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22665 Bepalingen inzake het toezicht op het
kredietwezen en de uitvoering van de Tweede
Richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen 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)

B ADVIES RAAD VAN STATE

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 22 april 1992

Bij Kabinetsmissive van 8 oktober
1991, no. 91.009029, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Minister van Financiën, bij de Raad
van State ter overweging aanhangig
gemaakt een voorstel van wet met
memorie van toelichting, houdende
bepalingen inzake het toezicht op het
kredietwezen en de uitvoering van de
Tweede Richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 15
december 1989 tot coördinatie 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 (Wet toezicht
kredietwezen 1992).

1. Het monetaire toezicht en de
aanwijzingsbevoegdheid

a. De voorgestelde regeling van
het monetaire toezicht, zoals
neergelegd in artikel 18 van de
ontwerp-Wet toezicht kredietwezen
1992 (Wtk'92) is aanzienlijk
gewijzigd vergeleken bij de
voorschriften volgens de artikelen 21
en 22 van de vigerende Wet toezicht

NADER RAPPORT

Aan de Koningin

Den Haag, 15 juni 1992

Blijkens de mededeling van de
Directeurvan Uw Kabinetvan 8
oktober 1991, no. 91.009029, heeft
Uwe Majesteit de Raad van State
gemachtigd zijn advies betreffende
het bovenvermelde voorstel van wet
rechtstreeks aan mij toe te zenden.
Ik heb de eer U dit advies, gedateerd
22 april 1992, no. W06.91.0568.,
hierbij aan te bieden.

1a/b. De Raad constateert dat in
de vigerende regeling in de artikelen
21 en 22 Wtk 1978 stellig sprake is
van een tamelijk lange en ingewik–
kelde procedure. De Raad is van
oordeel dat de huidige regelingen
inderdaad niet onverkort gehand–
haafd kunnen blijven. De Raad merkt
op dat volgens het voorgestelde
artikel 18 Wtk 1992 de keuzen van
de Bank tot het activeren van het
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kredietwezen (Stb. 1978, 255)
(Wtk'78). Volgens artikel 22 Wtk'78
is De Nederlandsche Bank N.V.
(hierna: de Bank) verplicht in overleg
te treden met de representatieve
organisaties aleer zij tot ingrijpen kan
komen terwijl, eerst indien dit
overleg niet tot resultaten leidt welke
voor de Bank aanvaardbaar zijn,
algemene voorschriften als bedoeld
in artikel 22, derde lid, Wtk'78
kunnen worden gegeven die evenwel
in principe slechts een jaar kunnen
gelden. Zij behoeven de goedkeurincj
van Uw Minister van Financiën die
overleg pleegt met uw Minister van
Economische Zaken; genoemde
ministers dienen de Bankraad te
horen terwijl de representatieve
organisaties hun gevoelen aan Uw
ministers kenbaar kunnen maken.
Verder is bekrachtiging bij wet
vereist. Stellig is hier sprake van een
tamelijk lange en ingewikkelde
procedure welke overigens niet los
kan worden gedacht van de zeer
grote belangen welke in het kader
van het monetaire toezicht aan de
orde zijn. Toepassing van artikel 21
Wtk'78 is evenzeer omslachtig. In de
thans voorgestelde regeling van het
monetaire toezicht is van dit alles
weinig of niets overgebleven. Met
Uw minister dient de Bank nog
slechts overleg te voeren en de
representatieve organisaties alsmede
de Bankraad nog slechts te horen.
Maar dit overleg en horen betreft
alleen de onderdelen van de bedrijfs–
voering waarop de uit te vaardigen
voorschriften betrekking zullen
hebben, alsmede de aard van deze
voorschriften. Voorts is de Bank
bevoegd de procedures vast te
stellen die bij het geven van
algemene voorschriften in acht
zullen worden genomen.
Bij de beoordeling van hetgeen thans
wordt voorgesteld mag naar het
oordeel van de Raad van State niet
uit het oog worden verloren dat in de
praktijk van de achter ons liggende
jaren de Bank vaak niet de formele
weg, maar de methode van het
gentleman's agreement heeft
gevolgd.

b. De vigerende regelingen
kunnen inderdaad ook naar het
oordeel van de Raad niet onverkort
gehandhaafd blijven. Van de thans in
te voeren regeling heeft het college
zich het volgende beeld gevormd.
Volgens de memorie van toelichting,
alinea's 5.44 en 5.45, gaat de Bank
het monetaire instrumentarium
vaststellen dat van toepassing is bij
het geven van algemene

monetair instrumentarium geen
onderwerp zijn van overleg met de
Minister van Financiën of met de
representatieve organisaties van het
bankwezen, hoewel het om een
belangrijk moment in de beleids–
voering lijkt te gaan. De Raad veron–
derstelt dat de hierbij gemaakte
keuzen van de Bank eveneens in de
Staatscourant moeten worden
bekendgemaakt. Ook veronderstelt
de Raad dat het door de Bank vast te
stellen monetair instrumentarium
voor langere tijd zal moeten gelden.
De Raad kan zich niet aan de indruk
onttrekken dat de regeling zoals
neergelegd in artikel 18 Wtk 1992
niet geheel aansluit bij de uiteenzet–
tingen in de memorie van toelichting
en acht een verduidelijking van de
wettekst op haar plaats. Voorts acht
de Raad het niet zonder meer
geboden dat het de Minister van
Financiën is die de termijn moet
vaststellen welke bepalend is voor de
vraag of een kredietinstelling te
maken krijgt met het monetair
toezicht. De Raad meent dat het
voor de hand ligt dat de Bank zelf de
desbetreffende termijn moet kunnen
bepalen, zulks ter wille van de
eenvoud in de regeling en om elkaar
overlappende activiteiten te
voorkomen.

Bepalend voor de vraag of een
kredietinstelling te maken krijgt met
het monetair toezicht is thans het al
dan niet ter beschikking verkrijgen
van gelden direct of op een termijn
korter dan twee jaar opvorderbaar.
Dit volgt uit artikel 1, eerste lid,
onder a, Wtk 1978. In de Wet
toezicht kredietwezen 1992 is deze
periode niet gefixeerd met het oog
op de coördinatie en harmonisatie
van het monetair beleid die thans
reeds plaats vindt op communautair
niveau. Aanvankelijk is voorzien dat
deze termijn op basis van artikel 18,
eerste lid, Wtk 1992 door de
Minister wordt vastgesteld, gehoord
de Bank. Ondergetekende deelt
evenwel de mening van de Raad dat
deze regeling vereenvoudigd kan
worden. Derhalve is er alsnog van
afgezien om een dergelijke
begrenzing bij of krachtens de Wet
toezicht kredietwezen 1992 te
hanteren. Ingevolge artikel 18, eerste
lid, Wtk 1992 zullen voortaan in
beginsel alle kredietinstellingen aan
het monetair toezicht onderworpen
zijn. Hiermee wordt een verderstrek–
kende vereenvoudiging bereikt dan
door de Raad wordt gesuggereerd.
Echter de Bank zal - zolang de
harmonisatie en coördinatie van

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 665, B



voorschriften aan kredietinstellingen
in het kader van het monetaire
beleid. Het aldus vastgestelde instru–
mentarium dient blijkens de
toelichting in de Staatscourant
openbaar te worden gemaakt. Dit
instrumentarium dat, naar de Raad
veronderstelt, behoudens eventuele
tussentijdse wijzigingen voor langere
tijd zal moeten gelden, wordt, aldus
de memorie van toelichting, door de
Bank vastgesteld na overleg met Uw
minister en gehoord de representa–
tieve organisaties. Pas daarna kan de
Bank het monetaire toezicht uitoe–
fenen door middel van het activeren
van het vastgestelde instrumen–
tarium. Daarbij, zo begrijpt de Raad
uit de memorie van toelichting,
zouden door de Bank keuzen worden
gemaakt. Ten aanzien van deze
keuzen wordt noch met Uw minister
noch met de representatieve organi–
saties overleg gepleegd, hoewel het
een belangrijk moment in de beleids–
uitvoering lijkt te zijn. De Raad
veronderstelt dat de gemaakte
keuzen eveneens in de Staatscourant
moeten worden bekend gemaakt.
Het college kan zich evenwel niet
aan de indruk onttrêkken dat de
regeling, zoais neergelegd in artikel
18 van het wetsvoorstel, niet geheel
aansluit bij de uiteenzettingen in de
memorie van toelichting en acht een
verduidelijking van de wettekst op
haar plaats. Aansluitend hierop acht
de Raad het niet zonder meer
geboden dat het Uw minister is die
volgens genoemd artikel 18, eerste
lid, de termijnen moet vaststellen
welke bepalend zijn voor de vraag of
een kredietinstelling te maken krijgt
met het monetaire toezicht. Daar de
Bank in hoge mate betrokken is bij
de omschrijving van de groep
kredietinstellingen waarop zij
monetair toezicht moet uitoefenen
en tevens door Uw minister moet
worden gehoord, ligt de gedachte
voor de hand dat de Bank zelf de
desbetreffende termijnen moet
kunnen bepalen, zulks ter wille van
de eenvoud in de regeling en om
elkaar overlappende activiteiten te
voorkomen. De Raad ziet dan ook
geen gegronde reden voor de in het
wetsvoorstel gevolgde constructie.
Deze ware te wijzigen of althans te
motiveren.

c. De Raad beveelt voorts aan, nu
in de toelichting wordt verwezen
naar onder meer het wisselkoers–
beleid en het geldhoeveelheids–
beleid, in de memorie van toelichting
kort in te gaan op het monetaire
beleid, zoals dat thans voor ogen

monetair beleid en toezicht in
communautair verband haar dat niet
belet - alleen die kredietinstellingen
aan het monetair toezicht onder–
werpen die direct of op een termijn
korter dan twee jaar opvorderbare
gelden ter beschikking verkrijgen. In
dat verband zal een klein aantal
instellingen - de huidige kapitaal–
marktinstellingen - van monetair
toezicht vrijgesteld blijven. Om een
dergelijke vrijstelling mogelijk te
maken is in artikel 18 Wtk 1992 een
nieuw vierde lid toegevoegd dat het
verlenen van vrijstelling van monetair
toezicht regelt.

Ook waar het het vaststellen van
het monetair instrumentarium betreft
heeft ondergetekende besloten een
nadere vereenvoudiging in de
wettekst aan te brengen. Ondergete–
kende acht het van belang dat de
representatieve organisaties van het
bankwezen door de Bank bij het
vaststellen van het monetair instru–
mentarium worden gehoord. Dit
biedt het bankwezen als direct
betrokken sector de mogelijkheid zijn
gevoelen terzake aan de Bank
kenbaar te maken, conform de
huidige praktijk. Naar het oordeel
van ondergetekende kan dit een
doelmatige uitoefening van het
monetair toezicht bevorderen. Het is
evenwel niet noodzakelijk om in de
uitwerking van het instrumentarium,
die tegen de achtergrond van
monetaire coördinatie en harmoni–
satie in Europa zal plaatsvinden,
formeel en in detail met de Minister
van Financiën en met de Bankraad te
overleggen. Omwille van de eenvoud
en de flexibiltteit van de regeling is
daarom afgezien van de formele
verplichting tot overleg met de
Minister van Financiën over de
vaststelling van het monetair instru–
mentarium.

Zoals de Raad terecht opmerkt
schrijft de Wet toezicht kredietwezen
1992 overleg tussen de Bank en de
representatieve organisaties of de
Minister van Financiën over het
activeren van het beleidsinstrumen–
tarium eveneens niet voor. De Bank
kan volstaan met het horen van de
representatieve organisaties bij het
vaststellen van het instrumentarium,
dat in beginsel, conform de veron–
derstelling van de Raad, voor langere
tijd wordt vastgesteld. Deze gang
van zaken, alsmede de bovenom–
schreven wijziging, is in overeen
stemming met de in de memorie van
toelichting (alinea 5.41) reeds
genoemde inzichten dat de onafhan–
kelijkheid van de centrale bank
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staat, en dat, naar het zich laat
aanzien, in de toekomst zal worden
gevoerd. Daarbij zou ook ingegaan
kunnen worden op het overleg in
EEG-verband dat in de
overgangsfase naar de Economische
en Monetaire Unie (EMU) zal worden
gevoerd.

d. In alinea 5.47 van de memorie
van toelichting wordt gesteld dat de
parlementaire controle door het
aanwijzingsrecht van artikel 26 van
de Bankwet blijft gehandhaafd. Het
college acht het van belang dat op
de betekenis van dit artikel zoals die
na invoering van de voorgestelde
Wtk'92 zal zijn, wordt ingegaan.
Hiervoor heeft het college zeer
beknopt weergegeven welke
procedure de Bank zal volgen bij het
voeren van het monetaire beleid.
daarbij valt te wijzen op het reeds
genoemde internationale overleg dat
ter zake van het monetaire beleid in
de overgangsfase naar de EMU
gevoerd zal worden, met name, zo
veronderstelt de Raad, door de
Presidenten van de Europese
centrale banken. Ten tweede is hier
de positie van de komende Europese
centrale bankvan belang. Deze
centrale bank zal een zeer hoge mate
van autonomie verkrijgen waarbij van
een aanwijzingsbevoegdheid geen
sprake zal zijn.

In dit verband wil de Raad nog
wijzen op artikel 85 van het
wetsvoorstel dat wat de tekst betreft
overeenkomt met artikel 51 van de
vigerende Wtk'78. Dit artikel
verklaart artikel 26 van de Bankwet
van toepassing met betrekking tot de
uitvoering van de Wtk'92 en heeft
daarmee naar de letter genomen een
zeer ruime werking. Uit de memorie
van toelichting bij de Wet toezicht
kredietwezen 1952 (Stb. 35)
(Wtk'52), die een overeenkomstig
artikel bevatte, valt echter af te
leiden dat artikel 26 van de Bankwet
slechts van toepassing is op de
coördinatie van de monetaire en
financiële politiek van de regering en
de politiek van de Bank. In de
memorie van toelichting bij de
Wtk'78 is een en ander herhaald en
gesteld dat het aanwijzingsrecht
slechts van toepassing is op het
sociaal-economisch toezicht van de
Bank. Een zodanige mededeling
ontbreekt in de toelichting bij artikel
85 van het wetsvoorstel. In de
toelichting op artikel 85 ware
duidelijk tot uitdrukking te brengen
dat dit artikel niet bedoelt verder te

noodzakelijk wordt geacht voor een
effectieve uitoefening van monetair
toezicht. In dat verband acht onder–
getekende het reeds thans wenselijk
om de Bank meer bewegingsruimte
te geven bij het uitoefenen van
monetair toezicht en het vaststellen
van monetair instrumentarium, mede
met het oog op de gewenste harmo–
nisatie van monetair beleid en
monetair instrumentarium in commu–
nautair verband.

De Minister van Financiën behoudt
daarbij 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 ex artikel 26
van de Bankwet 1948. Tegen die
achtergrond zal ook het thans
gebruikelijke overleg tussen de
Minister van Financiën en de Bank
plaats blijven vinden.

Ter nadere toelichting van het
voorgaande is de memorie van
toelichting ter zake aangepast
(alinea's 5.45 tot en met 5.47b).
Overigens staat niets de Bank in de
weg om ook onder het regime van
artikel 18 Wtk 1992 bij de activering
van het instrumentarium overleg te
voeren met de representatieve
organisaties, overeenkomstig
hetgeen thans gebruikelijk is. In dit
verband verwijst ondergetekende
naar de alinea's 5.42 en 5.45 uit de
memorie van toelichting. Beoogd
wordt de traditie van overleg tussen
de Bank en het bankwezen ten
aanzien van de monetaire beleids–
voering te handhaven, althans voor
zover de aard van de te hanteren
instrumenten en de eisen die de
Europese eenwording zullen stellen
dat toelaten.

De veronderstelling van de Raad
dat de keuze van de Bank om
bepaalde beleidsinstrumenten te
activeren in de Staatscourant moet
worden bekendgemaakt is juist.
Hiertoe is geen expliciete
verplichting in artikel 18 Wtk 1992
opgenomen. De reden daarvan is dat
een dergelijke verplichting reeds
volgt uit de algemene wetgeving ter
zake. Terzijde wordt opgemerkt dat
dit tevens geldt voor de richtlijnen en
aanbevelingen die de Bank ingevolge
de artikelen 19, 20 en 21 Wtk 1992
vaststelt. Het is overigens gebrui–
kelijk dat de Bank van haar belang–
rijke beleidsmaatregelen een persbe–
richt doet verschijnen. Deze
procedure wordt bijvoorbeeld
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reiken dan de coördinatie van de
monetaire en financiële politiek van
de regering en de politiek van de
Bank. De vermelding van artikel 26
van de Bankwet in de memorie van
toelichting (alinea 5.47) handelt ook
alleen over de coördinatie van de
monetaire en financiële politiek van
de regering en de politiek van de
Bank.

gevolgd bij het wijzigen van de
officiële rentetarieven van de Bank,
terwijl ook de totstandkoming van de
monetaire kasreserve in 1989 langs
deze weg openbaar is gemaakt.

1c. De Raad beveelt aan in de
memorie van toelichting kort in te
gaan op het monetaire beleid zoals
dat thans voor ogen staat en dat
naar het zich laat aanzien in de
toekomst zal worden gevoerd.
Daarbij zou tevens, aldus de Raad,
ingegaan kunnen worden op het
overleg in communautair verband
dat in de overgangsfase naar de
EMU zal worden gevoerd.

Naar aanleiding hiervan zij aller–
eerst opgemerkt dat de alinea's 5.33
tot en met 5.36 in de memorie van
toelichting een beschrijving op
hoofdlijnen bevatten van de ontwik–
keling van het monetair beleid in de
afgelopen decennia. Daarbij wordt
ook de ontwikkeling tot aan de derde
fase van de EMU beschouwd. Hoe
het monetair beleid in de toekomst
zal worden gevoerd, is vanzelf–
sprekend met onzekerheid omgeven,
vooral nu de institutionele omgeving
in een zo fundamenteel opzicht zal
gaan wijzigen. Niettemin is na de
eerdergenoemde alinea's de
memorie van toelichting ter zake
aangevuld.

1d. De Raad acht het naar
aanleiding van het bepaalde in artikel
85 Wtk 1992 van belang dat wordt
ingegaan op de betekenis van artikel
26 van de Bankwet 1948. Daarbij
merkt de Raad op dat de komende
Europese Centraie Bank een zeer
hoge mate van autonomie zal
verkrijgen waarbij van een aanwij–
zingsbevoegdheid geen sprake zal
zijn.

Ondergetekende deelt de ziens–
wijze van de Raad. Het aanwijzings–
recht in artikel 26 van de Bankwet
1948 zal in de tweede fase van de
EMU van toepassing blijven voor de
coördinatie van de monetaire en
financiële politiek van de Regering
en de politiek van de Bank. In de
derde fase van de EMU kan het
aanwijzingsrecht evenwel niet
gehandhaafd worden. Het
EG-Verdrag staat niet toe dat
overheden, waar het de monetaire
taken van hun centrale banken
betreft, hen instructies van enigerlei
soort geven. Het aanwijzingsrecht zal
dan ook voorafgaand aan de derde
fase - uiterlijk bij de oprichting van
het Europees Stelsel van Centrale
Banken - moeten worden
ingetrokken. Voor een uitgebreidere
behandeling van deze materie
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2. Het solvabiliteitstoezicht

Het wetsvoorstel laat het solvabili–
teitstoezicht op bijkantoren en bij
grensoverschrijdende activiteiten bij
de landen van herkomst.
Voorschriften door de Bank uitge–
vaardigd op grond van artikel 19 van
het wetsvoorstel hebben betrekking
op in Nederland gevestigde krediet–
instellingen, alsmede op de bijkan–
toren van deze kredietinstellingen
elders in de EEG. De Raad conclu–
deert dat in Nederland opgerichte
bijkantoren van elders in de EEG
gevestigde kredietinstellingen niet
onder de zojuist genoemde
voorschriften vallen. Het is dan ook
denkbaar dat in Nederland en elders
in de EEG kredietinstellingen via
bijkantoren dan wel grensoverschrij–
dende activiteiten in een zelfde land
werkzaam zijn die met wellicht sterk
uiteenlopende solvabiliteitsvoor–
schriften te maken hebben. Het
college acht het van belang dat op
dit punt nader in de memorie van
toelichting wordt ingegaan.

Nopens het solvabiliteitstoezicht
en wellicht ook het liquiditeitstoe–
zicht op zogenaamde internationaal
gespreide banken met ondoor–
zichtige structuur, hetgeen ertoe kan
leiden dat bij voorbeeld niet duidelijk
is welke nationale toezichthoudende
autoriteit belast is met het toezicht
op de desbetreffende instelling,
kunnen zich moeilijkheden manifes–
teren. De Raad heeft een uiteen–
zetting van deze problematiek in de
memorie van toelichting gemist.

verwijst ondergetekende naar de
toelichting op het gewijzigde
EG-Verdrag. Daarnaast ligt het in de
bedoeling om een dezer dagen het
Parlement per brief te informeren
over de gevolgen van het nieuwe
EG-Verdrag voor de nationale
wetgeving.

Voorts wijst de Raad er op dat
artikel 26 van de Bankwet 1948
slechts van toepassing is op de
coördinatie van de monetaire en
financiële politiek van de Regering
en de politiek van de Bank. De Raad
stelt dat het in de memorie van
toelichting op artikel 85 Wtk 1992
tot uitdrukking ware te brengen dat
dit aanwijzingsrecht aldus ingeperkt
is.

Ondergetekende neemt de
suggestie van de Raad over om de
beperkte reikwijdte van het aanwij–
zingsrecht expliciet in het artikelsge–
wijze deel van de memorie van
toelichting te vermelden.

2. De Raad merkt op dat de Wet
toezicht kredietwezen 1992 het
solvabiliteitstoezicht op bijkantoren
en bij grensoverschrijdende activi–
teiten bij het land van herkomst laat.
Volledigheidshalve wordt ter zake
opgemerkt dat dit slechts geldt in
het kader van de Tweede coördina–
tienchtlijn en dus alleen betrekking
heeft op bijkantoren en grensover–
schrijdende activiteiten van in de
Lid-Staten gevestigde kredietinstel–
lingen.

Vervolgens merkt de Raad op dat
de solvabiliteitsrichtlijnen ex artikel
19 Wtk 1992 betrekking hebben op
in IMederland gevestigde kredietin–
stellingen inclusief de bijkantoren
van deze kredietinstellingen elders in
de Gemeenschap. De Raad stelt in
dit verband vast dat de in Nederland
gevestigde bijkantoren van kredietin–
stellingen met een hoofdzetel elders
in de Gemeenschap niet onder deze
solvabiliteitsrichtlijnen vallen.
Conclusie van de Raad is dat het kan
voorkomen dat in één Lid-Staat
sprake kan zijn van bijkantoren van
kredietinstellingen uit verschillende
Lid-Staten waarop derhalve sterk
uiteenlopende solvabiliteitsvoor–
schriften van toepassing zouden
kunnen zijn. Deze voorstelling van
zaken door de Raad is op zichzelf
juist. Een en ander is een vanzelf–
sprekend uitvloeisel van de in
communautair verband gekozen
mechanismen van minimumharmoni–
satie en wederzijdse erkenning van
toezichtstelsels. Naar verwachting
zullen de bedoelde verschillen zich
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Onmiddellijk hieraan verbonden is de
vraag naar de situatie welke ontstaat
wanneer blijkt dat een nationale
toezichthouder faalt in zijn toezicht.
Uiteraard is er steeds de
mogelijkheid van overleg maar, zoals
het recente verleden heeft aange–
toond, kunnen zich hier ernstige
problemen voordoen. Dit punt heeft
uiteraard een algemene strekking die
verder gaat dan de regeling voor de
«inkomende» bijkantoren; te denken
valt ook aan dochterondernemingen.

evenwel in de praktijk nauwelijks
manifesteren. Het is immers de
bedoeling dat in alle Lid-Staten op
het moment waarop de Tweede
coördinatierichtlijn in de nationale
wetgeving is geïncorporeerd ook de
andere, op kredietinstellingen van
toepassing zijnde richtlijnen in de
Lid-Staten van kracht zijn. Deze
richtlijnen beogen de harmonisatie
binnen de Gemeenschap van een
minimum adequaat toezichtsniveau
voor alle in de Lid-Staten gevestigde
kredietinstellingen. Voor wat betreft
de solvabillteitseisen gaat het dan
met name om de Solvabiliteitsratio–
richtlijn en de Eigen-vermogen–
richtlijn. Hoewel een Lid-Staat van
deze bankenrichtlijnen met strengere
nationale normen mag afwijken, is
het, met het oog op het feit dat van
een kwalitatief hoog minimumniveau
sprake is en dat de Lid-Staten acht
zullen slaan op eventuele concur–
rentie-nadelen voor de «eigen»
banken die kunnen voortvloeien uit
strengere solvabiliteitseisen, niet
aannemelijk dat de solvabiliteitsvoor–
schriften sterk uiteen gaan lopen.

Bovenstaande notie is reeds in de
memorie van toelichting verwerkt
(zie met name paragraaf 2), reden
waarom deze niet is aangepast.

De Raad zou voorts graag een
uiteenzetting zien over de mogelijke
problemen die zich kunnen voordoen
bij het solvabiliteits– en eventueel het
liquiditeitstoezicht op zogenaamde
internationaal gespreide banken met
een ondoorzichtige structuur.

De ondoorzichtige structuur van
een internationaal opererende
bancaire groep kan inderdaad
bijdragen tot het ontstaan van
problemen. Zo blijkt dat er niet altijd
een duidelijk aanwijsbare toezicht–
houder is welke de verantwoorde–
lijkheid draagt voor het toezicht op
een dergelijke groep. Ook kan het zo
zijn dat de toezichthouder waarvan
verwacht wordt dat deze voldoende
inzicht heeft in de financiële gang
van zaken bij zo'n groep, achteraf
niet in staat blijkt deze verwachting
te rechtvaardigen dan wel op basis
van dat inzicht maatregelen te
treffen.

De gebeurtenissen met betrekking
tot de BCCI-groep in 1991 mogen
een en ander illustreren. Met
betrekking tot deze problematiek
moet het volgende in overweging
worden genomen.

Ten eerste moet worden
onderkend dat toezicht - hoe goed
ook ingericht en uitgeoefend -
nimmer kan waarborgen dat malver–
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saties en fraude zich niet zullen
voordoen.

Ten tweede moet worden vermeld
dat de bankentoezichthouders zich
internationaal reeds jaren inspannen
om lacunes in het toezicht op banken
te ondervangen. In dat verband
wordt erop gewezen dat de toezicht–
houders van de G10-landen reeds in
1975 een zogenaamd concordaat
hebben gesloten over de verdeling
van de toezichthoudende taken met
betrekking tot internationaal opere–
rende banken. Dit concordaat is
vervolgens in 1983 vervangen door
de «Principles for the supervision of
banks foreign establishments»,
waarin het beginsel wordt onder–
streept dat elke toezichthouder de
gezondheid van een bank slechts kan
vaststellen indien het totaal van de
wereldwijde activiteiten van deze
bank door middel van de techniek
van geconsolideerd toezicht kan
worden gecontroleerd. Deze
«Principles» zijn laatstelijk in 1990
aangevuld met de aanbeveling tot
regelmatige en gestructureerde
samenwerking tussen toezicht–
houders met betrekking tot de
vergunningverlening, de informatie–
behoefte van de toezichthouder op
een bijkantoor en toezichthouder op
het hoofdkantoor, het toestaan van
informatie-uitwisseling en de rol van
externe accountant.

Ten derde kan erop worden
gewezen dat verschillende
elementen uit de Tweede coördina–
tierichtlijn ertoe bijdragen dat
bedoelde problemen zich met
betrekking tot in de Lid-Staten
gevestigde kredietinstellingen minder
snel zullen voordoen. Te noemen
zijn:

- de Richtlijn legt met het
Lid-Staat-van-herkomst-toezicht
eenduidig de verantwoordelijkheid
voor het bedrijfseconomisch toezicht
op een bank (inclusief de bijkantoren
in de andere Lid-Staten) bij de
toezichthouder in de Lid-Staat waar
de hoofdzetel is gevestigd (zie ook
de 8e considerans bij de Richtlijn);

- de Richtlijn schrijft in een groot
aantal gevallen voor dat de toezicht–
houders van de Lid-Staten informatie
uitwisselen en voorziet er ook in dat
de geheimhoudingsplicht van de
autorïteiten daarbij geen belem–
mering vormt;

- de Richtlijn bepaalt uitdrukkelijk
dat de toezichthouders erop zullen
toezien dat kredietinstellingen over
een goede administratieve en
boekhoudkundige organisatie en een
adequate interne controle
beschikken:
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- de Richtlijn schrijft een toetsing
van (groot)aandeelhouders in een
bank voor - de toezichthouders
dienen, gelet op de noodzaak van
een gezonde en prudente bedrijfs–
voering van de bank, continu
overtuigd te zijn van geschiktheid
van (groot)aandeelhouders.

Ten vierde kan erop worden
gewezen dat in communautair kader
voortdurend gewerkt wordt aan
nieuwe richtlijnen om het bankentoe–
zicht verder te versterken en te
coördineren. Hier wordt met name
gewezen op de nieuwe Geconsoli–
deerd-toezichtrichtlijn. Zo voorziet
deze Richtlijn onder meer in een
verbeterde bevoegdhedenverdeling
tussen bankentoezichthouders die
toezien op banken uit eenzelfde
groep. Daarnaast introduceert deze
Richtlijn tevens dat een toezicht–
houder, ingeval een bank een finan–
ciële holding heeft die zelf geen bank
is, bij het toezicht op die bank tevens
moet betrekken de geconsolideerde
financiële positie van die financiële
holding.

Ten vijfde wordt de aandacht erop
gevestigd dat de eerdergenoemde
BCCI-affaire voor de toezichthouders
aanleiding is geweest om binnen de
verschillende overlegfora van
toezichthoudende autoriteiten nog
eens na te gaan of de bestaande
afspraken verder aangescherpt
zouden moeten worden.

Gezien de voorgaande overwe–
gingen is ondergetekende van
mening dat - waar redelijkerwijs
mogelijk - doorlopend de nodige
inspanningen worden getroost om de
gesignaleerde problemen het hoofd
te bieden.

Tenslotte vraagt de Raad zich af
welke situatie ontstaat wanneer blijkt
dat de toezichthouder in een land
faalt in zijn toezicht.

Met betrekking tot de door de
Raad aangesneden materie stelt
ondergetekende voorop dat de
nieuwe Wet toezicht kredietwezen
1992 noch de Tweede coördinatie–
richtlijn deze materie in een ander
licht plaatst dan thans de Wet
toezicht kredietwezen 1978. Met het
oog daarop alsmede op de aard van
deze materie - zo raakt deze aan het
niet uitgekristalliseerde interna–
tionale faillissementsrecht - wordt
slechts de hoofdlijn van de bedoelde
situatie geschetst. Deze hoofdlijn
ziet er als volgt uit. Ingeval het
toezicht op een bank in een ander
land zodanig tekort schiet dat die
bank insolvabel is geworden, dan zal
die bank vanzelfsprekend naar het
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3. Het structuurtoezicht

a. De artikelen 22, 23, 24 en 25
van het wetsvoorstel regelen het
zogenaamde structuurbeleid. Zoals
bekend is op dit gebied een
vérgaande mate van liberalisering
ingevoerd. De Raad geeft in
overweging in de memorie van
toelichting een enkele passage te
wijden aan de ontwikkelingen die
zich op dit punt sinds de invoering
van de Wtk'78 hebben voorgedaan.
Voorts meent het college dat de
voorgestelde wettekst enige verdui–
delijking behoeft. Het in het
wetsvoorstel in de artikelen 22, 23
en 24 neergelegde systeem van
verboden en het verlenen van
ontheffing daarvan begrijpt de Raad
aldus. Nadat de aanvraag voor een
verklaring van geen bezwaar is
ingediend bij de Bank, wordt deze,
vergezeld van het advies van de
Bank, aan Uw minister doorge–
zonden. Negatieve adviezen hebben
een bindende werking, zo conclu–
deert de Raad uit de memorie van
antwoord bij het wetsvoorstel dat
leidde tot de Wtk'78 (Kamerstukken
II 1974/75, 11 068, nr. 5, bladzijde
7). De Raad beschikt niet over
aanwijzingen dat een dergelijke
binding van negatieve adviezen
momenteel niet meer bestaat. Uw
minister kan evenwel van een
positief advies afwijken, indien de
behandeling zou leiden of zou
kunnen leiden tot een ongewenste
ontwikkeling van het kredietwezen.
Wat hieronder moet worden
verstaan, wordt niet verder uitge–
werkt. Overigens is het college van
mening dat er weinig tegen is om het
gehele structuurbeleid bij de Bank
onder te brengen, ook in dit geval ter
vereenvoudiging van de regelgeving
en ter voorkoming van overlapping
van activiteiten. Wat dit punt betreft
brengt de Raad nog het volgende
naar voren. In de Wtk'52 wat het
gehele structuurbeleid in handen van
de Bank. In het aanvankelijk
wetsvoorstel ingediend in december
1970 voor een nieuwe Wtk was dit
eveneens het geval. Nadat

recht van dat land worden
afgewikkeld. Kent de desbetreffende
bank bijkantoren in Nederland, dan
voorziet het Nederlandse recht -
waaronder de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 - in mogelijkheden om
met betrekking tot zo'n bijkantoor
naar Nederlands recht maatregelen
te nemen.

3a. De Raad geeft in overweging
in de memorie van toelichting een
enkele passage te wijden aan de
ontwikkelingen die zich sinds de
invoering van de Wet toezicht
kredietwezen 1978 op het punt van
de liberalisering van het structuur–
beleid hebben voorgedaan. Naar
aanleiding van deze opmerkmg van
de Raad verwijst ondergetekende
naar paragraaf 2 van het
«Memorandum inzake het per 1
januari 1990 te voeren structuur–
beleid» waarin een uitgebreid
overzicht staat van de ontwikke–
lingen van het structuurbeleid. Een
verwijzing naar dit memorandum is
in de memorie van toelichting
opgenomen.

Voorts meent de Raad dat de tekst
in de artikelen 22, 23 en 24 Wtk
1992 verduidelijking behoeft. De
Raad begrijpt de systematiek van
deze artikelen zo dat een negatief
advies van de Bank voor de Minister
van Financiën bindend is en deze dus
geen verklaring van geen bezwaar
kan afgegeven. In het geval de Bank
een positief advies afgeeft, dan
begrijpt de Raad de systematiek zo
dat de Minister van Financiën daar
op grond van het «ongewenste
ontwikkeling van het kredietwezen»-
criterium vanaf kan wijken. De door
de Raad weergegeven voorstelling
van zaken is juist. De formulering
van de artikelen 22, tweede lid, en
23, tweede lid, Wtk 1992 is verdui–
delijkt.

De Raad is voorts van mening dat
er weinig tegen is om het gehele
structuurbeleid bij de Bank onder te
brengen.

De artikelen 22, 23, 24 en 25 Wtk
1992 vormen de wettelijk basis voor
het voeren van het structuurbeleid
ten aanzien van gekwalificeerde
deelnemingen in en van kredietin–
stellingen. Het structuurbeleid
bank-/verzekeringswezen vormt een
onderdeel van dit beleid - verwezen
zij naar alinea 5.96 van de memorie
van toelichting.

Ten onrechte wordt er wel van
uitgegaan dat met de liberalisering
van genoemd onderdeel van het
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naderhand in 1974 een nieuw
wetsvoorstel voor een Wtk was
ingediend, dat uiteindelijk leidde tot
de Wtk'78, werd daarin aan Uw
minister een bepaalde bevoegdheid
toegekend. Aanleiding hiertoe was
de wens van de toenmalige regering
«om voor het gehele bedrijfsleven te
komen tot een algemene preventieve
materiële toetsing van fusies door de
overheid». De Raad verwijst naar de
hiervoor reeds genoemde memorie
van toelichting, waar ook nog
gesproken wordt van een algemene
fusiewet. Stellig heeft dit motief
thans geen betekenis meer. De Raad
heeft althans in de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel
hiervan geen sporen meer terugge–
vonden.

b. Volgens artikel 23 van het
wetsvoorstel is een verklaring van
geen bezwaar nodig, als een
natuurlijk of rechtspersoon een
gekwalificeerde deelneming in een
kredietinstelling houdt, verwerft of
vergroot, op straffe van bepaalde
sancties. Een onderdeel van deze
sancties wordt gevormd doordat
ingevolge het vijfde lid van dit artikel
bepaalde besluiten vernietigbaar zijn,
zulks uiteindelijk ter beoordeling van
de bevoegde rechtbank. De Raad
acht deze regeling welke belangrijk
afwijkt van de vigerende regeling,
zoals neergelegd in artikel 25,
tweede lid, Wtk'78, tamelijk gecom–
pliceerd en behept met onzeker–
heden. Zo moet de rechter bij
voorbeeld vaststellen of zonder de
aanwezigheid van de gekwalificeerde
deelneming in het beslissingsproces
van de kredietinstelling het besluit
anders zou hebben geluid dan wel
niet zou zijn genomen. Een krachtige
motivering waarom het eenvoudige
systeem van artikel 25, tweede en
achtste lid, van de vigerende wet is
losgelaten en vervangen door de
regeling neergelegd in het
wetsvoorstel is op haar plaats. De
Raad wijst in dit verband op artikel
11, vijfde lid, van de in de aanhef
vermelde Tweede Richtlijn van de
Raad van de Europese Gemeen–
schappen 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 7/780/EEG
(89/646/EEG) (Trc).

c. Artikel 24, zevende lid, van het
wetsvoorstel is van bijzondere
betekenis. Ziet de Raad goed, dan
worden in dit artikellid twee zaken

structuurbeleid per 1 januari 1990 er
nog slechts marginaal van het
bepaalde in de genoemde artikelen
(thans artikel 25 Wtk 1978) gebruik
wordt gemaakt - in de zin dat een
aanvraag voor een verklaring van
geen bezwaar overwegend het
karakter van een kennisgeving zou
hebben gekregen. Daar is evenwel
geen sprake van. ledere aanvraag
wordt telkens door de Bank respec–
tievelijk de Minister van Financiën
ad-hoc beoordeeld op basis van de
in de wet neergelegde criteria.
Voorts bestaan er nog steeds
algemene beleidslijnen waar het het
structuurbeleid betreft ten aanzien
van het bank– en verzekeringswezen
alsmede ten aanzien van deelne–
mingen van banken in niet-financiële
ondernemingen (zie bijvoorbeeld het
«Memorandum inzake het per 1
januari 1990 te voeren structuur–
beleid»),

Ter zake van de suggestie van de
Raad om het gehele structuurbeleid
bij de Bank onder te brengen valt het
volgende op te merken. Vooropge–
steld zij dat alleen het niet-uitge–
voerde onderdeel in artikel 25 Wtk
1978 waarin toetsing aan het
«algemeen belang»-criterium was
voorzien, verband hield met het
streven van toentertijd om voor het
gehele bedrijfsleven te komen tot
een algemene preventieve materiële
toetsing van fusies door de overheid.
Het opnemen in artikel 25 Wtk 1978
van bevoegdheden voor de Minister
van Financiën - met name de toets
aan het «ongewenste ontwikkeling
van het kredietwezen»-criterium - is
toentertijd onderbouwd met het
argument dat fusies binnen en met
de bankensector niet slechts een
bedrijfseconomische maar ook een
algemeen-economische betekenis
hebben. Hiermee wordt naar de
mening van ondergetekende
onderkend dat dergelijke fusies ook
de bredere politieke verantwoorde–
lijkheid van de Minister van
Financiën betreffen en niet alleen de
aan de Bank opgedragen toezicht–
houdende verantwoordelijkheid. Aan
deze notie is in de praktijk ook
duidelijk invulling gegeven. Allereerst
heeft de Minister van Financiën
belangrijke ontwikkelingen van het
structuurbeleid telkens in de vorm
van een memorandum aan de
Tweede Kamer voorgelegd.
Daarnaast heeft de Minister van
Financiën in voorkomend geval de
Tweede Kamer van tevoren op de
hoogte gesteld van belangrijke
fusies. Gelet op hetgeen onder dit
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geregeld. In de eerste plaats de
situatie welke zich voordoet indien,
nadat de verklaring van geen
bezwaar is afgegeven, omstandig–
heden bekend worden liggende in de
periode voorafgaande aan het
verlenen van de verklaring van geen
bezwaar die, zo zij bekend waren
geweest, geleid zouden hebben tot
het weigeren van die verklaring. Het
is duidelijk dat er dan alle aanleiding
is de verklaring van geen bezwaar in
te trekken of naderhand nog van
nadere voorwaarden te voorzien.

De tweede zaak betreft bepaalde
ongewenst geachte gebeurtenissen,
omstandigheden en feiten die
optreden nadat een verklaring van
geen bezwaar is verkregen. De
mogelijkheid bestaat dan de
verklaring van geen bezwaar
naderhand te wijzigen of zelfs in te
trekken. De Raad leidt uit de voorge–
stelde buitengewoon ingewikkelde
wettekst af dat bij de toepassing van
het artikellid geen wijziging van te
hanteren normen bij minister en
Bank een rol zal spelen.

Uw minister dan wel de Bank
krijgen overigens met dit artikel een
bijzonder moeilijke opdracht. Met
het verstrijken van de tijd wordt het
nagenoeg onmogelijk deze opdracht
uit te voeren. De Raad acht het ter
wille van de duidelijkheid van groot
belang dat op overtuigende wijze
wordt aangetoond dat hier sprake is
van hanteerbare regelgeving,
alsmede dat methoden beschikbaar
zijn waarvan de autoriteiten zich
zullen gaan bedienen om deze regel–
geving met succes in de praktijk toe
te passen.

De Raad vraagt in dit verband nog
aandacht voor een aantal punten,
allereerst naar aanleiding van alinea
5.86 van de memorie van toelichting,
die betrekking heeft op artikel 24,
zesde en zevende lid, van het
wetsvoorstel. De Raad leest daar dat
«(de) preventieve werking van deze
extra mogelijkheden (er toe) leidt,
dat het niet steeds noodzakelijk zal
zijn al bij het verlenen van een
verklaring van geen bezwaar beper–
kingen te stellen of voorschriften te
verbinden...».

Het college meent evenwel dat de
instantie die de verklaring van geen
bezwaar moet afgeven niet op deze
preventieve werking mag vertrouwen
in de zin dat, als het alsnog nodig
zou blijken nadere voorschriften te
geven of beperkingen te stellen,
zulks altijd nog kan en dat de
verklaring van geen bezwaar achteraf
altijd nog kan worden ingetrokken.

punt naar aanleiding van de diverse
opmerkingen van de Raad naar voren
is gebracht, meent ondergetekende
dat er - nog los van het feit dat het
structuurbeleid ingeval van het struc–
tuurbeleid bank/verzekeringswezen
niet alleen het bankwezen betreft -
geen aanleiding is om het structuur–
beleid bij de Bank onder te brengen.

3b. De Raad is van mening dat een
krachtige motivering op haar plaats
is waarom het eenvoudige systeem
van artikel 25, tweede en achtste lid,
Wtk 1978 is losgelaten en is
vervangen door de regeling die is
neergelegd in artikel 23, eerste en
vijfde lid, Wtk 1992. De Raad acht
deze regeling tamelijk gecompliceerd
en behept met onzekerheden. Het
systeem in de Wet toezicht krediet–
wezen 1978, waarnaar de Raad
verwijst, betreft niet artikel 25,
tweede en achtste lid, maar artikel
25, tweede en negende lid. Artikel
25, achtste lid, Wtk 1978 heeft
alleen maar betrekking op hande–
lingen als bedoeld in het eerste lid
van dat artikel. Artikel 25, negende
lid, Wtk 1978 verbindt nietigheid aan
handelingen als bedoeld in het
tweede lid, die zijn verricht zonder
verklaring van geen bezwaar of in
strijd met aan die verklaring
verbonden voorwaarden, tenzij
alsnog een verklaring van geen
bezwaar wordt afgegeven. Naar het
oordeel van ondergetekende is het
deze bestaande bepaling die in
diverse opzichten met onzekerheden
is behept. Zo bestaat bijvoorbeeld
onzekerheid over de vraag met
ingang van welk tijdstip bij het
alsnog afgeven van een verklaring
van geen bezwaar de nietigheid
wordt of kan worden opgeheven.
Ook is het in het algemeen voor
betrokkenen niet duidelijk in
hoeverre uitgebrachte stemmen op
de aandelen in een kredietinstelling
nietig zijn; dit laatste is met name
van belang indien de desbetreffende
stemmen van beslissende invloed
zijn geweest op een genomen
beslissing. Voorts laat de bepaling in
het midden hoe met de gevolgen van
gebleken nietigheid moet worden
omgegaan. Tegen deze achtergrond
wordt het noodzakelijk geoordeeld in
de Wet toezicht kredietwezen 1992
de gevolgen van het uitoefenen van
zeggenschap in een kredietinstelling
zonder verklaring van geen bezwaar
of in strijd met de aan de verklaring
verbonden beperkingen beter te
regelen. Daarbij is aangesloten bij de
systematiek van het Burgerlijk
Wetboek en is bepaald, dat een
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Dat achteraf intrekken is voorts een
nogal bezwarende bevoegdheid; zo
zij er bij voorbeeld toe leidt dat de
houder van een deelneming deze
moet verkopen, kunnen voor hem
aanzienlijke problemen ontstaan
evenals voor de kredietinstelling zelf.

Het hier vermelde repressieve
toezicht tast voorts de rechtsze–
kerheid ernstig aan. Noch de houder
van de deelneming noch de krediet–
instelling waarin wordt deelgenomen
- en er kan zelfs sprake zijn van een
deelneming van 100%- kunnen
steeds vermoeden wanneer «zich
met betrekking tot een verleende
verklaring van geen bezwaar omstan–
digheden voordoen of feiten bekend
worden» welke alsnog tot het
intrekken van een eenmaal verleende
verklaring van geen bezwaar dan wel
tot het alsnog toevoegen van
voorschriften of beperkingen zouden
kunnen leiden. Daarbij wijst het
college op de vaagheid van de
criteria die in het voorgestelde artikel
24, zevende lid, onder a en b, zijn
opgenomen. Bovendien laten niet
alle handelingen waarvoor een
verklaring van geen bezwaar is
afgegeven zich naderhand terug–
draaien, bij voorbeeld die hande–
lingen bedoeld in het eerste lid,
onderdelen a, c en d, van artikel 22
van het wetsvoorstel.

De Raad beveelt aan om in de
memorie van toelichting aan deze
punten aandacht te besteden en zo
mogelijk een minder belastende
regeling in de wet op te nemen,
althans daarin duidelijker weer te
geven wanneer en onder welke
voorwaarden op een eenmaal
gegeven verklaring van geen
bezwaar kan worden teruggekomen.

d. Het college wijst er in
aansluiting hierop nog op dat de
voorgestelde wettekst (artikel 24)
evenals de Wtk'78 spreekt van «door
Onze Minister bepaalde gevallen»
waarin de bevoegdheid van Uw
minister aan de Bank kan worden
overgedragen. In de memorie van
toelichting zou ingegaan moeten
worden op de vraag of van een
dergelijke delegatiebevoegdheid
gebruik is gemaakt en aan welke
gevallen thans gedacht moet
worden.

e. Wat het protocol betreft, acht
het college het wenselijk dat te zijner
tijd een wettelijke regeling tot stand
gebracht wordt over de in dit
protocol neergelegde materie.

besluit dat door de hier bedoelde
zeggenschap is tot stand gekomen,
vernietigbaar is. In geval van een
dergelijk vernietigbaar besluit zal de
Minister van Financiën, of namens
deze de Bank, tot vordering tot
vernietiging overgaan indien de
zeggenschap waar het hier om gaat,
is uitgeoefend in strijd met de in de
wet neergelegde toetsingscriteria.
Voor vernietiging is alleen dan
aanleiding indien het besluit zonder
de desbetreffende zeggenschap
anders zou hebben geluid of niet zou
zijn genomen. De rechterlijke
instantie die bevoegd is de vernie–
tiging uit te spreken zal - mede aan
de hand van de notulen van de
vergadering - moeten vaststellen of
de desbetreffende zeggenschap van
beslissende invloed is geweest.
Voorts is voorzien dat deze rechter–
lijke instantie voor zover nodig de
gevolgen van de vernietiging regelt.

Naar het oordeel van ondergete–
kende is de in artikel 23, vijfde lid,
Wtk 1992 voorgestelde regeling
evenwichtig en passend in het kader
van artikel 11, vijfde lid, Tcr.

3c. De Raad constateert dat in
artikel 24, zevende lid, Wtk 1992
onder meer wordt geregeld dat een
verklaring van geen bezwaar kan
worden gewijzigd of ingetrokken
indien bepaaïde ongewenst geachte
gebeurtenissen, omstandigheden en
feiten optreden of bekend worden,
nadat een verklaring van geen
bezwaar is verkregen. De strekking
van artikel 24, zevende lid, Wtk 1992
is dat een verklaring van geen
bezwaar (vvgb) kan worden
gewijzigd of ingetrokken indien zich
later omstandigheden voordoen of
feiten bekend worden die bij het
nemen van de beslissing omtrent het
verlenen van een verklaring van geen
bezwaar relevant zouden zijn
geweest. De achterliggende
overweging bij het formuleren van
deze bevoegdheid is primair geweest
om in de Wet toezicht kredietwezen
1992 te expliciteren dat de
wgb-verlenende instantie ook
bevoegd is om een eenmaal
verleende verklaring te wijzigen of, in
het uiterste geval, zelfs in te trekken.
Te meer daar een vvgb-plichtige
handeling niet alleen op het moment
van, maar veelal juist in de periode
na die handeling - met het oog op
de beoordelingscriteria in de
artikelen 22, 23 en 24 Wtk -
gevolgen heeft of zou kunnen
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hebben met betrekking tot de
betrokken kredietinstelling, kan het
in voorkomend geval noodzakelijk
worden geacht om door middel van
deze bevoegdheid corrigerend op te
treden. In dat verband wordt ook
gewezen op artikel 11, vijfde lid, Tcr
waarin wordt bepaald dat ingeval
een houder van een gekwalificeerde
deelneming in een kredietinstelling
na verloop van tijd een zodanige
invloed op de kredietinstelling blijkt
te hebben dat een gezond en
prudente bedrijfsvoering wordt
belemmerd, er passende maatre–
gelen moeten kunnen worden
getroffen om aan die situatie een
einde te maken. Een dergelijke wijzi–
gings– of intrekkingsbevoegdheid
voor een gegeven beschikking is
geen novum. Verwezen kan worden
naar onder meer artikel 12, zevende
lid, onder c, van de Wet effecten–
handel, artikel 14, eerste lid, onder c,
van de Wet toezicht effectenverkeer
en artikel 25 van de Wet toezicht
beleggingsinstellingen. Wel is het zo
dat de aanpassing van het bepaalde
in artikel 24, zevende lid, Wtk 1992
aan de systematiek van de artikelen
22 en 23 Wtk 1992 heeft geleid tot
een enigszins ingewikkelde formu–
lering. Het moge voor zich spreken
dat het hanteren van de wijzigings–
of intrekkingsbevoegdheid in artikel
24, zevende lid, Wtk 1992 - net als
die in de artikelen 22, vierde lid, en
23, vierde lid, Wtk 1992 - afhan–
kelijk zal zijn van de omstandigheden
die zich in een bepaalde casus
aandienen. In sommige gevallen zal
het nemen van vérstrekkende corri–
gerende maatregelen moeilijk zijn; in
andere gevallen kan het treffen van
dergelijke maatregelen heel wel
doenlijk zijn. Ondergetekende meent
dat - naast dat de onderhavige
bevoegdheden in de praktijk van nut
zullen blijken te zijn - deze bevoegd–
heden ook steeds in redelijkheid
zullen worden toegepast. De Raad
gaat er met betrekking tot de
bevoegdheid in artikel 24, zevende
lid, Wtk 1992 voorts van uit dat bij
de toepassing daarvan geen
wijziging van te hanteren normen
een rol zal spelen. Hier heeft de
Raad gelijk dat de «omstandig–
heden» en «feiten» waar artikel 24,
zevende lid, Wtk 1992 van spreekt,
betrekking zullen hebben op de
vvgb-plichtige dan wel de betrokken
kredietinstelling. Uit de tekst van
artikel 24, zevende lid, Wtk 1992 kan
worden opgemaakt dat wijziging van
te hanteren normen geen aanleiding
kan geven tot het wijzigen of
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intrekken van een verleende
verklaring van geen bezwaar. Dit
neemt niet weg dat de ervaring leert
dat de inzichten op basis van de
beoordelingscriteria «gezond
bankbeleid» en «ongewenste ontwik–
keling van het kredietwezen» aan
wijziging onderhevig zijn en dat
daarmee de met die inzichten
samenhangende normen in de loop
van de tijd kunnen veranderen. Ook
in dat geval zou - met name in de
sfeer van het wijzigen van aan een
verklaring van geen bezwaar
gestelde beperkingen of verbonden
voorschriften - van een met artikel
24, zevende lid, Wtk 1992 verge–
lijkbare bevoegdheid gebruik moeten
kunnen worden gemaakt. Een
voorbeeld uit de praktijk moge illu–
streren dat bedoelde, met artikel 24,
zevende lid, Wtk 1992 vergelijkbare
bevoegdheid noodzakelijk kan zijn. In
de periode dat met het structuur–
beleid bank-/verzekeringswezen een
generieke scheiding van beide
sectoren werd beoogd, werd aan een
verklaring van geen bezwaar ex
artikel 25, tweede lid, Wtk 1978 de
zogenaamde structuurvoorwaarde
verbonden. Deze voorwaarde hield in
dat de houder van de verklaring -
een (groot)aandeelhouder in een
bank - in Nederland geen activiteiten
mocht ontplooien die strijdig met het
structuurbeleid zouden zijn. Toen de
inzichten ter zake van het structuur–
beleid bank-/verzekeringswezen
veranderden, kwam de noodzaak
voor een dergelijke voorwaarde te
vervallen. Ook ingeval er sprake is
van een wijziging van de normen is
er dus een noodzaak om van een
wijzigingsbevoegdheid gebruik te
kunnen maken.

Het moge voor zich spreken dat
wanneer nieuwe inzichten leiden tot
wijziging van het beleid c.q.
strengere normen, dit voor
vvgb-houders zal betekenen hetzij
dat hen een redelijke periode wordt
gelaten om naar de nieuwe situatie
c.q. normen toe te groeien, hetzij dat
bestaande situaties waarvoor een
vvgb is verleend, worden geëer–
biedigd. De Raad is van mening dat
het bepaalde in artikel 24, zevende
lid, Wtk 1992 een bijzonder moeilijke
opdracht is. Omwille van de duide–
lijkheid acht de Raad het van groot
belang dat op overtuigende wijze
wordt aangetoond dat hier sprake is
van hanteerbare regelgeving. Ook
zou de Raad graag willen weten
welke methoden beschikbaar zijn om
deze regelgeving met succes in de
praktijk toe te passen. Hier zij

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 665, B 15



vooropgesteld dat, als gezegd,
vergelijkbare wijzigings– of intrek–
kingsbevoegdheden elders reeds
worden gebezigd.

Met betrekking tot het vvgb-stelsel
hecht ondergetekende er niettemin
aan het volgende onder de aandacht
te brengen.

In de eerste plaats is het zo dat op
het moment dat voor een bepaalde
handeling een verklaring van geen
bezwaar wordt aangevraagd, de
desbetreffende aanvrager aan
bepaalde normen dient te voldoen.
Voor zover het van belang is dat de
aanvrager aan die normen blijft
voldoen, zullen zij ook vertaald
worden naar aan de verklaring te
verbinden beperkingen of
voorschriften. Naar verwachting zal
het dan voornamelijk gaan om
voorschriften die met het «gezond
bankbeleid»-criterium samenhangen.
Ter illustratie wordt verwezen naar
de alinea's 5.83 en 5.84 van de
memorie van toelichting en
paragraaf 4 van het Protocol. De
bedoelde voorschriften zullen deels
het karakter van een materieel
vereiste hebben en deels van een
informatieverplichting. Aldus bestaan
er de nodige waarborgen dat de
autoriteiten met regelmaat bepaalde
informatie krijgen aangeleverd welke
telkens aan vooraf bekende normen
kan worden getoetst.

In de tweede plaats is het zo dat
de autoriteiten meer in het algemeen
over relevante informatie kunnen
komen te beschikken. Onder meer
wordt gewezen op de in artikel 54
Wtk 1992 neergelegde informatie–
inwinningsbevoegdheden van de
Bank die specifiek ten behoeve van
het vvgb-stelsel zijn opgenomen
alsmede de informatie-inwinningsbe–
voegdheden van de Bank uit hoofde
van de artikelen 52 en 53 Wtk 1992.
Ook hierdoor kunnen de «omstandig–
heden» en «feiten» als bedoeld in
artikel 24, zevende lid, Wtk 1992
aan het licht komen. Aldus is onder–
getekende er van overtuigd dat de
autoriteiten voldoende middelen ter
beschikking staan om waar nodig het
bepaalde in artikel 24, zevende lid,
Wtk 1992 succesvol te hanteren.

De Raad meent voorts dat bij het
verlenen van een verklaring van geen
bezwaar er niet op de preventieve
werking van artikel 24, zevende lid,
Wtk 1992 mag worden vertrouwd in
de zin dat, als het alsnog nodig
mocht blijken nadere voorschriften
te geven of beperkingen te stellen,
zulks altijd nog kan en dat de
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verklaring van geen bezwaar achteraf
altijd nog kan worden ingetrokken.
Ondergetekende begrijpt het betoog
van de Raad zo dat het moment van
eerste aanvraag het meest belang–
rijke beoordelingsmoment bij het
verlenen van verklaringen van geen
bezwaar behoort te zijn. Hiermee
wordt ten volle ingestemd. Het ligt
niettemin voor de hand dat er van
het bestaan van de bevoegdheden in
artikel 24, zesde en zevende lid, Wtk
1992 een zekere preventieve werking
zal uitgaan. Overigens is de desbe–
treffende alinea 5.86 in de memorie
van toelichting verduidelijkt. In dat
verband noemt de Raad het achteraf
intrekken van een verklaring van
geen bezwaar een nogal bezwarende
bevoegdheid. Hierover is in de
memorie van toelichting reeds
opgemerkt dat het intrekken van een
verklaring van geen bezwaar naar
verwachting in de praktijk gestalte
zal krijgen door aan de verleende
verklaring van geen bezwaar steeds
stringentere beperkingen te stellen
en voorschriften te verbinden -
waaronder een beperking van de
geldigheid van de verklaring van
geen bezwaar in de tijd. Een en
ander zal zodanig vorm krijgen dat,
enerzijds, de wgb-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.
Naar de mening van ondergetekende
kan het intrekken van een verklaring
van geen bezwaar aldus op een
evenwichtige wijze geschieden. De
Raad meent dat het repressieve
karakter van het ingevolge artikel 24,
zevende lid, Wtk 1992 uitgeoefende
toezicht de rechtszekerheid ernstig
aantast. Daarbij gaat de Raad er van
uit dat noch de vvgb-houder noch de
betrokken kredietinstelling kunnen
weten wanneer zich met betrekking
tot een verleende verklaring van
geen bezwaar omstandigheden
voordoen of feiten bekend worden
die tot wijziging of intrekking van de
verklaring zouden kunnen leiden.
Dienaangaande meent ondergete–
kende dat er waarborgen bestaan, op
grond waarvan mag worden gecon–
cludeerd dat de rechtszekerheid niet
in het gedrang komt.

Ten eerste is reeds naar voren
gekomen dat bepaalde vereisten
waaraan een vvgb-plichtige blijvend
moet voldoen, in de vorm van aan
een verklaring te verbinden
voorschriften voor betrokkene(n)
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kenbaar zijn. Daarbij ligt het in het
voornemen dergelijke voorwaarden,
indien deze meer in het algemeen
gelden - bijvoorbeeld zoals in het
geval van het Protocol –, op
voorhand openbaar te maken. Ten
tweede is het gebruikelijk dat de
Minister van Financiën en/of de Bank
(en in voorkomend geval de Verzeke–
ringskamer) het (structuur-)beleid
dat op basis van het vvgb-stelsel
wordt gevoerd, naar buiten toe
uitdragen. Daarbij vindt in de regel
ook overleg met de representatieve
organisaties van het bankwezen (en
in voorkomend geval van het verze–
keringswezen) plaats.

De Raad merkt tenslotte op dat
niet alle handelingen als bedoeld in
de artikel 22, eerste lid, en 23,
eerste lid, Wtk 1992 zich naderhand
laten terugdraaien. Ondergetekende
is het eens met de Raad dat
bepaalde handelingen moeilijk door
het intrekken van een verklaring van
geen bezwaar zijn terug te draaien.
Daarbij gaan de gedachten met
name uit naar de in artikel 22, eerste
lid, onder a, c en e, Wtk 1992
genoemde handelingen. In die
gevallen ligt het derhalve niet voor
de hand dat van de intrekkingsbe–
voegdheid gebruik zal worden
gemaakt. Bij zulke handelingen is het
eerder denkbaar dat in voorkomend
geval een verklaring van geen
bezwaar wordt aangepast.

3d. De Raad wijst erop dat artikel
24 Wtk 1992, evenals in artikel 25
Wtk 1978, spreekt van «door Onze
minister bepaalde gevallen» waarin
de bevoegdheid van de Minister van
Financiën aan de Bank kan worden
overgedragen. De Raad geeft in
overweging in de memorie van
toelichting in te gaan op de vraag of
van een dergelijke «delegatiebe–
voegdheid» gebruik is gemaakt, en
aan welke gevallen thans gedacht
moet worden. Vooropgesteld zij dat
hier geen sprake is van delegatie,
zoals de Raad meent, maar - evenals
in de Wet toezicht kredietwezen
1978 - van mandaat, immers de
bevoegdheid wordt uitgeoefend
namens de Minister van Financiën. In
de praktijk is hier gebruik van
gemaakt. In de memorie van
toelichting (alinea 9.24a) is aange–
geven om welke gevallen het met
name gaat.

3e. De Raad acht het wenselijk
dat te zijner tijd een wettelijke
regeling tot stand wordt gebracht
over de in het Protocol neergelegde
materie. Ter zake merkt ondergete–
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kende op dat het Protocol afspraken
tussen de Bank en de Verzekerings–
kamer betreft over de advisering van
deze toezichthouders omtrent de aan
- door de Minister van Financiën ex
artikel 25 Wtk 1978 respectievelijk
artikel 81 Wtv te verlenen - verkla–
ringen van geen bezwaar te
verbinden voorwaarden. Deze
afspraken zien voornamelijk op de
wijze waarop een concern, met
zowel bank– als verzekeringsactivi–
teiten, betrokken kan worden in het
toezicht op de tot dat concern
behorende, onder toezicht van de
Bank respectievelijk van de Verzeke–
ringskamer staande banken en verze–
keringsmaatschappijen. Daarbij is
voorzien dat afhankelijk van de aard
van het bank-/verzekeringsconcern -
primair bankkarakter of primair
verzekeringskarakter of een
gemengd bank-/verzekeringskarakter
(een en ander te meten aan de
verhouding tussen de bancaire en de
verzekeringsonderdelen) - verschil–
lende voorwaarden zullen worden
geadviseerd. De bedoelde
voorwaarden maken het mogelijk het
bank-/verzekeringsconcern, inclusief
de al dan niet onder toezicht staande
top-holding en de niet onder enig
toezicht vallende concernonderdelen,
met name door middel van het
verschaffen van informatie aan de
beide toezichthouders, periodiek bij
het toezicht op de onder toezicht
staande banken en verzekeraars te
betrekken. In dit verband wordt met
het betrekken bij het toezicht
bedoeld dat beide toezichthouders
zich met de verschafte informatie
een beeld kunnen vormen van de
ontwikkelingen en verhoudingen
binnen het gehele concern. Mocht
het bedoelde beeld daartoe
aanleiding geven, dan voorziet het
Protocol in bepaalde overlegproce–
dures. Ingeval de toezichthouders
met het oog op de ingevolge de Wet
toezicht kredietwezen 1978 respec–
tievelijk de Wet toezicht verzeke–
ringsbedrijf te beschermen belangen
maatregelen willen treffen, dan
zullen dergelijke maatregelen zich
uitsluitend kunnen richten op de
onder toezicht staande banken
respectievelijk verzekeraars. Daarbij
zulien de Bank respectievelijk de
Verzekeringskamer zich baseren op
reeds bestaande bevoegdheden in
genoemde wetten.

Het Protocol betreft dus in wezen
een aantal afspraken omtrent de
wijze waarop van bestaande wette–
lijke bevoegdheden gebruik zal
worden gemaakt; als zodanig wijzigt
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4. De Raad wil vervolgens nog een
aantal meer specifieke onderwerpen
naar voren brengen.

a. Considerans

Nu het voorstel er niet alleen toe
dient de Tcr in de Nederlandse wet–
en regelgeving te implementeren,
doch ook om daar waar te toezicht–
praktijk daartoe aanleiding heeft
gegeven de wet te herzien, verdient
het aanbeveling de considerans aan
te passen.

b. Artikel 1, eerste lid, onderdeel a

De definitie van kredietinstel–
lingen, zoals gegeven in artikel 1,
eerste lid, onderdeel a, kan de Raad
niet geheel bevredigen. Volgens
algemeen spraakgebruik zijn opvor–
derbare gelden gelden die elk
ogenblik zonder verdere aanzegging
opgevorderd kunnen worden. Maar
alle kredietinstellingen die onder de
werking van de wet vallen, hebben
als passief gelden die niet terstond
opvorderbaar zijn, zoals obligatiele–
ningen, termijndeposito's,
zogenaamde bankbrieven en achter–
gestelde leningen.

De Raad is van mening dat op
eenvoudige wijze aan dit bezwaar in
de tekst van het genoemde artikelon–
derdeel tegemoet kan worden
gekomen. De Raad wijst in dit
verband op de tekst van de Eerste
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 kredietinstel–
lingen (77/780/EEG) (Ecr) waar
gesproken wordt van «deposito's of
van andere terugbetaalbare gelden»;
ook verwijst het college hier naar

het Protocol niets aan bestaande
toezichtsverantwoordelijkheden en
–bevoegdheden. Ondergetekende
ziet dan ook geen noodzaak om,
zoals de Raad suggereert, hetgeen in
het Protocol is afgesproken in een
wettelijke regeling vast te leggen.
Wel wordt er volledigheidshalve op
gewezen dat voor de uitvoering van
het Protocol, met name betreffende
de informatie-uitwisseling tussen
toezichthouders en het vvgb-stelsel,
in de Wet toezicht kredietwezen
1992 een bredere wettehjke basis is
gecreëerd (zie alinea 5.97 van de
memorie van toelichting).

4a. Volgens de Raad verdient het,
nu de Wet toezicht kredietwezen
1992 er niet alleen toe dient de
Tweede coördinatierichtlijn in de
Nederlandse wet– en regelgeving te
implementeren, maar ook om daar
waar de toezichtspraktijk daartoe
aanleiding heeft gegeven de wet te
herzien, aanbeveling de considerans
dienovereenkomstig aan te passen.
De considerans is conform de
aanbeveling van de Raad aangepast.

4b. De Raad constateert dat alle
kredietinstellingen die onder de
werking van de wet vallen als passief
ook gelden hebben die niet terstond
opvorderbaar zijn, zoals obligatiele–
ningen, termijndeposito's,
bankbrieven en achtergestelde
leningen. De Raad adviseert in dit
verband de woorden «opvorderbare
gelden» in de definitie van kredietin–
stelling in artikel 1, eerste lid,
onderdeel a, Wtk 1992 conform de
Eerste coördinatierichtlijn te
vervangen door de zinsnede
«deposito's of van andere terugbe–
taalbare gelden». Het uitgangspunt
van de Raad dat «opvorderbaar»
alleen «direct opvorderbaar» is, is
niet juist. In artikel 1, eerste lid,
onder a, Wtk 1992 is het begrip
«opvorderbare gelden» in neutrale
zin gebruikt. Naar het oordeel van
ondergetekende zijn ook op termijn
opvorderbare gelden «opvorderbare
gelden» in de zin van die bepaling.
Naar aanleiding van de opmerkingen
van de Raad lijkt het ondergetekende
evenwel wenselijk de definitie van
kredietinstelling in artikel 1, eerste
lid, onder a, Wtk 1992 aan te passen
door vóór «opvorderbare gelden» toe
te voegen: al dan niet op termijn.

4c. De Raad merkt op dat in de
definitie van bijkantoor in artikel 1,
eerste lid, onder k, Wtk 1992 niet
zoals in artikel 1, sub 3, Tcr de
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artikel 18, eerste lid, van het
wetsvoorstel.

c. Artikel 1, eerste lid, onderdeel k

In de definitie van bijkantoor is
niet de eis van artikel 1, onder 3, Tcr
opgenomen dat het «rechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk de hande–
lingen verrichten die eigen zijn aan
de werkzaamheden van een krediet–
instelling». De begripsomschrijving
ware in die zin aan te vullen dan wel
ware hierop in de toelichting in te
gaan.

d. Artikel 1, eerste lid, onderdeel m

De definitie van gekwalificeerde
deelneming gaat uit van een belang
van meer dan vijf procent (aandelen–
kapitaal dan wel stemrechten). De in
artikel 1, onder 10, Tcr opgenomen
definitie gaat daarentegen uit van
een percentage van tien of meer.

Nu de negende overweging van de
Tcr een Lid-Staat van herkomst de
bevoegdheid geeft om in een aantal
gevallen strengere regels te geven
en daaronder niet de definitiebepa–
lingen vallen, lijkt een van de Tcr
afwijkend percentage niet juist.

De memorie van toelichting is
voorts niet overtuigend waar zij de
«5 procent» verdedigt: «het verschil
in percentage (heeft) in de praktijk
materieel nauv\/elijks betekenis»
(alinea 5.78). De Raad heeft zich
afgevraagd waarom dan niet wordt
aangesloten bij het percentage van
de Tcr. Daarbij komt nog als negatief
aspect dat het percentage van vijf
een verstoring van de concurrentie–
verhoudingen tot gevolg kan hebben,
zoals overigens al in genoemde
alinea wordt geconstateerd. Ook de
in alinea 4.13 opgenomen motivering
- de «goede ervaringen» die zijn
opgedaan met het percentage van
vijf en de «voortschrijdende schaal–
vergroting van het bedrijfsleven» -
overtuigt de Raad niet. De «goede
ervaringen» zullen - gezien het
vorenstaande - óók met een
percentage van tenminste tien
kunnen worden opgedaan en de
«voortschrijdende schaalvergroting»
is ook bij kredietinstellingen te
vinden. Al met al lijkt het beter - ook
uit een oogpunt van harmonisatie
van regelgeving - te kiezen voor het
percentage van tenminste tien uit de
Tcr.

e. Artikel 1, derde en vierde lid

Artikel 1, derde en vierde lid,
bevatten een zodanige bepaling dat

zinsnede «rechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk de handelingen verricht
die eigen zijn aan de werkzaamheden
van een kredietinstelling» is
opgenomen. De reden dat deze
zinsnede niet in de definitie van
bijkantoor is opgenomen is dat de
definitie nu zowel voor bijkantoren
van kredietinstellingen als voor
bijkantoren van financiële instel–
lingen kan worden gehanteerd. In dat
verband wordt met name naar de
artikelen 15, eerste lid, 29, eerste lid,
aanhef, 36, 46, eerste lid, aanhef, en
48, eerste lid, aanhef, Wtk 1992
verwezen. Deze bepalingen zijn
zodanig geformuleerd dat 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 krediet–
instelling» onderscheidelijk de
betrokken financiële instelling. Aldus
betreffen de artikelen 15, 29 en 36
Wtk 1992 het uitoefenen door
middel van een bijkantoor van het
bedrijf van kredietinstelling, terwijl
de artikelen 46 en 48 Wtk 1992 het
uitoefenen door middel van een
bijkantoor van het door de financiële
instelling in de Lid-Staat van
vestiging uitgeoefende bedrijf. De
memorie van toelichting is in dit
opzicht verduidelijkt.

4d. De Raad merkt op dat de
definitie van gekwalificeerde
deelneming in artikel 1, eerste lid,
onder m, Wtk 1992 uitgaat van een
belang van meer dan 5 procent,
terwijl de definitie in artikel 1, sub
10, Tcr uitgaat van 10 of meer
procent. Ter zake meent de Raad uit
de 9de considerans bij de Tweede
coördinatierichtlijn op te maken dat
de bevoegdheid van een Lid-Staat
van herkomst om aan de aldaar
onder toezicht staande kredietinstel–
lingen strengere eisen op te leggen
zich niet uitstrekt tot definitiebepa–
lingen. Deze interpretatie van de
Tweede coördinatierichtlijn - en de
door de bankenrichtlijnen bewerk–
stelligde minimumharmonisatie - is
te beperkt. Meer in het algemeen wil
ondergetekende op deze plaats
onderstrepen dat èén van de wezen–
lijke kenmerken van minimumharmo–
nisatie (in tegenstelling tot volledige
harmonisatie) juist is dat een
Lid-Staat van herkomst in alle
opzichten aan kredietinstellingen met
hun hoofdzetel in die Lid-Staat
strengere toezichtvereisten kan
opleggen. De Lid-Staat van herkomst
dient er ingevolge de bankenricht–
lijnen slechts zorg voor te dragen dat
de door hem opgelegde vereisten
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de indruk wordt gewekt dat de Bank
dan wel de minister met betrekking
tot de bedoelde instellingen een
beleidsmarge heeft. De memorie van
toelichting evenwel vermeldt in
alinea 3.14 dat er reden is dat de
financiële instellingen waarover deze
alinea handelt «niet als kredietinstel–
lingen in de zin van deze wet worden
beschouwd». De Raad meent dat de
tekst van artikel 1, derde en vierde
lid, in die zin moet worden
aangepast, mede gelet op artikel 2,
tweede lid, Tcr en de tweede
overweging van de Tcr.

Het valt voorts niet in te zien
waarom in de artikelleden 3 en 4 niet
de omschrijving kan worden
opgenomen die in de toelichting met
betrekking tot de bedoelde financiële
instellingen wordt gegeven,
aangevuld met de bepaling dat zij
niet onder de werking van de wet
vallen. In elk geval is de bevoegdhe–
denregeling, zoals neergegelegd in
artikel 1, derde en vierde lid, tussen
de Bank en Uw Minister niet zonder
meer vanzelfsprekend. In de
memorie van toelichting wordt over
de zin hiervan niet gesproken. Ter
vereenvoudiging van het toeziende
apparaat beveelt de Raad aan zoveel
mogelijk de Bank te belasten met
beslissingen van deze aard.

f. Artikel 8, tweede lid

In dit lid wordt geregeld dat de
Bank kan besluiten een vergunning
niet te verlenen, indien zij «gronden
heeft om aan te nemen» dat de
vergunning is aangevraagd om zich
te onttrekken aan de wet– of regel–
geving inzake het toezicht op het
kredietwezen in een andere
Lid-Staat. Dit komt niet overeen met
de achtste overweging bij de Tcr.
Daarin staat - onder meer - dat deze
onttrekkingen «ondubbelzinnig»
moeten «blijken». De memorie van
toelichting bewandelt in alinea 5.31
een tussenweg: indien de Bank ervan
overtuigd is dat de vergunningaan–
vrager slechts beoogt zich te
onttrekken aan wettelijke regelingen,
kan zij besluiten de vergunning niet
te verlenen. Dat met het voorge–
stelde artikel 8, tweede lid, invulling
wordt gegeven aan de considerans
bij de Tcr, zoals in alinea 5.31 wordt
gesteld, is dus slechts ten dele juist.
Een nauwkeuriger afstemming van
de tekst van het artikel op de Tcr dan
wel een nadere toelichting is op haar
plaats.

ten minste op het geharmoniseerde
minimumniveau liggen. Met
betrekking tot de definitie van
gekwalificeerde deelneming in artikel
1, sub 10, Tcr wordt er op gewezen
dat deze slechts in dienst staat van
de vereisten in de artikelen 5, 11 en
12 Tcr. (Voor de goede orde wordt
met betrekking tot artikel 12 Tcr
verwezen naar alinea 4.24 van de
memorie van toelichting.) De
definitie maakt het namelijk mogelijk
de bedoelde vereisten korter en
eenvoudiger te formuleren. Wel
moet worden onderkend dat de
definitie van gekwalificeerde
deelneming in artikel 1, sub 10, Tcr
het aanknopingspunt is van - en dus
een wezenlijk deel vormt van - de
onderhavige toezichtvereisten.
Inzoverre de 9de considerans bij de
Tweede coördinatierichtlijn stelt «dat
de Lid-Staat van herkomst tevens
strengere regels dan die van de
artikelen 4, 5, 11, 12 en 16 van
toepassing kan verklaren ten aanzien
van kredietinstellingen waaraan door
zijn eigen bevoegde autoriteiten
vergunning is verleend» strekt dat
zich dus ook uit tot de definitie van
gekwalificeerde deelneming.

Voorts acht de Raad de memorie
van toelichting (in het bijzonder de
alinea's 4.13 en 5.78) waar deze de
«5 procent» verdedigt niet
overtuigend. De Raad beveelt dan
ook aan om te kiezen voor het
percentage van ten minste 10
procent uit de Tweede coördinatie–
richtlijn. Mede deze aanbeveling van
de Raad heeft er toe geleid dat
ondergetekende het gebruik van het
percentage van 5 procent opnieuw
heeft overwogen. Bij nader inzien is
besloten het percentage van 5
procent slechts ingeval van deelne–
mingen in kredietinstellingen als
bedoeld in de artikelen 8, eerste lid,
onder d, en 23, eerste lid, Wtk 1992
te blijven hanteren. De reden
daarvoor is dat het gelet op het
voorkomen van een ongewenste
invloed op het «gezond bankbeleid»
van de betrokken kredietinstelling -
en mede vanwege de goede
ervaringen in de toezichtpraktijk en
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
kredietinstelling. Aangezien deelne–
mingen van kredietinstellingen in
andere ondernemingen of instel–
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g. Artikel 9, tweede lid

In dit lid dat ontleend is aan artikel
9, tweede lid, Wtk'78 is in afwijking
daarvan niet de verwijzing naar de
artikelen 140 onderscheidenlijk 250
van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek (BW) opgenomen. Nu in
het tweede lid van beide laatstge–
noemde artikelen de taak van de
Raad van commissarissen wordt
omschreven, lijkt het van belang
bedoelde verwijzing alsnog op te
nemen.

h. Artikel 10

Artikel 10 schrijft een
minimum-bedrag aan eigen
vermogen voor waarover kredietin–
stellingen dienen te beschikken, te
weten vijf miljoen Ecu, blijkens de
Tcr. Het is de Raad niet duidelijk
waarom dit bedrag niet in de
wettekst kan worden opgenomen.
Het Is uitdrukkelijk genoemd in
artikel 4, eerste lid, Tcr en het zal
niet de bedoelmg zijn dat bij
koninklijk besluit voor Nederland
hogere eisen worden gesteld; naar
het college meent, laat de Tcr dat
niet toe, waar titel II spreekt van
harmonisatie van de vergunnings–
voorwaarden. Overigens is de termi–
nologie algemene maatregel van
bestuur hier meer op haar plaats
(punten 53 en 54 van de Aanwij–
zingen voor de wetgevingstechniek
(AWT)).

Ook wordt daarbij bepaald wat
daarbij voor de onderscheiden
rechtsvormen onder eigen vermogen
wordt verstaan. De Raad wijst in dit
verband evenwel op EEG-Richtlijn
89/299/EEG (artikelen 2 en 3) die
een definitie inhoudt van wat onder
eigen vermogen zal worden verstaan,
welke definitie aansluit bij het solva–
biliteitsakkoord van het Bazelse
Comité van bankentoezichthouders,
opgesteld in het kader van de Bank
voor Internationale Betalingen zij het
dat genoemd akkoord geldt voor
internationaal opererende banken.
Het is de Raad hierbij opgevallen dat
volgens artikel 10 van de vigerende
wet advies van de Bank moet
worden ingewonnen alvorens wordt
overgegaan tot vaststelling van
genoemd bedrag. Dit is uiteraard
vervallen, nu de Tcr al een uitspraak
doet over de minimum-omvang van
het eigen vermogen, maar een en
ander bevestigt de gedachte dat een
nadere regeling ten aanzien van de
minimum-omvang niet meer op haar

lingen echter van een andere orde
zijn, is de noodzaak om in die
gevallen ook het percentage van 5
procent te hanteren in mindere mate
aanwezig. Vandaar dat met
betrekking tot laatstbedoelde deelne–
mingen het wel verantwoord wordt
geacht om artikel 1, eerste lid, sub
10, Tcr te volgen. Het wetsvoorstel
en de memorie van toelichting zijn in
overeenstemming hiermee
aangepast.

4e. Naar de mening van de Raad
wekt de formulering van artikel 1,
derde en vierde lid, Wtk 1992 de
indruk dat de Minister van Financiën
dan wel de Bank met betrekking tot
de in die bepalingen bedoelde onder–
nemingen of instellingen een
beleidsmarge hebben. De memorie
van toelichting (alinea 3.14) stelt
evenwel dat er reden is om bepaalde
(in die alinea bedoelde) financiële
instellingen «niet als kredietinstel–
lingen in de zin van deze wet te
beschouwen». Gelet op onder meer
het bovenstaande geeft de Raad in
overweging artikel 1, derde en vierde
lid, Wtk 1992 aan te passen. Daarbij
stelt de Raad voor de omschrijving in
de memorie van toelichting (alinea
3.14) in artikel 1, derde en vierde lid,
Wtk 1992 op te nemen.

Naar aanleiding van de opmer–
kingen van de Raad wordt er aller–
eerst op gewezen dat ondergete–
kende in het kader van artikel 1,
derde en vierde lid, Wtk 1992 niet
één specifieke, nu reeds (voor altijd)
te omschrijven categorie financiële
instellingen op het oog heeft. Voorts
moet worden bedacht dat artikel 1,
derde lid, Wtk 1992 samenhangt
met de verruiming van de definitie
van «kredietinstelling» in artikel 1,
eerste lid, onder a, Wtk 1992 en
daarmee van de reikwijdte van de
wet. Deze verruiming betreft als het
ware het bij elkaar optellen van de
definitie van «kredietinstellingen» in
artikel 1, eerste lid, onder a, Wtk
1978 en de definitie van «kapitaal–
marktinstellingen» in artikel 30,
eerste lid, Wtk 1978 (zie voor een
uitgebreide toelichting subparagraaf
3.2 van de memorie van toelichting).
Hierdoor is het mechanisme in de
Wet toezicht kredietwezen 1978 van
een beperkte reikwijdte ingevolge
artikel 2 juncto 1, eerste lid, onder a,
Wtk 1978 plus een mogelijkheid om
de reikwijdte via artikel 30 Wtk 1978
te verruimen komen te vervallen. Om
nu te voorkomen dat door de
verruimde reikwijdte van de Wet
toezicht kredietwezen 1992 onderne–
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plaats kan zijn. Voorts wil de Raad
erop wijzen dat volgens de Tcr de
Lid-Staten slechts bevoegd zijn voor
bijzondere categorieën een lager
aanvangsvermogen vast te stellen.
Dit houdt naar de mening van de
Raad in dat binnen een categorie
geen verschillende aanvangsver–
mogens zijn toegelaten. Het
voorgaande doet de vraag opkomen
of de bevoegdheid verleend aan de
Bank in het voorgestelde artikel 10,
vijfde lid, kan worden gehandhaafd.
Voorts merkt de Raad nog het
volgende op. De bevoegdhedenver–
deling tussen Kroon en Bank welke is
neergelegd in artikel 10 komt
overeen met die uit artikel 10 van de
vigerende wet. Niettemin acht de
Raad het van belang dat waar de
Kroon het minimumbedrag vaststelt
- zoals hiervoor weergegeven,
betwijfelt de Raad of daartoe wel
een bevoegdheid bij de Kroon
bestaat - nader wordt toegelicht
waarom de Bank ontheffing kan
geven. In de optiek van de Raad op
dit artikel zou evenwel alleen de
bevoegdheid bestaan om bijzondere
categorieën te definiëren waarvoor
een lagere vermogenseis zal mogen
gelden, zij het onder de stringente
voorwaarden welke de Tcr vastlegt.
Een dergelijke bevoegdheid kan het
best bij de Bank worden onderge–
bracht.

Daarnaast ware aan te geven - nu
de omvang van het beginvermogen
niet minder dan vijf miljoen Ecu mag
bedragen (hetgeen meer dan het
dubbele is dan wat thans wordt
geëist) en nu het eigen vermogen
van een kredietinstelling nimmer
kleiner mag worden dan het vereiste
aanvangsvermogen (alinea 4.8 van
de memorie van toelichting en artikel
10, eerste lid, Tcr) en gezien het
bepaalde in artikel 13, aanhef,
onderdeel a en slot, juncto artikel 14,
eerste lid, onderdeel c - welk regime
zal gaan gelden voor reeds
werkzame kredietinstellingen met
een kleiner eigen vermogen dan de
tegenwaarde van vijf miljoen Ecu. Bij
de Raad is de vraag gerezen of deze
instellingen een ontheffing zullen
krijgen op grond van artikel 10,
vijfde lid, of dat van deze instellingen
wordt verwacht dat zij te zijner tijd
ook aan de minimumeis van het
eigen vermogen voldoen. Voorts rijst
de vraag of op hen mogelijk artikel
13 juncto artikel 14 van toepassing
is. Duidelijk is dat in de overgangsar–
tikelen hieromtrent niets is geregeld.
Voorts kan de vraag worden gesteld
of de verwachting bestaat dat

mingen of instellingen onder toezicht
komen te staan zonder dat daarmee
het doel van de wet wordt gediend
(zie subparagraaf 3.1 van de
memorie van toelichting), is het
noodzakelijk in de mogelijkheid te
voorzien om bepaalde categorieën
ondernemingen en instellingen
buiten de reikwijdte van de wet te
plaatsen. Daarnaast is gebleken dat
artikel 1, vierde lid, Wtk 1978 niet
alleen voor individuele gevallen doch
ook voor categorieën instellingen
wordt gehanteerd. In dat verband
wordt gewezen op de financierings–
maatschappijen waarop thans de
circulaire van de Bank van 27
september 1991 van toepassing is.
Ook in dat geval is het wenselijk om
zo'n categorie ondernemingen en
instellingen buiten de reikwijdte van
de wet te kunnen plaatsen. Aldus is
overwogen dat de Minister van
Financiën op grond van artikel 1,
derde lid, Wtk 1992 kan bepalen dat
ondernemingen of instellingen die
behoren tot een onderscheiden
groep ondernemingen of instellingen
niet als kredietinstellingen in zin van
de wet worden beschouwd. Daarbij
dient de Minister van Financiën te
overwegen of het karakter van het
bedrijf van die ondernemingen of
instellingen dat rechtvaardigt en of
dat niet in strijd is met de belangen
die deze wet beoogt te beschermen.
Het bepaalde in artikel 1, vierde lid,
Wtk 1992 heeft vervolgens evenals
artikel 1, vierde lid, Wtk 1978 nog
slechts op individuele instellingen die
op grond van dezelfde overwegingen
niet als kredietinstelling in de zin van
de wet moeten worden beschouwd.

Thans ligt het in het voornemen
om op basis van artikel 1, derde lid,
Wtk 1992 te bepalen dat de
volgende instellingen niet als kredie–
tinstellingen in de zin van de wet
moeten worden beschouwd: instel–
lingen die uitsluitend lange gelden
ter beschikking verkrijgen van andere
partijen dan het publiek; en instel–
iingen waarop eerdergenoemde
circulaire van de Bank van
toepassing is. Voorts heeft de Bank
het voornemen om op basis van
artikel 1, vierde lid, Wtk 1992 te
bepalen dat met uitzondering van de
Nederlandse Waterschapsbank de in
artikel 2, tweede lid, Ecr (zoals
gewijzigd door Richtlijn 86/524/EEG)
genoemde instellingen niet als
kredietinstellingen in de zin van deze
wet worden beschouwd. Hierbij
wordt evenwel aangetekend dat het
niet uitgesloten kan worden dat de
huidige inzichten ter zake door
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kredietinstellingen mogelijk door
deze eis in de problemen komen. Een
en ander ware in ieder geval nader
toe te lichten.

/. Artikel 14, eerste lid, aanhef en
onderdeel a

Niet geregeld wordt de publikatie
van de intrekking van een
vergunning, indien dit op verzoek van
de kredietinstelling gebeurt. Ook
wordt niet geregeld dat de Bank in
dat geval binnen een bepaalde
termijn een beslissing moet nemen.
Het college verwijst naar de artikelen
5 en 6 van de vigerende Wtk'78. Het
verdient aanbeveling de wet in
vorenbedoelde zin aan te passen.

j. Artikel 14, vierde en vijfde lid

In het vierde lid wordt verwezen
naar «de datum als bedoeld in het
vijfde lid». Vanaf die datum is de
instelling 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. In het vijfde
lid wordt echter geen datum
genoemd. De redactie van (een van)
deze leden ware derhalve te
wijzigen. Daarnaast wordt niet
geregeld dat de door de Bank te
bepalen afwikkelingstermijn dient te
worden gepubliceerd. Publikatie van
deze termijn (dat kan tegelijk met de
in het tweede lid bedoelde publi–
katie) lijkt echter wel wenselijk
gezien de in het vijfde lid geregelde
bevoegdheid van de onderneming.

k. Artikel 15, zesde lid

De Raad vraagt zich af of het
inderdaad de bedoeling is dat de
«overeenkomstige toepassing van
artikel 26» alléén ter zake van het
geven van een aanwijzing plaats–
vindt. Wettekst noch toelichting
(alinea 4.46) zijn duidelijk op dit
punt. Indien het de bedoeling is dat
ook overigens artikel 26 van
overeenkomstige toepassing is in het
geval bedoeld in het zesde lid, dan
waren de redactie van dat lid en de
toelichting aan te passen.

/. Artikel 23, eerste lid

Uit dit lid blijkt dat voor elke
vergroting van een gekwalificeerde
deelneming - ongeacht hoe klein de
vergroting is en zonder rekening te
houden met de in artikel 11, eerste

toekomstige ontwikkelingen zullen
veranderen. De opzet van artikel 1,
derde en vierde lid, Wtk 1992 biedt
alsdan de mogelijkheid om daar op
een flexibele wijze op in te spelen.

In het kader van artikel 1, derde en
vierde lid, Wtk 1992 meent de Raad
voorts dat de daarin neergelegde
bevoegdhedenregeling tussen de
Minister van Financiën en de Bank
niet vanzelfsprekend is. De Raad
doet de aanbeveling om ter vereen–
voudiging van het toezichthoudende
apparaat de Bank met een en ander
te belasten.

Uit bovenstaande uiteenzetting
moge duidelijk zijn dat artikel 1,
derde lid, Wtk 1992 van grote
betekenis is voor de bepaling van de
reikwijdte van het op basis van de
Wet toezicht kredietwezen 1992
uitgeoefende toezicht. Met het oog
daarop is overwogen dat de in artikel
1, derde lid, Wtk 1992 neergelegde
bevoegdheid om naar categorie
instellingen buiten de reikwijdte van
dat toezicht te plaatsen bij voorkeur
niet aan Bank in haar hoedanigheid
van toezichthouder maar aan de
Minister van Financiën toekomt. De
Bank blijft evenals thans louter voor
individuele gevallen over een
dergelijk bevoegdheid beschikken.

4f. De Raad acht een nauwkeu–
riger afstemming van de tekst van
artikel 8, tweede lid, Wtk 1992 op de
8ste considerans bij de Tweede
coördinatierichtlijn dan wel een
nadere toelichting op haar plaats.

In artikel 8, tweede lid, Wtk 1992
wordt geregeld dat de Bank kan
besluiten een vergunning niet te
verlenen, indien zij «gronden heeft
om aan te nemen» dat de vergunning
is aangevraagd om zich te onttrekken
aan de wet– of regelgeving inzake
het toezicht op het kredietwezen in
een andere Lid-Staat. Met deze
bepaling is beoogd de strekking van
de 8ste considerans bij de Tweede
coördinatierichtlijn vorm te geven.
Daarbij is een zinsnede als «op
ondubbelzinnige wijze blijkt»
vermeden om de Bank in dezen een
ruimere discretionaire bevoegdheid
te geven. De 8ste considerans bij de
Tweede coördinatierichtlijn vormt
daarvoor geen beletsel.

4g. Het lijkt de Raad van belang
om, net als in de Wet toezicht
kredietwezen 1978, in artikel 9,
tweede lid, Wtk 1992 een verwijzing
op te nemen naar de artikelen 140
respectievelijk 250 van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek, aangezien
daar onder andere de taak van de
Raad van Commissarissen wordt
omschreven.
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lid, Tcr genoemde percentages - een
verklaring van geen bezwaar is
vereist. Dit lijkt een overdreven
zware eis.

m. Artikel 25, tweede lid, tweede
volzin

Een kredietinstelling moet de Bank
in kennis stellen van iedere
verwerving of afstoting van dan wel
mutatie in een gekwalificeerde
deelneming in de kredietinstelling.
Dit betekent dat ook bij verwerving
of afstoting van slechts één of
enkele aandelen deze verplichting
geldt, ongeacht of een in het eerste
lid genoemde grens, c.q. een in
artikel 11, eerste lid, Tcr genoemde
grens wordt overschreden. Indien
dat inderdaad de bedoeling is, legt
dit toch een veel te zware
verplichting op de kredietinstelling.

n. Artikel 26, derde lid

Hoewel het hier geregelde met
betrekking tot publikatie is overge–
nomen uit artikel 24 Wtk'78 verdient
het, naar de Raad meent, toch
aanbeveling duidelijk te maken - ook
nu het hier een nieuwe wet betreft -
hoe (in welk blad of wellicht
anderszins) deze pubhkatie zal
plaatsvinden. In de toelichting wordt
daarover geen uitsluitsel gegeven.
Voorts verdient het aanbeveling in
dit artikel, derde lid, de woorden
luidende «na bekendmaking» te
vervangen door «na dagtekening»,
zulks overeenkomstig het vigerende
artikel 24 Wtk. De woorden «na
bekendmaking» wekken de indruk
dat het gaan om de publikatie welke
elders in dit artikel voorkomt.

o. Artikel 31, derde lid, juncto
artikel 78

In dit artikel wordt geregeld dat
voor de in het eerste lid bedoelde
ondernemingen niet artikel 30, doch
artikel 78 van toepassing is. Het gaat
hier om een in een andere Lid-Staat
(die de bankenrichtlijnen niet of niet
volledig heeft geïmplementeerd)
gevestigde onderneming die in
Nederland diensten verricht. De
voorwaarde dat de onderneming
«voornemens» is bepaalde diensten
in Nederland te verrichten, lijkt te
beperkt. Immers, een onderneming
kan daar al mee bezig zijn voordat
dit tot minister en Bank is doorge–
drongen (alinea 4.51 van de
memorie van toelichting). Toch zal

Naar aanleiding van de opmerking
van de Raad is in artikel 9, tweede
lid, Wtk 1992 een verwijzing naar de
artikelen 140 respectievelijk 250 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
opgenomen.

4h. De Raad vraagt zich met
betrekking tot artikel 10 Wtk 1992 af
waarom de vereiste minimum
omvang van het beginvermogen van
5 miljoen Ecu niet in de wet zelve is
opgenomen. Dit bedrag is immers in
artikel 4, eerste lid, Tcr genoemd;
en, zo meent de Raad, de Tweede
coördinatierichtlijn laat niet toe dat
ter zake hogere eisen worden
gesteld. In dit verband zij vooropge–
steld dat de interpretatie van de
Raad van Titel II van de Tweede
coördinatierichtlijn niet juist is. Zoals
reeds eerder onder punt 4d. werd
betoogd, is een wezenlijk kenmerk
van minimumharmonisatie dat een
Lid-Staat van herkomst in alle
opzichten aan de in die Lid-Staat
gevestigde kredietmstellingen
strengere toezichtvereisten kan
opleggen. Voor wat betreft de eisen
aan het minimum beginvermogen
wordt dat in de 9de considerans bij
de Tweede coördinatierichtlijn zelfs
expliciet bepaald.

Aan de keuze om de vereiste
minimum omvang van het beginver–
mogen van 5 miljoen Ecu niet in
artikel 10 Wtk 1992 op te nemen,
ligt een tweetal overwegingen ten
grondslag.

In de eerste plaats zal op grond
van artikel 10, tweede lid, Wtk 1992
niet één «minimum bedrag aan eigen
vermogen» worden vastgesteld. Voor
de toepassing van artikel 10 Wtk
1992 worden namelijk drie catego–
rieën in Nederland gevestigde
kredietinstellingen onderscheiden:

- het bedrag van 5 miljoen Ecu zal
gaan gelden voor bestaande kredie–
tinstellingen die reeds over dat
bedrag beschikken alsmede voor
nieuw toe te laten kredietinstel–
lingen;

- een bedrag van 2,5 miljoen Ecu
zal gaan gelden voor bestaande
kredietinstellingen die in hoofdzaak
hun bedrijf maken van het verlenen
van bemiddeling bij de handel in
effecten ter beurze (effectenkredie–
tinstellingen) en die reeds over dat
bedrag beschikken alsmede voor
nieuw toe te laten effectenkredietin–
stellingen; en

- een individueel, per kredietin–
stelling vast te stellen bedrag zal
gaan gelden voor alle bestaande
kredietinstellingen die in verband
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het, naar de Raad aanneemt, de
bedoeling zijn ook in laatstbedoelde
gevallen artikel 78 van toepassing te
laten zijn.

Met betrekking tot het verbod van
artikel 78, eerste lid, zij opgemerkt
dat dit niet geldt in de in het tweede
lid van dat artikel genoemde
gevallen, waaronder geregistreerde
«artikel-30-ondernemingen». Indien
met betrekking tot het bijhouden van
het in artikel 50 bedoelde register
van te voren geen onderzoek wordt
gedaan naar de mate van implemen–
tatie van richtlijnen in andere
Lid-Staten, is het heel goed mogelijk
dat de in artikel 31, derde lid,
bedoelde onderneming geregistreerd
is en dan is het verbod van artikel
78, eerste lid, niet van kracht. De
tekst van het derde lid van artikel 31
lijkt dan ook zijn doel voorbij te
schieten en ware te heroverwegen.

p. Artikel 43, eerste lid

De vraag rijst of het gebruik van
de zinsnede «die voornemens is» in
het eerste lid niet de mogelijk al
werkzame financiële instellingen
belet van de regeling gebruik te
maken. In het tweede lid, onderdeel
b, wordt wel rekening gehouden met
het reeds werkzaam zijn van de
financiële instelling. De vraag geldt
overigens ook voor de andere
artikelen over de financiële instel–
lingen waarin sprake is van
voornemens.

q. Artikel 50

De mogelijkheid bestaat dat het
register met betrekking tot de in het
tweede lid, onderdeel d, bedoelde
kredietinstellingen niet «waterdicht»
is. In verband hiermee zij verwezen
naar hetgeen hiervoor in dit advies
inzake artikel 31 is opgemerkt.
Volgens alinea 9.43 van de
toelichting is de bepaling met
betrekking tot de inzage in het
register inhoudelijk ongewijzigd
gebleven. Wordt echter het huidige
artikel 15, tweede lid, Wtk'78 met
het voorgestelde artikel 50, zesde
lid, Wtk'92 vergeleken, dan lijkt
laatstgenoemd artikel een aanzienlijk
beperktere inzageverplichting in te
houden. Deze ware op zijn minst toe
te lichten.

r. Artikel 61

Het valt op dat dit artikel spreekt
van de bevoegdheid van Uw minister

met de huidige lagere eis - 5 (2,5)
miljoen gulden - bij inwerkingtreding
van de wet niet meteen aan de eis
van 5 (2,5) miljoen Ecu kunnen
voldoen.

Aldus is het noodzakelijk om op
basis van artikel 10 Wtk 1992
meerdere minimumbedragen vast te
stellen

Met betrekking tot de derde
categorie ligt het overigens in de
bedoeling om «het bedrag» zodanig
te formuleren dat dat jaarlijks op
basis van de maandstaat ex artikel
53 Wtk 1992 van ultimo december
per kredietinstelling door de Bank
wordt vastgesteld. Het aldus vastge–
stelde bedrag geldt dan in het
daaropvolgende jaar als vereist
beginvermogen, echter met dien
verstande dat het vastgestelde
bedrag hoger of ten minste gelijk
moet zijn aan dat welke het jaar
daarvoor als beginvermogen werd
vereist. Ter zake wordt ook verwezen
naar alinea 4.9 van de memorie van
toelichting.

Voorts wordt in dit verband
benadrukt dat ingeval een krediet–
instelling over een beginvermogen
beschikt ter grootte van het op haar
van toepassing zijnde bedrag (dat
bedrag kan dus per kredietinstelling
verschillen én lager liggen dan 5
miljoen Ecu), deze kredietinstelling
aan het vereiste in artikel 10, eerste
lid, Wtk 1992 voldoet.

In de tweede plaats is in de
Tweede coördinatierichtlijn voorzien
in een flexibele procedure om het
bedrag van 5 miljoen Ecu (boven–
waarts) aan te passen. Het betreft
hier de zogenaamde comitologiepro–
cedure zoals die in artikel 22 Tcr is
neergelegd. Met het oog daarop is
het wenselijk dat de Wet toezicht
kredietwezen 1992 in dit opzicht een
soortgelijke flexibiliteit kent.

Gelet op het bovenstaande is er
volgens ondergetekende voldoende
reden de gekozen systematiek te
handhaven.

De Raad merkt voorts op dat
artikel 10, vierde lid, Wtk 1992 stelt
dat bij de bepaling van het bedrag
tevens wordt bepaald wat voor de
onderscheiden rechtsvormen onder
eigen vermogen wordt verstaan. Ter
zake wijst de Raad op de Eigen–
vermogenrichtlijn waarin wordt
gedefiniëerd wat onder eigen
vermogen van kredietinstellingen
verstaan.

Bij deze opmerkingen van de Raad
worden twee kanttekeningen
geplaatst.
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onderscheidenlijk de Bank (ook de
toelichting spreekt in alinea 5.124
van «de mogelijkheid - niet de
verplichting») om onder meer
gegevens te verstrekken. In artikel 7
van de Ecr (en dat is niet gewijzigd
door de Tcr) wordt echter over de
Lid-Staten vermeld: «Zij verstrekken
elkaar alle gegevens betreffende ...».
Dit wijst op een verplichting, niet op
een bevoegdheid. De wettekst ware
aan te passen.

s. Artikel 64

De in dit artikel vermelde verwij–
zingen naar artikel 23 van Boek 2
BW zijn niet juist; zij gaan uit van
een verouderde wettekst van
genoemd Boek 2.

f. Artikel 66, tweede lid, juncto de
artikelen 68, eerste lid, 69, eerste lid,
71, vijfde, zesde en tiende lid, 72,
73, 74 en 75

Het met artikel 66 grotendeels
overeenkomende artikel 32 Wtk'78
kent alleen in het eerste lid een
verklaring van de rechtbank op
verzoek van de Bank. De inhoud van
artikel 66, tweede lid, is nieuw in
vergelijking met artikel 32 Wtk'78. In
dit tweede lid komt een met het
eerste lid grote overeenkomsten
vertonende bepaling voor met
betrekking tot niet-geregistreerde
kredietinstellingen. De vraag is nu of
in de andere artikelen van hoofdstuk
X niet verzuimd is in de verwijzing
naar artikel 66, eerste lid, ook het
tweede lid van artikel 66 op te
nemen.

u. Artikel 74

Hoewel de verwijzing in artikel 74
naar artikel 72, onder d,
overeenkomt met die uit artikel 39
Wtk'78 naar artikel 37, onder d, rijst
de vraag of de verwijzing naar
onderdeel d juist is en of niet
onderdeel c is bedoeld.

v. Artikel 81

Dit artikel is gelijkluidend aan
artikel 45 van de vigerende Wtk. Het
biedt de mogelijkheid een partieel
prijs– en conditiekartel tot stand te
brengen. De Raad wijst erop dat het
Hof van Justitie in een inmiddels
vaste jurisprudentie heeft duidelijk
gemaakt dat de Lid-Staten op grond
van artikel 5 van het EEG-verdrag
juncto de artikelen 3, sub f, en 85
van het EEG-verdrag geen wettelijke

Ten eerste wordt er op gewezen
dat de samenstelling van het vereiste
beginvermogen ingevolge artikel 1,
sub 11, Tcr niet alle vermogensbe–
standdelen omvat die in de Eigen–
vermogenrichtlijn worden genoemd.
Het vereiste beginvermogen mag
slechts zijn samengesteld uit de in
artikel 2, eerste lid, punten 1 en 2,
van de Eigen-vermogenrichtlijn
genoemde bestanddelen. Het betreft
dan met name het gestort kapitaal
en bepaalde reserves.
Ten tweede moet worden onderkend
dat bij de verschillende rechts–
vormen andere benamingen gebrui–
kelijk zijn voor vermogensbestand–
delen die equivalent zijn aan de
vermogensbestanddelen die tot het
beginvermogen mogen worden
gerekend. Met het oog daarop is in
artikel 10, vierde lid, Wtk 1992
voorzien dat voor de onderscheiden
rechtsvormen zal worden bepaald
waaruit het beginvermogen mag
bestaan. Mede hierin ligt overigens
een extra reden om in artikel 10 Wtk
1992 een flexibel systeem te creëren
niet alleen voor het bepalen van de
omvang van het beginvermogen,
maar ook voor de samenstelling
ervan.

De Raad vraagt zich met
betrekking tot artikel 10, vijfde lid,
Wtk 1992 af of de aldaar voorziene
bevoegdheid van de Bank kan
worden gehandhaafd. Daarbij wijst
de Raad er op dat artikel 4 Tcr een
Lid-Staat slechts toelaat om voor
bijzondere categorieën een lagere
omvang van het beginvermogen toe
te staan. De Raad zou de
bevoegdheid in artikel 10, vijfde lid,
Wtk 1992 graag nader toegelicht
zien. Het verband dat de Raad ziet
tussen artikel 4, tweede lid, Tcr en
artikel 10, vijfde lid, Wtk 1992 is er
niet. Van de in artikel 4, tweede lid,
Tcr aan Lid-Staten geboden
mogelijkheid om voor bijzondere
categorieën een lagere omvang van
het beginvermogen toe te staan,
wordt in de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 via artikel 10, tweede
en derde lid, gebruikgemaakt. Als
gezegd zal voor effectenkredietin–
stellingen een lager bedrag van 2,5
miljoen Ecu worden vastgesteld. De
bevoegdheid in artikel 10, vijfde lid,
Wtk 1992 ziet op de situatie dat in
voorkomend geval een kredietin–
stelling niet meer blijkt te beschikken
over een beginvermogen van een
omvang die voor die kredietinstelling
vereist is. Deze bevoegdheid spoort
met hetgeen in artikel 10, vijfde lid,
Tcr is bepaald. Daarbij wordt aange–
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of bestuursrechtelijke maatregelen
mogen treffen welke aan de op de
ondernemingen toepasselijke
mededingingsregels hun nuttig

'effect kunnen ontnemen. Hiervan
kan onder meer sprake zijn wanneer
een Lid-Staat het tot stand komen
van met artikel 85 van het
EEG-verdrag strijdige afspraken zou
opleggen of begunstigen dan wel de
werking ervan zou versterken. In zijn
arrest In de zaak Van Eycke (Zaak
267/86, Jur. 1988, 4769) heeft het
Hof aangegeven dat een nationale
regeling kan worden geacht de
werking van bestaande afspraken te
versterken, indien zij de elementen
van tussen ondernemingen gesloten
akkoorden geheel of gedeeltelijk
overneemt en die ondernemingen tot
naleving ervan aanzet. In het licht
van het voorgaande is de Raad van
oordeel dat in de toelichting moet
worden ingegaan op de verhouding
tussen het voorgestelde artikel 81 en
de uit het EEG-verdrag voort–
vloeiende verplichtingen. Afgezien
van het vorenstaande, trekt de Raad
ernstig in twijfel of een dergelijk
kartel gezien de liberalisering en
internationalisering van zowel
bedrijfsleven als bankwezen nog
betekenis kan hebben. Ook aan dit
aspect ware in de toelichting
aandacht te schenken.

w. Artikel 86, derde lid
Artikel 86 regelt de mogelijkheid in

beroep te gaan van een besluit van
de minister of de Bank. In het derde
lid wordt een aantal artikelen van de
Wet administratieve rechtspraak
bedrijfsorganisatie van overeenkom–
stige toepassing verklaard. In
afwijking van artikel 41, vierde lid,
Wtk'78 zijn niet langer de artikelen
74 en 75 in de opsomming
opgenomen. Deze artikelen betreffen
de toetsing van een uitspraak aan
het algemeen belang met mogelijk
gevolg dat de uitspraak geen gevolg
heeft, alsmede een schadevergoe–
dingsregeling. In de toelichting
(alinea 9.53) wordt slechts vermeld
dat men hiermee de «algemene lijn»
volgt Een uitgebreider toelichting ter
zake lijkt op haar plaats.

x. Artikelen 104, tweede lid, en 107,
tweede lid

Het in artikei 104, tweede lid,
geregelde overgangsrecht met
betrekking tot bijkantoren in
Nederland van een in een andere
Lid-Staat gevestigde onderneming
houdt het verbod van artikel 29,
aanhef en onderdeel a, in stand: het

tekend dat de bevoegdheid maar in
incidentele gevallen kan worden
ingeroepen. De betrokken krediet–
instelling 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.

De Raad vestigt in het bijzonder de
aandacht op de behandeling van
bestaande, reeds werkzame kredie–
tinstellingen met een kleiner begin–
vermogen dan de tegenwaarde in
guldens van 5 miljoen Ecu. Met
betrekking tot deze kredietinstel–
lingen vraagt de Raad zich onder
meer af of en, zo ja, hoe het
bepaalde in de artikelen 10, vijfde
lid, 13, aanhef, onder a en slot, en
14, eerste lid, onder c, Wtk 1992
toepassing vinden. Ter zake wordt
verwezen naar de bovenstaande
uiteenzetting omtrent de vaststelling
van minimumbedragen voor drie
categorieën kredietinstellingen. Daar
is duidelijk gemaakt dat voor
bestaande, reeds werkzame kredie–
tinstellingen met een kleiner begin–
vermogen dan de tegenwaarde in
guldens van 5 miljoen Ecu in een
overgangsregime wordt voorzien.
Ingevolge dat regime zal voor een
dergehjke kredietmstellmg indivi–
dueel een vereiste omvang van het
beginvermogen worden bepaald.
Aangezien de aldus bepaalde
omvang het in artikel 10, eerste lid,
Wtk 1992 bedoelde «minimum
bedrag» is, kan het bepaalde in de
artikelen 10, vijfde lid, 13, aanhef,
onder a en slot, en 14, eerste lid,
onder c, Wtk 1992 slechts van
toepassing zijn wanneer zo'n kredie–
tinstelling het individueel op haar van
toepassing zijn bedrag onderschrijdt.

De Raad plaatst een aantal opmer–
kingen bij de in artikel 10 Wtk 1992
gehanteerde systematiek. Zo acht de
Raad een algemene maatregel van
bestuur meer op zijn plaats. Voorts
constateert de Raad dat in tegen–
stelling tot artikel 10 Wtk 1978 niet
langer is voorzien dat de Bank wordt
gehoord. En met betrekking tot de
bevoegdhedenverdeling tussen
Kroon en Bank ziet de Raad ruimte
voor een verschuiving van bevoegd–
heden naar de Bank.

Naar aanleiding van de opmer–
kingen van de Raad heeft ondergete–
kende bij nader inzien artikel 10 Wtk
1992 aangepast. In de nieuwe
redactie voorziet artikel 10 Wtk 1992
uitsluitend nog in bevoegdheden die
de Bank toekomen. Daarbij is mede
overwogen dat de vereisten inzake
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bijkantoor heeft een vergunning
nodig van de toezichthoudende
autoriteit van de andere Lid-Staat.

Nu niet is geregeld dat het
bijkantoor geacht wordt een derge–
lijke vergunning te hebben
verkregen, rijst de vraag hoe dit
geregeld gaat worden. Ook uit artikel
107, tweede lid, blijkt dat - voor de
daar bedoelde ondernemingen of
instellingen - een vergunning van de
toezichthoudende autoriteit van de
andere Lid-Staat een vereiste is. Hier
behoeft, evenals in artikel 104,
slechts de notificatieprocedure niet
te worden doorlopen. Ook hier zou
enige toelichting met betrekking tot
de vergunning welkom zijn.

ij. Artikel 1 W

Niet duidelijk is waarom is
gekozen voor de gebruikte inwer–
kingtredingsformule, mede gezien
het in de eerste en tweede alinea van
de memorie van toelichting gestelde
over inwerkingtreding met ingang
van 1 januari 1993 De vraag rijst
welke artikelen of onderdelen
eventueel op een ander tijdstip in
werking zouden kunnen treden. In dit
verband zij ook gewezen op de
laatste twee alinea's van punt 90
AWT. Wat de formulering betreft zij
verwezen naar onderdeel I van dat
punt.

het beginvermogen primair bedrijfs–
economische vereisten zijn.

4i. Het verdient volgens de Raad
aanbeveling om, net als in de Wet
toezicht kredietwezen 1978, in de
wet de publicatie te regelen van de
intrekking van een vergunning indien
dit op verzoek van de kredietin–
stelling gebeurt (vgl. artikel 14,
eerste lid, aanhef en onderdeel a,
Wtk 1992). Tevens zou geregeld
moeten worden dat de Bank in dat
geval binnen een bepaalde termijn
een beslissing moet nemen. Naar
aanleiding van deze opmerkingen
van de Raad is artikel 14 Wtk 1992
aangepast.

4j. De Raad constateert dat in
artikel 14, vierde lid, Wtk 1992
wordt verwezen naar «de datum als
bedoeld in het vijfde lid», terwijl in
het vijfde lid geen datum wordt
genoemd. Daarnaast acht de Raad
het wenselijk dat geregeld wordt dat
de door de Bank te bepalen afwikke–
lingstermijn dient te worden gepubli–
ceerd.

De verwijzing in artikel 14, vierde
lid (na vernummering vijfde lid), Wtk
1992 naar het vijfde lid dient een
verwijzing naar het derde lid (na
vernummering vierde lid) te zijn. De
wettekst is ter zake aangepast.

Ondergetekende ziet geen
aanleiding voor een wettelijke
bepaling waarin wordt voorge–
schreven dat de door de Bank te
bepalen afwikkelingstermijn wordt
gepubliceerd. Daarbij is overwogen
dat van de intrekking van de
vergunning op grond van artikel 14,
tweede lid, Wtk 1992 in de Staats–
courant mededeling wordt gedaan,
zodat het publiek geïnformeerd is
over het feit dat de betrokken
mstellmg geen bancaire activiteiten
meer mag ontplooien. Het stellen
door de Bank van een afwikkelings–
termijn heeft - gegeven het feit dat
de rechtsverhoudingen met cliënten
als gevolg van de intrekking van de
vergunnlng moeten worden
afgewikkeld - alleen gevolgen voor
het tempo waarin de betrokken
instelling die rechtsverhoudingen
moet liquideren. De termijn bindt
derhalve als zodanig alleen de
desbetreffende instelling. Voor het
publiek is het niet van belang van
deze termijn kennis te nemen.

4k. De Raad vindt het in artikel
15, zesde lid, Wtk 1992 niet duidelijk
of inderdaad bedoeld is dat artikel
26 Wtk 1992 alléén voor wat betreft
het geven van een aanwijzing van
overeenkomstige toepassing is of dat
artikel 26 Wtk 1992 overigens ook
van overeenkomstige toepassing is.
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De Raad beveelt aan de redactie van
genoemd artikellid dan wel de
toelichting aan te passen. Het is in
artikel 15, zesde lid, Wtk 1992 de
bedoeling om de Bank alleen een
aanwijzingsbevoegdheid als bedoeld
in artikel 26, tweede lid, Wtk 1992 te
geven; de overige artikelleden van
artikel 26 Wtk 1992 zijn dus niet van
overeenkomstige toepassing. Ten
behoeve van de duidelijkheid is
derhalve de verwijzing naar artikel 26
Wtk 1992 in artikel 15, zesde lid,
Wtk 1992 vervangen door de
zinsnede «een aanwijzing geven om
ten aanzien van met name aan te
geven punten een bepaalde
gedragslijn te volgen»

41. De Raad acht het een
overdreven zware eis dat ingevolge
artikel 23, eerste lid, Wtk 1992 voor
iedere vergroting - ongeacht hoe
klein de vergroting en zonder
rekening te houden met de in artikel
11, eerste lid, Tcr genoemde percen–
tages - van een gekwalificeerde
deelneming in een kredietinstelling
een verklaring van geen bezwaar
vereist is.

Ter zake meent ondergetekende
dat er goede gronden zijn om de in
artikel 11, eerste lid, Tcr genoemde
grenzen niet in artikel 23, eerste lid,
Wtk 1992 over te nemen. Ten eerste
wordt het vanuit zowel het «gezond
bankbeleid»- als het «ongewenste
ontwikkeling van het kredietwezen»-
criterium van belang geacht een
goed zicht te hebben op al degenen
die ingevolge een gekwalificeerde
deelneming zeggenschap in een
kredietinstelling kunnen uitoefenen
alsmede op de omvang van de
zeggenschap die zij kunnen uitoe–
fenen. Ten tweede kunnen wijzi–
gingen van gekwalificeerde deelne–
mingen die op zich niet leiden tot
overschrijdingen van de genoemde
drempels, wezenlijke veranderingen
in de relatieve zeggenschapsverhou–
dingen tot gevolg hebben. Daarbij
moet worden bedacht dat deze
relatieve zeggenschapsverhoudingen
mede in beschouwing worden
genomen bij het verlenen van nieuwe
verklaringen van geen bezwaar.
Bovendien blijkt uit de praktijk met
het bepaalde in artikel 25, tweede
lid, Wtk 1978 - waarin geen
«drempel»-percentages worden
gehanteerd - dat, inzoverre verkla–
ringen van geen bezwaar voor de
gekwalificeerde deelnemingen in
kredietinstellingen worden aange–
vraagd, deze niet zodanig vaak van
omvang veranderen dat aldus een
onevenredig grote administratieve
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last aan houders van dergelijke
deelnemingen wordt opgelegd.
Ondergetekende meent derhalve dat
het vereiste in artikel 23, eerste lid,
Wtk 1992 niet als een overdreven
zware eis mag worden bestempeld
en ziet derhalve geen aanleiding om
het wetsvoorstel op dit punt aan te
passen.

4m. De Raad merkt op dat een
kredietinstelling ingevolge artikel 25,
tweede lid, tweede volzin, Wtk 1992
iedere verwerving, afstoting of
wijziging van een gekwalificccrde
deelneming in die kredietinstelling
aan de Bank moet melden. Dit
betekent dat ook bij verwerving of
afstoting van slechts één of enkele
aandelen deze verplichting geldt,
ongeacht of een in artikel 25, eerste
lid, Wtk 1992 dan wel artikel 11,
eerste lid, Tcr genoemde grens
wordt overschreden. De Raad acht
dit een te zware verplichting voor de
betrokken kredietinstelling.

Ondergetekende is het met de
Raad eens dat het bepaalde in artikel
25, tweede lid, tweede volzin, Wtk
1992 een te zware verplichting op de
betrokken kredietinstelling legt. Zoals
in de memorie van toelichting wordt
betoogd (zie alinea 4.21), is het de
bedoeling om in artikel 25 Wtk 1992
precies - en dus niet meer dan - de
richtlijnverplichtingen in artikel 11,
derde en vierde lid, Tcr over te
nemen. Een kredietinstelling moet er
aldus mee kunnen volstaan de Bank
slechts in kennis te stellen van
zodanige verwervingen, afstotingen
of wijzigingen van een gekwalifi–
ceerde deelneming dat daarmee de
in artikel 25, eerste lid, Wtk 1992
genoemde grenzen worden onder– of
overschreden. De formulering van
artikel 25, tweede lid, Wtk 1992 is
dienovereenkomstig aangepast.

4n. Het verdient volgens de Raad
aanbeveling duidelijk te maken hoe
de in artikel 26, derde lid, Wtk 1992
bedoelde publicatie zal plaatsvinden.
Voorts verdient het volgens de Raad
aanbeveling de woorden «na
bekendmaking» in die bepaling te
vervangen door «na dagtekening».
Vooropgesteld zij dat de Bank een
terughoudend beleid voert ten
aanzien van de haar In artikel 26,
derde lid, onder b, Wtk 1992 toege–
kende publicatiebevoegdheid. Onder
de huidige Wet toezicht krediet–
wezen 1978 heeft een dergelijke
publicatie nog nooit plaatsgevonden.
Mocht de Bank echter besluiten tot
publicatie op grond van artikel 26,
derde lid, Wtk 1992 dan zal die
plaatsvinden in ten minste één in de
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gemeente van vestiging van de
betrokken kredietinstelling gelezen
nieuwsblad. De woorden «na
bekendmaking» blijven gehandhaafd.
Met deze woorden is aangeknoopt
bij de terminologie van het voorstel
voor de Algemene wet bestuursrecht
(met name Afdeling 3.5).

4o. De Raad merkt op dat de
voorwaarde in artikel 31, derde lid,
Wtk 1992 dat een onderneming of
instelling «voornemens» is diensten
in Nederland te verrichten, te
beperkt lijkt. Een onderneming kan
daar immers al mee bezig zijn. Naar
het de Raad voorkomt is het de
bedoeling dat ook dan artikel 31,
derde lid, Wtk 1992 toepassing
vindt.

Ondergetekende is het bij nader
inzien met de Raad eens dat de
zinsnede «voornemens is» in artikel
31, derde lid, Wtk 1992 onvol–
doende de bedoelde werking van die
bepaling weerspiegelt. Hetzelfde
geidt overigens ook voor artikel 31,
tweede lid, Wtk 1992. Derhalve is de
formulering in de genoemde twee
artikelleden aangepast. De bedoelmg
van artikel 31 Wtk 1992 is dat
wanneer objectief moet worden
geconstateerd dat een andere
Lid-Staat niet of onvoldoende aan de
verplichtingen in de bankenricht–
lijnen voldoet, kredietinstellingen uit
die Lid-Staat niet van de (weder–
zijdse) erkenning ingevolge de
artikelen 29 en 30 Wtk 1992 kunnen
profiteren. In dat geval zal iedere
kredietinstelling uit die Lid-Staat - of
deze nu al in Nederland actief is (en
aanvankelijk via de artikelen 29 of 30
Wtk 1992 erkend) of voornemens is
dat te worden - niet langer in het
kader van Hoofdstuk III maar in het
kader van Hoofdstuk IV (artikelen 36
tot en met 42) respectievelijk
Hoofdstuk XII (artikel 78) van de wet
worden behandeld.

Voorts wijst de Raad in verband
met artikel 31, derde lid, Wtk 1992
op het feit dat geregistreerde
«artikel-30-ondernemingen»
ingevolge artikel 78, tweede lid, Wtk
1992 vrijgesteld worden van het
verbod in artikel 78, eerste lid, Wtk
1992. De Raad acht heel goed
mogelijk dat, wanneer bij het
bijhouden van het register van te
voren geen onderzoek wordt gedaan
naar de mate waarin andere
Lid-Staten de bankenrichtlijnen
hebben geïmplementeerd, een in
artikel 31, derde lid, Wtk 1992
bedoelde onderneming reeds geregi–
streerd is en het verbod van artikel
78 Wtk 1992 dan niet van kracht is.
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Naar de mening van de Raad zou
artikel 31, derde lid, Wtk 1992 aldus
zijn doel voorbij schieten. Uit de
voorgaande uiteenzetting omtrent
artikel 31 Wtk 1992 blijkt dat ingeval
op enig moment met betrekking tot
een Lid-Staat van genoemd artikel
gebruik wordt gemaakt, kredietinstel–
lingen uit die Lid-Staat niet langer
via de artikelen 29 en 30 Wtk 1992
in Nederland actief mogen zijn. Dit
betekent onder meer dat ingevolge
artikel 50, derde lid, onder c onder–
scheidenlijk d, Wtk 1992 de
inschrijving in het register van de
kredietinstelling die al in Nederland
actief is, doorgehaald zal worden. In
het kader van artikel 78 Wtk 1992
heeft dit vervolgens tot gevolg dat
de desbetreffende kredietinstelling
nlet meer onder de vrijstelling in
artikel 78, tweede lid, onder a, Wtk
1992 valt. Het door de Raad gesig–
naleerde probleem zal zich dus niet
voordoen.

4p. De Raad vraagt zich af of de
zinsnede «die voornemens is» in
artikel 43, eerste lid, Wtk 1992 het
reeds werkzame financiële instel–
lingen niet belet om ook van deze
regeling gebruik te maken. Daarbij
merkt de Raad op dat dezelfde vraag
ook geldt voor de andere artikelen
inzake financiële instellingen waarin
sprake is van voornemens.

Naar aanleiding van de opmerking
van de Raad zijn de artikelen 43, 46
en 47 Wtk 1992 gewijzigd.

4q. De Raad meent dat de
mogelijkheid bestaat dat het register
met betrekking tot de in artikel 50,
tweede lid, onderdeel d, Wtk 1992
bedoelde kredietinstellingen niet
«waterdicht» is.

Mede met referte aan het betoog
bij punt 4o. is ondergetekende van
oordeel dat er geen «lek» in het
bepaalde in artikel 50, tweede lid,
onderdeel d, Wtk 1992 zit. Voorts is
het de Raad opgevallen dat artikel
50, zesde lid, Wtk 1992 een
aanzienlijk beperktere inzagever–
plichting lijkt in te houden dan het
huidige artikel 15, tweede lid, Wtk
1978.

Voor wat betreft de inzage in het
register kan het volgende worden
opgemerkt. De Bank stuurt
standaard een copie van het register
naar haar Bijbank te Rotterdam en
elk van haar Agentschappen. De
huidige praktijk met betrekking tot
de inzage in het register zal worden
gecontinueerd. Een wettelijke
bepaling is daarom niet nodig.

4r. Het is de Raad opgevallen dat
artikel 61 Wtk 1992 spreekt van de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 665, B 34



bevoegdheid van de Minister van
Financiën en de Bank om onder meer
gegevens te verstrekken. In de
memorie van toelichting is deze
bevoegdheid vervolgens gekarakteri–
seerd als een mogelijkheid en niet
een verplichting om gegevens te
verstrekken. Onder verwijzing naar
artikel 7 Ecr stelt de Raad dat er
evenwel sprake van een verplichting
zou moeten zijn.

Naar aanleiding van hetgeen de
Raad naarvoren brengt, zij allereerst
opgemerkt dat de toezichthoudende
autoriteiten - in Nederland in casu
de Bank - ingevolge de bankenricht–
lijnen omtrent velerlei aspecten van
het bankentoezicht dienen samen te
werken. De bedoelde samenwerking
wordt met name vormgegeven door
het verplicht uitwisselen c.q.
verstrekken van informatie. Voor wat
betreft de Tweede coördinatie–
richtlijn wordt bijvoorbeeld op het
bepaalde in de artikelen 7,11,
tweede lid, 14, eerste (aanvulling van
artikel 7, eerste lid, Ecr), tweede en
derde lid, en 21 alsmede natuurlijk
de notificatieprocedures in de
artikelen 19 en 20 gewezen. In alle
gevallen waar bankenrichtlijnen de
Bank verplichten op een of andere
wijze met haar collega bankentoe–
zichthouders in andere Lid-Staten
samen te werken, biedt artikel 2,
tweede lid, Wtk 1992, voor zover
elders in de wet niet specifiek
geregeld, de Bank daartoe de wette–
lijke basis. Telkens geldt daarbij dat
de geheimhoudingsplicht in artikel
60 Wtk 1992 de met deze samen–
werking gepaard gaande informatie–
uitwisseling niet in de weg staat,
omdat alsdan de zinsnede in artikel
60, tweede lid, Wtk 1992 «anders
(...) dan voor de uitoefening van zijn
taak of deze wet wordt geëist»
toepassing vindt. Hetzelfde geldt
voor de gevallen waarin de Bank ten
behoeve van een adequate
uitoefening van het bankentoezicht
op basis van artikel 2, derde lid, Wtk
1992 samenwerkt - en in dat kader
informatie uitwisselt - met collega–
bankentoezichthouders buiten de
Gemeenschap. Aldus biedt artikel
60, tweede lid, Wtk 1992 op zichzelf
de Bank al de mogelijkheid om daar
waar zij ingevolge haar taak c.q. de
wet - en via met name artikel 2,
tweede lid, Wtk 1992 dus ook
ingevolge de bankenrichtlijnen -
verplicht is informatie te verstrekken
dat ook daadwerkelijk te doen. In dit
licht is de bevoegdheid in artikel 61
Wtk 1992 - een bevoegdheid en
géén verplichting, want een uitzon–
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dering op de geheimhoudingsplicht
ex artikel 60 Wtk 1992 - voor de
Bank niet meer dan een additionele
mogelijkheid om daar waar haar
wettelijke taak of de wet dat niet
vereist toch aan andere toezichthou–
dende instanties informatie te
kunnen verstrekken. Het betreft dan
met name de gevallen waarin infor–
matie-uitwisseling plaatsvindt tussen
de Bank en andere overheidsin–
stanties of van overheidswege
aangewezen instanties die belast zijn
met het toezicht op financiële
markten. Voor Nederlandse
begnppen gaat het dan om de
Stichting Toezicht Effectenverkeer,
de Verzekeringskamer, de Bank in
haar hoedanigheid van toezicht–
houder op beleggingsinstellingen en
de Minister van Financiën. De
memorie van toelichting is ter zake
op een aantal punten verduidelijkt.

4s. De Raad merkt op dat de in
artikel 64 Wtk 1992 vermelde verwij–
zingen naar artikel 23 van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek niet juist
zijn, en uitgaan van een verouderde
wettekst. De in artikel 64 Wtk 1992
vermelde verwijzingen gaan uit van
de tekst van artikel 23 zoals dat
luidde voor de inwerkingtreding van
de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6
nieuw Burgerlijk Wetboek. De verwij–
zingen in artikel 64 Wtk 1992 zijn in
overeenstemming met artikel XXV
van genoemde wet aangepast.

4t. De Raad vraagt zich af of in de
artikelen 68, 69, 71, 72, 73, 74 en
75 Wtk 1992 niet verzuimd is de
verwijzingen naar artikel 66, eerste
lid, ook het tweede lid van artikel 66
op te nemen. In het wetsvoorstel is
dit verzuim inmiddels goedgemaakt.

4u. Bij de Raad rijst de vraag of
de verwijzing in artikel 74 Wtk 1992
naar artikel 72, onder d, niet moet
zijn een verwijzing naar artikel 72,
onder c. De vraag wordt terecht door
de Raad opgeworpen. In het
wetsvoorstel is de verwijzing
aangepast.

4v. De Raad meent dat nader
moet worden ingegaan op de
verhouding tussen het voorgestelde
artikel 81 Wtk 1992 en de uit het
EEG-Verdrag voortvloeiende
verplichtingen. In dat verband vestigt
de Raad de aandacht op jurispru–
dentie waaruit blijkt dat een
Lid-Staat geen wettelijke of
bestuursrechtelijke maatregelen mag
treffen welke aan de op de onderne–
mingen toepasselijke mededingings–
regels hun nuttig effect kunnen
ontnemen.
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Naar aanleiding van de opmer–
kingen van de Raad is artikel 81 Wtk
1992 gewijzigd. In de nieuwe opzet
is niet langer sprake van een
algemeen verbindendverklaring van
een ondernemersafspraak. In plaats
daarvan is gekozen voor een duidelijk
als zodanig herkenbaar optreden van
de overheid. Aldus meent ondergete–
kende dat de Europees-rechtelijke
bezwaren van de Raad zijn onder–
vangen. Het doel van artikel 81 Wtk
1992 is de mogelijkheid te bieden
overheidsmaatregelen te treffen in
het geval de concurrentie tussen de
banken zodanige vormen aanneemt
dat er sprake is van een reëel gevaar
voor de solvabiliteit van het
bankwezen in het algemeen. In het
bestaande artikel 45 Wtk 1978 kan
dit gebeuren door algemeen-verbin–
dendverklaring van een regeling van
de representatieve organisaties. Naar
aanleiding van de opmerkingen van
de Raad is in artikel 81 Wtk 1992 de
mogelijkheid opgenomen een
regeling bij koninklijk besluit op te
leggen, zonder dat er sprake is van
een regeling van de representatieve
organisaties. Zodanig besluit kan
slechts tot stand komen nadat de
Bank advies heeft uitgebracht.
Materieel kan daarmee hetzelfde
resultaat worden bereikt als op basis
van artikel 45 Wtk 1978, maar
zonder dat er sprake is van de door
de Raad gesignaleerde bezwaren.
Voorts meent de Raad dat aandacht
moet worden geschonken aan de
betekenis die de regeling nog zou
kunnen hebben gezien de liberali–
sering en internationalisering van
zowel bedrijfsleven als bankwezen.
De Raad werpt met recht de vraag
op of en, zo ja, in welke mate de
bovenbedoelde overheidsmaatre–
gelen daadwerkelijk effectief zullen
zijn. Enerzijds moet immers worden
onderkend dat met name de vrijheid
van grensoverschrijdende - zowel
inkomende als uitgaande - dienstver–
lening voor banken een factor is die
grenzen kan stellen aan die effecti–
viteit. Maar anderzijds bestaat de
mogelijkheid dat het feitelijk gedrag
van natuurlijke personen, vereni–
gingen en stichtingen een maatregel
toch niet bij voorbaat zinloos maakt.
Derhalve acht ondergetekende het
wenselijk de in artikel 81 Wtk gefor–
muleerde mogelijkheid nu in de wet
op te nemen, en als er een moment
komt dat toepassing wordt
overwogen te bezien of van gebruik–
making enig praktisch effect valt te
verwachten.
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4w. Naar het oordeel van de Raad
Is een uitgebreider toelichtmg op
haar plaats wat betreft het weglaten
in artikel 86, derde lid, Wtk 1992 van
de artikelen 74 en 75 van de Wet
administratieve rechtspraak bedrijfs–
organisatie. Dienaangaande is in
alinea 9.53 van de memorie van
toelichting opgemerkt dat bij de
verwijzing naar de artikelen van de
Wet administratieve rechtspraak
bedrijfsorganisatie die van overeen–
komstige toepassing zijn de
algemene lijn is gevolgd om een
verwijzing naar genoemde artikelen
van die wet achterwege te 'iten.
Daarmede is impliciet aangegeven
dat er voor wat betreft de Wet
toezicht kredietwezen 1992 geen
aanleiding is van die lijn af te wijken
in die zin dat uitspraken van het
College van Beroep voor het
Bedrijfsleven wel door de Kroon
zouden kunnen worden getoetst aan
het algemeen belang. De aard van
de op grond van de Wet toezicht
kredietwezen 1992 te nemen
besluiten en daarmee de aard van de
uitspraken van het College verschilt
naar het oordeel van de ondergete–
kende niet van de aard van besluiten
die worden genomen op grond van
vergelijkbare wetgeving zoals de Wet
toezicht beleggingsinstellingen, de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf en
de Wet toezicht effectenverkeer
waarin bedoelde verwijzing ook niet
is opgenomen. De ondergetekende
ziet dan ook geen aanleiding tot het
geven van een uitgebreidere
toelichting.

4x. De Raad constateert onder
verwijzing naar het in artikel 104,
tweede lid, Wtk 1992 (inmiddels
vernummerd tot artikel 107, derde
lid, Wtk 1992) geregelde overgangs–
recht met betrekking tot het
bijkantoor in Nederland van een in
een andere Lid-Staat gevestigde
onderneming of instelling dat het
verbod in artikel 29, aanhef en
onderdeel a, met betrekking tot
dergelijke bijkantoren blijft gelden.
De Raad vraagt zich daarbij af hoe
nu geregeld is dat aan het gestelde
in artikel 29, eerste lid, onder a, Wtk
1992 wordt voldaan: de in de andere
Lid-Staat gevestigde onderneming of
instelling dient van de toezichthou–
dende autoriteit van die andere
Lid-Staat een voor de uitoefening
van het bedrijf van kredietinstelling
benodigde vergunning te hebben
verkregen. De Raad meent dat
dezelfde vraag rijst bij het in artikel
107, tweede lid, Wtk 1992
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(inmiddels vernummerd tot artikel
110, tweede lid, Wtk 1992)
geregelde overgangsrecht ten
behoeve van een in een andere
Lid-Staat gevestigde kredietinstelling
die door middel van het verrichten
van diensten in Nederland opvor–
derbare gelden ter beschikking
verkrijgt en die daarvoor een
ontheffing ex artikel 42 Wtk 1978
heeft verkregen.
Dienaangaande wordt opgemerkt dat
met het overgangsrecht in de
artikelen 107, derde lid, en 110,
tweede lid, Wtk 1992 er voor in
andere Lid-Staten gevestigde kredie–
tinstellingen die reeds in Nederland
actief zijn, slechts in voorzien wordt
dat zij de initiële notificatieproce–
dures als bedoeld in de artikelen 29,
eerste lid, onder b en c, en 30,
eerste lid, onder b, Wtk 1992 niet
meer behoeven te doorlopen.
Hiermee wordt uitvoering gegeven
aan artikel 23, eerste lid, eerste
volzin, en tweede lid, Tcr. Voor de in
andere Lid-Staten gevestigde kredie–
tinstellingen die reeds bukantoren in
Nederland hebben, betekent dit
inderdaad dat zij aan het gestelde in
artikel 29, eerste lid, onder a, Wtk
1992 moeten voldoen. Gelet op het
bepaalde in artikel 7, eerste lid, Wtk
1978 zal daar evenwel op het
moment van inwerkingtreding van de
Wet toezicht kredietwezen 1992
altijd aan worden voldaan In artikel
7, eerste lid, Wtk 1978 is namelijk
bepaald dat de Bank aan een
bijkantoor in Nederland van een
buiten Nederland gevestigde kredie–
tinstelling slechts een vergunning
kan verlenen wanneer die kredietin–
stelling in de Staat van vestiging eery
voor de uitoefening van het bedrijf
van kredietinstelling benodigde
vergunning bezit. Evenzo dienen de
in andere Lid-Staten gevestigde
kredietinstellingen die momenteel al
door middel van het verrichten van
diensten in Nederland opvorderbare
gelden aantrekken aan het gestelde
in artikel 30, eerste lid, onder a, Wtk
1992 te voldoen. Ook deze kredietin–
stellingen als bedoeld in artikel 110,
tweede lid, Wtk 1992 zullen daar op
het moment van inwerkingtreding
aan voldoen, omdat bij het verlenen
van de ontheffing ex artikel 42 Wtk
1978 aan deze kredietinstellingen
immer is overwogen dat zij in de
Lid-Staat van vestiging een voor de
uitoefening van het bedrijf van
kredietinstelling benodigde
vergunning bezitten.

4ij. Het is de Raad niet duidelijk
waarom gekozen is voor de in artikel
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5. Wat betreft de memorie van
toelichting als zodanig heeft het
college nog een tweetal opmer–
kingen:

a. alinea 2.27 behoeft een nadere
uiteenzetting. Zoals thans geformu–
leerd, zou volgens deze alinea, met
inachtneming van het recht van de
Europese Economische Gemeen–
schap, een Lid-Staat van ontvangst
aan een in een andere Lid-Staat
gevestigde kredietinstelling die
binnen de grenzen van de eerstge–
noemde Lid-Staat een bijkantoor
drijft dan wel grensoverschrijdende
diensten verleent, andere wet– of
regelgeving kunnen blijven opleggen.
De Raad acht een nadere uitwerkmg
van deze gedachte en de wijze
waarop daaraan uitvoering zal
worden gegeven in de memorie van
toelichting op haar plaats, waarbij hij
erop wijst dat artikel 21, vijfde lid,
Tcr spreekt van onregelmatigheden
die op het grondgebied van de
desbetreffende Lid-Staat
voorkomen;

b. aan alinea 3.6 dient naar de
mening van het college te worden
toegevoegd dat de Bank aanspra–
kelijk blijft voor de gevolgen van
grove nalatigheid. In dit verband
vraagt het college om een
beschouwing inzake de verantwoor–
dehjkheid van elders gevestigde
kredietinstellingen met nederlandse
bijkantoren respectievelijk grens–
overschrijdende activiteiten daar het
solvabiliteitstoezicht bij de nationale
installaties van de vestigingsplaats
van deze kredietinstellingen is onder–
gebracht.

110, Wtk 1992 gebruikte inwerking–
tredingsformule. De Raad vraagt zich
af welke artikelen of onderdelen
eventueel op een ander tijdstip in
werking zouden kunnen treden. De in
artikel 110 (inmiddels vernummerd
tot 113) Wtk 1992 opgenomen
inwerkingstredingsformule is
gekozen uit het oogpunt van flexibi
liteit. Ondergetekende geeft er de
voorkeur aan om deze inwerkingtre–
dingsformule te handhaven.

5a. De Raad constateert dat
volgens alinea 2.27 van de memone
van toelichting een Lid-St': Jt van
ontvangst met inachtneming van het
recht van de Europese Economische
Gemeenschap aan een in een andere
Lid-Staat gevestigde kredietinstelling
die binnen de grenzen van eerstge–
noemde Lid-Staat een bijkantoor
drijft dan wel grensoverschrijdend
diensten verleent, andere wet– en
regelgeving kan blijven opieggen De
Raad beveelt aan deze gedachte en
de wljze waarop daaraan uitvoering
zal worden gegeven nader uit te
werken. In genoemde alinea heeft
ondergetekende willen benadrukken
dat de Tweede coördinatierichtlijn
louter de verdeling van taken in het
kader van het bedrijfseconomische
en monetair toezicht op kredietin–
stellingen betreft. De Richtlijn heeft
in Nederland dan ook overwegend
(zie subparagraaf 4.6 van de
memorie van toelichting over de
raakvlakken met andere wetten
inzake financiële mstellmgen,
markten en diensten) gevolgen voor
de Wet toezicht kredietwezen. Met
betrekking tot buiten Nederland
gevestigde kredietinstellingen die
door middel van een bijkantoor of
het verrichten van diensten in
Nederland actief zijn, blijft andere
Nederlandse wet– en regelgeving,
net als onder de vigerende wet het
geval is, gewoon van toepassing.
Ondergetekende heeft het «voor een
goed begrip» wenselijk geacht
hierover een opmerking te maken,
omdat nogal eens blijkt dat «weder–
zijdse erkenning», «één vergunning»
en «Lid-Staat–
van-herkomst-toezicht» zo worden
geïnterpreteerd dat zij ook van
invloed zou zijn op andere in een
Lid-Staat van ontvangst op kredietin–
stellingen van toepassing zijnde wet–
en regelgeving.

5b. De Raad is van mening dat
aan alinea 3.6 dient te worden
toegevoegd dat de Bank aanspra–
kelijk blijft voor de gevolgen van
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grove nalatigheid. In dit verband
vraagt de Raad om een beschouwing
inzake de verantwoordelijkheid voor
elders gevestigde kredietinstellingen
met bijkantoren respectievelijk
grensoverschrijdende activiteiten in
Nederland, daar het solvabiliteitstoe–
zicht bij de nationale instanties van
de vestigingsplaats van deze kredie–
tinstellingen is ondergebracht.

De door de Raad voorgestelde
toevoeging aan alinea 3.6 van de
memorie van toelichting is naar de
mening van ondergetekende niet op
haar plaats aangezien de tekst van
deze paragraaf juist betrekking heeft
op de aansprakelijkheid van de
kredietmstellmgen Slechts in dat
verband wordt in de memorie van
toelichting opgemerkt dat noch de
toezichthoudende autoriteiten noch
de overheid de verantwoordelijkheid
voor het beleid en het lot van de
individuele kredietinstellingen op
zich kunnen nemen. Het voorstel van
de Raad heeft daarentegen
betrekking op de vraag in hoeverre
de Bank als toezichthoudende
autonteit aansprakelijk zou kunnen
worden gesteld voor tekortkomingen
in het toezicht. Ondergetekende ziet
geen aanleiding om over dat
onderwerp thans in de memorie van
toelichting uitspraken te doen.
Hetzelfde geldt voor een mogelijke
aansprakelijkheid van toezichthou–
dende instanties in andere landen die
het solvabiliteitstoezicht uitoefenen
op kredietinstellingen die in
Nederland actief zijn door middel
van een bijkantoor of het grensover–
schrijdende verrichten van diensten.
Daar komt bij dat de voorwaarden
waaronder die aansprakelijkheid zich
zou kunnen voordoen van land tot
land kunnen verschillen.

6. Voor een aantal redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.

6. Met de redactionele kantteke–
ningen van de Raad is rekening
gehouden.

Behoudens de wijzigingen en
aanvullingen die zijn aangebracht
naar aanleidmg van het advies van
de Raad en diverse wijzigingen van
redactionele aard zijn nog de
volgende aanpassingen aangebracht.

In artikel 31, eerste lid, Wtk 1992
is een verwijzing naar de Eerste
coördinatierichtlijn opgenomen. De
Eerste coördinatierichtlijn is immers
ook een aan de wederzijdse
erkenning ten grondslag liggende
bankenrichtlijn.

In artikel 64 Wtk 1992 is voor de
toepasselijkheid van die bepaling bij
nader inzien aangeknoopt bij de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 665, B 41



materiële omschrijving van krediet–
instelling in plaats van bij een
vergunninghoudende kredietin–
stelling Het gevolg hiervan is dat dit
artikel ook van toepassing zal zijn op
die instellingen die het bedrijf van
kredietinstelling uitoefenen zonder
dat daarvoor een vergunning is
verkregen.

In artikel 65, eerste lid, Wtk 1992
is een vergelijkbare wijziging aange–
bracht als in artikel 64 Wtk 1992.
Voorts is bij nader inzien besloten
dat artikel 65 Wtk 1992, evenals
thans, ook op bijkantoren in
Nederland van in andere Lid-Staten
gevestigde kredietinstellingen van
toepassing behoort te zijn. In
verband daarmee is de bepalmg
toegevoegd dat de Bank de toezicht–
houdende autoriteit van de
betrokken andere Lid-Staat
raadpleegt voordat de Bank haar
standpunt aan de rechtbank
meedeelt.

Ook artikel 66 Wtk 1992isbij
nader inzien zodanig gewijzigd dat
deze (plus verder de noodregeling),
evenals onder de vigerende wet, van
toepassmg kan zijn op Nederlandse
bijkantoren van in andere Lid-Staten
gevestigde kredietinstellingen.

In artikel 76 Wtk 1992 betreffende
de behandelmg van instellingen uit
derde landen is in het derde lid een
zinsnede toegevoegd om erin te
voorzien dat de Bank de Minister van
Financiën ook mededelmg doet van
aanvragen van in artikel 23 Wtk
1992 bedoelde verklaringen van
geen bezwaar. Voorts is voor de
goede orde in genoemd artikellid
bepaald dat de Bank in de in artikel
76, eerste lid, Wtk 1992 bedoelde
gevallen de Minister van Financiën
«onverwijld» informeert omtrent
aanvragen voor vergunningen dan
wel verklaringen van geen bezwaar.

Uit artikel 78, eerste lid, Wtk 1992
is de zinsnede «beneden een door
Onze minister te bepalen bedrag»
geschrapt. Ter zake is overwogen dat
een dergelijk grensbedrag in een
vrijstelling ingevolge artikel 78,
derde lid, Wtk 1992 kan worden
verwerkt. Zodoende is een separate
vaststelling van een grensbedrag niet
langer nodig. De memorie van
toelichtmg Is in deze zin gewijzigd.

De wijzigingen van wetten waarin
wordt verwezen naar de Wet toezicht
kredietwezen 1978 is niet volledig
gebleken. Ook de artikelen 344,
eerste lid, en 436, vierde lid, van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,
artikel 1, onder c., van de Wet identi–
teitsvaststelling bij financiële dienst–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 665, B 42



De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet te
zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

verlening, artikel D9, tweede lid, van
de Kieswet alsmede artikel 35, vijfde
lid, van de Invorderingswet 1990
behoeven aanpassing. Hierin is
voorzien in artikel 89 Wtk 1992 en,
onder vernummering van de daarop–
volgende artikelen, de artikelen 102,
103en 104Wtk 1992.

Ik veroorloof mij U in overweging
te geven het hierbij gevoegde gewij–
zigde voorstel van wet en de gewij–
zigde memorie van toelichting aan
de Tweede Kamer der Staten–
Generaal te zenden.

De Ministervan Financiën,
W. Kok

Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies
no.W06.91.0568 van de Raad van
State van 22 april 1992

Algemeen

- Het zou de bestudermg van het
wetsvoorstel vergemakkelijken indien
tevens een transponeringstabel
wordt verschaft die vanuit de
artikelen van de Wtk'92 verwijst naar
de desbetreffende artikelen in de Tcr
en Wtk'78.

- Nu de Wtk'92 een geheel
nieuwe wet is, verdient het aanbe–
veling de artikelen die niet worden
toegelicht, bij voorbeeld omdat ze
grotendeels overeenkomen met een
artikel uit de Wtk'78, toch van een
toelichting te voorzien.

Voorstel van wet

- Punt 18 van de Aanwijzingen
voor de wetgevingstechniek (AWT)
ware in acht te nemen.

- Punt 32 AWT ware steeds in
acht te nemen. Dit geldt voor de
gehele wet, maar met name bij de in
hoofdstuk XIV van de wet gewijzigde
andere wetten dient waar verwezen
wordt naar de Wtk'92 rekening te
worden gehouden met opneming van
de Staatsbladaanduiding van die
wet, voor zover het eerste aanha–
lingen betreft.

- In artikel 14, derde lid, ware na
«het eerste lid,» in te voegen:
aanhef,.

- In artikel 44, onderdeel a, ware
«toepasselijk is» te vervangen door:
van toepassing zijn.
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- In onderdeel b ware «bezit» te
vervangen door: bezit of bezitten.

- In onderdeel c ware «garan–
deert» te vervangen door: garandeert
of garanderen.

- In onderdeel d ware
«zorgdragen» te vervangen door:
zorgdraagt of zorgdragen.

- In artikel 45, onderdeel c, ware
«niet voldoet» te vervangen door:
niet meer voldoet.

- In artikel 46, tweede lid,
onderdeel b, dient «administratieve
organisatie» te worden vervangen
door: administratieve en boekhoud–
kundige organisatie.

- In artikel 50, tweede lid,
onderdeel e, en derde lid, onderdeel
e, ware «artikel 44» te vervangen
door: artikel 43, eerste lid.

- In artikel 50, derde lid, ware
«doorhaling» te vervangen door:
doorhaling van een inschrijving.

- In artikel 50, vierde lid, ware
«inschrijving in dan wel doorhaling
uit» te vervangen door: inschrijving
dan wel doorhaling van een
inschrijving in.

- In artikel 63, tweede lid, ware
«artikel 43, zesde lid» te vervangen
door: artikel 43, eerste lid.

- In artikel 67, vierde lid, ware
«artikel 66, zesde lid» te vervangen
door: artikel 66, zevende lid.

Tevens ware in het zevende lid
«artikel 66, vierde lid» te vervangen
door: artikel 66, vijfde lid.

- In artikel 70, derde lid, ware
«artikel 66, leden 5 en 7» te
vervangen door: artikel 66, zesde en
achtste lid.

- In artikel 71, derde lid, ware
«goederen» telkens te vervangen
door: zaken.

- In artikel 71, vijfde lid, ware
«artikel 127, eerste lid» te vervangen
door: artikel 127, eerste lid, van de
Faillissementswet.

Tevens ware in het negende lid
«artikel 184 dan wel artikel 186» te
vervangen door: artikel 184 dan wel
artikel 186 van de Faillissementswet.

- In artikel 73 ware «Artikel 66,
vijfde en zevende lid» te vervangen
door: Artikel 66, zesde en achtste
lid.

- Het in artikel 76, eerste lid,
onderdeel a, opgenomen «artikel 7,
vierde lid» dient te worden
vervangen door: artikel 7, derde lid.

- In artikel 80, derde lid, ware
«artikel 29, eerste, onder c» te
vervangen door: artikel 29, eerste lid,
onder b.

- De wijzigingen van de Wet op
de economische delicten zijn in twee
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artikelen ondergebracht, te weten de
artikelen 87 en 88. Dit is niet conse–
quent vergeleken met de artikelen
90, 91, 96, 97, 98 en 101, waar de
wijzigingen van een wet telkens in
één artikel zijn ondergebracht.

Memorie van toelichting

- In de laatste volzin van alinea
3.1 5 dient het woord «en» vervangen
te worden door: of.

- Het woord «alleen» in de laatste
volzin van alinea 3.21 geeft een
onjuiste indruk van de strekking van
het in artikel 78 opgenomen verbod.

- In alinea 4.44, eerste volzin,
dient «dertien weken» te worden
vervangen door: drie maanden.

- In alinea 4.46, eerste volzin,
dient «vier weken» te worden
vervangen door: een maand.

- De redactie van alinea 5.22
ware zuiverder te formuleren.

- Het in alinea 5.23, tweede
volzin, vermelde artikel 4, derde lid,
moet vervangen worden door: artikel
3, vierde lid.

- De eerste volzin van alinea 9.10
loopt niet.

- In de alinea's 9.18, 9.19 en 9.20
wordt ten onrechte verwezen naar
het vijfde, zesde en zevende lid van
artikel 14. Dit moet zijn: het derde,
vierde onderscheidenlijk vijfde lid.
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