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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)

AMENDEMENTEN VAN HET LID DE KORTE
Ontvangen 24 november 1992

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

Artikel 2, vierde lid, vervalt.

Na artikel 50 wordt «HOOFDSTUK VIII Informatie-inwinning, geheim–
houding en informatie-uitwisseling» vervangen door: HOOFDSTUK VIII
Informatie-inwinning, geheimhouding, informatie-uitwisseling en samen–
werking.

III

Na artikel 63 worden een nieuwe Afdeling en een nieuw artikel
ingevoegd, luidende:

Afdeling 4 Samenwerking met de autoriteiten die ingevolge de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf, de Wet toezicht beleggingsin–
stellingen onderscheidenlijk de Wet toezicht effectenverkeer
belast zijn met het toezicht op verzekeringsmaatschappijen,
beleggingsinstellingen onderscheidenlijk effecteninstellingen

Artikel 63a

1. De Bank werkt voor zover nodig ten behoeve van de uitoefening van
toezicht op kredietinstellingen die deel uitmaken van een groep samen
met de autoriteiten die ingevolge de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
(Stb. 1992, 442), de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Stb. 1990,
380) onderscheidenlijk de Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1990, 141)
belast zijn met het toezicht op verzekeringsmaatschappijen, beleggings–
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instellingen onderscheidenlijk effecteninstellingen die tot diezelfde groep
behoren.

2. De Bank pleegt in de gevallen bedoeld in het eerste lid, waar nodig
overleg met een autoriteit als bedoeld in het eerste lid.

3. De Bank werkt in de gevallen bedoeld in het eerste lid, waar nodig
samen op basis van een of meer met een autoriteit als bedoeld in het
eerste lid daartoe overeen te komen regelingen. Deze regelingen
betreffen in elk geval afspraken over het stellen van gemeenschappelijke
eisen, het coördineren van werkzaamheden uit hoofde van ieders
uitoefening van het toezicht en het uitwisselen van gegevens en inlich–
tingen.

4. De Bank verstrekt aan een autoriteit als bedoeld in het eerste lid de
gegevens en inlichtingen die zij verkregen heeft bij de vervulling van de
haar ingevolge deze wet opgedragen taak en die betrekking hebben op
de deskundigheid van de personen als bedoeld in artikel 8, eerste lid,
onder b, onderscheidenlijk de voornemens of de antecendenten van de
personen bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c, voor zover de Bank van
oordeel is dat deze gegevens en inlichtingen van belang zijn of zouden
kunnen zijn voor toezicht dat door die autoriteit wordt uitgeoefend.

Toelichting

Deze amendementen hebben twee doelen:
1. het verschaffen van een wettelijke grondslag aan regelingen tussen

toezichthouders, zoals het Protocol tussen de Nederlandsche Bank en de
Verzekeringskamer dat de afstemming betreft van beider toezicht in het
geval van een conglomeraat, waarvan zowel een bank als een verze–
keraar deel uitmaken (artikel 63a, derde lid);

2. het onder randvoorwaarden verplicht verstrekken tussen toezicht–
houders van informatie, die betrekking heeft op de integriteit - de
deskundigheid en betrouwbaarheid - van bestuurders (artikel 63a, vierde
lid).

Ter verduidelijking van de amendementen zij er nog op gewezen dat:
- het bij of krachtens artikel 63a bepaalde geen afbreuk doet aan de

elders in de Wtk 1992 aan de Bank opgedragen taak;
- het bij of krachtens artikel 63a bepaalde onverlet laat dat de Bank

ook anderszins met toezichthoudende autoriteiten kan en mag samen–
werken; het bepaalde in artikel 63a geeft de Bank dus voor bepaalde
situaties in zekere zin een opdracht om samen te werken;

- het bepaalde krachtens artikel 63a niet kan treden buiten de
bevoegdheden en taken die de Bank op grond van de Wtk 1992 heeft.

Het is de bedoeling dat het onderwerp van deze amendementen op
vergelijkbare wijze wordt geïntroduceerd in de Wet toezicht verzeke–
ringsbedrijf, de Wet toezicht beleggingsinstellingen en de Wet toezicht
effectenverkeer. Wanneer vergelijkbare bepalingen voor de genoemde
wetten zijn vastgesteld, kan artikel 63a in werking treden. Artikel 113 van
de Wtk 1992 maakt een geleidelijke inwerkingtreding mogelijk. Daarmee
blijft de Nederlandsche Bank in een evenwichtige situatie ten opzichte
van de andere toezichthouders.

De Korte
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