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De vaste Commissie voor Financiën', belast met het voorbereidend
onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer over haar voorlopige bevin–
dingen als volgt verslag uit te brengen.

1 Samenstelling:
Leden: Van Houwelingen (CDA), Schutte
(GPV), De Korte (VVD), Tommel (D66),
Linschoten (VVD), voorzitter, Paulis (CDA),
Van Rey (VVD), Vermeend (PvdA). Brouwer
(Groen Links), G. H. Terpstra (CDA), Melkert
(PvdA), ondervoorzitter, Smits (CDA),
Reitsma (CDA), Vreugdenhil (CDA). Vriens–
Auerbach (CDA), Van Rijn Vellekoop (PvdA),
Van der Vaart (PvdA), G de Jong (CDA),
Ybema (D66), A. de Jong (PvdA), Kersten
(PvdA), Van Heemst (PvdA) en R. M. van
Middelkoop (PvdA).
Plv leden: Leers (CDA), Van Dis (SGP), Van
Erp (VVD), Groenman (D66), Weisglas
(VVD), Gerritse (CDA), Van Hoof (VVD).
Schoots (PvdA), Rosenmöller (Groen Links),
Hillen (CDA). Van Traa (PvdA), Wolters
(CDA). Van de Camp (CDA), Ramlal (CDA),
Van der Hoeven (CDA), Van Zijl (PvdA),
Verspaget (PvdA), Van lersel (CDA).
Wolffensperger (D66), vacature PvdA, Van
Otterloo (PvdA), Leerling (RPF) en Van
Nieuwenhoven (PvdA)

ALGEMEEN

1. Inleiding

De leden van de CDA-fractie hadden met waardering kennis genomen
van het voorliggende voorstel van wet. Zij hadden ook kennis genomen
van de brief van de Minister van Financiën van 16 juli 1992, waarin
aangedrongen wordt op een spoedige behandeling van het wetsvoorstel
in de Tweede Kamer met het oog op de gewenste implementatie van de
interne-marktbanken-richtlijn per 1 januari 1993. Zij spraken hun
bereidheid uit hieraan mee te werken, zij het dat de aan het woord zijnde
leden een aantal vragen en opmerkingen hadden met betrekking tot het
onderhavige wetsvoorstel.

De leden van de PvdA-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij waren het eens met de
opzet om terwille van de overzichtelijkheid, via een geheel nieuwe Wet
toezicht kredietwezen (Wtk) de Tweede coördinatie richtlijn (Tcr) te
implementeren. Zij betreurden het dat de Kamer door de vrij late
indiening weinig tijd heeft om voor 1 januari 1993 de wetgevingspro–
cedure af te ronden. Toch achtten zij dit noodzakelijk in verband met de
harmonisatie met de andere lidstaten. Zij vroegen naar de stand van
zaken met betrekking tot deze implementatie in de andere lidstaten. Is de
gewenste gelijktijdige implementatie ook te verwachten?
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Zij vroegen of lidstaten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor te
late implementatie. Zal niet tijdige implementatie van de Tcr tot schade–
vergoedingsacties van de zijde van het bankwezen kunnen leiden, in acht
nemende de recente arresten van het Europese Hof van Justitie
(Francovic en Bonifaci)?

Zij namen kennis van de aankondiging van de regering dat binnenkort
nieuwe wijzigingen zijn te verwachten. Zij vroegen of niet reeds
voldoende bekend is van de aangekondigde nieuwe richtlijnen, zodat de
mogelijkheid aanwezig is om deze (of onderdelen daarvan) meteen mee
te nemen bij deze wetswijziging. Zij vroegen waarom het onverstandig
wordt gevonden om ze nu reeds door te voeren. Zijn er nog moeilijke
discussiepunten die daarvoor een belemmering vormen?

De Wet toezicht kredietwezen 1992 onderscheidt ondernemingen of
instellingen die in Nederland zijn gevestigd, ondernemingen of instel–
lingen die in een andere lidstaat zijn gevestigd en ondernemingen of
instellingen die buiten de Gemeenschap zijn gevestigd. Welke is de
behandeling van financiële instellingen die in met de EG geassocieerde
staten gevestigd zijn?

De leden van de VVD-fractie hadden met enige verwondering kennis–
genomen van de brief van de Minister van Financiën van 16 juli 1992
waarin hij aandringt op snelle parlementaire behandeling van het onder–
havige wetsvoorstel. Het was toch de regering die pas op 16 juli 1992
dit wetsvoorstel heeft ingediend? Het lijkt alsof de regering de schuld
van een mogelijke niet tijdige afhandeling vóór 1 januari 1993 bij
voorbaat aan de Kamer wil geven. Waarom heeft de indiening zo lang
geduurd? Moet geconcludeerd worden dat het overleg tussen het minis–
terie van Financiën, de Nederlandsche Bank en de representatieve
organisaties (te) lange tijd genomen heeft? Zo ja, door welke punten is
dat overleg vertraagd? Welke gevolgen zijn verbonden aan plaatsing van
de Wet toezicht kredietwezen 1992 in het Staatsblad na 1 januari 1993?
Zal de Nederlandsche Bank in het kader van het «single license» systeem
en «home-country» controle per 1 januari 1993 de dossiers van de
bijkantoren van financiële instellingen uit andere EG-lidstaten waar de
Tweede coördinatie richtlijn wèl op tijd is geïmplementeerd overdragen
aan de desbetreffende nationale toezichthouder? Maar hoe kan dan
controle worden uitgeoefend krachtens de dan nog vigerende Wet
toezicht kredietwezen 1978?

De leden van de D66-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van het voorliggende wetsvoorstel. Bij enkele onderdelen daarvan
wilden zij kritische kanttekeningen plaatsen.

De leden van de fractie van Groen Links hadden met grote belang–
stelling kennisgenomen van het onderhavige voorstel van wet. Zij
verheelden niet dat het hier een nogal lastige materie betreft en zij
wensten op een aantal onderdelen een nadere toelichting van de
regering. Zij merkten op dat het wetsvoorstel voornamelijk betrekking
heeft op implementatie van de Tweede coördinatierichtlijn en enkele
wijzigingen ten behoeve van onder meer het monetair beleid van de De
Nederlandsche Bank.

Deze leden merkten op met grote zorg de ontwikkelingen op de
(internationale) financiële markten te volgen. De internationale deregule–
ringswedloop, waarin ook de Nederlandse overheid zich tot op zekere
hoogte heeft begeven, heeft een impuls gegeven aan stormachtige
ontwikkelingen. Er is een grote toeneming van financiële produkten,
deels geïnspireerd door de wens onder toezichtbepalingen en solvabili–
teitseisen uit te komen. Er is sprake van een grootscheepse herstructu–
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rering en concentratie van financiële instellingen. De recente fusies en
samenwerkingsverbanden in Nederland zijn daar voorbeelden van.
Dankzij de informatietechnologie zijn de internationale financiële
deelmarkten de meeste geïntegreerde. Grote geld– en kapitaalstromen
vooral gericht op arbitrage zijn te bespeuren.

De beurskrach van 1987, de grote bankschandalen in Japan en de
Verenigde Staten, het in elkaar storten van onroerend-goedmarkten, de
recente dollarcrisis (minstens de vierde sinds president Nixon in 1971 de
gegarandeerde dollar-goud-convertabileit ongedaan maakte) - om enkele
voorbeelden te noemen - wijzen op een instabiele structuur. Specula–
tieve geld– en kapitaalstromen zijn niet langer een randverschijnsel op
financiële markten, maar veeleer de raison d'être geworden van delen
van de financiële parallelwereld. De explosieve groei hiervan lijkt een
onbedoeld resultaat van de historische koerswending in het monetaire
beleid van de Federal Reserve Board in oktober 1979 onder leiding van
Paul Volcker. De resulterende hoge rente heeft geresulteerd in een
herverdeling ten laste van produktiebedrijven en ten gunste van finan–
ciële instellingen, waar nu circa 10 procent van het bruto-wereld–
inkomen wordt verdiend. Geld is object geworden van speculatie,
waardoor de prijs ervan - de rente - steeds hoger werd opgedreven en
de financiële markt een schijnwereld schept van winst en welstand, die
nu kennelijk aan het afbrokkelen is.

De vraag is niet zozeer of financiële autoriteiten bereid zijn schulden–
crises tot staan te brengen, maar of ze daartoe bij machte zijn. Het
recente optreden van de centrale banken bij de scherpe daling van de
dollar heeft slechts beoogd de daling ordelijk te laten verlopen. Van een
koerswending is geen sprake meer.

Mevrouw S. Strange, hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de
London School of Economics, heeft deze ontwikkelingen beschreven als
«casino capitalism» en roept terecht op tot een «cooling of the casino».

De leden van de fractie van Groen Links vonden dat het voorliggende
voorstel van wet niet inspeelt op deze gevaarlijke ontwikkelingen. Bij het
toezicht op kredietinstellingen, het controleren van crisisgevoelige finan–
ciële markten, gaat het om veel meer dan het harmoniseren van
Europese regelgeving, hoe nuttig dat op zich zelf ook is. De leden van de
fractie van Groen Links waren derhalve benieuwd wat de reactie van de
regering is op de huidige ontwikkelingen op de internationale financiële
markten.

Bij een echte crisis zal het uiteindelijk de overheid moeten zijn die
instellingen moet redden. Dat lijkt deze leden strijdig met het beleid
gericht op stabilisatie en mogelijke verlaging van de collectieve
lastendruk. Vindt de regering dat op Europees niveau een nadrukkelijke
zorg over genoemde ontwikkelingen geformuleerd moet worden en
beleidsalternatieven overwogen moeten worden? Waaraan denkt zij dan?
Wat moet de rol van de EG/EMU/ECB zijn in het internationale monetaire
overleg? Is coördinatie van het monetaire beleid niet een te povere
doelstelling? Moet niet bekeken worden of en op welke wijze regulering
op internationaal niveau mogelijk is? Welke initiatieven kunnen daartoe
worden genomen.

Ook de Nederlandse overheid heeft een bescheiden aandeel in deze
ontwikkelingen. Hoe beoordeelt de regering het Nederlandse liberalisa–
tiebeleid van de jaren tachtig, in het licht van genoemde ontwikkelingen?
Hoe beoordeelt de regering de inzet van Nederland in Europees verband?
Is de regering van plan bij de uitwerking van de EMU, mocht het Verdrag
van Maastricht in en buiten Nederland worden goedgekeurd, een minder
liberale positie in te nemen? Wat acht de regering tot aan 2000 een juist
beleid voor de Europese Gemeenschap in deze?

De leden van de fractie Groen Links vroegen welke conclusie de
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regering getrokken heeft uit de ING-affaire. Hoe beoordeelt zij de toene–
mende belangenverstrengeling en belangentegenstellingen binnen finan–
ciële conglomeraten? Hoe beoordeelt zij op dit moment de beleidswij–
ziging, die op dit punt in de jaren tachtig is ingezet? Deelt zij de mening
dat de liberalisering vooral is ingegeven door de internationale concur–
rentieverhoudingen en het beleid van andere landen en dat het toezicht
en een heldere, crisisveilige werking van de financiële markten het kind
van de rekening zijn geworden?

Ook ten aanzien van deelnemingen verwezen de leden van de Groen–
Links-fractie naar - door de internationale concurrentiestrijd - liberali–
satie van de regelgeving. De Raad van State en de Nederlandse
Vereniging van Banken hebben de regering al gewaarschuwd voor
strengere regelgeving boven de verplichtingen die de Tcr stelt. Dat de
regering sterk hecht aan een strakker beleid, vonden deze leden wijs,
maar zij vroegen of dat in de toekomst nog enige waarde heeft. Zij
pleitten daarbij voor een Nederlandse inzet in de Ecofin-Raad om bij
toekomstige harmonisatierichtlijnen een sterkere regelgeving en toezicht
niet uit het oog te verliezen.

De leden van de SGP-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van het voorstel voor een nieuwe Wet toezicht kredietwezen
1992 (Wtk 1992). Deze leden stelden naar aanleiding van het voorstel
enkele vragen.

Met betrekking tot het tijdstip van in werking treden van de nieuwe
wet vroegen deze leden of de regering het beoogde tijdstip van 1 januari
1993 nog haalbaar acht. Indien dat tijdstip niet haalbaar is, wat zijn dan
de consequenties met het oog op de concurrentiepositie ten opzichte
van andere lidstaten?

2. Tweede coördinatierichtlijn

De leden van de CDA-fractie hadden vastgesteld dat onder punt 2.19
van de memorie van toelichting staat dat de Tweede coördinatierichtlijn
als vergunningseis voor het beginvermogen ten minste een bedrag van 5
miljoen ECU stelt. Voorts stelt de Tweede coördinatierichtlijn dat een
kredietinstelling aan deze eis inzake het beginvermogen moet blijven
voldoen. Op deze voorschriften kunnen de lidstaten slechts in twee
gevallen uitzonderingen maken. Kan verduidelijkt worden wanneer en
onder welke omstandigheden van deze twee uitzonderingen gebruik
gemaakt kan worden. Geldt voor het maken van een uitzondering een
overgangsfase of kan een instelling die van een uitzondering gebruik
maakt deze oneindig handhaven.

De Tweede coördinatierichtlijn legt de omvang van gekwalificeerde
deelnemingen van kredietinstellingen in andere ondernemingen aan
banden. De bedoelde deelnemingen, zo stelt de memorie van toelichting,
mogen ieder voor zich niet meer dan 15 procent en gezamenlijk niet
meer dan 60 procent van het eigen vermogen van de kredietinstelling
bedragen. Geldt hiervoor een publikatieplicht of zijn deze gegevens
uitsluitend bekend bij de toezichthouder? Deze beperkingen gelden
overigens niet als een kredietinstelling over een relatief kort tijdsbestek
een deelneming houdt in geval zij daarmee een onderneming te hulp
schiet dan wel een emmissie overneemt. Hierin kan een zeker risico
schuilen. Is de veronderstelling van de leden van de CDA-fractie juist dat
de kredietinstelling in zo.'n situatie wel verplicht is om een dergelijke
situatie te melden aan de toezichthouder?

De leden van de fractie van Groen Links konden instemmen met de
minimumharmonisatie van het bedrijfseconomisch toezicht. Zij vroegen
wat het onderscheid is tussen gepubliceerde en niet-gepubliceerde

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 665, nr. 5



reserves. Tevens begrepen zij niet goed hoe aandelenkapitaal gerekend
kan worden tot het kernkapitaal van de hoogste kwaliteit. Algemeen is
aan aandelen toch een verplichting tot betaling van dividend verbonden?
Zij vroegen tevens wat materieel de betekenis is geweest van de imple–
mentatie van de Eigen-vermogenrichtlijn en de Solvabiliteitsratio-richtlijn.
Wat is er ten opzichte van de situatie voor maart 1991 gewijzigd?

De betekenis van het genoemde onder 2.20 ontging deze leden. Hoe
toetst de toezichthouder de geschiktheid van een houder? Wat wordt
hier bedoeld met de nieuwe kredietinstelling?

3. Opzet van de Wet toezicht kredietwezen 1992

In artikel 1, eerste lid onder a wordt de definitie gegeven van een
kredietinstelling. De leden van de VVD-fractie brachten die in verband
met de lijst 1 t/m 14 in de memorie van antwoord van onder de weder–
zijdse erkenning vallende activiteiten. Zij vroegen of de Nederlandse
definitie van «een bank» aansluit bij de EG-definitie (zie Tcr). Zo nee,
waarom wijkt Nederland af van de EG-definitie en laat het meer instel–
lingen onder het begrip kredietinstelling vallen dan de EG? Welke
gevolgen heeft dit voor het toezicht? Hoe verhoudt de Nederlandse
definitie zich tot die van de niet-EG-landen in de G10 respectievelijk tot
die van de EFTA-landen?

In dit verband vroegen de leden van de VVD-fractie of het lidstaat-van
herkomst-toezicht en het éénvergunningensysteem er niet toe zal leiden
dat kredietinstellingen uit niet-EG-landen hun hoofdvestiging binnen de
EG gaan kiezen in het EG-land, waarin (vooralsnog) het meest soepele
toezicht bestaat.

De leden van de CDA-fractie merkten op dat onder punt 3.11 van de
memorie van toelichting staat dat de Tweede coördinatierichtlijn net als
de Eerste coördinatierichtlijn van toepassing is op zowel krediet als
kapitaalmarktinstellingen. Dit betekent dat alle mechanismen van de
Tweede coördinatierichtlijn - culbinerend in èén communautair geldende
vergunning –tevens op kapitaalmarktinstellingen van toepassing zijn.
Betekent dit dat deze consequenties van de Tweede coördinatierichtlijn
ook van toepassing zijn op instellingen zoals het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds?

De leden van de PvdA-fractie vroegen of in 3.15 het uitsluitend
verrichten van beleggingen 100%, 99% of minder van het balanstotaal
van de desbetreffende kredietinstelling betreft. Valt hier een minimum–
totaal te noemen?

In de memorie van toelichting staat in punt 3.22 dat de Wet toezicht
kredietwezen 1992 in beginsel mede van toepassing is op onderne–
mingen of instellingen die hun bedrijf maken van het ter beschikking
verkrijgen van opvorderbare gelden van andere bronnen dan het publiek.
Het was de leden van de CDA-fractie bekend dat vele bedrijven en stich–
tingen hypotheken verstrekken aan hun medewerkers of zelfs aan
derden. Betekent dit dat deze bedrijven en stichtingen ook vallen onder
de werking van de Wet toezicht kredietwezen 1992. Ware het in dit
kader niet beter om artikel 1, eerste lid, onder a van de Wet toezicht
kredietwezen 1992, waar de definitie van «kredietinstelling» wordt
gegeven te wijzigen in «een onderneming of instelling die mede haar
bedrijf maakt» enz?

De leden van de PvdA-fractie hadden in de memorie van toelichting
gelezen onder 3.36 dat Nederlandse kredietinstellingen in het buitenland
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toegelaten moeten worden. Hebben lidstaten niet hoe dan ook een eigen
toetsingsrecht?

4. Implementatie van de Tweede coördinatierichtlijn

Toezichtvereisten

De leden van de CDA-fractie vroegen in hoeverre de implementatie
van de Tweede coördinatierichtlijn in de Europese wet– en regelgeving
ertoe leidt dat het afwijkende gedrag van bij voorbeeld de Luxemburgse
banken waar het het bankgeheim betreft, wordt doorbroken. In de
memorie van toelichting staat dat het toezicht op een kredietinstelling
die actief is in meer dan één lidstaat moet worden uitgeoefend door de
toezichthouder in de lidstaat waar die kredietinstelling haar plaats van
vestiging heeft. Met het oog op het Luxemburgse bankgeheim moet het
niet mogelijk zijn dat het toezicht vanuit de verschillende lidstaten op
onderdelen verschil vertoont. Is de veronderstelling van de leden van de
CDA-fractie juist dat, volgens hetgeen vermeld staat onder punt 2.27 van
de memorie van toelichting, namelijk dat met inachtneming van het recht
van de Europese Gemeenschap een lidstaat van ontvangst andere wet–
of regelgeving aan in een andere lidstaat gevestigde kredietinstelling die
door middel van een bijkantoor of grensoverschrijdende dienstverrichting
binnen haar grenzen actief is, mag blijven opleggen bij voorbeeld ter
voorkoming van witwasactiviteiten, dit een legitimatie is voor Luxem–
burgse autoriteiten om hun beleid voort te zetten?

De leden van de PvdA-fractie zagen in de huidige voorstellen uit de
Tweede coördinatierichtlijn, met daarbij de verwerking in de Wtk 1992,
nog wel enige problemen. Zij constateerden dat er door de voorstellen
deels een versterking van het centrale toezicht kan ontstaan door de
Bank van het land van herkomst. Tegelijkertijd treedt er volgens deze
leden een versnippering van het toezicht tussen toezichthouders op bij
de bijbanken: de Bank uit het land van herkomst heeft het toezicht op het
bedrijfs-economisch handelen (het solvabiliteitstoezicht), terwijl de Bank
van de lidstaat van ontvangst het toezicht houdt op liquiditeit en
monetair beleid.

Zij waarderen het positief dat een bijbank nog maar één vergunning
nodig heeft, maar zagen toch ook nog wel mogelijke problemen
ontstaan, doordat het kwalitatieve toezicht in de diverse lidstaten niet op
een gelijk niveau zal worden uitgeoefend Zij legden de volgende casus
voor. Een niet al te zorgvuldig werkende bank uit een derde land vestigt
een dochter in lidstaat X. Deze dochter vestigt een bijbank in Nederland,
die dus onder het toezicht van de bank in lidstaat X valt. Kan gewaar–
borgd worden dat het vereiste toezicht op een bijbank, in een ander
taalgebied en van een bank die veel toezicht vereist, ook op een goed
niveau kan worden uitgeoefend? Bestaat niet het gevaar van gerommel
met geld van kredietgevers, in het bijzonder in de toekomst als er één
munt zal zijn. Kunnen problemen als bij de BCCI-affaire worden
voorkomen? Zij vroegen of dan voldoende kennis bij De Nederlandsche
Bank aanwezig is om artikel 31 van toepassing te verklaren.

Deze leden wezen ook op het volgende probleem.
Gibraltar, met een jurisdictie die zich afficheert als financieel offshore

centrum, zou gegeven het op dit land van toepassing zijnde bijzondere
toetredingsbepalingen ex art. 227 sub. 5 van het EG-verdrag, het bedrijf
van kredietinstelling via een bijkantoor in Nederland of via vestigingen
elders in de Gemeenschap of in Gibraltar diensten op het gebied van de
kredietverlening in Nederland kinnen aanbieden. Is deze veronderstelling
juist? Zo ja, op welke wijze kan worden verzekerd dat het toezicht op de
instellingen/ondernemingen uit Gibraltar die het bedrijf van kredietin–
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stelling uitoefenen van adequaat niveau is, en zo dit niet verzekerd kan
worden, is het stellen van extra voorwaarden ten aanzien van kredietver–
lening aan Nederlandse ingezetenen een mogelijkheid?

Ook de fiscale wetgeving en mogelijke voorkoming van wit-wassen
vereisen grondige kennis van het doen en laten van de bank, maar de
vergunning voor vestiging van de bijbank is dan wel elders verleend. Zij
vroegen de regering commentaar op deze veronderstellingen. Tevens
vroegen zij waar het vertrouwen op gebaseerd is, dat geuit wordt op
bladzijde 49 memorie van toelichting onder 5.31, waar wordt gezegd dat
de regering de vrees voor arbitreren door kredietinstellingen tussen
toezichtregimes niet deelt.

De leden van de VVD-fractie vroegen of de artikelen in de Wtk 1992
die de vergunningsvereisten beschrijven, zodanig «waterdicht» zijn dat
dubieuze banken zoals BCCI geweerd kunnen worden? Deze leden
vroegen daarbij of De Nederlandsche Bank voldoende in staat is ondoor–
zichtige financiële constructies te weren of (als ze er al zijn) te contro–
leren. Als de wettelijke grondslagen daartoe zouden ontbreken, wordt de
taak van De Nederlandsche Bank immers sterk bemoeilijkt.

Vergunningverlening aan ondoorzichtige kredietinstellingen moet
daarom onmogelijk gemaakt worden, vonden deze leden. Juridische
doorzichtigheid en optimale informatieverschaffing moeten onverbreke–
lijke voorwaarden voor vergunningverlening zijn. Wordt daaraan niet
voldaan dan dient er geen vergunning verleend te worden respectievelijk
moet een reeds afgegeven vergunning weer ingetrokken worden.

In artikel 9 wordt bepaald dat er tenminste een 2-hoofdige directie
moet zijn, die door De Nederlandsche Bank wordt «gescreend». Een
disfunctionerende directeur kan vervolgens ontslagen worden. In dit
verband vroegen de leden van de VVD-fractie om opheldering ten
aanzien van het recente vertrek op last van De Nederlandsche Bank van
vier NMB-directeuren, die volgens berichten in de pers aan moreel
laakbare transacties zouden hebben deelgenomen. Een disfunctionerend
financieel-juridisch systeem kan echter moeilijk ontslagen worden.
Daarom stelden deze leden zo nadrukkelijk het intrekken van de
vergunning aan de orde.

Deze leden vroegen in dit kader of er tegenover de discretionaire
bevoegdheden van De Nederlandsche Bank een goede administratieve
beroepsprocedure bestaat. De rechtzekerheid vergt dit in elk geval. Zij
vroegen om een nadere toelichting. Kan daarin ook het aanwijzingen–
artikel 13 betrokken worden? De zwakke plek in het EMU-verdrag is dat
het bedrijfseconomisch toezicht op kredietintstellingen en fmanciele
markten vooralsnog in nationale handen blijft. Dit levert extra risico's en
problemen op. Het transnationale karakter van de Europese financiële
instellingen groeit snel. Daar hoort een supranationaal toezicht tegenover
te komen. Is de regering het daarmee eens? Zo ja, zou dat niet als een
urgent punt op de politieke agenda van de Ecofin-Raad geplaatst moeten
worden? Er is toch niet voor niets in artikel 105 lid 6 van het concept–
EMU-verdrag een mogelijkheid voor ECB-toezicht gecreëerd? Zo'n
ECB-toezicht zou zeker minder concurrentievervalsing opleveren dan
binnenkort het geval zal worden, omdat de strengheid van toezicht per
lidstaat verschilt. Nederlandse bijkantoren van financiële instellingen,
waarvan de hoofdzetel gevestigd is in lidstaten met een toleranter
toezicht, hebben een concurrentievoordeel ten opzichte van de in
Nederland gevestigde kredietinstellingen. Dit is geen pleidooi voor
minder scherp toezicht van de kant van De Nederlandsche Bank, maar
een pleidooi voor een toezicht op Gemeenschapsniveau dat in scherpte
niet onderdoet voor dat van De Nederlandsche Bank in Nederland.

Ten aanzien van het lid-staat-van herkomst-toezicht vroegen de leden
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van de Groen-Linksfractie het volgende. Met uitzondering van het
toezicht in het belang van de liquiditeit en het toezicht ingevolge het
monetaire beleid,wordt dit het uitgangspunt. Vergunningverlening en
toezicht in het belang van de solvabiliteit komt exclusief in handen van
de lidstaat van herkomst, met dien verstande dat de toezichthoudende
instelling gebonden is aan de minimum-vereisten uit hoofde van deTcr.
Dat betekent dat toezichthouders strengere wet– en regelgeving in dezen
kunnen overwegen. Is het niet zo, zo brachten de hier aan het woord
zijnde leden naar voren, dat landen met een relatief streng toezicht op
termijn worden gedwongen hun strengere toezichteisen te versoepelen
wegens een creatief vestigingsbeleid van financiele instellingen? Als deze
bedrijven toezichthouders onder druk zetten om in het land van de
toezichthouder vooral of uitsluitend bijkantoren te openen dan wel aan te
houden en het hoofdkantoor elders te vestigen, is het strengere toezicht
aan inflatie onderhevig. Voorziet de regering een dergelijke ontwikkeling?

Zo ja, dan is een materiële beoordeling van de Tweede coördinatie–
richtlijn van belang, omdat de minimumnormen hierin vervat op termijn
het toezicht gaan bepalen. Acht de regering de toezichtbepalingen in de
Richtlijn voldoende? In welke mate hanteert de Nederlandse toezicht–
houder, dan wel mag de Nederlandse toezichthouder strengere regel–
geving hanteren? Is dat gewenst? Op welke terreinen doet zich dat voor?
Als voorbeeld noemden zij de ruimere definitie van het begrip kredietin–
stelling dan de cr minimaal voorschrijft.

De leden van de SGP-fractie hadden vastgesteld dat de Tweede
coördinatierichtlijn een toezichtssysteem inhoudt waarbij kort gezegd het
toezicht verdeeld wordt tussen land van herkomst en land van ontvangst
van de desbetreffende activiteiten. Het land van herkomst is daarbij
verantwoordelijk voor het toezicht op de solvabiliteit terwijl het land van
ontvangst ook een bepaalde verantwoordelijkheid heeft voor het toezicht
op de liquiditeit. van de instellingen. Deze leden vroegen overigens in
hoeverre de praktijk van het toezicht in de andere lidstaten vergelijkbaar
is met het toezicht in Nederland.

De leden van de SGP-fractie hadden uit de toelichting met betrekking
tot de «lijst van onder de wederzijdse erkenning vallende activiteiten»
(paragraaf 2.5) begrepen dat het een lidstaat enerzijds vrij is om aan de
eigen banken qua activiteiten-bereik beperkingen op te leggen, terwijl die
lidstaat anderzijds verplicht is om een uit een andere lidstaat afkomstige
bank met een ruimer activiteiten-bereik ook op haar grondgebied zonder
belemmering de haar in de lidstaat van herkomst toegestane activiteiten
te laten uitoefenen. Deze leden vroegen of de regering inzicht kan geven
in hoeverre in Nederland op grond van deze wederzijdse erkenningslijst
activiteiten vanuit andere lidstaten moeten worden toegestaan met
betrekking waartoe voor Nederlandse instellingen beperkingen gelden.

De leden van de CDA-fractie merkten op dat de in de Tweede coördi–
natierichtlijn gestelde eis dat een kredietinstelling continu over een
beginvermogen van een bepaalde samenstelling en omvang moet
beschikken, in beginsel ook op reeds bestaande kredietinstellingen van
toepassing is. De verschillende lidstaten kennen thans evenwel kredietin–
stellingen die niet aan deze aangescherpte eis voldoen. Omdat dergelijke
kredietinstellingen op zichzelf solvabel opereren en er bovendien geen
belang mee gediend is om hun vergunning in te trekken, voorziet artikel
10, 2e t/m 4e lid, Tcr in de nodige overgangsbepalingen. Hoelang gelden
deze overgangsbepalingen? De Minister van Financiën verwacht dat
verscheidene in Nederland gevestigde kredietinstellingen van het
overgangsregime gebruik zullen maken. Kan er enig inzicht worden
verschaft hoeveel instellingen het hier betreft en welke bedragen
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hiermee zijn gemoeid? Ook de leden van de PvdA-fractie stelden deze
vraag.

In de memorie van toelichting staat dat de Tweede coördinatierichtlijn
in artikel 10, vijfde lid, onderkent dat er zich met betrekking tot een
kredietinstelling te rechtvaardigen omstandigheden kunnen voordoen,
indien het niet meer mogelijk is aan de eisen omtrent de omvang en/of
de samenstelling van het beginvermogen te voldoen. Dan kan die kredie–
tinstelling voor een beperkte tijd worden toegestaan van de eisen af te
wijken. Kan verduidelijkt worden in welke gevallen een dergelijke
ontheffing kan worden verleend. De leden van de CDA-fractie gingen
ervan uit dat hiervan bij voorbeeld door middel van een publikatie in de
Staatscourant kennis wordt gegeven.

Gekwalificeerde deelnemingen in kredietinstellingen

In artikel 1, eerste lid onder m wordt een gekwalificeerde deelneming
gedefinieërd als een belang van meer dan 5% in het aandelenkapitaal (of
stemrechten) van een onderneming. Waarom is niet uitgegaan van de
definitie van een gekwalificeerde deelneming van tenminste 10%,
conform de Tcr?, vroegen de leden van de VVD-fractie. Waarom zou de
Wtk 1992 stringenter gedefinieërd moeten zijn inzake de deelnemings–
mogelijkheden van kredietinstellingen dan in de Tcr is vastgesteld? Kan
dit tot concurrentievervalsing leiden, waardoor Nederlandse kredietinstel–
lingen worden achtergesteld?

Met het oog op de solvabiliteit van een kredietinstelling is het van
belang dat het risico van de kredietinstelling ingevolge min of meer
permanente belangen in andere financiële instellingen respectievelijk
niet-financiële ondernemingen aan banden wordt gelegd. De daarbij
gehanteerde limieten refereren dan ook aan het eigen vermogen van de
kredietinstelling. De Tcr behelst in dit verband dat banken individueel
voor niet meer dan 15 en gezamenlijk niet meer dan 60 procent van het
eigen vermogen van de bank mag deelnemen in andere ondernemingen.
Momenteel zijn deze percentages 5 respectievelijk 20% in ons land. Wat
worden die percentages in de nabije toekomst? Naar verluidt hebben het
Ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank een voorkeur voor
10 respectievelijk 30%? Kan dat bevestigd worden? Zo ja, kan toegelicht
worden waarom in Nederland voor strakkere percentages zou moeten
worden gekozen dan de Tcr vergt?

De gehanteerde limieten voor het eigen vermogensbeslag hebben in
de Tcr betrekking op gekwalificeerde deelnemingen (van 10% of meer).
Betekent dit dat bijvoorbeeld 500 deelnemingen van 90% van het eigen
vermogen volgens de Tcr niet meetellen, maar 6 deelnemingen van 10%
wel? De leden van de VVD-fractie hadden begrepen dat volgens het
onderhavige wetsvoorstel alle deelnemingen in andere ondernemingen
meetellen dus niet alleen op gekwalificeerde deelnemingen slaan van
meer dan 5% in andere ondernemingen. Kan dit laatste nog eens
bevestigd worden? Legt dit niet een groot verschil bloot tussen Wtk
1992 en Tcr? Zal er aldus geen groot concurrentieverschil ontstaan
tussen bijkantoren van financiële instellingen met een hoofdzetel in
EG-landen, waar men zich precies aan de Tcr houdt enerzijds en Neder–
landse kredietinstellingen anderzijds? Is de Tcr op dit punt wel strak
genoeg gedefinieerd? Deze leden meenden dat hier sprake is van een
leemte in de desbetreffende Europese richtlijn. Zij vroegen de regering
erop aan te dringen dat de interpretatie van de Tcr gewijzigd wordt
respectievelijk een aanvullende richtlijn wordt uitgevaardigd op dit
kwetsbare punt. Zolang de Tcr niet wordt gewijzigd en zolang Nederland
een limiet stelt van 30% van het eigen vermogen, waarbij alle deelne–
mingen meetellen, is er een (groot) concurrentienadeel voor Nederlandse
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banken. Deze leden meenden dat er met de Wtk 1992 zelfs een strin–
genter regime in Nederland gaat gelden dan momenteel het geval is bij
een limiet van 20% van het eigen vermogen, waarbij alleen de gekwalifi–
ceerde deelnemingen (momenteel 5%) worden meegeteld. Zij vroegen
bevestiging van dit punt. Zij vroegen om een heroverweging van een
eventuele 30% limiet waarin alle deelnemingen zijn meegenomen, zeker
zolang de Tcr-interpretatie niet gewijzigd is. Het handelen van de Neder–
landse banken wordt anders door de Wtk 1992 al te zeer beperkt.
Banken uit andere lidstaten kunnen zo immers tot een hoger percentage
van het eigen vermogen participeren in Nederlandse ondernemingen dan
Nederlandse banken.

De leden van de PvdA-fractie hadden vragen over de meldingsplicht bij
vermindering van de deelneming onder 4.21. Betekent dit ook melding
bij verminderde waardering van een deelneming door de bank of zelfs als
het betreft het nemen van een verlies op een deelneming (afboeken)?

Andere op de onder de wederzijdse erkenning vallende werkzaam–
heden betrekking hebbende wetten, zo stelt de memorie van toelichting
onder 4.75, moeten niet met een toegangsbelemmering in de zin van een
extra vergunningsvereiste worden geconfronteerd. Hierbij wordt onder
meer geduid op de Wet op het consumentenkrediet. In hoeverre leidt de
implementatie van de Tweede coördinatierichtlijn ertoe dat de kredietop–
neming van Nederlanders die elders in de EG krediet opnemen in
Nederland wordt gecoördineerd en geregistreerd?

5. Enkele elementen uit de Wet toezicht kredietwezen 1992
nader bekeken

Monetair toezicht

De leden van de PvdA-fractie hadden in hun bijdrage over de EMU (nr.
22647) reeds vragen gesteld over het toekomstige monetaire beleid. Zij
vroegen de regering ook in het kader van dit voorstel nog eens uiteen te
zetten of zij mogelijkheden ziet om op de korte termijn en op de lange
termijn nog een eigen monetair beleid te voeren en hoe het vast te
stellen monetair instrumentarium er in beide gevallen zal uitzien. Zij
merkten op dat de rol van de Minister van Financiën sterk vermindert en
zij vroegen of zij het juist zien dat de mogelijkheden tot het voeren van
economische politiek door middel van het monetaire beleid nu vrijwel
verdwenen is. Zij misten een rol voor de Kamer en vroegen een uiteen–
zetting hoe de regering dit totale instrument en de parlementaire
controle daarop in de toekomst ziet.

Blijft door de coördinerende rol van de Minister van Financiën uitein–
delijk de verantwoordelijkheid wel bij hem liggen?

Verder vroegen deze leden of kan worden uiteengezet hoe op basis
van een trendmatige oriëntatie de binnenlandse liquiditeitscreatie flexibel
en gedoseerd kan worden bijgestuurd. Moet deze trendmatige oriëntatie
ook zo worden begrepen dat de regering zich voortaan slechts trend–
matig van monetaire financiering dient te onthouden? Brengt de accent–
verschuiving in het monetaire toezicht met zich mee dat de regering als
uitvloeisel van een doelmatig kasbeheer eventuele schatkistoverschotten
buiten haar rekening bij de Bank kan beleggen dan wel een marktgerela–
teerde rentevergoeding over dergelijke overschotten op haar rekening bij
do Bank kan ontvangen?

Gesproken wordt over een beoogde verregaande harmonisatie van het
monetair– en geldmarkt-instrument en van de toepassing daarvan en dat
Nederlandse procedures die gelden voor het nemen van monetaire
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maatregelen thans in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk van
toepassing zijn. Welke is thans de relatie tussen de monetaire autori–
teiten in deze landen? Kan eveneens inzicht worden geboden in het door
deze landen thans gehanteerde monetair– en geldmarkt-instrumen–
tarium?

Gesteld wordt dat het Nederlandse monetaire beleid de komende jaren
in de eerste plaats gericht zal zijn op de zo spoedig mogelijke
deelneming aan de derde fase van de EMU. Waar de tweede fase nog
dient in te gaan roept dit standpunt vragen op. Is het een meer voor de
hand liggende doelstelling dat het beleid erop gericht is de doelstellingen
voor de tweede fase te realiseren? Het moment van het bereiken van de
inflatiedoelstelüng en de nominale kapitaalmarktruimte respectievelijk de
wisselkoersdoelstellingen behoeft naar het oordeel van de leden van de
PvdA-fractie niet voor dat van de afspraken te liggen. Waarom is het
thans reeds gewenst, dat wil zeggen reeds voor de overgang naar de
EMU, de De Nederlandsche Bank de bevoegdheid te geven aan kredie–
tinstellingen algemene voorschriften voor hun bedrijfsvoering te geven
zonder dat deze vooraf door de Minister van Financiën zijn goedgekeurd?
Gegeven de onzekerheden ten aanzien van het werkelijk realiseren van
de EMU dient een dergelijke beleidswijziging ook op eigen merites te
worden beoordeeld. De invoering van bepaalde voorschriften voor de
bedrijfsvoering aan kredietinstellingen kan gevolgen hebben voor de
rijksoverheid wat betreft de (kosten van) financiering van staatsschuld.
Onduidelijk is of dit betekent dat gegeven de verantwoordelijkheid voor
de coördinatie van de monetaire politiek van de regering en de politiek
van de Bank er voorafgaand met de Minister van Financiën zal worden
overlegd. Kan meer in het algemeen nader worden ingegaan op de
beoogde wijziging in de onderlinge verhouding tussen de monetaire
autoriteiten?

De leden van de VVD-fractie vergeleken de voorgestelde regeling van
het monetaire toezicht, zoals neergelegd in artikel 18 van het
wetsvoorstel, met de desbetreffende artikelen van de vigerende Wet
toezicht kredietwezen 1978. Zij kwamen daarbij tot de conclusie dat de
overlegprocedure met de representatieve organisaties ingrijpend
gewijzigd is. Tot nu toe is De Nederlandsche Bank verplicht in overleg te
treden met de representatieve organisaties voordat zij het monetaire
instrumentarium vaststelt alsmede de daarmee samenhangende beleids–
instrumenten activeert. De Nederlandsche Bank kan volgens het onder–
havige voorstel volstaan met het horen van de representatieve organi–
saties.

De leden vroegen om een nadere toelichting. Waaruit blijkt dat de
overlegpraktijk van de bestaande Wtk 1978 niet bevredigend heeft
gewerkt? Zijn er voorvallen te noemen, die deze verandering van «in
overleg met» naar «na overleg met» billijken?

Het lijkt er volgens deze leden op dat de regering een en ander in
verband wil brengen met het EMU-proces en de toenemende centrali–
satie van de monetaire politiek op Gemeenschapsniveau. Maar waarom
moet hier in de eerste dan wel tweede fase van de EMU, waarin de
uiteindelijke bevoegdheid nog in nationale handen blijft, op vooruit
gelopen worden? De regering maakt begrijpelijkerwijs het aanwijzings–
recht in artikel 26 van de Bankwet in de tweede fase van de EMU niet
ongedaan. Dat aanwijzingsrecht zal pas aan de vooravond van de derde
fase - uiterlijk bij de oprichting van het ECB - worden ingetrokken.
Waarom kan de huidige overlegpraktijk tussen De Nederlandsche Bank
en representatieve organisaties niet eveneens tot die tijd worden
gehandhaafd?

Wat betreft de relatie tussen het Ministerie van Financiën en De
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Nederlandsche Bank concludeerden de leden van de VVD-fractie dat de
afstand tussen beiden wordt vergroot. Weliswaar kan de minister nog
steeds ingrijpen via artikel 26 van de Bankwet. In de derde fase zal die
nationale aanwijzingsbevoegdheid komen te vervallen. In de
pre-EMU-fase echter niet. Moet op basis van de inhoud van artikel 18
geconstateerd worden dat bewust in die voor-EMU-fase reeds meer
vrijheid aan de De Nederlandsche Bank wordt gegeven?

De leden van de VVD-fractie vroegen of het nationale liquiditeitstoe–
zicht nog veel voorstelt? Zijn de mogelijkheden daarvan niet sterk
verminderd? Zij vroegen een nadere uiteenzetting.

De leden van de D66-fractie waren niet geheel overtuigd van de
noodzaak van een verdergaande onafhankelijkheid van de centrale bank
op dit moment. Het is natuurlijk van belang dat De Nederlandsche Bank
anticipeert op de gewenste harmonisatie van monetair beleid in het
kader van de derde fase van de EMU, maar het is de vraag of de zo goed
als totale onafhankelijkheid van De Nederlandsche Bank zoals voorge–
steld in de Wtk 1992 wenselijk is. Het belangrijkste bezwaar is dat op
deze wijze de nationale democratische controle van het monetaire beleid
wordt gereduceerd tot bijna nihil. Tijdens de derde fase van de EMU is
deze situatie wellicht min of meer noodzakelijk om eventuele
bemvloeding van de afzonderlijke lidstaten tegen te gaan. Maar op dit
moment is het moeilijk voor te stellen wat de voordelen zijn van een
onafhankelijke De Nederlandsche Bank. In verschillende ons omringende
landen, zoals Engeland en Frankrijk, is een onafhankelijke centrale bank
binnen afzienbare tijd niet te verwachten. Het monetaire beleid blijft in
deze landen dus door de politiek beïnvloedbaar en het is de vraag of de
mogelijkheden die de minister op dit moment heeft niet moeten blijven
bestaan om eventueel te kunnen reageren op ongewenst monetair beleid
uit het buitenland. De hier aan het woord zijnde leden wilden dus nog
eens graag vernemen wat de toegevoegde waarde is van het nu al
onafhankelijk verklaren van De Nederlandsche Bank.

Een verschil met de in de Wtk 1992 voorgestelde situatie en de
situatie na het begin van de derde fase van de EMU is dat de Minister
van Financiën tot die tijd nog de eindverantwoordelijkheid heeft voor de
coördinatie van de monetaire en financiële politiek van de regering en de
politiek van de bank. De leden van de D66-fractie vroegen welke
mogelijkheden de Minister van Financiën heeft om, indien er coördinatie–
problemen ontstaan, in te grijpen.

Ook de leden van de fractie van Groen Links hadden reeds vele malen
hun bedenkingen geuit tegen de wens van de regering om tot een geheel
onafhankelijk ECB te komen. Ook in het voorlopig verslag bij het
wetsvoorstel ter goedkeuring van het Verdrag van Maastricht hadden zij
hierbij kritische opmerkingen geplaatst. Deels daarop vooruitlopend stelt
de Minister van Financiën al voor ten aanzien van geldhoeveelheidsbeleid
de tijdrovende procedure te wijzigen. De minister en de Kamer komen
daarbij niet meer voor. Zij begrepen niet waarom dit afgeschaft wordt.
Tijdrovend kan het niet zijn want, zo begrepen deze leden uit de
toelichting op pagina 54, zo vaak komt dat niet voor.

De leden van de SGP-fractie hadden vastgesteld dat met dit
wetsvoorstel mede wordt beoogd belemmeringen uit de weg te ruimen
met het oog op de totstandkoming van de Europese Monetaire Unie
(EMU). Zonder op deze plaats inhoudelijk op de ontwikkeling met
betrekking tot de EMU in te gaan, plaatsten deze leden kanttekeningen
bij een punt waarop de wet naar hun indruk vooruitloopt op de totstand–
koming van de EMU. Zij doelden op de toekenning van meer bevoegd–
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heden aan De Nederlandsche Bank ten aanzien van het monetaire beleid,
terwijl de verplichting tot het voeren van overleg met de representatieve
organisaties wordt ingeruild tegen een hoorplicht. Deze leden hadden de
indruk dat de wijze waarop het desbetreffende overleg onder de huidige
regelgeving plaatsvindt in het algemeen naar tevredenheid van alle
betrokkenen verloopt. Zij vroegen dan ook waarom die overlegver–
plichting niet wordt gehandhaafd. Zij betwijfelden daarbij of het nodig en
wenselijk is op dit punt vooruit te lopen op de totstandkoming van de
EMU.

Toezicht op «Near-banks»

De leden van de PvdA-fractie vroegen of ander toezicht dan het
monetaire op «near-banks» wel mogelijk en wenselijk is en of volgens de
voorliggende wet deze «near-banks» onder dit toezicht vallen.

Kan de regering nader uitleggen hoe informatie ingewonnen wordt
inzake het toezicht op deze ondernemingen?

Aangezien de liquiditeitscreatie van de zgn. «near banks» tot op heden
van beperkte omvang is geweest heeft De Nederlandsche Bank zich tot
nu toe beperkt tot een rapportageplicht, aldus de leden van de
VVD-fractie. Door produktvernieuwing en branchevervaging zou evenwel
de monetaire betekenis van deze «near banks» toe kunnen nemen. Zou
het in dit licht niet wenselijk zijn de mogelijkheid van monetair toezicht
op deze instellingen in het onderhavige wetsvoorstel op te nemen?

Solvabiliteitstoezicht

Over de Wegingsfactoren hadden de leden van de PvdA-fractie de
volgende vraag. Na welke periode worden deze geëvalueerd en hoe
worden «off balance»-activiteiten (bijv. «swaps») in deze wegingsfac–
toren betrokken?

De leden van de WD-fractie merkten op dat het wetsvoorstel het
solvabiliteitstoezicht op bijkantoren en bij grensoverschrijdende activi–
teiten bij de landen van herkomst laat. Voorschriften door De Neder–
landsche Bank uitgevaardigd op grond van artikel 19 hebben dus alleen
betrekking op in Nederland gevestigde kredietinstellingen en hun bijkan–
toren elders in de EG. Het solvabiliteitstoezicht in het land van ontvangst
komt te vervallen. Daar zal alleen nog wel liquiditeits– en monetair
toezicht plaatsvinden.

Deze leden vroegen of dit geen problemen zal gaan geven bij het
solvabiliteitstoezicht op internationaal opererende banken met een
ondoorzichtige structuur. Zij brachten daarbij nogmaals de gebeurte–
nissen met betrekking tot de BBCI-groep in 1991 in herinnering. Hoe
kunnen dergelijke gebeurtenissen in de toekomst zoveel mogelijk worden
tegengegaan? Zij vroegen in dat verband naar de gemaakte afspraken in
het «Basle Committee» (Centrale Banken van de G10 en Zwitserland)?
Zijn de aldaar overeengekomen «minimum standards» voldoende om de
grijze plekken in het toezicht op de internationaal opererende banken in
te vullen? Wie houdt het uiteindelijke toezicht respectievelijk draagt de
eindverantwoordelijkheid om de totaliteit van een internationaal opere–
rende bank te beoordelen? Voldoet de Wtk 1992 aan de «minimum
standards» van het «Basle Committee»? Zo nee, moet de Wtk 1992 daar
dan niet aan aangepast worden? Hoe ontwikkelt het internationale
toezicht zich binnen de Europese Gemeenschap? Is de huidige Europese
regelgeving daarvoor toereikend?
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Met betrekking tot het bedrijfseconomisch toezicht als geheel vroegen
de leden van de D66-fractie een reactie op de waarschuwing van dr. J.
Koelewijn in zijn proefschrift «Het bedrijfseconomische toezicht op
geldscheppende banken». De waarschuwing betreft de moeilijke positie
waarin de toezichthouders zich hebben gemanoeuvreerd, omdat de
controle op banken en de verschillende verzekeringssystemen voor
spaargelden nog niet volledig geharmoniseerd zijn.

Toezicht op de administratieve organisatie

De leden van de PvdA-fractie vroegen of dit toezicht nu ook verder
geharmoniseerd wordt binnen de lidstaten. Zij konden zich voorstellen
dat de richtlijnen van de Centrale Bank nogal verschillen en daardoor tot
verschillende beoordelingen kunnen leiden. Zij hadden (dit als voorbeeld)
begrepen dat er een ander regime is in België dan in Nederland met
betrekking tot de winst en het verlies dat gemaakt wordt op obligaties:
hier moet de winst over de volle looptijd worden geboekt en het verlies
in een keer. In België is dat anders. Zij vroegen of het zinvol is een
dergelijk onderscheid te handhaven. Zij vroegen of er veel van dergelijke
verschillen zijn.

Structuurtoezicht

De leden van de PvdA-fractie hadden vastgesteld dat het structuur–
beleid in de gemeenschap nogal uiteen loopt en slechts zeer geleidelijk
enigszins wordt geharmoniseerd. Zij vroegen of de mogelijkheid van
onder andere Duitse banken om als «Banque d'affaire» op te treden kan
leiden tot concurrentienadelen voor Nederlandse banken, doordat een
bijbank van een Duitse bank meer mag dan een Nederlandse, gedurende
de overgangsperiode van 10 jaar. Deze leden vroegen een andere uiteen–
zetting van de bestaande verschillen in de EG en in het bijzonder in
verhouding tot de Duitse banken. Zagen zij het juist dat door de grote
participaties van de Duitse banken ook door middel van banken industrie–
beleid wordt gevoerd en daardoor de industrie een betere concurrentie–
positie heeft bijvoorbeeld doordat de banken als deelnemer een bedrijf
eerder krediet zullen geven om uit de moeilijkheden te komen? Dit kost
solvabiliteit. Zijn er ook fiscale voordelen die Nederlandse banken
daardoor missen? Hoe is de huidige praktijk in Nederland en zijn er
substantiële participaties? Zij vroegen in dit kader ook naar de wijze
waarop toezicht uitgeoefend wordt op holding-maatschappijen die zowel
kredietinstellingen als andere activiteiten onder zich hebben. Geven de
artikelen 23 en 54 hiervoor voldoende mogelijkheden? Bij de liberali–
sering van het structuurbeleid tussen banken en verzekeringsmaatschap–
pijen was dit zeer onduidelijk. Zij vroegen of het afgesloten Protocol
werkt en of dit wettelijk kan worden vastgelegd.

Overigens wilden deze leden beklemtonen dat een te sterke
vermenging van activiteiten ook grote nadelen kent, onder andere door
de risico's die daardoor genomen worden en de grote machtsconcen–
traties die kunnen ontstaan. Toch kwam ook in de discussie over de
afbraak van de beschermingsconstructies naar voren, dat de «Banque
d'Affaire» ook een zekere bescherming biedt, die in Nederland zou
verdwijnen. Overigens vroegen deze leden naar de stand van zaken van
deze discussie.

Deze leden wezen op het artikel van W. Scherpenhuijsen Rom in de
Onderneming (30 juni 1992), waarin deze betoogt dat aanpassing bij de
regeling van het structuurtoezicht en verhoging van de drempel van 5%
naar 10% voor meldingsplicht bij deelneming in een bedrijf het risico in
zich houdt dat banken afhankelijker worden van beurskoersen. Banken
kunnen sterk vertegenwoordigd zijn in bepaalde sectoren. Hij bepleit
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slechts een bemiddelende of adviserende rol. Is de regering het met
deze stelling eens?

De leden van de VVD-fractie hadden de volgende opmerkingen over
het structuurtoezicht. De financiële wereld integreert niet alleen qua
geografische gebieden, maar ook qua produktvoering. Deze leden wezen
daarbij op de vorming van de financiële conglomeraten: Internationale
Nederlanden Groep, ABN-AMRO, RABO-lnterpolis. In het bank– en
verzekeringswezen is een ongeëvenaard fusie– en concentratieproces aan
de gang.

Deze concentratiebeweging werd noodzakelijk geacht om de Neder–
landse financiële instellingen internationaal mee te laten tellen. Deze
leden konden zich overigens niet aan de indruk onttrekken dat ook defen–
sieve overwegingen, namelijk het buiten de deur houden van buiten–
landse fusiegegadigden, een rol hebben gespeeld.

De fusies in het bankwezen en het samenga?n van de grote verzeke–
raars kregen de goedkeuring van de Nederlandsche Bank. De Neder–
landsche Bank stond daarmee toe dat drie financiële grootmachten de
Nederlandse markt beheersen. De drie banken hebben nu een markt–
aandeel van ruim 80%. Is dat nationaal gezien niet erg hoog? Eén van de
gevolgen van deze concentratiebeweging is dat een handje vol
bestuurders van de drie financiële grootmachten veel kennis krijgt van
het Nederlandse bedrijfsleven. Deze kennis verschaft grote macht. De
toezichthouders dienen erop toe te zien dat deze macht niet wordt
misbruikt. Zijn ze daar voldoende toe geëquipeerd? Prof. Dr. A.H.E.M.
Wellink, directeur van De Nederlandsche Bank, zei daarover op 7 april
1992 in Rotterdam: «De problematiek van de machtsconcentratie krijgt
uiteraard een andere dimensie tegen de achtergrond van de ene, grote
Europese markt die thans aan het ontstaan is. Maar dat alles neemt niet
weg dat zelfs bij een relatief restrictief beleid de financiële– en zeggen–
schapsbetrokkenheid van de grote conglomeraten bij niet-financiële
instellingen zeer omvangrijk kan worden. Het zou niet verbazingwekkend
zijn als dit in de toekomst nog eens een heet hangijzer zou worden». Dit
zijn volgens deze leden niet mis te verstane bewoordingen. Deze leden
vroegen het commentaar van de Minister van Financiën als politiek eerst–
verantwoordelijke in dit verband.

Kan, zo vroegen de leden van de VVD-fractie, een bank/verzekerings–
holding niet gemakkeüjk aan het toezicht van de nationale toezicht–
houders De Nederlandsche Bank en Verzekeringskamer ontsnappen? Tot
nu toe richtte dit toezicht zich op de gespecialiseerde werkmaatschap–
pijen, terwijl de macht zich toch binnen de holding bevindt. Sterker nog,
die holding is juist wegens het grotere machtsbereik gevormd, aldus
deze leden. De gevormde circuits zijn niet meer te scheiden. De winst
van de fusies is juist het vermengen van die circuits. Is het huidige
toezicht respectievelijk het in de Wtk 1992 voorgestelde toezicht dan
nog voldoende? Op dit moment verloopt het geïntegreerde toezicht via
een gentleman's agreement tussen De Nederlandsche Bank en Verzeke–
ringskamer (VK). Deze leden verwezen naar het Protocol. Bij de verzelf–
standiging van de Verzekeringskamer hadden deze leden al een nadere
opheldering gevraagd. Opnieuw stelden ze de regering de vraag of een
Protocol waarin de afspraak is neergelegd om wederzijds relevante infor–
matie te verschaffen voldoende kan zijn. Zij drongen aan op een wette–
lijke regeling van het geïntegreerde toezicht. Zonder aan te willen
dringen op één toezichthouder vonden ze het wel nodig dat er één
geïntegreerd toezichtsysteem komt. Kan de regering iets meer zeggen
over de landen waar dit toezicht werkelijk geïntegreerd is (zoals Canada
en Denemarken)? Daar komt nog bij dat het toezicht in internationaal
opzicht op het grote internationale verzekeringswezen nog nauwelijks
vorm heeft gekregen. De internationale verzekeringswereld kent bijvoor–
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beeld geen «Basle Committee», dat minimum standaarden hanteert voor
de supervisie van internationale verzekeringsconglomeraten. Wat is het
commentaar van de regering hierop? Is de regering zich bewust dat de
nationale fusies zijn toegestaan zonder adequaat toezicht? Wellicht heeft
De Nederlandsche Bank bovengenoemde drie conglomeraten niet willen
verhinderen samen te gaan omdat Nederland «mee moet in de vaart der
volkeren» en internationale concerns als Shell en Unilever herbergt. Maar
ware het dan niet logischer geweest, indien de fusies zich over de Neder–
landse grens heen hadden voltrokken, net als bij Shell en Unilever in het
verleden is gebeurd? Mag gesteld worden dat er aan dit Nederlandse
fusieproces een eind is gekomen? Houdt de regering het voor mogelijk
dat aan een verdere fusie van twee van de drie gevormde conglomeraten
nog toestemming zou worden verleend? Dit hoeft volgens deze leden
natuurlijk niet te leiden tot een uitsluiten van fusies over de nationale
grenzen heen.

De leden van de VVD-fractie hadden al aandacht besteed aan het
begrip gekwalificeerde deelneming. Zij deden dat opnieuw in het kader
van het structuurtoezicht. Hadden zij het goed begrepen dat in het kader
van de verklaring van geen bezwaar (V.v.g.b.)-procedure de grens voor
deelnemingen in niet-financiële ondernemingen wordt verlegd naar 10%
(conform Tcr) en in andere financiële ondernemingen op 5% gehand–
haafd is? Uit het oogpunt van transparantie van de machtsverhoudingen
konden zij een grens van 5% voor de laatste categorie zeker billijken.
Deze leden vonden het eveneens juist dat iedere vergroting van een
gekwalificeerde deelneming in een kredietinstelling een verklaring van
geen bezwaar vereist, terwijl bij verminderingen van dergelijke deelne–
mingen De Nederlandsche Bank slechts in kennis moet worden gesteld
als de deelnemingsomvang onder de 5%, 20%, 33% of 50% daalt. Noch
in de wettekst, noch in de memorie van toelichting staat hoe de
procedure voor het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar
verloopt. Het leek deze leden van belang dat daarover duidelijkheid wordt
verschaft in de memorie van toelichting of in een uitvoeringsbesluit.

Kan ook aandacht worden besteed aan de specifieke situatie van
banken die deelnemen in kleine startende ondernemingen?

Deze leden en de leden van de SGP-fractie vroegen of het aanvragen
van een verklaring van geen bezwaar niet een zware administratieve last
kan betekenen? Het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar -
ondanks de grensverlegging van vijf naar 10 procent van het geplaatste
aandelenkapitaal van een onderneming - betekent een zware procedure.

Is hier geen eenvoudiger procedure mogelijk?

Tot slot vroegen de leden van de VVD-fractie of in het verleden
weleens een verklaring van geen bezwaar geweigerd is? Zo ja, op welke
gronden waren dergelijke weigeringen gebaseerd?

De leden van de D66-fractie vroegen hoe de verschillende onderdelen
van het structuurbeleid, zoals geregeld in de Wtk 1992, te weten: het
interbancaire structuurbeleid, het structuurbeleid banken en verzekeraars
en het beleid ten aanzien van deelnemingen van banken in nietfinanciële
instellingen of ondernemingen, zich verhouden tot de Wet economische
mededinging en het mededingingsbeleid van de EG.

In een reactie op uitspraken van Prof. Dr. Wellink van De Neder–
landsche Bank, tijdens een toespraak voor de Economische faculteitsver–
eniging te Rotterdam op 7 april 1992, heeft de Minister van Financiën
laten weten dat het toekennen van een verklaring van geen bezwaar ten
aanzien van fusies in de financiële sector van geval tot geval zullen
worden bekeken. Daarbij zal mede worden gekeken naar de concentra–
tiegraad in de financiële sector. Wellink stelde in zijn artikel dat de drie
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grootste banken een marktaandeel van ruim 80% hebben in Nederland.
Hij stelt dat op de korte termijn een verdergaande concentratie het
aanbod op de Nederlandse markt zou doen verschralen. Blijkbaar is voor
Prof. Dr. Wellink een concentratiegraad van meer dan 80% een belang–
rijke graadmeter voor de toetsing van de concurrentie. Zou het met dit
andere criterium niet mogelijk zijn om de termen een «gezond
bankbeleid» en een «ongewenste ontwikkeling in het kredietwezen»
nader te specificeren?

De leden van de D66-fractie vroegen welke invloed het niet hoeven
aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij een deelneming van
een bank in een andere onderneming van 10% in plaats van 5%, heeft op
het structuurbeleid van de overheid.

In een artikel van 14 maart 1992 in de Volkskrant is gewezen op de
relatie tussen de hoge concentratiegraad in de financiële sector in
Nederland en de mogelijkheden om industriepolitiek te kunnen voeren.
Deze concentratie vergroot de mogelijkheden voor banken om een indus–
triepolitiek te kunnen voeren. Acht de regering dit een gewenste ontwik–
kelmg, zo vroegen de leden van de D66-fractie.

Is het niet van groot belang dat in dit prille stadium van de totstand–
koming van de Europese markt een stringent mededingingsbeleid wordt
gevoerd ten aanzien van de financiële sector.

De leden van de D66-fractie waren met de Raad van State van mening
dat het repressieve karakter op basis van de uitoefening van artikel 24,
zevende lid, Wtk 1992 de rechtszekerheid ernstig aantast.

De hier aan het woord zijnde leden achtten het van belang voor de
rechtszekerheid dat de termen «gezond bankbeleid» en «een ongewenste
ontwikkeling in het kredietwezen» worden geconcretiseerd.

Verder wilden deze leden in dit kader weten of al bekend is op welke
wijze de algemene voorwaarden, waaraan vvgb-plichtigen blijvend
moeten voldoen, openbaar worden gemaakt.

Ook de leden van de SGP-fractie hadden kennis genomen van de
gedachtenwisseling tussen de regering en de Raad van State op het punt
van de verklaring van geen bezwaar, het eventueel intrekken daarvan en
de mogelijkheid om in de loop van de tijd nadere voorwaarden te stellen.
Deze leden waren het met de Raad eens dat niet te veel vertrouwd kan
worden op de «preventieve werking» van de bedoelde repressieve
toezichtsmogelijkheden. Daarbij komt dat niet alle handelingen door het
intrekken van een verklaring van geen bezwaar zijn terug te draaien. Deze
leden vroegen dan ook of de regering het met hen eens is dat het zwaar–
tepunt van het toezicht dient te liggen bij het moment van eerste
aanvraag van een verklaring van geen bezwaar.

De leden van de D66-fractie vroegen op welke wijze in andere
EG-lidstaten het toezicht is geregeld op concerns die zijn samengesteld
uit een verzekeringsmaatschappij en een bank. Kennen zij ook zoiets als
een Protocol of zijn deze zaken wettelijk geregeld?

Geheimhouding en informatie-uitwisseling

De leden van de VVD-fractie wezen erop dat het toezicht op de handel
en wandel van de financiële wereld in feite bij drie toezichthouders
berust, nl. De Nederlandsche Bank, Verzekeringskamer en Stichting
Toezicht Effectenverkeer. Indien de Stichting Toezicht Effectenverkeer
bepaalde gegevens aan De Nederlandsche Bank vraagt of omgekeerd, in
hoeverre is de ene toezichthouder dan verplicht gegevens te verstrekken
die het toezicht van de andere toezichthouder mogelijk maken? Is dit
wettelijk goed geregeld? Zo nee, dient dit niet alsnog te gebeuren? Als
voorbeeld dachten deze leden aan het geval, waarin het banktoezicht van
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De Nederlandsche Bank aan het licht brengt dat een bankdirecteur niet
met voorkennis gehandeld heeft in aandelen. In zo'n geval zou toch de
STE onverwijld op de hoogte gebracht moeten kunnen worden? De vraag
die rijst is of De Nederlandsche Bank actief informatie aan Stichting
Toezicht Effectenverkeer respectievelijk Verzekeringskamer zou moeten
overhandigen? Deze leden wilden daarover het standpunt van de
regering horen.

Aangescherpte gedragsregels voor medewerkers van banken bij privé–
handel in effecten zijn een eerste goede stap. Maar het oogmerk van
banken - en zeker van de nieuwe conglomeraten - om deel te nemen in
het kapitaal van ondernemingen die tegelijkertijd klanten van dezelfde
banken zijn, maakt verdergaande stappen noodzakelijk. Het verwonderde
de VVD-leden dan ook niet dat De Nederlandsche Bank het voortouw
genomen had in de kwestie van de 4 NMB-directeuren die recentelijk
ontslag moesten nemen.

De formulering van een beleid dat misbruik van voorkennis wil
voorkomen, vraagt om een standpuntbepaling. Het Angelsaksische
systeem kent een duidelijke scheiding van informatie en verantwoorde–
lijkheden binnen financiële instellingen. Het continentale model (Frankrijk
en Duitsland) is zelfregulerend van karakter. De VVD-leden hadden de
indruk dat de Nederlandse bankwereld een voorkeur heeft voor het conti–
nentale model. Zij vroegen naar de hoofdlijnen van de door de NVB
uitgegeven gedragcode in dezen. Ze vroegen ook naar de praktijk van de
«Chinese Walls». Maar in de gegeven omstandigheden waarin drie
conglomeraten meer dan 80% van de nationale financiële markt
beheersen is zelfregulering alleen wel veel gevraagd. De gebeurtenissen
bij de NMB stemmen niet direct tot vertrouwen. Deze leden meenden dat
dit versterkt kan worden door De Nederlandsche Bank op basis van
sluitende regelgeving.

De keerzijde van dit alles is, dat de gegevenuitwisseling overeen–
komstig de doelstellingen van de Wet persoonsregistraties (WPR)
geschiedt. Als toezichthouder heeft De Nederlandsche Bank toegang tot
bijna alle informatie waarover banken beschikken dus ook over persoons–
gebonden gegevens van medewerkers en cliënten van de banken. Ten
aanzien van persoonsgegevens dient de WPR uiteraard gerespecteerd te
worden. De leden van de VVD-fractie vroegen op dit punt om een nadere
toelichting.

Ook de leden van de PvdA-fractie vroegen hoe er kan worden
opgetreden en door wie als zich bij een bijbank handelingen afspelen,
vergelijkbaar met de recente gebeurtenissen bij de NMB/Postbank,
waarbij De Nederlandsche Bank terecht hard is opgetreden om
misstanden te voorkomen. Is de regering van mening, dat de Bank
hierover voldoende informatie heeft gegeven aan de regering?

Heeft de toezichthouder dan voldoende inzicht in die bijbank en is de
wederzijds te verlenen informatie voldoende om dit inzicht te behouden?

De leden van de fractie van Groen Links merkten op dat het vraagstuk
van een effectief toezicht op de kredietinstellingen onlangs een nieuwe
impuls heeft gekregen door de bekend geworden recente maatregelen
van de De Nederlandsche Bank tegen enkele topmanagers van grote
Nederlandse financiële instellingen. Op de achtergrond speelt hier de
kwestie van het effectieve toezicht op nieuwe financiële conglomeraten
in Nederland, die actief zijn op de markt van kredietverlening en verzeke–
ringsprodukten en zelf (beperkt) deelnemen.

De leden van Groen-Linksfractie wilden vernemen hoe de regering het
optreden van de De Nederlandsche Bank in dezen beoordeelt. Immers,
hier is sprake van uitvoering van het toezicht zoals neergelegd in de wet.
Daarnaast vroegen deze leden of de twee bestuurders van de ING-Bank
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uitsluitend op non-actief worden gesteld als vorm van administratieve
sanctie of dat ook de mogelijkheid wordt overwogen strafrechtelijke
vervolging in te stellen. Wat is het reguliere beleid in dezen? Zijn hierover
vaste afspraken tussen het Ministerie van Financiën, de De Neder–
landsche Bank en het Openbaar Ministerie? Hoe luiden deze?

Artikel 60 Wtk 1992

In artikel 60, 2e lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 is door
middel van de verwijzing naar de in artikel 61 genoemde buitenlandse
instantie de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht uitgebreid tot de
gegevens over inlichtingen die in internationaal verband worden
verkregen. De leden van de CDA-fractie stelden de vraag in hoeverre in
deze geheimhoudingsplicht ook de kennis begrepen is van het legali–
seren van grijs dan wel zwart geld.

De leden van de SGP-fractie vroegen naar aanleiding van de geheim–
houdingsregeling in artikel 60, tweede lid, of de verplichting tot geheim–
houding niet ook dient te gelden voor een ieder die in het kader van de
Wtk enige taak hééft vervuld.

Wederkerigheid

De leden van de VVD-fractie vroegen of De Nederlandsche Bank of de
Minister van Financiën ooit van de thans geldende bevoegdheden inzake
reciprociteit gebruik hebben gemaakt. Zo nee, waarom is in artikel 76
van het onderhavige wetsvoorstel dan een zwaardere reciprociteitsre–
geling geformuleerd dan in de Tcr is vastgelegd? Uit welk specifiek land
afkomstige banken zouden zij in Nederland in aantal willen limiteren?
Nederland is en blijft toch wars van protectionistische tendensen?

Collectieve garantieregeling

De leden van de PvdA-fractie wezen op het artikel van D. Schoen–
maker in ESB (15 juli 1992), waarin deze beoogt dat de depositogaran–
tieregeling naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 1994 zal worden
ingevoerd. Hij merkt daarin op dat een (20 dicht mogelijk liggend bij 1
januari 1993) versnelde invoering in Nederland voor de hand liggend is,
zodat hierbij aansluiting te vinden zou zijn bij de home-country-toezicht–
houder, aangezien de inzichten zoals gevormd in de Tcr door de
ontwerp-richtlijn depositogarantiestelsel al als achterhaald kunnen
worden beschouwd. Zij vroegen een reactie op deze suggestie.

In de concept-EG-richtlijn depositogarantiestelsels is zowel het
toezicht als de betaling gebaseerd op het principe van «home country»-
control, zo merkten de leden van de VVD-fractie op. Het is waarschijnlijk
dat de implementatie in de Nederlandse wetgeving van deze richtlijn
later (hoeveel later?) zal plaatsvinden dan de inwerkingtreding van het
onderhavige wetsvoorstel. Daardoor zal het toezicht op bijbanken van
EG-banken (krachtens de Wtk 1992) door de toezichthouder van het land
van herkomst worden uitgevoerd, terwijl deze bijkantoren nog onder de
Nederlandse collectieve garantieregeling (van 40000 per deposito–
houder) vallen. In de situatie dat het toezicht elders in de EG soepeler is
dan in ons land, kan een bijkantoor uit dat land grotere risico's nemen,
terwijl de Nederlandse banken uit het oogpunt van solidariteit geacht
worden mee te betalen aan de garantieregeling in geval van faillis–
sement. De leden van de VVD-fractie vroegen naar de mening van de
regering. Zou het niet redelijk zijn in de gesignaleerde overgangsfase -
zeker als die een flinke tijd gaat duren - de garantiestelling alvast aan het
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«home country»-principe te koppelen tegelijkertijd met de inwerking–
treding van het onderhavige wetsvoorstel?

ARTIKELEN

Artikel 1, eerste lid onder I

De leden van de PvdA-fractie vroegen hoe dit toezicht er uit gaat zien.
Wegens het onlichamelijke karakter en het bestaan van (internationale)
electronic data interchange (edi) lijkt dit in de praktijk voor de toezicht–
houder moeilijk te realiseren. Hoe moeten de banken hiervan melding
doen, aan het einde van een verslagperiode of na afloop van de dienst–
verlening?

Artikel 2, tweede lid

De leden van de PvdA-fractie vroegen hoe actief/passief de toezicht–
houders zich ten aanzien van de samenwerking dienen op te stellen. Is
slechts bij vestiging in een lidstaat een actieve opstelling vereist? Dienen
er, ook voor de banken kenbare, reglementen opgesteld te worden in het
verkeer tussen toezichthouders dienaangaande?

Artikel 6

De leden van de PvdA-fractie vroegen aan welke gevallen de regering
denkt bij de aangegeven uitzonderingen.

Artikel 8, tweede lid

De leden van de PvdA-fractie wezen op de memorie van toelichting
onder 5.31 waarin de regering eigenlijk zegt dat deze bepaling overbodig
is.

Artikel 14

De leden van de PvdA-fractie vroegen bij welke bepaling het in de
memorie van toelichting vermelde bedrag van f 100 000 een rol speelt?

Artikel 18, vijfde lid

De leden van de PvdA-fractie vroegen aan welke bijzondere omstan–
digheden er wordt gedacht bij de ontheffing. Zij misten hierop een
toelichting.

Artikel 22

De leden van de PvdA-fractie vroegen de termen aanbevelingen of
algemene richtlijnen, zoals ook vermeld in 4.33, nader uit te leggen.

Artikel 23

De leden van de SGP-fractie plaatsten vraagtekens bij de regeling van
artikel 23, eerste lid. Volgens de voorgestelde regeling is voor elke
vergroting van een gekwalificeerde deelneming in een kredietinstelling
een verklaring van geen bezwaar vereist, zonder dat daarbij relevant is
hoe groot of klein die vergroting is en of een van de in de richtlijn
genoemde percentages wordt gepasseerd. Deze leden vroegen of deze
eis gezien de daaraan verbonden administratieve lasten niet onnodig
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zwaar is. Zij hadden met instemming geconstateerd dat artikel 25,
tweede lid, op dit punt wel is vereenvoudigd. Kan dat ook niet bij artikel
23, eerste lid?

Artikel 23, vijfde lid

De leden van de PvdA-fractie vroegen of vernietiging van een besluit
door de rechtbank terugwerkt tot het ogenblik van de uitspraak van de
rechtbank. Wordt de aansprakelijkheid vervolgens beheerst door de
regels van het civiele recht of het bestuursrecht?

Artikel 25, eerste lid

De leden van de PvdA-fractie hadden vastgesteld dat bij de genoemde
percentages het percentage van 10 ontbreekt. Zij vroegen of dat ook niet
genoemd moet worden.

Artikel 50

De leden van de PvdA-fractie vroegen hoeveel instellingen ongeveer in
het register zullen voorkomen en hoe de verdeling is over de diverse in
lid 2 genoemde categorieën. Zij vroegen tevens aan welke instantie(s)
wordt gedacht, als de Bank het register elders kan onderbrengen.

Artikel 78, derde lid

De leden van de PvdA-fractie vroegen hoe het kan voorkomen dat in
Nederland een instelling bezig is gelden van het publiek aan te trekken,
zonder hiervan de toezichthouder op de hoogte te stellen. Waarom kan
van notificatie ontheffing worden verleend? Moet hier niet altijd het
uitoefenen van het bedrijf met onmiddellijke ingang worden gestaakt?

Artikel 80

De leden van de PvdA-fractie vroegen welk maximum bedrag voor
garantie in aanmerking komt en of dit bedrag ook jaarlijks geïndexeerd
wordt. Zij wezen tevens op een artikel van P. Feenstra in Bank– en Effec–
tenbedrijf (juni 1992) waarin deze stelt dat home-country-control een
groot nadeel kent namelijk dat cliënten in een lidstaat (in theorie) met
twaalf verschillende garantieregelingen geconfronteerd kunnen worden.
Komt hiermee het principe van het level-playing-field niet in gedrang?
Dient de garantie alleen voor natuurlijke personen te gelden of ook voor
rechtspersonen?

Artikel 81

De leden van de D66-fractie vroegen naar de redenen om via een
koninklijk besluit in te grijpen in het geval dat de concurrentie tussen de
banken zodanige vormen aanneemt dat sprake is van een reëel gevaar
voor de solvabiliteit van het bankwezen in het algemeen. Wat voegt het
toe aan de oorspronkelijke regeling en zou niet ook een koninklijk besluit
in strijd kunnen zijn met de EG-regels?

Artikel 82

De leden van de PvdA-fractie vroegen of de kosten ook werkelijk zullen
worden verhaald op de instellingen, zoals dat ook bij andere toezicht–
houders gebruikelijk is.
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Artikel 86

De leden van de PvdA-fractie verzochten om een nadere toelichting
dat de mogelijkheid van toetsing aan het algemeen belang van een
uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven zal vervallen.
De noodzaak van de herziening van de Wtk 1978 ligt volgens deze leden
niet alleen in harmonisatie binnen de EG en gelijke behandeling van de
instellingen, maar kent ook een aspect van algemeen belang en consu–
mentenbescherming, hetgeen bij de toetsing zou moeten worden
betrokken.

De voorzitter van de commissie,
Linschoten

De griffier van de commissie,
De Gier
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