
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1991-1992

22665 Bepalingen inzake het toezicht op het
kredietwezen en de uitvoering van de Tweede
Richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschapppen 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 de Richtlijn
77/780/EEG (89/646/EEG) (Wet toezicht
kredietwezen 1992)

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN
DE MEMORIE VAN TOELICHTING, ZOALS VOORGELEGD AAN
DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD,
BEHOUDENS REDACTIONELE AANPASSINGEN

I. Voorstel van wet

De considerans luidde:
Allen, die deze zullen zien of

horen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen

hebben, dat het noodzakelijk is
uitvoering te geven aan de Tweede
Richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 1 5
december 1989 tot cordinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende de toegang
tot en de uitoefening van de
werkzaamheden van kredietinstel–
lingen, alsmede tot wijziging van
Richtlijn 77/780/EEG (89/646/EEG),
en dat het naar aanleiding daarvan
wenselijk is de bepalingen inzake het
toezicht op het kredietwezen
opnieuw vast te stellen;

Artikel 1, eerste lid, onder a,
luidde:

a. kredietinstelling: een onder–
neming of instelling die haar bedrijf
maakt van het ter beschikking
verkrijgen van opvorderbare gelden
en van het voor eigen rekenmg
verrichten van kredietuitzettingen of
beleggingen luidde:

Artikel 1, eerste lid, onder k,
k. bijkantoor: één of meer onder–

delen zonder rechtspersoonlijkheid
van een kredietinstelling of financiële
instelling die in een andere Staat is
gevestigd;

Artikel 1, derde lid, luidde:
3. Onze minister kan, de Bank

gehoord, bepalen dat onderne–
mingen of instellingen die deel
uitmaken van een onderscheiden
groep ondernemingen of instellingen
niet als kredietinstellingen in zin van
deze wet worden beschouwd, indien
het karakter van het bedrijf van die
ondernemingen of instellingen dat
rechtvaardigt, mits zulks naar zijn
oordeel niet in strijd is met de
belangen die deze wet beoogt te
beschermen.

Artikel 1, vierde lid, luidde:
4. De Bank kan bepalen dat een

ondrrneming of instelling niet als
kredietinstelling in zin van deze wet
wordt beschouwd, indien het
karakter van het bedrijf van die
onderneming of instelling dat recht–
vaardigt, mits zulks naar haar
oordeel niet in strijd is met de

belangen die deze wet beoogt te
beschermen.

Artikel 3, tweede lid, luidde:
2. Een koninklijk besluit als

bedoeld het eerste lid geeft aan,
welke in deze wet genoemde
bevoegdheden de instantie zal
verkrijgen.

Artikel 8, eerste lid, onder d,
luidde:

d. de Bank, onverminderd het
bepaalde in artikel 23, van oordeel
is, dat ingevolge een gekwalificeerde
deelneming in de onderneming of
instelling van een ongewenste
beïnvloeding van het gezond
bankbeleid van de onderneming of
instelling sprake is of zou kunnen
zijn;

Artikel 9, tweede lid, luidde:
2. Een kredietinstelling, die een

naamloze vennootschap of een
besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid is, dient een ten
minste uit drie leden bestaande raad
van commissarissen te hebben.

Artikel 9, vierde lid, luidde:
4. De Bank kan aan een kredietin–

stelling geheel of gedeeltelijk
ontheffing van het in het tweede of
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derde lid bepaalde verlenen en aan
deze ontheffing voorschriften
verbinden, onverminderd het
bepaalde in de artikelen 158 en 268
van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.

Artikel 10, tweede lid, luidde:
2. Het bedrag bedoeld in het

eerste lid wordt bij koninklijk besluit
bepaald.

Artikel 10, vijfde lid, luidde:
5. De Bank kan in bijzondere

gevallen of onder bijzondere omstan–
digheden aan een kredietinstelling
voor een door de Bank te bepalen
termijn geheel of gedeeltelijk
ontheffing van het bepaalde in het
koninklijk besluit a!s bedoeld in het
tweede lid verlenen. De Bank kan
aan de ontheffing beperkingen
stellen en voorschriften verbinden.

Artikel 14 luidde:
1. De Bank kan een vergunning

intrekken, indien:
a. de kredietinstelling daarom

verzoekt,
b. de onderneming of instelling,

aan welke de vergunning is verleend,
opgehouden heeft kredietinstelling te
zijn;

c. de kredietinstelling niet voldoet
aan het bij of krachtens de artikelen
9, 10 of 28 bepaalde;

d. zich bij de kredietinsteliing een
omstandigheid als bedoeld in artikel
8, eerste lid, onder b, c of d,
voordoet;

e. de verklaring als bedoeld in
artikel 28, tweede lid, een verklaring
is die een andere inhoud heeft dan
dat de jaarrekening als bedoeld in
artikel 28, eerste lid, een getrouw
beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van
de kredietinstelling en van het
resultaat over het desbetreffende
boekjaar; of

f. de gegevens of bescheiden die
zijn verstrekt ter verkrijging van de
vergunning dan wel zijn verkregen
ingevolge artikel 2, tweede lid,
zodanig onjuist of onvolledig blijken
dat op het verzoek om verlening van
een vergunning een andere
beslissing zou zijn genomen als bij
de beoordeling van het verzoek de
juiste omstandigheden volledig
bekend waren geweest.

2. Een beschikking tot intrekking
van de vergunning op de gronden
bedoeld in het eerste lid, onder b tot
en met f, treedt eerst in werking
wanneer zij onherroepelijk is

geworden. Van de beschikking wordt
mededeling gedaan in de Staats–
courant, zodra zij onherroepelijk is
geworden.

3. Met ingang van de datum
waarop een beschikking als bedoeld
in het eerste lid, onder b tot en met
f, onherroepelijk is geworden, is het
verbod als bedoeld in artikel 78,
eerste lid, op de onderneming of
instelling van toepassing.

4. De onderneming of instelling is
vanaf de datum als bedoeld in het
vijfde lid gehouden alle lopende
overeenkomsten betreffende
bedrijfsmatig van het publiek
verkregen opvorderbare gelden zo
spoedig mogelijk op te zeggen en
binnen een door de Bank te bepalen
termijn af te wikkelen. De Bank is
bevoegd deze termijn te verlengen.

5. Onverminderd het bepaalde in
het derde en vierde lid wordt de
onderneming of instelling gedurende
de afwikkelingstermijn voor de
toepassing van deze wet overigens
gelijkgesteld met een kredietin–
stelling, die een vergunning als
bedoeld in artikel 5 heeft verkregen.

Artikel 15, tweede lid, onder b,
luidde:

b. een programma van werkzaam–
heden waarin de voorgenomen
werkzaamheden van het bijkantoor
en de voorziene administratieve en
boekhoudkundige organisatie en
interne controle ten behoeve van het
bijkantoor zijn vermeld;

Artikel 15, zesde lid, luidde:
6. Indien de Bank, op grond van

de gegevens waarvan zij ingevolge
het vijfde lid kennis heeft genomen,
van oordeel is dat de kredietin–
stelling, gezien de werkzaamheden
die zij door middel van het bijkantoor
als bedoeld in het eerste lid verricht,
redelijkerwijs niet langer zal kunnen
voldoen aan de richtlijnen als
bedoeld in de artikelen 19, 20 en 21,
kan zij aan de kredietinstelling ter
zake een aanwijzing geven met
overeenkomstige toepassing van
artikel 26 dan wel een geheel of
gedeeltelijk verbod opleggen ter zake
van het verrichten van werkzaam–
heden door het bijkantoor. De Bank
doet van de genomen maatregelen
mededeling aan de toezichthou–
dende autoriteit van de andere
Lid-Staat.

Artikel 18 luidde:
1. De Bank kan ter uitoefening van

de taak, haar in artikel 9, eerste lid,
van de Bankwet 1948 opgelegd,

algemene voorschriften voor de
bedrijfsvoering geven aan kredietin–
stellingen die gelden, dagehjks of op
termijnen van korter dan een door
Onze minister, gehoord de Bank, te
bepalen periode opvorderbaar, ter
beschikking verkrijgen.

2. De Bank stelt, na overleg met
Onze minister en gehoord de repre–
sentatieve organisaties en de
Bankraad, vast op welke onderdelen
van de bedrijfsvoerïng de algemene
voorschriften als bedoeld in het
eerste lid betrekking kunnen hebben
alsmede de aard van deze
voorschriften. De Bank stelt tevens
de procedures vast die bij het geven
van de algemene voorschriften in
acht worden genomen. De algemene
voorschriften kunnen niet eerder
worden gegeven dan nadat hetgeen
de Bank aldus vaststelt is bekendge–
maakt.

3. De algemene voorschriften als
bedoeld in het eerste lid kunnen voor
onderscheiden groepen van krediet–
instellingen verschillend zijn. Aan
een centrale kredietinstelling kunnen
ook algemene voorschriften worden
gegeven, die betrekking hebben op
de collectiviteit van de bij de
betrokken centrale kredietinstelling
aangesloten kredietinstellingen, al
dan niet te zamen met de centrale
kredietinstelling zelf.

4. De Bank kan in een bijzondere
gevallen of onder bijzondere omstan–
digheden aan een of meer kredietin–
stellingen geheel of gedeeltelijk
ontheffing van de algemene
voorschriften verlenen. De Bank kan
aan de ontheffing beperkingen
stellen of voorschriften verbinden.

Artikel 19, eerste lid, luidde:
1. De Bank kan - met inacht–

neming van Richtlijnen van de Raad
van de Europese Gemeenschappen
betreffende de solvabiliteit van
kredietinstellingen - al dan niet op
geconsolideerde basis, aan de
kredietinstellingen richtlijnen voor
hun bedrijfsvoering geven in het
belang van de solvabiliteit van die
instellingen.

Artikel 22, eerste lid, onder b,
luidde:

b. een gekwalificeerde
deelneming in een andere onder–
neming of instelling te houden, te
verwerven dan wel te vergroten;

Artikel 23, tweede lid, onder a,
luidde:

a. de Bank van oordeel is, dat de
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handeling zou leiden of zou kunnen
leiden tot een ongewenste
beïnvloeding van een gezond
bankbeleid van de betrokken krediet–
instelling;

In de artikelen 22, tweede lid, en
23, tweede lid, is telkens na de
puntkomma het woord «of» toege–
voegd.

Artikel 24, zesde lid, luidde:
6. Een verklaring van geen

bezwaar kan door Onze minister, de
Bank gehoord, dan wel in door Onze
minister bepaalde gevallen vanwege
Onze minister door de Bank worden
gewijzigd of ingetrokken:

a. op schriftelijk verzoek van de
houder;

b. indien de gegevens of
bescheiden die zijn verstrekt ter
verkrijging van de verklaring van
geen bezwaar zodanig onjuist of
onvolledig blijken dat op het verzoek
een andere beslissing zou zijn
genomen als bij de beoordeling van
het verzoek de juiste omstandig–
heden volledig bekend waren
geweest;

c. indien niet alsnog binnen de
termijn als bedoeld in artikel 22,
vijfde lid, respectievelijk artikel 23,
zesde lid, aan alle bij de verklaring
van geen bezwaar gestelde
voorschriften wordt voldaan.

Artikel 24, zevende lid, onder a,
luidde:

a. naar het oordeel van de Bank
tot strijd met een gezond bankbeleid
respectievelijk tot een ongewenste
beïnvloeding van het gezond
bankbeleid van de betrokken krediet–
instelling leiden of zouden kunnen
leiden; dan wel

Artikel 24, negende lid, luidde:
9. Van de intrekking van een

verklaring van geen bezwaar wordt
door de zorg van Onze minister dan
wel vanwege Onze minister van de
Bank mededeling gedaan in de
Staatscourant, behoudens voor zover
Onze minister of de Bank van
oordeel is, dat publikatie zou leiden
of zou kunnen leiden tot oneven–
redige bevoordeling of benadeling
van bij de beslissing betrokkenen of
derden.

Artikel 25, tweede lid, luidde:
2. Een kredietinstelling stelt, voor

zover haar bekend, de Bank in kennis
van de identiteit van iedere natuur–
lijke persoon of rechtspersoon die

een gekwalificeerde deelneming in
deze kredietinstelling houdt Tevens
stelt een kredietinstelling, zodra
zulks haar bekend wordt, de Bank in
kennis van iedere verwerving of
afstoting van dan wel mutatie in een
gekwalificeerde deelneming in deze
kredietinstelling.

Artikel 28, eerste lid, luidde:
1. ledere kredietinstelling is

verplicht jaarlijks binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar
ten minste haar jaarrekening als
bedoeld in artikel 361, eerste lid, van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
bij de Bank in te dienen. De jaarre–
kening moet worden ingediend in de
vorm waarin zij overeenkomstig de
statuten of de vennootschapsakte is
goedgekeurd of bij gebreke van
goedkeuring is vastgesteld, dan wel,
bij gebreke van vaststelling, in de
vorm waarin zij is opgemaakt.
Daarop wordt vermeld of zij al dan
niet is vastgesteld en goedgekeurd.
Indien overeenkomstig het bepaalde
in artikel 3 een andere instantie is
aangewezen, vindt de indiening door
de betrokken kredietinstelling plaats
bij die instantie. Indien artikel 424,
eerste lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek wordt toegepast,
wordt het totale bedrag van de
onderwaardering alsmede dat van de
terugnemingen gemeld aan de Bank.

Artikel 30, eerste lid, aanhef,
luidde:

1. Het is een in een andere
Lid-Staat gevestigde onderneming of
instelling die het bedrijf van krediet–
instelling uitoefent, verboden opvor–
derbare gelden ter beschikking te
verkrijgen door middel van het
verrichten van diensten in Nederland,
tenzij.

Artikel 31 luidde:
1. Indien een Lid-Staat de tweede

Richtlijn, de Richtlijn van de Raad
van de Europese Gemeenschappen
van 17 april 1989 betreffende het
eigen vermogen van kredietinstel–
lingen (89/299/EEG; Pb. L 124) of
de Richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 18
december 1989 betreffende een
solvabiliteitsratio voor kredietinstel–
lingen (89/647/EEG; Pb. L 386) niet
of onvolledig heeft uitgevoerd. kan
Onze minister, de Bank gehoord,
bepalen dat voor in die Lid-Staat
gevestigde ondernemingen en instel–
lingen het tweede en derde lid
gelden.

2. Op een onderneming of
instelling als bedoeld in het eerste lid
die voornemens is het bedrijf van
kredietinstelling door middel van een
bijkantoor in Nederland uit te
oefenen, zijn in plaats van artikel 29
de artikelen 36 tot en met 42 van
toepassing.

3. Op een onderneming of
instelling als bedoeld in het eerste lid
die het bedrijf van kredietinstelling
uitoefent en voornemens is opvor–
derbare gelden ter beschikking te
verkrijgen door middel van het
verrichten van diensten in Nederland,
is in plaats van artikel 30 artikel 78
van toepassing.

Artikel 43, eerste lid, luidde:
1. Op aanvraag van een financiële

instelling die dochtermaatschappij is
van één of meer kredietinstellingen
die een vergunning als bedoeld in
artikel 5 heeft of hebben verkregen,
en die voornemens is haar bedrijf
door middel van een bijkantoor dan
wel het verrichten van diensten in
een andere Lid-Staat uit te oefenen,
kan de Bank het bij of krachtens de
artikelen 10, 19, 21, 22, 23, 24 en
25 bepaalde overeenkomstig
toepassen op die financiële
instelling. In dat geval kan de Bank
die financiële instelling een
verklaring van ondertoezichtstelling
verlenen.

Artikel 43, tweede lid, luidde:
2. De aanvraag bevat gegevens

omtrent:
a. de identiteit van de kredietin–

stelling of kredietinstellingen
waarvan de financiële instelling
dochtermaatschappij is;

b. een programma van werkzaam–
heden welke de financiële instelling
verricht dan wel voornemens is te
verrichten; en

c. de voorziene administratieve en
boekhoudkundige organisatie en
interne controle.

Artikel 45, onder d, luidde:
d. met betrekking tot de financiële

instelling niet meer wordt voldaan
aan het bepaalde in artikel 44, onder
b, c of d of het bepaalde in de
artikelen 23, 24 of 25 niet wordt
nageleefd;

Artikel 45, onder e, luidde:
e. de financiële instelling het bij of

krachtens de artikelen 10, 19, 21,
22, 24 of 25 bepaalde niet naleeft;
of
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Artikel 46, eerste lid, luidde:
1. Een financiële instelling, die

een verklaring van ondertoezicht–
stelling als bedoeld in artikel 43,
eerste lid, heeft verkregen en die
voornemens is het bedrijf, dat zij in
Nederland uitoefent, uit te oefenen
door middel van een bijkantoor in
een andere Lid-Staat, dient, alvorens
daartoe over te gaan, de Bank van
haar voornemen schriftelijk kennis te
geven.

Artikel 46, tweede lid, onder a,
luidde:

a. de Lid-Staat waarin de finan–
ciële instelling voornemens is het
bijkantoor te vestigen;

Artikel 46, tweede lid, onder b,
luidde:

b. een programma van werkzaam–
heden waarin de voorgenomen
werkzaamheden van het bijkantoor
en de voorziene administratieve
organisatie en interne controle ten
behoeve van het bijkantoor zijn
vermeld;

Artikel 46, vierde lid, eerste volzin,
luidde:

4. Indien de Bank van oordeel is
dat de financiële instelling, gezien de
werkzaamheden die zij door middel
van het bijkantoor als bedoeld in het
eerste lid voornemens is te
verrichten, redelijkerwijs niet zal
kunnen voldoen aan de richtlijnen als
bedoeld in de artikelen 19 en 21,
doet zij, in afwijking van het derde
lid, geen mededeling aan de
toezichthoudende autoriteit van de
Lid-Staat als bedoeld in het tweede
lid, onder a.

Artikel 47, eerste lid, luidde:
1. Een financiële instelling, die

een verklaring van ondertoezicht–
stelling als bedoeld in artikel 43,
eerste lid, heeft verkregen en die
voornemens is voor de eerste maal
het bedrijf, dat zij in Nederland
uitoefent, door middel van het
verrichten van diensten in een
andere Lid-Staat uit te oefenen,
dient, alvorens daartoe over te gaan,
de Bank van haar voornemen schrif–
telijk kennis te geven

Artikel 47, tweede lid, onder a,
luidde:

a. de Lid-Staat waarin de finan–
ciële instelling voornemens is de
werkzaamheden te verrichten;

Artikel 53, eerste lid, luidde:

1. Een kredietinstelling die
ingevolge artikel 50, tweede lid,
onder a, b of c, is geregistreerd, is
verplicht bij de Bank periodiek
binnen de daartoe vastgestelde
termijnen staten, al dan niet tevens
op geconsolideerde basis, inzake
haar bedrijf in te dienen, die de Bank
meent nodig te hebben voor de
juiste uitoefening van de taak, haar
bij artikel 2 van deze wet opgelegd.
Indien overeenkomstig het bepaalde
in artikel 3, eerste lid, een andere
instantie is aangewezen, vindt de
indiening door de betrokken krediet–
mstellmg plaats bij die instantie.

Artikel 64 luidde:
Een kredietinstelling die een

vergunning als bedoeld in artikel 5 of
artikel 36 heeft verkregen, welke tot
algehele of gedeeltelijke liquidatie
van haar bedrijf dan wel tot
ontbinding heeft besloten, is
verplicht aan de Bank mededeling te
doen van de wijze waarop de liqui–
datie onderscheidenlijk de
ontbinding zal plaatsvinden ten
minste dertien weken, voordat aan
het besluit uitvoering wordt
gegeven; de Bank kan deze termijn
verkorten. De Bank wordt aange–
merkt als een belanghebbende in de
zin van artikel 23, derde lid, van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Ingeval een kredietinstelling, die
geen rechtspersoonlijkheid bezit,
besluit tot ontbinding, is het
bepaalde in artikel 23, eerste,
tweede, derde en zevende lid van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
van overeenkomstige toepassing.
Voor de toepassing van het tweede
lid van die bepaling gelden de
beherende vennoten als bestuurders
en geldt de vennootschapsovereen–
komst als statuten.

Artikel 65 luidde:
1. Op een verzoek of vordering tot

faillietverklaring van een kredietin–
stelling die een vergunning als
bedoeld in artikel 5 of artikel 36
heeft verkregen - een eigen aangifte
daaronder begrepen - wordt niet
beslist, dan nadat de rechtbank de
Bank in de gelegenheid heeft gesteld
haar gevoelens daaromtrent kenbaar
te maken.

2. De wettelijke bepalingen inzake
sursèance van betaling zijn op
kredietinstellingen niet van
toepassing.

Artikel 66, eerste lid, luidde:
1. Ingeval de solvabiliteit of de

liquiditeit van een kredietinstelling
die een vergunning als bedoeld in
artikel 5 of artlkel 36 heeft
verkregen, tekenen van een gevaar–
lijke ontwikkeling vertoont en redelij–
kerwijs in die ontwikkeling geen
verbetering te voorzien is, kan de
rechtbank, binnen wier rechtsgebied
de kredietinstelling is gevestigd, op
verzoek van de Bank verklaren, dat
de kredietinstelling verkeert in een
toestand, welke in het belang van de
gezamenlijke schuldeisers bijzondere
voorziening behoeft.

Artikel 66, tweede lid, luidde:
2. Ingeval de solvabiliteit of de

liquiditeit van een kredietinstelling
die niet ingevolge artikel 50 is
geregistreerd, naar het oordeel van
de Bank zodanig is dat te voorzien is
dat die kredietinstellmg haar
verplichtingen ter zake van de door
haar verkregen gelden niet of slechts
ten dele kan nakomen, kan de
rechtbank, binnen wier rechtsgebied
de kredietinstelling is gevestigd, op
verzoek van de Bank verklaren dat de
kredietinstelling verkeert in een
toestand, welke in het belang van de
gezamelijke schuldeisers bijzondere
voorziening behoeft.

Artikel 76, derde lid, luidde:
3. De Bank doet mededeling aan

Onze minister van iedere aanvraag
van een vergunning als bedoeld in
het eerste lid, onder a.

Artikel 78, eerste lid, luidde:
1. Het is een ieder verboden

beneden een door Onze minister te
bepalen bedrag bedrijfsmatig opvor–
derbare 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 bedrijfs–
matig van het publiek aantrekken of
ter beschikking verkrijgen van opvor–
derbare gelden.

Artikel 81 luidde:
Bij koninklijk besluit kunnen,

ingeval tussen de Bank en de
betrokken representatieve organi–
saties overeenstemming bestaat over
een regeling van de rente en de
overige voorwaarden, in acht te
nemen met betrekking tot de direct
opvraagbare tegoeden van natuur–
lijke personen, verenigingen en stich–
tingen, op advies van de Bank de
kredietinstellingen, die ingevolge
artikel 50, tweede lid, onder a of b,
zijn geregistreerd, worden verplicht
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aan de uitvoering van die regeling
mede te werken.

Artikel 89 luidde:
In artikel 350, tweede lid, van

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
wordt «een krachtens de Wet
toezicht kredietwezen ingeschreven
kredietinstelling» vervangen door:
een ingevolge artikel 50, tweede lid,
onder a, b of c, van de Wet toezicht
kredietwezen 1992 geregistreerde
kredietinstelling

Na artikel 101 zijn, onder vernum–
mering van de daaropvolgende
artikelen, drie nieuwe artikelen
ingevoegd.

Artikel 107 (voor vernummering
104) luidde:

1. De kredietinstelling die op het
tijdstip waarop deze wet in werking
treedt, beschikt of ingevolge de wet
wordt geacht te beschikken over een
vergunning als bedoeld in artikel 2
van de Wet toezicht kredietwezen
(Stb. 1978, 255), wordt geacht op
dat tijdstip een vergunning als
bedoeld in artikel 5 te hebben
verkregen.

2. In afwijking van het eerste lid
wordt de in een andere Lid-Staat
gevestigde onderneming of instelling
die, op het tijdstip waarop deze wet
in werking treedt, het bedrijf van
kredietinstelling door middel van een
bijkantoor in Nederland uitoefent en
die daarvoor een vergunning als
bedoeld in artikel 2 van de Wet
toezicht kredietwezen (Stb. 1978,
255) heeft verkregen, geacht te
hebben voldaan aan artikel 29,
eerste lid, onder b en c.

Artikel 110 (voor vernummering
107), tweede lid, luidde:

2. In afwijking van het eerste lid
wordt de in een andere Lid-Staat
gevestigde onderneming of instelling
die, op het tijdstip waarop deze wet
in werking treedt, het bedrijf van
kredietinstelling uitoefent en opvor–
derbare gelden ter beschikking
verkrijgt door middel van het
verrichten van diensten in Nederland
en die daarvoor een ontheffing als
bedoeld in artikel 42 van de Wet
toezicht kredietwezen (Stb. 1978,
255) heeft verkregen en die van de
toezichthoudende autoriteit van de
andere Lid-Staat een voor de
uitoefening van het bedrijf van
kredietinstelling benodigde
vergunning heeft verkregen, geacht
te hebben voldaan aan artikel 30,
eerste lid. onder b.

II. Memorie van toelichting

Alinea 1.4 luidde:
Ten eerste is een modernisering

voorzien van de wettelijke basis voor
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 flexibeler instrumen–
tarium. Achtergrond hierbij is de
toegenomen en nog steeds toene–
mende economische en financiële
internationalisatie en integratie. Een
nadere toelichting op de moderni–
sering van het monetair toezichtin–
strumentarium volgt in subparagraaf
5.3.

Alinea 1.8 luidde:
Voorts zijn de Lid-Staten in

overleg over het in fasen tot stand
brengen van de Economische en
Monetaire Unie (EMU). Daarbij is de
oprichting van een Europese
Centrale Bank een belangrijk
onderdeel. De rol van deze Europese
Centrale Bank bij het formuleren en
voeren van een communautair
monetair beleid zal zodanig zijn, dat
de nationale autoriteiten in de
uitvoering van het monetair beleid en
in de vaststelling en toepassing van
het instrumentarium om monetair
toezicht uit te oefenen niet langer
onafhankelijk kunnen blijven
opereren. Uit dien hoofde zullen
vermoedelijk de Bankwet 1948
alsook de Wet toezicht kredietwezen
1992 wijziging behoeven.

Alinea 1.9 luidde:
Hoewel deze twee ontwikkelingen

op zichzelf zijn te voorzien, acht
ondergetekende het in het algemeen
onverstandig erop te anticiperen.
Daarvoor zijn er nog te veel
onbekenden in het spel. Wel is, waar
mogelijk, de opzet van de wet of van
afzonderlijke bepalingen zo gekozen
dat op een relatief eenvoudige wijze
aan nieuwe communautaire verplich–
tingen gevolg zou kunnen worden
gegeven.

Alinea 1.13 is toegevoegd.

In alinea 2.15 luidde de tweede
volzin:

De daarbij toepasselijke wegings–
factor is afhankelijk van: de weder–
partij van de kredietinstelling (met
inachtneming van bepaalde gestelde
zekerheden en/of garanties); bij
vorderingen op overheden of krediet–
instellingen, het land waar de weder–
partij is gevestigd; en bij vorderingen
op kredietinstellingen, de looptijd
van de lening.

Alinea 2.17 luidde:
De implementatie van de bovenge–

noemde richtlijnen is overigens door
de Lid-Staten uitdrukkelijk als een
conditio sine qua non voor de
toepassing van de Tweede coördina–
tierichtlijn aangemerkt.

Alinea 3.13 luidde:
In de eerste plaats zou het

monetair toezicht daardoor ook van
toepassing zijn geworden op krediet–
instellingen die uitsluitend lange
gelden opnemen - voorheen de
kapitaalmarktinstellingen. Aangezien
dergelijke instellingen per definitie
niet monetair-relevant zijn, is daartoe
evenwel geen reden. Daarom is in
artikel 18, eerste lid, Wtk 1992
voorzien dat de bepalingen Inzake
het monetair toezicht slechts van
toepassing zijn op kredietinstellingen
die gelden, dagelijks of op termijnen
korter dan een nader te bepalen
periode opvorderbaar, ter
beschikking verkrijgen. Daarbij ligt
het overigens in het voornemen deze
periode vooralsnog, conform de in
het kader van de Wet toezicht
kredietwezen 1978geldende
periode, op twee jaren vast te
stellen. Mocht het evenwel in het
kader van de totstandkoming van de
EMU noodzakelijk blijken dat deze
termijn wordt aangepast, dan kan
daaraan door middel van artikel 18,
eerste lid, Wtk 1992 op eenvoudige
wijze gevolg worden gegeven.

Aan de tweede volzin in alinea
3.21 is een voetnoot toegevoegd.

In het schema in alinea 3.48 is
nauwkeuriger aangesloten op de
tekst in het wetsvoorstel.

In alinea 4.5 luidde de tweede en
derde volzin:

Dit minimum bedrag aan eigen
vermogen zal krachtens artikel 10,
tweede lid, Wtk 1992 bij koninklijk
besluit worden vastgesteld. Ter zake
ligt het in het voornemen om in het
koninklijk besluit te bepalen dat het
minimum bedrag een met 5 miljoen
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Ecu overeenkomende omvang in
guldens heeft

In alinea 4.6 luidde de vierde
volzin:

Deze eisen aan de samenstelling
van het beginvermogen zullen
opgenomen worden in het eerderge–
noemde koninklijk besluit.

In alinea 4.7 luidde de vierde
volzin:

Het voornemen is om het
minimum bedrag als bedoeld in
artikel 10, eerste lid, Wtk 1992 voor
deze categorie kredietinstellingen in
het genoemde koninklijk besluit op
een met 2,5 miljoen Ecu overeenko–
mende bedrag in guldens vast te
stellen.

In alinea 4.9 luidden de laatste
twee volzinnen:

Dit overgangsregime zal in het
kader van de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 nader worden geregeld
in het meergenoemde koninklijk
besluit. Naar verwachting zullen
slechts enkele in Nederland geves–
tigde kredietinstellingen van het
overgangsregime gebruik behoeven
te maken.

Alinea 4.13 luidde:
Het betreft in de eerste plaats het

kwalificerende element in de
definitie in artikel 1, eerste lid, onder
m, Wtk 1 992: 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 gehan–
teerd. Er is toe besloten het
percentage van 5 procent te
handhaven in verband met de goede
ervaringen die daarmee in de
toezichtpraktijk onder de Wet
toezicht kredietwezen 1978 zijn
opgedaan alsmede in verband met
de voortschrijdende schaalvergroting
van het bedrijfsleven.

In alinea 4.16 luidde de vierde
volzin:

In artikel 8, eerste lid, onder d,
Wtk 1 992 is dit vertaald door te
bepalen dat de Bank een vergunning
weigert wanneer zij van oordeel is
dat ingevolge een gekwalificeerde
deelneming van een ongewenste
beïnvloeding van het gezond
bankbeleid van de onderneming of
instelling sprake is of zou kunnen
zijn.

In alinea 4.18 luidde de laatste
volzin:

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
ongewenste beïnvloeding van een
gezond bankbeleid van de betrokken
kredietinstelling.

In alinea 4 19 luidde de tweede
volzin:

De reden hiervoor is dat het vanuit
zowel het «gezond bankbeleid» als
het «ongewenste ontwikkeling van
het kredietwezen» criterium van
belang wordt geacht een goed zicht
te hebben op al degenen die
ingevolge een gekwalificeerde
deelnemingen zeggenschap in een
kredietinstelling kunnen uitoefenen.

In alinea 4.20 luidde de laatste
volzin:

Aan een en ander zal gevolg
worden gegeven door middel 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 consul–
teren (zie ook subparagraaf 4.4).

In alinea 4.23 luidde de eerste
volzin:

De Tweede coördinatierichtlijn
bevat eveneens bepalingen inzake de
gekwaiificeerde deelnemingen -
zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste
lid, onder m, Wtk 1992 - van
kredietinstellingen in andere onder–
nemingen of instellingen.

In alinea 4.27 luidde de eerste
volzin:

Daar het onder meer om gekwalifi–
ceerde deelnemingen van kredietin–
stellingen gaat, is er voorts in het
kader van het structuurtoezicht een
extra beoordelingscriterium bij het
verlenen van de benodigde verklaring
van geen bezwaar geïntroduceerd.

In alinea 4.28 luidde de laatste
volzin:

Ten tweede vormen de beper–
kingen als zodanig een onder–
steuning voor het in Nederland -
mede vanuit de bedrijfseconomisch–
toezichtoptiek gevoerde beleid
inzake de mogelijkheden voor
banken om deelnemingen in
niet-financiële ondernemingen of
instellingen te verwerven, hetgeen
dan ook zal worden gecontinueerd.

In alinea 4.30 luidde de tweede
volzin:

Daarbij heeft in beginsel de
volgende gedachte als vertrekpunt
gediend: willen kredietinstellingen
hun werkzaamheden succesvol en
verantwoord kunnen verrichten, dan
moeten zij over een adequate
administratieve organisatie als boven
bedoeld beschikken.

In alinea 4.39 luidde de laatste
volzin:

Artikel 29 Wtk 1992 is van
toepassing ingeval het uitoefenen
van het bedrijf van kredietinstelling
door middel van een bijkantoor
geschiedt en artikel 30 Wtk 1992
ingeval dat door middel van het
grensoverschrijdend verrichten van
diensten plaatsvindt.

In alinea 4.44 luidde de derde
volzin:

Artikel 19, derde lid, Tcr bepaalt
voorts dat ingeval de toezichthouder
van de Lid-Staat van herkomst de
administratieve structuur en/of finan–
ciële situatie van de kredietinstelling
onvoldoende sterk acht om in een
andere Lid-Staat de voorgenomen
activiteiten uit te oefenen, hij de
informatie niet aan de toezicht–
houder in de andere Lid-Staat
doorgeeft.

In alinea 4.46 luidde de vijfde
volzin:

Indien de gewijzigde gegevens
daartoe aanleiding geven, kan de
Bank krachtens artikel 15, zesde lid,
Wtk 1992 een aanwijzing geven met
overeenkomstige toepassing van
artikel 26 Wtk 1992 dan wel een
geheel of gedeeltelijk verbod
opleggen ter zake van de werkzaam–
heden van het bijkantoor.

In alinea 4.51 luidde de eerste
volzin:

Voor «inkomende» kredietinstel–
lingen die grensoverschrijdende
diensten in Nederland willen
aanbieden, 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.

In alinea 4.51 luidde de laatste
volzin:

Ook in dit geval geldt dat het
verrichten van diensten onmiddellijk
kan aanvangen.
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In alinea 4.58 luidde de derde
volzin:

De Bank heeft aldus, naar de
mening van ondergetekende, een
ruime opdracht om wanneer zij dat
nodig acht óf wanneer de Tweede
coördinatierichtlijn dat vereist, met
de toezichthouders in de andere
Lid-Staten samen te werken.

In alinea 4.61 luidden de zevende
en achtste volzin:

Vindt de Bank geen of onvol–
doende gehoor bij het bijkantoor c.q.
de kredietinstelling, dan kan zij de
toezichthoudende 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 toepasse–
lijke Nederlandse monetair dan wel
liquiditeitstoezicht in acht neemt. In
het geval dat de kredietinstelling
vervolgens nog steeds niet voldoet
aan het op haar ingevolge de Wet
toezicht kredietwezen 1992 uitgeoe–
fende toezicht, kan de Bank met
overeenkomstige toepassing van het
bepaalde in artikel 26 Wtk 1992
maatregelen nemen.

In alinea 4.62 luidde de derde
volzin:

Het regime kan derhalve ook
alleen van toepassing zijn - zoals in
ook in artikel 43, eerste lid, Wtk
1992 is gesteld - ingeval een finan–
ciële instelling voornemens is om
haar bedrijf in een ander Lid-Staat
door middel van een bijkantoor dan
wel het verrichten van diensten uit te
oefenen.

In alinea 4.65 luidde de op twee
na laatste volzin:

Aangezien dit ingevolge andere
bepalingen in de Wet toezicht
kredietwezen - onder meer wordt
verwezen naar artikel 19 en in
samenhang daarmee 53 Wtk 1992 -
het geval is, is er in het kader van
het regime voor financiële instel–
lingen niet nog eens in een separate
bepaling voorzien.

In alinea 4.67 luidde de laatste
volzin:

Voldoet de financiële instelling niet
langer aan èèn van de voorwaarden
of de toezichteisen dan wordt de
verklaring van ondertoezichtstelling
onmiddellijk ingetrokken en wordt er
geen toezicht meer uitgeoefend.

In alinea 4.68 luidde de derde
volzin:

De mogelijkheid om omtrent de in
die bepalingen genoemde elementen
van het toezicht informatie met
andere bankentoezichthouders uit te
wisselen, ligt besloten in het infor–
matie-uitwisselingsartikel van de
Wet toezicht kredietwezen 1992: te
weten artikel 61.

Alinea 5.12 luidde:
Het begrip «bijkantoor» (onder k)

is in de Wet toezicht kredietwezen
1992 gedefinieerd, omdat één van
de wijzen waarop een in een andere
Staat gevestigde kredietinstelling in
Nederland haar bedrijf kan uitoe–
fenen, verloopt via het vestigen van
een Nederlands bijkantoor.

Alinea 5.13 luidde:
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 rechtspersoon–
iijkheid van een uit een andere Staat
afkomstige en daar gevestigde
kredietinstelling. (Omdat er geen
doel mee gediend is, worden de
Nederlandse kantoren van in
Nederland gevestigde kredietinstel–
lingen niet als bijkantoren in de zin
van deze wet beschouwd.) De
definiëring heeft tevens betrekking
op financiële instellingen. Zij profi–
teren immers ook van de bedoelde
wederzijdse erkenning.

In alinea 5.14 luidde de laatste
volzin:

Worden daarna nog andere
kantoren geopend, dan is een notifi–
catie niet meer noodzakelijk.

Alinea 5.22 luidde:
Teneinde nader uitvoering te

geven aan artikel 3, tweede lid,
derde gedachtenstreepje, Ecr
voorziet artikel 9, vierde lid, Wtk
1992 niet langer in de mogelijkheid
een ontheffing van het vereiste van
een tweehoofdige leiding te
verlenen.

In alinea 5.26 luidde de tweede
volzin:

Overwegende dat Nederlandse
kredietinstellingen het universele

bankbedrijf mogen uitoefenen, wijst
ondergetekende erop dat in beginsel
alle vormen van financiële dienstver–
lening - met uitzondering van het
voor eigen risico aanbieden van
verzekeringsprodukten - uit hoofde
van de Wet toezicht kredietwezen
1992 aan kredietinstellingen zijn
toegestaan.

In alinea 5.32 is de zinsnede «een
flexibeler toepassing van monetair
beleid» vervangen door:

een flexibeler uitvoering van
monetair beleid.

In alinea 5.36 luidde de eerste
volzin:

Bij het vaststellen van het wettelijk
kader voor het monetair toezicht in
Nederland speelt de ontwikkeling
naar een EMU in Europa een belang–
rijke rol.

Alinea 5.36a is toegevoegd.

Aan de volzin in alinea 5.37 is een
zinsnede toegevoegd, luidende:
passend in de overgangsfase naar de
EMU.

In alinea 5.38 luidde de laatste
volzin:

Voor de toepassing van dit soort
structurele maatregelen, waarvan de
geldmarktkasreserve een voorbeeld
is, schrijft de huidige wet voor dat
invoering of wijziging daarvan
slechts kan plaatsvinden na overleg
met de betrokken representatieve
organisaties, hetgeen een flexibele
inzet van een dergelijke maatregel
belemmert.

In alinea 5.39 luidde de eerste
volzin:

Voor het geldhoeveelheidsbeleid is
een procedure van toepassing die de
Bank weinig mogelijkheden geeft om
flexibel in te grijpen en die niet goed
aansluit bij het nieuwe monetaire
kasreserve-instrument.

Aan alinea 5.41 is de laatste volzin
toegevoegd.

In alinea 5.43 is aan de tweede
volzin een zinsnede toegevoegd,
luidende: maar bepaalt de wijze
waarop de Bank ter uitvoering van
haar monetaire taak algemene
voorschriften aan het bankwezen kan
geven.

Alinea 5.44 luidde:
In artikel 1 8 Wtk 1 992 is voorzien
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dat de Bank met betrekking tot het
monetair toezicht twee stadia moet
doorlopen. Allereerst dient het door
de Bank te hanteren monetair instru–
mentarium te worden vastgesteld.
Pas daarna kan de Bank het monetair
toezicht uitoefenen door middel van
het activeren van het vastgestelde
instrumentarium.

Alinea 5.45 luidde:
De Bank dient ingevolge artikel 18,

tweede lid, Wtk 1992 - na overleg
met de minister van Financiën en
gehoord de representatieve organi–
saties en de Bankraad - het monetair
instrumentarium vast te stellen dat
van toepassing is bij het geven van
algemene voorschriften aan krediet–
instellingen in het kader van het
monetair beleid. Het aldus vastge–
stelde dient in de Staatscourant
openbaar gemaakt te worden. Uit
deze publicatie moet blijken op
welke onderdelen van de bedrijfs–
voering van een kredietinstelling de
algemene voorschriften betrekking
kunnen hebben, en welke vorm de
voorschriften kunnen aannemen. Ook
worden de procedures vastgesteld
waaraan de Bank zich houdt bij het
geven van de algemene
voorschriften. Deze procedures
zullen vooral betrekking hebben op
het overleg dat de Bank met de
representatieve organisaties voert
ten aanzien van de nadere invulling
van de voorschriften. Hiermee 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 instru–
menten en de eisen die de Europese
eenwording zullen stellen dat
toelaten. Pas nadat de publicatie in
de Staatscourant heeft plaatsge–
vonden en met inachtneming van de
procedures, kan de Bank overgaan
tot het werkelijk geven van algemene
voorschriften aan kredietinstellingen.
Overleg met de minister van
Financiën, de Bankraad, of met de
representatieve organisaties is
hiertoe niet vereist.

Alinea 5.46 luidde:
De aldus beschreven systematiek

in artikel 18 Wtk 1992 biedt de Bank
naar het oordeel van ondergetekende
voldoende mogelijkheden voor een
doeltreffend en onafhankelijk uitge–
voerd 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 Minister van Financiën, de
Bankraad en de representatieve
organisaties wordt voorzien. Deze
systematiek laat bovendien
voldoende ruimte voor de gewenste
harmonisatie van monetair beleid en
monetair instrumentarium in het
kader van de EMU

Alinea 5.47 luidde:
De parlementaire controle op de

coördinatie van de monetaire en
financiële politiek van de regering en
de politiek van de Bank blijft door
het aanwijzingsrecht van artikel 26
uit de Bankwet 1948 gehandhaafd

Alinea 5.47a is toegevoegd.

Alinea 5.47b is toegevoegd.

Aan alinea 5.48 is een voetnoot
toegevoegd.

Alinea 5.49 luidde:
Onder «near-banks» worden

begrepen ondernemingen of instel–
lingen die niet onder de definitie
«kredietinstelling» vallen, maar wel in
belangrijke mate hun bedrijf maken
van het aantrekken van op korte
termijn opvorderbare gelden.
Aangezien zij daarmee
monetair-relevante financiële activa
creëren, bood artikel 29 Wtk 1978
de Bank de mogelijkheid om derge–
lijke 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.

Aan alinea 5.54 is een voetnoot
toegevoegd.

In alinea 5.58 luidde de tweede
volzin:

Zoals immers al naar voren is
gekomen, mag er vanuit worden
gegaan dat, wil een kredietinstelling
haar activiteiten succesvol en verant–
woord kunnen verrichten, zij over
een adequate administratieve organi–
satie zal beschikken.

In alinea 5.67 is aan de tweede
volzin een zinsnede toegevoegd,
luidende: die 10 procent of meer
bedragen.

Aan de volzin in alinea 5.73 is een
zinsnede toegevoegd, luidende: met
dien verstande dat artikel 22, eerste

lid, onder b, Wtk 1992 slechts
betrekking heeft op gekwalificeerde
deelnemingen die 10 procent of
meer bedragen.

In alinea 5.78 luidde de derde en
vierde volzin:

Formeel worden kredietinstellingen
dan wel de houders van gekwalifi–
ceerde deelnemingen in kredietin–
stellingen hierdoor mogelijk meer
beperkt dan in andere Lid-Staten het
geval is. Een en ander zou een
verstoring van de concurrentiever–
houdingen kunnen betekenen.

In alinea 5.78 is na de laatste
volzin een volzin geschrapt, luidende:

Mutatis mutandis geldt overigens
hetzelfde voor de in artikel 22, eerste
lid, onder b, Wtk 1992 beoogde
gevallen.

In alinea 5.81 luidde de laatste
volzin:

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 in de
regel bij de Bank niet op bezwaren
als bedoeld in artikel 22, tweede lid,
onder a, Wtk 1992 stuiten.

In alinea 5.83 luidde de aanhef in
de eerste volzin:

De beoordeling of van een
ongewenste beïnvloeding sprake is
of zou kunnen zijn, zal met name
betreffen:

Alinea 5.84 luidde:
Het voorgaande brengt met zich

dat eventueel te stellen beperkingen
of te verbinden voorschriften
vanzelfsprekend ook in de sfeer van
de voorgaande vier beoordelings–
aspecten liggen.

In alinea 5.86 luidde de laatste
volzin:

De preventieve werking van deze
extra mogelijkheden leidt er toe dat
het niet steeds noodzakelijk zal zijn,
al bij het verlenen van een verklaring
van geen bezwaar beperkingen te
stellen of voorschriften te verbinden,
behoudens voorschriften omtrent het
verschaffen van informatie aan de
Bank.

In alinea 5.93 luidde de laatste
volzin:

Artikel 24. zesde lid. Wtk 1992
bevat een drietal meer procedurele
gronden om tot wijziging of
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intrekking over te gaan, terwijl artikel
24, zevende lid, Wtk 1992 nog eens
expliciet uitdrukking geeft aan het
feit dat het structuurtoezicht op een
continue basis wordt uitgeoefend

Aan alinea 5.96 is een volzin
toegevoegd.

In alinea 5.97 luidde de zesde
volzin:

Ten derde wordt gewezen op de
ruimere mogelijkheden voor de Bank
om met andere toezichthoudende
instanties, in casu de Verzekerings–
kamer, informatie ult te wisselen.

In alinea 5.98 luidde de laatste
volzin:

De Bank zal, naast de gevallen
waarin haar daartoe aanleiding is
gebleken, met de nodige regelmaat
van de mogelijkheid tot nader
onderzoek door middel van
deelwaarnemingen gebruik maken.

Alinea 5.116 luidde:
De door de Tweede coördinatie–

rïchtlijn 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 geheimhou–
dingsbepalingen 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 buiten–
landse instanties de reikwijdte van
deze geheimhoudingsplicht uitge–
breid 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 geheimhoudings–
plicht 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) werkzaam–
heden 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 vergunningsvoor–
waarden, onderzoek naar solvabi–
liteit, liquiditeit en andere aspecten
van het bedrijfseconomisch toezicht,
het opleggen van sancties, verweer
tegen administratief beroep, vereffe–
naarscontact met bewindvoerders en
curatoren, contacten met externe
accountants van kredietinstellingen
en uitvoerende werkzaamheden in
het kader van een depositogarantie–
stelsel. In het licht van het
voorgaande wordt eveneens tot de
bij deze wet opgedragen taken
gerekend het indienen van een
verzoek tot het verlenen van een
surceance van betaling krachtens
artikel 250a van de Faillisse–
mentswet. Wel is het zo dat de Bank
zelf kan bepalen in welke mate zij
steeds informatie verstrekt.

In alinea 5.134 luidde de laatste
volzin:

Wel is er in artikel 76, derde lid,
Wtk 1992 omtrent vergunningaan–
vragen voorzien dat de Bank de
minister van Financiën de benodigde
informatie verstrekt.

In alinea 5.136 is aan de zevende
volzin een voetnoot toegevoegd.

Alinea 5.144 luidde:
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 is namelijk, zoals
bekend, in onderhandeling met de
Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)
omtrent het creëren van een
Europese Economische Ruimte
(EER). Het ligt in de bedoeling dat
daaromtrent in de loop van 1991 een
accoord worden bereikt. De dan
totstandgekomen EER zal onder
meer inhouden dat de EVA-landen
de reeds aangenomen richtlijnen
inzake het bankentoezicht integraal
en ongewijzigd zullen implemen–
teren, waaronder ook de Tweede
coördinatierichtlijn en de richtlijnen
die de minimumharmonisatie
bewerkstelligen Het resultaat is dat
de interne bankenmarkt c.q. het éèn
vergunningstelsel door de EER niet
12 maar 19 Staten zal beslaan. In de
Wet toezicht kredietwezen kan
hieraan tezijnertijd dan door
toepassing van artikel 77 Wtk 1992

op eenvoudige wijze gevolg worden
gegeven.

Alinea 5.153 luidde:
Tenslotte wordt erop gewezen dat

in het verbod is blijven staan de
zinsnede «beneden een door Onze
minister te bepalen bedrag». Onder–
getekende hecht daaraan omdat het
bedoelde bedrag in de praktijk bij de
bepaling of er al dan niet gelden van
het publiek wordt aangetrokken
etcetera een nuttig scheidend
criterium in eerste aanleg is. De
gedachte er achter is dat ingeval een
geldgever bereid is om gelden in
coupures boven dat bedrag in te
leggen, deze geldgever zelf in staat
mag worden geacht zich een oordeel
te vormen over de geldnemer.
Dienaangaande zal het bedrag bij de
inwerkingtreding van de Wet toezicht
kredietwezen 1992 opnieuw worden
vastgesteld.

Alinea 9.24a is toegevoegd.

In alinea 9.40 luidde de tweede
volzin:

Dit betekent onder meer dat de
indeling van het register door de
Bank zal worden bepaald, waarbij de
Bank onderscheiden afdelingen kan
opnemen waarin verschillende
categorieën instellingen worden
geregistreerd.

Alinea 9.43 luidde:
De bepalingen met betrekking tot

publikatie en inzage zijn ten opzichte
van de Wet toezicht kredietwezen
1978 inhoudelijk ongewijzigd
gebleven.

In alinea 9.48 luidde de eerste
volzin:

De bepalingen met betrekking tot
de noodregeling, neergelegd in
bovengenoemde artikelen, zijn
ongewijzigd overgenomen uit de Wtk
1978, zoals gewijzigd bij Wet van 19
mei 1988 tot wijziging van de Wet
toezicht kredietwezen (Stb. 1988,
262).

Alinea 9.52a is toegevoegd.

Alinea 9.55 luidde:
Ingevolge artikel 104, eerste lid,

Wtk 1992 worden bestaande
vergunningen onder de Wet toezicht
kredietwezen 1992 voortgezet. Voor
zover het gaat om verleende vergun–
ningen zijn dit vergunningen die op
grond van artikel 2 juncto artikel 30
Wtk 1978 zijn afgegeven Bij vergun–
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ningen die ingevolge de wet zijn
verkregen, moet worden gedacht aan
de kredietinstellingen die actief
waren vóór de inwerkingtreding van
de Wet toezicht kredietwezen 1978.
Ter zake wordt verwezen naar artikel
62, eerste lid, Wtk 1978. Voorts
moet worden gedacht aan de
Postbank N.V., zulks ingevolge artikel
7 Postbankwet. Artikel 104, tweede
lid, Wtk 1992 heeft betrekking op
bijkantoren van in andere Lid-Staten
gevestigde kredietinstellingen die
onder de Wet toezicht kredietwezen
1978 over een vergunning ex artikel
2 beschikten. Met betrekking tot
deze bijkantoren wordt overeen–
komstig 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.

Aan Annex D is een transpone–
ringstabel Wtk 1992 =>Wtk 1978
toegevoegd.

Aan Annex E is een transpone–
ringstabel Wtk 1992 =>Tcr toege–
voegd.
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