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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 Richtlijn 77/780/EEG
(89/646/EEG), en de uitvoering van de Richtlijn
van de Raad van de Europese Gemeenschappen
van 6 april 1992 inzake het toezicht op
kredietinstellingen op geconsolideerde basis
(92/30/EEG) (Wet toezicht kredietwezen 1992)
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Vastgesteld 17 december 1992

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende opmerkingen en vragen.

De leden van de CDA-fractie uitten hun waardering voor het voorlig–
gende wetsvoorstel. Zij meenden dat het voorstel zeer zorgvuldig is
opgesteld, en dat tijdens de behandeling in de Tweede Kamer de meeste
aandachtspunten voldoende zijn behandeld.

Om tot een uiteindelijk oordeel te komen wilden zij nog enkele vragen
voorleggen.

In de memorie van toelichting (5.34, blz. 50) wordt in het kader van
het monetair beleid gesproken over een flexibele en gedoseerde
bijsturing van de binnenlandse liquiditeitscreatie «op basis van een trend–
matige oriëntatie». Deze leden zouden daarvan graag een verduidelijking
zien.

Ze hadden uiteraard geconstateerd dat een soortgelijke vraag is
gesteld door de Tweede Kamer, maar het antwoord daarop vonden zij
bepaald niet verhelderend. Hoe ziet die trendmatige oriëntatie er thans
uit? Wat was de trendmatige oriëntatie 5 jaar geleden?

De leden hier aan het woord vroegen zich af of achter de zware formu–
leringen slechts een simpele zaak schuil gaat: er wordt gestreefd naar
een groei van de geldhoeveelheid conform het nationale inkomen,
waarbij er fluctuaties denkbaar zijn op grond van incidentele, seizoensin–
vloeden en conjuncturele invloeden. Is dat bedoeld?
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De Bank krijgt grotere bevoegdheden in het monetaire beleid en kan
zonder overeenstemming met de representatieve organisaties te bereiken
maatregelen nemen zonder voorafgaande goedkeuring door de minister
van Financiën. Is dat niet strijdig met de stelling in de memorie van
toelichting, punt 5.47a, blz. 54 dat de minister van Financiën de verant–
woordelijkheid behoudt? Is het aanwijzingsrecht van art. 26 uit de
Bankwet 1948 een juist instrument? Hoe kan dat aanwijzingsrecht vorm
krijgen nadat de Bank de ruimere bevoegdheid gebruikt heeft?

Deze leden kregen de indruk dat door de vestiging van èèn Europese
Centrale Bank, de Nederlandsche Bank teveel autonomie zou kunnen
krijgen. Welke is de democratische inbedding dan nog? Overigens
hechtten deze leden wél aan het Nederlands-Duitse model van een
sterke onafhankelijke centrale bank.

In de memorie van toelichting is beklemtoond hoe belangrijk het is dat
de Tweede Coördinatierichtlijn (Tcr) wordt ingevoerd per 1 januari a.s.,
niet alleen in Nederland maar ook in de andere lid-staten. In de nadere
memorie van antwoord van 9 november j.l. is informatie verschaft over
de stand van zaken met betrekking tot de invoering in de andere
lidstaten. Kan de bewindsman nadere informatie geven over de imple–
mentatie van deze richtlijn in de andere lidstaten?

De leden van de CDA-fractie zagen het belang van de beginselen van
«home country control» en «single license». Ze hadden kennis genomen
van de gedachtenwisseling over de uniformering op minimumniveau van
bepaalde criteria voor het bedrijfseconomisch toezicht. Teneinde een
zekere ongerustheid over verschillen in bedrijfseconomisch toezicht weg
te nemen, zouden ze graag informatie ontvangen over de bankdéconfi–
tures sinds 1970 in Griekenland, Italië, Spanje en Nederland.

Een belangnjke verbetering in de Wet toezicht kredietwezen ten
gevolge van de Tcr achtten de leden van de CDA-fractie dat thans ook
wettelijk wordt voorzien in toezicht op de administratieve organisatie,
waaronder het systeem van interne controle. Deze leden konden zich
voorstellen dat de terzake nodige kennis niet bestaat bij de centrale
bank. Betekent dat een uitbreiding van de nodige formatie? Deze leden
zouden voorts wat meer informatie op prijs stellen over dat nieuwe
onderwerp van toezicht.

Bij de harmonisatie van het toezicht op de solvabiliteit zijn afspraken
gemaakt over verschillende zaken waaronder de bepaling van het
toetsingsvermogen. Deze leden zouden graag uitgelegd zien waarom (zie
memorie van toelichting, punt 2.14, blz. 8) bepaalde activa in mindering
worden gebracht op dat toetsingsvermogen, te weten goodwill en inves–
teringen in niet-geconsolideerde bancaire en financiële deelnemingen.

Is de opsomming overigens uitputtend?
Deze leden was de uitwerking van de één-vergunning-gedachte

duidelijk geworden, mogelijk op het volgende na. Indien een bank met
een hoofdkantoor buiten de EG een bijkantoor vestigt in Nederland,
wordt daartoe een vergunning verstrekt door DNB die vervolgens ook het
toezicht houdt. Indien nu dit bijkantoor vervolgens een vestiging wil in
een andere lidstaat, dan begrijpen deze leden de Tcr aldus, dat dan de
andere lidstaat het bedrijfseconomisch toezicht uitoefent, omdat het
hoofdkantoor buiten de EG gevestigd is. Graag vernamen deze leden of
deze interpretatie juist is.

De leden hier aan het woord hadden kennis genomen van de eis met
betrekking tot de omvang en samenstelling van het beginvermogen voor
kredietinstellingen. De memorie van toelichting (4.9, blz. 29) wijst er op
dat thans verschillende kredietinstellingen solvabel opereren die echter
niet voldoen aan de op grond van de Tcr verzwaarde eisen. Daartoe is
een overgangsregime gecreëerd. Hoeveel kredietinstellingen in
Nederland moeten van het overgangsregime gebruik maken?
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Wat zijn de consequenties indien nadien niet voldaan is aan die
verzwaarde eisen?

Art. 11, vijfde lid laat het trouwens over aan de Bank om de lengte van
de overgangstermijn vast te stellen. De tekst van de wet houdt in dat die
termijnlengte per individuele bank waarvoor de overgangstermijn geldt,
verschillend kan zijn. Is dat een juiste interpretatie en is die bedoeld door
de indiener van de wet?

Onder punt 7.1 van de memorie van toelichting, blz. 76, wordt aange–
geven dat de budgettaire gevolgen van het wetsvoorstel nihil zullen zijn.
Deze leden van de CDA-fractie zouden graag een toezegging van de
bewindsman zien dat eventuele extra werklast voor de DNB of het minis–
terie van Financiën zal worden opgevangen met het bestaande personeel.
Het zal de bewindsman niet zijn ontgaan dat de regering vele instellingen
in de publieke sector de afgelopen tien jaar een hogere werkdruk heeft
gegeven.

Voorts, indien de Europese Centrale Bank er komt, wat is dan de
toekomst van de DNB? Wordt de formatie aldaar dan fors gereduceerd?

Het onder 7.2, blz. 76, van de memorie van toelichting gestelde
bevreemdde deze leden. De passage suggereert dat overwogen is om de
kosten van toezicht aan de bedrijfstak door te berekenen. De overheid
heeft tal van toezichthoudende taken. Zou de regering overwegen om de
kosten van die centrale overheidstaak door te berekenen? Ligt bekos–
tiging uit de algemene middelen niet voor de hand? Graag zouden deze
leden een helder en wat algemener betoog over dit punt krijgen.

De leden van de PvdA-fractie verwezen naar bladzijde 6 van de
memorie van toelichting waar de indiener van het wetsvoorstel stelt dat
het liquiditeits– en het monetaire toezicht nog onvoldoende geharmoni–
seerd zijn om in het Lid-Staat-van-herkomst-toezicht te worden
opgenomen. Uitvoerig is c.q. wordt op verschillende plaatsen in het
vervolg van de schriftelijke behandeling van het voorstel toegelicht dat
harmonisatie van het monetaire beleid gaandeweg naar de derde fase
van de EMU een feit zal worden. Ten aanzien van het liquiditeitstoezicht
ontbreekt de uitleg waarop zelfs een minimumharmonisatie tot op heden
niet tot stand is gekomen. Kan daaraan alsnog een beschouwing worden
gewijd, waarin ook ingegaan wordt op de vraag of ook ten aanzien van
de aan een kredietinstelling te stellen liquiditeitseisen onderweg naar de
EMU aan een verdere harmonisatie niet is te ontkomen?

In de tussenliggende periode zal een bijkantoor van een bank te maken
hebben met twee toezichthoudende instanties, een zekere taakverdeling
geldt (memorie van toelichting, blz. 10).

Is er, zo vroegen deze leden, ook een hiërarchie in het toezicht, nog
anders: wie spreekt het laatste woord, de toezichthouder van de
Lid-Staat van ontvangst of die van herkomst?

Reeds nu acht de minister het noodzakelijk de bevoegdheid om
kredietinstellingen algemene voorschriften te geven, over te dragen aan
de centrale bank, omdat lange overlegprocedures niet passen bij een
snelle en flexibele inzet van de instrumenten van het monetaire beleid. In
dat verband verwees de minister naar de financiële crisis in september.

Om helder te krijgen waarom de betrokkenheid van de minister van
Financiën moet worden verminderd, zouden de leden van de PvdA-fractie
gaarne antwoord krijgen op de volgende vragen:

- welke rol heeft de minister van Financiën in september gespeeld?
- kan de minister aanduiden op welke wijze daardoor toen een snelle

en flexibel optreden van de Nederlandsche Bank werd gehinderd?
- wat zal in de toekomst in een gelijk geval de betrokkenheid van de

minister van Financiën zijn en hoe kan deze de ministeriële verantwoor–
delijkheid waarmaken?

Mag uit de systematiek van artikel 18 worden geconcludeerd dat de
minister van Financiën niet meer goedkeuring hoeft te geven aan de

Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 665, nr. 108a



individuele inzet van de instrumenten van het monetaire beleid, maar dat
over de doelstellingen van dat beleid vooraf overleg wordt gevoerd met
de representatieve organisaties en dat langs die weg ook de minister
verantwoordelijk blijft voor het gevoerde beleid?

In de discussie in de Tweede Kamer is de overgang van het bedrijfs–
economisch toezicht naar de ECB (art. 105, zesde lid EMU-Verdrag)
uitvoerig besproken. In dit verband vroegen deze leden naar een globale
vergelijking van het ESCB met het centrale banksysteem in de VS en het
daarin gehanteerde toezichtmodel.

In de discussie in de Tweede Kamer over het toezicht op het
bankwezen in Luxemburg heeft de minister enerzijds onderscheid
gemaakt tussen bijkantoren en dochterinstellingen en daaraan toege–
voegd dat Nederlandse banken in Luxemburg alleen dochterinstellingen
hebben. De vraag is of ze dat alleen in Luxemburg hebben, en zo ja,
waarom alleen in Luxemburg?

Zo nee, wordt in het wetsvoorstel dat alleen de coördinatie van bijkan–
toren regelt, dan niet een marginaal deel van het toezicht geregeld?

Ten slotte was voor de leden hier aan het woord nog steeds niet
duidelijk of door dit wetsvoorstel het belastingparadijs en bankoase
Luxemburg met zijn bankgeheim verdwijnt.

Anderzijds stelde de minister in het debat in de Tweede Kamer, dat
dochters onder dubbel toezicht staan, omdat de geconsolideerde
toezicht-richtlijn en de TCK samenlopen. De vraag rijst of beide
toezichten zich tot elkaar verhouden en of deze overlap niet vermeden
had kunnen worden.

!n de memorie van antwoord staat een overzicht van de stand van
zaken met betrekking tot de verwerking van de richtlijn in de nationale
wetgeving in de onderscheiden lid-staten. Kan dat overzicht geactuali–
seerd worden naar de stand van heden?

De leden van de VVD-fractie hadden kennis genomen van boven–
vermeld wetsvoorstel. Zij konden met het wetsvoorstel instemmen, maar
hadden nog de volgende vragen.

Er is gekozen voor een systeem van een tweetal toezichthouders DNB
en de Verzekeringskamer. In hoeverre zullen hier problemen ontstaan?

Waarom is niet gekozen voor een systeem van een toezichthouder,
zoals ook b.v. in Canada en Denemarken het geval is. Is deze regeling
bedoeld te zijn een voorlopige en worden te zijner tijd nadere voorstellen
verwacht?

In verschillende lidstaten wordt gewerkt met verschillende garantiere–
gelingen, b.v. Duitsland onbeperkt en Nederland f40000. Er is dus nog
niet sprake van gelijke concurrentieverhoudingen. Wat is het oordeel van
de minister hierover?

Ook deze leden vroegen naar de stand van de implementatie van de
richtlijn in de andere lidstaten. Zijn alle lidstaten inmiddels gereed? Zijn
er dienaangaand nog problemen te verwachten?

Is verdere concurrentie b.v. van het bedrijfseconomisch toezicht te
verwachten of moet gewacht worden op de Europese Centrale Bank?

De voorzitter van de commissie,
Boorsma

De griffier van de commissie,
Hordijk
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