, onder b
Artikel 56, tweede lid, onder a
Artikel 57, tweede lid, onder a
Artikelen 52, 53 en 58

Artikel 60, eerste, tweede, derde. vierde en vijfde
lid
Artikelen 60, tweede lid, en 61
Artikel 61
Artikel 60, tweede lid
Artikel 61

Artikel 61

Artikel 15
Artikel 16

Artikel 6

Artikel 29
Artikel 30

Artikelen 29, tweede lid, en 30, tweede lid
Artikelen 29, eerste en tweede lid, en 30, eerste en
tweede lid

Artikelen 29, tweede lid, en 30, tweede lid

Artikelen 29, eerste lid, onder a, en 30, eerste lid,
onder a

Artikel 46
Artikel 47
Artikelen 1, eerste lid, onder c, 43, 44 en 45
Artikelen 2, eerste lid, onder d, 43, 44 en 45

Artikel 48
Artikel 49

Artikelen 15, eerste lid, en 46, eerste lid

Artikelen 1 5, tweede lid, en 46, tweede lid

Artikelen 15, derde en vierde lid, en 46, derde en
vierde lid
Artikelen 29, eerste lid, onder b, en 48, eerste lid,
onder a

Artikelen 29, eerste lid, onder c, en 48, eerste lid,
onder b
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zesde lid - uitgaand

zesde lid - inkomend

Artikel 20
eerste lid - uitgaand

eerste lid - inkomend
tweede lid - uitgaand
tweede lid - inkomend

Artikel 21
eerste lid - inkomend
eerste volzin
tweede volzin
tweede lid - inkomend
derde lid - uitgaand
derde lid - inkomend
vierde lid - inkomend
vijfde lid - inkomend
zesde lid - inkomend
zevende lid - inkomend
achtste lid - inkomend
negende lid - uitgaand
negende lid - inkomend

tiende lid - uitgaand
elfde lid - inkomend

Artikel 22

Artikel 23
eerste lid
tweede lid

Artikel 24
eerste lid

Artikel 25

Bijlage

Artikelen 1 5, vijfde en zesde lid, en 46, vijfde en
zesde lid
Artikelen 29, derde lid, en 48, tweede lid

Artikelen 16, eerste en tweede lid, en 47, eerste en
tweede lid

Artikelen 16, derde lid, en 47, derde lid
Artikel 30, eerste lid, onder b, en 49

Artikelen 52, 53 en 58
Artikel 33, eerste lid
Artikel 27
Artikel 33, tweede lid
Artikel 33, derde lid

Artikel 33, vierde lid
Artikel 33
Artikel 63
Artikelen 29, eerste lid, onder a, en 30, eerste lid,
onder a

Artikel 107, derde lid
Artikel 110, tweede lid

Artikel 113
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Artikel 1
eerste lid
onder a
onder b
onder c

onder d
onder e
onder f
onder g
onder h
onder i
onder j
onder k
onderI
onder m
onder n
derde lid (MR)
vierde lid

Artikel 2
eerste lid
ondera
onder b
onder c
onder d

tweede lid
derde lid

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7
eerste lid
tweede lid
onder a
onder b
onder c
onder d
onder e
onder f
derde lid

Artikel 8
eerste lid
onder a
onder b
onder c
onder d
onder e
onder f
tweede lid

Artikel 9

Artikel 10
eerste lid
tweede lid
derde lid

vierde lid
vijfde lid

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 1, sub 1

Artikelen 1, sub 6, en 18, tweede lid - uitgaand
(voorwaarden)

Artikel 1, sub 5
Artikel 1, sub 5
Artikel 1, sub 5

Artikel 1, sub 3

Artikel 1, sub 10
Artikel 1, sub 13
Artikel 2, tweede lid

Artikel 2, eerste lid
Artikel 14, tweede lid
Artikelen 13, eerste en tweede lid, en 14, derde lid
Artikel 14, tweede lid
Artikel 18, tweede lid - uitgaand (onder toezicht
stellen)
Artikelen 7, 11,tweede lid, en 14, eerste lid

Artikel 18, eerste lid - uitgaand (deze
werkzaamheden onder de vergunning vallen)

Artikel 5, eerste volzin

Artikel 4, eerste en tweede lid

Artikel 5, tweede volzin

Artikel 4, eerste lid
Artikel 4, eerste lid
Artikelen 4, tweede lid, en 10, tweede, derde en
vierde lid
Artikel 1, sub 11
Artikel 10, vijfde lid

Artikel 2, derde lid
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Artikel 13

Artikel 14
eerste lid
onder a
onder b
onder c
onder d
onder e
onder f
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 15

eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid
zesde lid

Artikel 16

eerste lid
tweede lid
derde lid

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19
xsolvabiliteitsrichtlijnen
Artikel 20
Artikei 21

Artikel 22
eerste lid
onder a
onder b
onder c
onder d
onder e
onder f
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 23
eerste lid
tweede lid
onder a
onder b
onder c
derde lid
vierde lid
vijfde lid
zesde lid

Artikel 24
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid
zesde lid
zevende lid
achtste lid
negende lid

Artikel 10, eerste lid

Artikel 18, eerste lid - uitgaand (vestigen van een
bijkantoor)
Artikel 19, eerste lid - uitgaand
Artikel 19, tweede lid - uitgaand
Artikel 19, derde lid - uitgaand
Artikel 19, derde lid - uitgaand
Artikel 19, zesde lid - uitgaand
Artikel 19, zesde lid - uitgaand

Artikel 18, eerste lid - uitgaand (verrichten van
diensten)
Artikel 20, eerste lid - uitgaand
Artikel 20, eerste lid - uitgaand
Artikel 20, tweede lid - uitgaand

Artikel 14, tweede lid

Artikelen 13, eerste lid, en 14, derde lid
Artikel 12
Artikelen 13, eerste lid, en 14, tweede lid
Artikel 13, tweede lid

Artikel 1,sub 10

Artikel 11, eerste lid, eerste en tweede alinea

Artikel 11, eerste lid, tweede alinea

Artikel 11, vijfde lid
Artikel 11, vijfde lid
Artikel 11, vijfde lid

Artikel 11, eerste lid, eerste alinea
Artikel 11, eerste lid, eerste alinea

Artikel 11, vijfde lid
Artikel 11, vijfde lid
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Artikel 25
eerste lid
tweede lid

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 1 1, derde lid
Artikel 1 1, vierde lid

-

Artikel 21 , derde lid - uitgaand

-

Artikelen 6, eerste lid, en 18, eerste lid - inkomend

eerste lid

onder b
onder c
tweede lid

derde lid

Artikel 30

eerste lid
onder a

onderb
tweede lid

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid
zesde lid

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

(vestigen van een bijkantoor; werkzaamheden op
hun grondgebied kunnen worden uitgeoefend)

Artikelen 18, eerste lid - inkomend (waaraan door
de bevoegde autoriteiten van een andere Lid-Staat
vergunning is verleend), en 21, negende lid -
inkomend
Artikel 1 9, derde lid - inkomend
Artikel 1 9, vijfde lid - inkomend
Artikel 18, eerste lid - inkomend (de in de lijst in de
bijlage genoemde werkzaamheden;
werkzaamheden op hun grondgebied kunnen
worden uitgeoefend; deze werkzaamheden onder
de vergunning vallen)
Artikel 1 9, zesde lid - inkomend

Artikel 18, eerste lid - inkomend (verrichten van
diensten; werkzaamheden op hun grondgebied
kunnen worden uitgeoefend)
Artikelen 18, eerste lid - inkomend (waaraan door
de bevoegde autoriteiten van een andere Lid-Staat
vergunning is verleend), en 21, negende lid -
inkomend
Artikel 20, tweede lid - inkomend
Artikel 18, eerste lid - inkomend (de in de lijst in de
bijlage genoemde werkzaamheden;
werkzaamheden op hun grondgebied kunnen
worden uitgeoefend; deze werkzaamheden onder
de vergunning vallen)

Artikel 14, tweede lid

Artikel 21, achtste lid - inkomend
Artikel 21, tweede lid - inkomend
Artikel 21, derde lid - inkomend
Artikel 21, vierde lid - inkomend
Artikel 21, zevende lid - inkomend

Artikel 18, tweede lid - uitgaand (voorwaarden;
onder toezicht stellen)

Artikel 18, tweede lid - uitgaand (voorwaarden;
onder toezicht stellen)

Artikel 18, tweede lid - uitgaand (voorwaarden;
onder toezicht stellen)
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Artikel 46

eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid
zesde lid

Artikel 47

eerste lid
tweede lid
derde lid

Artikel 48

eerste lid
onder a
onder b
tweede lid

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artike! 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56
eerste lid
tweede lid
onder a
onderb

Artikel 57
eerste lid
tweede lid
onder a
onder b

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60
eerste lid
tweede lid

derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 18, tweede lid - uitgaand (vestigen van een
bijkantoor)
Artikel 19, eerste lid - uitgaand
Artikel 19, tweede lid - uitgaand
Artikel 19, derde lid - uitgaand
Artikel 19, derde lid - uitgaand
Artikel 19, zesde lid - uitgaand
Artikel 19, zesde lid - uitgaand

Artikel 18, Iweede lid - uitgaand (verrichten van
diensten)
Artikel 20, eerste lid - uitgaand
Artikel 20, eerste lid - uitgaand
Artikel 20, tweede lid - uitgaand

Artikel 18, tweede lid - inkomend (vestigen van een
bijkantoor)

Artikel 19, derde lid - inkomend
Artikel 19, vijfde lid - inkomend
Artikel 19, zesde lid - inkomend

Artikelen 18, tweede lid - inkomend (verrichten van
diensten), en 20, tweede lid - inkomend

Artikelen 15, derde lid, en 21, eerste lid, tweede
volzin

Artikelen 15, derde lid, en 21, eerste lid, tweede
volzin

Artikel 15, tweede lid - uitgaand
Artikel 15, eerste lid - uitgaand

Artikel 15, tweede lid - inkomend
Artikel 15, eerste lid - inkomend

Artikelen 15, derde lid, en 21, eerste lid, tweede
volzin

Artikel 16 (Artikel 12 Ecr, eerste lid)
Artikel 16 (Artikel 12 Ecr, eerste, tweede en vierde
lid)
Artikel 16 (Artikel 12 Ecr, eerste lid)
Artikel 16 (Artikel 12 Ecr, eerste lid)
Artikel 16 (Artikel 12 Ecr, eerste lid)

Artikel 16 (Artikel 12 Ecr, tweede, derde, vijfde en
zevende lid)

Artikelen 8 en 21, negende lid - uitgaand
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Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid
zesde lid

Artikel 77

Artikel 78
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104

Artikel 105

Artikel 106

Artikel 107
eerste lid
tweede lid

Artikel 9, vierde lid, tweede alinea
Artikel 9, vierde lid, tweede alinea
Artikel 9, vijfde lid

Artikel 3, eerste volzin
Artikel 3, tweede volzin (eerste deel)
Artikel 3, tweede volzin (tweede deel)
Artikel 3, tweede volzin jtweede deel)
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derde lid Artikel 23, eerste lid

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110
eerste lid
tweede lid Artikel 23, tweede lid

Artikel 111

Artikel 112

Artikel 113 Artikel 24, eerste lid

ArtikeMU
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Annex F Notificatieprocedures in het kader van de Tweede
coördinatierichtlijn ten behoeve van het vestigen van een
bijkantoor en het verrichten van diensten door een kredietin–
stelling

Om een meer gedetailleerd inzicht te geven hoe de artikelen 18, 19 en
20 Tcr in de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn verwerkt, zijn hieronder
in twee overzichten de notificatieprocedures voor het vestigen van een
bijkantoor en het verrichten van diensten weergegeven. In beide
overzichten is telkens naast elkaar gezet de richtlijnbepaling, de wette–
lijke bepaling in het «uitgaande» geval en de wettelijke bepaling in het
«inkomende» geval. Daarbij wordt erop gewezen dat het parafrasen zijn
van de wettelijk bepalingen.

Overzicht van de notificatieprocedures bij het vestigen van een bijkantoor

Tweede coördinatierichtlijn Wet toezicht kredietwezen 1992
uitgaand

Wet toezicht kredietwezen 1992
inkomend

18.1

18.1

18.1

18.1

19.1

19.2

19.2

19.2

19.2

192

bepalen dat de in de lijst in de bijlage
genoemde werkzaamheden op hun
grondgebied kunnen worden
uitgeoefend

15.1
waaraan door de bevoegde autoriteiten
van een andere Lid-Staat vergunning is
verleend

waarop door hen toezicht wordt
gehouden

mits deze werkzaamheden onder de
vergunning vallen
kredietinstelling die (...) een bijkantoor 15.1
wenst te vestigen, stelt de bevoegde
autoriteit van de Lid-Staat van herkomst
(...) in kennis
de kredietinstelling die een bijkantoor 15.2
(...) wenst te vestigen, (dient) de (...)
bedoelde kennisgeving vergezeld doet
gaan van de volgende gegevens

a. de Lid-Staat (waar) zij voornemens is
een bijkantoor te vestigen

15.2

152

b. een programma van werkzaamheden
(houdende) de aard van de
voorgenomen activiteiten en de
organisatiestructuur van het bijkantoor
c. het adres in de Lid-Staat van
ontvangst (...)

d. de naam van de verantwoordelijke
bestuurders van het bijkantoor

15.2

152

29.1

292

een kredietinstelling die een vergunning 29.1
als bedoeld in artikel 5 heeft verkregen

de Bank oefent toezicht uit (...)

het is een kredietinstelling (...) 29.2
toegestaan ten minste de
werkzaamheden genoemd in de bijlage
van de Tweede richtlijn te verrichten
een kredietinstelling (...) die voornemens
is (...), dient, alvorens daartoe over te
gaan, de Bank van haar voornemen (...)
kennis te geven
de kennisgeving als bedoeld in het 29.1
eerste lid dient te geschieden onder
opgave van

a. de Lid-Staat waarin de
kredietinstelling voornemens is het
bijkantoor te vestigen
b. een programma van werkzaamheden 29.1
(houdende) de voorgenomen
werkzaamheden (...) en de voorziene
administratieve organisatie - met
mbegrip van de financiële administratie
en de interne controle - ten behoeve van
het bijkantoor (...)
c. het adres van het bijkantoor 29.1

d. de identiteit van de personen, die het 29 1
dagelijks beleid van het bijkantoor zullen
bepalen

het is (...) verboden het bedrijf van
kredietinstelling (...) in Nederland uit
te oefenen, tenzij (...)
het is de (...) krediet instelling (...),
echter niet toegestaan
werkzaamheden genoemd in de
bijlage van de (Tcr) te verrichten,
indien het verrichten van die
werkzaamheden door de
(bank)vergunning (...) wordt
uitgesloten dan wel de kennisgeving
(...) het verrichten van die
werkzaamheden niet vermeldt
a. (de kredietinstelling) (...) een voor
de uitoefening van het bedrijf van
kredietinstelling benodigde
vergunning heeft verkregen
er wordt vanuit gegaan dat op een
vergunninghoudende
kredietinstelling toezïcht wordt
uitgeoefend
(...) niet toegestaan (...), indien het
verrichten van die werkzaamheden
door de (bank)vergunning (...) wordt
uitgesloten

b. de Bank een kennisgeving heeft
ontvangen van de toezichthoudende
autoriteit van de andere Lid-Staat,
welke bevat

b (1) een programma van
werkzaamheden (houdende) de
voorgenomen werkzaamheden en de
organisatiestructuur van het
bijkantoor

b. (2) het adres van het bijkantoor

b. (3) de identieit van de personen,
die het dagelijks beleid van het
bijkantoor zullen bepalen
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193

193

192

19.3

19.3

19.3

19.4

19.5

19.6

154

tenzij de bevoegde autoriteit van de
Lid-Staat van herkomst, gelet op het
betrokken project, redenen heeft om te
twijfelen aan de deugdelijkheid van de
administratieve structuur of van de
financiële positie van de kredietinstelling

15.3
doet (de bevoegde autoriteit van de
Lid-Staat van herkomst) binnen drie
maanden na ontvangst van alle in lid 2
bedoelde gegevens, mededeling van
deze gegevens aan de bevoegde
autoriteit van de Lid-Staat van ontvangst
en stelt (de bevoegde autoriteit van de 15.3
Lid-Staat van herkomst) de betrokken
kredietinstelling hiervan in kennis
de bevoegde autoriteit van de Lid-Staat 15.3
van herkomst doet tevens mededeling
van het bedrag van het eigen vermogen
en de solvabiliteitsratio van de
kredietinstelling, en tot aan een latere
coördinatie, van nadere inlichtingen over
eventuele depositogarantieregelingen
(...)
wanneer de bevoegde autoriteit van de 154
Lid-Staat van herkomst weigert de in lid
2 bedoelde gegevens mede te delen aan
de bevoegde autoriteit van de üd-Staat
van ontvangst, deelt zij de redenen van
deze weigering binnen drie maanden na
ontvangst van alle gegevens mede aan
de betrokken instelling
tegen deze weigering op het uitblijven 86
van een antwoord staat beroep open bij
de rechter in de Lid-Staat van herkomst
voordat het bijkantoor van de
kredietinstelling met zijn
werkzaamheden aanvangt, beschikt de
bevoegde autoriteit van de Lid-Staat van
ontvangst over twee maanden (...) om
(haar) toezicht op de kredietinstelling
voor te bereiden (...)

zodra een mededeling van de bevoegde
autoriteit van de Lid-Staat van ontvangst
is binnengekomen of, wanneer deze niet
reageert, zodra de in lid 4 bedoelde
termijn is verstreken, kan het bijkantoor
gevestigd worden en met zijn
werkzaamheden aanvangen

15.5

in geval van wijziging van de inhoud van
een van de overeenkomstig de lid 2,
onder b, c, d, verstrekte gegevens, of
van de in lid 3 bedoelde
depositogarantieregelingen, stelt de
kredietinstelling de bevoegde
autoriteiten van de Lid-Staat van
herkomst en (...) en ontvangst (...) in
kennis (...)

indien de Bank van oordeel is dat de
kredietmstellmg, gezien de
werkzaamheden die zij door middel van
het bijkantoor (...) voornemens is te
verrichten, redelijkerwijs niet zal kunnen
voldoen aan de (bedrijfs-economische)
richtlijnen ( ) , doet zij, in afwijking van
het derde lid, geen mededeling aan de
toezichthoudende autoriteit van de
Lid-Staat
de Bank doet binnen dertien weken na 29.1
ontvangst van de kennisgeving als
bedoeld in het eerste lid en de gegevens
als bedoeld in het tweede lid,
mededeling van die gegevens, (. .) aan
de toezichthoudende autoriteit van de
(andere) Lid-Staat (...)
de Bank stelt de kredietinstelling (...) van
het doen van deze mededeling in kennis

de Bank doet (...) mededeling (...) van de29.1
omvang van het eigen vermogen en de
solvabiliteitsratio van de kredietinstelling
alsmede omtrent de toepasselijkheid
(collectieve) garantieregeling op (...) het
bijkantoor (...) aan de toezichthoudende
autoriteit van de (andere) Lid-Staat (...)

de Bank stelt de kredietinstelling
hiervan, binnen dertien weken na
ontvangst van de kennisgeving als
bedoeld in het eerste lid en de gegevens
als bedoeld in het tweede lid, onder
opgave van redenen in kennis

de algemeen geldende bepalingen
omtrent het instellen van een beroep is
ook hier van toepassing

29.1

indien zich een wijziging van de 29 3
gegevens als bedoeld in het tweede lid,
onder b tot en met d, dan wel met
betrekking tot de toepasselijkheid van
de (collectieve) garantieregeling (...)
voordoet of indien het voornemen
bestaat het verrichten van
werkzaamheden (...) te staken, stelt de
kredietinstelling de Bank en de
toezichthoudende autoriteit van de
andere Lid-Staat daarvan ten minste vier
weken voor de wijziging ingaat of het
voornemen wordt uitgevoerd, (...) in
kennis

b de Bank een kennisgeving heeft
ontvangen van de toezichthoudende
autoriteit van de andere Lid-Staat

b. (4) de omvang van het eigen
vermogen en de solvabiliteitsratio
van de kredietinstelling
b. (5) gegevens omtrent de
toepasselijkheid van een
garantieregeling in de andere
Lid-Staat op de verplichtingen van
het bijkantoor

c. de Bank de ontvangst van de
kennisgeving als bedoeld onder b
aan de ondernemmg of mstelling
heeft medegedeeld dan wel er acht
weken zijn verstreken vanaf het
tijdstip waarop de Bank de
kennisgeving als bedoeld onder b
heeft ontvangen
de (...) kredietinstelling als bedoeld
in het eerste lid dient de Bank en de
toezichthoudende autoriteit van die
andere Lid Staat ten minste vier
weken van te voren in kennis te
stellen van elke wijziging van de
gegevens als bedoeld in het eerste
lid, onder b, sub (1), (2), (3) of (5) of,
in voorkomend geval, van het
voornemen om het verrichten van
werkzaamheden (...) te staken
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Tweede coördinatierichtlijn Wet toezicht kredietwezen 1992 Wet toezicht kredietwezen 1992
uitgaand inkomend

19.6 15.6 indien de Bank, op grond van de
gegevens waarvan zij ingevolge het
vijfde lid kennis heeft genomen, van
oordeel is dat de kredietinstelling,
gezien (...), niet langer zal kunnen
voldoen aan de (bedrijfseconomische)
nchtlijrien, kan zij aan de
kredietinstelling een aanwijzing geven

opdat de bevoegde autoriteit van de (...) dan wel een (...) verbod opleggen ter
Lid-Staat van herkomst zich zake van het verrichten van
overeenkomstig lid 3 werkzaamheden door het bijkantoor (...)
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Overzicht van de notif icatieprocedures bij het verrichten van diensten

Tweede coördinatielijn
Wet toezicht kredietwezen 1992
uitgaand

Wet toezicht kredietwezen 1992
inkomend

18.1

18.1

18.1

18.1

20.1

20.2

bepalen dat de in de lijst in de bijlage
genoemde werkzaamheden op hun
grondgebied kunnen worden
uitgeoefend

16.1
waaraan door de bevoegde autoriteiten
van een andere Lid-Staat vergunning is
verleend

waarop door hen toezicht wordt
gehouden

6

mits deze werkzaamheden onder de
vergunning vallen
kredietinstelling die voor de eerste maal 16.1
in het kader van het vrij verrichten van
diensten haar werkzaamheden wil
uitoefenen op het grondgebied van een
andere Lid-Staat, stelt de bevoegde 16.2
autoriteit van de Lid-Staat van herkomst
in kennis van de in de lijst in de bijlage
voorkomende werkzaamheden die zij
wenst uit te oefenen
de bevoegde autoriteit van de üd-Staat 16.3
van herkomst doet aan de bevoegde
autoriteit van de Lid-Staat van ontvangst
mededelmg van de in lid 1 bedoelde
kennisgeving, zulks binnen een termijn
van èén maand te rekenen vanaf de
ontvangst van de kennisgeving

30.1

302

een kredietinstelling die een vergunning 30.1
als bedoeld in artikel 5 heeft verkregen

de bank oefent toezicht uit (...)

het is een kredietmstelling ( ) 30.2
toegestaan ten minste de
werkzaamheden genoemd in de bijlage
van de Tweede Richtlijn te verrichten
een kredietinstelling (...) die voornemens30.1
is (...), dient, alvorens daartoe over te
gaan, de Bank van haar voornemen (...)
kennis te geven
de kennisgeving als bedoeld in het
eerste lid dient te geschieden onder
opgave van (...) de werkzaamheden
welke de kredietinstelling voornemens is
te verrichten
de Bank doet binnen vier weken na
ontvangst van de kennisgeving als
bedoeld in het eerste lid en de gegevens
als bedoeld in het tweede lid,
mededeling van de gegevens (...), aan
de toezichthoudende autoriteit van de
(andere) Lid-Staat

het is (...) die het bedrijf van
kredietinstelling uitoefent, verboden
(...) opvorderbare gelden ter
beschikking te verkrijgen (...) in
Nederland, tenzij (...)
het is de ( ) kredietinstelling (...),
echter niet toegestaan
werkzaamheden genoemd in de
bijlage van de (Tcr) te verrichten,
indien het verrichten van die
werkzaamheden door de
(bank)vergunning wordt uitgesloten
dan wel de kennisgeving (...) het
verrichten van die werkzaamheden
niet vermeldt
a. (de kredietinstelling) (...) een voor
de uitoefening van het bedrijf van
kredietmstellmg benodigde
vergunning heeft verkregen
er wordt vanuit gegaan dat op een
vergunninghoudende
kredietinstelling toezicht wordt
uitgeoefend
(...) niet toegestaan (...), indien het
verrichten van die werkzaamheden
door de (bank)vergunning (...) wordt
uitgesloten
b. (de kredietinstellmg) een
kennisgeving heeft gezonden aan de
toezichthoudende autoriteit van de
andere Lid-Staat, welke bevat een
opgave van de voorgenomen te
verrichten
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