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ALGEMEEN

1 Inleiding

Tijdige implementatie
De leden van verschillende fracties hebben te kennen gegeven het

belang in te zien van een tijdige implementatie van de Tweede coördina–
tierichtlijn. Voor zover zij daaraan de bereidheid koppelen om een
spoedige behandeling van het wetsvoorstel te bevorderen, is ondergete–
kende hen daarvoor zeer erkentelijk. Ondergetekende hoopt met deze
memorie van antwoord aan zo'n spoedige behandeling bij te dragen.

De leden van de PvdA-fractie vroegen of de Lid-Staten aansprakelijk
kunnen worden gesteld voor te late implementatie. Zij vroegen verder of
niet-tijdige implementatie van de Tweede coördinatierichtlijn tot schade–
vergoedingsacties zijdens het bankwezen zal kunnen leiden.

Op grond van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen van 19 november 1991 in de gevoegde zaken C 6 en
9/90, Francovich en Bonifaci, kunnen Lid-Staten onder omstandigheden
inderdaad aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door
te late uitvoering van Richtlijnen. Voorwaarden voor aansprakelijkheid
zijn met name dat betrokkene schade heeft en dat er een causaal
verband bestaat tussen de schade en de niet-tijdige uitvoering van de
Richtlijn. In hoeverre een schadevergoedingsactie, gegeven deze
voorwaarden, in casu succesvol zou kunnen zijn indien de overschrijding
van de implementatiedatum beperkt is, valt thans niet te beoordelen.
Ondergetekende wenst evenwel het risico dat dergelijke schadevergoe–
dingsacties zich voordoen, te voorkomen.

De leden van de WD-fractie stelden in dit verband dat zij met enige
verwondering hadden kennisgenomen van de brief van ondergetekende
van 16 juli 1992 waarin hij heeft aangedrongen op een snelle parlemen–
taire behandeling van het wetsvoorstel.

Naar aanleiding hiervan hecht ondergetekende eraan te wijzen op de
achterliggende reden voor het schrijven van genoemde brief. Ondergete–
kende had namelijk het schriftelijke verzoek van Commissaris Sir Leon
Brittan bereikt om waar mogelijk de tijdige implementatie van de Tweede
coördinatierichtlijn te bevorderen. Aangezien het wetsvoorstel op dat
moment juist onderwerp was van voorbereidend onderzoek door de vaste
Commissie voor Financiën, heeft ondergetekende gemeend de voorzitter
van deze commissie per brief van het schrïjven van Sir Leon Brittan in
kennis te moeten stellen.

In vervolg hierop vroegen de leden van de WD-fractie waarom de
indiening van het wetsvoorstel zo lang geduurd heeft. Zij vroegen zich
daarbij af of wellicht het overleg tussen departement, Bank en represen–
tatieve organisaties (te) veel tijd had gekost.

De reden voor de lange voorbereidingstijd van het wetsvoorstel is
gelegen in het feit dat de introductie van begrippen als wederzijdse
erkenning, Lid-Staat-van-herkomst-toezicht en één communautair
geldende bankvergunning zo complex is gebleken dat gaandeweg
duidelijk werd dat de thans geldende Wet toezicht kredietwezen integraal
door een nieuwe Wet toezicht kredietwezen moest worden vervangen.
Het zorgvuldig formuleren van een overzichtelijk opgezet en systematisch
consistent voorstel voor een nieuwe Wet toezicht kredietwezen 1992
plus een uitgebreide en toegankelijke toelichting daarop is vervolgens
een tijdrovende aangelegenheid gebleken. Het is overigens zeker niet zo
dat overleg tussen departement, Bank en representatieve organisaties
onevenredig veel tijd heeft gekost.

De leden van de PvdA-fractie vroegen naar de stand van zaken met
betrekking tot de implementatie van de Tweede coördinatierichtlijn in de
andere Lid-Staten. De aan het woord zijnde leden vroegen tevens of de
gewenste gelijktijdige implementatie ook is te verwachten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 665, nr. 6



1 Publicatieblad van de Europese Gemeen
schappen (PbEG) van 28 april 1992, nr. L
110, pp. 52-58.
2 PbEG van 9 mei 1991, nr C 123, pp.
18-23.
3 PbEG van 30 juni 1992, nr. C 163, pp.
6-10.

Op dit moment heeft alleen Denemarken de Tweede coördinatie–
richtlijn al volledig geïmplementeerd. België, Duitsland, Griekenland,
Frankrijk, lerland, Italië, Luxemburg, Spanje, Portugal en het Verenigd
Koninkrijk zijn, net als Nederland, bezig, zij het in verschillende stadia van
voorbereiding, met wet– en regelgeving ter uitvoering van de Tweede
coördinatierichtlijn. Naar wordt aangenomen streven alle Lid-Staten er
naar deze weten regelgeving op 1 januari 1993 te hebben afgerond.

De leden van de fractie van de SGP vroegen of de beoogde datum van
inwerkingtreding - 1 januari 1993 - nog haalbaar wordt geacht.

Ondergetekende meent dat het nog steeds mogelijk moet zijn om de
Wet toezicht kredietwezen 1992 nog vóór 1 januari 1993 in het
Staatsblad te krijgen, maar realiseert zich dat daarvoor door alle betrok–
kenen een grote inspanning geleverd zal moeten worden.

Nieuwe wijzigingen van de Wet toezicht kredietwezen 1992
De leden van de PvdA-fractie namen kennis van de aankondiging dat

nieuwe wijzigingen van de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn te
voorzien. Zij vroegen zich af of de inhoud van nieuwe EG-richtlijnen niet
reeds zodanig bekend is dat het mogelijk is deze bij onderhavige
wetswijziging te betrekken.

Ten tijde van de totstandkoming van het wetsvoorstel Wet toezicht
kredietwezen 1992 werd slechts over één richtlijnvoorstel in het kader
van de Raad onderhandeld. Het ging om de op 6 april 1992 aangenomen
Richtlijn van de Raad inzake het toezicht op kredietinstellingen op gecon–
solideerde basis (92/30/EEG)1 - kortweg Geconsolideerd-toezicht–
richtlijn. Om aan deze Richtlijn uitvoering te geven wordt tegelijkertijd
met deze memorie van antwoord een nota van wijziging ingediend
(verwezen zij naar artikel I van de nota van wijziging en paragraaf 8 van
deze memorie van antwoord). Inmiddels zijn in het kader van de Raad
twee nieuwe richtlijnvoorstellen in bespreking:

- Voorstel voor een richtlijn betreffende het toezicht en de controle op
grote risico's van kredietinstellingen2 - kortweg Grote-postenrichtlijn; en

- Voorstel voor een richtlijn inzake de depositogarantiestelsels3 -
kortweg Depositogarantiestelsel-richtlijn.

Met betrekking tot de voorgestelde Grote-postenrichtlijn kan worden
gemeld dat op 29 juni 1992 een gemeenschappelijk standpunt is bereikt
en dat aanneming van de Richtlijn nog dit jaar wordt verwacht. Onder–
havige Richtlijn zal door Bank door middel van de richtlijnen ex artikel 19
Wtk 1992 in de Nederlandse wet– en regelgeving worden geïmplemen–
teerd.

De voorgestelde Depositogarantiestelsel-richtlijn is pas onlangs in het
kader van de Raad onderwerp van bespreking. Gelet op de ervaring dat
een richtlijnvoorstel in de zogenaamde Raadsfase veelal ingrijpend wordt
gewijzigd c.q. wordt aangevuld, acht ondergetekende het niet verstandig
op de vaststelling van deze Richtlijn vooruit te lopen.

Ontwikkelingen op de (inter)nationale financiële markten
De leden van de fractie van Groen Links vroegen om een reactie op

huidige ontwikkelingen op de internationale financiële markten. Voorts
vroegen zij of op Europees niveau zorg over deze ontwikkelingen gefor–
muleerd moet worden en of beleidsalternatieven overwogen moeten
worden. In dit verband vroegen zij ook naar de rol van de EG/EMU/ECB
in het internationale monetaire overleg, of de coördinatie van het
monetair beleid niet een te povere doelstelling is en welke initiatieven
kunnen worden genomen voor regulering op internationaal niveau.

Liberalisering en deregulering van de financiële markten heeft een
essentiële bijdrage geleverd aan de economische groeimogelijkheden
van de landen die aan dit proces hebben deelgenomen. Vrijheid van
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kapitaalverkeer geeft de mogelijkheid aan investeerders en beleggers de
middelen waarover zij beschikken in termen van rendement en risico zo
gunstig mogelijk aan te wenden. Dit heeft de produktiviteit en daarmee
de welvaart zeker bevorderd.

De liberalisatie heeft als neveneffect gehad dat de mogelijkheden tot
financiële transacties zijn verruimd. De ontwikkelingen op de financiële
markten in september vormen hiervan een duidelijke illustratie. Daarbij
moet echter niet uit het oog worden verloren dat de oorzaak van derge–
lijke ontwikkelingen niet bij de liberalisatie zelf ligt, maar veeleer bij de
sterk uiteenlopende economische omstandigheden in diverse landen en -
in samenhang hiermee - het uiteenlopende beleid dat in die landen
wordt gevoerd. De door deze leden genoemde daling van de dollarkoers
bijvoorbeeld is de reflectie van sterk uiteenlopende economische ontwik–
kelingen in de Verenigde Staten en Europa; de liberalisatie is hierbij geen
zelfstandige oorzaak geweest. lllustratief daarbij is, dat ook in het
verleden, in een periode waarin nog sprake was van wijd verbreide
kapitaalrestricties, in tijden van onrust belangrijke koersschommelingen
en kapitaalstromen voorkwamen. Kapitaalrestricties zijn in de praktijk
vaak ineffectief als middel om dergelijke verschijnselen te voorkomen.

Het juiste antwoord op de door deze leden gesignaleerde ontwikke–
lingen ligt dan ook in een stabiliserende en realistische monetaire en
budgettaire politiek van de betrokken landen. Hieraan ontbreekt het nog
in vele gevallen. De totstandkoming van de EMU zal hieraan wat Europa
betreft een essentiële bijdrage kunnen leveren. De convergentiecriteria
brengen immers met zich dat voor een afwijkende monetaire en budget–
taire politiek steeds minder ruimte ontstaat. Wisselkoersaanpassingen in
reactie op divergerende ontwikkelingen op dit gebied zijn dan niet meer
nodig. Naarmate de economiën beter in staat zijn zich aan te passen aan
nieuwe omstandigheden zal ook uit dien hoofde minder noodzaak tot
wisselkoersaanpassingen bestaan. Een verhoogd aanpassingsvermogen
wordt met name bereikt door een grotere flexibiliteit van lonen en prijzen
en een grotere mobiliteit van produktiefactoren. In de derde fase van de
EMU, wanneer wisselkoersaanpassingen uitgesloten zijn, zal de loon– en
prijsflexibiliteit en mobiliteit in de Europese economie dan ook aanzienlijk
groter moeten zijn dan nu nog het geval is.

Voorts is van belang dat de capaciteit van financiële instellingen wordt
versterkt om onverwachte ontwikkelingen op financiële markten op te
vangen. Het gaat hierbij met name om de beperking van zogenaamde
«systeemrisico's». Al in de jaren tachtig zijn hiertoe op internationaal
niveau belangrijke initiatieven genomen. Te denken valt onder meer aan
de verscherpte bedrijfseconomische toezichtregels voor het bankwezen
waartoe in G10-verband is besloten (Bazelse Comité), de toegenomen
aandacht voor betaalsystemen en de EG-richtlijnen inzake banken, verze–
keraars en effecteninstellingen. Liberalisatie en deregulering van finan–
ciële markten is dus samengegaan met verdergaande regulering van de
instellingen die op deze markten opereren, vooral ook op Europees
niveau.

2 Tweede coördinatierichtlijn

2.1 Minimumharmonisatie

De leden van de PvdA-fractie vroegen waar het vertrouwen van onder–
getekende op is gebaseerd dat kredietinstellingen niet tussen de
toezichtstelsels van de verschillende Lid-Staten zullen gaan arbitreren.
Deze leden wezen erop dat ondergetekende artikel 8, tweede lid, Wtk
1992 eigenlijk overbodig zou moeten achten. De leden van de fractie van
Groen Links stelden de hiermee verband houdende vraag of Lid-Staten
met een relatief streng toezicht vanwege een creatief vestigingsbeleid
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van kredietinstellingen op termijn gedwongen zouden worden hun
toezicht te versoepelen.

Door ondergetekende is gesteid dat de vrees dat kredietinstellingen
tussen de toezichtstelsels in de verschillende Lid-Staten gaan arbitreren
niet wordt gedeeld. Achterliggende overweging is dat door de
EG-bankenrichtlijnen nu juist een wezenlijke, noodzakelijke én voldoende
harmonisatie van de toezichtstelsels van de Lid-Staten wordt bewerk–
stelligd. Voorts is er uitdrukkelijk naar gestreefd de harmonisatie op een
zo hoog mogelijk niveau tot stand te brengen. Dit betekent dat potentiële
arbitragevoordelen navenant zijn afgenomen. Bovendien is er tevens
sprake van een nog steeds verdergaande harmonisatie van het banken–
toezicht. Tegenover deze afgenomen en nog steeds afnemende poten–
tiële arbitragevoordelen zijn de nadelen van het onder het toezicht van
een andere Lid-Staat brengen van een kredietinstelling onveranderd
gebleven. Als nadelen zijn aan te merken: het opereren in een onbekende
jurisdictie, kosten samenhangend met verhuizing, herinrichting van de
administratieve organisatie en rapportagesystemen en dergelijke
alsmede het verlies aan reputatie door (min of meer) openlijk voor een
«lichter» toezichtstelsel te kiezen. Desalniettemin is het noodzakelijk om
door middel van artikel 8, tweede lid, Wtk 1992 invulling te geven aan de
8ste considerans bij de Tweede coördinatierichtlijn, al was het maar om
zeker te stellen dat een onvoorziene wijziging van de omstandigheden
niet tot ongewenste effecten leidt.

De leden van de WD-fractie vroegen in dit verband of het Lid-Staat–
van-herkomst-toezicht en het systeem van één communautair geldende
vergunning er niet toe zal leiden dat kredietinstellingen uit derde landen
hun hoofdvestiging binnen de Gemeenschap gaan kiezen in de Lid-Staat
waarin (vooralsnog) het meest soepele toezicht bestaat.

Onder verwijzing naar eerdere antwoorden zij hier nogmaals gewezen
op de ten behoeve van de interne markt totstandgekomen harmonisatie
van toezichtstelsels en –normen, de wederzijdse erkenning van de
kwaliteit van die stelsels en normen alsmede op de voorziene verdere
convergentie daarvan. De toezichtstelsels en –normen in de Lid-Staten
komen derhalve al in belangrijke mate en op essentiële punten met
elkaar overeen. Voor zover er niettemin verschillen tussen de Lid-Staten
(blijven) bestaan - per definitie op minder essentiële punten - moet
worden bedacht dat dat onlosmakelijk is verbonden met de keuze in het
Witboek «De voltooiïng van de interne markt» voor een minimumharmo–
nisatie in plaats van voor een volledige harmonisatie. Een en ander
neemt niet weg dat het mogelijk is dat een kredietinstelling uit een derde
land bij het vestigen van een dochterinstelling in de Gemeenschap naast
andere vestigingscriteria ook de nog bestaande verschillen tussen de
toezichtstelsels in de Lid-Staten in haar overwegingen betrekt.

De leden van de Groen Linksfractie vroegen in samenhang hiermee of
ondergetekende de minimumnormen en bepalingen in de Tweede coördi–
natierichtlijn voldoende acht.

Het samenstel van de Eerste coördinatierichtlijn, de Tweede coördina–
tierichtlijn, de Eigen-vermogenrichtlijn én de Solvabiliteitsratiorichtlijn
biedt naar de mening van ondergetekende inderdaad de wezenlijke,
noodzakelijke én voldoende harmonisatie van de toezichtstelsels van de
Lid-Staten zodat de Lid-Staten daadwerkelijk kunnen overgaan tot de
wederzijdse erkenning van elkaars toezichtstelsels en verleende bankver–
gunningen.

Tevens vroegen deze leden of Nederland strengere regelgeving mag
hanteren dan door de EG-bankenrichtlijnen is voorgeschreven en of dat
zich ook voordoet.

Meer in het algemeen - en in het kader van de Tweede coördinatie–
richtlijn specifiek ook in de 9de considerans - is het zo dat de Lid-Staten
strengere toezichtregels en –normen mogen hanteren. Voor wat de regels
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1 Waar zulks de duidelijkheid ten goede
komt, heeft de ondergetekende de vrijheid
genomen te verwijzen naar de desbetref
fende passage van de memorie van
toelichting (MvT) dan wel het nader rapport
(NR).

en normen in de EG-bankenrichtlijnen betreft, hebben de Lid-Staten de
plicht om te zorgen dat deze ten minste in hun wet– en regelgeving zijn
verwerkt.

Bij de implementatie van de Tweede coördinatierichtlijn is als
uitgangspunt gekozen het toezichtstelsel in de Wet toezicht kredietwezen
1978 in beginsel te handhaven. Behoudens de Tweede coördinatie–
richtlijn - alsmede inmiddels de nieuwe Geconsolideerd-toezichtrichtlijn
- is er immers geen aanleiding dit toezichtstelsel als zodanig te wijzigen.
Derhalve is het bepaalde in de Tweede coördinatierichtlijn - met name
wordt gedacht aan de notificatie– en samenwerkingsprocedures tussen
toezichthouders - in het bestaande Nederlandse toezichtstelsel ingepast.
Deze benadering heeft enerzijds tot gevolg dat er elementen in het
Nederlandse toezicht zijn aangescherpt, maar ook dat er elementen zijn
versoepeld. Voorbeelden van aanscherpingen zijn: de hogere minimu–
momvang van het beginvermogen en de continue toetsing van houders
van gekwalificeerde deelnemingen in kredietinstellingen. Een element dat
bijvoorbeeld is versoepeld, zijn de hogere limieten met betrekking tot de
omvang van deelnemingen van kredietinstellingen in verhouding tot het
eigen vermogen van die kredietinstellingen. Anderzijds betekent deze
benadering ook dat sommige elementen uit het toezicht onveranderd zijn
gehandhaafd. Voorbeelden daarvan zijn het wgb-stelsel als zodanig en
de verplichting jaarli jks een jaarrekenmg, voorzien van een verklaring
omtrent de getrouwheid, bij de Bank in te dienen.

De leden van de fractie van Groen Links vroegen wat het onderscheid
tussen gepubliceerde en niet-gepubliceerde reserves is.

Voorbeelden van gepubliceerde reserves zijn de algemene reserves,
statutaire reserves, herwaarderingsreserves en wettelijke reserves. Het
meest bekende voorbeeld bij kredietinstellingen van een niet-gepubli–
ceerde reserve is de voorziening voor algemene risico's.

Tevens vroegen de hier sprekende leden waarom aandelenkapitaal
gerekend wordt tot het kernkapitaal van de hoogste kwaliteit.

Het aandelenkapitaal is het kapitaal dat door vermogensverstrekkers
als risicodragend kapitaal aan de kredietinstelling wordt verstrekt zodat
het logisch is het tot het kernkapitaal te rekenen. Een verplichting tot
betaling van dividend is er niet. Integendeel. Het is juist kenmerkend voor
aandelen dat tot dividendbetaling eerst kan worden overgegaan nadat de
netto winst is bepaald en nadat aan alle andere verplichtingen is voldaan.

Deze leden vroegen voorts hoe de toezichthouder de geschiktheid van
de houder van een gekwalificeerde deelneming in de (nieuwe) kredietin–
stellmg beoordeelt [MvT 2.20]'

Het gaat hier om een nieuwe, in artikel 5 Tcr neergelegde vergun–
ningeis. De toezichthouder verleent geen vergunning indien deze, gelet
op de noodzaak een gezonde en prudente bedrijfsvoering van de kredie–
tinstelling te garanderen, niet overtuigd is van de geschiktheid van de
houders van gekwalificeerde deelnemingen in de vergunning-aanvra–
gende instelling. (Omdat hier sprake is van een vergunning-aanvragende
instelling is in de memorie van toelichting van «de nieuwe kredietin–
stelling» gesproken.) Is de toezichthouder van oordeel dat een houder
van een gekwalificeerde deelneming een gezonde en prudente bedrijfs–
voering van de kredietinstelling (in spe) in gevaar brengt of zou kunnen
brengen, dan moet deze tot het oordeel komen dat die houder niet
geschikt is en de bankvergunning dus niet kan worden verleend. Voor
wat betreft de aspecten die bij deze beoordeling een rol spelen, zij
verwezen naar de desbetreffende passage in de memorie van toelichting
[MvT5.83].

De leden van de fractie van de WD vroegen met betrekking tot het
bepaalde in artikel 12, tweede lid, Tcr of 500 9%-deelnemingen in andere
ondernemingen niet, maar 6 10%-deelnemingen in andere onderne–
mingen wel mee tellen voor de bepaling of al dan niet aan de limiet van
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60 procent van het eigen vermogen van de kredietinstelling wordt
voldaan.

Aangezien in artikel 12, tweede lid, Tcr wordt gesproken van «gekwali–
ficeerde deelnemingen» in de zin van artikel 1, sub 10, Tcr, is de
suggestie van deze leden naar de letter van de Tweede coördinatie–
richtlijn juist. Gemeten naar het belang dat wordt gehouden in het
aandelenkapitaal van de onderneming waarin wordt deelgenomen (deze
leden onderscheiden in dat opzicht 9%- en 10%-deelnemingen), is het
inderdaad zo dat ingevolge de Tweede coördinatierichtlijn alleen de
«10% of meer»-deelnemingen meetellen voor de in artikel 12, tweede lid,
Tcr neergelegde limiet.

Overigens wordt op deze plaats er op gewezen dat het al dan niet
toepasselijk zijn van de in artikel 12 Tcr neergelegde beperkingen op
deelnemingen van kredietinstellingen onverlet laat dat het totaal van de
deelnemingen onder het uitgeoefende solvabiliteitstoezicht vallen. Aldus
zal een toezichthouder onder meer vereisen dat tegenover iedere
deelneming (hoe klein ook) in beginsel 8 procent solvabiliteit moet
worden aangehouden en zal steeds de grote-postenregeling van
toepassing zijn.

De leden van de fractie van Groen Links hebben gevraagd kort aan te
duiden wat materieel de betekenis is geweest van de implementatie van
de Eigen-vermogenrichtlijn en de Solvabiliteitsratio-richtlijn en welke
wijzigingen in 1991 zijn opgetreden in het solvabiliteitstoezicht.

De implementatie van de beide genoemde richtlijnen heeft voor de
berekeningswijze van het toetsingsvermogen van de onder toezicht–
staande kredietinstellingen in Nederland bijvoorbeeld betekend dat de
voorziening voor algemene risico's niet langer als kernkapitaal
beschouwd kon worden. Ook het bedrag aan bijvoorbeeld achtergestelde
leningen dat tot het toetsingsvermogen mocht worden gerekend, diende
over een kleinere grondslag berekend te worden, hetgeen tot effect had
dat voortaan een kleiner bedrag aan achtergestelde leningen tot het
toetsingsvermogen gerekend mocht worden.

Ten aanzien van de berekeningswijze van de vereiste solvabiliteit van
kredietinstellingen traden over het geheel beschouwd geen belangrijke
wijzigingen op. Nieuw was dat voortaan over het totaal van de naar
risicograad gewogen activiteiten een expliciete minimumnorm van 8
procent zou gelden [MvT 2.15 en 2.15]. Over het geheel genomen -
zonder hiermee ten aanzien van iedere individuele bank een uitspraak te
willen doen - was het Nederlandse bankwezen zonder moeite in staat
aan de nieuwe norm te voldoen.

Overigens zijn wel accentverschillen opgetreden ten aanzien van de
solvabiliteitsvereisten voor bepaalde categorieën activa. Zo is een lichte
verzwaring opgetreden van de solvabiliteitseisen voor interbancaire
activa, doch is bijvoorbeeld een verlichting tot stand gebracht voor
kredietverlening zonder zekerheden aan de private sector. Tenslotte
wordt erop gewezen dat een solvabiliteitsvereiste werd ingevoerd voor
enkele posten buiten de balanstelling bijvoorbeeld voor rente– en valuta–
gerelateerde instrumenten, waarvoor in Nederland tot dusverre geen
solvabiliteitseisen golden.

2.2 Lid–Staat–van-herkomst–toezicht

De leden van de fractie van het CDA vroegen naar de betekenis van de
Tweede coördinatierichtlijn voor het Luxemburgse bankgeheim. Deze
leden stelden een soortgelijke vraag met betrekking tot anti-witwas–
regels.

In antwoord daarop merkt ondergetekende op dat de implementatie
van de Tweede coördinatierichtlijn ter zake niet tot enige verandering
leidt. Dit betekent onder meer dat een Nederlands bijkantoor van een in
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Luxemburg gevestigde kredietinstelling geen beroep kan doen op het
Luxemburgse bankgeheim.

Ook de maatregelen tegen witwas-activiteiten worden niet door het in
de Tweede coördinatierichtlijn voor het bankentoezicht neergelegde
«home country control»- principe geraakt. De Richtlijn van de Raad van
10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel
voor het witwassen van geld (91/308/EEG)1 heeft overigens betrekking
op een ieder die binnen het grondgebied van een Lid-Staat financiële
diensten verleent.

De leden van de fractie van de PvdA vroegen of gewaarborgd kan
worden dat het toezicht op een in een Lid-Staat gevestigd bijkantoor van
een in een andere Lid-Staat gevestigde dochter-kredietinstelling van een
in een derde land gevestigde moederinstelling ook op een goed niveau
kan worden uitgeoefend.

Ter zake wijst ondergetekende erop dat in de Lid-Staten gevestigde
dochter-kredietinstellingen van kredietinstellingen uit derde landen
volledig beschouwd worden als in de Gemeenschap gevestigde kredietin–
stellingen. Dit betekent dat deze dochter-kredietinstellingen ook volledig
zijn onderworpen aan het gehele stelsel van EG-richtlijnen op het gebied
van het toezicht op het bankwezen. Zo geldt onder meer ook voor deze
dochter-kredietinstellingen dat de vergunning verlenende toezicht–
houders overtuigd moet zijn van de geschiktheid van de houders van
gekwalificeerde deelnemingen (de moeder-kredietinstellingen) en dat de
toezichthouders in de Lid-Staten waar zulke kredietinstellingen opereren
nauw met elkaar samenwerken.

De leden van de PvdA-fractie vroegen of de toezichthouder voldoende
inzicht heeft in het bijkantoor en of de wederzijds door de toezicht–
houders in de betrokken Lid-Staten te verlenen informatie voldoende is
om dit inzicht te houden. De leden van de PvdA-fractie wezen daarbij in
het bijzonder op de kennis nodig voor de handhaving van de fiscale
wetgeving en anti-witwaswetgeving.

Ter zake zij opgemerkt dat bankentoezichthouders niet primair belast
zijn met (taken bij) de handhaving van fiscale wetgeving, anti-witwaswet–
geving of andere wetgeving. Voorts wordt nog eens benadrukt dat de
Tweede coördinatierichtlijn onverlet laat dat een Lid-Staat, met inacht–
neming van het communautaire recht, andere wet– of regelgeving oplegt
aan in een andere Lid-Staat gevestigd kredietinstelling die door middel
van een bijkantoor of grensoverschrijdende dienstverrichting binnen haar
grenzen actief is [MvT 2.27]. Voor zover bankentoezichthouders ter zake
al taken hebben, dienen die taken aan te sluiten op hun toezichttaken.

De leden van de WD-fractie vroegen zich af of het stelsel waarbij het
solvabiliteitstoezicht door de Lid-Staat van herkomst wordt uitgeoefend
problemen zou kunnen creëren bij het solvabiliteitstoezicht op interna–
tionaal opererende banken met een ondoorzichtige structuur. De leden
van de WD-fractie wezen daarbij in het bijzonder naar de gebeurte–
nissen met betrekking tot de BCCI-groep in 1991.

Naar aanleiding van deze vraag wordt (nog eens) benadrukt dat de
taakverdeling met betrekking tot de uitoefening van het toezicht op de
solvabiüteit, zoals voorzien in de Tweede coördinatierichtlijn, niet een
verzwakking inhoudt van het solvabiliteitstoezicht op kredietinstellingen -
ook niet wanneer het kredietinstellingen betreft die complexe vennoot–
schappelijke structuren kennen. Gesteld kan worden dat het feit dat
binnen de Gemeenschap het solvabiliteitstoezicht op een kredietinstelling
en haar bijkantoren voortaan eenduidig onder de uitsluitende verant–
woordelijkheid van de toezichthouder van de Lid-Staat van herkomst zal
vallen, juist een versterking van het toezicht oplevert. Voorts zijn met
betrekking tot in het toezicht betrekken van dochters en deelnemingen
van kredietinstellingen de regels voor de uitoefening van het geconsoli–
deerd toezicht verscherpt en uitgebreid (zie paragraaf 8). Overigens
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wordt in dit verband ook verwezen naar de uiteenzetting onder punt 2.
van het nader rapport.

De leden van de WD-fractie vroegen in dit verband naar de afspraken
gemaakt in het kader van het Bazels Comité van bankentoezichthouders
omtrent het toezicht houden op complexe internationaal opererende
bankgroepen en banken, de zogenaamde «minimum standards».

De inhoud van deze tussen bankentoezichthouders onderling geformu–
leerde «minimum standards» kan als volgt kort worden weergegeven:

- ledere internationaal opererende bankgroep of bank behoort onder
effectief toezicht op geconsolideerde basis van de toezichthouder in het
land van herkomst te staan.

- Het opzetten van een buitenlandse vestiging van een internationaal
opererende bankgroep of bank kan pas plaatsvinden nadat zowel de
toezichthouder in het land van herkomst als die in het land van ontvangst
daarmee hebben ingestemd.

- De toezichthouders moeten gegevens kunnen inwinnen bij buiten–
landse vestigingen van een internationaal opererende bankgroep of bank
waarop zij geconsolideerd toezicht uitoefenen.

- Ingeval een toezichthouder van een land van ontvangst constateert
dat niet aan de voorgaande drie «standards» wordt voldaan, moet deze
zodanig beperkende maatregelen kunnen nemen dat er met deze
«standards» vergelijkbare waarborgen worden gecreëerd (zonodig zou dit
het sluiten/verbieden van een vestiging moeten kunnen inhouden).

Deze leden vroegen tevens of met deze «minimum standards» grijze
plekken in het toezicht op internationaal opererende bankgroepen en
banken worden opgevuld.

In reactie hierop vestigt ondergetekende de aandacht op het volgende.
Een van de verdiensten van het Bazels Comité van bankentoezicht–
houders is de jarenlange inspanning om lacunes in het toezicht op
kredietinstellingen te ondervangen. Ter zake zij verwezen naar punt 2.
van het nader rapport. De onderhavige «minimum standards» moeten
worden beschouwd als het meest recente resultaat van die inspanning.
Aangezien de «minimum standards» zijn voortgekomen uit een herover–
weging van bestaande afspraken in het licht van recente ervaringen, mag
er van worden uitgegaan dat de «minimum standards» voorshands een
adequate coördinatie van het toezicht op internationaal opererende
bankgroepen en banken bewerkstelligen.

Tevens vroegen de leden van de WD-fractie ook wie het uiteindelijke
toezicht op een internationaal opererende bankgroep of bank uitoefent
respectievelijk wie daarvoor de eindverantwoordelijkheid draagt.

Naar aanleiding hiervan zij benadrukt dat de «minimum standards» een
coördinerende functie vervullen bij het toezicht op internationaal opere–
rende bankgroepen en banken. Zo is bijvoorbeeld bepaald dat iedere
internationaal opererende bankgroep of bank onder effectief toezicht op
geconsolideerde basis van de toezichthouder in het land van herkomst
behoort te staan. De bij het toezicht op een internationaal opererende
bankgroep of bank betrokken toezichthouders hebben c.q. behouden
evenwel ieder hun eigen toezichtverantwoordelijkheden en –taken met
betrekking tot de onder hun toezicht staande kredietinstellingen.

De hier sprekende leden stelden vervolgens de vraag of de Wet
toezicht kredietwezen 1992 aan de «minimum standards» voldoet.

De nieuwe Wet toezicht kredietwezen 1992 en de bestaande samen–
werkingspraktijk tussen bankentoezichthouders biedt de Bank aankno–
pingspunten om vooralsnog op voldoende wijze aan de «minimum
standards» gevolg te geven.

De leden van de WD-fractie vroegen tenslotte in dit verband of het
toezicht ingevolge de EG-bankenrichtlijnen toereikend is.

Het op basis van met name de Tweede coördinatierichtlijn en de
nieuwe Geconsolideerd-toezichtrichtlijn uitgeoefende toezicht sluit nauw
aan op hetgeen in de «minimum standards» is voorzien.
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De leden van de WD-fractie wezen voorts op een naar hun mening
zwakke plek in het EMU Verdrag. Die zwakke plek zou zijn dat het
bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen vooralsnog in
nationale handen blijft. Zij stelden dat het transnationale karakter van
kredietinstellingen snel groeit en dat daar een supranationaal toezicht
tegenover behoort te komen. Deze leden vroegen of ondergetekende het
hiermee eens is. Daarbij brachten zij naar voren dat toch niet voor niks in
artikel 105, zesde lid, van het EMU Verdrag in de mogelijkheid is
voorzien dat de ECB ook bedrijfseconomisch toezicht gaat uitoefenen.

Naar aanleiding van van deze vraagstelling vestigt ondergetekende de
aandacht op het volgende.

Het is duidelijk dat de communautaire ontwikkelingen op het gebied
van het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en de
totstandkoming van de monetaire unie niet geheel langs dezelfde lijnen
(zijn) verlopen. Dat wil echter nog niet zeggen dat deze ontwikkelingen
zich onderling niet zouden verdragen.

Nadat in de jaren zeventig aanvankelijke pogingen om het bedrijfseco–
nomisch toezicht op communautair niveau (volledig) te harmoniseren al
in een vroeg stadium waren vastgelopen, is in het Witboek «De
voltooiïng van de interne markt» gekozen voor een andere benadering.
Deze benadering, de harmonisatie op minimum–niveau met wederzijdse
erkenning van vergunningen en toezicht volgens het beginsei van home
country control, is succesvol gebleken. Zoals bekend is voor kredietin–
stellingen dit mechanisme neergeslagen in de Tweede coördinatie–
richtlijn. Het onmiddellijke effect van dit mechanisme is een wegvallen
van de grenzen voor kredietinstellingen en de garantie van een zekere
minimum-kwaliteit van het toezicht in de gehele Gemeenschap. Daarbij
zij overigens opgemerkt dat op zich het voorgeschreven minimum-niveau
al op een, gelet op Nederlandse maatstaven, aanvaardbaar niveau ligt.
Het is de verwachting dat dat toezicht geleidelijk verder zal convergeren.
Daarnaast zal implementatie van de Tweede cordinatierichtlijn leiden tot
een nog intensievere samenwerking tussen de nationale toezichthouders;
een samenwerking die ook nu overigens al zeer nauw is.

Het totale beeld maakt duidelijk dat er geenszins gesproken kan
worden van een tegenstelling tussen enerzijds het bedrijfseconomisch
toezicht op kredietinstellingen en anderzijds het monetaire beleid. Op
beide terreinen is sprake van vèrgaande communautaire harmonisatie.
Dat die harmonisatie niet geheel hetzelfde is, en dat de verantwoorde–
lijkheid ter zake in verschillende handen ligt, behoeft op zich geen
bezwaar te zijn. Ook op dit moment zijn in vele Lid-Staten de bedrijfs–
economisch toezichtfunctie en de monetaire toezichtfunctie aan verschil–
lende organen opgedragen. Dat blijkt in de praktijk heel goed te kunnen
werken.

Het is overigens zeer wel denkbaar dat de ECB tezijnertijd een zekere
mate van bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen gaat uitoe–
fenen dan wel een nauwere inhoudelijke betrokkenheid krijgt bij het
bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen. De Lid-Staten zouden
kunnen overwegen dat naarmate de internationalisatie en integratie van
de Europese bancaire sector binnen de interne markt voortschrijdt de
wenselijkheid van dergelijke toezichthoudende taken voor de ECB
navenant toeneemt. Evenzeer zou de verwachte, geleidelijke conver–
gentie van bedrijfseconomisch toezicht op nationaal niveau te zijner tijd
in de richting van één communautaire toezichthouder kunnen gaan
wijzen. Alsdan biedt artikel 105, zesde lid, van het EMU-Verdrag
inderdaad de mogelijkheid dat de Raad de ECB specifieke toezichttaken
toebedeelt. Mede in het licht van de verregaande harmonisatie en
coördinatie van het bedrijfseconomisch toezicht, is het thans evenwel
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1 Besluit ondertoezichtstelling hypotheek–
banken van 21 december 1978, Stb. 673,
en Besluit ondertoezichtstelling overige
kapitaalmarktinstellingen van 1 mei 1981
Stb. 289.

niet te voorzien dat de Lid-Staten dat al in de nabije toekomst noodza–
kelijk achten.

De leden van de SGP-fractie vroegen in hoeverre de praktijk van het
toezicht in de andere Lid-Staten vergelijkbaar is met het toezicht in
Nederland.

Ondergetekende wijst erop dat met het aannemen van de Tweede
coördinatierichtlijn het proces van de harmonisatie van de toezichts–
regels een zodanig niveau heeft bereikt dat de Lid-Staten het verant–
woord hebben geacht elkaars toezicht wederzijds als adequaat te
erkennen. De thans bereikte harmonisatie omvat onder meer de regels
ter zake van: de vergunningverlening, de vereiste solvabiliteit, de bereke–
ningswijze voor het eigen vermogen van een kredietinstelling, de indeling
van de jaarrekening van een kredietinstelling, de toetsing van aandeel–
houders in een kredietinstelling, het toezicht op het participatie-beleid
van een kredietinstelling. De harmonisatie-inspanningen gaan verder met
betrekking tot bijvoorbeeld de beperking van de uitzettingen aan een
enkele debiteur of verbonden groep van debiteuren en het creëren van
de depositogarantiestelsels. De harmonisatie gaat evenwel niet zover dat
aan de Lid-Staten wordt voorgeschreven op welke wijze zij de dagelijkse
praktijk van het toezicht dienen in te richten. Daarin zullen bepaalde
verschillen voorkomen.

2.3 Eén bankvergunning

De leden van de fractie van de SGP vroegen met referte aan de lijst
van onder de wederzijdse erkenning vallende activiteiten in hoeverre
vanuit andere Lid-Staten activiteiten door kredietinstellingen moeten
worden toegelaten waartoe in Nederland gevestigde kredietinstellingen
worden beperkt.

In het algemeen is het zo dat in Nederland gevestigde en ondertoe–
zichtstaande kredietinstellingen alle op genoemde lijst voorkomende
werkzaamheden mogen verrichten. Om die reden zal de situatie waarin
uit andere Lid-Staten afkomstige kredietinstellingen meer activiteiten
mogen verrichten dan de in Nederland gevestigde kredietinstellingen zich
niet snel voordoen [MvT 9.5].

3 Opzet van de Wet toezicht kredietwezen 1992

3.1 Definitie van kredietinstelling

De leden van de CDA-fractie constateerden dat de Wet toezicht
kredietwezen 1992 op zowel kredietinstellingen als kapitaalmarktinstel–
lingen van toepassing zal zijn. Daarop stelden deze leden de vraag of de
Wet toezicht kredietwezen 1992 derhalve op instellingen als bijvoorbeeld
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds van toepassing zou zijn.

Het begrip «kapitaalmarktinstelling» is ontleend aan de huidige Wet
toezicht kredietwezen 1978. Onder een kapitaalmarktinstelling wordt in
het kader van de huidige en nieuwe Wet toezicht kredietwezen verstaan
een onderneming of instelling die haar bedrijf maakt van het ter
beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden, op termijnen van twee
jaar of langer, én van het voor eigen rekening verrichten van kredietuit–
zettingen of beleggingen (vergelijk artikel 30, eerste lid, Wtk 1978)1.
Thans worden als kapitaalmarktinstellingen aangemerkt de Nederlandse
Waterschapsbank en een zestal hypotheekbanken. Het ABP voldoet niet
aan de definitie van kredietinstelling in artikel 1, eerste lid, onder a, Wtk
1992 (en dus ook niet aan bovenstaande Wtk-omschrijving van kapitaal–
marktinstelling) aangezien deze instelling geen over opvorderbare gelden
aantrekt.
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1 Ovengens kan de vergunningverlenende
toezichthoudende autoriteit m de Lid-Staat
van herkomst meer in het algemeen over de
bevoegdheid beschikken om in de bankver
gunning te bepalen dat bepaalde werkzaam–
heden niet mogen worden verricht. Ter zake
wordt bijvoorbeeld verwezen naar de formu
lering van artikel 6 Wtk 1992.

De aan het woord zijnde leden constateerden tevens dat de Wet
toezicht kredietwezen 1992 van toepassing zal zijn op ondernemingen of
instellingen die hun bedrijf maken van het ter beschikking verkrijgen van
opvorderbare gelden van andere bronnen dan het publiek. Zij vroegen
zich af of dit betekent dat bedrijven, stichtingen en andere instellmgen
die krediet verlenen ook onder de werking van de wet vallen.

Ter zake zij opgemerkt dat het door een onderneming of instelling
louter verlenen van krediet die onderneming of instelling niet tot een
kredietinstelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder a, Wtk 1992
maakt. Een «kredietinstelling» is een onderneming of instellmg die 1)
haar bedrijf maakt 2) van het ter beschikking verkrijgen van opvorderbare
gelden én 3) van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzet–
tingen of beleggingen. De bednjven, stichtmgen en andere instellingen
die de genoemde leden op het oog hebben, voldoen niet aan de cumula–
tieve voorwaarden zoals die in deze definitie van kredietinstelling zijn
neergelegd. Naar aanleiding van de suggestie van de leden van de
CDA-fractie om in de definitie van kredietinstelling de zinsnede «... die
mede haar bedrijf ...» op te nemen, zij opgemerkt dat het voor het
voldoen aan de omschrijving van «kredietinstelling» niet uitmaakt of een
onderneming geheel of maar gedeeltelijk haar bedrijf maakt van «het ter
beschikking verkrijgen van, al dan niet op termijn, opvorderbare gelden
en van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen of
beleggingen». De door de hier sprekende leden bedoelde notie ligt dus
reeds in de definitie besloten.

De leden van de FVdA-fractie vroegen, met betrekking tot het niet als
kredietinstelling beschouwen van een onderneming of instelling, die haar
bednjf maakt van het ter beschikking verkrijgen van lange opvorderbare
gelden van het publiek en van het voor eigen rekening uitsluitend
verrichten van beleggingen, hoe «uitsluitend» in een percentage te
vertalen is [MvT 3.15]. Zij vroegen of het om 100 procent, 99 procent of
minder van het balanstotaal van zo'n onderneming of instelling gaat.

Met betrekking tot het gebruik maken van artikel 1, derde en vierde lid,
Wtk 1992 ligt het niet in het voornemen van ondergetekende en de Bank
om met percentages te werken. Er zal van geval tot geval worden bezien
of een onderneming of instelling al dan niet onder een generieke
vrijstelling valt (artikel 1, derde lid, Wtk 1992) dan wel niet als kredietin–
stelling in de zin van de wet behoeft te worden beschouwd (artikel 1,
vierde lid, Wtk 1992). Ter zake zij opgemerkt dat in de praktijk blijkt dat
bedoelde ondernemingen of instellingen ook balansposten kennen die
niet direct als belegging zijn aan te merken: bijvoorbeeld Inventaris,
Gebouwen in eigen gebruik, Liquide middelen (ter belegging of herbe–
legging) etcetera. Met het oog hierop ware het beter geweest eerder van
«nagenoeg uitsluitend» dan van «uitsluitend» te spreken

De leden van de PvdA-fractie stelden de vraag of de Lid-Staten (in hun
hoedanigheid van üd-Staat van ontvangst) niet hoe dan ook een eigen
toetsingsrecht hebben als het gaat om het toelaten van kredietinstel–
lingen uit andere Lid-Staten.

Deze vraag raakt aan het wezen van de Tweede coördinatierichtlijn. De
in de artikelen 18, 19 en 20 Tcr neergelegde wederzijdse erkenning heeft
tot gevolg dat een Lid-Staat van ontvangst een in een andere Lid-Staat
gevestigde, vergunninghoudende en onder toezicht staande kredietin–
stelling moet toelaten. In het kader van de wederzijdse erkenning kan
alleen de toezichthoudende autoriteit van de Lid-Staat van herkomst een
onder zijn toezicht staande kredietmstellmg beletten in een andere
Lid-Staat activiteiten te verrichten en dan nog uitsluitend als het gaat om
het vestigen van een bijkantoor (artikel 19, derde lid, Tcr; artikel 15 Wtk
1992).1 De Lid-Staten hebben in hun hoedanigheid van Lid-Staat van
ontvangst uit hoofde van het bankentoezicht dus geen eigen toetsings–
recht waar het betreft de toelating van kredietinstellingen uit andere
Lid-Staten [MvT4.45]. Hoe dan ook bestaat steeds de mogelijkheid tot

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 665, nr. 6 13



overleg met de toezichthoudende autoriteiten in de Lid-Staat van
herkomst, indien de toezichthoudende autoriteiten in de Lid-Staat van
ontvangst daartoe in het gedrag of de activiteiten van een bijkantoor
aanleiding ziet.

De leden van de fractie van de WD vroegen hoe de Nederlandse
definitie van kredietinstelling in artikel 1, eerste lid, onder a, Wtk 1992
zich verhoudt tot die in de G10-landen, die geen Lid-Staat zijn, en die in
de EVA-landen.

Allereerst wijst ondergetekende erop dat alle Lid-Staten, waaronder,
gelet op de overeenkomst inzake een EER, binnenkort tevens alle huidige
EVA-landen, het recht hebben een van de Eerste coördinatierichtlijn
afwijkende definitie van het begrip kredietinstelling in te voeren, mits ten
minste de door de communautaire definitie bestreken instellingen onder
de reikwijdte van de nationale definitie vallen.

De EVA-landen zijn thans doende hun wetgeving aan te passen aan de
EG-regels. Een uitputtend overzicht van de in die landen te hanteren
definities is niet voorhanden. Wel kan worden gesignaleerd dat Zweden
tot kredietinstelling rekent een onderneming die haar bedrijf maakt van
het aantrekken van gelden van het publiek en het verschaffen van
kredieten voor eigen rekening. Finland past een definitie toe met
dezelfde essentiële elementen. Oostenrijk daarentegen wenst als kredie–
tinstelling aan te merken iedere onderneming die één of meer van de
vele in de Oostenrijkse wetgeving opgesomde bancaire activiteiten
uitoefent, zoals het aantrekken van gelden, het verlenen van kredieten,
verdisconteren, verhandelen, bewaren en belenen van effecten, etcetera

Belangrijkste G10-landen welke geen deel uitmaken van de toekom–
stige EER zijn de Verenigde Staten, Canada en Japan. De Verenigde
Staten en Canada hebben een aantal definities voor onder toezicht
staande instellingen. De essentiële elementen van deze definitie zijn: het
aantrekken van gelden van het publiek en het verstrekken van kredieten.

3.2 Verbodstelsel

De leden van de PvdA-fractie constateerden dat de Wet toezicht
kredietwezen 1992 een onderscheid maakt tussen ondernemingen of
instellingen die in Nederland zijn gevestigd, ondernemingen of instel–
lingen die in een andere Lid-Staat zijn gevestigd en ondernemingen of
instellingen die buiten de Gemeenschap zijn gevestigd. Met referte aan
dit onderscheid vroegen zij zich af welke behandeling in met de Gemeen–
schap geassocieerde Staten gevestigde ondernemingen of instellingen
krijgen.

De door deze leden bedoelde Staten zijn in het kader van de Tweede
coördinatierichtlijn niet aan te merken als Lid-Staten. Derhalve zijn de
artikelen 36 tot en met 42 Wtk 1992 betreffende in een Staat, die geen
Lid-Staat is, gevestigde kredietinstellingen op bedoelde ondernemingen
of instellingen van toepassing. Op deze plaats wordt voor wat
EVA-landen betreft verwezen naar subparagraaf 11.1.

4 Implementatie van de Tweede coördinatierichtlijn

4.1 Toezichtvereisten

Beginvermogen
De leden van de CDA-fractie vroegen zich, onder verwijzing naar het

continue vereiste dat een kredietinstelling over een beginvermogen van 5
miljoen Ecu moet beschikken, af in welke twee gevallen een Lid-Staat
daarop een uitzondering mag maken. Voorts vroegen deze leden om een
verduidelijking van de gevallen waarin een kredietinstelling een
ontheffing kan worden verleend van het genoemde vereiste. Deze leden
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gingen ervan uit dat een dergelijke ontheffing in de Staatscourant
gepubliceerd zou worden.

Ter zake moet het bepaalde in de artikelen 4, tweede lid, en 10,
tweede lid, Tcr worden onderscheiden van artikel 10, vijfde lid, Tcr. In
beide eerstgenoemde bepalingen wordt een Lid-Staat de mogelijkheid
geboden om voor een bijzondere categorie kredietinstellingen (in
Nederland zullen dat de effectenkredietinstellingen zijn) respectievelijk
voor reeds bestaande kredietinstellingen een lager vereist minimum
beginvermogen dan 5 miljoen Ecu vast te stellen [MvT 2.19, 4.7 en 4.9;
NR 4h.]. Laatstgenoemde bepaling geeft de toezichthouder in een
Lid-Staat de mogelijkheid in voorkomend geval te gedogen dat een
kredietinstelling niet voldoet aan de eisen omtrent de omvang en/of de
samenstelling van het beginvermogen. Bij een dergelijke kredietinstelling
dient dan sprake te zijn van een incidentele vermindering van het eigen
vermogen (bijvoorbeeld door afboeking van een verlies) of van het gelei–
delijk beëindigen van haar werkzaamheden (bijvoorbeeld ingeval van
bedrijfssluiting of liquidatie). In beide situaties mag het niet voldoen aan
de vereisten maar voor een beperkte termijn worden toegestaan. De
toezichthoudende autoriteit kan in onderhavige gevallen de desbetref–
fende kredietinstelling op grond van artikel 10, vijfde lid, Wtk 1992 een
ontheffing verlenen [MvT4.10]. Er is niet in voorzien dat een ontheffing
ex artikel 10, vijfde lid, Wtk 1992 wordt gepubliceerd. Achterliggende
reden daarvan is dat daarvoor uit prudentiële overwegingen geen reden
bestaat.

De leden van de CDA-fractie vroegen, onder verwijzing naar het in
artikel 10, tweede tot en met vierde lid, Tcr voorziene overgangsregime
met betrekking tot de omvang en samenstelling van het beginvermogen
van bestaande kredietinstellingen, hoelang deze overgangsbepalingen
gelden.

Het overgangsregime beheist dat een bestaande kredietinstelling haar
beginvermogen als bedoeld in artikel 1, sub 11, Tcr niet kleiner mag
laten worden dan het hoogste bedrag dat het sinds de kennisgevings–
datum van de Tweede coördinatierichtlijn heeft bereikt. De gedachte
daarbij is dat een bestaande kredietinstelling in de loop van de tijd naar
de vereiste minimum-omvang van het beginvermogen mag toegroeien.
Met het oog hierop heeft het overgangsregime, zoals ook in de Tweede
coördinatierichtlijn voorzien, in beginsel een onbeperkte geldingsduur.
De inhoud van het mechanisme brengt echter met zich, dat het vereiste
beginvermogen - zolang dat nog niet de norm voor de minimum omvang
heeft bereikt - alleen maar kan toenemen. Daarom ligt het niet voor de
hand dat het overgangsregime ook daadwerkelijk onbeperkt betekenis zal
houden.

De leden van de CDA-fractie zouden enig inzicht willen hebben in het
aantal Nederlandse kredietinstellingen dat van het bovenbedoelde
overgangsregime gebruik zal moeten maken alsmede welke bedragen
hiermee gemoeid zijn. In dat zelfde kader vroegen de leden van de
PvdA-fractie of er in Nederland kredietinstellingen zijn aan te wijzen die
niet aan de nieuwe vereisten inzake het beginvermogen voldoen en of
daaromtrent gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld.

Naar schatting zullen ± 15 kredietinstellingen van het overgangs–
regime gebruik maken. De onderschrijding van de minimumomvang van
5 respectievelijk 2,5 miljoen Ecu is verschillend. De onderschrijdingen
bedragen tussen de 0,2 en 2,8 miljoen Ecu. De geheimhoudingsplicht in
artikel 46 Wtk 1978 (artikel 60 Wtk 1992) laat niet toe dat de Bank
omtrent individuele kredietinstellingen gegevens verstrekt. Ter zake zij
benadrukt dat de bestaande kredietinstellingen die (nog) niet aan de
nieuwe vereiste minimum omvang en samenstelling van het beginver–
mogen kunnen voldoen, wel over een zodanig (toetsings-)vermogen
beschikken dat zij aan de solvabiliteitsvereisten voldoen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 665, nr. 6 15



Gekwalificeerde deelnemingen in kredietinstellingen
De leden van de PvdA-fractie stelden met betrekking tot de meldings–

plicht in artikel 25, eerste lid, Wtk 1992 de vraag of die meldingsplicht
betekent dat ook een afwaardering van een deelneming door de kredie–
tinstelling of zelfs het nemen van een verlies op zo'n deelneming moet
worden gemeld.

Hier moet, zo bestaat de indruk, sprake zijn van een misverstand. De
meldingsplicht in artikel 25, eerste lid, Wtk 1992 heeft namelijk alleen
maar betrekking op gekwalificeerde deelnemingen in kredietinstellingen
en niet op deelnemingen van kredietinstellingen in andere onderne–
mingen of instellingen. Voor wat betreft de in artikel 25, eerste lid, Wtk
1992 voorgeschreven meldingsplicht is overigens alleen het percentuele
belang en het al dan niet zijn van dochtermaatschappij van belang en
niet de (boekhoudkundige) waarde die de houder van de deelneming in
een kredietinstelling aan die deelneming toekent.

De leden van de PvdA-fractie constateerden dat in artikel 25, eerste
lid, Wtk 1992 het percentage van 10 procent ontbreekt en vroegen of
dat ook niet genoemd moet worden.

Naar aanleiding hiervan is ondergetekende bij nader inzien met deze
leden van mening dat artikel 1, sub 10, Tcr in samenhang met artikel 11,
derde lid, Tcr ertoe noopt om in artikel 25, eerste lid, Wtk 1992 ook het
percentage van 10 procent op te nemen. Daartoe is in artikel IX,
onderdeel H, van de nota van wijziging een aanpassing van artikel 25,
eerste lid, Wtk 1992 voorzien.

De leden van de WD-fractie vroegen waarom bij de definitie van
gekwalificeerde deelneming in artikel 1, eerste lid, onder m, Wtk 1992 (5
procent) niet uitgegaan was van de definitie in artikel 1, sub 10, Tcr (10
procent).

De definitie van gekwalificeerde deelneming in artikel 1, eerste lid,
onder m, Wtk 1992 heeft betrekking op:

- deelnemingen van kredietinstellingen in andere ondernemingen of
instellingen (vergelijk artikel 22 Wtk 1992); en op

- deelnemingen in kredietinstellingen (vergelijk artikel 23 Wtk 1992).
De reden dat in de genoemde definitie het percentage van 5 procent

wordt gehanteerd is dat ondergetekende en de Bank het gelet op het
voorkomen van een ongewenste invloed op de betrokken kredietinstelling
prudent achten om bijtijds - dat wil zeggen al bij een deelneming van
meer dan 5 procent - in de gelegenheid te zijn zich een oordeel te
vormen over de houder van zo'n deelneming in die kredietinstelling.

Aangezien deelnemingen van kredietinstellingen in andere onderne–
mingen of instellingen echter van een andere orde zijn - van
beïnvloeding van de deelnemende kredietinstelling is dan namelijk geen
sprake - is de noodzaak om in die gevallen ook het percentage van 5
procent te hanteren minder aanwezig. Vandaar dat met betrekking tot
laatstbedoelde deelnemingen het wel verantwoord wordt geacht om
artikel 1, sub 10, Tcr te volgen. Deze tweedeling is wetstechnisch
vormgegeven door in artikel 1, eerste lid, onder m, Wtk 1992 in de
definitie het percentage van 5 procent te hanteren (deze definitie is
vervolgens van toepassing in artikel 23 Wtk 1992) en in artikel 22, eerste
lid, onder b, Wtk alleen gekwalificeerde deelnemingen die 10 procent of
meer bedragen wgb-plichtig te maken.

Deelnemingen van kredietinstellingen
De leden van de CDA-fractie vroegen in verband met de beperking van

de omvang van deelnemingen van een kredietinstelling tot individueel 15
en gezamenlijk 60 procent van het eigen vermogen van die kredietin–
stelling, of ter zake een publicatieplicht geldt.
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Omtrent de omvang van (het totaal aan) deelnemingen van een
kredietinstelling in verhouding tot het eigen vermogen van die kredietin–
stelling is geen publicatieplicht voorzien. Een kredietinstelling zal ter zake
wel ingevolge artikel 53 Wtk 1992 aan de Bank moeten rapporteren en
aldus moeten verantwoorden dat aan de richtlijnen ex artikel 19 Wtk
1992 wordt voldaan.

In dat zelfde kader vroegen deze leden voorts of een kredietinstelling
aan de Bank dient te melden dat zij voor korte tijd vanwege het te hulp
schieten van een onderneming of vanwege het overnemen van een
emissie een deelneming houdt die eerdergenoemde beperkingen
overschrijdt.

Het antwoord hierop is bevestigend. De Bank zal een dergelijke
verplichting in haar richtlijnen ex artikel 19 Wtk 1992 opnemen. Voorts is
op de onderhavige situatie het nieuwe artikel 53a Wtk 1992 van
toepassing (verwezen zij naar subparagraaf 11.5).

Deze leden van de WD-fractie vroegen onder verwijzing naar het
verschil tussen de definitie van gekwalificeerde deelneming in artikel 1,
eerste lid, onder m, Wtk 1992 en artikel 1, sub 10, Tcr waarom de Wet
toezicht kredietwezen 1992 inzake de deelnemingsmogelijkheden van
kredietinstellingen stringenter gedefinieerd zou moeten zijn. Deze leden
vroegen zich af of Nederlandse kredietinstellingen hierdoor een
nadeligere concurrentiepositie zouden hebben. De leden van de
SGP-fractie vroegen daarnaast of het hanteren van het «5 procent»-
criterium met betrekking tot deelnemingen van kredietinstellingen niet tot
een overmatige administratieve last zou leiden.

In het voorgaande is reeds uiteengezet dat voor wat betreft deelne–
mingen van kredietinstellingen in andere ondernemingen in de Wet
toezicht kredietwezen 1992 de definitie uit de Tweede coördinatie–
richtlijn wordt gevolgd en dus het «10-procent»-criterium wordt gehan–
teerd. Van een concurrentienadeel dan wel een onnodig zware admini–
stratieve last kan dus in dit opzicht geen sprake zijn. Er wordt wel volle–
digheidshalve op gewezen dat het Nederlandse bankentoezicht het
zogenaamde stelsel van verklaringen van geen bezwaar (voor het
houden, verwerven of vergroten van deelnemingen in/van kredietinstel–
lingen) kent. Dit toezichtsinstrument wordt niet door EG-bankenricht–
lijnen voorgeschreven.

De leden van de WD-fractie vroegen voorts of zij het goed hadden
begrepen dat in het kader van de Wet toezicht kredietwezen 1992 is
voorzien dat ter zake van de in artikel 12, tweede lid, Tcr neergelegde
beperkingen in het kader van de Wet toezicht kredietwezen 1992 een
strenger regime gaat gelden. Zij stelden de vraag of dit niet een groot
verschil tussen de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Tweede
coördinatierichtlijn zou betekenen en of dat niet navenant een concurren–
tienadeel voor Nederlandse kredietinstellingen ten opzichte van kredietin
stellingen uit andere Lid-Staten met zich zou brengen. In dit kader
vroegen deze leden zich af of de Tweede coördinatierichtlijn op dit punt
wel juist is geredigeerd. Zij vroegen ondergetekende te bevorderen dat
op dit punt door de Lid-Staten een eenduidige interpretatie van artikel 12
Tcr wordt geformuleerd.

Het is juist dat er bij de totstandkoming van de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 vanuit is gegaan dat de limieten in artikel 12 Tcr betrekking
zou hebben op alle deelnemingen (en niet slechts de «10% of
meer»-deelnemingen) van kredietinstellingen [MvT4.24]. Het lag in de
bedoeling de aldus gegeven uitleg van artikel 12 Tcr door middel van de
bedrijfseconomische richtlijnen ex artikel 19, derde lid, onder a, (4) en
(5), onder b, (4), en onder c, (4), Wtk 1992 vorm te geven.

Daarbij dienen evenwel op dit moment twee kanttekeningen te worden
geplaatst.

Ten eerste is het zo dat de uiteenzetting in de memorie van toelichting
omtrent de interpretatie van artikel 12 Tcr in de daarvoor bestemde fora
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aan de Commissie en de andere Lid-Staten is voorgelegd. Hoewel
bevestigd is dat de limieten van artikel 12 Tcr slechts gelden voor
gekwalificeerde deelnemingen in de zin van de Tweede coördinatie–
richtüjn bestaat de indruk dat zulks hier en daar ertoe heeft geleid dat
artikel 12 Tcr nog eens nader wordt bezien.

Ten tweede is het zo dat bij het van toepassing verklaren van het
bepaalde in artikel 12 Tcr op alle deelnemingen toch de vraag moet
worden beantwoord wat onder een «deelneming» moet worden verstaan
Immers niet ieder aandeel dat door een kredietinstelling wordt
gehouden, is aan te merken als een «deelneming».

In het licht van vorenstaande kanttekeningen wordt thans overwogen
om in de bedrijfseconomische richtlijnen als volgt aan artikel 12 Tcr
uitvoering te geven. ledere «meer dan 5%»-deelneming1 van een kredie–
tinstelling in een niet-financiële onderneming mag nimmer meer dan 15
procent van het eigen vermogen van de betrokken kredietinstelling
bedragen. Al zulke deelnemingen tesamen mogen nimmer meer dan 60
procent van het eigen vermogen van de betrokken kredietinstelling
bedragen.

Het moge voor zich spreken dat deze heroverweging mede aan de
orde is om, binnen de grenzen van wat prudentieel verantwoord wordt
geacht, tegemoet te komen aan de zorg omtrent de concurrentiepositie
van het Nederlandse bankwezen.

Er wordt op deze plaats nog eens aan herinnerd dat het al dan niet
toepasselijk zijn van met artikel 12 Tcr vergelijkbare beperkingen op
deelnemingen van kredietinstellingen onverlet laat dat alle deelnemingen
onder het solvabiliteitstoezicht vallen.

De leden van de WD-fractie constateerden dat artikel 12 Tcr de
omvang van min of meer permanente belangen van een kredietinstelling
in andere ondernemingen of instellingen beperkt tot mdividueel 15 en
gezamenlijk 60 procent van het eigen vermogen van de betrokken
kredietinstelling. Zij meenden dat deze percentages in Nederland thans 5
en 20 procent bedragen De aan het woord zijnde leden vroegen welke
percentages in Nederland in de toekomst zullen worden gehanteerd. Zij
hadden de indruk dat de voorkeur bij het departement en de Bank uitging
naar 10 en 30 procent. In dit verband vroegen de leden van de Groen
Linksfractie of het wel waarde heeft ten aanzien van deelnemingen van
kredietmstellmgen strenger te zijn dan de Tweede coördinatierichtlijn
voorschrijft.

Bij de verlening van verklarmgen van geen bezwaar voor deelnemingen
van kredietinstellingen zal toetsing plaatsvmden aan de criteria «gezond
bankbeleid» en «ongewenste ontwikkeling van het kredietwezen». Deze
toetsing vindt plaats voor alle daarvoor in aanmerking komende deelne–
mingen, ongeacht de vraag of het de eerste of de laatste deelneming
binnen de 60%-limiet, respectievelijk een grote of een kleine deelneming
binnen de 15%-limiet betreft. In de Nederlandse verhoudingen zou een
ongenuanceerde toepassing, onverkort en in alle gevallen, van de
limieten van 15 en 60 procent kunnen leiden tot grote effecten op de
structuur van het Nederlandse fmanciele stelsel en op de relatie tussen
het bankwezen en het niet-financiële bedrijfsleven. Bij de toepassing van
het wgb-instrument zal derhalve, naarmate de deelneming(-portefeuille)
een grotere omvang heeft, een steeds strengere toetsing worden
toegepast. Dit zou kunnen betekenen dat in concrete gevallen wgb's
geweigerd worden die nog niet de limieten van 15 onderscheidenlijk 60
procent hebben bereikt.

4.2 Taakverdeling tussen toezichthouders

' Het gaat hier om gekwaiificeerde deeine De |eden van de RvdA-fractie veronderstelden dat een kredietinstelling
mmgen m de zm van artikel 1, eerste lid, .. .. ^.. . . .. .. ,.
onder m wtk 1992 gevestigd in Gibraltar - een junsdictie die wordt aangemerkt als een
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off-shore-centrum - met een beroep op de Tweede coördinatierichtlijn,
via een bijkantoor in Nederland of via vestigingen elders in de Gemeen–
schap of in Gibraltar het bedrijf van kredietinstelling in Nederland zou
kunnen uitoefenen.

Met betrekking tot de toepasselijkheid van de Tweede coördinatie–
richtlijn op in Gibraltar gevestigde kredietinstellingen dient erop gewezen
te worden dat het EEG-Verdrag van toepassing is op Gibraltar (artikel
227, vierde lid, EEG-Verdrag). De plicht die op het Verenigd Koninkrijk
rust om aan de EG-bankenrichtlijnen uitvoering te geven en de verant–
woordelijkheid om te voorzien in adequaat toezicht ter zake strekt zich
mede uit tot Gibraltar.

De leden van de WD-fractie vroegen welke gevolgen zijn verbonden
aan plaatsing van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in het Staatsblad
na 1 januari 1993. Meer in het bijzonder vroegen zij daarbij of de Bank in
het kader van het «single license»- en «home country control»-systeem
per 1 januari 1993 de dossiers van de bijkantoren van kredietinstellingen
uit andere Lid-Staten waar de Tweede coördinatierichtlijn wel op tijd is
geïmplementeerd overdraagt aan de toezichthoudende autoriteit in die
Lid-Staten en hoe in dat geval de controle kan worden uitgeoefend
krachtens de dan nog vigerende Wet toezicht kredietwezen 1978.

In principe is het juist dat, zolang de Wet toezicht kredietwezen 1978
nog van kracht is, de Bank verantwoordelijk blijft voor het toezicht op
bijkantoren van instellingen uit Lid-Staten die in beginsel gereed zijn om
de verantwoordelijkheid voor «home country control» te dragen. Dit
betekent dat gedurende de extra tijd eventueel en onverhoopt nodig voor
implementatie in Nederland van de Tweede coördinatierichtlijn, bijkan–
toren van kredietinstellingen uit andere Lid-Staten in zekere mate onder
dubbel toezicht zullen staan. Het ligt echter in de rede dat, met behoud
van de toezichtverantwoordelijkheid van de Bank, met de toezichthou–
dende autoriteiten van de Lid-Staten van herkomst afspraken gemaakt
kunnen worden om de extra last van een dergelijk dubbel toezicht zo
gering mogelijk te doen zijn.

Indien twee Lid-Staten wel gereed zijn voor de uitoefening van «home
country control» zal bij de daadwerkelijke wederzijdse aanvaarding van
die verantwoordelijkheid sprake zijn van wederzijds ter beschikking
stellen van gegevens met betrekking tot individuele instellingen. Een
dergelijke uitwisseling is geheel conform de nadruk die de Eerste en
Tweede coördinatierichtlijn leggen op samenwerking tussen toezicht–
houder (ook onder het systeem van «home country control»).

4.3 Wederzijdse erkenning en notificatieprocedures

De leden van de PvdA-fractie vroegen of er bij de Bank voldoende
kennis aanwezig is om artikel 31 Wtk 1992 van toepassing te verklaren.
Deze leden leken te menen dat artikel 31 Wtk 1992 ook toepasbaar is
wanneer het toezicht in enige Lid-Staat niet op een goed niveau kan
worden uitgeoefend.

In dit verband wordt opgemerkt dat artikel 31 Wtk 1992 een
bevoegdheid van de minister van Financiën bevat en slechts betrekking
heeft op het niet of niet volledig implementeren van de in dat artikel
genoemde EG-bankenrichtlijnen. Als gezegd zal de beoordeling
ingevolge artikel 31 Wtk 1992 of een Lid-Staat in gebreke is, een zeer
objectieve en marginale beoordeling zijn. Het zal dan ook in de regel zo
zijn dat alleen wanneer het in gebreke zijn een cruciaal element uit de
minimumharmonisatie betreft én het ingebreke zijn openlijk door de
Lid-Staat zelf dan wel door de Commissie is geconstateerd, van het
bepaalde in artikel 31 Wtk 1992 gebruik zal kunnen worden gemaakt
[MvT 4.53 en 4.54].
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4.4 Samenwerking tussen bankentoezichthouders

De leden van de fractie van de PvdA vroegen in het kader van artikel 2,
tweede lid, Wtk 1992 hoe actief of passief de bankentoezichthouders
met elkaar behoren samen te werken.

Uit de verschillende EG-bankenrichtlijnen vloeit voort dat de Bank om
uitvoering te geven aan richtlijnverplichtingen intensief dient samen te
werken met haar collega-bankentoezichthouders in de andere Lid-Staten
[MvT § 4.4]. Anders dan ingevolge richtlijnverplichtingen kan er daaren–
boven in voorkomend geval altijd op initiatief van öf de Bank öf één van
haar collega-bankentoezichthouders sprake zijn van samenwerking ten
behoeve van de uitoefening van het toezicht.

De hier sprekende leden vroegen zich in dit verband af of er niet voor
de kredietinstellingen kenbare regelingen inzake samenwerking en infor–
matieuitwisseling tussen bankentoezichthouders zouden moeten worden
opgesteld.

Naar de mening van ondergetekende is er geen noodzaak om tot
bedoelde regelingen te komen. De volgende twee overwegingen liggen
daaraan ten grondslag. Ten eerste is het in het algemeen voor kredietin–
stellingen kenbaar in welke gevallen de Bank zal c.q. moet samenwerken
met een collega-bankentoezichthouder. Een en ander is immers uit de
relevante bepalingen in de verschillende EG-bankenrichtlijnen en de
relevante bepalingen in de Wet toezicht kredietwezen 1992 op te maken.
Ten tweede is het zo dat de Bank alleen ten behoeve van het toezicht op
kredietinstellingen met collega-bankentoezichthouders zal samenwerken
en dat voor zover die samenwerking gepaard gaat met informatie-uitwis–
seling de nodige waarborgen bestaan dat die informatie geheim biijft.

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

De leden van de CDA-fractie stelden de vraag in hoeverre de imple–
mentatie van de Tweede coördinatierichtlijn ertoe leidt dat de kredietop–
neming van Nederlanders die elders in de Gemeenschap krediet
opnemen in Nederland wordt gecoördineerd en geregistreerd.

De mogelijkheid voor Nederlanders om krediet op te nemen bij in
andere Lid-Staten gevestigde kredietinstellingen ondergaat door de
Tweede coördinatierichtlijn geen wijziging. Ingeval een in een andere
Lid-Staat gevestigde kredietinstelling gebruik maakt van de wederzijdse
erkenning en in Nederland grensoverschrijdende dienstverlening
aanbiedt, dienen de desbetreffende bepalingen van de Wet op het
consumentenkrediet (Wck) te worden nageleefd. Indien de artikelen 14a,
14b en 14c Wck van toepassing zijn, kan dat onder meer betekenen dat
de betrokken kredietinstelling zich zal moeten aansluiten bij het Bureau
kredietregistratie. Indien een Nederlander echter in het buitenland krediet
opneemt zonder dat voor wat de kredietinstelling betreft sprake is van
grensoverschrijdende dienstverlening, zijn de regels van de desbetref–
fende Staat van toepassing en vindt geen registratie of toetsing bij het
Nederlandse Bureau kredietregistratie plaats.

5 Enkele onderwerpen in het kader van de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 nader bekeken

5.1 Definities

De leden van de WD-fractie vroegen of de Nederlandse definitie van
«kredietinstelling» aansluit bij de EG-definitie daarvan. Zo nee, waarom,
zo vervolgden zij, wordt er van de EG-definitie afgeweken en vallen er in
Nederland meer instellingen onder het begrip «kredietinstelling» dan in
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1 In artikel 1, eerste lid, onder a, Wtk 1992
is «kredietinstelling als volgt gedefiniëerd:
«een onderneming of instelling die haar
bedrijf maakt van het ter beschikking
verkrijgen van, al dan niet op termijn, opvor–
derbare gelden en van het voor eigen
rekening verrichten van kredietuitzettingen
of beleggingen»
2 In artikel 1, eerste gedachtenstreepje, Ecr
wordt «kredietinstelling» als volgt gedefi–
nieerd: «een onderneming waarvan de
werkzaamheden bestaan in het van het
pubhek in ontvangst nemen van deposito's
of van andere terugbetaalbare gelden en
het verlenen van kredieten voor eigen
rekeningt.

EG-verband is voorzien. Voorts vroegen deze leden of een en ander
gevolgen heeft voor het toezicht.

De Nederlandse definitie van «kredietinstelling»1 sluit aan op de
communautaire definitie van «kredietinstelling»2 in de zin dat de Neder–
landse de communautaire definitie omvat. Echter zoals reeds werd
betoogd is er niet voor geopteerd de Nederlandse definitie van «krediet–
instelling» precies met de communautaire definitie van «kredietinstelling»
te laten overeenstemmen. Dit betekent dat de Wet toezicht kredietwezen
1992 in beginsel - conform de Wet toezicht kredietwezen 1978 - mede
van ioepassmg is op ondernemingen of instellingen die hun bedrijf
maken van het ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden van
andere bronnen dan het publiek. Van deze ondernemmgen of instellingen
zullen evenwel alleen de ondernemingen of instellingen mgevolge de wet
onder toezicht komen te staan die hun bedrijf maken van het ter
beschikking verkrijgen van gelden, dagelijks of op termijnen van korter
dan de nog nader te bepalen periode opvorderbaar, van andere bronnen
dan het publiek. Aan de ondertoezichtstelling van deze ondernemingen
of instellingen liggen - zoals ook voorheen - twee overwegingen ten
grondslag In de eerste plaats zijn deze ondernemingen of instellingen
door de korte opvorderbaarheid c.q. de liquiditeit van de door hen ter
beschikking verkregen gelden monetair relevant. In de tweede plaats
kunnen deze ondernemingen of instellingen in belangrijke mate van
invloed zijn op de adequate werking van de financiële sector, omdat zij
gelden met een korte looptijd kunnen transformeren naar uitzettingen
met een langere looptijd. Overigens wordt verwezen naar de uiteen–
zetting ter zake in subparagraaf 3.2 van de memorie van toelichting.
Aangezien is voorzien dat de reikwijdte van de ondertoezichtstelling
onder de nieuwe Wet toezicht kredietwezen 1992 gelijk is aan die onder
de huidige Wet toezicht kredietwezen 1978, heeft een en ander geen
invloed op het door de Bank uitgeoefende toezicht.

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich, met referte aan de definitie
in artikel 1, eerste lid, onder I, Wtk 1992, af hoe grensoverschrijdend
verrichte diensten in het toezicht worden betrokken. Voorts stelden zij de
vraag hoe de kredietinstellingen aan de Bank van grensoverschrijdend
verrichte diensten melding maken.

De door kredietinstellingen vernchte bancaire diensten als het verlenen
van kredieten, het aannemen van deposito's en spaartegoeden, het
verlenen van bankgaranties etcetera slaan in principe neer in een balans–
of een zogenaamde buiten-de-balans-post. Het maakt daarbij niet uit of
de ontvanger van de dienst zich binnen of buiten de landsgrenzen
bevindt. Ook het door de Bank uitgeoefende solvabiliteits– en liquiditeits–
toezicht heeft als belangrijkste aanknopmgspunt gedetailleerde rappor
tages van de onderscheiden posten heeft. Deze rapportages bevatten
dus ook de grensoverschrijdend verrichte diensten.

5.2 Integriteit van - de bestuurders van - een kredietinstelling

Naar aanleiding van de vragen die door de leden van fracties van de
PvdA, de VVD en Groen Links werden gesteld in verband met de bericht–
geving omtrent het vertrek van vier functionarissen van de NMB
Postbank Groep, hecht ondergetekende er aan het volgende onder de
aandacht te brengen.

In haar jaarverslag over 1991 heeft de Bank er op gewezen dat haar
wettelijke verantwoordelijkheid voor het toezicht op het kredietwezen
mede inhoudt een impliciete verantwoordelijkheid voor de betrouw–
baarheid van het bankwezen. De Bank heeft in dit verband gewezen op
een aantal reeds in wet– en regelgeving neergelegde toezichtnormen.
Ook is gewezen op initiatieven om te komen tot een uniforme regeling
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voor alle (effecten-)kredietinstellingen met betrekking tot privé-effecten–
transacties van employé's van kredietinstellingen.

Een relevant aspect van de reeds bestaande wet– en regelgeving
betreft het volgende. In het kader van de verlening van een vergunning
tot de uitoefening van het bedrijf van kredietinstelling gaat de Bank op
grond van artikel 3, tweede lid, onder b en c, Wtk 1978 na of de
dagelijkse leiding - bestaande uit ten minste twee personen - van de
kredietinstelling (in spe) voldoet aan een tweetal criteria: deskundigheid
en betrouwbaarheid. Deskundigheid wordt afgemeten aan opleiding en
ervaring in verband met de uitoefening van het bedrijf van kredietin–
stelling. Voor de toetsing op betrouwbaarheid beziet de Bank of op
grond van de voornemens of antecedenten van de betrokken personen
de belangen van de crediteuren of toekomstige crediteuren van de onder
toezicht staande instelling niet in ernstig gevaar zouden kunnen komen.
In artikel 8, eerste lid, onder b en c, Wtk 1992 komen deze criteria
«deskundigheid» en «betrouwbaarheid» terug. De bestuurders van
kredietinstellingen moeten dus aan hoge eisen voldoen.

Gelet op de geheimhoudingsplicht waaraan zowel de Bank als de
minister van Financiën ingevolge artikel 46 Wtk 1978 is gehouden, moet
ondergetekende bij de beantwoording van bepaalde vragen terughou–
dendheid betrachten. Wel kan worden gezegd dat de Bank en de
minister van Financiën, als toezichthoudende autoriteiten ingevolge de
Wet toezicht kredietwezen, regelmatig over actuele toezichtaangelegen–
heden overleggen. Dit overleg functioneert naar het oordeel van onder–
getekende naar tevredenheid.

De leden van de fractie van Groen Links vroegen in dezen naar vaste
afspraken tussen het ministerie van Financiën, de Bank, en het Openbaar
Ministerie.

Er zijn geen vaste afspraken tussen de drie genoemde instanties voor
het geval er laakbare handelingen van functionarissen van een kredietin–
stelling worden geconstateerd. Indien handelingen van een functionaris
van een kredietinstelling aanleiding zijn voor het treffen van administra–
tiefrechtelijke maatregelen in het kader van de Wet toezicht krediet–
wezen én die handelingen tevens zijn aan te merken als strafbare feiten,
zullen de Bank onderscheidenlijk het Openbaar Ministerie ieder vanuit
hun eigen verantwoordelijkheid moeten beoordelen of en, zo ja, op welke
wijze actie zal worden ondernomen. In voorkomend geval is het wenselijk
dat beide instanties elkaar omtrent de voorgenome actie op de hoogte
houden, behoudens voor zover de wet dit niet toelaat (geheimhouding).

De leden van de PvdA-f ractie vroegen in dit verband hoe en door wie
er kan worden opgetreden indien zich bij een bijkantoor van een krediet–
instelling gevestigd in een andere Staat moreel laakbare handelingen
voordoen.

Ondergetekende wil bij de beantwoording van deze vraag onderscheid
maken tussen in Nederland gevestigde bijkantoren van kredietinstel–
lingen gevestigd in een Staat, die geen Lid-Staat is, en die van instel–
lingen gevestigd in een van de Lid-Staten.

Een bijkantoor van een kredietinstelling uit een Staat, die geen
Lid-Staat is, is onderworpen aan de volledige vergunningsprocedure
zoals neergelegd in de wet. Dit betekent dat de leiding van het bijkantoor
moet bestaan uit personen die getoetst zijn aan de criteria betrouw–
baarheid en deskundigheid. Voorts is zo'n bijkantoor voor alle aspecten
van zijn bancaire activiteiten onderworpen aan het toezicht van de Bank.

Een bijkantoor van een kredietinstelling uit een van de Lid-Staten is
niet onderworpen aan een vergunningsprocedure in Nederland, en valt
onder het Lid-Staat-van-herkomst-toezicht. Er vindt slechts een notifi–
catie procedure plaats. Toetsing van de bestuurders door de Bank vindt
niet plaats. De vraag betreffende de kwaliteit van de bestuurders zal
niettemin altijd bilateraal tussen de Bank en haar collega-toezichthouder
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in de Lid-Staat van herkomst aan de orde worden gesteld, indien daartoe
naar de mening van de Bank aanleiding bestaat.

Opgemerkt wordt dat de bestuurders en andere functionarissen van
een bijkantoor zich uiteraard onverkort aan de normale rechtsregels
dienen te houden op het terrein buiten het bankentoezicht. Zo zullen zij
bij wijze van voorbeeld ook zijn gebonden aan de wettelijke regels inzake
misbruik van voorwetenschap.

5.3 Vergunningvereisten

De leden van de WD-fractie vroegen of de in de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 neergelegde vergunningsprocedure zodanig waterdicht is
dat dubieuze banken zoals BCCI geweerd kunnen worden. Ook vroegen
zij in dat verband of de Bank voldoende in staat is ondoorzichtige
groepsstructuren te weren of te controleren.

Ondergetekende stelt voorop dat geen enkele vergunningsprocedure
bestand is tegen bewuste misleiding en kwade trouw en dus niet in door
deze leden bedoelde zin waterdicht kan zijn. Dat neemt niet weg dat de
vergunningsprocedure in de Wet toezicht kredietwezen 1992 - versterkt
door het bepaalde in de Tweede Coördinatierichtlijn - de nodige
waarborgen biedt tegen het bedoelde verschijnsel. Op deze plaats noemt
ondergetekende in het bijzonder de toetsing van houders van een gekwa–
lificeerde deelneming in, de voornemens en antecedenten van
bestuurders van, alsmede de voorziene administratieve organisatie en
interne controle van de kredietinstelling (in spe).

Mogelijkheden om een ondoorzichtige groepsstructuur waarvan een
kredietinstelling deel uitmaakt, te weren of te controleren, worden
geboden door het in de artikelen 22 tot en met 24 Wtk 1992 neerge–
legde wgb-stelsel.

5.4 Monetair toezicht

De leden van de PvdA-fractie vroegen of een eigen monetair beleid op
korte en op lange termijn nog mogelijk is. Ook wilden zij weten hoe het
monetair instrumentarium er in beide gevallen uitziet. In dit verband
vroegen de hier sprekende leden zich af of de mogelijkheden tot het
voeren van economische politiek door middel van het monetair beleid nu
vrijwel verdwenen zijn.

Ter zake wordt door ondergetekende de aandacht op het volgende
gevestigd.

Nederland heeft een monetair beleid dat is gericht op stabiele
monetaire verhoudingen en een stabiele prijsontwikkeling. Dit is van
groot belang voor het functioneren van een markteconomie omdat
prijzen in een dergelijke economie de belangrijkste informatiedragers
zijn. Grotere onzekerheden ten aanzien van informatie die een instabiele
prijsontwikkeling met zich brengt zullen bijvoorbeeld investeringsbeslis–
singen remmen, de kapitaalmarktrente verhogen en tot een lagere
economische groei leiden. Daarnaast leidt inflatie tot onrechtvaardige
inkomens– en vermogensherverdelingen.

Nederland streeft deze doelstellingen na door deel te nemen aan het
EMS en binnen het EMS vooral door de gulden te koppelen aan de
Duitse Mark. De speelruimte voor Nederland om een beleid te voeren dat
afwijkt van het Duitse beleid is daarbij zeer gering door de sterk toege
nomen kapitaalmobiliteit binnen de Gemeenschap.

Het monetair instrumentarium van Nederland heeft vooral betrekking
op de wisselkoers en de geldmarktrente. Door kredietinstellingen te
verplichten tegoeden bij de Bank in de vorm van kasreserves aan te
houden, verzekert de Bank zich van het feit dat de banken voor hun
middelen van de Bank afhankelijk blijven. De Bank kan door het
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berekenen van tarieven voor deze middelen de geldmarktrente en
daarmee de wisselkoers effectief op korte termijn sturen.

Daarnaast kan in uitzonderlijke omstandigheden een beleid gericht op
de geldschepping uit binnenlandse bronnen worden gevoerd door de
inzet van de monetaire kasreserve. Het doel daarvan is ondersteuning
van het wisselkoersbeleid. Het thans gevoerde beleid kan tot de aanvang
van de derde fase van de EMU worden voortgezet, al zal gedurende de
tweede fase het beleid en het daarbij te hanteren instrumentarium op
communautair niveau worden afgestemd.

De leden van de fractie van de PvdA misten de rol van het parlement
bij het voeren van monetair beleid en vroegen ondergetekende hoe hij
het instrument en de parlementaire controle daarop beziet. Tevens
vroegen zij of de minister van Financiën door zijn coördinerende rol
uiteindelijk verantwoordelijk zal blijven. Ook de leden van de D66-fractie
vroegen opheldering over de verhouding tussen de Bank en de Staat.

Het monetair beleid blijft van essentieel belang voor de economische
ontwikkeling van Nederland. Tot de derde fase van de EMU zal de
minister van Financiën verantwoordelijk blijven voor de coördinatie van
de monetaire en financiële politiek van de Regering en de politiek van de
Bank via het aanwijzingsrecht (artikel 26 Bankwet 1948). Deze verant–
woordelijkheid brengt met zich dat de minister van Financiën door het
parlement op deze coördinatie kan worden aangesproken. Hierbij zij
opgemerkt dat sedert de totstandkoming van de Bankwet in 1948 van
het aanwijzingsrecht nimmer gebruik behoefde te worden gemaakt. Bij
de ingang van de derde fase zal het monetair beleid door de ECB op
communautair niveau bepaald worden en dient artikel 26 van de
Bankwet te worden ingetrokken.

Verder vroegen de leden van de FVdA-fractie of kan worden uiteen–
gezet hoe op basis van een trendmatige oriëntatie de binnenlandse liqui–
diteitscreatie flexibel en gedoseerd kan worden bijgestuurd. In dit
verband stelden zij tevens de vraag of de trendmatige oriëntatie ook zo
moet worden begrepen dat het Rijk zich voortaan slechts trendmatig van
monetaire financiering dient te onthouden.

Het huidig monetair instrument van de monetaire kasreserve biedt, in
tegenstelling tot de vroegere directe kredietrestricties, de mogelijkheid
om door wijziging van het kasreservepercentage de binnenlandse liquidi–
teitscreatie flexibel en gedoseerd bij te sturen. Doel van het bijsturen is
om de binnenlandse liquiditeitscreatie zoveel mogelijk een trendmatig
groeipad te laten volgen.

Het financieringsbeleid van het Rijk is er sedert 1982 op gericht de
financieringsbehoefte geheel op de kapitaalmarkt te dekken. In dit beleid
is geen wijziging opgetreden.

De leden van de FVda-fractie stelden de vraag of de accentver–
schuiving in het monetaire toezicht met zich brengt dat het Rijk als
uitvloeisel van een doelmatig kasbeheer eventuele schatkistoverschotten
buiten haar rekening bij de Bank kan beleggen c.q. een marktgerela–
teerde rentevergoeding over dergelijke overschotten op haar rekening bij
de Bank kan ontvangen.

Het eventueel beleggen van schatkistoverschotten buiten de rekening
bij de Bank of het vergoeden van een marktgerelateerde rente over het
schatkistsaldo door de Bank staat los van het monetair toezicht van de
Bank.

Indien de Bank een marktgerelateerde rente zou vergoeden op het
schatkistsaldo, wordt de winstafdracht van de Bank aan de Staat met
hetzelfde bedrag verlaagd.

In dit verband moet worden bedacht dat het Rijk indirect al een markt–
gerelateerde rente over het schatkistsaldo ontvangt. Een schatkistover–
schot leidt immers tot een tekort op de interbancaire geldmarkt. De
kredietinstellingen financieren dit tekort via hun contingent bij de Bank of
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via beleningen die door de Bank worden uitgegeven. Voor een beroep op
dit contingent moeten de kredietinstellingen de voorschotrente betalen
en op beleningen wordt de beleningsrente in rekening gebracht. Deze
rente-opbrengsten dragen bij aan de winst van de Bank en daarmee aan
de winstafdracht aan de Staat.

Naar aanleiding van een vraag van de leden van de PvdA-fractie naar
de relatie tussen de monetaire autoriteiten in Duitsland, het Verenigd
Koninknjk en Frankrijk wordt in onderstaande tabel een overzicht
gegeven van de formele verhoudingen tussen monetaire autoriteiten in
de Europese Gemeenschap

Land

Belgiê
Deriemarken
Duitsland
Griekenland
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Frankrijk
lerland
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Nederland
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Verenigd
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goedkeuring expliciet in
vereist voor de statuten
monetaire van de
beleidsfor centrale
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• *
• •

* *

• •

Bron: V. Grilli, Institutions and Policies. Economic Policy, nr. 13, oktober 1991.

In Duitsland wordt het beleid vastgesteld door de onafhankelijke
Bankraad (het beslissingsorgaan van de Bundesbank). In Frankrijk wordt
het monetair beleid primair door de Trésor bepaald; in de praktijk speelt
overleg met de Banque de France hierbij een belangrijke rol. In het
Verenigd Koninkrijk is de invloed van de politiek op de Bank of England,
waar het belangrijke beleidsbeslissingen betreft, nog belangrijker.

In samenhang met het voorgaande vroegen de leden van de
PvdA-fractie tevens of een inzicht kan worden gegeven in het door
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk thans gehanteerde
monetaire en geldmarktinstrumentarium.

Hieronder wordt het instrumentarium van deze landen kort beschreven.
Het Duitse monetaire beleid is gericht op de beheersing van de

binnenlandse geldhoeveelheid. De andere landen richten zich in hun
wisselkoersbeleid op de Duitse Mark waardoor het Duitse monetaire
beleid het stabiliteitsanker vormt voor het EMS. Het Duitse wisselkoers–
beleid speelt daardoor een ondergeschikte rol. Het belangrijkste aangrij–
pingspunt van het beleid is de geldmarktrente. De Bundesbank kan deze
beïnvloeden door aanpassing van de officiële tarieven die zij de banken
berekent voor beschikbaar gestelde kredietfaciliteiten. Deze kredietfacili–
teiten kunnen op ad hoc basis worden aangevuld door speciale
beleningen aan het bankwezen tegen door de Bundesbank vast te stellen
beleningstarieven.

Duitse banken worden verplicht omvangrijke kasreseves (Mindestre–
serves) bij de Bundesbank aan te houden. Hiermee creëert de
Bundesbank een voldoende groot structureel geldmarkttekort en wordt
bovendien de liquiditeitscreatie afgeremd. Andere instrumenten waarvan
gebruik gemaakt kan worden zijn valuta-interventies en valutaswaps.
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Het monetair beleid in het Verenigd Koninkrijk was na de toetreding tot
het EMS primair gericht op het handhaven van de koers van de pond in
het EMS. Het is nog niet duidelijk op welke wijze het beleid zal veran–
deren nu het pond het EMS heeft verlaten. De Bank of England kent
geen echte officiële tarieven voor aan banken beschikbaar gestelde
kredietfaciliteiten, maar beïnvloedt de geldmarktrente door op ad hoc
basis transacties op de geldmarkt aan te gaan. De Bank of England kan
tevens gebruik maken van valuta-interventies.

Ook in Frankrijk is het monetair beleid primair gericht op het
handhaven van een stabiele wisselkoers. Daarnaast streeft men een
geldhoeveelheidsdoelstelling na die als complementair moet worden
gezien aan de wisselkoersdoelstelling. De Banque de France stuurt de
geldmarktrente met de officiële tarieven die aan banken worden
berekend voor beschikbaar gestelde kredietfaciliteiten en met speciale
beleningen en beleningstarieven. Net als in Duitsland en in Nederland
kan de Franse centrale bank de banken verplichten een kasreserve bij de
centrale banken aan te houden. Tenslotte behoren ook valuta-interventies
tot het arsenaal van de Banque de France.

De leden van de PvdA-fractie merkten op dat in de memorie van
toelichting wordt gesteld dat het monetair beleid in de tweede fase
gericht zal zijn op een zo spoedig mogelijke deelname aan de derde fase
van de EMU. Zij vroegen zich af of het niet meer voor de hand ligt de
doelstellingen voor de tweede fase te realiseren.

In dit verband zij opgemerkt dat de doelstellingen voor de tweede en
de derde fase nauw met elkaar verbonden zijn. De convergentie die voor
het begin van de derde fase moet zijn bereikt, zal immers tijdens de
tweede fase moeten worden gerealiseerd. Daar komt bij dat de
genoemde doelstellingen ook zonder de EMU-verplichtingen van essen–
tieel belang zijn voor de ontwikkeiing van de Nederlandse economie. Een
lage inflatie en kapitaalmarktrente alsmede een stabiele wisselkoers zijn
immers onmisbare voorwaarden voor duurzame groei van economie en
werkgelegenheid.

De leden van de WD-fractie merkten op dat het aanwijzingsrecht van
artikel 26 van de Bankwet 1948 pas bij de oprichting van de ECB
ongedaan wordt gemaakt. Zij stelden de vraag waarom de huidige
overlegpraktijk tussen de Bank en de representatieve organisaties ook
niet tot die tijd kan worden gehandhaafd.

De leden van de fracties van de FvdA, Groen ünks en de SGP vroegen
ook nadere uitleg over deze problematiek. Daarbij werd geïnformeerd of
de huidige procedures in het verleden niet goed hebben gewerkt.

Daarnaast vroegen de leden van de PvdA-fractie in het bijzonder
waarom het gewenst is om reeds vóór de overgang naar de EMU, de
Bank de bevoegdheid te geven aan kredietinstellingen algemene
voorschriften te geven zonder dat deze vooraf door de minister van
Financiën zijn goedgekeurd.

Naar aanleiding van deze vragen kan het volgende worden opgemerkt.
Omdat in de tweede fase de verantwoordelijkheid voor het monetair

beleid nog in Nederland ligt, wordt artikel 26 van de Bankwet 1948
gehandhaafd. De minister van Financiën blijft daarmee eindverantwoor–
delijk voor de coördinatie van de monetaire en financiële politiek van de
Regering en de politiek van de Bank en parlementaire controle op deze
coördinatie blijft hierdoor mogelijk. Eerst bij de ingang van de derde fase
is het beleid van de Bank geheel afhankelijk van het door de ECB
bepaalde; artikel 26 van de Bankwet 1948 moet dan ingetrokken
worden.

Anders dan bij de formele verantwoordelijkheid zal het monetair beleid
in de praktijk in de tweede fase al aanmerkelijk veranderen.
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In de tweede fase van de EMU zal de integratie van de Europese finan–
ciële markten reeds een zeer hoog niveau bereiken. De complete
vrijmaking van het Europese kapitaalverkeer zal tot een hoge kapitaalmo–
biliteit leiden. Indien de Lid-Staten van de Gemeenschap onder deze
omstandigheden de in het EMU-Verdrag gestelde doelstellingen van
toenemende convergentie op het gebied van inflatie en rente en een
grote mate van wisselkoersstabiliteit willen nastreven, dienen de
monetaire autoriteiten in staat te zijn zeer snel, flexibel en gecoördineerd
op veranderende marktomstandigheden te reageren. Alhoewel de
Lid-Staten in de tweede fase formeel nog hun eigen monetair beleid
voeren zal er in de praktijk al sprake zijn van een grote mate van coördi–
natie van monetair beleid.

De harmonisatie van het monetair instrumentarium is een belangrijk
onderdeel van de verbetering van de beleidscoördinatie. Harmonisatie is
ook noodzakelijk voor een soepele overgang naar de derde fase. De ECB
zal door de harmonisatie in de tweede fase in staat gesteld worden te
opereren in een goed ingewerkt institutioneel kader. Ook de financiële
markten zullen dan vertrouwd zijn geraakt met de werking van het
monetair beleid.

Deze overwegingen maken het wenselijk dat de vaststelling en
toepassing van het monetair instrumentarium op snelle en flexibele wijze
kan gebeuren. Lange overlegprocedures met de representatieve organi–
saties bij de uitwerking van het monetair instrumentarium passen daar
niet in. Wel zal de traditie van overleg met de representatieve organi–
saties zoveel als mogelijk is worden voortgezet.

Er is dan ook geen sprake van dat de huidige overlegpraktijk in de
afgelopen jaren niet goed zou hebben gewerkt. De reden om de proce–
dures nu te vereenvoudigen is dat de omstandigheden waarin het
monetair beleid moet worden uitgevoerd zijn veranderd en in de
komende jaren verder zullen veranderen.

Er kan daarom inderdaad gesteld worden dat de veranderende
omgeving het noodzakelijk maakt de Bank in de tweede fase meer
vrijheid te geven.

De leden van de PvdA-fractie stelden de vraag of ander toezicht dan
het monetaire op «near-banks» mogelijk en wenselijk is. In dit verband
informeerden zij of «near-banks» volgens de voorliggende wet onder dit
toezicht vallen. In dit verband stelden de leden van de PvdA-fractie de
vraag op welke wijze informatie wordt ingewonnen inzake het toezicht op
near-banks.

De leden van de WD-fractie vroegen zich met betrekking tot dit
onderwerp af of door productvernieuwing en branchevervaging de
monetaire betekenis van «near-banks» zou kunnen toenemen. Maakt dit
het niet wenselijk de mogelijkheid van monetair toezicht in het onder–
havige wetsvoorstel op te nemen?

Near-banks zijn ondernemingen en instellingen - niet zijnde kredietin–
stellingen - die ter financiering van hun normale (niet-financiële) activi–
teiten in relevante omvang kortlopende vorderingen aantrekken.

Omdat near-banks niet tot de kredietinstellingen worden gerekend
vallen zij in de Wet toezicht kredietwezen 1978 niet onder ander toezicht
dan het monetair toezicht. De enige reden dat «near-banks» in de Wet
toezicht kredietwezen 1978 worden genoemd is dat de door deze onder–
nemingen uitgegeven kortlopende vorderingen als monetair-relevante
financiële activa worden beschouwd.

Het monetair toezicht op de «near-banks» houdt in de praktijk tot
dusver in dat de onder toezicht geplaatste instellingen een maandelijkse
rapportageplicht hebben met betrekking tot hun relevante near-bank
activiteiten.

Branchevervaging speelt geen grote rol bij de near-banks proble–
matiek, omdat het relevante criterium voor near-banks niet de primaire
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activiteiten van de ondernemingen betreft maar slechts de aard en de
omvang van de financiering van de activiteiten.

In het algemeen kan over branchevervaging evenwel worden
opgemerkt dat indien bedrijven en instellingen in belangrijke mate hun
bedrijf maken van financiële activiteiten waarbij er sprake is van liquidi–
teitscreatie deze bedrijven als kredietinstellingen kunnen worden aange–
merkt. Zij vallen daarmee onder de regelgeving van de Wet toezicht
kredietwezen 1992.

Overigens kan met betrekking tot het monetair toezicht op near banks
worden opgemerkt dat binnenkort het koninklijk besluit in werking zal
treden waarin het monetair toezicht op near-banks wordt opgeheven. De
motivering is gelijk aan de in de memorie van toelichting van de Wet
toezicht kredietwezen 1992 gegeven redenen voor de beëindiging van
monetair toezicht op near-banks.

De leden van de fractie van de PvdA vroegen aan welke bijzondere
omstandigheden er wordt gedacht als de Bank volgens artikel 18, vijfde
lid, Wtk 1992 aan een kredietinstelling geheel of gedeeltelijke ontheffing
van de algemene voorschriften verleent.

De omstandigheden waaraan wordt gedacht hebben betrekking op
bepaalde eigenschappen van kredietinstellingen die ertoe kunnen leiden
dat zij van algemene voorschriften worden vrijgesteld. Van deze regeling
kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt om kleine banken die net
beginnen of die uit het buitenland toetreden niet onnodig te belem–
meren.

De leden van de fractie van Groen Links vroegen hoe ondergetekende
het Nederlandse liberalisatiebeleid van de jaren tachtig beoordeelt. Met
name wilden zij weten of hij van zins is bij de komende uitwerking van de
EMU een minder liberale positie in te nemen. Ook vroegen zij of de
Minister nader uitleg kan geven over wat hij tot aan 2000 een juist beleid
acht voor de Gemeenschap in deze.

Deregulering van de kapitaalmarkt en liberalisatie van het Europese
kapitaalverkeer zijn van groot belang voor een gezonde economische
ontwikkeling. Een efficiënte en geïntegreerde Europese kapitaalmarkt
leidt ertoe dat de kapitaalstromen naar de meest renderende investe–
ringsmogelijkheden vloeien en zo een maximale bijdrage leveren aan de
economische groei.

Al in de jaren zeventig was het internationaal kapitaalverkeer van
Nederland, vooruitlopend op Europese ontwikkelingen, in hoge mate
geliberaliseerd. De deregulering van de nationale kapitaalmarkt is in
1986 afgerond. Deze politiek heeft bijgedragen aan een gunstig investe–
ringsklimaat en aan de groei van de werkgelegenheid in ons land.

In Europa is de realisatie van een geïntegreerde Europese kapitaal–
markt na 1992 een onderdeel van het interne marktprogramma van de
Gemeenschap. De enige belemmering voor een werkelijk efficiënte
Europese kapitaalmarkt wordt dan nog gevormd door de 12 verschillende
valuta's in Europa. In de derde fase van de EMU zal deze laatste belem–
mering worden weggenomen.

Natuurlijk kan de Europese kapitaalmarkt alleen goed opereren als aan
bepaalde randvoorwaarden betreffende de stabiliteit van het financiële
systeem wordt voldaan. Eerder is aangegeven welke maatregelen in
internationaal verband zijn genomen of nog worden genomen om de
gezondheid van het financiële systeem te blijven bevorderen.

5.5 Solvabiliteitstoezicht

De leden van de PvdA-fractie stelden de vraag of de in het kader van
het solvabiliteitstoezicht gehanteerde wegingsfactoren periodiek worden
geëvalueerd.

In het internationale overleg in zowel Brussel als Bazel zijn geen
afspraken gemaakt inzake een periodieke evaluatie van de risicowegings–
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factoren. De risicoweging is grofmazig en bedoeld om een globale risico–
indeling van de (actief-)activiteiten van een kredietinstelling te krijgen
De wegingsfactoren zijn gebaseerd op kenmerken die niet voortdurend
veranderen, zoals de gegoedheid van bepaalde categorieën debiteuren
(bijvoorbeeld: de overheid) en de aanwezigheid van zekerheden (bijvoor–
beeld: overheidsobligaties, hypotheken op woonhuizen). Mocht in de
praktijk blijken dat de wegingsfactoren niet meer adequaat zijn dan kan
op ad-hoc basis aanpassmg plaatsvinden Daarbij dient overigens ervoor
gewaakt te worden de kredietinstellingen te dikwijls met veranderingen
in de wegingsfactoren te confronteren.

De hier aan het woord zijnde leden vroegen tevens hoe «buiten de
balans»-activiteiten in het solvabiliteitstoezicht worden betrokken.

De «buiten de balans»-activiteiten worden in het solvabiliteitstoezicht
betrokken met behulp van zogenaamde kredietconversiefactoren. De met
«buiten de balans»-activiteiten gemoeide bedragen worden met deze
kredietconversiefactoren omgezet in bedragen die qua risico-omvang
vergelijkbaar met «op de balans»-activiteiten worden geacht. Vervolgens
worden dezelfde risicowegingsfactoren toegepast die gelden voor «op de
balans»-activiteiten.

5.6 Liquiditeitstoezicht

De leden van de WD-fractie vroegen zich af of het door de Bank
uitgeoefende liquiditeitstoezicht nog veel voorstelt. Deze leden meenden
dat de mogelijkheden tot het uitoefenen van zulk toezicht sterk waren
verminderd en vroegen om een nadere uiteenzetting.

Op deze plaats is het van belang onderscheid te maken tussen het
zogenoemde sociaal-economische (of monetair) toezicht en het bedrijfs–
economische toezicht op kredietinstellingen.

Het sociaal-economisch toezicht is gericht op de stabilisering van de
waarde van de gulden en heeft tot doel het verzamelen van
monetair-relevante informatie van het bankwezen, en het op basis
daarvan, onder meer met behulp van het in de Wet toezicht kredietwezen
1992 voorziene instrumentarium, formuleren en uitvoeren van monetair
beleid. De liquiditeitenmassa in een volkshuishouding is daarbij een
belangrijke variabele welke onder meer vanwege de Europese integratie
in toenemende mate aan buitenlandse invloeden bloot staat. De
Europese integratie maakt derhalve een verdere coördinatie van het
monetaire beleid tussen de Lid-Staten van de Gemeenschap nodig. Dit
betekent dat bij het uitoefenen van het sociaal-economisch toezicht de
nationale beleidsruimte is verminderd [MvT § 5.3].

Het bedrijfseconomische toezicht op kredietinstellingen, waarvan het
solvabiliteitstoezicht en het in de vraag bedoelde liquiditeitstoezicht deel
uitmaakt, is geheel anders van karakter. Het heeft crediteurenbe–
schermmg tot doel. Het solvabiliteitstoezicht is erop gericht dat krediet–
instellingen voldoende eigen vermogen aanhouden ten opzichte van de
(verlies-)risico's die aan het bankbedrijf zijn verbonden Het solvabi l i tei ts–
toezicht is in de Lid-Staten in belangrijke mate afgestemd door middel
van EG-richtlijnen. Het liquiditeitstoezicht is erop gericht dat kredietin–
stellingen tegenover bepaalde verplichtingen voldoende liquide activa
aanhouden opdat naar verwachting op de vervaldatum c.q. bij opvraging
aan de verplichtingen kan worden voldaan Het liquiditeitstoezicht is in
communautair verband (nog) niet geharmoniseerd.

In antwoord op door de aan het woord zijnde leden gestelde vraag kan
worden gesteld dat het nationale liquiditeitstoezicht op kredietinstel–
lingen niet aan belang heeft ingeboet en dat ook de mogelijkheden om
dit toezicht uit te oefenen niet zijn verminderd.
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1 Richtlijn van de Raad van 8 december
1986 betreffende de geconsolideerde
jaarrekening van banken en andere finan–
ciële instellingen (86/635/86); PbEG van 31
december 1986, nr. L 372, pp. 1-17.

5.7 Toezicht op de administratieve organisatie

De leden van de PvdA-fractie vroegen of het toezicht op de admini–
stratieve organisatie van kredietinstellingen binnen de Lid-Staten verder
wordt geharmoniseerd.

In artikel 13, tweede lid, Tcr wordt bepaald dat de toezichthoudende
autoriteiten van de Lid-Staat van herkomst er op dienen toe te zien dat
een kredietinstelling beschikt over goede administratieve en boekhoud–
kundige procedures en een adequate interne controle. De concrete
invulling van deze toezichtnormen is vooralsnog geen onderwerp van
harmonisatie De wijze waarop de administratieve organisatie wordt
ingericht, wordt namelijk voor een belangrijk deel bepaald door nationale
praktijken en tradities [MvT § 5.5], al ontstaat er door de toenemende
internationale verstrengeling wel een grotere mate van uniformiteit.

In dit verband haalden de leden van de PvdA-fractie een voorbeeld aan
betreffende de wijze waarop winst of verlies op obligaties moet worden
geboekt. Ter zake zou er tussen Nederland en België sprake zijn van een
verschil in behandeling. Zij vroegen of het zinvol is dergelijke verschillen
te handhaven en of er veel van dergelijke verschillen bestaan.

Naar de mening van ondergetekende ligt het aangehaalde voorbeeld
niet zozeer op het terrein van de administratieve organisatie als wel op
dat van de boekhoudkundige waardering van balansposten en resultaat–
bepaling. Met betrekking tot de boekhoudkundige balansposten–
waardering en resultaatbepaling heeft harmonisatie plaatsgevonden door
middel van de Jaarrekening-richtlijn.1 Niettemin blijven er verschillen
bestaan als gevolg van nationale tradities. Het handhaven van dergelijke
verschillen moge niet zinvol zijn, tot nu toe is het niet gelukt tot volledige
harmonisatie te komen. Dat er nog vrij veel van dergelijke verschillen zijn
moge blijken uit de problemen die de International Accounting Standards
Board ondervindt bij zijn pogmgen op dit gebied het aantal keuzemoge–
lijkheden te beperken.

De leden van de fractie van de PvdA vroegen om de termen «aanbeve–
lingen» en «algemene richtlijnen» in artikel 22 Wtk 1992 nader te explici–
teren.

De aanbevelingen en algemene richtlijnen als bedoeld in genoemd
artikel zullen met name algemeen aanvaarde uitgangspunten en
elementen aandragen voor een adequate administratieve organisatie
[MvT § 5.5]. Daarbij is het verschil tussen aanbevelingen en algemene
richtlijnen dat kredietinstellingen vrijwillig de aanbevelingen kunnen
opvolgen, maar dat zij verplicht aan de algemene richtlijnen moeten
voldoen De algemene richtlijnen zijn dus «algemeen verbindende
voorschriften».

5.8 Structuurtoezicht

Opzet
De leden van de WD-fractie stelden dat er noch in de wettekst noch in

de memorie van toelichting is aangegeven hoe de procedure loopt voor
het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar (wgbj.

Ter zake moet sprake zijn van een misverstand daar artikel 24 Wtk
1992 nu juist uitsluitend procedurele bepalingen bevat met betrekking
tot het verlenen, wijzigen en intrekken van wgb's.

De hier aan het woord zijnde leden vroegen voorts of het niet mogelijk
was in een eenvoudiger procedure te voorzien zodat de administratieve
lasten zouden verminderen die gepaard gaan met het telkens aanvragen
van wgb's voor allerlei relatief kleine deelnemingen van een kredietin–
stelling.

Met betrekking tot deze gedachte vestigt ondergetekende de aandacht
op het volgende. Allereerst wordt overwogen om bij gelegenheid van het
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van kracht worden van de nieuwe Wet toezicht kredietwezen 1992 een
standaardaanvraagformulier voor de hierbedoelde wgb's te introduceren.
Bedoeling daarvan is dat het aan de kredietinstellingen kenbaar is welke
informatie ter beoordeling van de wgb-aanvraag ten minste noodzakelijk
is alsmede dat een snelle behandeling van de wgb-aanvraag mogelijk zal
zijn. Voorts is het zo dat in voorkomend geval een zogenaamde
«paraplu-wgb» kan worden verleend. In grote lijnen kan deze wgb-vorm
als volgt worden toegelicht. Een paraplu-wgb wordt verleend ten
behoeve van een rechtstreekse dochteronderneming van een kredietin–
stelling waarvan het doel is het verwerven van bedoelde, relatief kleine
deelnemingen. De wgb is evenwel tevens van toepassing op bepaalde
middellijke deelnemingen die die kredietinstelling via de rechtstreekse
dochteronderneming gaat verwerven. Aan de paraplu-wgb is dan onder
meer de voorwaarde verbonden dat de kredietinstelling periodiek opgave
doet van de verworven middellijke deelnemingen en dat in voorkomend
geval de kredietinstelling kan worden gesommeerd een verworven
deelneming af te stoten. Ten slotte zij opgemerkt dat wgb-aanvragen
voor bedoelde, relatief kleine deelnemingen in de regel weinig behan–
deltijd vergen (in voorkomend geval is aan Bank– en Financiën-zijde
bovendien immer de bereidheid aanwezig een eventueel spoedeisend
karakter van een wgb-aanvraag te honoreren). Aldus meent ondergete–
kende dat er geen aanleiding is om in de wettekst dan wel anderszins in
een andere procedure te voorzien.

Reikwijdte
De leden van de WD-fractie vroegen of zij het goed hadden begrepen

dat in het kader van het wgb-stelsel de grens voor deelnemingen van
kredietinstellingen in niet-financiële ondernemingen of instellingen wordt
verlegd naar 10 procent en in financiële ondernemingen of instellingen
naar 5 procent.

In reactie hierop wordt gewezen op artikel 22, eerste lid, onder b, Wtk
1992 waar is bepaald dat het een kredietinstelling verboden is, anders
dan na verkregen verklaring van geen bezwaar een gekwalificeerde
deelneming in een andere onderneming of instelling te houden, te
verwerven dan wel te vergroten, indien deze deelneming 10 procent of
meer bedraagt. Het maakt daarbij niet uit of de onderneming of instelling
waarin door een kredietinstelling wordt deelgenomen een financiële of
een niet-financiële onderneming of instelling is.

De leden van de SGP-fractie plaatsten vraagtekens bij artikel 23,
eerste lid, Wtk 1992 in de zin dat zij zich afvroegen of het vereiste van
een wgb voor iedere vergroting van een gekwalificeerde deelneming in
een kredietinstelling niet tot onnodige administratieve iasten leidt.

De achtergrond voor het vereisen van een wgb voor iedere vergroting
van bedoelde deelneming is dat het met name vanuit het «gezond
bankbeleid»-criterium van belang wordt geacht een goed zicht te hebben
op al degenen die ingevolge een gekwalificeerde deelneming zeggen–
schap in een kredietinstelling kunnen uitoefenen alsmede op de omvang
van de zeggenschap die zij kunnen uitoefenen. Daarbij is het zo dat
iedere vergroting van een gekwalificeerde deelneming in beginsel tot
wezenlijke veranderingen in de relatieve zeggenschapsverhoudingen zou
kunnen leiden. Aangezien dergelijke relatieve zeggenschapsverhoudingen
mede in beschouwing (kunnen) worden genomen bij het verlenen van
verklaringen van geen bezwaar, wordt eraan gehecht de bestaande
regeling in artikel 25 Wtk 1978 te handhaven waar voor iedere
verwerving of vergroting een verklaring van geen bezwaar vereist. Ter
zake blijkt uit ervaring dat de hierbedoelde gekwalificeerde deelne–
mingen in de praktijk niet zodanig vaak van omvang veranderen dat aldus
een onevenredig grote administratieve last aan houders van dergelijke
deelnemingen wordt opgelegd. Bovendien is het zo dat mocht een
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dergelijke houder voorzien dat zijn gekwalificeerde deelneming percen–
tueel geleidelijk zal toenemen, een - overigens met een vanuit beleids–
matig oogpunt verantwoorde marge - «tot maximaal x procent»-wgb kan
worden verleend, zodat die houder niet telkens opnieuw een wgb
behoeft aan te vragen.

Beperkingen en voorschriften
De leden van de D66-fractie wilden weten of al bekend is op welke

wijze de meer in het algemeen aan wgb's te verbinden voorwaarden [NR
3c.] openbaar worden gemaakt.

De algemene voorschriften die op grond van artikel 23a Wtk 1992 aan
bepaalde houders van «artikel 23 Wtk 1992»-wgb's kunnen worden
opgelegd (zie subparagraaf 8.4), zullen in de Staatscourant worden
geplaatst. Met betrekking tot andere meer in het algemeen aan wgb's te
verbinden voorschriften zijn verschillende mogelijkheden voorhanden
deze openbaar te maken. Als voorbeeld worden genoemd het Protocol
(onder meer openbaar vanwege de toezending aan de Kamer) en de
circulaires van de Bank.

Toetsingscriteria bij en beoordeling van wgb-aanvragen
De leden van de WD-fractie vroegen of er in het verleden wel eens

een wgb is geweigerd en, zo ja, op welke gronden zo'n weigering dan
was gebaseerd.

Tot dusverre hebben zich geen gevallen voorgedaan waarbij een
verklaring van geen bezwaar formeel is geweigerd. Hiervoor zijn verschil–
lende redenen. Ten eerste is het wgb-afgiftebeleid bij vvgb-plichtigen
zodanig kenbaar dat zij in het algemeen geen aanvragen indienen
waarvan bij voorbaat vast staat dat zij conform staand beleid niet kunnen
worden gehonoreerd. Ten tweede is het zo dat over belangrijke verkla–
ringen van geen bezwaar veelal vooroverleg tussen de Bank en de
aanvrager plaatsvindt, zodat ofwel een kansloze aanvraag doorgaans niet
wordt ingediend en derhalve niet geweigerd behoeft te worden ofwel
afstemming over modaliteiten en voorwaarden kan plaatsvinden ter zake
van de aanvraag. Ten derde moet worden bedacht dat het wgb-stelsel
overigens een «ja, tenzij»-karakter heeft.

De leden van de fractie van D66 stelden de vraag of het mogelijk zou
zijn, mede omwille van de rechtszekerheid, de wettelijke beoordelingscri–
teria «in strijd met een gezond bankbeleid» en «ongewenste ontwikkeling
van het kredietwezen» nader te specificeren.

De toepassing van de genoemde wettelijke beoordelingscriteria heeft,
sedert de eerste maal dat zij in de bancaire toezichtswetgeving
verschenen, geleerd dat zij voldoende houvast bieden en dus niet nader
moeten worden gespecificeerd.

De leden van de SGP-fractie vroegen om een bevestiging van de notie
dat het zwaartepunt bij de uitoefening van het structuurtoezicht ligt op
het moment van eerste aanvraag voor een wgb.

Met referte aan punt 3c. uit het nader rapport bevestigt ondergete–
kende dat het moment van eerste aanvraag het meest belangrijkste
beoordelingsmoment bij het verlenen van wgb's is.

Sanctie en maatregelen
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 en of de aansprakelijkheid vervolgens wordt beheerst door de
regels van het civiele recht of het bestuursrecht.

Artikel 23, vijfde lid, Wtk 1992 bepaalt dat indien zeggenschap wordt
uitgeoefend zonder dat de ter zake benodigde verklaring van geen
bezwaar is verkregen of de aan de verklaring van geen bezwaar gestelde
beperkingen in acht zijn genomen, een besluit dat mede door de
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(wederrechtelijk) uitgeoefende zeggenschap tot stand is gekomen op
vordering van de minister van Financiën dan wel vanwege de minister
van Financiën op vordering van de Bank door de rechtbank kan worden
vernietigd. Een door de rechtbank uitgesproken vernietiging houdt in dat
het desbetreffende besluit komt te vervallen. Dit betekent dat het besluit,
achteraf beschouwd, nooit heeft bestaan. Omdat het evenwel mogelijk is
dat het besluit in de periode tussen de totstandkoming en de vernietiging
heeft geleid tot handelingen die niet dan wel alleen met onevenredig
zware gevolgen zouden kunnen worden teruggedraaid, is in dit artikellid
tevens bepaald dat de rechtbank voor zover nodig de gevolgen van de
vernietiging regelt. Aldus kan de rechter van geval tot geval een
beslissing nemen waarbij hij rekening houdt met alle betrokken belangen.
Los van de administratiefrechtelijke voorschriften in de Wet toezicht
kredietwezen 1992 wordt de uitoefening van de zeggenschap beheerst
door het burgerlijk recht. Dit betekent dat ook de gevolgen van ongeoor–
loofde uitoefening van zeggenschap, waaronder een eventuele aanspra–
kelijkheid van degene die die zeggenschap heeft uitgeoefend, moet
worden beoordeeld naar burgerlijk recht.

Structuurbeleid inzake deelnemingen van kredietinstellingen in
niet– financiële ondernemingen

De leden van de fractie van de PvdA constateerden dat het beleid
inzake deelnemingen van kredietinstellingen in andere ondernemingen in
de Lid-Staten nogal uiteen loopt. Deze leden vroegen een nadere uiteen–
zetting omtrent deze verschillen.

De onderstaande tabel geeft in hoofdlijnen inzicht omtrent het toezicht
in de Lid-Staten met betrekking tot deelnemingen van kredietinstellingen
in niet-financiële ondernemingen.

Land

Belgiê

Denemarken

Duitsland

Griekenland

Algemene regel Beperking in %
van het eigen
vermogen van
de
kredietinstelling

Deelnemingen Beleggingsdeel–
zijn in beginsel nemingen < 5%
verboden en gecumuleerd

< 35% zijn
toegestaan
(% van het
assets)

Controlerende Deelnemingen
deelnemingen < 1 5% en
zijn in het gecumuleerd
algemeen < 75% zijn
verboden toegestaan.

gekwalificeerde
deelnemingen
gecumuleerd
> 60% niet
toegestaan (%
van capital)
Deelnemingen
dienen
gecumuleerd
< 100%tezijn
(% van liable
capital)
Deelnemmgen
> 20%
behoeven
toestemmmg
(% van own
capital)

Beperking in %
van het eigen
vermogen van
de onderneming
waarin wordt
deelgenomen

Beleggingsdeel–
nemingen < 5%
zijn toegestaan
(% van voting
rights)

Deelnemingen
> 10% moeten
worden gemeld
(% van capital)

Overige
toezichtregels

Tijdelijke
deelnemingen m
verband met
emissies en
slechte
kredieten zijn
toegestaan
Deelnemmgen
mogen in
uitzonderlljke
omstandigheden
de grenzen
overschrijden
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Land Algemene regel Beperking in %
van het eigen
vermogen van
de
kredietinstelling

Beperking in %
van het eigen
vermogen van
de onderneming
waarin wordt
deelgenomen

Overige
toezichtregels

Spanje

Frankrijk

lerland

Italiê

Deelnemingen
worden niet
beperkt

Deelnemingen
kennen hogere
solvabiliteitslast

Deelnemingen
< 15% en
gecumuleerd
< 60 % zijn
toegestaan
(% van own
funds)

Deelnemingen
zijn verboden

Deelnemingen
> 10%
behoeven
toestemming

Tijdelijke
deelnemingen in
verband met
emissies zijn
toegestaan

Luxemburg

Nederland

Portugal

Verenigd
Koninkrijk

Deelnemingen
moeten worden
gemeld (vooraf)
Deelnemingen
stuiten in
beginsel op
bezwaar

Deelnemingen
zijn toegestaan

Deelnemingen
• 4 mln en
gecumuleerd
< 20% kunnen
worden
toegestaan
(%van
toetsings
vermogen)
Deelnemingen
> 15%
behoeven
toestemming;
gekwalificeerde
deelnemingen
gecumuleerd
> 60% niet
toegestaan
(% van capital)

Deelnemingen
> 5% behoeven
toestemmmg

Deelnemingen
> 25%
behoeven
toestemming

Deelnemingen
kunnen op
prudentièle
gronden worden
ontmoedigd

Bron: «Banks under stress», OESO, 1992

In het bijzonder vroegen de hier sprekende leden of de in artikel 12,
zevende lid, Tcr neergelegde overgangstermijn van 10 jaar voor Neder–
landse bijkantoren van Duitse kredietinstellingen geen concurrentie–
voordeel zou betekenen ten opzichte van Nederlandse kredietinstel–
lingen.

Ter zake wordt opgemerkt dat de termijn van 10 jaar in artikel 12,
zevende lid, Tcr slechts betrekking heeft op deelnemingen die een
kredietinstelling op 1 januari 1993 houdt. Overschrijden deze bestaande
deelnemingen de in artikel 12 Tcr genoemde limieten van 15 of 60
procent van het eigen vermogen van de kredietinstelling, dan heeft deze
kredietmstelling 10 jaar de gelegenheid om aan de limieten te gaan
voldoen. Met betrekking tot deelnemingen die na 1 januari 1993 worden
verworven, geldt voor alle in de Lid-Staten gevestigde kredietinstellingen
dat zij aan de in artikel 12 Tcr gestelde beperkingen moeten voldoen. Dat
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1 Onder para-bancaire activiteiten worden
verstaan: makelaardij, lease maatschap–
pijen, onroerend goedmaatschappijen (die
hypothecaire leningen verstrekken), compu–
terdiensten (althans mzoverre die het
verlenen van financièle diensten onder–
steunen), en dergelijke. Het criterium dat
hierbij wordt gehanteerd is dat het aclivi–
teiten moeten zijn die de kredietinstelling
ook zelf had kunnen verzorgen

betekent dus dat er uit hoofde van artikel 12, zevende lid, Tcr voor de
toekomst geen sprake kan zijn van het gesignaleerde concurrentie–
voordeel.

De leden van de PvdA-fractie stelden de vraag of zij het goed zagen
dat door de grote deelnemingen van Duitse kredietinstellingen er ook via
het bankwezen industriebeleid wordt gevoerd en de Duitse industrie
daardoor een betere concurrentiepositie heeft.

Het is ondergetekende niet bekend of in Duitsland door de overheid
door middel van het bankwezen industriebeleid wordt gevoerd.

Hoe dan ook ligt in onderhavige banden, naast een risico van concen–
tratie van economische macht, ook het risico dat kredieten worden
verleend met onvoldoende inachtneming van «gezond
bankbeleid»-principes. Afs bekend ligt in deze overwegingen de
oorsprong voor het terughoudende wgb-afgiftebeleid in Nederland
inzake deelnemingen van kredietinstellingen in niet-financiële onderne–
mingen.

De leden van de fractie van de PvdA vroegen voorts hoe de huidige
praktijk met betrekking tot deelnemingen van kredietinstellingen in
niet-financiële ondernemingen is en of er substantieel dergelijke deelne–
mingen door kredietinstellingen worden gehouden.

In de huidige praktijk wordt de mate waarin bedoelde deelnemingen
worden gehouden in belangrijke rnate bepaald door het wgb-afgifte–
beleid dat met betrekking tot deelnemmgen van kredietinstellingen in
niet-financiële ondernemingen wordt gevoerd. In grote lijnen houdt dit
beleid het volgende in.

Een verklaring van geen bezwaar voor een deelneming in een
niet-financiële onderneming zal in de regel worden verleend ingeval de
desbetreffende deelneming:

a. een minderheidsdeelneming is;
b. ten tijde van de aanvraag een bedrag van 4 miljoen niet te boven

gaat;
c. voor een termijn van in beginsel ten hoogste vijf jaar wordt

gehouden (verlenging tot 10 jaar is mogelijk); en
d. tezamen met andere dergelijke deelnemingen niet meer dan 20

procent van het toetsingsvermogen van de kredietinstelling bedraagt.
Een verklaring van geen bezwaar voor een deelneming in een

niet-financiële onderneming wordt in de regel tevens verleend ingeval
het een deelneming in een onderneming met een zogenaamd
para-bancair1 karakter dan wel een deelneming voortkomend uit vastge–
lopen kredietverlening betreft.

Het «in de regel»-karakter van dit wgb-afgiftebeleid mag niet zo
worden uitgelegd dat deelnemingen die niet aan de voorwaarden
voldoen a priori verboden zijn. In voorkomend geval worden met name
ook wgb's afgegeven voor deelnemingen die een meerderheidsbelang
vertegenwoordigen en/of die meer dan 4 miljoen bedragen.

Overigens is het wel zo dat een deelneming ten tijde van de aanvraag
in beginsel niet een bedrag overeenkomend met 5 procent van het
toetsingsvermogen van een kredietmstellmg te boven mag gaan.

Naar aanleiding van hun constatering dat «banque d'affaires»-activi-
teiten van kredietinstellingen oen zekere bescherming aan onderne–
mingen bieden, vroegen de leden van de fractie van de PvdA naar stand
van zaken met betrekking tot de discussie omtrent beschermingscon–
structies.

Ondergetekende heeft in zijn brief van 27 mei 1992 gemeld dat de
Vereniging voor de Effectenhandel (VvdE) en de Vereniging van Effecten
Uitgevende Ondernemingen (VEUO) er in geslaagd zijn een compromis
inzake beschermingsconstructies te bereiken. Inmiddels is het overleg
tussen de VvdE en de VEUO over de exacte tekst van het compromis op
31 augustus jl. afgerond. Bijlage X van het fondsenreglement is op
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1 oktober 1992 van kracht geworden. Op het communautaire niveau lijkt
de discussie vooralsnog stil te liggen.

De leden van de PvdA-fractie wezen op een interview met de heer
W.E. Scherpenhuijsen Rom (Onderneming van 30 juni 1992) waarin deze
met betrekking tot het onderwerp «industriebeleid van banken» stelt: «Ik
vind het op zichzelf een normale zaak dat een bank een bemiddelende rol
speelt als het in één van de bedrijven in (een) branche slecht gaat. Dat ze
oplossingen zoekt in overleg met branchegenoten waar ze ook belangen
heeft. Maar meer dan een adviserende rol kan dat nauwelijks zijn». Deze
leden vroegen of ondergetekende het met deze opvatting eens is.

Het lijkt ondergetekende inderdaad voor de hand te liggen dat ingeval
een onderneming in de problemen verkeert de huisbankier, financier of
willekeurig elke andere adviseur van die onderneming in de bemidde
lende/adviserende sfeer onder andere een oplossing zal proberen te
vinden in overleg c.q. met behulp van branchegenoten van die onder–
neming.

De leden van de fractie van D66 wezen op de relatie tussen de grote
concentratiegraad in de financiële sector in Nederland en de mogelijk–
heden om industriepolitiek te voeren. Zij meenden dat deze concentratie
de mogelijkheden voor de banken vergroot om een industriepolitiek te
voeren. Deze leden vroegen of ondergetekende dit een gewenste ontwik
keling vindt.

In reactie hierop merkt ondergetekende dat naar zijn mening de
banken in Nederland geen eigen industriepolitiek voeren.

De leden van de D66-fractie vroegen zich af welke invloed het pas
hoeven aanvragen van een wgb ingeval van een deelneming van een
kredietinstelling in een andere onderneming van 10 procent (was
5 procent) heeft op het gevoerde structuurbeleid inzake deelnemingen
van kredietinstellingen.

De wijziging in artikel 22, eerste lid, onder b, Wtk 1992 ten opzichte
van de het huidige artikel 25, eerste lid, onder b, Wtk 1978 is in zekere
zin te beschouwen als een liberalisatie van genoemd structuurbeleid.
Deelnemingen van kredietinstellingen worden immers pas «later»
wgb-plichtig. Gelet op het huidige wgb-afgiftebeleid (zie hiervoor) zal
de praktische betekenis evenwel gering zijn.

Structuurbeleid bank– en verzekeringswezen
De leden van de fractie van de WD constateerden dat de drie grote

Nederlandse banken tesamen een marktaandeel van 80 procent hebben.
Deze leden vroegen of dat nationaal gezien niet erg hoog is.

Het marktaandeel van de drie grootste kredietinstellingen in Nederland
is, gemeten naar de maatstaf van deze leden, in vergelijking met andere
landen inderdaad relatief hoog; in de verschillende marktsegmenten
heeft dat evenwel niet geleid tot een gebrek aan concurrentie.

De leden van de WD-fractie constateerden ook dat de gesignaleerde
concentratie ertoe leidt dat enkele bestuurders van kredietinstellingen
beschikken over veel kennis omtrent het Nederlandse bedrijfsleven. Deze
leden vroegen of de toezichthouders wel voldoende geëquipeerd zijn om
te voorkomen dat de macht die deze kennis geeft, misbruikt wordt. De
hier sprekende leden verwezen in dat verband ook naar de voordracht
van de directeur van de Bank prof. dr A.H.E.M. Wellink op 7 april 1992.
De leden van fractie van Groen Links stelden een hiermee samenhan–
gende vraag inzake de toenemende belangenverstrengelingen en
–tegenstellingen binnen financiële conglomeraten.

Ter zake wordt verwezen naar het betoog in subparagraaf 5.2 van deze
memorie van antwoord omtrent de integriteit van - de bestuurders van -
kredietinstellingen. Voorts wordt in herinnering geroepen een recente

i HetFinancieeieDagbiadvaniSaprii uitspraak van een Nederlandse bankier waarvan de strekking was dat
1992. bankiers in Nederland in een «glazen huis» leven.'
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De leden van de WD-fractie vroegen zich af of het niet logischer ware
geweest wanneer er zich grensoverschrijdende fusies hadden voltrokken.

Juist de hier sprekende leden zullen er begrip voor hebben dat onder–
getekende het afwegmgsproces rondom strategische keuzes als fusies
en overnames aan de betrokken instellingen zelf laat.

De leden van de fractie van de WD vroegen of gesteld mag worden
dat aan het fusieproces in Nederland een eind is gekomen

De door deze leden ingenomen stelling zou ondergetekende niet
onverkort durven overnemen. Gelet op de continu veranderende markt–
omstandigheden waarmee kredietinstellingen en verzekeringsmaatschap–
pijen worden geconfronteerd, zullen deze instellmgen ook in de toekomst
telkens opnieuw tot strategische afwegingen en besluiten worden
gedwongen. Fusies en overnames, zowel intra– als intersectorieel, zijn
daarbij, zo leert de praktijk, terugkerende opties.

In dat verband stelden zij de vraag of ondergetekende het voor
mogelijk houdt dat aan een fusie van twee van de drie gevormde conglo–
meraten nog toestemming wordt verleend.

Ondergetekende is hierop reeds ingegaan in zijn brief van 29 juni 1992
waarin hij aangeeft een concrete aanvraag voor het samengaan van twee
grote financiële partijen in het licht van de dan geldende omstandig–
heden en op eigen merites zal beoordelen.

De leden van de D66-fractie vroegen zich af hoe het structuurbeleid
dat op basis van de Wet toezicht kredietwezen wordt gevoerd, zich
verhoudt tot de Wet economische mededinging en het communautaire
mededingingsbeleid. Deze leden meenden tevens dat het van groot
belang is dat in het nog prille stadium van de totstandkoming van de
interne markt een stringent mededingingsbeleid ten aanzien van de
fmanciële sector wordt gevoerd.

De toetsing in het kader van de Wet toezicht kredietwezen, de Wet
economische mededinging en het mededingingsregels van de Gemeen–
schap vindt steeds zelfstandig plaats door de daarvoor aangewezen
instanties door toetsmg aan de specifiek geldende beoordelingscriteria in
de onderscheidenlijke regelingen. Naar mag worden aangenomen zullen
bedoelde autoriteiten het stadium waarin de totstandkoming van de
interne markt zich daadwerkelijk bevindt, in voorkomend geval bij hun
beoordeling betrekken. Ondergetekende heeft in zijn eerdergenoemde
brief van 29 juni 1992 reeds aangegeven dat te zullen doen.

De leden van de fractie van Groen Links vroegen of ondergetekende de
mening deelt dat de liberalisatie van het structuurbeleid bank– en verze–
keringswezen vooral is ingegeven door internationale concurrentiever–
houdingen en het beleid ter zake van andere landen.

Als bekend hebben de internationale concurrentieverhoudingen en de
situatie in andere landen een rol gespeeld in de overwegingen die aan de
liberalisatie van het structuurbeleid bank– en verzekeringswezen ten
grondslag liggen. Dienaangaande wordt in het bijzonder verwezen naar
paragraaf 3 (plus de bijlage) van het «Memorandum inzake het per
1 januari 1990 te voeren structuurbeleid».1

Holdings van groepen waar kredietinstellingen deel van uitmaken
Deze leden van de FVdA-fractie vroegen naar de wijze waarop toezicht

wordt uitgeoefend op holdingmaatschappijen die zowel kredietinstel–
lingen als andere ondernemingen onder zich hebben.

Allereerst moet worden vooropgesteld dat holdingmaatschappijen (van
kredietinstellingen) als zodanig zelf niet onder toezicht staan op een
wijze zoals kredietinstellingen onder toezicht staan. Wel is het zo dat
dergelijke holdingmaatschappijen in hun hoedanigheid van houder van
een gekwalificeerde deelneming in een kredietinstelling (zie artikel 23

' Kamerstukken ii, vergaderjaar 1988-1989, Wtk 1992) bij het toezicht op de desbetreffende kredietinstelling worden
20 800 hfdst. IXB. nr. 61. betrokken [MvT5.82, 5.83 en 5.84]. De wijze waarop daar invulling aan
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1 Hier wordt geabstraheerd van de situatie
waarin de holding zelf een ondertoezicht–
staande kredietinstelling is.
2 Met «financiële instelling» wordt gedoeld
op een financiële instelling als gedefinieerd
in artikel 1, eerste lid, onder c, Wtk 1992.
Voor de goede orde zij opgemerkt dat een
verzekenngsmaatschappij niet binnen deze
definitie valt.
3 Deze omschrijving is ontleend aan artikel
1, derde gedachtenstreepje , van de nieuwe
Geconsolideerd-toezichtrichtlijn.
4 Deze omschrijving is ontleend aan artikel
1, vierde gedachtenstreepje , van de nieuwe
Geconsolideerd-toezichtrichtlijn.
* Deze omschrijving is ontleend aan de
paragrafen 1.2 en 1.2 van het Protocol.

wordt gegeven, verschilt naargelang het karakter van het concern
waarvan de holdingmaatschappij aan het hoofd staat. Op deze plaats
worden drie categorieën van holdings1 onderscheiden:

een financiële holding is een holding waarvan de dochteronderne–
mingen uitsluitend of hoofdzakelijk kredietinstellingen of financiële instel–
lingen2 zijn, en waarvan ten minste één dochteronderneming een kredie–
tinstelling is;3

een gemengde holding is een holding die niet een financiële holding is
en die onder haar dochterondernemingen ten minste één kredietinstelling
telt;4 en

een bank-/verzekeringsholding is een gemengde holding welke aan het
hoofd staat van een groep waarvan bancaire en verzekeringsactiviteiten
in het totaal bezien een aanzienlijk belang uitmaken en waartoe ten
minste één kredietinstelling en één verzekeringsmaatschappij behoren.5

leder van deze categorieën van holdings wordt op eigen wijze bij het
toezicht op de desbetreffende kredietinstelling betrokken. Voor de
bank-/verzekeringsholding geschiedt dat als bekend op grond van het in
het Protocol bepaalde. Met betrekking tot de financiële en de gemengde
holding wordt hier volstaan met te verwijzen naar subparagraaf 8.4
respectievelijk 8.5 van onderhavige memorie, waar een en ander uitge–
breid aan de orde komt.

Hiermee verband houdend vroegen de leden van de fractie van de WD
of een bank-/verzekeringsholding zich niet gemakkelijk aan het toezicht
van de Bank en de Verzekeringskamer kan onttrekken.

Met dezelfde aantekening als hierboven dat er geen toezicht op
holdings als zodanig wordt uitgeoefend, wijst ondergetekende erop dat
de holding van een bank-/verzekeringsconcern altijd een wgb ex artikel
25 Wtk 1978 (artikel 23 Wtk 1992) en een wgb ex artikel 81 Wtv dient
te hebben. Aangezien de holding conform het Protocol moet voldoen aan
de in de vvgb's opgenomen voorwaarden, wordt de holding op deze
wijze bij het toezicht op de van het concern deel uitmakende kredietin–
stellingen respectievelijk verzekeringsmaatschappijen betrokken.

Protocol
De leden van de PvdA-fractie vroegen voorts of het door de Bank en

de Verzekeringskamer overeengekomen Protocol werkt en of het
Protocol wettelijk kan worden vastgelegd. De leden van de fractie van de
WD bepleitten een wettelijke regeling.

Met betrekking tot de werking van het Protocol wordt het volgende
opgemerkt. Alle sedert de liberalisatie per 1 januari 1990 van het struc–
tuurbeleid bank– en verzekeringswezen aangevraagde wgb's voor
deelnemingen tussen, of het samengaan van banken en verzekeraars zijn
verleend met inachtneming van het Protocol. Dit betekent onder meer
dat de Bank en de Verzekeringskamer telkens een gezamenlijk advies aan
de minister van Financiën hebben uitgebracht en dat aan de desbetref–
fende wgb's de door het Protocol voorgeschreven voorwaarden zijn
verbonden. Voorts hebben de in het Protocol voorziene rapportages
omtrent de financiële positie van en verhoudingen binnen de verschil–
lende bank-/verzekeringsconcerns plaatsgevonden. Aldus meent onder–
getekende te kunnen concluderen dat het Protocol werkt zoals dat
voorzien werd. Dat neemt niet weg dat er voor moet worden gezorgd dat
het Protocol in de pas blijft lopen met de voortschrijdende ontwikke–
lingen en inzichten ter zake. Om die reden heeft ondergetekende de Bank
en de Verzekeringskamer onlangs verzocht de ervaringen met het
Protocol te evalueren.

De vraag of het Protocol wettelijk kan worden vastgelegd, is ook door
de Raad van State opgeworpen. Daarop heeft ondergetekende geant–
woord thans geen noodzaak te zien om de inhoud van het Protocol
wettelijk vast te leggen. Voor de daaraan ten grondslag liggende overwe–
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gingen wordt verwezen naar punt 3e. uit het nader rapport. Wel is het
overigens zo dat de wettelijke basis voor het Protocol in de Wet toezicht
kredietwezen 1992 is verbreed. Via de nota van wijziging wordt hieraan
nog eens uitbreiding gegeven door in artikel 2 Wtk 1992 in een nieuw
artikellid een samenwerkingbepaling op te nemen.

Ondergetekende voegt daar nog aan toe dat het Protocol een zodanige
vorm heeft dat eenvoudig op voortschrijdende ontwikkelingen en
inzichten kan worden ingespeeld.

Daarnaast wijst ondergetekende erop dat de internationale discussie
en gedachtenvorming omtrent de vraag hoe het best toezicht kan
worden gehouden op kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen
die deel uitmaken van een geïntegreerd bank-/verzekeringsconcern nog
slechts onlangs werkelijk is begonnen. Met het oog daarop acht onder–
getekende het niet verstandig om thans met een wettelijke regeling op
de uitkomsten van die discussie vooruit te lopen.

De leden van de WD-fractie vroegen in het bijzonder of de in het
Protocol neergelegde afspraak om wederzijds relevante informatie uit te
wisselen voldoende is.

Vooropgesteld zij dat het Protocol meer inhoudt dan alleen het
scheppen van een kader om informatie-uitwisseling tussen de Bank en
de Verzekeringskamer mogelijk te maken. Met name is relevant dat
ingevolge het Protocol aan wgb's voorwaarden worden verbonden
waardoor de Bank en de Verzekeringskamer in staat zijn, de concernom–
geving van de kredietinstelling respectievehjk verzekeringsmaatschappij
waarop zij toezicht houden bij dat toezicht te betrekken Aldus zijn Bank
en Verzekeringskamer in staat eventuele bedreigingen vanuit de concern–
omgeving voor de ondertoezichtstaande instellingen te onderkennen en
waar nodig met de hun ter beschikkmg staande middelen preventieve
maatregelen bij die onder toezicht staande instellingen te nemen.

In dit verband vroegen de leden van de WD-fractie of iets meer te
zeggen is over Canada en Denemarken waar het toezicht op
bank-/verzekeringsconcerns op een geïntegreerde basis wordt uitge–
oefend.

In de genoemde landen is het inderdaad zo dat het toezicht op krediet–
instellingen en op verzekeringsmaatschappijen aan één en dezelfde
toezichthoudende autoriteit is opgedragen. Het betreft de Office of the
Superintendant of Financial Institutions in Canada en de (onder het
ministerie van industrie ressorterende) Finanstilsynet in Denemarken.
Ingeval van een bank-/verzekeringsconcern kan dan worden gesproken
van een geïntegreerd toezicht in de zin dat er maar èén toezichthouder
is. Voor zover bekend kan er in beide landen niet worden gesproken van
een geïntegreerd toezicht in de zin van nieuwe geïntegreerde toezicht–
normen en –instrumenten. (Anderszins is wel bekend dat in Canada
tussen provincies en federale overheid nog sprake is van een zekere
verdeling van toezichttaken op individuele financiële sectoren.)

De hier aan het woord zijnde leden stelden voorts dat het toezicht in
internationaal opzicht op het grote internationale verzekeringswezen nog
nauwelijks vorm heeft gekregen, mede door het ontbreken van een
«Bazels Comité» dat minimum standaarden hanteert voor het toezicht
van internationale verzekeringsconglomeraten.

Net als het toezicht op het bankwezen is het toezicht op het verzeke–
ringswezen in vérgaande mate geharmoniseerd door middel van
EG-richtlijnen. Dit betekent dat in alle Lid-Staten ten minste bepaalde
minimum standaarden gelden waaraan verzekeraars dienen te voldoen.
Nog onlangs is de Derde coördinatierichtlijn schadeverzekering vastge–
steld en is een gemeenschappelijk standpunt bereikt ten aanzien van de
Derde coördinatierichtlijn levensverzekering. Met de implementatie van
deze Richtlijnen zal de interne markt voor verzekeringen voltooid zijn. De
situatie in het verzekeringswezen is in dat opzicht, voor wat betreft de
Gemeenschap, geheel vergelijkbaar met de situatie in het bankwezen.
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1 Daarbij dient niet uit het oog te worden
verloren dat voor de verkrijging van een
vvgb alleen in aanmerking komen combi–
naties waarin het bankbedrijf en het verze–
keringsbedrijf in gescheiden jundische
entiteiten wordt uitgeoefend.
2 Een vergelijkbare mogelijkheid zal in de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf worden
opgenomen.

Voor de uitvoering van de verzekeringsrichtlijnen worden door de
verzekeringstoezichthouders verdere afspraken gemaakt. Dit gebeurt
onder andere via de Conferentie van EEG-toezichthouders. Daarnaast is
er het Comité voor het Verzekeringswezen, vergelijkbaar met het
Raadgevend Comité voor het Bankwezen, dat de Europese Commissie
bijstaat bij de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden die de
Commissie op verzekeringsgebied zijn verleend en dat een adviserende
taak heeft met betrekking tot de toepassing van de verzekeringsrïcht–
lijnen en de voorbereiding van nieuwe voorstellen op dat gebied

De leden van de WD-fractie vervolgden met de vraag of ondergete–
kende zich er wel van bewust was dat de nationale fusies tussen banken
en verzekeraars zijn toegestaan zonder dat er van een adequaat toezicht
sprake is. Elders maakten deze leden er gewag van te betwijfelen of het
bankentoezicht zoals dat op basis van de Wet toezicht kredietwezen
1978/1992 wordt uitgeoefend wel is toegesneden op de situatie dat een
kredietinstelling deel uitmaakt van een bank-/verzekeringsconcern. Ook
de leden van de fractie van Groen Links uitten een vergelijkbare twijfel.

De suggestie die in deze vraagstelling ligt, wil ondergetekende stellig
tegenspreken. In de eerste plaats dient voor de combinatie (moeder/
dochter-constructie of holding-constructie) als zodanig een wgb ex
artikel 25 Wtk 1978 (artikel 23 Wtk 1992) en een wgb ex artikel 81 Wtv
te worden verkregen. Dit betekent dat door de Bank, de Verzekerings–
kamer en de minister van Financiën het samengaan op de in de
genoemde wetten neergelegde beoordelingscriteria wordt getoetst.1 In
de tweede plaats laat het vormen van een combinatie onverlet dat op de
afzonderlijke kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen
ongewijzigd het integrale Wtk– respectievelijk Wtv-toezicht wordt uitge–
oefend. Naast het feit dat die kredietinstellingen en verzekeringsmaat–
schappijen gewoon aan de toezichtnormen moeten blijven voldoen, is het
ook zo dat de Bank respectievelijk de Verzekeringskamer ieder over hun
toezichtsverantwoordelijkheden en –bevoegdheden (blijven) beschikken
en dus in voorkomend geval bij een kredietinstelling respectievelijk verze–
keringsmaatschappij kunnen ingrijpen. In de derde plaats dient de top
(moeder/holding) van de combinatie te voldoen aan conform het
Protocol via de wgb opgelegde voorwaarden. (In dit verband wordt
ovengens ook verwezen naar de uiteenzetting in de subparagrafen 8.5 en
8.6 inzake de nieuwe Geconsolideerd-toezichtrichtlijn.)

De leden van de D66-fractie vroegen op welke wijze in andere
Lid-Staten van de Gemeenschap het toezicht op concerns waarvan zowel
verzekeringsmaatschappijen als kredietinstellingen deel uitmaken, is
geregeld.

Voor zover ondergetekende bekend, bestaat er in andere Lid-Staten
van de Gemeenschap geen toezicht dat (direct) aangrijpt op dergelijke
concerns als geheel. Naar mag worden aangenomen zal waar nodig
overleg (kunnen) plaatsvinden tussen de verschillende bij zo'n concern
betrokken toezichthouders op kredietinstellingen, verzekeringsmaat–
schappijen en eventuele andere financiële instellingen. (Ook hierwordt
verwezen naar de subparagrafen 8.5 en 8.6.) De Tweede coördinatie–
richtlijn en de Wet toezicht kredietwezen 1992 voorzien in de
mogelijkheid tot uitwisseling van informatie tussen toezichthouders op
verschillende soorten financiële instellingen, met mbegrip van verzeke–
ringsmaatschappijen.2 Alleen België kent een Protocol zoals dat in
Nederland tussen de Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer is
gesloten.

5.9 Geheimhouding en informatie-uitwisseling

De leden van de CDA-fractie stelden vast dat in artikel 60, tweede lid.
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Wtk 1992 door middel van een verwijzing naar de in artikel 61 Wtk 1992
genoemde buitenlandse instanties de reikwijdte van de geheimhoudings–
plicht is uitgebreid tot de gegevens en inlichtingen die in internationaal
verband worden verkregen. Zij stelden daarbij de vraag in hoeverre in
deze geheimhoudingsplicht ook de kennis is begrepen van het legali–
seren van grijs dan wel zwart geld.

Artikel 60 Wtk 1992 strekt er inderdaad toe dat ook gegevens die
worden verkregen van instanties die in artikel 61 Wtk 1992 zijn
genoemd, vallen onder de geheimhoudingsplicht. Zo'n bepaling is
noodzakelijk omdat het hierbij in het algemeen zal gaan om gegevens of
inlichtingen die bij de desbetreffende instantie ook vallen onder eeri
geheimhoudingsbepaling. Derhalve zal de desbetreffende instantie
gegevens of inlichtingen alleen aan een andere toezichthoudende
instantie mogen verstrekken indien onder meer de geheimhouding van
deze gegevens of inlichtingen bij de ontvangende instantie in voldoende
mate is gewaarborgd.

Indien bij de uitoefening van de door deze wet aan de Bank
opgedragen toezichttaken, de Bank over informatie komt te beschikken
die duidt of kan duiden op het witwassen van geld, dan valt ook deze
informatie in beginsel onder de in artikel 60 Wtk 1992 opgenomen
geheimhoudingsplicht. In de Richtlijn van de Raad van 10juni 1991 tot
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen
van geld (91/308/EEG)1 is echter voorzien dat de toezichthoudende
autoriteiten ongevraagd alie feiten melden die zij bij de uitoefening van
hun toezichttaak tegenkomen én die bewijsmateriaal voor het witwassen
van geld kunnen vormen. Met het oog hierop zal in het wetsvoorstel Wet
melding ongebruikelijke transacties aan de Bank, en daarmee in afwijking
van artikel 60 Wtk 1992, de opdracht worden gegeven zulke meldingen
te doen.

De leden van de WD-fractie stelden de vraag in hoeverre de ene
toezichthouder (de Bank, de Verzekeringskamer of de Stichting Toezicht
Effectenverkeer) verplicht is gegevens te verstrekken aan een andere
toezichthouder teneinde het toezicht van die andere toezichthouder
mogelijk te maken.

De artikelen betreffende informatie-uitwisseling in de Wet toezicht
kredietwezen 1992, de Wet toezicht effectenverkeer, de Wet toezicht
beleggingsinstellingen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf zijn c.q.
worden zo ingericht dat de toezichthouder de bij hem aanwezig zijnde
toezichtgegevens mag verstrekken aan een andere toezichthouder mits
aan een aantal randvoorwaarden is voldaan (vide artikel 61 Wtk 1992).
Hij is tot verstrekking echter niet verplicht. De verschillende wetten
stellen het gebruikmaken van deze bevoegdheid tot het verstrekken van
informatie niet afhankelijk van een verzoek van een andere toezicht–
houder. Zo nodig kan een toezichthouder dus ook spontaan tot
verstrekking overgaan, mits natuurlijk aan alle randvoorwaarden is
voldaan. Een wetsvoorstel tot aanpassing van de bovengenoemde wetten
op het punt van de informatie-uitwisseling ligt thans voor advies bij de
Raad van State. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de bankentoezicht–
houders van de Lid-Staten uit hoofde van de verschillende EG-banken–
richtlijnen wel verplichtingen kennen om met elkaar informatie uit te
wisselen [MvT4.57 en 5 116; NR 4r.].

De leden van de fractie van de WD stelden dat de Bank als toezicht–
houder toegang heeft tot bijna alle informatie waarover kredietinstel–
lingen beschikken, dus ook over de persoonsgebonden gegevens van
medewerkers en cliënten. Deze leden wezen er in dit verband op dat de
Wet persoonsregistraties gerespecteerd dient te worden en vroegen op
dit punt om een nadere toelichting.

1 PbEG van 28 juni 1991, nr. L 166, De Wet persoonsregistraties (Wpr) is van toepassing op alle door de
pp. 77-83. kredietinstellingen gehouden registraties. Derhalve worden de daarin
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opgenomen persoonsgebonden gegevens beschermd tegen onder meer
verstrekking aan derden. Ingevolge artikel 11, eerste lid, Wpr kunnen uit
een persoonsregistraties gegevens aan een derde worden verstrekt
indien dit is vereist ingevolge wettelijk voorschrift. Informatie–
verstrekking aan de Bank in het kader van de Wet toezicht kredietwezen
1992 is derhalve niet in strijd met de bepalingen van de Wet persoonsre–
gistraties voor zover de Bank deze gegevens met gebruikmaking van de
haar in de wet toegekende bevoegdheden opvraagt met het oog op haar
toezichttaak.

De geheimhouding van aldus verkregen gegevens door (medewerkers
van) de Bank is geregeld in artikel 60, eerste en tweede lid, Wtk 1992.
Het eerste lid van artikel 60 Wtk 1992 schept een absolute geheimhou–
dingsplicht ten aanzien van gegevens en inlichtingen die in het kader van
de toepassmg van de wet zijn verkregen omtrent afzonderlijke onderne–
mingen of instellingen. Hieronder zijn mede verstaan alle gegevens
betreffende transacties tussen kredietinstellingen en hun cliënten. Het
tweede lid verbiedt bovendien ieder gebruik en iedere bekendmaking van
de aldus verkregen gegevens, anders dan ter uitoefening van de taak
waarvoor de gegevens werden verkregen of ingevolge de Wet toezicht
kredietwezen 1992 vereist. Ingevolge deze bepaling is het wel mogelijk
dat de Bank bepaalde bij het toezicht verkregen gegevens aan de
minister van Financiën verstrekt, doch dan alleen onder de in de vorige
zin genoemde condities. Indien de minister van Financiën dergelijke
gegevens verkrijgt is ook hij gebonden aan de geheimhouding van artikel
60 Wtk 1992.

Ovengens zij opgemerkt dat de door de Bank in het kader van het
toezicht verzamelde informatie zelden op een zodanige wijze wordt
verwerkt dat daaruit bestanden ontstaan die onder de reikwijdte van de
Wet persoonsregistraties zouden vallen. Ingeval dergelijke bestanden wel
ontstaan, worden zij door de Bank conform de Wet persoonsregistraties
gehouden en geregistreerd.

De leden van de SGP-fractie vroegen naar aanleiding van de geheim–
houdingsregeling in artikel 60, tweede lid, Wtk 1992 of de verplichting
tot geheimhouding niet ook dient te gelden voor een ieder die in het
kader van de Wet toezicht kredietwezen 1992 enige taak hééft vervuld.

In antwoord op die vraag zij verwezen naar de laatste alinea van de
toelichting met betrekking tot Hoofdstuk 2. Verkeer tussen burgers en
bestuursorganen bij de eerste aanpassingswet Algemene wet bestuurs–
recht.1

Zoals daar is opgemerkt met betrekking tot de geheimhoudingsbe–
paling van artikel 2.1.5 van het wetsvoorstel voor een Algemene wet
bestuursrecht inmiddels artikel 2:5 van die wet (Stb. 1992, 315), en de
toen reeds in veel wetten voorkomende modelbepaling (zie aanwijzing 73
van de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek), heeft de onderhavige
geheimhoudingsbepaling, die op dit punt met die modelbepaling
overeenkomt, niet alleen gelding voor het moment waarop iemand bij de
uitvoering van een wet is betrokken maar ook voor latere momenten.

5.10 Betrekkingen met derde landen

De leden van de fractie van de WD vroegen of er ooit van de thans
geldende mogelijkheden gebruikt is gemaakt om wederkerigheidsmaatre–
gelen jegens (nieuwe) kredietinstellingen uit een bepaalde Staat te
nemen.

In antwoord hierop kan ondergetekende berichten dat nimmer van de
in artikel 7, tweede lid, Wtk 1978 geboden mogelijkheid om wederkerig–
heidsmaatregelen te nemen gebruik is gemaakt.

1 Kamerstukken i. vergaderjaar 1990-1991, In het verlengde hiervan vroegen de aan het woord zijnde leden
22061, nr. 3, p. 15. waarom in artikel 76 Wtk 1992 een zwaardere regeling inzake wederke–
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righeidsmaatregelen is voorzien dan in de Tweede coördinatierichtlijn is
voorgeschreven.

Ondergetekende deelt de mening niet dat de Wet toezicht krediet–
wezen 1992 een zwaardere reciprociteitsregeling mogelijk zou maken
dan voorzien in de Tweede coördinatierichtlijn, met name niet wanneer
de grotere strengheid van de regeling in de Wet toezicht kredietwezen
1992 zou liggen in de mogelijkheid het aantal te verlenen vergunningen
te beperken. Immers, in de 20ste considerans bij de Tweede coördinatie–
richtlijn is juist sprake van een getalsmatige beperking in het vergunning–
afgiftebeleid. Het bepaalde in artikel 76, eerste tot en met derde lid, Wtk
1992 dient primair om de minister van Financiën het instrument te geven
om, ingeval door de Raad van de Europese Gemeenschappen op basis
van de Tweede coördinatierichtlijn besloten wordt ten opzichte van een
bepaalde Staat wederkerigheidsmaatregelen te nemen, dat besluit in het
kader van de Wet toezicht kredietwezen 1992 te effectueren. Overigens
komt het bepaalde in artikel 76, eerste tot en met zesde lid, Wtk 1992 -
waarbij het bepaalde in het vierde tot en met zesde lid ziet op bijkan–
toren én niet voortvloeit uit de Tweede coördinatierichtlijn - materieel
overeen met de mogelijkheden die door artikel 7, tweede lid, Wtk 1978
worden geboden. Hoewel nimmer van laatstbedoelde bepaling gebruik is
gemaakt, bestaat er geen aanleiding de mogelijkheid als zodanig om
vanuit nationale optiek wederkerigheidsmaatregelen te nemen, te laten
vervallen. Ondergetekende acht het niet uitgesloten dat het in
voorkomend geval wenselijk is om vanuit Nederlands perspectief jegens
een Staat, die niet een Lid-Staat is, wederkerigheidsmaatregelen te
treffen. Alsdan biedt het bepaalde in artikel 76 Wtk 1992 uitkomst.

Deze leden vroegen voorts met betrekking tot welke specifieke Staat
Nederland het aantal aan uit die Staat afkomstige kredietinstellingen zou
willen limiteren. Zij meenden in dit verband dat Nederland toch wars is
van protectionistische tendensen.

Ondergetekende beaamt dat Nederland in de regel protectionistische
maatregelen wil vermijden. Nederland ziet het bepaalde in de artikelen 8
en 9 Tcr en artikel 76 Wtk 1992 dan ook conform de 20ste considerans
bij de Tweede coördinatierichtlijn eerder als een drukmiddel in het inter–
nationale proces om tot een verdere liberalisatie op het gebied van finan–
ciële diensten te komen.

Momenteel heeft Nederland geen Staat op het oog jegens welke
wederkerigheidsmaatregelen ex artikel 76 Wtk 1992 zouden moeten
worden genomen.

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

De leden van de fractie van de PvdA stelden met betrekking tot de
werking van artikel 78 Wtk 1992 enkele vragen. Allereerst vroegen zij
zich af hoe het kan voorkomen dat een onderneming of instelling in
Nederland gelden van het publiek aantrekt zonder dat de minister van
Financiën daarvan op de hoogte is. Voorts vroegen zij waarom er
ontheffing kan worden verleend. Deze leden meenden dat indien gelden
van het publiek worden aangetrokken dit altijd met onmiddellijke ingang
moet worden gestaakt.

Het verbod als geformuleerd in artikel 78, eerste lid, Wtk 1992 is in
beginsel op een ieder van toepassing (behoudens voor zover een wette–
lijke vrijstelling geldt ingevolge het tweede lid). Bij een verbod met een
dergelijke ruime reikwijdte is het niet uit te sluiten dat er gelden van het
publiek worden/zijn aangetrokken zonder dat de minister van Financiën
of de Bank daarvan op de hoogte zijn. Een en ander neemt niet weg dat
departement en Bank alert zijn op eventuele overtredingen van het
verbod en elkaar bij constatering daarvan inlichten. In voorkomend geval

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 665, nr. 6 43



wordt richting de (potentiële) overtreder van het verbod actie onder–
nomen.

Het verbod ex artikel 78, eerste lid, Wtk is niet een absoluut verbod. In
lijn met artikel 42 Wtk 1978 en artikel 3 Tcr is voorzien in de
mogelijkheid vrijstelling of ontheffing te verlenen, indien de belangen die
de wet beoogt te beschermen anderszins voldoende worden beschermd.
Zo is bijvoorbeeld thans het aantrekken van gelden vrijgesteld tegen
uitgifte van effecten waarvoor toelating tot de officiële notering aan een
in één van de üd-Staten gevestigde effectenbeurs is verkregen of zal
worden verkregen. Achterliggende gedachte daarbij is dat alsdan
gewaarborgd is dat het publiek adequaat wordt geïnformeerd omtrent de
financiële positie van de aantrekkende onderneming of instelling alsmede
omtrent de modaliteiten waaronder de gelden ter beschikking worden
gesteld.

Tenslotte spreekt het voor zich dat wanneer handelingen worden
verricht als bedoeld in artikel 78, eerste lid, Wtk 1992 en daarop geen
vrijstelling van toepassing is en daarvoor geen ontheffing kan worden
verkregen, deze handelingen gestaakt zullen moeten worden.

5.12 Collectieve garantieregeling

De leden van de PvdA-fractie vroegen in verband met de collectieve
garantieregeling welk maximum bedrag voor garantie in aanmerking
komt en of dit bedrag ook jaarlijks wordt geïndexeerd.

Het in artikel 44, eerste lid, Wtk 1978 bedoelde «nader te bepalen
maximum» bedraagt thans f40000. De Collectieve Garantieregeling zelf
bepaalt in artikel 5, onder b, dat het maximum-bedrag waarvoor de
regeling dekking biedt eenmaal per drie jaar opnieuw moet worden
vastgesteld. Deze vaststelling wordt door het Uitvoerend Orgaan - zijnde
de Bank– gedaan. Bij de vaststelling van het maximumbedrag baseert
het Uitvoerend Orgaan zich op de ontwikkeling van het door het
Uitvoerend Orgaan te bepalen indexcijfer der lonen. Er is dus van
indexatie sprake. Het maximumbedrag bedroeg op het moment dat de
huidige Collectieve Garantieregeling tot stand kwam f 25 000.

De leden van de PvdA-fractie wezen tevens op een artikel van drs P.
Feenstra in Bank– en Effectenbedrijf (juni 1992) waarin deze stelt dat de
toepassing van het «home country control»-principe bij depositogarantie–
stelsels als nadeel kent dat het publiek in één Lid-Staat met twaalf
verschillende garantieregelingen geconfronteerd kunnen worden. Deze
leden vroegen zich af of daardoor niet het «level playing field»-principe
in het gedrang komt.

De constatering is op zich juist dat de toepassing van het «home
country control»-principe bij depositogarantiestelsels ertoe kan leiden
dat binnen één Lid-Staat verschillende niveau's van bescherming van
crediteuren ontstaan. In het voorstel voor een Depositogarantiestelsel–
richtlijn is evenwel ook het «minimumharmonisatie»-beginsel gehanteerd
door onder meer de minimumomvang van het te garanderen bedrag voor
te schrijven. Niettemin wordt onderkend dat het bestaan van verschil–
lende niveau's van bescherming van crediteuren in één Lid-Staat binnen
redelijk proporties zou moeten blijven. Deze notie wordt dan ook door
Nederland in de discussie omtrent het richtlijnvoorstel ingebracht.

De aan het woord zijnde leden stelden voorts de vraag of de garantie
alleen voor natuurlijke personen of ook voor rechtspersonen dient te
gelden.

De huidige Collectieve Garantieregeling heeft ingevolge artikel 44 Wtk
1978 slechts betrekking de schuldvorderingen van natuurlijke personen,
verenigingen en stichtingen. Achterliggende gedachte van de Collectieve
Garantieregeling is namelijk geweest de «kleinere crediteuren» te
beschermen die in het algemeen niet geacht kunnen worden te
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beschikken over voldoende financieel-economische kennis om de
kwaliteit van een kredietinstelling te kunnen beoordelen. Ook in de Wet
toezicht kredietwezen 1992 is van deze gedachte uitgegaan; de formu–
lering van artikel 80 Wtk 1992 luidt in dit opzicht dan ook hetzelfde als in
artike!44Wtk 1978.

Overigens zij opgemerkt dat de idee dat een depositogarantiestelsel
primair ter bescherming van «kleinere crediteuren» dient, een belangrijk
element is van het Nederlandse standpunt inzake de voorgestelde
Depositogarantiestelsel-richtlijn.

De leden van de fractie van de VVD vroegen hoeveel later de voorge–
stelde Depositogarantiestelsel-richtlijn in de Nederlandse wetgeving zou
worden geïmplementeerd.

Naar verwachting zal de voorgestelde Depositogarantiestelsel–richtlijn
op z'n vroegst in de eerste helft van volgend jaar worden aangenomen.
In het voorstel wordt thans voorzien dat de richtlijn op 1 januari 1994
door de Lid-Staten moet zijn uitgevoerd. Derhalve zal de onderhavige
richtlijn niet eerder dan 1 januari 1994 in de Nederlandse wet– en regel–
geving verwerkt behoeven te zijn.

De leden van de f ractie van de WD merkten op dat voor wat betreft
een bijkantoor van een in andere Lid-Staat gevestigde kredietinstelling
enerzijds het (mogelijk soepelere) Lid-Staat-van-herkomst-toezicht geldt,
terwijl anderzijds op dat bijkantoor het Nederlandse depositogarantie–
stelsel van toepassing is en de Nederlandse kredietinstellingen dus
geacht worden aan het stelsel bij te dragen ingeval het bijkantoor failliet
gaat. In dat zelfde kader wezen de leden van de fractie van D66 op de
waarschuwing van dr J. Koelewijn dat de toezichthouders zich in een
moeilijke positie hebben gemanoeuvreerd omdat de toezichtstelsels en
de depositogarantiestelsels nog niet volledig geharmoniseerd zijn. De
hier aan het woord zijnde leden vroegen om een reactie.

In reactie op hetgeen deze leden naar voren brengen, vestigt onderge–
tekende de aandacht op het volgende.

Het is eerder reeds betoogd dat de toezichtstelsels, –instrumenten en
–normen door de EG-bankenrichtlijnen in verregaande mate zijn gehar–
moniseerd. Daarbij is er met het oog op de interne bankenmarkt voor
gekozen een minimumharmonisatie te bewerkstelligen. Dit is echter wel
een zodanige minimumharmonisatie dat de - toezichthoudende autori–
teiten van de - Lid-Staten het verantwoord achten over te gaan tot het
wederzijds erkennen van elkaars bedrijfseconomisch toezicht (exclusief
het liquiditeitstoezicht) en verleende bankvergunningen.

Voorts is het zo dat binnen de Gemeenschap nog geen harmonisatie
heeft plaatsgevonden van depositogarantiestelsels. Als gezegd wordt
thans in het kader van de Raad een richtlijn ter zake voorbereid. Wel
heeft de Commissie al in 1986 een Aanbeveling tot de Lid-Staten gericht
om te komen tot invoering van depositogarantiestelsels. Deze Aanbe–
veling heeft ertoe geleid dat de meeste Lid-Staten (Portugal en
Griekenland zijn nog niet zover) op dit moment in een of andere vorm
een depositogarantiestelsel kennen. Vooralsnog zal iedere Lid-Staat
blijven verlangen (vergelijk artikel 80 Wtk 1992) dat de aldaar gevestigde
kredietinstellingen en de bijkantoren van in andere Staten gevestigde
kredietinstellingen onder het door die Lid-Staat voorgeschreven deposi–
togarantiestelsel vallen. Aangezien de Tweede coördinatierichtlijn daar
geen verandering in brengt, blijft de bescherming door depositogarantie–
stelsels, met inbegrip van de Nederlandse Collectieve Garantieregeling,
vóór en na 1 januari 1993 ongewijzigd.

De leden van de WD-fractie vroegen zich af of het niet redelijk zou
zijn om in de periode tussen inwerkingtreding van de Wet toezicht
kredietwezen 1992 en van de Depositogarantiestelsel-richtlijn met
betrekking tot de Collectieve Garantieregeling alvast het «home country
control»-principe toe te passen. De leden van de fractie van de PvdA
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stelden onder verwijzing naar een artikel van D. Schoenmaker (Econo–
misch Statistische Berichten van 15 juli 1992) een vraag met gelijke
strekking.

Deze suggestie houdt geen rekening met het feit dat de depositoga–
rantiestelsels in de verschillende Lid-Staten niet hetzelfde niveau van
bescherming bieden, in sommige Lid-Staten (waaronder Nederland)
geen betrekking hebben op in het buitenland gevestigde bijkantoren en
dat er in twee Lid-Staten nog geen depositogarantiestelse! bestaat. Dit
betekent dat het nu reeds in het algemeen toepassen van het «home
country control»-principe ertoe zou leiden dat crediteuren van Neder–
landse bijkantoren van in bepaalde andere Lid-Staten gevestigde krediet–
instellingen niet of naar Nederlandse maatstaven onvoldoende zouden
zijn beschermd. Een dergelijke situatie zou vanuit een oogpunt van credi–
teurenbescherming een stap achteruit zijn ten opzichte van de huidige
situatie. Ondergetekende acht dat niet wenselijk. Op deze plaats wordt er
evenwel op gewezen dat artikel 80, derde lid, Wtk 1992 wel de
mogelijkheid biedt om het «home country control»-principe op een in
Nederland gevestigd bijkantoor van een instelling uit een andere
Lid-Staat toe te passen. Voorwaarde daarvoor is dan dat het bijkantoor
onder de in de Lid-Staat van herkomst geldende depositogarantiere–
geling valt en dat deze regeling een naar Nederlandse maatstaven
voldoende bescherming biedt.

5.13 Voorkomen van misbruik van voorwetenschap

De leden van de WD-fractie vroegen naar de hoofdlijnen van de door
de Nederlandse Vereniging van Banken uitgegeven gedragscode inzake
misbruik van voorkennis. De leden vroegen voorts naar de praktijk van de
«chinese walls».

De gedragscode komt er in de kern op neer dat leden van de NVB
verplicht zijn een fysieke of ten minste duidelijke procedurele scheiding
aan te brengen tussen krediet–, emissie– en effectenbemiddelingsbedrijf.
De cliënten moeten van het bestaan van «chinese walls» op de hoogte
worden gesteld. Voorts dient een zogenaamde «compliance officer» te
worden aangesteld die toeziet op de naleving van degelijke gedrags–
codes en aanbevelingen inzake de organisatie en de interne regelgeving
kan doen. Personen in dienst van een lid van de NVB dienen zorgvuldig
met koersgevoelige informatie om te gaan, en de «compliance officer»
alle voor de handhaving van de gedragscode noodzakelijke informatie te
verschaffen.

De meeste individuele kredietinstellingen kennen overigens al geruime
tijd interne regelingen inzake «chinese walls». Aan de naleving daarvan
wordt, zo is begrepen, nauwgezet de hand gehouden en worden regel–
matig controles uitgeoefend. Het moge voor zich spreken dat het
bestaan van een wettelijke regeling omtrent misbruik voorwetenschap de
wenselijkheid en noodzakelijkheid van dergelijke regelingen onderstreept.

Overigens zij verwezen naar de uiteenzetting in subparagraaf 5.2
omtrent de integriteit van - de bestuurders van - kredietinstellingen.

ARTIKELSGEWIJS

6 Nadere toelichting op diverse artikelen

Artikel 6

De leden van de PvdA-fractie stelden met betrekking tot de zinsnede in
artikel 6 Wtk 1992 «tenzij in de vergunning anders is bepaald» de vraag
aan welke uitzonderingen wordt gedacht.
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Als gezegd zal van de onderhavige bepaling slechts bij hoge uitzon–
dering gebruik worden gemaakt, aangezien de Nederlandse toezichtwet–
geving uitgaat van het model van «de universele bank» - een bank welke
in beginsel alle bancaire activiteiten verricht [MvT 9.5]. Het is evenwel
denkbaar dat de Bank in voorkomend geval een kredietinstelling (in spe)
onvoldoende geëquipeerd acht om één of meerdere van de eerderbe–
doelde werkzaamheden te verrichten. Alsdan zou artikel 6 Wtk 1992
uitkomst bieden. Bedoelde bepaling biedt namelijk de mogelijkheid van
een meer genuanceerde toepassing van bepaalde vergunningvereisten.
Daarbij kan worden gedacht aan een meer toegesneden toetsing van het
programma van werkzaamheden en de administratieve organisatie van
een vergunning-aanvragende instelling, indien deze instelling een aantal
specifieke bancaire werkzaamheden, zoals opgesomd in de bijlage bij de
Tweede coördinatierichtlijn, niet zal uitoefenen.

Artikel 14

De leden van de PvdA vroegen met betrekking tot artikel 14 Wtk 1992
bij welke bepaling het in de memorie van toelichting vermelde bedrag
van f 100 000 een rol speelt.

Het bedrag van f 100 000 houdt verband met artikel 14, vijfde lid, Wtk
1992 dat in de plaats is gekomen van artikel 6, vierde lid, Wtk 1978.
Artikel 6, vierde lid, eerste volzin, Wtk 1978 luidt namelijk: «De onder–
neming of instelling is alsdan (namelijk als de intrekking van de
vergunning onherroepelijk is geworden) gehouden alle lopende overeen–
komsten betreffende bedrijfsmatig van derden verkregen gelden
beneden het in artikel 42 (Wtk 1978) bedoelde bedrag zo spoedig
mogelijk op te zeggen en binnen een door de Bank te bepalen termijn af
te wikkelen». Het in artikel 42 Wtk 1978 bedoelde bedrag is f 100000.
Overigens zij opgemerkt dat een dergelijk bedrag in de Wet toezicht
kredietwezen 1992 niet meer wordt gehanteerd.

Artikel 50

De leden van de fractie van de PvdA vroegen om een indicatie van de
aantallen instellingen die in het register zullen voorkomen en hoe de
verdeling is over de in artikel 50, tweede lid, Wtk 1992 genoemde
categorieën.

Onderstaande cijfers geven een voorlopige indicatie van de aantallen
in te schrijven instellingen. Ten aanzien van de afdeling IV wordt
opgemerkt dat het gaat om kredietinstellingen uit andere Lid-Staten die
ingevolge artikel 30 Wtk 1992 grensoverschrijdend in Nederland gelden
van het publiek ter beschikking mogen verkrijgen. Een schatting naar het
aantal in deze afdeling in te schrijven instellingen is niet mogelijk. Voorts
wordt aangetekend dat cijfers ontbreken ten aanzien van afdelingen V, VI
en VII, aangezien dit nieuwe categorieën geregistreerde instellingen zijn,
waarvan bovendien zeer onzeker is hoeveel instellingen zullen kiezen
voor de mogelijkheden geboden in de artikelen 44, 48 en 49 Wtk 1992.

Afdeling I : Kredietinstellingen ingevolge artikel 5 Wtk 1992 onder
toezicht geplaatst

onderafdeling 1: Algemene banken (83)
onderafdeling 2: Centrale kredietinstellingen (1)
onderafdeling 3: Kredietinstellingen aangesloten bij
een centrale kredietinstelling (730)
onderafdeling 4: Effecteninstellingen (20)
onderafdeling 5: Spaarbanken (46)
onderafdeling 6: Hypotheekbanken (6)
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Afdeling II : Kredietinstellingen ingevolge artikel 36 Wtk 1992 onder
toezicht geplaatst (10)

Afdeling III : Kredietinstellingen ingevolge artikel 29 Wtk 1992 toege–
laten (10)

Afdeling IV : Kredietinstellingen die op grond van artikel 30 Wtk 1992
opvorderbare gelden mogen aantrekken

Afdeling V : Financiële instellingen ingevolge artikel 44 Wtk 1992
onder toezicht geplaatst

Afdeling VI : Financiële instellingen ingevolge artikel 48 Wtk 1992
toegelaten

Afdeling VII : Financiële instellingen ingevolge artikel 49 Wtk 1992
toegelaten.

De leden van de PvdA-fractie stelden voorts de vraag aan welke
instanties wordt gedacht indien de Bank gebruik maakt van de
mogelijkheid het houden van het register elders onder te brengen.

De Bank is voornemens overeenkomstig de huidige praktijk het feitelijk
bijhouden van onderafdeling 3 van Afdeling I van het register onder te
brengen bij Rabobank Nederland. De uiteindelijke verantwoordelijkheid
voor bedoeld onderdeel van het register blijft uiteraard bij de Bank
berusten.

Artikel 81

De leden van de fractie van D66 vroegen inzake het bepaalde in artikel
81 Wtk 1992 omtrent een minimumconditieregeling naar de reden om,
in afwijking van de regeling in het huidige artikel 45 Wtk 1978, via een
koninklijk besluit in te grijpen.

Zoals reeds uiteengezet in punt 4v. van het nader rapport is de vorm
van een koninklijk besluit gekozen in plaats van het algemeen verbindend
verklaren van een ondernemersafspraak, om te voorkomen dat er sprake
is van strijd met bestaande jurisprudentie van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen.

Naar het oordeel van de ondergetekende is het handhaven van de
solvabiliteit van het bankwezen in het algemeen een belang dat ook
communautair gezien beschermenswaardig is. Wanneer een ingrijpen
van de overheid beperkt blijft tot gevallen waarin er daadwerkelijk sprake
is van een gevaar voor de solvabiliteit van het bankwezen in het
algemeen, zal er naar het oordeel van ondergetekende geen sprake zijn
van strijd met de Europese regels.

Artikel 82

De leden van de FvdA-fractie vroegen of de kosten die zijn verbonden
aan de uitvoering van deze wet en de krachtens deze wet genomen
besluiten ook daadwerkelijk, zoals dat ook bij andere toezichthouders
gebruikelijk is, op de betrokken ondernemingen en instellingen zullen
worden verhaald.

Met betrekking tot het eventueel verhalen van kosten verwijst onderge–
tekende naar de memorie van toelichting waar is gesteld dat op dit
moment niet de intentie bestaat om de kosten van de uitoefening van het
toezicht ingevolge de Wet toezicht kredietwezen 1992 aan de bedrijfstak
door te berekenen [MvT 7.2]. Daarbij is evenwel aangetekend dat er
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vanuit wordt gegaan dat slechts een beperkt aantal financiële instellingen
ingevolge de artikelen 43 en 44 Wtk 1992 van de mogelijkheid gebruik
zal maken zich onder toezicht te stellen. Mocht deze inschatting te
zijnertijd onjuist blijken te zijn, dan biedt de wet bijvoorbeeld de
mogelijkheid voor die instellingen een doorberekening van toezichtkosten
te introduceren [MvT7.4].

Artikel 86

De leden van de fractie van de PvdA 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. Zij merkten daarbij op dat de noodzaak van herziening van de
Wet toezicht kredietwezen 1978 ook een aspect kent van algemeen
belang en consumentenbelang, hetgeen bij de toelichting zou moeten
worden betrokken.

In antwoord op die vraag en ter aanvulling van het gestelde in het
nader rapport onder punt 4w. en in de memorie van toelichting in alinea
9.53, zij opgemerkt dat zowel de Wet toezicht kredietwezen 1978 als de
Wet toezicht kredietwezen 1992 inderdaad aspecten van algemeen
belang en van consumentenbescherming kennen. Samen met de andere
van beiang zijnde aspecten hebben deze geleid tot een samenstel van
voorschriften, bevoegdheden en verplichtingen waarmee de doelstel–
lingen van de wet kunnen worden verwezenlijkt.

Overigens zal het bepaalde bij de artikelen 74 en 75 van de Wet
administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie komen te vervallen bij de
wijziging van die wet als voorzien in het wetsvoorstel Voltooiïng eerste
fase herziening rechterlijke organisatie. Voor de redenen daarvoor zij
verwezen naar de memorie van toelichting bij dat wetsvoorstel.1 Ook om
die reden heeft het geen zin in de Wet toezicht kredietwezen 1992 nog
een verwijzing naar die artikelen van de Wet administratieve rechtspraak
bedrijfsorganisatie op te nemen.

De leden van de WD-fractie vroegen of er tegenover de discretionaire
bevoegdheden van de Bank een goede administratieve beroepsprocedure
bestaat. Met name wezen zij op de bevoegdheden in het kader van
artikel 13 Wtk 1992.

Zowel het geven van een aanwijzing ingevolge artikel 13 als het
intrekken van een vergunning ingevolge artikel 14 is een besluit dat op
grond van de Wet toezicht kredietwezen 1992 is genomen en waarvan
ingevolge artikel 86 beroep openstaat bij het College van Beroep voor
het bedrijfsleven. Artikel 86 Wtk 1992 en de Wet administratieve recht–
spraak bedrijfsorganisatie waarborgen een goede administratieve
beroepsprocedure.

TOELICHTING BIJ DE NOTA VAN WIJZIGING

7 Aanleiding

Op een aantal punten is het naar de mening van ondergetekende
noodzakelijk het voorstel voor de Wet toezicht kredietwezen 1992 aan te
passen. Deze aanpassingen hebben met name betrekking op:

- de implementatie van de Richtlijn van de Raad van 6 april 1992
inzake het toezicht op kredietinstellingen op geconsolideerde basis
(92/30/EEG) kortweg Geconsolideerd-toezichtrichtlijn;

- de artikelen 35 en 42 van het wetsvoorstel die zijn gereserveerd om
mede uitvoering te geven aan de Richtlijn van de Raad van 13 februari
1989 betreffende de verplichtingen inzake openbaarmaking van

1 Kamerstukken II. 1991/1992, 22495, nr. jaarstukken voor in een Lid-Staat gevestigde bijkantoren van kredietin–
3. P– 30. stellingen en financiële instellingen die hun hoofdkantoor buiten deze
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1 PbEG van 16 februari 1989, nr. L 44, pp
40-42.
: Zie Kamerstukken II. 1988-1989, 21 221,
nrs. 1-3.
3 PbEG van 18 juli 1983, nr. L 193, 18-20.
* In Annex A is een uitgebreide transpone–
ringstabel Gtr = = > Wtk 1992 opgenomen.

Lid-Staat hebben (89/117/EEG)1 - kortweg Jaarstukken-bijkantoren–
richtlijn ;

- de latere inwerkingtreding van de eerste tranche van de Algemene
wet bestuursrecht2.

Daarnaast is nog de formulering van een aantal artikelen in het
wetsvoorstel verbeterd.

8 Implementatie van de nieuwe Geconsolideerd-toezichtrichtlijn

8.1 Inleiding

Op 6 april 1992 heeft de Raad van de Europese Gemeenschappen de
Richtlijn inzake het toezicht op kredietinstellingen op geconsolideerde
basis vastgesteld. Deze nieuwe Geconsolideerd-toezichtrichtlijn (Gtr)
komt in de plaats van de vigerende Richtlijn van de Raad van 13 juni
1983 betreffende het toezicht op kredietinstellingen op geconsolideerde
basis (83/350/EEG)3.

Het is de bedoeling dat de nieuwe Geconsolideerd-toezichtrichtlijn
evenals de Tweede coördinatierichtlijn op 1 januari 1993 in de Neder–
landse wet– en regelgeving is verwerkt. Hiermee is bij het opstellen van
het wetsvoorstel Wet toezicht kredietwezen 1992 reeds rekening
gehouden, hetgeen mede mogelijk was omdat de nieuwe Geconsoli–
deerd-toezichtrichtlijn voor een belangrijk deel overeenkomt met de oude
Geconsolideerd-toezichtrichtlijn. Niettemin noopt de nieuwe Geconsoli–
deerd-toezichtrichtlijn nog tot enkele aanpassingen in het wetsvoorstel.
In het navolgende zal worden ingegaan op de kernpunten van de nieuwe
Geconsolideerd-toezichtrichtlijn. Daarbij zal telkens worden toegelicht op
welke wijze deze in de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn verwerkt.4

8.2 Begrippen

In het kader van de Geconsolideerd-toezichtrichtlijn en de implemen–
tatie daarvan worden verschillende begrippen gehanteerd. Alvorens op
de kernpunten van de Geconsolideerd-toezichtrichtlijn in te gaan, is het
dienstig kort bij enkele begrippen stil te staan. De begrippen waar het
dan met name om gaat zijn: financiële instelling, financiële holding,
gemengde holding en reikwijdte van de consolidatie.

In artikel 1, tweede gedachtenstreepje, Gtr wordt financiële instelling
in navolging van artikel 1, sub 6, Tcr omschreven als een onderneming
die geen kredietinstelling is en waarvan de hoofdwerkzaamheid bestaat
in het verwerven van deelnemingen of in het verrichten van een of meer
van de in de punten 2 tot en met 12 van de lijst in de bijlage bij de
Tweede coördinatierichtlijn. Deze omschrijving van «financiële instelling»
komt aldus in belangrijke mate overeen met de definitie in artikel 1,
eerste lid, onder c, Wtk 1992, met dien verstande dat in laatstgenoemde
definitie ligt besloten dat een «financiële instelling» een dochtermaat–
schappij van één of meer kredietinstellingen zou moeten zijn. Met deze
aan artikel 18, tweede lid, aanhef, Tcr ontleende kwalificatie werd
beoogd om meteen aan het begin van de Wet toezicht kredietwezen
1992 en niet pas in de artikelen 43 tot en met 49 duidelijk te maken dat
de wet niet voor iedere onderneming of instelling, die het bedrijf maakt
van een of meer van de genoemde activiteiten, regelen bevat. Ten
behoeve van de implementatie van de Geconsolideerd-toezichtrichtlijn
zal de definitie in artikel 1, eerste lid, onder c, Wtk 1992 evenwel een
ruimere toepassing (zie hierna) krijgen dan alleen in genoemde artikelen.
Om de definitie daartoe geschikt te maken, dient de zinsnede «die
dochtermaatschappij is van één of meer kredietinstellingen en» komen te
vervallen. Dit laat overigens onverlet dat de Wet toezicht kredietwezen
1992 niet voor iedere onderneming of instelling, die het bedrijf maakt
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1 Met «dochteronderneming» wordt,
overeenkomstig artikel 1, eerste lid, onder
n, Wtk 1992, gedoeld op het begrip
«dochtermaatschappij» als omschreven in
artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.

van een of meer van de in de definitie van «financiële instelling»
genoemde activiteiten, regelen bevat. Deze notie blijft immers vervat in
artikel 43, eerste lid, aanhef, Wtk 1992.

In artikel 1, derde gedachtenstreepje, Gtr wordt financiële holding
omschreven als «een financiële instelling waarvan de dochteronderne–
mingen1 uitsluitend of hoofdzakelijk kredietinstellingen of financiële
instellingen zijn, en waarvan ten minste één dochteronderneming een
kredietinstelling is». Deze omschrijving zal in artikel 23a Wtk 1992
worden opgenomen, teneinde in het kader van het wgb-stelsel aan
financiële holdings algemene voorschriften te kunnen opleggen (zie
subparagraaf 2.4). Onderhavige omschrijving behoeft voor een goed
begrip in twee opzichten nadere toelichting. In de eerste plaats moet
worden onderkend dat de Geconsolideerd-toezichtrichtlijn geen nadere
invulling geeft aan de kwalificatie «uitsluitend of hoofdzakelijk». Bij de
totstandkoming van de richtlijn is daar van afgezien, omdat een en ander
afhankelijk is van de omstandigheden en verhoudingen in een concreet
geval. Derhalve is het in artikel 23a Wtk 1992 in principe aan de Bank
gelaten om te bepalen of al dan niet voldaan wordt aan de kwalificatie
«uitsluitend of hoofdzakelijk». Ter zake ligt het in het voornemen van de
Bank - om toch enige indicatie te geven - als regel de financiële
instelling die aan het hoofd staat van een groep welke naar balanstotaal
gemeten voor meer dan 80 procent bestaat uit financiële instellingen
(dochters plus moeder) en kredietinstellingen (dochters) aan te merken
als financiële holding. In de tweede plaats moet worden bedacht dat een
verzekeringsmaatschappij niet voldoet aan de definitie van «financiele
instelling». Dit betekent dat een groep met een «financiële holding» aan
het hoofd slechts in beperkte mate (vanwege de kwalificatie «uitsluitend
of hoofdzakelijk») verzekeringsmaatschappijen onder haar dochteronder–
nemingen kan tellen. Ingeval verzekeringsmaatschappijen een groter deel
van een groep uitmaken is er in het kader van de Geconsolideerd–
toezichtrichtlijn sprake van een zogenaamde «gemengde holding» (zie
hierna).

In artikel 1, vierde gedachtenstreepje, Gtr wordt gemengde holding
omschreven als «een moederonderneming die noch een financiële
holding noch een kredietinstelling is en die onder haar dochteronderne–
mingen ten minste één kredietinstelling telt». Uit deze omschrijving is op
te maken dat het hier gaat om een restcategorie van groepen waarvan
een kredietinstelling deel uitmaakt. Aangezien de Geconsolideerd–
toezichtrichtlijn met betrekking tot bedoelde gemengde groepen slechts
voorschrijft dat de toezichthoudende autoriteiten informatie moeten
kunnen inwinnen bij/omtrent de groepsomgeving van de kredietinstelling
en de Wet toezicht kredietwezen 1992 daartoe reeds bepalingen bevat,
is het niet noodzakelijk de definitie van «gemengde holding» in de wet op
te nemen (zie subparagraaf 2.5).

In de artikelen 3, derde lid, en 5, eerste tot en met vijfde lid, Gtr wordt
de reikwijdte van de consolidatie beschreven. Het gaat dan om gedetail–
leerde consolidatiemethoden waarmee de financiële positie op geconso–
lideerde basis van een kredietinstelling dan wel een financiële holding
moet worden bepaald. Deze consolidatiemethoden hebben in grote lijnen
betrekking op de vraag:

- welke dochtermaatschappijen en welke deelnemingen al dan niet
binnen de consolidatie vallen (als regel vallen binnen de consolidatie
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1 In artikel 1, vijfde gedachtenstreepje, Gtr
wordt een onderneming die nevendiensten
van het bankbedrijf verricht omschreven als
«een onderneming waarvan de hoofdacti–
viteit bestaat in het bezit en het beheer van
onroerend goed, het beheer van gegevens
verwerkingsdiensten of een andere soortge–
lijke activiteit welke ten opzichte van de
hoofdactiviteit van een of meer kredietin–
stellmgen het karakter van een ondersteu
nende activiteit heeft».
2 Ter zake wordt ook verwezen naar alinea
5.55 van de memorie van toelichting.
3 Zie ook subparagraaf 54 van de memorie
van toelichting.

kredietinstellingen, financiële instellingen en ondernemingen die neven–
diensten van het bankbedrijf verrichten1); en

- in welke mate consolidatie dient plaats te vinden (volledige consoli–
datie of proportionele consolidatie) ingeval een dochtermaatschappij
respectievelijk deelneming binnen de consolidatie valt.

De in de Geconsolideerd-toezichtrichtlijn voorgeschreven consolidatie–
methoden zullen door de Bank voor wat betreft de kredietinstelling
(financiele holding) die aan het hoofd staat van een groep in de richt–
lijnen (algemene voorschriften) ex artikel 19 (23a), derde lid, onder d (c),
Wtk 1992 worden neergelegd.2

8.3 Geconsolideerd toezicht op kredietinstellingen

De Geconsolideerd-toezichtrichtlijn bepaalt in artikel 3, eerste lid,
evenals overigens in artikel 3, eerste lid, van de oude Geconsolideerd–
toezichtrichtlijn - dat een kredietinstelling die aan het hoofd staat van
een groep waarvan kredietinstellingen en financiele instellingen deel
uitmaken, onder toezicht staat op basis van haar, conform de reikwijdte
van de consolidatie bepaalde, geconsolideerde financiële positie.3

Dit betekent overeenkomstig artikel 3, vijfde lid, Gtr allereerst dat de
geconsolideerde financiële positie van een kredietmstellmg aan de
toezichtvereisten inzake de solvabiliteit van kredietinstellingen moet
voldoen. Met name betreft het dan de toezichtvereisten inzake de
vereiste solvabiliteitsratio, de vereiste kapitaaltoereikendheid met het
oog op marktrisico's alsmede beperkingen die aan grote uitzettingen
worden gesteld.

Daarnaast bepaalt artikel 3, zesde lid, Gtr dat de binnen de reikwijdte
van de consolidatie vallende instellingen dienen te beschikken over
adequate interne controleprocedures teneinde te bewerkstelligen dat zij
de voor het toezicht benodigde inlichtingen kunnen verschaffen.

De Wet toezicht kredietwezen 1992 bevat reeds de voor het geconso–
lideerd toezicht op kredietinstellingen benodigde instrumenten.

In de eerste plaats is in artikel 19 Wtk 1992 de basis voor het gecon–
solideerd toezicht op kredietinstellingen neergelegd. In artikel 19, eerste
lid, Wtk 1992 is namelijk bepaald dat de Bank, met inachtneming van de
EG-richtlijnen betreffende de solvabiliteit van en het toezicht op gecon–
solideerde basis op kredietmstellingen, al dan niet tevens op geconsoli–
deerde basis, aan de kredietinstelling richtlijnen kan geven in het belang
van de solvabiliteit van deze instellingen. Deze bedrijfseconomische
richtlijnen van de Bank - die voornamelijk de vereiste solvabiliteitsratio,
de vereiste kapitaaltoereikendheid met het oog op marktrisico's alsmede
de aan grote uitzettingen te stellen beperkingen betreffen - zullen dus
conform de Geconsolideerd-toezichtrichtlijn ook op de geconsolideerde
positie van een kredietinstelling van toepassing zijn.

In de tweede plaats geeft artikel 19, derde lid, Wtk 1992 de Bank de
bevoegdheid om de reikwijdte van de consolidatie vast te stellen.

In de derde plaats voorziet artikel 53 Wtk 1992 er in dat een kredietin–
stelling verplicht is bij de Bank periodiek staten, al dan niet tevens op
geconsolideerde basis, in te dienen.

In de vierde plaats kan de Bank op basis van artikel 54, onder a, Wtk
1992 (oorspronkelijk artikel 54, eerste lid, Wtk 1992) inlichtingen
inwinnen bij onder de reikwijdte van de consolidatie vallende instellingen.
Eenzelfde bevoegdheid is overigens ingevolge artikel 3, tiende lid, Gtr in
artikel 54, onder b, Wtk 1992 opgenomen met betrekking tot dochter–
maatschappijen van een kredietinstelling die buiten de consolidatiereik–
wijdte vallen.
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Het wetsvoorstel Wet toezicht kredietwezen 1992 bevat echter nog
niet een instrument als bedoeld in artikel 3, zesde lid, Gtr waardoor
gewaarborgd is dat een binnen de reikwijdte van de consolidatie vallende
instelling (niet zijnde een kredietinstelling) de voor het toezicht op de
betrokken kredietinstelling benodigde inlichtingen kan produceren.
Daartoe is derhalve na artikel 54 Wtk 1992 een nieuw artikel ingevoegd.
Dit artikel 54a Wtk 1992 bepaalt– naar analogie met de op bijkantoren
betrekking hebbende artikelen 34 en 41 - dat de bedoelde instelling een
zodanige boekhouding dient te voeren, dat zij de Bank de inlichtingen als
bedoeld in artikel 54 kan verschaffen. Mocht de Bank in voorkomend
geval van oordeel zijn dat de boekhouding van de onderneming niet
adequaat is, dan kan de Bank die onderneming ingevolge artikel 54a,
tweede lid, Wtk 1992 een voorschrift geven omtrent het voeren van haar
boekhouding - daaronder mede begrepen de daartoe benodigde admini–
stratieve organisatie. Overigens mag er vanuit worden gegaan dat een
onder de reikwijdte van de consolidatie vallende instelling zeker als die
mstellmg reeds onder een ander toezicht staat - in de regel inderdaad
een adequate boekhouding voert en een dito administratieve organisatie
kent.

8.4 Toezicht en financiële holdings

De Geconsolideerd-toezichtrichtlijn bepaalt in artikel 3, tweede lid, dat
een kredietinstelling die dochtermaatschappij van een financiële holding
is, onder toezicht staat op basis van de, conform de reikwijdte van de
consolidatie bepaalde, geconsolideerde fmanciele positie van die finan–
ciële holding. Daaraan wordt evenwel meteen toegevoegd dat het uitoe–
fenen van toezicht op de kredietinstelling op basis van de geconsoli–
deerde financiële positie van de financiële holding niet inhoudt dat de
financiële holding als zodanig onder toezicht staat. De bedoeling van
artikel 3, tweede lid, Gtr is dan ook om bij het toezicht op een kredietin–
stellmg tevens te betrekken de groepsomgeving waarbinnen die krediet–
instelling opereert. Reden daarvoor is dat een financiële holding
(inclusief haar dochtermaatschappijen) vergelijkbare activiteiten verricht
en dus aan vergelijkbare financiële risico's bloot staat als een kredietin–
stelling. Om nu te voorkomen dat de elders in de groep gelopen risico's
een (nadelige) invloed op de betrokken kredietinstelling hebben, wordt
het wenselijk geacht de geconsolideerde financiële positie van de finan–
ciële holding bij het toezicht op de kredietinstelling te betrekken.

Een en ander betekent ingevolge artikel 3, vijfde lid, Gtr concreet dat
de geconsolideerde financiële positie van de financiële holding behoort
te voldoen aan bancaire toezichtsnormen inzake de vereiste solvabiliteits–
ratio, de vereiste kapitaaltoereikendheid met het oog op marktrisico's
alsmede de aan grote uitzettingen te stellen beperkingen. Voorts geldt
ingevolge artikel 3, zesde lid, Gtr ook in de onderhavige situatie dat de
binnen de reikwijdte van de consolidatie vallende instellingen dienen te
beschikken over adequate interne controleprocedures.

Ook waar het betreft het betrekken van de geconsolideerde financiële
positie van de financiële holding bij het toezicht op de betrokken krediet–
instelling, bevat de Wet toezicht kredietwezen 1992 al verschillende
aanknopingspunten. Het belangrijkste aanknopingspunt is de ingevolge
artikel 23, eerste lid, Wtk 1992 vereiste verklaring van geen bezwaar
(wgb) ingeval in een kredietinstelling een gekwalificeerde deelneming
wordt gehouden, en de mogelijkheid in het derde lid om aan een derge–
lijke wgb voorschriften te verbinden.
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1 Ter zake wordt verwezen naar punt 3c van
het nader rapport.
2 Zie de alinea's 5.82 tot en met 5.84 van
de memorie van toelichting.
3 Onder meer wordt gedoeld op: artikel 3.
tweede lid, van de Geconsohdeerd toezicht
richtlijn, artikel 3 van de Solvabiliteitsratio–
richtlijn. artikel 6 van de (ontwerp jKapitaal–
toereikendheid richtlijn en artikel 4, tweede
en zesde lid, van de (ontwerp )Grote
postenrichtlijn.
" Onder financiêle risico's worden in dit
verband verstaan: kredietuitzettingen.
beleggmgen, overige activa, deelnemingen,
verplichtingen buiten de balansstelhng
rente–. wisselkoers– en andere marktrisico's
(vergelijk artikel 19. derde lid, Wtk 1992).

Meer in het bijzonder gaat het om het kunnen verbinden van
voorschriften aan de wgb ter voorkoming van een invloed op de
betrokken kredietinstellmg die in strijd is met een gezond bankbeleid.
Omtrent dergelijke voorschriften is reeds betoogd dat deze het karakter
van een normatief vereiste dan wel van een informatief vereiste kunnen
hebben.' Voorts is aangegeven dat de voorschriften onder meer de
kapitalisatie van de wgb-plichtige in verhouding tot de (vereiste) kapitali–
satie van haar deelnemingen en het risico-profiel van de (overige) activi–
teiten van de wgb-plichtige kunnen betreffen.2 In het verlengde hiervan
is het eveneens mogelijk om via aan een wgb te verbinden voorschriften
aan een financiële holding - de financiële holding dient immers over een
wgb te beschikken om moeder van een kredietinstelling te kunnen zijn -
op te leggen dat deze informatie verschaft omtrent haar geconsolideerde
financiële positie alsook dat haar geconsolideerde financiële positie aan
bancaire toezichtsnormen behoort te voldoen.

Aldus zou er in beginsel mee kunnen worden volstaan om standaard
aan de aan een financiële holding te verlenen wgb op basis van artikel
23, derde lid, Wtk 1992 de noodzakelijke voorschriften te verbinden
teneinde aan het bepaalde in artikel 3, tweede lid, Gtr te voldoen. Dit zou
dan betekenen dat de Geconsolideerd-toezichtrichtlijn deels via admini–
stratieve praktijken namelijk op individuele gevallen betrekking hebbende
wgb's plus daaraan verbonden voorschriften - en niet via wetgeving in
materiële zin - wordt geïmplementeerd. Gelet op constante jurispru–
dentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
omtrent het implementeren van Richtlijnen kan evenwel niet worden
volstaan met administratieve praktijken, maar dienen op de betrokken
rechtssubjecten algemeen verbindende voorschriften van toepassing te
zijn. Derhalve is er voor gekozen om in de Wet toezicht kredietwezen
1992 een nieuw artikel 23a op te nemen, op basis waarvan algemene
voorschriften aan financiële holdings kunnen worden opgelegd. Deze
algemene, aan alle financieie holdings op te leggen voorschnften treden
dus in de plaats van de (standaard-)voorschriften die anders via een wgb
mdividueel aan een fmanciele holding zouden zijn opgelegd.

In artikel 23a, eerste lid, Wtk 1992 krijgt de Bank de bevoegdheid om,
ter uitvoering van bepalingen in EG-richtlijnen betreffende het toezicht
op geconsolideerde basis op kredietinstellingen3, aan houders van een
wgb ex artikel 23, eerste lid, Wtk 1992 zijnde financiële holdings
algemene voorschriften te geven teneinde te voorkomen dat de
handeling waarvoor de wgb is verleend, zou leiden of zou kunnen leiden
tot een invloed op de betrokken kredietinstelling die in strijd is met een
gezond bankbeleid. Refererend aan de bancaire toezichtnormen waaraan
de geconsolideerde financiële positie van een financiële holding behoort
te voldoen, is daarbij in artikel 23a, derde lid, Wtk 1992 aangegeven
waar deze algemene voorschriften betrekking op kunnen hebben. De
algemene voorschriften kunnen betrekking hebben op:

- de omvang van het eigen vermogen van de financiële holding in
verhouding tot de financiëïe risico's4 van die holding en op geconsoli–
deerde basis van de groep waarvan die holding aan het hoofd staat;

- de omvang, al dan niet in verhouding tot het eigen vermogen, van
genoemde financiële risico's;

- de reikwijdte van consolidatie (zie subparagraaf 2.2); en
- de (vorm en frequentie van de) door de financiële holding te

verstrekken inlichtingen.
Aan deze algemene voorschriften wordt, door in artikel 23a, vijfde lid,

Wtk 1992 de artikelen 23, zesde lid, en 24, zesde lid, aanhef en onder d,
op hen van overeenkomstige toepassing te verklaren, eenzelfde afdwing–
baarheid gegeven als aan de voorschriften die ingevolge artikel 23, derde
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lid, Wtk 1992 aan een wgb kunnen worden verbonden.
Met het bepaalde in het nieuwe artikel 23a Wtk 1992 wordt, zo meent

ondergetekende, recht gedaan aan het eerdergenoemde Gemeenschaps–
recht.

Bovendien meent ondergetekende dat het bepaalde in artikel 23a Wtk
1992 enkele bijkomende voordelen kent. Ten eerste wordt voorkomen
dat een wgb ten behoeve van een financiële holding - vanwege de naar
verwachting toch vrij uitgebreide voorschriften die daaraan zouden zijn
verbonden - een zeer omvangrijk document zal worden. Ten tweede
wordt bewerkstelligd dat de voorschriften op voorhand aan (potentiële)
financiële holdings kenbaar zijn (en niet pas op het moment van de
eventuele verkrijging van een vvgb), aangezien algemeen verbindende
voorschriften altijd openbaar moeten worden gemaakt. Ten derde wordt
het mogelijk de voorschriften waaraan financiële holdings moeten
voldoen eenvoudig aan te passen (dat wil zeggen zonder dat iedere
verleende wgb behoeft te worden aangepast).

Hier zij onderstreept dat de algemene voorschriften ertoe dienen om
de geconsolideerde financiële positie van de financiële holding bij het
toezicht op de kredietinstelling te betrekken (en dus niet om toezicht op
de financiële holding uit te oefenen). Met het proportionaliteitsbeginsel
voor ogen vloeit daaruit voort dat de vorm waarin de inlichtingen moeten
worden verstrekt minder gedetailleerd dan de voor kredietinstellingen
geldende maandstaten zal zijn en dat de inlichtingen ook minder frequent
behoeven te worden verstrekt. Dit staat er niet aan in de weg dat wel aan
de bancaire toezichtnormen behoort te worden voldaan.

Op basis van de artikelen 23, 23a en 24 Wtk 1992 is het voor de Bank
mogelijk de geconsolideerde financiële positie van de financiële holding
in twee opzichten bij het toezicht op de betrokken kredietmstellmg te
betrekken. Uitgangspunt is dat de Bank door middel van de opgelegde
algemene voorschriften ex artikel 23a Wtk 1992 zicht heeft op het finan–
ciële reilen en zeilen van de fmanciele holding. Mocht de Bank nu tot het
oordeel komen dat de financiële positie van de financiële holding, in het
licht van de bancaire toezichtvereisten waaraan deze behoort te voldoen,
te wensen overlaat, dan zal de Bank in de eerste plaats preventieve
maatregelen nemen bij de betrokken kredietinstelling. Dergelijke maatre–
gelen kunnen bijvoorbeeld inhouden dat de kredietinstelling aan aanvul–
lende eigen-vermogenvereisten of aan beperkmgen inzake uitzettingen
op de financiële holding (of de groep waarvan deze aan het hoofd staat)
moet gaan voldoen In de tweede plaats kan de Bank in het kader van het
wgb-stelsel maatregelen entameren jegens de financiële holding in diens
hoedanigheid van houder van een gekwalificeerde deelneming in de
kredietinstelling. Daartoe bieden de artikelen 23, zesde lid, plus 24,
zevende lid, Wtk 1992 de nodige mogelijkheden.1

Ter zake van het kunnen verschaffen van de voor het toezicht op de
betrokken kredietinstelling benodigde inlichtingen zij opgemerkt dat
artikel 54a Wtk 1992 (zie subparagraaf 2.3) ook van toepassing is op de
in de geconsolideerde financiële positie van een financiële holding
vallende instellingen.

Ingevolge artikel 3, tiende lid, Gtr moet het ook ingeval van een finan–
ciële holding mogelijk zijn om inlichtingen in te winnen bij een buiten de
reikwijdte van de consolidatie vallende dochtermaatschappij. Een derge–

1 Zieookde aiinea's4.22 5.91 5.93 5.94 ''J^6 bevoegdheid voor de Bank is in de Wet toezicht kredietwezen 1992
en 5.95 van de memorie van toeiichting. in artikel 54, onder e, opgenomen.
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8.5 Toezicht en gemengde holdings

1 In artikel 6, eerste lid, Gtr wordl een latere
coördinatie van consolidatiemethoden in het
vooruitzicht gesteld betreffende groepen
waarvan (bepaalde) gemengde holdings aan
het hoofd staan.
2 Voor een uitgebreidere toelichting op de
wettelijke basis voor samenwerking en
informatie-uitwisseling tussen de Bank en
collega-toezichthouders in andere
Lid-Staten wordt met name verwezen naar
de alinea's 4.57, 4.58 en 5 116 van de
memorie van toelichting alsmede punt 4r.
van het nader rapport.

De Geconsolideerd-toezichtrichtlijn bepaalt in artikel 6 dat ingeval een
kredietinstelling dochtermaatschappij is van een gemengde holding, het
ten behoeve van het toezicht op die kredietinstelling mogelijk moet zijn
om bij de gemengde holding en de dochtermaatschappijen daarvan
inlichtingen in te winnen. Artikel 6 Gtr beoogt net als artikel 3, eerste
respectievelijk tweede lid, om, gelet op de risico's die daar kunnen
worden gelopen, de groepsomgeving van een kredietinstelling bij het
toezicht te betrekken. Vanwege de heterogeniteit van een groep waarvan
een gemengde holding aan het hoofd staat, is dat evenwel niet1 mogelijk
op basis van een geconsolideerde financiële positie van de gemengde
holding, maar moet worden volstaan met het inwinnen van informatie
omtrent de groepsomgeving.

Met betrekking tot het kunnen inwinnen van inlichtingen bij de
gemengde holding en dochtermaatschappijen daarvan verschaft de Wet
toezicht kredietwezen 1992 de Bank in artikel 54 reeds de nodige
bevoegdheden. Immers op grond van artikel 54, onder a, Wtk 1992 (was
oorspronkelijk artikel 54, eerste lid, Wtk 1992) kan de Bank inlichtingen
vragen bij de onderneming of instelling die ingevolge artikel 19, derde
lid, onder d, binnen de reikwijdte van de consolidatie valt. Het gaat dan
om de kredietinstelling plus de dochtermaatschappijen en de deelne–
mingen daarvan. Voorts kan de Bank ingevolge artikel 54, onder c, Wtk
1992 (was artikel 54, tweede lid, Wtk 1992) inlichtingen inwinnen bij
houders van een wgb. Daaronder zijn tevens begrepen de wgb-houders
die zich als gemengde holding kwalificeren. De Wet toezicht krediet–
wezen 1992 voorziet echter nog niet in alle gevallen waarin de Geconso–
lideerd-toezichtrichtlijn dat voorschrijft, in een bevoegdheid voor de Bank
om bij een onderneming of instelling inlichtingen in te winnen. Naast
dochtermaatschappijen van kredietinstellingen die buiten de reikwijdte
van de consolidatie vallen (zie subparagraaf 2.3) betreft het dan dochter–
maatschappijen van gemengde holdings (zie artikel 6, eerste lid, Gtr). In
overeenstemming hiermee is artikel 54 Wtk 1992 met het bepaalde
onder b respectievelijk e uitgebreid.

8.6 Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen (banken-)toezicht-
houders

De Geconsolideerd-toezichtrichtlijn kent een aantal bepalingen - met
name artikel 7, tweede, derde en achtste lid - waarin de toezichthou–
dende autoriteiten van de Lid-Staten wordt voorgeschreven om met
elkaar samen te werken dan wel informatie uit te wisselen. Deze
bepalingen hebben eenzelfde strekking als soortgelijke bepalmgen in
andere bankenrichtlijnen - bijvoorbeeld artikel 7, eerste lid, Ecr of de
artikelen 7 en 11, tweede lid, Tcr. Net als voor laatstbedoelde bepalingen
bieden de artikelen 2, tweede lid, en 60, tweede lid, Wtk 1992 voor de
gevallen als bedoeld in de Geconsolideerd-toezichtrichtlijn de basis voor
samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de Bank en haar
collega-toezichthouders.2

De Geconsolideerd-toezichtrichtlijn bepaalt in artikel 7, vierde lid, dat
ingeval een kredietinstelling, financiële holding of gemengde holding als
dochtermaatschappij een verzekeringsmaatschappij dan wel een
effecteninstelling heeft, de toezichthoudende autoriteiten, onverminderd
de onderscheiden toezichtsverantwoordelijkheden, nauw samenwerken
met de autoriteiten die met het toezicht op die verzekeringsmaatschappij
respectievelijk die effecteninstelling zijn belast. Achtergrond van deze
bepaling is dat het wenselijk is dat de bankentoezichthouders, ingeval zij
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1 In dit verband wordt verwezen naar artikel
61 Wtk 1992 en de daarop betrekking
hebbende toelichting in de alinea's 5111,
5 112, 5 113 en 5 124 van de memorie van
toelichting.
2 Ter zake zij opgemerkt dat het voornemen
bestaat een met artikel 2, vierde lid, Wtk
1992 vergelijkbare bepaling in de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf (mede om de
wettelijke basis voor het Protocol te
verbreden) en in de Wet toezicht effecten–
verkeer (omdat artikel 7, vierde lid, Gtr via
artikel 7 van de Kapitaaltoereikendheid–
richtlijn van overeenkomstige toepassing bij
het toezicht op effecteninstellingen zal
worden verklaard) op te nemen
3 Omtrent het nader kunnen onderzoeken
ter plaatse wordt verwezen naar subpara–
graaf 5.7 van de memorie van toelichting.
' In dat verband zij verwezen naar de
almea's 5 101 tot en met 5 103 van de
memorie van toelichting.

ingevolge de richtlijn een onder ander toezicht staande instelling moeten
betrekken bij het toezicht op een kredietinstelling, daaromtrent overleg
plegen met de toezichthouder die dat andere toezicht uitoefent. De
bankentoezichthouders betreden dan immers terrein dat primair niet
binnen hun competentie ligt. Voordelen van deze samenwerking met de
toezichthouders op verzekeringsmaatschappijen onderscheidenlijk effec–
teninstellingen zijn met name dat de bankentoezichthouder kan profi–
teren van de daar aanwezige specifieke expertise inzake het bedrijf van
die instellingen alsmede dat voorkomen wordt dat de desbetreffende
verzekeringsmaatschappijen en effecteninstellingen onnodig tweemaal
dezelfde inlichtingen dienen te verstrekken. Dienaangaande belet de Wet
toezicht kredietwezen 1992 de Bank in beginsel ook nu al niet om in
voorkomend geval met de Verzekeringskamer respectievelijk de Stichting
Toezicht Effectenverkeer samen te werken c.q. informatie uit te
wisselen.1 Niettemin is in artikel 2, vierde lid, Wtk 1992 opgenomen dat
de Bank met de Verzekeringskamer dan wel de Stichting Toezicht Effec–
tenverkeer samenwerkt ingeval een kredietinstelling in een groep
verbonden is met een verzekeringsmaatschappij respectievelijk een
effecteninstelling, teneinde de door de Geconsolideerd-toezichtrichtlijn
aan de Bank voorgeschreven samenwerking uitdrukkelijk in de wet te
verankeren.2 In het verlengde daarvan is omwille van de systematiek
tevens bepaald dat de Bank ingeval een kredietinstelling in een groep
verbonden is met een beheerder van een beleggingsinstelling (of zelfs
met de beleggingsmstelling zelve) samenwerkt met de Bank in haar
hoedanigheid van (gedelegeerd) toezichthouder ingevolge de Wet
toezicht beleggingsinstellingen.

8.7 Nader onderzoek ter plaatse3

De Geconsolideerd-toezichtrichtlijn schrijft in artikel 7, zevende lid,
voor dat de bevoegde autoriteiten de ten behoeve van het toezicht op
een kredietinstelling verkregen inlichtingen betreffende een in een
andere Lid-Staat gevestigde kredietinstelling, financiële instelling, onder–
neming die nevendiensten voor bankbedrijf verricht, financiële holding,
gemengde holding en dochtermaatschappijen van gemengde holdings
ter plaatse moeten kunnen verifiëren. Daartoe moeten de bedoelde
toezichthoudende autoriteiten over de mogelijkheid beschikken ofwel de
toezichthoudende autoriteiten in die andere Lid-Staat te verzoeken om
de verificatie uit te voeren ofwel die toezichthoudende autoriteiten te
verzoeken de verificatie zelf te mogen (laten) uitvoeren.

De onderhavige bevoegdheden om grensoverschrijdend ter plaatse
inlichtingen te kunnen verifiëren, zijn reeds in de artikelen 56 en 57 Wtk
1992 opgenomen. De oude Geconsolideerd-toezichtrichtlijn schrijft
vergelijkbare verificatie-mogelijkheden ook al voor.4 Artikel 56, eerste lid,
Wtk 1992 ziet op het geval dat de Bank elders in de Gemeenschap de
aan haar verstrekte gegevens wenst te verifiëren. De Bank kan de
toezichthouder van de andere Lid-Staat vragen de verificatie voor de
Bank uit te voeren (onder a) dan wel vragen de verificatie zelf te mogen
doen of te laten doen (onder b). Omgekeerd voorziet artikel 57, eerste
lid, Wtk 1992 in vergelijkbare mogelijkheden ingeval een toezichthou–
dende autoriteit van een andere Lid-Staat in Nederland een en ander
wenst te verifiëren of te doen verifiëren. Aangezien de nieuwe Geconsoli–
deerd-toezichtrichtlijn ook bepalmgen omtrent financiële en gemengde
holdings bevat, dient de toepasselijkheid van de artikelen 56, eerste lid,
en 57, eerste lid, Wtk 1992 te worden verruimd. Voor wat artikel 56,
eerste lid, Wtk 1992 betreft, wordt deze verruiming eenvoudigweg
gerealiseerd door te verwijzen naar een onderneming of instelling als
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1 Onder jaarstukken wordt verstaan: de
(geconsolideerde) jaarrekening, het
(geconsolideerde) jaarverslag en het (de)
verslag(en) van de met de controle op de
(geconsolideerde) jaarrekening belaste
persoon.
2 Zie ook Kamerstukken II, 1991-1992.
22 566. nr. 3, p. 2.

bedoeld in artikel 54 Wtk 1992. In artikel 57, eerste lid, Wtk 1992 wordt
een en ander bewerkstelligd door te bepalen dat de toezichthoudende
autoriteiten uit een andere Lid-Staat de ten behoeve van het in overeen–
stemming met de Geconsolideerd-toezichtrichtlijn uitgeoefende toezicht
van of omtrent een in Nederland gevestigde onderneming of instelling
verkregen mlichtmgen ter plaatse kunnen verifiëren.

9 De openbaarmaking van jaarstukken door bijkantoren van
buiten Nederland gevestigde kredietinstellingen

9.1 Jaarstukken-bijkantorenrichtlijn

Op 13 februari 1989 is de Richtlijn vastgesteld betreffende de
verplichtingen inzake openbaarmaking van jaarstukken voor in een
Lid-Staat gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen en financiële
instellingen die hun hoofdkantoor buiten deze Lid-Staat hebben. Deze
Jaarstukken-bijkantorenrichtlijn bevat voor zowel bijkantoren van in
andere Lid-Staten gevestigde kredietinstellingen als voor bijkantoren van
buiten de Gemeenschap gevestigde kredietinstellingen voorschriften
omtrent de openbaarmaking van jaarstukken De hoofdlijnen van de
richtlijn kunnen als volgt worden beschreven

In artikel 2, eerste lid, van de Jaarstukken-bijkantorenrichtlijn wordt de
Lid-Staten voorgeschreven dat een bijkantoor van een in een andere
Lid-Staat gevestigde kredietinstelling kan volstaan met het openbaar
maken van de jaarstukken1 van zijn hoofdkantoor-kredietinstelling. Dit
betekent, zoals ook blijkt uit artikel 2, derde lid, van de richtlijn, dat een
dergelijk bijkantoor niet kan worden verplicht om op het eigen
(bijkantoor )bedrijf betrekking hebbende jaarstukken openbaar te maken.

In artikel 3, eerste lid, van de Jaarstukken-bijkantorenrichtlijn wordt
aan de Lid-Staten voorgeschreven dat een bijkantoor van een buiten de
Gemeenschap gevestigde kredietinstelling de jaarstukken van zijn hoofd–
kantoorkredietinstelling openbaar dient te maken.

Overigens biedt de Jaarstukken-bijkantorenrichtlijn de Lid-Staten
diverse opties («... kunnen de Lid-Staten ...») om van de bijkantoren te
verlangen dat zij bepaalde aanvullende informatie omtrent hun eigen
bedrijf openbaar te maken.

9.2 Huidige praktijk inzake openbaarmaking van jaarstukken door bijkan–
toren

Ingevolge het vigerende artikel 11, eerste lid, Wtk 1978 is een krediet–
instelling - daaronder begrepen een bijkantoor van een buiten Nederland
gevestigde kredietinstelling - verplicht om «ten minste haar jaarrekening
(...) bij de Bank in te dienen en neder te leggen ten kantore van het
handelsregister». Hetzelfde artikel 11 Wtk 1978 voorziet echter in het
vierde lid in de mogelijkheid dat de «Bank (...) een kredietinstelling
geheel of gedeeltelijk ontheffing van het in het eerste (...) lid bepaalde
(kan) verlenen en aan deze ontheffing voorwaarden (kan) verbinden (...)».

De Bank huldigt de visie2 dat een bijkantoor van een buiten Nederland
gevestigde kredietinstelling steeds als een onlosmakelijk deel van het
buitenlandse hoofdkantoor moet worden beschouwd. Derhalve is het
onverkort vasthouden aan de eis tot openbaarmaking van een eigen
jaarrekening van het bijkantoor altijd weinig zinvol geacht omdat hierdoor
aan de crediteuren van het bijkantoor onvoldoende inzicht wordt
gegeven in de financiële positie van de kredietinstelling als geheel
(hoofdkantoor plus bijkantoren). De Bank heeft dan ook sinds de inwer–
kingtreding van de Wet toezicht kredietwezen 1978 steeds aan bijkan–
toren van buiten Nederland gevestigde kredietinstellingen een ontheffing
gegeven van het in artikel 11, eerste lid, Wtk 1978 bepaalde. Aan derge–
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1 Ter informatie zij opgemerkt dat uit
hoofde van andere Nederlandse wet– en
regelgeving voor bijkantoren van buiten
Nederland gevestigde kredietinstellingen
geen verplichting bestaat jaarstukken
omtrent het eigen bedrijf openbaar te
maken.
2, Kamerstukken II, 1991-1992, 22 566, nrs.
1-5.
3 PbEG van 30 december 1989, nr. L 395,
pp. 36-39.
4 Zie ook Kamerstukken II, 1991-1992,
22 566. nr. 3, p. 2.
* De bepalingen waarop wordt gedoeld zijn
de nieuwe artikelen 15b, derde lid, en 15d,
vierde lid, van de Handelsregisterwet
Artikel 15b, derde lid, luidt: «Ten kantore
van het handelsregister waar de onder–
neming onderscheidenlijk de hoofdneder–
zetting is ingeschreven wordt telkens het
meest recente exemplaar van de boekhoud
bescheiden van de vennootschap waaraan
de ondernemmg onderscheidenlijk hoofdne–
derzetting toebehoort, neergelegd. voor
zover en in de vorm waarin de vennootschap
deze in het land van haar statutaire zetel
openbaar mcet maken (...)». En artikel 15d,
vierde lid, luidt «Ten kantore van het
handelsregister waar de onderneming
onderscheidenlijk de hoofdnederzetting is
mgeschreven wordt telkens het meest
recente exemplaar van de boekhoudbe–
scheiden van de vennootschap waaraan de
onderneming onderscheidenlijk hoofdneder
zetting toebehoort, neergelegd, voor zover
en in de vorm waarin de vennootschap deze
in het land van haar statutalre zetel
openbaar moet maken. (...)». Daarbij moet
onder boekhoudbescheiden worden
verstaan: «(...) de jaarrekening, het
jaarverslag, de geconsolideerde jaarre–
kening en het geconsolideerde jaarverslag
van de vennootschap. de geconsolideerde
jaarrekening waarm de financiêle gegevens
van de vennootschap zijn opgenomen en het
daarbij behorende jaarverslag, alsmede de
accountantsverklaringen die op deze jaarre–
keningen betrekking hebben»
6 Ter zake wordt verwezen naar de alinea's
9.30 en 9.31 van de memorie van
toelichting.

lijke krachtens artikel 11, vierde lid, Wtk verleende ontheffingen is dan
de voorwaarde verbonden dat het bijkantoor de gecertificeerde jaarre–
kening van het buitenlandse hoofdkantoor in Nederland dient te publi–
ceren met inachtneming van de in artikel 11 Wtk 1978 voorgeschreven
procedure.

Tot op heden is daarbij geen onderscheid gemaakt tussen bijkantoren
van in één van de Lid-Staten gevestigde kredietinstellingen of van buiten
de Gemeenschap gevestigde kredietinstellingen.

Deze bestendige ontheffingen-praktijk van de Bank betekent dat in
Nederland via het mechanisme van artikel 11, vierde lid, Wtk 1978 de
facto reeds aan het bepaalde in de Jaarstukken-bijkantorenrichtlijn wordt
voldaan.1

9.3 Artikelen 35 en 42 Wtk 1992

De artikelen 35 en 42 Wtk 1992 zijn gereserveerd om, ook gelet op
eerdergenoemde EG-jurisprudentie (zie subparagraaf 2.3), de huidige
ontheffingen-praktijk ex artikel 11 Wtk 1978 thans uitdrukkelijk in de wet
te regelen. Daarbij zal worden aangesloten bij de voorliggende wijziging
van de Handelsregisterwet.

Op dit moment is nog in behandeling een wijziging van de Handelsre–
gisterwet in verband met de uitvoering van de Elfde Richtlijn van de Raad
van 21 december 1989 betreffende de openbaarmakingsplicht voor in
een Lid-Staat opgerichte bijkantoren van vennootschappen die onder het
recht van een andere Staat vallen (89/666/EEG).2, 3 Deze Elfde Richtlijn
vennootschapsrecht heeft betrekking op openbaarmakingsverplichtingen
van bijkantoren in het algemeen (en dus niet specifiek bijkantoren van
kredietinstellingen). De Elfde Richtlijn komt evenwel daar waar het het
openbaar maken van jaarstukken betreft overeen met de
Jaarstukken-bijkantorenrichtlijn.4 Dit betekent dat de Handelsregisterwet
bepalingen zal gaan bevatten waarin is neergelegd dat bijkantoren
kunnen volstaan met het openbaar maken van de jaarstukken van de
vennootschap waaraan zij toebehoren.5

In de artikelen 35 en 42 Wtk 1992 is aansluiting gezocht bij bedoelde,
in de Handelsregisterwet op te nemen bepalingen. Artikel 35 Wtk 1992
verplicht een bijkantoor van een in een andere Lid-Staat gevestigde
kredietinstelling om jaarl i jks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar van de desbetreffende kredietinstelling de boekhoudbescheiden
als bedoeld in artikel 15b, derde lid, van de Handelsregisterwet ook bij
de Bank in te dienen. In artikel 42 Wtk 1992 is een vergelijkbare
verplichting opgenomen voor een bijkantoor van een buiten de Gemeen–
schap gevestigde kredietinstelling.

9.4 Relatie tussen de Bank, het individuele bijkantoor en de externe
accountant

Het in de artikelen 35 en 42 Wtk 1992 ten aanzien van bijkantoren van
buiten Nederland gevestigde kredietinstellingen bepaalde heeft onder
meertot gevolg dat hetgeen in artikel 28 Wtk 1992 (artikel 11 Wtk
1978) is (werd) bepaald in het geheel niet meer op zulke bijkantoren van
toepassing is. Dit heeft het gevolg dat ook het bepaalde in artikel 28,
tweede lid, tweede en derde volzin, Wtk 1992 betreffende de rol van de
externe accountant bij het uitoefenen van toezicht6 niet langer voor
bijkantoren van buiten Nederland gevestigde kredietinstellingen zou
gelden Een oplossing om dit onbedoelde gevolg te voorkomen is
gevonden in een aanpassing van artikel 53, vijfde lid, Wtk 1992. Aller–
eerst wordt nu in artikel 53, vijfde lid, Wtk 1992, conform de huidige
toezichtpraktijk, voorzien dat de staten als bedoeld in artikel 53 Wtk
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1 Kortheidshalve wordt verwezen naar de
alinea's 5 141 tot en met S 144 van de
memone van toelichting.

1992 periodiek moeten zijn voorzien van een verklaring van een externe
accountant. Daarnaast wordt in artikel 53, vijfde lid, Wtk 1992 bepaald
dat de kredietinstelling/het bijkantoor verplicht is bij de opdracht daartoe
de accountant schriftelijk te machtigen desgevraagd of ingevolge een
daartoe strekkende overeenkomst tussen de kredietinstelling, de
accountant en de Bank aan de Bank alle inlichtingen te verstrekken, die
redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de juiste
uitvoering van haar wettelijke taak.

10 Latere inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht

Bij het opstellen van de Wet toezicht kredietwezen 1992 werd
uitgegaan van de veronderstelling, dat deze tegelijk met of na de
Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315) in werking zou treden.
Daarom bevat het voorstel Wet toezicht kredietwezen 1992 geen
bepalingen omtrent onderwerpen die de Algemene wet bestuursrecht in
algemene zin regelt, zoals de motivering en bekendmaking van beschik–
kingen. Inmiddels is evenwel gebleken, dat de Algemene wet bestuurs–
recht pas na de voorziene inwerkingtredingsdatum van de Wet toezicht
kredietwezen 1992 in werking zal treden. Derhalve wordt door artikel
111 a Wtk 1992 voorkomen dat een tijdelijke lacune in het voor de
uitvoering van de Wet toezicht kredietwezen 1992 geldende rechts–
regime ontstaat. De voorziening is beperkt tot de hoofdstukken 1 tot en
met 4 van de Algemene wet bestuursrecht, omdat het niet gewenst is
uitsluitend voor de Wet toezicht kredietwezen 1992 vooruit te lopen op
de door de Algemene wet bestuursrecht gentroduceerde nieuwe regels
over de rechtsbescherming.

11 Overige wijzigingen in het wetsvoorstel

In de artikelen IV tot en met VIII van de nota van wijziging is een aantal
verbeteringen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel voorzien.
Deze verbeteringen zullen in het navolgende summier worden toegelicht.
In artikel IX van de nota van wijziging zijn enkele redactionele wijzigingen
voorzien.

11.1 Europese Economische Ruimte (EER)

Vooruitlopend op de totstandkoming van de EER was aanvankelijk in
artikel 77 van het wetsvoorstel Wet toezicht kredietwezen 1992 voorzien
in een mechanisme om de wederzijdse erkenning uit te breiden tot
EVA-landen.1 Ter zake worden inmiddels meer in het algemeen voorbe–
reidingen getroffen om de Nederlandse wet– en regelgeving aan de
verplichtingen uit de Overeenkomst betreffende de Europese Econo–
mische Ruimte aan te passen. In alle relevante Nederlandse wet– en
regelgeving dient het toepassmgsgebied van het communautair acquis te
worden uitgebreid tot de gehele EER. De algemene lijn daarbij is een en
ander te bewerkstelligen door de definitie van «Lid-Staat» uit te breiden.

In het licht hiervan is de Wet toezicht kredietwezen 1992 op enkele
punten aangepast. Ten eerste is de definitie van «Lid-Staat» uitgebreid.
Deze definitie nu als volgt een Staat die lid is van de Gemeenschap
alsmede een Staat, niet zijnde een Lid-Staat van de Gemeenschap, die
partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte. Ten tweede zijn de zinsnede «buiten de Gemeenschap» en «in
de Gemeenschap» vervangen door «in een Staat, die niet een Lid-Staat
is» respectievelijk «m één van de Lid-Staten». Als gevolg hiervan is
artikel 77 Wtk 1992 overbodig geworden en derhalve komen te
vervallen.

Daarnaast is gebleken dat de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte (aanvullende) bepalingen betreffende de (werking
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van de) artikelen 8 en 9 Tcr bevat. Relevant zijn de bepalingen betref–
fende de situatie die ontstaat wanneer de Gemeenschap (exclusief de
EVA landen) heeft besloten dat beslissingen inzake vergunningen voor
rechtstreeks of middellijke dochterondernemingen van een of meer
kredietinstellingen die onder het recht van een bepaald derde land vallen,
worden beperkt of opgeschort. Alsdan bepaalt de Overeenkomst dat
vergunningen die na dat Gemeenschapsbesluit door de toezichthou–
dende autoriteit van een EVA-land aan zodanige kredietinstellingen uit
dat derde land worden verleend, slechts geldig zijn in dat EVA-land,
tenzij een Lid-Staat van de Gemeenschap ter zake anders heeft besloten.
Met het oog hierop is artikel 76, eerste lid, Wtk 1992 met een onderdeel
c uitgebreid.

11.2 Voltooiïng eerste fase herziening rechterlijke organisatie

Het wetsvoorstel voltooiïng eerste fase herziening rechterlijke organi–
satie brengt onder meer wijziging in de systematiek van de toedeling van
rechtsmacht aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven waarmee
door middel van het bepaalde in artikel 111 b Wtk 1992 reeds rekening
wordt gehouden.

11.3 Implementatie van EG-bankenrichtlijnen door middel van door de
Bank vastgestelde regelingen

In de nieuwe Wet toezicht kredietwezen 1992 is er ten opzichte van de
huidige Wet toezicht kredietwezen 1978 in toenemende mate sprake van
het aan de Bank overlaten om op basis van de wet (nader) uitvoering te
geven aan EG-richtlijnen die betrekking hebben op het bankentoezicht. In
dat verband wordt gewezen op de volgende (bepalingen uit) EG-richt–
lijnen:

- Eigen-vermogenrichtlijn artikel 19Wtk1992
- Solvabiliteitsratio-richtlijn artikel 19 Wtk 1992
- Tweede coördinatierichtlijn
artikel 4 artikel 10 Wtk 1992
artikel 12

artikel 19, derde lid, onder a, (4) en (5), onder b, (4), en onder c, (4), Wtk
1992

- Geconsolideerd-toezichtrichtlijn
artikelen 3, derde lid, en 5

artikelen 19, derde lid, onder d, en 23a, derde lid, onder c, Wtk 1992
artikel 7, zevende lid artikel 57, eerste lid
- Kapitaaltoereikendheid-richtlijn artikel 19 Wtk 1992

Teneinde in de Wet toezicht kredietwezen 1992 duidelijk tot
uitdrukking te brengen dat de Bank bij het gebruikmaken van haar
bevoegdheden in de artikelen 10, 19 en 23a Wtk 1992 de opdracht heeft
(mede) uitvoering te geven aan EG-bankenrichtlijnen is in genoemde
artikelen telkens de zinsnede «(mede) ter uitvoering van ...» opgenomen.
Daarnaast is een nieuw artikel 2a Wtk 1992 geformuleerd dat bepaalt
dat de Bank (Onze minister) van de artikelen 10, 19 en 23a Wtk 1992
(artikel 76 Wtk 1992) gegeven bevoegdheden gebruikmaakt om
uitvoering te geven aan de in die artikelen bedoelde EG-bankenricht–
lijnen.

11.4 Notificatieprocedure betreffende «uitgaande» bijkantoren van in
Nederland gevestigde kredietinstellingen

De formulering van de in artikel 15 Wtk 1992 neergelegde notificatie–
procedure betreffende «uitgaande» bijkantoren van in Nederland geves–
tigde kredietinstellingen is niet geheel duidelijk gebleken. In het voorstel
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1 Vergelijk voor wat betreft «inkomende»
bijkantoren artikel 29 Wtk 1992.
1 Vergelijk artikel 56 van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf.

werd namelijk bij de initiële notificatie (eerste tot en met vierde lid) niet
en bij vervolgnotificatie (vijde en zesde lid) wel van een verbod
gesproken. Achterliggende reden daarvoor was dat er bij de initiële
notificatie impliciet vanuit is gegaan dat wanneer de Bank niet de in
artikel 15 Wtk 1992 bedoelde mededeling doet, het in de Lid-Staat van
ontvangst verboden zal zijn het bedrijf van kredietinstelling door middel
van een bijkantoor uit te oefenen.1 Het ligt evenwel voor de hand dat er
vanuit de optiek van de Bank ook een noodzaak is in dat geval de kredie–
tinstelling te verbieden om gevolg te geven aan haar voornemen in een
andere Lid-Staat een bijkantoor te vestigen De Bank heeft alsdan
immers ingevolge artikel 15, vierde lid, Wtk 1992 geconstateerd dat de
kredietinstelling, gezien de werkzaamheden die zij door middel van het
bijkantoor voornemens is te verrichten, redelijkerwijs niet zal kunnen
voldoen aan de richtlijnen als bedoeld in de artikelen 19, 20 en 21 Wtk
1992. Derhalve is de formulering van artikel 15 Wtk 1992 (en in het
verlengde daarvan van de artikelen 27 en 46 Wtk 1992) enigszins
aangepast, zodat duidelijk is dat het een kredietinstelling verboden is om
zonder dat de Bank de mededeling als bedoeld in artikel 15, derde lid,
Wtk 1992 heeft gedaan in een andere Lid-Staat een bijkantoorte
vestigen.

11.5 Meldingplicht voor kredietinstellingen inzake het niet voldoen aan
de richtlijnen ex artikel 19, 20 of 21 Wtk 1992

Ten behoeve van een adequate informatie-verstrekking door kredietin–
stellingen aan de Bank is overwogen dat het nuttig is wanneer kredietin–
stellingen de plicht hebben om ingeval zij op enig moment niet, al dan
niet tijdelijk, voldoen aan de eisen zoals die in de richtlijnen als bedoeld
in de artikelen 19, 20 of 21 Wtk 1992 zijn neergelegd, de Bank daar
onverwijld van in kennis te stellen. Onverminderd de maandelijkse
rapportage van kredietinstellingen aan de Bank leidt deze meldingsplicht
ertoe dat de Bank eerder op de hoogte kan zijn van (potentiële)
problemen bij een kredietinstelling. Dit betekent dat de Bank navenant
sneller kan overgaan tot corrigerende c.q. reddende maatregelen. Een en
ander is verwoord in een nieuw artikel 53a Wtk 1992.2

De Ministervan Financiën,
W. Kok
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Annex A Transponeringstabel Geconsolideerd-toezichtrichtlijn
= = > Wtk 1992

Bepalingen in de
Geconsolideerd toezichtrichtlijn

Bepalingen in de Wet toezicht
kredietwezen 1992

Artikel 1
eerste gedachtenstreepje
tweede gedachtenstreepje
derde gedachtenstreepje
vierde gedachtenstreepje

vijfde gedachtenstreepje
kredietinstelling
financiêle holding

zesde gedachtenstreepje

kredietinstelling

zevende gedachtenstreepje
achtste gedachtenstreepje
negende gedachtenstreepje

Artikel 2

Anikel 3
eerste lid
tweede lid
derde lid
kredietinstelling
financiële holding

vierde lid
vijfde lid
kredietinstelling
fmanciële holding
zesde lid
zevende lid
achtste lid
negende lid
tiende lid
kredietinstelling
financiële holding

Artikel 4
eerste lid
tweede lid
derde lid
vierde lid
vijfde lid

Artikel 1, eerste lid, onder a
Artikel 1, eerste lid, onder c
Artikel 23a, eerste lid

Artikel 19, derde lid, onder d (in de
richtlijnen)
Artikel 23a, tweede lid, onder c (in de
algemene voorschriften)
Artikel 19, derde lid, onder d (in de
richtlijnen)
Artikel 23a, tweede lid, onder c (in de
algemene voorschriften)

Artikel 1, eerste lid, onder n

Artikel 19, eerste en derde lid

Artikel 23a, eerste en derde lid
Artikel 19, derde lid, onder d (in de
richtlijnen)
Artikel 23a, tweede lid, onder c (in de
algemene voorschriften)
Artikel 54, onder c
Artikel 19, eerste en derde lid

Artikel 23a, eerste en derde lid
Artikel 54a
Artikel 19, vierde lid
Artikel 19, eerste lid

Artikel 54, onder b
Artikel 54, onder^d

Artikel 19

Artikel 23a, tweede lid
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Bepalingen in de
Geconsolideerd-toezichtrichtlijn

Bepalingen in de Wet toezicht
kredietwezen 1992

Artikel 5
kredietinstelling
financiêle holding

Artikel 6
eerste lid
tweede lid

Artikel 7
eerste lid
tweede lid
eerste volzm
tweede volzin
derde lid
vierde lid
vijfde lid
zesde lid
zevende lid
achtste lid
eerste en tweede volzin
derde volzm

Artikel 8

Artikel 9
eerste volzin
tweede volzin
Artikel 10

Artikel 11

Artikel 19, derde lid, onder d

Artikel 23a, tweede lid, onder c

Artikel 54, onder c en e

Artikelen 56, eerste lid, en 57, eerste lid

Artikelen 2, tweede lid, en 60, tweede lid

Artikel 57, eerste lid
Artikelen 2, tweede lid, en 60, tweede lid
Artikelen 2, vierde lid, en 61
Artikel 60

Artikelen 56, eerste lid, en 57, eerste lid

Artikel 2, tweede lid

Artikel 113 (koninklijk besluit)
Artikelen 19, eerste lid, en 23a, eerste lid
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