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Bepalingen inzake het toezicht op het
kredietwezen en de uitvoering van de Tweede
Richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 15 december 1989 tot
coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de
toegang tot en de uitoefening van de
werkzaamheden van kredietinstellingen,
alsmede tot wijziging van Richtlijn 77/780/EEG
(89/646/EEG) (Wet toezicht kredietwezen 1992)

NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 5 oktober 1992

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I

In artikel 1, eerste lid, onder c, vervalt de zinsnede «die dochtermaat–
schappij is van één of meer kredietinstellingen en».

B

Aan artikel 2 wordt een nieuw lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
4. De Bank werkt bij de uitoefening van toezicht op kredietinstellingen

die deel uitmaken van een groep samen met de autoriteiten die ingevolge
de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Stb. 1991, 342), de Wet toezicht
beleggingsinstellingen (Stb. 1990, 380) onderscheidenlijk de Wet
toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141) belast zijn met het toezicht op
verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen onderscheidenlijk
effecteninstellingen die tot diezelfde groep behoren. De Bank pleegt
daartoe in voorkomende gevallen overleg met deze autoriteiten.

In artikel 17 wordt de zinsnede «De artikelen 18 tot en met 28»
vervangen door: De artikelen 18 tot en met 28, met uitzondering van
23a,.

Na artikel 23 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt als volgt:
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Artikel 23a

1. De Bank kan, ter uitvoering van bepalingen in Richtlijnen van de
Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende het toezicht op
geconsolideerde basis op kredietinstellingen, aan houders van een
verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 23, eerste lid, die
financile instelling zijn waarvan de dochtermaatschappijen uitsluitend of
hoofdzakelijk kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder
a, of financiële instellingen zijn en waarvan ten minste één dochtermaat–
schappij een kredietinstelling is die een vergunning als bedoeld in artikel
5 heeft verkregen, algemene voorschriften geven om te voorkomen dat
de handeling waarvoor de verklaring van geen bezwaar is verleerid, zou
leiden of zou kunnen leiden tot een invloed op laatstbedoelde kredietin–
stelling die in strijd is met een gezond bankbeleid.

2. De algemene voorschriften kunnen uitsluitend inhouden bepalingen
inzake:

a. de omvang van het eigen vermogen van de houder als bedoeld in
het eerste lid in verhouding tot de financiële risico's van die houder en
op geconsolideerde basis van de groep waarvan die houder aan het
hoofd staat;

b. de omvang, al dan niet in verhouding tot het eigen vermogen, van
de financiële risico's als bedoeld onder a;

c. de reikwijdte van consolidatie; en
d. de door de houder als bedoeld in het eerste lid te verstrekken

inlichtingen alsmede de vorm waarin deze inlichtingen dienen te worden
verstrekt.

3. In de algemene voorschriften wordt bepaald, wat wordt verstaan
onder de begrippen, waaromtrent algemene voorschriften worden
gegeven.

4. De Bank kan voor een houder als bedoeld in het eerste lid
ontheffing van de algemene voorschriften verlenen, mits die houder, in
overeenstemming met de Richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen betreffende het toezicht op geconsolideerde basis op
kredietinstellingen, door een toezichthoudende autoriteit van een andere
Lid-Staat bij het toezicht op kredietinstellingen wordt betrokken.

5. Met betrekking tot de algemene voorschriften zijn de artikelen 23,
zesde lid, en 24, zesde lid, aanhef en onder d, van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de termijn als bedoeld in artikel 23,
zesde lid, door de Bank wordt vastgesteld.

Artikel 54 komt te luiden:

Artikel 54

De Bank is bevoegd bij
a. iedere onderneming of instelling die, overeenkornstig het bepaalde

ingevolge artikel 19, derde lid, onder d, binnen de reikwijdte van de
consolidatie valt;

b. iedere dochtermaatschappij van een kredietinstelling die ingevolge
artikel 50, tweede lid, onder a of b, is geregistreerd;

c. iedere houder van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in
artikel 23, eerste lid, waarvan de betrokken kredietinstelling dochter–
maatschappij is;

d. iedere onderneming of instelling die, overeenkomstig het bepaalde
ingevolge artikel 23a, tweede lid, onder c, binnen de reikwijdte van de
consolidatie valt; en
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e. iedere dochtermaatschappij van een houder van een verklaring van
geen bezwaar als bedoeld in artikel 23, eerste lid, waarvan tevens de
betrokken kredietinstelling dochtermaatschappij is;

alle inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen, die de Bank meent
nodig te hebben voor de juiste uitoefening van haar toezicht op de
betrokken kredietinstelling.

Na artikel 54 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt als volgt:

Artikel 54a

1. Een onderneming of instelling als bedoeld in artike! 54, onder a of
d, dient een zodanige boekhouding te voeren, dat zij de Bank de inlich–
tingen als bedoeld in artikel 54 kan verschaffen.

2. Indien de Bank van oordeel is dat een onderneming of instelling niet
aan het bepaalde in het eerste lid voldoet, kan zij aan die onderneming of
instelling een voorschrift met betrekking tot het voeren van haar
boekhouding geven.

Na artikel 55 wordt «Paragraaf 3 Verificatie ter plaatse »
vervangen door: Paragraaf 3 Grensoverschrijdende verificatie ter
plaatse.

H

In artikel 56, eerste lid, wordt de zinsnede «, die, overeenkomstig het
bepaalde ingevolge artikel 19, derde lid, onder d, binnen de reikwijdte
valt van het toezicht op geconsolideerde basis,» vervangen door: als
bedoeld in artikel 54.

I

Artikel 57, eerste lid, aanhef, komt te luiden:

1. Ingeval, in overeenstemming met de Richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen betreffende het toezicht op geconsolideerde
basis op kredietinstellingen, ten behoeve van het toezicht op kredietin–
stellingen in een andere Lid-Staat door dan wel omtrent een in
Nederland gevestigde onderneming of instelling inlichtingen aan de
toezichthoudende autoriteiten van die Lid-Staat zijn verstrekt, zal de
Bank na daartoe door de toezichthoudende autoriteit van de desbetref–
fende Lid-Staat te zijn verzocht:

In artikel 87 wordt in de opsomming van de artikelen van de Wet
toezicht kredietwezen 1992 voor «58» ingevoegd: 54a,.

ARTIKEL II

A

Artikel 35 komt te luiden:
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Artikel 35

Een bijkantoor in Nederland van een in een andere Lid-Staat geves–
tigde kredietinstelling, dat overeenkomstig artikel 29 het bedrijf van
kredietinstelling uitoefent, is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar van de kredietinstelling waarvan het onderdeel
uitmaakt, de boekhoudbescheiden als bedoeld in artikel 15b, derde lid,
van de Handelsregisterwet (Stb. 1984, 353) bij de Bank in te dienen.

B

Artikel 42 komt te luiden:

Artikel 42

Een bijkantoor in Nederland van een in een Staat, die niet een
Lid-Staat is, gevestigde kredietinstelling die een vergunning als bedoeld
in artikel 36 heeft verkregen, is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar van de kredietinstelling waarvan het onderdeel
uitmaakt, de boekhoudbescheiden als bedoeld in artikel 15d, vierde lid,
van de Handelsregisterwet bij de Bank in te dienen.

Artikel 53, vijfde lid, komt te luiden:
5. De staten als bedoeld in het eerste lid moeten periodiek zijn

voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door
een registeraccountant of een accountant die een vergunning heeft als
bedoeld in artikel 70b, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants
(Stb. 1962, 258). De kredietinstelling is verplicht bij de opdrachttot het
onderzoek de accountant schriftelijk te machtigen desgevraagd of
ingevolge een daartoe strekkende overeenkomst tussen de kredietin–
stelling, 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 de taak, bij deze wet aan de Bank opgelegd. De
Bank stelt de kredietinstelling in de gelegenheid aanwezig te zijn bij het
verstrekken van inlichtingen door de accountant.

ARTIKEL III

Na artikel 111 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt als volgt:

Artikel llla

1. Op de uitvoering van deze wet zijn de hoofdstukken 1 tot en met 4
van de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315) van toepassing.

2. Dit artikel vervalt met ingang van het tijdstip, waarop de Algemene
wet bestuursrecht in werking treedt.

ARTIKEL IV

A

Aan artikel 1, eerste lid, onder i, wordt na «Gemeenschap» ingevoegd:
alsmede een Staat, niet zijnde een Lid-Staat van de Gemeenschap, die
partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte (Trb. 1992, nr. ).
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B

Na artikel 35 wordt «HOOFDSTUK IV Kredietinstellingen die
buiten de Gemeenschap zijn gevestigd » vervangen door:
HOOFDSTUK IV Kredietinstellingen die in een Staat, die niet een
Lid-Staat is, zijn gevestigd.

In de artikelen 2, eerste lid, onder b en c, en derde lid, 4, tweede lid,
36, 37, 39, 40, 41, 64, 66, eerste lid, 76, eerste lid, onder a en b, vierde
en vijfde lid en 107, tweede lid wordt de zinsnede «buiten de Gemeen–
schap» vervangen door: in een Staat, die niet een Lid-Staat is,.

In de artikelen 2, tweede lid, en 76, tweede lid, wordt de zinsnede «in
de Gemeenschap» vervangen door: in één van de Lid-Staten.

In artikel 76, eerste lid, onder b, wordt de punt vervangen door: ; en.

Na artikel 76, eerste lid, onder b, wordt een nieuw onderdeel
ingevoegd, dat luidt als volgt:

c. in afwijking van het bepaalde in de artikelen 29 onderscheidenlijk
30 het bepaalde in de artikelen 36 tot en met 42 onderscheidenlijk 78
van toepassing is op in een Staat, niet zijnde een Staat die lid is van de
Gemeenschap, die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte gevestigde ondernemingen of instellingen die een
voor de uitoefening van het bedrijf van kredietinstelling benodigde
vergunning verkrijgen en die dochtermaatschappij zijn van in een
bepaalde Staat, die niet een Lid-Staat is, gevestigde ondernemingen of
instellingen.

Artikel 77 komt te vervallen.

ARTIKEL V

Na artikel 111a wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt als volgt:

Artikel 111 b

Indien het bij koninklijke boodschap van 23 januari 1992 ingediende
voorstel van Wet houdende wijziging van de Wet op de rechterlijke
organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van
State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten,
alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbe–
schikkingen (voltooiïng eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
(22 495), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, komt artikel
86 als volgt te luiden:
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Artikel 86

1. Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

2. Ingeval beroep wordt ingesteld tegen besluiten, genomen ter
uitvoering van de artikelen 13, 24, eerste lid, 26, 27 of 33 zal de terecht–
zitting worden gehouden met gesloten deuren. De uitspraak wordt alsdan
medegedeeld aan de verzoeker en de Bank onderscheidenlijk Onze
minister.

ARTIKEL VI

A

Na artikel 2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt als volgt:

Artikel 2a

Onze minister onderscheidenlijk de Bank maakt van de in artikel 76
onderscheidenlijk de artikelen 10, 19 en 23a gegeven bevoegdheden
gebruik om uitvoering te geven aan de in die artikelen bedoeide Richt–
lijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende het
toezicht op kredietinstellingen.

B

In artikel 10, tweede lid, wordt de zinsnede «met in achtneming van»
vervangen door: mede ter uitvoering van.

In artikel 19, eerste lid, wordt de zinsnede «– met inachtneming van
Richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende
de solvabiiiteit van en het toezicht op geconsolideerde basis op kredietin–
stellingen -,» vervangen door: , mede ter uitvoering van Richtlijnen van
de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de solvabiliteit
van en het toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen,.

In artikel 76, eerste lid, wordt de zinsnede «– ter uitvoering van
ingevolge de bepalingen betreffende de betrekkingen met derde landen
in de Tweede Richtlijn genomen besluiten –» vervangen door: , mede ter
uitvoering van ingevolge de bepalingen betreffende de betrekkingen met
derde landen in de Tweede Richtlijn genomen besluiten,.

ARTIKELVII

A

Aan artikel 15, eerste lid, wordt een nieuwe volzin toegevoegd, die
luidt als volgt: Het is de kredietinstelling verboden om aan haar
voornemen gevolg te geven zolang de mededeling als bedoeld in het
derde lid niet is gedaan.
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B

Artikel 15, zesde lid, komt te luiden:
6. Indien de Bank, op grond van de gegevens waarvan zij ingevolge

het vijfde lid kennis heeft genomen, van oordeel is dat de kredietin–
stelling, gezien de werkzaamheden die zij door middel van het bijkantoor
als bedoeld in het eerste lid verricht, redelijkerwijs niet langer zal kunnen
voldoen aan de richtlijnen als bedoeld in de artikelen 19, 20 en 21, kan
zij aan de kredietinstelling ter zake een aanwijzing geven om binnen een
door haar te bepalen termijn ten aanzien van met name aan te geven
punten een bepaalde gedragslijn te volgen.

Na artikel 15, zesde lid, worden twee nieuwe leden ingevoegd, die
luiden als volgt:

7. Indien de Bank niet binnen de door haar in de aanwijzing bepaalde
termijn een haar bevredigend antwoord van de kredietinstelling heeft
ontvangen of indien naar haar oordeel niet of onvoldoende aan haar
aanwijzing gevolg is gegeven, trekt zij de mededeling als bedoeld in het
derde lid in. De Bank stelt de toezichthoudende autoriteit van de andere
Lid-Staat en de kredietinstelling schriftelijk van het intrekken van de
mededeling in kennis.

8. Zodra de mededeling als bedoeld in het derde lid is ingetrokken, is
het de kredietinstelling verboden nog langer werkzaamheden te
verrichten door middel van het bijkantoor als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 27, derde lid, komt te luiden:
3. Indien de Bank niet binnen de door haar in de aanwijzing bepaalde

termijn een haar bevredigend antwoord van de kredietinstelling heeft
ontvangen of indien naar haar oordeel niet of onvoldoende aan haar
aanwijzing is gevolg gegeven, trekt zij de mededeling als bedoeld in
artikel 15, derde lid, in. De Bank stelt de toezichthoudende autoriteit van
de andere Lid-Staat en de kredietinstelling schriftelijk van het intrekken
van de mededeling in kennis.

In artikel 27 komen het vierde en het vijfde lid te vervallen.

Artikel 46, zesde lid, komt te luiden:
6. Indien de Bank, op grond van de gegevens waarvan zij ingevolge

het vijfde lid kennis heeft genomen, van oordeel is dat de financile
instelling, gezien de werkzaamheden die zij door middel van het
bijkantoor als bedoeld in het eerste lid verricht, redelijkerwijs niet langer
zal kunnen voldoen aan de richtlijnen als bedoeld in de artikelen 19 en
21, trekt zij de mededeling als bedoeld in het derde lid in. De Bank stelt
de toezichthoudende autoriteit van de andere Lid-Staat en de financiële
instelling schriftelijk van het intrekken van de mededeling in kennis.

In artikel 87 wordt in de opsomming van de artikelen van de Wet
toezicht kredietwezen 1992 voor «18, eerste lid,» ingevoegd: 15, eerste,
zevende en achtste lid,.
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H

In artikel 87 wordt in de opsomming van de artikelen van de Wet
toezicht kredietwezen 1992 «27, tweede en derde lid,» vervangen door:
27, tweede lid,.

ARTIKEL VIII

A

Na artikel 53 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt als volgt:

Artikel 53a

1. Een kredietinstelling die ingevolge artikel 50, tweede lid, onder a of
b, is geregistreerd, is verplicht de Bank onverwijld in kennis te stellen van
het geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan de richtlijnen als bedoeld in
de artikelen 19, 20 of 21.

2. Een kredietinstelling die ingevolge artikel 50, tweede lid, onder c, is
geregistreerd, is verplicht de Bank onverwijld in kennis te stellen van het
geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan de richtlijnen als bedoeld in
artikei 20.

B

In artikel 87 wordt in de opsomming van de artikelen van de Wet
toezicht kredietwezen 1992 voor «54a» ingevoegd: 53a,.

ARTIKEL IX

A

In artikel 1, derde en vierde lid, wordt voor «zin» ingevoegd: de.

B

In artikel 2, tweede lid, wordt de zinsnede «de betrokken» vervangen
door: deze.

In artikel 3, tweede lid, wordt voor de woorden «het eerste lid»
ingevoegd: in.

In artikel 7, derde lid, wordt «de ontvangst» vervangen door:
ontvangst.

In de artikelen 8, eerste lid, onder d, 23, tweede lid, onder a, en 24,
zevende lid, onder a, vervallen de woorden «het beleid van».
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In artikel 9, vierde lid, wordt de zinsnede «een kredietinstelling die»
vervangen door: een kredietinstelling, die.

In artikel 22, vierde lid, worden de woorden «is verricht zonder»
vervangen door: is verricht, zonder.

H

In artikel 25, eerste lid, wordt de zinsnede «onder de 5, 20, 33 of 50
procent» vervangen door: onder de 5, 10, 20, 33 of 50 procent.

I

In artikel 33, vierde lid, wordt na «de liquiditeit» ingevoegd: van.

J

In de artikelen 34 en 41 wordt de zinsnede «is verplicht» vervangen
door: dient.

K

In artikel 43, eerste lid, wordt «overeenkomstig» vervangen door:
overeenkomstige.

In artikel 43, derde lid, wordt de zinsnede «de ontvangst» vervangen
door: ontvangst.

M

In artikel 60, eerste lid, wordt na de zinsnede «zijn verkregen»
ingevoegd: en gegevens en inlichtingen die van een instantie als bedoeld
in artikel 61 zijn ontvangen.

N

In artikel 63, eerste en tweede lid, wordt voor «iedere intrekking»
ingevoegd: van.

0

In artikel 76, derde lid, wordt na «onder a» een komma ingevoegd.

P

In artikel 76, vijfde lid, wordt «het het» vervangen door: het.

Q

In artikel 80, tweede lid, wordt «bepaald dat, de kredietinstellingen»
vervangen door: bepaald, dat de kredietinstellingen.
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In artikel 91, aanhef, wordt de zinsnede «tot wet wordt verheven en in
werking is getreden,» vervangen door: (22 169), nadat het tot wet is
verheven, in werking treedt,.

In artikel 91 komt onderdeel A te luiden:

In artikel 415 wordt «de in het register, bedoeld in artikel 12 van de
Wet toezicht kredietwezen (Stb. 1978, 255), ingeschreven instellingen
met uitzondering van nevenvestigingen» vervangen door: de ingevolge
artikel 50, tweede lid, onder a, van de Wet toezicht kredietwezen 1992
(Stb. , ) geregistreerde kredietinstellingen.

In artikel 98, aanhef, wordt «(Stb. 1990, 342)» vervangen door: (Stb.
1992,442).
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