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Inleiding 

1. Eén van de punten die de voorbije jaren de nieuwsuitzendingen en de kranten heeft 

beheerst is de financiële crisis en de gebeurtenissen in de bancaire sector. De combinatie van 

het actueel gehalte van dit onderwerp en mijn interesse in de financiële wereld heeft geleid tot 

mijn keuze voor het schrijven van mijn masterproef over de financiële toezichthouders. 

 

2. De titel van mijn masterproef, „Financiële toezichthouders vergeleken‟, is nogal ruim en ik 

heb er dan ook voor gekozen mij in dit werk te beperken tot het bestuderen van de financiële 

toezichtarchitectuur die in België wordt gehanteerd en van de toezichtarchitectuur waarvan in 

Nederland gebruik wordt gemaakt. 

De keuze voor deze landen is ten eerste gebaseerd op het feit dat zij een verschillend model 

hanteren om financieel toezicht uit te oefenen. Ook hebben de op til zijnde hervormingen in 

de financiële toezichtarchitectuur in België een niet onbelangrijke rol gespeeld bij mijn keuze 

voor Nederland. 

 

3. In een eerste hoofdstuk worden de belangrijkste structuren beschreven die binnen Europa 

worden gehanteerd om financieel toezicht uit te oefenen. Daarbij wordt nagegaan wat de 

voor- en nadelen zijn bij het hanteren van één van deze financiële toezichtmodellen. 

 

4. Het tweede hoofdstuk wordt gewijd aan de vergelijking van het financieel toezicht in 

België en Nederland. Eerst wordt nagegaan hoe beide landen tot hun huidige toezichtmodel 

zijn gekomen. In een tweede afdeling wordt de inrichting en de bevoegdheden besproken van 

de instellingen die in België en Nederland belast zijn met de uitoefening van het financieel 

toezicht. Ten slotte wordt er in afdeling drie eerst stilgestaan bij een aantal algemene aspecten 

die verband houden met het uitoefenen van financieel toezicht en daarna wordt dieper 

ingegaan op de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend op kredietinstellingen die hun zetel 

hebben in België of in Nederland.  

 

5. Het derde hoofdstuk handelt over de veranderingen met betrekking tot het financieel 

toezicht die hebben plaatsgevonden in de nasleep van de financiële crisis. Daarbij wordt eerst 

kort stilgestaan bij het ontstaan en de oorzaken van de financiële crisis. Omdat ook de 

ontwikkelingen op Europees niveau van belang zijn voor het toezicht in België en Nederland 

wordt in een tweede afdeling ingegaan op de wijzigingen die worden aangebracht aan het 
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financieel toezicht op Europees niveau. In een derde afdeling wordt nagegaan welke 

veranderingen er in België en Nederland zijn aangebracht aan het financieel toezichtsysteem 

om een herhaling van de financiële crisis te vermijden. 

 

6. Deze drie hoofdstukken worden telkens afgesloten met een conclusie en op het einde van 

dit werk trek ik een algemeen besluit. 
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Hoofdstuk 1. Belangrijkste structuren voor financieel toezicht in 

Europa 

7. De verantwoordelijkheid voor het financieel toezicht in Europa bevindt zich op nationaal 

niveau, waarbij ieder land een eigen toezichtsysteem heeft ingericht. Binnen Europa kunnen 

er in hoofdzaak drie structuren voor financieel toezicht worden onderscheiden. Het gaat meer 

bepaald om de sectorale, de functionele en de geïntegreerde structuur. 

Hieronder wordt iedere structuur besproken met de mogelijke voor- en nadelen die daaraan 

verbonden zijn. 

Afdeling 1. Het sectoraal toezichtmodel 

8. In het sectoraal toezichtmodel wordt het toezicht georganiseerd per sector. Binnen het 

financieel landschap kunnen drie sectoren worden onderscheiden: de bancaire sector, de 

verzekeringssector en de sector van de financiële markten. Voor elk van deze sectoren is er 

een afzonderlijke autoriteit die instaat voor het toezicht
1
. 

Welke autoriteit bevoegd is om toezicht uit te oefenen op een bepaalde onderneming hangt af 

van de juridische categorie waartoe die onderneming behoort. De hoofdbezigheid van het 

bedrijf bepaalt onder welke categorie het bedrijf zal ressorteren. Als het bedrijf zich 

voorneemt zijn activiteiten binnen de verzekeringswereld te organiseren, dan zal het bedrijf 

zich als verzekeringsmaatschappij laten registreren. In dit geval zal het toezicht uitgeoefend 

worden door de autoriteit verantwoordelijk voor de verzekeringssector. Een onderneming die 

zich laat registreren als bank omdat die onderneming van plan is bankactiviteiten uit te 

oefenen, zal onder toezicht staan van de bankentoezichthouder
2
.  

 

9. Het uitoefenen van het toezicht aan de hand van een toezichthouder per sector van de 

financiële markt, is een structuur die reeds lang bestaat. Het sectoraal model is tot 

ontwikkeling gekomen na de crisis van de jaren dertig en is tot op het einde van de jaren 

negentig het meest gehanteerde model in Europa
3
. 

                                                
1
 E. CERVELLATI en E. FIORITI, “Financial Supervision in EU Countries”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-id873064, 

7. 
2
 E. WYMEERSCH, “Aspecten van toezicht op het financieel bestel”, in M. TISON, C. VAN ACKER en J. 

CERFONTAINE, (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten (Volume II), Antwerpen, 

Intersentia, 2003, 238; E. WYMEERSCH, “The structure of financial supervision in Europe: about single, twin 

peaks and multiple financial supervisors”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-id946695, 11. 
3 E. CERVELLATI en E. FIORITI, “Financial Supervision in EU Countries”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-id873064, 

7; D. MASCIANDARO, M. NIETO en M. QUINTYN, “Financial supervision in the EU: is there convergence in the 

national architectures?”, 2008, www.ssrn.com, ssrn-id1342362, 3. 

http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
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10. De indeling in sectoren heeft als voordeel dat er voor ieder deelgebied een gespecialiseerd 

orgaan verantwoordelijk is voor het toezicht. Iedere autoriteit houdt toezicht op zijn eigen 

manier en maakt daarvoor gebruik van eigen technieken en praktijken die afgestemd zijn op 

de specifieke behoeften van de sector waarvoor zij bevoegd zijn
4
.  

 

11. Wanneer er in een financieel landschap een duidelijke afbakening bestaat tussen de 

verschillende sectoren is de sectorale toezichtstructuur voor de hand liggend. Maar door tal 

van marktontwikkelingen gedurende de jaren negentig is het moeilijk geworden om nog 

toezicht te houden op basis van een sectorale benadering. De belangrijkste ontwikkelingen 

zijn de toenemende vervaging van de grenzen tussen de onderscheiden sectoren en het 

alsmaar complexer worden van de producten die op de markt worden gebracht
5
.  

In die periode komen financiële conglomeraten tot stand, waarbinnen verschillende 

categorieën van activiteiten worden uitgeoefend. Naast de typische bankactiviteiten houden 

banken zich ook bezig met beleggingsactiviteiten en/of met verzekeringsactiviteiten. 

Verzekeringsmaatschappijen gaan producten op de markt brengen die veel gemeen hebben 

met de klassieke bankproducten. Er stelt zich aldus een probleem dat dergelijke financiële 

groepen niet meer kunnen worden ondergebracht bij één welbepaalde toezichthouder. 

Bovendien kunnen er zich situaties voordoen waarbij banken en verzekeringsmaatschappijen 

in wezen dezelfde producten aanbieden, maar aan verschillende regels onderworpen zijn
6
. 

 

Door deze marktontwikkelingen wordt het toezicht op basis van een sectorale 

toezichtstructuur in een toenemend aantal landen in vraag gesteld. Meer en meer landen 

verlaten de sectorale benadering en kiezen voor een integratie van hun toezichtsysteem. 

Toch is het sectoraal model niet verdwenen in Europa, al komt het nog weinig voor in zijn 

zuivere vorm. Meestal hebben landen aanpassingen aangebracht om het systeem beter af te 

stemmen op de behoeften van het toezicht. Eén land in Europa houdt nog steeds vast aan de 

originele sectorale toezichtstructuur: Griekenland. De centrale bank houdt toezicht op de 

banksector, de Commissie Kapitaalmarkten is verantwoordelijk voor het toezicht op de 

                                                
4 E. WYMEERSCH, “The structure of financial supervision in Europe: about single, twin peaks and multiple 

financial supervisors”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-id946695, 11-12. 
5 J. DE LUNA MARTÍNEZ en T. ROSE, “International Survey of Integrated Financial Sector Supervision”, 2003, 

www.ssrn.com, ssrn-id636458, 6-7; E. WYMEERSCH, “The structure of financial supervision in Europe: about 

single, twin peaks and multiple financial supervisors”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-id946695, 12-13 en 16-17. 
6 J. DE LUNA MARTÍNEZ en T. ROSE, “International Survey of Integrated Financial Sector Supervision”, 2003, 

www.ssrn.com, ssrn-id636458, 6-7; E. WYMEERSCH, “Aspecten van toezicht op het financieel bestel”, in M. 

TISON, C. VAN ACKER en J. CERFONTAINE, (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten 

(Volume II), Antwerpen, Intersentia, 2003, 238-239. 

http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
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effectenmarkten en het toezicht op de verzekeringssector valt onder de bevoegdheid van het 

Ministerie van Ontwikkeling
7
. 

Afdeling 2. Het geïntegreerd toezichtmodel 

12. Om tegemoet te komen aan de problemen waarmee het sectoraal model wordt 

geconfronteerd, zijn meer en meer landen overgeschakeld op een geïntegreerd toezichtmodel. 

Dit model houdt in dat alle vormen van financieel toezicht worden samengevoegd in één 

toezichtautoriteit. 

Het vervangen van de sectorale structuur door een volledig geïntegreerde toezichtstructuur 

wordt niet doorgevoerd van de ene dag op de andere. Het volstaat niet zich te beperken tot het 

samenvoegen van de afzonderlijke autoriteiten. Om een volledig geïntegreerd toezicht 

mogelijk te maken, moet ook de wetgeving worden aangepast aan de nieuwe structuur. 

Doordat dit proces enige tijd in beslag kan nemen, hebben vele landen ervoor gekozen om in 

een eerste fase een overgangsstructuur aan te nemen. Die overgangsstructuur bestaat erin dat 

de bestaande autoriteiten worden behouden in de vorm van afzonderlijke departementen 

binnen de nieuwe geïntegreerde toezichtinstelling
8
. 

 

13. De eerste landen in Europa die hun financieel toezichtsysteem hebben omgevormd tot een 

geïntegreerde structuur zijn gelegen in Scandinavië. Noorwegen heeft, in 1986, als eerste het 

geïntegreerd toezichtmodel aangenomen met de oprichting van de Kredittilsynet. Twee jaar 

later, in 1988, is Denemarken dezelfde weg ingeslagen door de Finanstilsynet aan te stellen 

als enige toezichthouder. Ook Zweden heeft zijn financieel toezicht geïntegreerd door de 

oprichting van de Finansinspektionen in 1991. Kenmerkend aan de hervormingen binnen deze 

Scandinavische landen is dat een financiële crisis mee aan de basis heeft gelegen van deze 

hervormingen en dat de nieuwe geïntegreerde toezichtautoriteit telkens wordt opgericht buiten 

de centrale bank
9
. 

Hoewel er vanaf het einde van de jaren tachtig al enkele geïntegreerde toezichtstructuren 

waarneembaar zijn in Europa, hebben de hervormingen in de andere landen pas echt een 

                                                
7
 E. CERVELLATI en E. FIORITI, “Financial Supervision in EU Countries”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-id873064, 

8; E. WYMEERSCH, “The structure of financial supervision in Europe: about single, twin peaks and multiple 

financial supervisors”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-id946695, 12, 41 en 45. 
8 J. DE LUNA MARTÍNEZ en T. ROSE, “International Survey of Integrated Financial Sector Supervision”, 2003, 

www.ssrn.com, ssrn-id636458, 27-28; E. WYMEERSCH, “The structure of financial supervision in Europe: about 

single, twin peaks and multiple financial supervisors”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-id946695, 18-19 en 23. 
9 E. CERVELLATI en E. FIORITI, “Financial Supervision in EU Countries”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-id873064, 

4; M. TAYLOR en A. FLEMING, “Integrated financial supervision: lessons of Northern European experience”, 

1999, www.ssrn.com, ssrn-id623981, 4-7. 

http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/


 13 

aanvang genomen nadat het Verenigd Koninkrijk in 1997 is overgegaan tot het oprichten van 

een ééngemaakte financiële toezichthouder buiten de centrale bank: de Financial Services 

Authority (FSA). Deze autoriteit is het resultaat van de samenvoeging van negen 

verschillende toezichthouders voor het bankwezen, het effectenwezen en het 

verzekeringswezen. In de daaropvolgende jaren hebben meer en meer landen het voorbeeld 

van het Verenigd Koninkrijk gevolgd. Duitsland heeft in 2002 de Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) opgericht als geïntegreerde toezichthouder buiten de 

centrale bank. In 2004 heeft België hetzelfde gedaan met de invoering van de Commissie voor 

het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Andere landen hebben ervoor geopteerd 

het financieel toezicht te integreren door het onder te brengen in de centrale bank. Zo heeft 

Ierland bijvoorbeeld het financieel toezicht toegekend aan een autonoom orgaan opgericht 

binnen de centrale bank: de Irish Financial Services Regulatory Authority
10

. 

 

14. Uit een studie van J. de Luna Martínez en T. Rose blijkt dat de betrokken landen hun 

financieel toezichtsysteem in de eerste plaats hebben omgevormd om beter toezicht te kunnen 

uitoefenen op het toenemend aantal financiële conglomeraten en de alsmaar complexere 

producten die zij op de markt brengen
11

. Een geïntegreerde toezichthouder is inderdaad beter 

geplaatst omdat het een beoordeling uitvoert op groepsniveau en zo toelaat een beter zicht te 

krijgen over het volledige risicoprofiel van de financiële groep. In een structuur waar 

meerdere toezichtautoriteiten opereren, worden groepsrisico‟s vaak niet waargenomen omdat 

zij ieder voor zich toezicht houden op een afzonderlijk deel van de ondernemingsgroep
12

. Het 

inrichten van een geïntegreerde toezichtstructuur heeft ook tot gevolg dat vergelijkbare 

financiële producten op eenzelfde wijze worden behandeld, onafhankelijk van de 

onderneming die deze producten op de markt brengt
13

. 

 

                                                
10

 E. CERVELLATI en E. FIORITI, “Financial Supervision in EU Countries”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-id873064, 

5-7; S. DEJONGHE, “Overzicht van enkele nationale toezichtspatronen in Europa”, in M. TISON, C. VAN ACKER, 

J. CERFONTAINE, (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten (Volume II), Antwerpen, 

Intersentia, 2003, 266; J. DE LUNA MARTÍNEZ en T. ROSE, “International Survey of Integrated Financial Sector 
Supervision”, 2003, www.ssrn.com, ssrn-id636458, 4. 
11 De studie omvat 15, voornamelijk Europese, landen: J. DE LUNA MARTÍNEZ en T. ROSE, “International Survey 

of Integrated Financial Sector Supervision”, 2003, www.ssrn.com, ssrn-id636458, 9. 
12 R. ABRAMS en M. TAYLOR, “Issues in the unification of financial sector supervision”, IMF Working Paper 

00213, 2000, www.ssrn.com, ssrn-id880886, 10. 
13

 R. ABRAMS en M. TAYLOR, “Issues in the unification of financial sector supervision”, IMF Working Paper 

00213, 2000, www.ssrn.com, ssrn-id880886, 11; M. CIHÁK en R. PODPIERA, “Is One Watchdog Better Than 

Three? International Experience with Integrated Financial Sector Supervision”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-

id892948, 9. 

http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
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Een ander belangrijk voordeel is dat de integratie aanleiding heeft tot het behalen van 

schaalvoordelen. Door gebruik te maken van een gezamenlijke infrastructuur en administratie 

worden kosten bespaard. Ook met betrekking tot personeel is het gemakkelijker om geschikt 

personeel aan te trekken en te behouden omdat er meer mogelijkheden zijn op het vlak van 

carrièreplanning
14

. Bovendien heeft het invoeren van een geïntegreerde toezichtstructuur voor 

de gecontroleerde ondernemingen als voordeel dat hun informatielast afneemt. In plaats van 

verschillende keren dezelfde informatie te moeten verstrekken aan de verschillende 

toezichthouders, zal de geïntegreerde toezichtautoriteit de enige zijn die nog informatie 

vraagt
15

. Daarnaast reageert een geïntegreerde autoriteit vlugger op veranderingen in het 

financiële landschap, op het tot stand komen van nieuwe financiële producten en op het 

ontstaan van financiële problemen
16

. 

 

Het feit dat er maar één autoriteit meer instaat voor toezicht, maakt het voor iedereen 

duidelijk wie de verantwoordelijkheid ervoor draagt. Waar het bij de sectorale organisatie van 

het toezicht mogelijk is dat de ene autoriteit zich wegstopt achter een andere, kan dit niet meer 

in een volledig geïntegreerd toezichtmodel. Al wordt gesteld dat het aantal toezichthouders 

minder bepalend is dan de wijze waarop de doelstellingen van de toezichthouders zijn 

omschreven. Wanneer de doelstellingen van de sectorale toezichthouders duidelijk zijn 

omschreven, dan kan er in dat geval gemakkelijker worden uitgemaakt wie verantwoordelijk 

is dan in het geval waar de doelstellingen van de geïntegreerde toezichtautoriteit onduidelijk 

zijn geformuleerd
17

. 

 

15. Het hervormen van het financiële toezichtsysteem tot een volledig geïntegreerde 

toezichtstructuur levert niet enkel voordelen op, er zijn ook een aantal belangrijke nadelen aan 

verbonden.  

                                                
14 M. CIHÁK en R. PODPIERA, “Is One Watchdog Better Than Three? International Experience with Integrated 

Financial Sector Supervision”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-id892948, 9-10; M. TAYLOR en A. FLEMING, 

“Integrated financial supervision: lessons of Northern European experience”, 1999, www.ssrn.com, ssrn-

id623981, 10. 
15 J. DE LUNA MARTÍNEZ en T. ROSE, “International Survey of Integrated Financial Sector Supervision”, 2003, 
www.ssrn.com, ssrn-id636458, 8. 
16 J. BARTH, D. NOLLE, T. PHUMIWASANA, en G. YAGO, “A Cross-Country Analysis of the Bank Supervisory 

Framework and Bank Performance”, 2002, www.ssrn.com, ssrn-id325061, 14; M. CIHÁK en R. PODPIERA, “Is 

One Watchdog Better Than Three? International Experience with Integrated Financial Sector Supervision”, 

2006, www.ssrn.com, ssrn-id892948, 9. 
17 R. ABRAMS EN M. TAYLOR, “Issues in the unification of financial sector supervision”, IMF Working Paper 

00213, 2000, www.ssrn.com, ssrn-id880886, 11; M. CIHÁK en R. PODPIERA, “Is One Watchdog Better Than 

Three? International Experience with Integrated Financial Sector Supervision”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-

id892948, 10. 
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Een eerste minpunt is dat er een te grote machtsconcentratie ontstaat wanneer het toezicht 

wordt uitgeoefend door één toezichthouder. Een ander nadeel is dat er belangrijke inzichten 

kunnen verloren gaan. Wanneer er meerdere toezichthouders verantwoordelijk zijn, kunnen 

zij een verschillend standpunt innemen over wat belangrijk is voor het toezicht. Dit kan 

informatie opleveren die niet behaald wordt bij toezicht door één toezichthouder
18

. Verder 

bestaat ook het risico dat wanneer de hervorming slecht wordt doorgevoerd, het personeel zal 

vertrekken of gedemoraliseerd zal raken
19

. Een ander belangrijk nadeel is dat het oprichten 

van één enkele toezichthouder kan leiden tot een toename van moral hazard. Bij de bevolking 

kan immers de perceptie ontstaan dat alle schuldeisers van instellingen, die onder toezicht 

staan van dezelfde toezichthouder, dezelfde bescherming zullen genieten
20

. 

 

16. Bij de hervorming naar een geïntegreerde toezichtstructuur kan de vraag rijzen of het 

financieel toezicht kan worden ondergebracht bij de centrale bank. Ook hier kunnen zowel 

voor- als nadelen worden geformuleerd. 

Door zelf toezicht te houden, beschikt de centrale bank direct over de informatie die nodig is 

om een doeltreffend monetair beleid te voeren. De voordelen die de integratie van het toezicht 

in de centrale bank biedt, is voornamelijk zichtbaar wanneer de banken de financiële markt 

beheersen, de centrale bank onafhankelijk is en de centrale bank in staat is om beter personeel 

aan te trekken dan een afzonderlijke toezichthouder
21

. 

De centrale bank de bevoegdheid verlenen om, naast het monetair beleid, ook toezicht te 

houden over de volledige financiële sector, zorgt ervoor dat er een nog grotere 

machtsconcentratie ontstaat dan bij het integreren van het toezicht in één autoriteit buiten de 

centrale bank
22

. Daarnaast kunnen er belangenconflicten ontstaan omdat de kans bestaat dat 

de centrale bank zijn monetair beleid op een zodanige wijze gaat voeren dat die geen 

ongunstige gevolgen kan hebben voor de ondernemingen waarover de centrale bank toezicht 

                                                
18 J. BARTH, L. DOPICO, D. NOLLE en J. WILCOX, “An International Comparison en Assessment of the Structure 

of Bank Supervision”, 2002, www.ssrn.com, ssrn-id306764, 19-20. 
19 J. DE LUNA MARTÍNEZ en T. ROSE, “International Survey of Integrated Financial Sector Supervision”, 2003, 

www.ssrn.com, ssrn-id636458, 8. 
20 R. ABRAMS en M. TAYLOR, “Issues in the unification of financial sector supervision”, IMF Working Paper 
00213, 2000, www.ssrn.com, ssrn-id880886, 18; M. CIHÁK en R. PODPIERA, “Is One Watchdog Better Than 

Three? International Experience with Integrated Financial Sector Supervision”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-

id892948, 11. 
21 R. ABRAMS en M. TAYLOR, “Issues in the unification of financial sector supervision”, IMF Working Paper 

00213, 2000, www.ssrn.com, ssrn-id880886, 21; M. CIHÁK en R. PODPIERA, “Is One Watchdog Better Than 

Three? International Experience with Integrated Financial Sector Supervision”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-

id892948, 14. 
22 J. BARTH, D. NOLLE, T. PHUMIWASANA, en G. YAGO, “A Cross-Country Analysis of the Bank Supervisory 

Framework and Bank Performance”, 2002, www.ssrn.com, ssrn-id325061, 15. 
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uitoefent
23

. Ook het risico op reputatieverlies neemt toe omdat een tekortkoming in het 

toezicht de reputatie van de toezichthouder schaadt en ook zijn weerslag kan hebben op de 

andere activiteiten die de centrale bank uitoefent, namelijk het monetair beleid
24

. Een ander 

belangrijk nadeel is dat het moral hazard probleem nog meer op de voorgrond treedt wanneer 

het financieel toezicht wordt geïntegreerd in de centrale bank. Bij het publiek kan de indruk 

ontstaan dat de bevoegdheid van de centrale bank om op te treden als „kredietgever in laatste 

instantie‟ geldt voor alle instellingen die onder toezicht staan van de centrale bank
25

. 

 

Gezien de nadelen de bovenhand nemen, is er in de meeste Europese landen met een 

geïntegreerde toezichtstructuur geopteerd om het financieel toezicht te integreren in een 

afzonderlijke toezichtautoriteit buiten de centrale bank. 

Afdeling 3. Het functioneel toezichtmodel 

17. Een andere manier om het financieel toezicht te integreren, is het omvormen van het 

sectoraal toezichtmodel tot een functioneel toezichtmodel. Dit model houdt in dat er toezicht 

wordt gehouden op basis van de doelstellingen van toezicht. Het aantal doelstellingen bepaalt 

het aantal afzonderlijke autoriteiten
26

. 

Er is geen overeenstemming over het aantal doelstellingen van toezicht. Er dient wel 

opgemerkt te worden dat wanneer er teveel autoriteiten worden opgericht, het systeem niet 

werkbaar zal zijn
27

. In Europa is Nederland het enige land die een functioneel model heeft 

aangenomen. In Nederland worden er drie hoofddoelstellingen onderscheiden: het 

systeemtoezicht, het prudentieel toezicht en het gedragstoezicht
28

. Toch wordt het 

Nederlandse model bestempeld als een twin peaks-model. Het toezicht wordt namelijk 

uitgeoefend door twee in plaats van drie autoriteiten. Het systeemtoezicht en het prudentieel 

                                                
23 J. BARTH, L. DOPICO, D. NOLLE en J. WILCOX, “An International Comparison en Assessment of the Structure 

of Bank Supervision”, 2002, www.ssrn.com, ssrn-id306764, 22; H. DAVIES en G. GREEN, Global financial 

regulation. The essential guide, Cambridge, Polity Press, 2008, 197. 
24

 H. DAVIES en G. GREEN, Global financial regulation. The essential guide, Cambridge, Polity Press, 2008, 197; 

D. MASCIANDARO en M. QUINTYN, “After the Big Bang and Before the Next One? Reforming the Financial 

Supervision Architecture and the Role of the Central Bank. A Review of Worldwide Trends, Causes and Effects 
(1998-2008)”, 2009, www.ssrn.com, ssrn-id1336390, 8.  
25 T. PADOA-SCHIOPPA, “Financial supervision: inside or outside central banks?”, in J. KREMERS, D. 

SCHOENMAKER en P. WIERTS, (eds.), Financial supervision in Europe, Cheltenham, Elgar, 2003, 166. 
26 E. WYMEERSCH, “The structure of financial supervision in Europe: about single, twin peaks and multiple 

financial supervisors”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-id946695, 15. 
27 E. WYMEERSCH, “The structure of financial supervision in Europe: about single, twin peaks and multiple 

financial supervisors”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-id946695, 16. 
28 K. VAN DIJKHUIZEN, “A functional approach to fifty years of banking supervision”, in T. KUPPENS, H. PRAST 

en S. WESSELING, (eds.), Banking supervision at the crossroads, Cheltenham, Elgar, 2003, 48. 
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toezicht worden ondergebracht bij de centrale bank, het gedragstoezicht in een afzonderlijke 

autoriteit
29

. 

De term „twin peaks‟ is reeds gebruikt geweest in een voorstel van M. Taylor in 1995 om het 

financieel toezichtsysteem in het Verenigd Koninkrijk te hervormen zodat het toezicht wordt 

geïntegreerd in twee autoriteiten. Eén om de goede werking van het financieel systeem in zijn 

geheel te waarborgen en een ander om de individuele consument te beschermen. Deze 

tweedeling stemt volgens M. Taylor overeen met de twee openbare beleidsdoelstellingen van 

toezicht: financiële stabiliteit en bescherming van de consument
30

. 

 

18. Het functioneel model heeft als voordeel dat voor alle ondernemingen die aan dezelfde 

risico‟s zijn onderworpen, dezelfde regels van toepassing zijn. Dit betekent dat 

ondernemingen met dezelfde economische activiteit op een vergelijkbare wijze zullen worden 

behandeld, ongeacht welke rechtsvorm de onderneming heeft aangenomen
31

. Daartegenover 

staat dat er meer dan één toezichthouder bevoegd is voor het toezicht op een bepaalde 

onderneming. Dit betekent dat er samenwerking is vereist tussen de bevoegde 

toezichtautoriteiten en dat de ondernemingen meerdere keren dezelfde informatie zullen 

moeten verstrekken. Daarnaast is het soms moeilijk om de verschillende doelstellingen 

duidelijk af te bakenen waardoor het risico op overlap en lacunes in het toezicht groter is dan 

bij een volledig geïntegreerde toezichthouder
32

. Meerdere toezichtinstellingen hebben dan 

weer als voordeel dat, in tegenstelling tot één toezichthouder, de macht verdeeld is over 

verschillende organen
33

. 

Afdeling 4. Conclusie 

19. Geen enkel model kan worden voorgedragen als de beste structuur om financieel toezicht 

uit te oefenen. Ieder model heeft zijn voor- en nadelen. Een land zal een bepaald 

toezichtmodel hebben gekozen omdat de voordelen van dat model zwaarder doorwegen dan 

de nadelen die eraan verbonden zijn. Het belangrijkste is dat de financiële toezichtstructuur 

                                                
29 H. DAVIES en G. GREEN, Global financial regulation. The essential guide, Cambridge, Polity Press, 2008, 194. 
30 M. TAYLOR, “Twin Peaks: A regulatory structure for the new century”, Londen, Centre for the Study of 
Financial Innovation, 1995, 2. 
31 E. WYMEERSCH, “The structure of financial supervision in Europe: about single, twin peaks and multiple 

financial supervisors”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-id946695, 15; E. WYMEERSCH, “Aspecten van toezicht op het 

financieel bestel”, in M. TISON, C. VAN ACKER en J. CERFONTAINE, (eds.), Financiële regulering: op zoek naar 

nieuwe evenwichten (Volume II), Antwerpen, Intersentia, 2003, 239. 
32 E. WYMEERSCH, “The structure of financial supervision in Europe: about single, twin peaks and multiple 

financial supervisors”, 2006, www.ssrn.com, ssrn-id946695, 22. 
33 M. TAYLOR, “Twin Peaks: A regulatory structure for the new century”, Londen, Centre for the Study of 

Financial Innovation, 1995, 15. 
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afgestemd is op de structuur van de financiële markt
34

. Als in een bepaald land bijvoorbeeld 

de bank- en verzekeringsactiviteiten sterk verweven zijn, dan kan het beter zijn om het 

toezicht op de beide sectoren te integreren. 

Sinds eind de jaren negentig is er, in navolging van de hervorming in het Verenigd 

Koninkrijk, een tendens ontstaan om het financieel toezicht meer te gaan integreren. Meerdere 

Europese landen hebben het bestaande sectorale model verlaten en één toezichthouder 

opgericht, bevoegd voor alle vormen van financieel toezicht. Een andere mogelijkheid is, 

zoals in Nederland, het toezicht niet langer in te richten per sector, maar het financieel 

toezicht uit te oefenen per toezichtdoel. 

Daar waar de meeste landen in het verleden toezicht hebben gehouden op basis van een 

sectorale toezichtstructuur, bestaat er vandaag meer variatie in de structuren die de 

verschillende landen hanteren om toezicht uit te oefenen op de financiële sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 R. ABRAMS EN M. TAYLOR, “Issues in the unification of financial sector supervision”, IMF Working Paper 

00213, 2000, www.ssrn.com, ssrn-id880886, 8. 
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Hoofdstuk 2. De structuur voor financieel toezicht in België 

en Nederland 

Afdeling 1. Op weg naar het huidige stelsel 

§1. België 

 

20. De huidige structuur om toezicht te houden over de financiële sector is ingevoerd door de 

wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 

diensten
35

. Deze wet heeft de toenmalige toezichtarchitectuur in België grondig hervormd.  

 

21. Tot vóór de wet van 2 augustus 2002 is het financieel toezicht in ons land, net zoals in 

vele andere Europese landen het geval is, georganiseerd op een sectorale of institutionele 

wijze. Dit betekent dat de activiteit die de onderneming wenst uit te oefenen, bepaalt bij welke 

toezichthouder deze onderneming zich moet aanmelden. In het sectorale toezichtmodel wordt 

het toezicht georganiseerd op basis van drie pijlers, namelijk de banksector, de 

verzekeringssector en de sector van de financiële markten
36

. 

In België is dit model als volgt ingevuld: de Commissie voor het Bank- en Financiewezen 

(CBF) is bevoegd voor het toezicht op het bankwezen en de Controledienst voor de 

Verzekeringen (CDV) staat in voor het toezicht op verzekeringsondernemingen en 

pensioenfondsen. Wat de financiële markten betreft, is het toezicht ingericht binnen de beurs 

zelf en wordt uitgeoefend door een onafhankelijke marktautoriteit. De Nationale Bank van 

België (NBB) is verantwoordelijk voor het toezicht op de goede werking van de betalings-, 

verrekening- en vereffeningsystemen
37

.  

 

                                                
35 Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 4 

september 2002, www.staatsblad.be, 39121-39173. 
36 E. WYMEERSCH, “De hervorming van het financieel toezicht in België”, Bull. Ass. - De Verz 2004, nr. 347, 
205; E. WYMEERSCH, “Aspecten van toezicht op het financieel bestel”, in M. TISON, C. VAN ACKER en J. 

CERFONTAINE, (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten (Volume II), Antwerpen, 

Intersentia, 2003, 243.  
37 E. WYMEERSCH, “De hervorming van het financieel toezicht in België”, Bull. Ass. - De Verz 2004, nr. 347, 

205-206; E. WYMEERSCH, “Aspecten van toezicht op het financieel bestel”, in M. TISON, C. VAN ACKER en J. 

CERFONTAINE, (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten (Volume II), Antwerpen, 

Intersentia, 2003, 243-244; G. QUADEN, “De hervorming van het toezicht op de financiële sector in België”, 

Economisch Tijdschrift 2002/III, www.nbb.be/doc/TS/Publications/EconomicReview/2002/ecotijdIII2002.pdf, 

10. 

http://www.staatsblad.be/
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22. Tal van factoren in de financiële sector hebben aangetoond dat een hervorming van de 

sectoraal geïnspireerde toezichtstructuur zich opdringt. 

Een belangrijke reden voor de hervorming is het feit dat banken en 

verzekeringsondernemingen evolueren naar financiële conglomeraten, waardoor er een 

groeiende diversificatie ontstaat van de activiteiten van die groepen. Ook het op de markt 

brengen van alsmaar complexere financiële producten, toont aan dat er nood is aan een 

moderner toezichtsysteem. Verder is er ook een verandering van de gereglementeerde 

markten waar te nemen, onder andere het gevolg van de belangrijke concentratiebeweging in 

de banksector. Daarnaast is er de uitdrukkelijke vraag naar hervorming door de 

verzekeringssector zelf
38

. 

 

23. Om tegemoet te komen aan deze veranderingen in de financiële sector, wordt overgegaan 

tot een hervorming. Het doorvoeren van de hervorming van de toezichtstructuur is gesteund 

op vier krachtlijnen: 1. de herschikking van de bevoegdheden tussen de overheden die belast 

zijn met verschillende aspecten van de controle van de markten en de verschillende financiële 

dienstverleners; 2. de verandering van de wijze van besluitvorming bij de prudentiële 

controleautoriteiten; 3. de organisatie van de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen 

beslissingen van de CBF en de CDV; 4. de institutionele toenadering tussen de centrale bank 

en de andere nationale instellingen die instaan voor controle
39

. 

 

Om deze doelen te bereiken wordt in een eerste fase een volledig nieuwe structuur 

uitgetekend voor de CBF in hoofdstuk drie van de wet van 2 augustus 2002. In hoofdstuk vier 

gebeurt hetzelfde met betrekking tot de CDV door middel van bepalingen die gelijkaardig zijn 

aan die voor de CBF. Voor beide instellingen wordt de bestuursstructuur grondig hertekend. 

Zowel binnen de CBF als binnen de CDV worden vier organen ingericht: de raad van 

toezicht, het directiecomité, de voorzitter en de secretaris-generaal. Door de toezichthoudende 

functies enerzijds en de beheersfuncties anderzijds onder te brengen bij een afzonderlijk 

orgaan, respectievelijk de raad van toezicht en het directiecomité, wordt tegemoet gekomen 

aan de vereisten op het vlak van „corporate governance‟. Ook de regelen met betrekking tot de 

                                                
38 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2001-2002, nr. 50K1842/001, www.dekamer.be, 9; G. QUADEN, 

“De hervorming van het toezicht op de financiële sector in België”, Economisch Tijdschrift 2002/III, 

www.nbb.be/doc/TS/Publications/EconomicReview/2002/ecotijdIII2002.pdf, 10-11; E. WYMEERSCH, “De 

hervorming van het financieel toezicht in België”, Bull. Ass. - De Verz 2004, nr. 347, 207-208; E. WYMEERSCH, 

“Aspecten van toezicht op het financieel bestel”, in M. TISON, C. VAN ACKER en J. CERFONTAINE, (eds.), 

Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten (Volume II), Antwerpen, Intersentia, 2003, 234-235. 
39 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2001-2002, nr. 50K1842/001, www.dekamer.be, 5 en 15; Verslag 

van de commissie, Parl.St. Kamer 2001-2002, nr. 50K1842/004, www.dekamer.be, 7. 

http://www.dekamer.be/
http://www.nbb.be/doc/TS/Publications/EconomicReview/2002/ecotijdIII2002.pdf
http://www.dekamer.be/
http://www.dekamer.be/
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werking en de organisatie van de toezichtinstellingen worden op elkaar afgestemd. Dit zal 

ervoor zorgen dat een eventueel latere integratie gemakkelijker kan worden verwezenlijkt
40

. 

 

24. In een eerste versie van het wetsontwerp is er niet voorzien dat de hervorming een 

samenvoeging van de CBF en de CDV tot gevolg zou hebben. Maar tijdens de besprekingen 

van de wet van 2 augustus 2002 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt er door 

meerdere partijen geopperd om beide toezichtinstellingen samen te voegen
41

. Deze 

mogelijkheid wordt met een amendement
42

 ingevoegd in artikel 45 §2 van de wet van 2 

augustus 2002. Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid om bij Koninklijk Besluit de 

nodige maatregelen te nemen om over te gaan tot een integratie van de CDV in de CBF. De 

bevoegdheid die dit artikel toekent aan de Koning verstrijkt evenwel op 30 juni 2003. Vóór 

deze datum wordt van die bevoegdheid gebruik gemaakt door het uitvaardigen van het K.B. 

van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45 §2 van de wet van 2 augustus 2002 

betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
43

. Dit K.B. houdt in 

dat de bevoegdheden, het personeel en het vermogen van de CDV worden ingevoegd in de 

CBF. Door deze samenvoeging houdt de CDV op te bestaan en wordt bijgevolg hoofdstuk 

vier van de wet van 2 augustus 2002 opgeheven. De integratie heeft verder tot gevolg dat de 

naam „Commissie voor Bank- en Financiewezen‟ aangepast moet worden om duidelijk te 

maken dat deze toezichtinstelling ook bevoegd is voor het verzekeringswezen. De 

geïntegreerde toezichthouder heeft de naam „Commissie voor het Bank-, Financie- en 

Assurantiewezen‟ (CBFA) gekregen. 

Om deze samenvoeging voor te bereiden, heeft het K.B. van 25 maart 2003 voorzien in de 

oprichting van een integratiecomité. Zowel de leden van het directiecomité van de CBF als 

van de CDV maken deel uit van dit comité
44

. 

 

25. Wat de rol van de NBB in het financieel toezicht betreft, bepaalt de wet van 2 augustus 

2002 dat de NBB blijft instaan voor het uitoefenen van het toezicht op de betalings- en 

                                                
40 E. WYMEERSCH, “De hervorming van het financieel toezicht in België”, Bull. Ass. - De Verz 2004, nr. 347, 

207-210. 
41 E. WYMEERSCH, “De hervorming van het financieel toezicht in België”, Bull. Ass. - De Verz 2004, nr. 347, 

209-210. 
42 Amendement, nr. 17, van de heer J. Chabot c.s., Parl.St. Kamer 2001-2002, nr. 50K1842/003, 

www.dekamer.be, 9-10. 
43 K.B. van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45, §2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het 

toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 31 maart 2003, www.staatsblad.be, 16235-16249. 
44 K.B. 25 maart 2003, BS 31 maart 2003, www.staatsblad.be, 16235; M. TISON, “Naar een geïntegreerde 

toezichthouder op de financiële sector: de CBFA”, Bank- en Financieel recht 2003/IV, 247; E. WYMEERSCH, 

“De hervorming van het financieel toezicht in België”, Bull. Ass. - De Verz 2004, nr. 347, 210.  
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effectenvereffeningssystemen en ook verantwoordelijk is voor het macro-prudentieel toezicht 

op de financiële markten
45

. 

 

26. Daarnaast voorziet de wet van 2 augustus 2002 in de oprichting van twee nieuwe 

instellingen om een betere samenwerking tussen de CBF, de CDV en de NBB
46

 mogelijk te 

maken: „de Raad van Toezicht van de Overheid der Financiële Diensten‟ en „het Comité voor 

Financiële Stabiliteit‟
47

. 

 

27. Met het verlaten van de institutionele benadering en het evolueren naar een geïntegreerde 

toezichthouder, die op 1 januari 2004 in werking is getreden, heeft België de trend gevolgd 

die toen aan de gang was in verschillende andere Europese landen
48

. 

§2. Nederland 

28. Vóór de hervorming in Nederland is het toezicht op de financiële sector, net zoals in 

België, sectoraal georganiseerd. Ook bij onze noorderburen is het financieel toezicht ingericht 

per sector en is er voor iedere sector een aparte toezichthouder bevoegd. De Nederlandsche 

Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het toezicht op de bancaire sector en de Pensioen- en 

Verzekeringskamer (PVK) staat in voor het toezicht op de verzekeringssector. Wat de sector 

van de financiële markten betreft, wordt toezicht gehouden door de Stichting Toezicht 

Effectenverkeer (STE)
49

. 

 

29. Het liberaliseren van het structuurbeleid, door het afschaffen van het fusieverbod tussen 

banken en verzekeringsmaatschappijen in 1990, heeft aanleiding gegeven tot de creatie van 

financiële conglomeraten
50

. De opkomst van deze groepen heeft tot gevolg dat het 

                                                
45

 G. QUADEN, “De hervorming van het toezicht op de financiële sector in België”, Economisch Tijdschrift 

2002/III, www.nbb.be/doc/TS/Publications/EconomicReview/2002/ecotijdIII2002.pdf, 10. 
46 Vanaf 1 januari 2004: „tussen de CBFA en de NBB‟. 
47 E. WYMEERSCH, “Aspecten van toezicht op het financieel bestel”, in M. TISON, C. VAN ACKER en J. 

CERFONTAINE, (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten (Volume II), Antwerpen, 

Intersentia, 2003, 244. 
48 CBF Jaarverslag 2002-2003, www.cbfa.be, 20. 
49 Brief van de minister van Financiën, “Nota inzake institutionele vormgeving van het toezicht op de financiële 

marktsector”, Kamerstukken II, 1998-1999, 26466, nr. 1, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 12; DE 

NEDERLANDSCHE BANK, “Een structurele stap vooruit – ervaringen van DNB met het Twin peaks-

toezichtmodel”, Kwartaalbericht juni 2007, 

www.dnb.nl/binaries/Een%20structurele%20stap%20vooruit_tcm46-156860.pdf, 48. 
50 Brief van de minister van Financiën, “Nota inzake institutionele vormgeving van het toezicht op de financiële 

marktsector”, Kamerstukken II, 1998-1999, 26466, nr. 1, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 6; H. PRAST, 

I. VAN LELYVELD, “The Netherlands”, in D. MASCIANDARO, (ed.), Handbook of central banking and financial 

authorities in Europe, Cheltenham, Elgar, 2005, 319-320.  
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onderscheid tussen bank-, verzekerings- en effectenactiviteiten steeds meer vervaagt. Samen 

met deze toenemende vervaging komen er alsmaar complexere financiële producten op de 

markt. De interesse in traditionele spaar-, verzekerings- en beleggingsproducten neemt steeds 

meer af ten bate van de interesse in complexe producten die een groter rendement mogelijk 

maken, maar tegelijk ook een groter risico inhouden
51

. 

 

30. Omdat het niet mogelijk is om financiële conglomeraten in één bepaalde sector onder te 

brengen en het dus moeilijk is om de bevoegde toezichthouder aan te wijzen, stelt de nota 

„Institutionele vormgeving van het toezicht op de financiële marktsector‟
52

 in 1999 vast dat er 

nood is aan een of andere vorm van sectoroverschrijdend toezicht.  

Om daaraan te beantwoorden wordt er in datzelfde jaar een Raad van Financiële 

Toezichthouders (RFT) toegevoegd aan de sectorale toezichtstructuur. Deze Raad is geen 

vierde toezichthouder, maar een orgaan waarbinnen de drie financiële toezichtautoriteiten 

samenwerken met betrekking tot sectoroverstijgende aangelegenheden. Met de oprichting van 

de RFT wordt aldus het bestaande sectorale toezichtmodel behouden en wordt niet 

overgegaan tot een reorganisatie van het financieel toezichtbestel
53

. 

 

31. In 2001 wordt met de nota „Hervorming van het toezicht op de financiële marktsector‟
54

 

wel de aanzet gegeven tot het reorganiseren van de financiële toezichtstructuur. De nota stelt 

dat het bestaande sectorale toezichtmodel met toevoeging van de RFT de grenzen van 

samenwerking heeft bereikt
55

.  

 

In de nota worden drie mogelijke modellen voor financieel toezicht vermeld: het bestaande 

sectoraal model met een versterkte samenwerking binnen de RFT, het concentratiemodel en 

                                                
51 Brief van de minister van Financiën, “Nota inzake institutionele vormgeving van het toezicht op de financiële 

marktsector”, Kamerstukken II, 1998-1999, 26466, nr. 1, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 6 en 8; “Nota 

inzake hervorming van het toezicht op de financiële marktsector”, Kamerstukken II, 2001-2002, 28122, nr. 2, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 2; J. MOOIJ, H. PRAST, “A brief history of the institutional design of 

banking supervision in the Netherlands”, in T. KUPPENS, H. PRAST en S. WESSELING, (eds.), Banking supervision 

at the crossroads, Cheltenham, Elgar, 2003, 29.  
52 Brief van de minister van Financiën, “Nota inzake institutionele vormgeving van het toezicht op de financiële 

marktsector”, Kamerstukken II, 1998-1999, 26466, nr. 1, https://zoek.officielebekendmakingen.nl. 
53 Brief van de minister van Financiën, “Nota inzake institutionele vormgeving van het toezicht op de financiële 

marktsector”, Kamerstukken II, 1998-1999, 26466, nr. 1, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 20-23; S. 

DEJONGHE, “Overzicht van enkele nationale toezichtspatronen in Europa”, in M. TISON, C. VAN ACKER, J. 

CERFONTAINE, (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten (Volume II), Antwerpen, 

Intersentia, 2003, 254-257.  
54 “Nota inzake hervorming van het toezicht op de financiële marktsector”, Kamerstukken II, 2001-2002, 28122, 

nr. 2, https://zoek.officielebekendmakingen.nl. 
55 “Nota inzake hervorming van het toezicht op de financiële marktsector”, Kamerstukken II, 2001-2002, 28122, 

nr. 2, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 6 en 16. 
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het functioneel toezichtmodel. Om te oordelen welk model het best zou passen in Nederland, 

worden de drie modellen getoetst aan drie criteria: doeltreffendheid, marktgerichtheid en 

efficiëntie
56

. 

Een toezichtstructuur is doeltreffend wanneer het voldoet aan de doelstellingen van 

systeemtoezicht, prudentieel toezicht en gedragstoezicht. Marktgerichtheid veronderstelt dat 

de toezichtstructuur het mogelijk maakt om mee te evolueren met de eisen van de markt en 

het beleid. Efficiënt toezicht betekent dat er zo weinig mogelijk overlapping bestaat tussen de 

taken van de onderscheiden toezichthouders en dat onnodige kosten worden vermeden
57

. 

 

Na vergelijking van de mogelijke toezichtmodellen wordt besloten dat het functioneel model 

het best voldoet aan de drie criteria
58

. 

De optie om de samenwerking binnen de RFT te versterken, is enkel mogelijk door aan deze 

Raad eigen bevoegdheden en personeel toe te kennen. Deze mogelijkheid wordt verworpen 

omdat er in dat geval een vierde toezichthouder zou ontstaan
59

. Ook het concentratiemodel 

moet het afleggen omdat bij toezicht door één autoriteit het risico bestaat dat ofwel het 

prudentieel toezicht ofwel het gedragstoezicht op de achtergrond verzeilt. Bovendien is het 

niet aanbevolen om het systeemtoezicht af te splitsen van het prudentieel toezicht omdat 

Nederland een relatief geconcentreerde markt heeft
60

.  

 

32. De keuze voor het functioneel toezichtmodel betekent dat het financieel toezicht niet meer 

wordt ingericht per sector, maar op basis van de doelstellingen van toezicht: het 

systeemtoezicht, het prudentieel toezicht en het gedragstoezicht
61

. Met deze keuze volgt 

Nederland het voorbeeld van Australië. Toch is er een groot verschil waar te nemen tussen het 

                                                
56 “Nota inzake hervorming van het toezicht op de financiële marktsector”, Kamerstukken II, 2001-2002, 28122, 

nr. 2, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 16 en 17. 
57 “Nota inzake hervorming van het toezicht op de financiële marktsector”, Kamerstukken II, 2001-2002, 28122, 

nr. 2, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 10, 12 en 15; J. MOOIJ, H. PRAST, “A brief history of the 

institutional design of banking supervision in the Netherlands”, in T. KUPPENS, H. PRAST en S. WESSELING, 

(eds.), Banking supervision at the crossroads, Cheltenham, Elgar, 2003, 30-31. 
58 “Nota inzake hervorming van het toezicht op de financiële marktsector”, Kamerstukken II, 2001-2002, 28122, 

nr. 2, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 20. 
59 “Nota inzake hervorming van het toezicht op de financiële marktsector”, Kamerstukken II, 2001-2002, 28122, 
nr. 2, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 6, 16 en 18; S. DEJONGHE, “Overzicht van enkele nationale 

toezichtspatronen in Europa”, in M. TISON, C. VAN ACKER, J. CERFONTAINE, (eds.), Financiële regulering: op 

zoek naar nieuwe evenwichten (Volume II), Antwerpen, Intersentia, 2003, 258. 
60 “Nota inzake hervorming van het toezicht op de financiële marktsector”, Kamerstukken II, 2001-2002, 28122, 

nr. 2, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 6-7 en 19. 
61 H. PRAST, I. VAN LELYVELD, “The Netherlands”, in D. MASCIANDARO, (ed.), Handbook of central banking 

and financial authorities in Europe, Cheltenham, Elgar, 2005, 333; K. VAN DIJKHUIZEN, “A functional approach 

to fifty years of banking supervision”, in T. KUPPENS, H. PRAST en S. WESSELING, (eds.), Banking supervision at 

the crossroads, Cheltenham, Elgar, 2003, 48. 
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functioneel model dat bestaat in Australië en het model dat wordt ingevoerd in Nederland. In 

Australië wordt het prudentieel toezicht onttrokken aan de centrale bank, terwijl deze 

toezichtbevoegdheid in Nederland wordt toegekend aan de centrale bank
62

. De reden waarom 

wordt als volgt geformuleerd in de nota van 2001: “De situering van het prudentieel toezicht 

dicht bij de centrale bank doet recht aan de nauwe verwevenheid ervan met de 

systeemstabiliteit (kerntaak van de centrale bank) en aan de internationale vooraanstaande 

positie op dat terrein van DNB
63

”.  

 

33. De vervanging van het sectoraal model door een functioneel toezichtmodel is doorgevoerd 

in drie fasen. In een eerste fase wordt de toezichtstructuur gekanteld van een sectoraal naar 

een functioneel toezichtmodel op basis van het bestaande wettelijke kader. Deze fase is in 

werking getreden op 1 september 2002. Vanaf die datum oefenen DNB en de PVK 

gezamenlijk het prudentieel toezicht uit en staat de STE in voor het gedragstoezicht. De 

herverdeling van bevoegdheden die door deze verandering wordt teweeg gebracht, heeft voor 

gevolg dat de STE voor meer bevoegd is dan enkel het effectenverkeer. De naam „Stichting 

Toezicht Effectenverkeer‟ wordt bijgevolg gewijzigd in „Autoriteit Financiële Markten‟ 

(AFM). Het systeemtoezicht blijft de bevoegdheid van DNB
64

. 

In een tweede fase wordt met de wet van 13 oktober 2004
65

 overgegaan tot een fusie tussen 

DNB en de PVK. In feite wordt de PVK geïntegreerd in De Nederlandsche Bank. Door deze 

fusie is er nog één autoriteit, DNB, verantwoordelijk voor het volledige prudentiële toezicht 

en één autoriteit, de AFM, voor het gedragstoezicht. Het financieel toezichtmodel in 

Nederland is een functioneel model op basis van twee pijlers, ook het twin peaks-model 

genoemd
66

. 

                                                
62 H. PRAST, I. VAN LELYVELD, “The Netherlands”, in D. MASCIANDARO, (ed.), Handbook of central banking 

and financial authorities in Europe, Cheltenham, Elgar, 2005, 312; J. VAN DIJK en H. OPPELAAR, Voorstel van 

Wet op het financieel toezicht: beschouwingen over de regulering van de financiële markten, Deventer, Kluwer, 

2004, 99. 
63 “Nota inzake hervorming van het toezicht op de financiële marktsector”, Kamerstukken II, 2001-2002, 28122, 

nr. 2, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 7. 
64 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, 2003-2004, 29708, nr. 3, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 

2; “Nota inzake hervorming van het toezicht op de financiële marktsector”, Kamerstukken II, 2001-2002, 28122, 

nr. 2, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 21-22; DE NEDERLANDSCHE BANK, “Een structurele stap vooruit 
– ervaringen van DNB met het Twin peaks-toezichtmodel”, Kwartaalbericht juni 2007, 

www.dnb.nl/binaries/Een%20structurele%20stap%20vooruit_tcm46-156860.pdf, 48; J. VAN DIJK en H. 

OPPELAAR, Voorstel van Wet op het financieel toezicht: beschouwingen over de regulering van de financiële 

markten, Deventer, Kluwer, 2004, 71. 
65 Wet van 13 oktober 2004, houdende bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en 

de Stichting Pensioen- en VerzekeringsKamer, Stb. 29 oktober 2004, nr. 556, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl. 
66 H. PRAST, I. VAN LELYVELD, “The Netherlands”, in D. MASCIANDARO, (ed.), Handbook of central banking 

and financial authorities in Europe, Cheltenham, Elgar, 2005, 336. 
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De derde fase betreft het afstemmen van de financiële wetgeving op het functioneel 

toezichtmodel. Dit is gebeurd in de Wet op het financieel toezicht (Wft)
67

die in werking is 

getreden op 1 januari 2007. Deze wet is een samenvoeging van zeven sectorale 

toezichtwetten: de wet toezicht kredietwezen 1992, de wet toezicht effectenverkeer 1995, de 

wet toezicht beleggingsinstellingen, de wet financiële dienstverlening, de wet melding 

zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996, de wet toezicht natura-

uitvaartverzekeringsbedrijf en de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
68

. De wet op het 

financieel toezicht bestaat uit vijf delen: één algemeen deel en vier bijzondere delen. Een 

zesde deel met betrekking tot betalingssystemen en effectenafwikkelsystemen zal er nog aan 

worden toegevoegd
69

. 

Afdeling 2. De instellingen voor toezicht: samenstelling en 

bevoegdheden 

§ 1. België 

34. Sinds 1 januari 2004 is er nog één instelling bevoegd voor het toezicht op de financiële 

sector: de CBFA. Naast de normale taken van een centrale bank, staat de NBB ook in voor het 

macro-prudentieel toezicht of systeemtoezicht. Verder zijn nog twee overkoepelende organen 

opgericht met het oog op de nauwe samenwerking tussen de CBFA en de NBB.  

Hieronder wordt de samenstelling en de bevoegdheden van deze instellingen besproken. 

1. De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) 

35. De CBFA is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid en oefent haar opdrachten 

uitsluitend in het algemeen belang uit
70

.  

 

                                                
67 Wet van 28 september 2006, houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop 

(Wet op het financieel toezicht), Stb. 31 oktober 2006, nr. 475, https://zoek.officielebekendmakingen.nl. 
68 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, 2003-2004, 29708, nr. 3, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 
2-3; DNB Jaarverslag 2007, www.dnb.be, 91; C. GRUNDMANN – VAN DE KROL, Koersen door de Wet  op het 

financieel toezicht: regelgeving voor uitgevende instellingen, beleggingsinstellingen en 

beleggingsondernemingen, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, 19; J. VAN DIJK en H. OPPELAAR, 

Voorstel van Wet op het financieel toezicht: beschouwingen over de regulering van de financiële markten, 

Deventer, Kluwer, 2004, 71. 
69 C. GRUNDMANN – VAN DE KROL, Koersen door de Wet  op het financieel toezicht: regelgeving voor uitgevende 

instellingen, beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, 

20. 
70 Artikel 44 en 68 van de Wet van 2 augustus 2002. 
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36. In artikel 45 §1 van de wet van 2 augustus 2002 worden de opdrachten vastgelegd 

waarmee deze instelling is belast. Deze opsomming is aangepast als gevolg van de fusie die 

wordt doorgevoerd door het K.B. van 25 maart 2003. Het gaat om de volgende taken
71

: 

- het verzekeren van het toezicht op de kredietinstellingen, de 

beleggingsondernemingen, de beheervennootschappen van instellingen voor 

collectieve belegging, de beleggingsadviseurs en de wisselkantoren; 

- het verzekeren van het toezicht op de instellingen voor collectieve belegging; 

- het uitoefenen van toezicht op de naleving van de regels die de bescherming van de 

belangen van de belegger beogen bij verrichtingen in financiële instrumenten alsook 

toezicht te houden op de goede werking, de integriteit en de transparantie van de 

markten voor financiële instrumenten; 

- bijdragen tot de naleving van de regels die bedoeld zijn om de spaarders en de 

beleggers te beschermen tegen het onwettelijke aanbod of de illegale levering van 

financiële producten of diensten; 

- het verzekeren van het toezicht op de kapitalisatieondernemingen; 

- het verzekeren van het toezicht op de verzekeringsondernemingen en 

herverzekeringsbedrijven, alsook op de door hen gestelde verrichtingen; 

-  het verzekeren van het toezicht op de naleving van de bepalingen van de wet van 25 

juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst; 

- het verzekeren van het toezicht op de ondernemingen van hypothecair krediet en op de 

verrichtingen door deze ondernemingen gesteld; 

- het verzekeren van het toezicht op de naleving van de bepalingen van de wet van 27 

maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van 

verzekeringen; 

- het verzekeren van het toezicht op de maatschappijen voor onderlinge borgstelling; 

- het verzekeren van het toezicht op de naleving van de wetgeving inzake de 

aanvullende pensioenen voor zelfstandigen; 

- het verzekeren van het toezicht op de naleving van de wetgeving inzake de 

aanvullende pensioenen voor werknemers; 

- het uitoefenen van toezicht op de naleving van de wetgeving inzake het toezicht op de 

instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. 

                                                
71 Artikel 45, §1 van de Wet van 2 augustus 2002; D. VAN GERVEN, “Een eerste evaluatie van de Wet van 2 

augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. De commissie voor het 

bank, financie en assurantiewezen, een jaar na de hervorming.”, T. Fin. R. 2004/4, 839-840. 
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37. Wat de interne toezichtstructuur betreft, is de CBFA samengesteld uit vier organen: de 

raad van toezicht, het directiecomité, de voorzitter van het directiecomité en de secretaris-

generaal
72

.  

 

38. De raad van toezicht telt maximaal vijftien leden
73

. Eén ervan is de voorzitter van de raad 

van toezicht. Daarnaast worden nog tien tot veertien leden aangesteld die geen lid zijn van het 

directiecomité of van het personeel van de CBFA
74

. Het gaat meer bepaald om externe leden 

die worden aangesteld die reeds belangrijke ervaring hebben opgedaan op het vlak van de 

financiën, de organisatie van markten, het functioneren van vennootschappen en het algemeen 

economisch bestel
75

. De voorzitter zit de raad van toezicht voor en is benoemd bij K.B. voor 

een hernieuwbare termijn van zes jaar
76

. Drie leden worden bij K.B. benoemd onder de 

regenten van de NBB. De overige leden, minimum zeven en maximum elf, worden eveneens 

bij K.B. benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar
77

.  

Verder zijn er nog een paar voorwaarden verbonden aan de samenstelling van de raad van 

toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht en ten minste de helft van de leden mogen 

geen deelneming aanhouden in de zin van artikel 13 van het Wetboek van vennootschappen
78

, 

noch een mandaat uitoefenen in een onderneming die aan het permanente toezicht van de 

CBFA is onderworpen. Ook moet het aantal Nederlandstalige leden gelijk zijn aan het aantal 

Franstalige leden, eventueel met uitzondering van de voorzitter van de raad van toezicht
79

. 

 

De raad van toezicht oefent het algemeen toezicht uit op de werking van de CBFA en keurt, 

op voorstel van het directiecomité, de jaarlijkse begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en 

het organigram goed
80

. Voor de controle op de rekeningen van de CBFA wordt één of 

meerdere bedrijfsrevisoren benoemd door de raad van toezicht
81

. Daarnaast verstrekt de raad 

                                                
72 Artikel 47 van de Wet van 2 augustus 2002. 
73 Op dit ogenblik zijn er veertien leden: één voorzitter en dertien leden, www.cbfa.be (consultatie 16 maart 

2010). 
74 Artikel 48, §2, eerste lid van de Wet van 2 augustus 2002. 
75 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2001-2002, nr. 50K1842/001, www.dekamer.be, 80-81. 
76 Artikel 48, §5, eerste en tweede lid van de Wet 2 van augustus 2002. 
77 Artikel 48, §2, eerste lid van de Wet van 2 augustus 2002. 
78 Artikel 13, eerste lid W. Venn. omschrijft een deelneming als volgt: “de maatschappelijke rechten in andere 

vennootschappen die ertoe strekken door het scheppen van een duurzame en specifieke band met die andere 

vennootschappen, de vennootschap in staat te stellen een invloed uit te oefenen op de oriëntatie van het beleid 

van deze vennootschappen”, BS 6 augustus 1999, www.staatsblad.be, 29443. 
79 Artikel 48, §2, eerste en tweede lid van de Wet 2 van augustus 2002. 
80 Artikel 48, §1, 4° en artikel 54, eerste lid van de Wet 2 van augustus 2002. 
81 Artikel 57, tweede lid van de Wet 2 van augustus 2002. 
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adviezen aan het directiecomité in verband met de algemene prioriteiten inzake het 

toezichtbeleid van de CBFA. Het directiecomité ontvangt eveneens adviezen van de raad van 

toezicht voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op de voorbereiding en uitvoering 

van zijn beleid en voor alle voorstellen die verband houden met de toezichtdomeinen die aan 

de CBFA zijn toevertrouwd
82

. Met betrekking tot de benoeming van de voorzitter en de leden 

van het directiecomité en de secretaris-generaal wordt advies verstrekt aan de regering
83

. 

Verder is het ook de bedoeling dat er binnen de raad van toezicht van gedachten wordt 

gewisseld omtrent de algemene werking en beleid van de CBFA. Wanneer er zich 

bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelingen voordoen op de financiële markten, moet de raad 

nagaan of het toezicht daaraan kan worden aangepast
84

. Het voorstel van het directiecomité 

inzake de financiering van de activiteit van de CBFA wordt door de raad van toezicht 

goedgekeurd en wordt daarna voorgelegd aan de regering die dit kan opnemen in een K.B
85

. 

Om kennis te krijgen van de goede werking van de CBFA, kan de raad één of meer van zijn 

leden aanduiden om een onderzoek daartoe te voeren
86

. 

 

Wanneer de voorzitter van de raad van toezicht of vier van zijn leden het noodzakelijk achten, 

komt de raad samen. Hoe dan ook moet de raad ten minste vier keer per jaar samenkomen. De 

agenda van de vergaderingen wordt opgesteld door de voorzitter en wordt vooraf meegedeeld 

aan de leden. Om geldig te kunnen beslissen moet de meerderheid van de leden aanwezig zijn. 

De beslissingen zelf worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen
87

.  

 

Binnen de raad van toezicht is er ook een sanctiecommissie opgericht. Deze commissie wordt 

voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht. Daarnaast duidt de raad van toezicht 

nog zes van haar leden aan voor een hernieuwbare termijn van 24 maanden. Bij een inbreuk 

                                                
82 Artikel 48, §1, 2° en 3° van de Wet 2 van augustus 2002. 
83 Artikel 48, §1, 6° van de Wet 2 van augustus 2002. 
84 Artikel 48, §1, 1° van de Wet 2 van augustus 2002; D. VAN GERVEN, “De nieuwe organisatie en 

bevoegdheden van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de Controledienst voor de 

Verzekeringen”, Bank- en Financieel Recht, 2003/1, 9. 
85 Artikel 48, §1, 5° van de Wet van 2 augustus 2002. 
86 Artikel 48, §1, 8° van de Wet van 2 augustus 2002. 
87 Artikel 48, §3 van de Wet van 2 augustus 2002; artikel 2 tot en met 5 van het Inrichtingsreglement van de 

CBFA van 31 mei 2007, bijlage bij het Koninklijk Besluit van 7 juni 2007 tot goedkeuring van het 

inrichtingsreglement van de CBFA van 31 mei 2007, BS 29 juni 2007, www.staatsblad.be, 35904-35910. 
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op de toezichtwetgeving beslist de sanctiecommissie over de oplegging van een 

administratieve geldboete of een dwangsom
88

. 

 

39. Het directiecomité bestaat uit de voorzitter van het directiecomité en vier of zes leden
89

. 

De leden worden bij K.B. benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. De ene helft 

zijn leden van het interne personeel van de CBFA, de andere helft van de leden moeten 

eveneens lid zijn van het directiecomité van de NBB. Die laatste hebben zitting ten 

persoonlijke titel, dit wil zeggen dat zij niet zetelen als vertegenwoordiger van de NBB, maar 

zetelen om de ervaring van de NBB inzake macro-economische aangelegenheden en monetair 

beleid ter beschikking te stellen van de CBFA
90

. Eén van de leden van het directiecomité 

wordt aangesteld als ondervoorzitter van dit orgaan. Enkel de leden die geen lid zijn van het 

directiecomité van de NBB en die behoren tot de andere taalgroep dan die van de voorzitter 

komen voor deze functie in aanmerking
91

. 

Ook hier worden nog een paar voorwaarden verbonden aan de samenstelling van het 

directiecomité. Er wordt namelijk bepaald dat de leden van het directiecomité de Belgische 

nationaliteit moeten hebben en dat zij samen met de secretaris-generaal, eventueel met 

uitzondering van de voorzitter, uit evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen moeten 

bestaan
92

. 

 

Het directiecomité is het orgaan dat instaat voor het algemeen bestuur van de CBFA. Het is 

bevoegd om personeelsleden te benoemen en te ontslaan, alsook hun bezoldiging en andere 

voordelen te bepalen
93

. Om het algemeen beleid van de CBFA te bepalen, legt het 

directiecomité de oriëntaties en de algemene prioriteiten inzake het toezichtbeleid vast in een 

plan die het jaarlijks opstelt
94

. Daarnaast stelt het comité de reglementen ter aanvulling van de 

wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende technische punten vast, na advies te 

hebben verkregen van de raad van toezicht. Aan de hand van omzendbrieven, aanbevelingen 

                                                
88 Artikel 48, §6, eerste en tweede lid van de Wet van 2 augustus 2002; DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, 

FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, “Een korte voorstelling”, 

www.cbfa.be/nl/aboutcbfa/pres/pdf/presentation.pdf, 12. 
89 Op dit ogenblik zijn er, naast de voorzitter, zes leden in het directiecomité, www.cbfa.be (consultatie 16 maart 

2010).  
90 Artikel 49, §6 van de Wet van 2 augustus 2002; Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2001-2002, nr. 

50K1842/001, www.dekamer.be, 82; Verslag van de commissie, Parl.St. Kamer 2001-2002, nr. 50K1842/004, 

www.dekamer.be, 61. 
91 Artikel 49, §6, negende lid van de Wet van 2 augustus 2002. 
92 Artikel 49, §6, tweede en zevende lid van de Wet van 2 augustus 2002. 
93 Artikel 49, §1 van de Wet van 2 augustus 2002. 
94 Artikel 49, §2 van de Wet van 2 augustus 2002. 

http://www.cbfa.be/nl/aboutcbfa/pres/pdf/presentation.pdf
http://www.cbfa.be/
http://www.dekamer.be/
http://www.dekamer.be/
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of gedragsregels legt het directiecomité alle maatregelen vast die de toepassing van de 

wettelijke of reglementaire bepalingen, waarvan de CBFA de toepassing controleert, 

verduidelijken
95

. Aan de instanties die erom vragen, verstrekt het comité advies over de 

voorgelegde ontwerpen van wetgevende of reglementaire aard die betrekking hebben op de 

toezichtbevoegdheden waarvoor de CBFA verantwoordelijk is
96

. Verder neemt het 

directiecomité kennis van de ontwikkelingen en algemene vragen op economisch, systemisch 

of structureel gebied die de ondernemingen onder toezicht van de CBFA beïnvloeden. Ook 

neemt het comité kennis van alle vragen die deze ondernemingen hebben met betrekking tot 

de toepassing van de wetgeving of de reglementering
97

. Daarenboven kan het comité kamers 

inrichten voor de verschillende sectoren waarvoor de CBFA bevoegd is en zo bepaalde 

bevoegdheden delegeren
98

. 

Naast deze toegewezen bevoegdheden beschikt het directiecomité ook over de residuaire 

bevoegdheid, dit wil zeggen dat dit orgaan beslissingen mag nemen in alle aangelegenheden 

die niet uitdrukkelijk door de wet zijn toegewezen aan een ander orgaan
99

. 

 

Wanneer de voorzitter van het directiecomité of twee van zijn leden het noodzakelijk achten, 

komt het comité samen. Hoe dan ook moet dit ten minste twaalf keer per kwartaal gebeuren. 

De agenda van de vergaderingen wordt opgesteld door de voorzitter van het directiecomité. 

Net zoals bij de raad van toezicht kan er maar geldig beslist worden wanneer de meerderheid 

van de leden aanwezig is. Een beslissing wordt genomen met meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen
100

.  

Om belangenconflicten te vermijden wanneer beslissingen moeten worden getroffen die de 

NBB aanbelangen in haar hoedanigheid van emittent van financiële instrumenten toegelaten 

tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt, nemen de leden die ook lid zijn 

van het directiecomité van de NBB niet deel aan de beraadslagingen. Wanneer dergelijke 

                                                
95 Artikel 49, §3 van de Wet van 2 augustus 2002. 
96 Artikel 49, §4 van de Wet van 2 augustus 2002. 
97 Artikel 49, §5 van de Wet van 2 augustus 2002. 
98 Artikel 49, §8 van de Wet van 2 augustus 2002. 
99 Artikel 49, §1 van de Wet van 2 augustus 2002. 
100 Artikel 49, §7, eerste en tweede lid van de Wet van 2 augustus 2002; artikel 11 tot en met 14 van het 

Inrichtingsreglement van de CBFA van 31 mei 2007, bijlage bij het Koninklijk Besluit van 7 juni 2007 tot 

goedkeuring van het inrichtingsreglement van de CBFA van 31 mei 2007, BS 29 juni 2007, www.staatsblad.be, 

35904-35910. 
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beslissingen moeten worden genomen, betekent dit dat alle overige leden en de voorzitter 

aanwezig dienen te zijn om geldig te kunnen beslissen
101

. 

 

40. De voorzitter van het directiecomité leidt de CBFA en zit het directiecomité voor. De 

voorzitter wordt benoemd bij K.B. voor een hernieuwbare termijn van zes jaar
102

. Ten aanzien 

van derden en in rechte wordt de CBFA vertegenwoordigd door de voorzitter. Wanneer de 

voorzitter verhinderd is, neemt de ondervoorzitter of twee leden van het directiecomité 

gezamenlijk deze taak op zich
103

. 

 

41. Het vierde orgaan van de CBFA is de secretaris-generaal. Deze persoon is 

verantwoordelijk voor de algemene administratieve organisatie en de administratieve leiding 

van de diensten van de CBFA. Hij coördineert de samenwerking van de CBFA met andere 

openbare instellingen, bijvoorbeeld de NBB. Deze bevoegdheden oefent de secretaris-

generaal uit onder het collegiaal gezag van het directiecomité
104

. Daarnaast oefent de 

secretaris-generaal de functie van auditeur uit, wanneer het directiecomité hem gelast met het 

onderzoek van een dossier. Dit zal het geval zijn wanneer er ernstige aanwijzingen bestaan 

van een praktijk die aanleiding kan geven tot het opleggen van een administratieve geldboete 

of een dwangsom
105

. Verder woont hij de vergaderingen van het directiecomité bij met 

raadgevende stem. De secretaris-generaal wordt bij K.B. benoemd voor een hernieuwbare 

termijn van zes jaar
106

. 

2. De Nationale Bank van België (NBB) 

42. De Nationale Bank van België is de centrale bank van ons land. Zij oefent opdrachten uit 

van algemeen belang. Bij de oprichting heeft zij de vorm van een naamloze vennootschap 

aangenomen
107

. Toch is de organisatie van de centrale bank niet vergelijkbaar met die van een 

gemeenrechtelijke naamloze vennootschap. De Nationale Bank is een beursgenoteerde 

                                                
101 Artikel 49, §7, derde lid van de Wet van 2 augustus 2002; D. VAN GERVEN, “De nieuwe organisatie en 
bevoegdheden van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de Controledienst voor de 

Verzekeringen”, Bank- en Financieel Recht 2003/1, 12. 
102 Artikel 50, §1 en §2, eerste lid van de Wet van 2 augustus 2002. 
103 Artikel 61, eerste lid van de Wet van 2 augustus 2002. 
104 Artikel 51, §1 van de Wet van 2 augustus 2002. 
105 Artikel 70, §1 van de Wet van 2 augustus 2002. 
106 Artikel 51, §2 en §3 van de Wet van 2 augustus 2002. 
107 NATIONALE BANK VAN BELGIË, “De Nationale Bank van België, een moderne centrale bank ten dienste van 

de gemeenschap”, www.nbb.be/doc/ts/Publications/brochures/brochNBB_NL.pdf, 5. 

http://www.nbb.be/doc/ts/Publications/brochures/brochNBB_NL.pdf
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vennootschap en bijgevolg onderworpen aan het toezicht van de CBFA. De CBFA oefent 

evenwel geen toezicht uit op de door de NBB uitgevoerde bankverrichtingen
108

. 

 

43. De NBB maakt integrerend deel uit van het Europees Stelsel van Centrale Banken 

(ESCB), waarvan de statuten zijn vastgelegd in het desbetreffende Protocol die gehecht is aan 

het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
109

. Dit heeft tot gevolg dat de regels 

die dit stelsel beheersen, ook van toepassing zijn op de NBB
110

. Daarenboven is de Nationale 

Bank onderworpen aan de regels van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het 

organiek statuut van de Nationale Bank van België
111

, alsook aan de bepalingen van zijn eigen 

statuten. De regels met betrekking tot de naamloze vennootschappen zijn slechts van 

toepassing op de NBB wanneer het gaat om situaties die niet geregeld zijn in het Verdrag, het 

aan het Verdrag gehechte Protocol, de wet van 22 februari 1998 of in de statuten van de NBB 

én die regels niet in strijd zijn met deze bovenstaande normen
112

. 

 

44. Naast het zorgen voor de monetaire stabiliteit, draagt de centrale bank ook bij tot de 

stabiliteit van het financiële stelsel. De Nationale Bank oefent het macro-prudentiële toezicht 

uit op de financiële markten, dit is het waken over de goede werking van het financieel 

systeem in zijn geheel en het vermijden van belangrijke crisissen
113

. Bovendien sluit deze 

opdracht aan bij zijn functie als „kredietgever in laatste instantie‟, alsook bij zijn bevoegdheid 

inzake „oversight‟. Deze laatste bevoegdheid houdt in dat de centrale bank toezicht houdt op 

de goede werking van de verrekenings- en betalingssystemen evenals op de doelmatigheid en 

de deugdelijkheid ervan
114

. 

 

                                                
108 D. VAN GERVEN, “Een eerste evaluatie van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de 

financiële sector en de financiële diensten. De commissie voor het bank, financie en assurantiewezen, een jaar na 

de hervorming.”, T. Fin. R. 2004/4, 849; D. VAN GERVEN, “De nieuwe organisatie en bevoegdheden van de 

Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de Controledienst voor de Verzekeringen”, Bank- en Financieel 

Recht 2003/1, 7. 
109 Artikel 2, 1. van de Wet van 22 februari 1998. 
110 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 1996-1997, nr. 49K1061/001, www.dekamer.be, 4. 
111 De Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, BS 
28 maart 1998, www.staatsblad.be,  9377-9384. 
112 Artikel 2, 2. van de Wet van 22 februari 1998; Artikel 1 van de Statuten van de NBB, 

www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/N/statutes_n.pdf, 2. 
113 Artikel 12, 1. van de Wet van 22 februari 1998; NATIONALE BANK VAN BELGIË, “De Nationale Bank van 

België, een moderne centrale bank ten dienste van de gemeenschap”, 

www.nbb.be/doc/ts/Publications/brochures/brochNBB_NL.pdf, 12. 
114 Artikel 8, 1. van de wet van 22 februari 1998; G. QUADEN, “De hervorming van het toezicht op de financiële 

sector in België”, Economisch Tijdschrift 2002/III, 

www.nbb.be/doc/TS/Publications/EconomicReview/2002/ecotijdIII2002.pdf, 10. 

http://www.dekamer.be/
http://www.staatsblad.be/
http://www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/N/statutes_n.pdf
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45. Wat de interne organisatie betreft, is de NBB samengesteld uit vier organen: de 

gouverneur, het directiecomité, de regentenraad en het college van censoren
115

. 

 

46. De gouverneur leidt de centrale bank. Hij zit het directiecomité en de regentenraad voor 

en laat hun beslissingen uitvoeren. Dit orgaan vertegenwoordigt de NBB in rechte. 

Daarenboven heeft de gouverneur zitting in de Raad van Bestuur van de Europese Centrale 

Bank (ECB), die de beslissingen neemt in verband met het monetair beleid van het 

eurogebied
116

. 

De gouverneur wordt benoemd bij K.B. voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. Enkel 

wanneer hij niet meer voldoet aan de eisen voor de uitoefening van zijn ambt of wanneer hij 

ernstig heeft tekort geschoten, kan hij van zijn ambt ontheven worden
117

. 

 

47. Het directiecomité bestaat uit de gouverneur en minimum vijf en maximum zeven 

directeurs
118

. Eén van deze directeurs draagt de titel van vice-gouverneur. Op het vlak van de 

samenstelling wordt vereist dat het directiecomité evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen 

telt, eventueel met uitzondering van de gouverneur. Een andere vereiste is dat alle leden de 

Belgische nationaliteit moeten hebben
119

. Op voordracht van de regentenraad worden de leden 

van het comité bij K.B. benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar
120

. 

 

Het directiecomité bestuurt de Nationale Bank en bepaalt het beleid ervan. Dit orgaan is 

bevoegd om personeelsleden te benoemen en te ontslaan, alsook hun wedde te bepalen. In de 

gevallen die de wet bepaalt, beschikt het over de reglementaire macht. Daarnaast heeft het de 

residuaire bevoegdheid. Alle zaken die door de wet, de statuten of het huishoudelijk 

reglement niet uitdrukkelijk zijn toegewezen aan een ander orgaan, behoren tot de 

bevoegdheid van het directiecomité. Verder stelt het comité de begroting op en bereidt de 

                                                
115 Artikel 17 van de Wet van 22 februari 1998; Artikel 27 van de Statuten van de NBB, 
www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/N/statutes_n.pdf, 6. 
116 Artikel 18, 1. van de Wet van 22 februari 1998; Artikel 28, eerste en vierde lid van de Statuten van de NBB, 

www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/N/statutes_n.pdf, 6; NATIONALE BANK VAN BELGIË, “Verklaring over 

het bestuur”, www.nbb.be/doc/ts/enterprise/juridisch/N/governance/bestuurNL1.pdf, 4. 
117 Artikel 23, 1. van de Wet van 22 februari 1998. 
118 Op dit ogenblik bevat het directiecomité zeven directeurs, www.nbb.be (consultatie 16 maart 2010). 
119 Artikel 19, 1. van de Wet van 22 februari 1998; Artikel 29, eerste lid van de Statuten van de NBB, 

www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/N/statutes_n.pdf, 6. 
120 Artikel 23, 2. van de Wet van 22 februari 1998. 
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jaarrekeningen voor
121

. Wanneer de omstandigheden dit vereisen, komt het comité samen. In 

principe wordt er minstens één keer per week een vergadering gehouden
122

. 

 

48. De regentenraad is samengesteld uit de gouverneur, de directeurs en tien regenten. Net als 

bij het directiecomité wordt vereist dat de leden van de raad de Belgische nationaliteit hebben 

en dat er evenveel Nederlandstalige als Franstalige regenten moeten zijn. De regenten worden 

aangeduid door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Twee 

regenten worden verkozen op voordracht van de meest vooraanstaande 

werknemersorganisaties, drie op voordracht van de meest vooraanstaande organisaties van de 

handel en de nijverheid en de overige vijf regenten op voordracht van de minister van 

Financiën
123

. 

 

De regentenraad wisselt van gedachten over de algemene kwesties die betrekking hebben op 

de NBB, het monetaire beleid en de economische situatie van ons land en de Europese 

Gemeenschap. Het keurt de begroting, de jaarrekeningen en het jaarverslag over de 

werkzaamheden van de centrale bank goed
124

. De raad komt minstens twee keer per maand 

samen. In dringende gevallen roept de gouverneur de raad in een buitengewone vergadering 

bijeen
125

.  

 

49. Het college van censoren bestaat uit tien leden, waarvan minstens één lid onafhankelijk is 

in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen
126

. Onder de leden van het 

college wordt er een voorzitter en een secretaris aangeduid. Net als bij de twee vorige organen 

wordt vereist dat de leden van het college de Belgische nationaliteit hebben en dat er evenveel 

                                                
121 Artikel 19, 2., 3. en 5. van de Wet van 22 februari 1998; Artikel 29, tweede, derde en vijfde lid van de 

Statuten van de NBB, www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/N/statutes_n.pdf, 6-7. 
122 Artikel 4, derde lid van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Bank van België, 

www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/N/Governance/huishoudelijk_reglement.pdf, 1.  
123 Artikel 20, 1. en artikel 23, 1. van de Wet van 22 februari 1998; Artikel 30, eerste lid en artikel 35, eerste lid 

van de Statuten van de NBB, www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/N/statutes_n.pdf, 7 en 9. 
124 Artikel 20, 2., eerste lid en 4. van de Wet van 22 februari 1998 Artikel 30, tweede, vijfde en achtste lid van de 

Statuten van de NBB, www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/N/statutes_n.pdf, 7. 
125 Artikel 5, tweede lid van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Bank van België, 

www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/N/Governance/huishoudelijk_reglement.pdf, 2. 
126 Artikel 526ter W. Venn., ingevoegd door artikel 16 van de Wet van 17 december 2008 tot oprichting van een 

auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen, BS 29 december 2008, 

www.staatsblad.be, 68575. 
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Nederlandstalige als Franstalige leden moeten zijn. De censoren worden door de algemene 

vergadering verkozen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar
127

. 

 

Het college van censoren oefent toezicht uit op de voorbereiding en de uitvoering van de 

begroting. Daarnaast is dit orgaan het auditcomité van de NBB en beschikt daarvoor over de 

bevoegdheden voorzien in artikel 21bis van de wet van 22 februari 1998
128

. Het college komt 

minstens twee keer per kwartaal samen. Daarenboven kan de voorzitter het college 

samenroepen telkens wanneer dit vereist is
129

. 

 

50. Naast deze vier organen wordt er ook een vertegenwoordiger van de minister van 

Financiën aangesteld binnen de NBB. Hij beschikt over het recht om controle uit te oefenen 

op de verrichtingen van de centrale bank en kan zich ook verzetten tegen de uitvoering van 

maatregelen die in strijd zouden zijn met de wet, de statuten of met de belangen van het Rijk. 

Hij beschikt evenwel enkel over deze bevoegdheden wanneer de taken en verrichtingen niet 

afhangen van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Daarnaast woont de 

vertegenwoordiger van rechtswege de vergaderingen van de regentenraad en van het college 

van censoren bij
130

. 

 

51. De algemene vergadering, de bedrijfrevisor en de ondernemingsraad zijn geen organen 

van de NBB. Hierop wordt niet verder ingegaan. 

3. Samenwerkingsorganen 

52. Artikel 117, §1 van de wet van 2 augustus 2002 bepaalt dat de CBFA en de NBB nauw 

moeten samenwerken. Om deze nauwe samenwerking mogelijk te maken, voorziet diezelfde 

wet in de oprichting van twee nieuwe overkoepelende instellingen, namelijk de Raad van 

Toezicht van de Overheid der Financiële Diensten en het Comité voor Financiële Stabiliteit. 

Bovendien hebben de toezichthoudende overheden de mogelijkheid om daarnaast nog één of 

meerdere samenwerkingsinstanties op te richten
131

. 

                                                
127 Artikel 21, 1. en artikel 23, 4. van de Wet van 22 februari 1998; Artikel 32, eerste lid en artikel 36, eerste lid 

van de Statuten van de NBB, www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/N/statutes_n.pdf, 7 en 9. 
128 Artikel 21, 2. van de Wet van 22 februari 1998. 
129 Artikel 6, tweede lid van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Bank van België, 

www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/N/Governance/huishoudelijk_reglement.pdf, 3. 
130 Artikel 22, 1. en 2. van de Wet van 22 februari 1998. 
131 Verslag van de commissie, Parl.St. Kamer 2001-2002, nr. 50K1842/004, www.dekamer.be, 37; S. 

KIERSZENBAUM en F. TANGHE, “Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 

financiële diensten”, Bank- en Financieel Recht 2002/VI, 337. 

http://www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/N/statutes_n.pdf
http://www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/N/Governance/huishoudelijk_reglement.pdf
http://www.dekamer.be/
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3.1. De Raad van Toezicht van de Overheid der Financiële Diensten (RTOFD) 

53. De Raad van Toezicht van de Overheid der Financiële Diensten is samengesteld uit de 

leden van de raad van toezicht van de CBFA en de leden van de regentenraad van de NBB. 

Wat de leden van de regentenraad van de NBB betreft, gaat het enkel om de leden die geen lid 

zijn van het directiecomité van de centrale bank, met uitzondering van de gouverneur. De 

gouverneur van de Nationale Bank zit deze raad van toezicht voor, terwijl de functie van 

ondervoorzitter door de voorzitter van de raad van toezicht van de CBFA wordt 

waargenomen
132

. 

 

54. Deze instelling heeft als algemene opdracht na te denken over de ontwikkelingen die zich 

voordoen in de financiële sector. Meer in het bijzonder verstrekt de raad van toezicht, op 

vraag van de betrokken ministers of op eigen initiatief, adviezen met betrekking tot alle 

vragen die verband houden met de organisatie, de werking en de coördinatie van de werking 

van de financiële markten en de financiële instellingen. Verder is deze raad ook belast met de 

organisatie van de dialoog en het overleg tussen de CBFA en de NBB
133

. 

3.2. Het Comité voor Financiële Stabiliteit (CFS) 

55. Het Comité voor Financiële Stabiliteit is samengesteld uit de leden van het directiecomité 

van de CBFA en van de NBB. De gouverneur van de NBB zit het Comité voor. Omdat de 

voorzitter en de ondervoorzitter van dit Comité tot een verschillende taalgroep moeten 

behoren, wordt de functie van ondervoorzitter uitgeoefend naargelang het geval door ofwel de 

voorzitter ofwel de ondervoorzitter van de CBFA
134

. 

 

56. Deze instelling is bevoegd om de kwesties van gemeenschappelijk belang voor de CBFA 

en de NBB te behandelen. Dergelijke kwesties zijn bijvoorbeeld de stabiliteit van het 

financieel systeem in zijn geheel, de interacties tussen het prudentieel toezicht en het toezicht 

op de systemische risico‟s op betalings- en vereffeningssystemen, de coördinatie van het 

crisisbeheer… Daarnaast kan het Comité, op initiatief van de bevoegde minister(s), worden 

belast met het vervullen van taken van algemeen belang
135

. 

                                                
132 Artikel 117, §2 van de Wet van 2 augustus 2002. 
133 Artikel 117, §2 van de Wet van 2 augustus 2002; D. VAN GERVEN, “Een eerste evaluatie van de Wet van 2 

augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. De commissie voor het 

bank, financie en assurantiewezen, een jaar na de hervorming.”, T. Fin. R. 2004/4, 844. 
134 Artikel 117, §3, eerste lid van de Wet van 2 augustus 2002. 
135 Artikel 117, §3, eerste en tweede lid en artikel 117, §4, eerste lid van de Wet van 2 augustus 2002. 
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3.3 Samenwerkingsinstanties 

57. De toezichthoudende instellingen kunnen samenwerkingsinstanties oprichten. Dergelijke 

instanties kunnen de vorm van een economisch samenwerkingsverband aannemen. Deze 

instanties worden belast met taken die gemeenschappelijk zijn aan de instellingen die ze 

oprichten. Zo kan een samenwerkingsinstantie worden belast met het opstellen van 

voorontwerpen van wetten en van besluiten die betrekking hebben op bevoegdheden die 

toebehoren aan de instellingen die deel uitmaken van de betrokken samenwerkingsinstantie. 

Ook buitenlandse instellingen en instanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de 

financiële ondernemingen of financiële markten kunnen deel uitmaken van een dergelijke 

samenwerkingsinstantie
136

. 

§ 2. Nederland 

58. In Nederland wordt er gebruik gemaakt van het twin peaks-model om toezicht uit te 

oefenen op de financiële sector. Dit betekent dat er twee instellingen instaan voor het 

financieel toezicht. Net zoals in België het geval is, staat de centrale bank in voor het 

systeemtoezicht. Maar in tegenstelling tot de NBB is de centrale bank in Nederland ook 

verantwoordelijk voor het volledige prudentiële toezicht. Het gedragstoezicht wordt 

uitgeoefend door een afzonderlijke instelling.  

1. De Nederlandsche Bank (DNB) 

59. De Nederlandsche Bank is de centrale bank van Nederland. Net als de NBB is ook DNB 

een naamloze vennootschap. DNB maakt eveneens integrerend deel uit van de ESCB en is 

bijgevolg onderworpen aan de regels die dit stelsel beheersen
137

. Verder wordt het 

functioneren van de centrale bank bepaald door de regels van de wet van 26 maart 1998 

houdende nieuwe bepalingen inzake De Nederlandsche Bank N.V. in verband met het 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
138

 en door de bepalingen van zijn 

statuten. 

 

                                                
136 Artikel 117, §5, eerste en tweede lid van de Wet van 2 augustus 2002; Memorie van Toelichting, Parl.St. 

Kamer 2001-2002, nr. 50K1842/001, www.dekamer.be, 111-112. 
137 Artikel 1, 2. van de Bankwet 1998; Artikel 1, 1. en 3. van de Statuten van DNB, 

www.dnb.nl/binaries/Statuten%20%20van%20de%20Nederlandsche%20Bank_tcm46-147537.pdf. 
138 De Wet van 26 maart 1998 houdende nieuwe bepalingen inzake De Nederlandsche Bank N.V. in verband met 

het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Bankwet 1998), Stb.  9 april 1998, nr. 200, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl. 

http://www.dekamer.be/
http://www.dnb.nl/binaries/Statuten%20%20van%20de%20Nederlandsche%20Bank_tcm46-147537.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/


 39 

60. Naast het monetair beleid, houdt DNB toezicht op het betalingsverkeer en oefent het ook 

het prudentieel toezicht en het systeemtoezicht uit. De centrale bank is dus verantwoordelijk 

voor zowel het toezicht op de individuele instellingen als voor het toezicht op de stabiliteit 

van het financieel systeem in zijn geheel
139

. 

 

61. De Nederlandsche Bank telt drie organen: de directie, de raad van commissarissen en de 

bankraad. 

 

62. De directie is samengesteld uit de president en minimum drie en maximum vijf 

directeuren
140

. De president en de directeuren worden benoemd bij K.B. voor een termijn van 

zeven jaar
141

. De directie is belast met het dagelijks bestuur van de centrale bank en is 

eveneens bevoegd om DNB te vertegenwoordigen
142

. 

 

63. De raad van commissarissen telt minimaal negen en maximaal twaalf leden
143

. Eén ervan 

wordt van overheidswege benoemd voor vier jaar. De overige leden, inclusief de voorzitter, 

worden benoemd door de aandeelhouders voor eveneens vier jaar
144

. 

Deze raad houdt toezicht over het beheer van DNB, keurt de begroting goed en stelt de 

jaarrekening vast. Daarnaast vereisen bepaalde besluiten van de directie de goedkeuring van 

de raad van commissarissen
145

. 

Dit orgaan houdt minstens zes keer per jaar een vergadering
146

. 

 

64. De bankraad bestaat uit ten minste elf en ten hoogste dertien leden
147

. Het van 

overheidswege benoemde lid van de raad van commissarissen is er één van. Daarnaast duidt 

                                                
139 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, 2003-2004, 29708, nr. 3, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 28-29; DE NEDERLANDSCHE BANK, “Waar het om draait”, 2004, 

www.dnb.nl/binaries/Waar%20het%20om%20draait_tcm46-146111.pdf, 5 en 12. 
140 Op dit ogenblik bestaat de directie uit de voorzitter en drie directeuren, www.dnb.nl (consultatie 20 maart 

2010). 
141 Artikel 12, 1. en 2. van de Bankwet 1998. 
142 Artikel 12, 1. van de Bankwet 1998; Artikel 6, 1. en artikel 7, 1. van de Statuten van DNB, 

www.dnb.nl/binaries/Statuten%20%20van%20de%20Nederlandsche%20Bank_tcm46-147537.pdf. 
143 Op dit ogenblik telt de raad van commissarissen in totaal tien leden, www.dnb.nl (consultatie 20 maart 2010). 
144 Artikel 13, 1., 2. en 3. van de Bankwet 1998. 
145 Artikel 13, 4. van de Bankwet 1998; Artikel 9 en artikel 11, 6. van de Statuten van DNB, 

www.dnb.nl/binaries/Statuten%20%20van%20de%20Nederlandsche%20Bank_tcm46-147537.pdf; Artikel 13 

van het Reglement van Orde van DNB, www.dnb.nl/binaries/DNB%20Reglement%20van%20Orde_tcm46-

189456.pdf.  
146 Artikel 12, 1. van het Reglement van Orde van DNB, 

www.dnb.nl/binaries/DNB%20Reglement%20van%20Orde_tcm46-189456.pdf.  
147 Op dit ogenblik bestaat de bankraad uit dertien leden, daarnaast woont ook de thesaurier-generaal van het 

Ministerie van Financiën de vergaderingen bij, www.dnb.nl (consultatie 20 maart 2010). 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
http://www.dnb.nl/binaries/Waar%20het%20om%20draait_tcm46-146111.pdf
http://www.dnb.nl/
http://www.dnb.nl/binaries/Statuten%20%20van%20de%20Nederlandsche%20Bank_tcm46-147537.pdf
http://www.dnb.nl/
http://www.dnb.nl/binaries/Statuten%20%20van%20de%20Nederlandsche%20Bank_tcm46-147537.pdf
http://www.dnb.nl/binaries/DNB%20Reglement%20van%20Orde_tcm46-189456.pdf
http://www.dnb.nl/binaries/DNB%20Reglement%20van%20Orde_tcm46-189456.pdf
http://www.dnb.nl/binaries/DNB%20Reglement%20van%20Orde_tcm46-189456.pdf
http://www.dnb.nl/
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de raad van commissarissen één van zijn leden aan als lid van de bankraad. De overige leden, 

minimum negen en maximum elf, worden voor vier jaar benoemd door de bankraad. Wat de 

aanduiding van deze laatste leden betreft, maakt de directie van de centrale bank een 

aanbevelingslijst op met telkens twee kandidaten per in te vullen plaats. Bij het opstellen van 

deze lijst wordt ernaar gestreefd dat de verschillende maatschappelijke geledingen worden 

vertegenwoordigd in de bankraad. Eén van de leden wordt door de bankraad aangesteld als 

voorzitter
148

. 

De president van DNB brengt aan dit orgaan verslag uit over de algemene economische en 

financiële ontwikkelingen. Ook de door de centrale bank gevoerde politiek wordt besproken 

met de bankraad. Verder wordt er binnen deze raad ook beraadslaagd over onderwerpen die 

betrekking hebben op de doelstellingen, de taken en de werkzaamheden van DNB
149

. 

De bankraad komt ten minste vier keer per jaar samen
150

. 

 

65. Daarnaast wordt er ieder jaar ook ten minste één algemene vergadering gehouden
151

. 

2. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

66. De Autoriteit Financiële Markten is de instelling die naast de centrale bank instaat voor 

het toezicht op de financiële sector. Meer bepaald oefent de AFM het gedragstoezicht uit op 

de financiële markten en beslist het over de toelating van een financiële onderneming tot deze 

markten. Met het gedragstoezicht wil de AFM ervoor zorgen dat de financiële marktprocessen 

ordelijk en transparant blijven, dat er zuivere verhoudingen bestaan tussen de marktpartijen en 

dat de cliënten zorgvuldig worden behandeld
152

. 

 

67. De Autoriteit Financiële Markten is samengesteld uit twee organen: de managementgroep 

en de raad van toezicht. 

 

68. De managementgroep staat aan het hoofd van de AFM en bestaat uit bestuurders en 

directeuren. Dit orgaan telt minimum drie en maximum vijf leden
153

. Alle leden, inclusief de 

                                                
148 Artikel 15, 1., 2. en 3. van de Bankwet 1998. 
149 Artikel 15, 5. van de Bankwet 1998. 
150 Artikel 22 van het Reglement van Orde van DNB, 

www.dnb.nl/binaries/DNB%20Reglement%20van%20Orde_tcm46-189456.pdf.  
151 Artikel 16 van de Statuten van  DNB, 

www.dnb.nl/binaries/Statuten%20%20van%20de%20Nederlandsche%20Bank_tcm46-147537.pdf. 
152 Artikel 1:25, eerste en tweede lid van de Wet op het financieel toezicht. 
153 Op dit ogenblik bestaat de managementgroep uit drie bestuursleden, waarvan er één voorzitter is, en twee 

directeuren, www.afm.nl (consultatie 20 maart 2010). 

http://www.dnb.nl/binaries/DNB%20Reglement%20van%20Orde_tcm46-189456.pdf
http://www.dnb.nl/binaries/Statuten%20%20van%20de%20Nederlandsche%20Bank_tcm46-147537.pdf
http://www.afm.nl/
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voorzitter, worden benoemd bij K.B. voor een termijn van maximaal vier jaar. De leden 

kunnen onbeperkt worden herbenoemd
154

. 

De managementgroep is belast met het bestuur van de AFM. Daarnaast maakt dit orgaan de 

begroting op en stelt het jaarverslag en de jaarrekening op
155

. 

In principe houdt dit orgaan één keer per week een vergadering. Verder kan er ook een 

samenkomst worden georganiseerd wanneer de voorzitter dit noodzakelijk acht. Er kan maar 

geldig worden beslist als ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Enkel de bestuurders hebben beslissingsbevoegdheid, de directeuren beschikken enkel over 

een adviserende stem
156

. 

 

69. De raad van toezicht bestaat uit minimum drie en maximum vijf leden
157

. De leden 

worden benoemd door de minister van Financiën voor een periode van ten hoogste vier jaar. 

Zij kunnen tweemaal herbenoemd worden en dit telkens voor maximaal vier jaar
158

. 

De raad houdt toezicht op het doeltreffend en doelmatig functioneren van het bestuur en staat 

het bestuur bij met advies. Daarnaast keurt dit orgaan de begroting, het jaarverslag en de 

jaarrekening goed
159

. 

De raad van toezicht vergadert periodiek en minimum vier keer per jaar met het 

bestuursorgaan van de AFM. Daarnaast vergadert de raad ook ten minste één keer per jaar 

zonder de managementgroep. Om geldig een beslissing te kunnen nemen, moet ten minste de 

helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn
160

. 

 

                                                
154 Artikel 1:26, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht; Artikel 4, 1. van de Statuten van de AFM, 
www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/Statuten-afm-310506.ashx, 2; AUTORITEIT FINANCIËLE 

MARKTEN, [“Voorstelling van de AFM”], Amsterdam, 2008, 

www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/brochures/2009/corporate.ashx, 21.  
155 Artikel 6, 4. van de Statuten van de AFM, www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/Statuten-

afm-310506.ashx, 3. 
156 Artikel 8, 1. en 2. van de Statuten van de AFM, 

www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/Statuten-afm-310506.ashx, 4; Artikel 2, 1. en 2. en 

artikel 3, 1. en 2. van het Bestuursreglement van de AFM, 

www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/bestuursreglement-afm.ashx, 1-2. 
157 Op dit ogenblik bestaat de raad van toezicht uit vijf leden, waaronder één voorzitter, www.afm.nl (consultatie 

20 maart 2010). 
158 Artikel 1:27, derde lid van de Wet op het financieel toezicht; Artikel 9, 1. en 3. van de Statuten van de AFM, 

www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/Statuten-afm-310506.ashx, 4-5. 
159 Artikel 1:27, tweede lid van de Wet op het financieel toezicht; Artikel 11, 1. en artikelen 15 en 16 van de 

Statuten van de AFM, www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/Statuten-afm-310506.ashx, 5 en 

7. 
160 Artikel 13, 1., 2. en 3. van de Statuten van de AFM, 

www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/Statuten-afm-310506.ashx, 6; Artikel 1, 1. van  het 

Reglement van de Raad van Toezicht van de AFM, 

www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/reglement/reglement-rvt-afm.ashx, 1. 

http://www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/statuten-afm-310506.ashx
http://www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/brochures/2009/corporate.ashx
http://www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/statuten-afm-310506.ashx
http://www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/statuten-afm-310506.ashx
http://www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/statuten-afm-310506.ashx
http://www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/bestuursreglement-afm.ashx
http://www.afm.nl/
http://www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/statuten-afm-310506.ashx
http://www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/statuten-afm-310506.ashx
http://www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/statuten-afm-310506.ashx
http://www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/afm/reglement/reglement-rvt-afm.ashx
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70. Binnen de AFM bestaat er ook een onafhankelijk controle-orgaan: de Interne Audit Dienst 

(IAD). Deze Dienst beoordeelt en gaat na hoe de AFM risico‟s beheerst en systemen 

controleert. Daarover rapporteert de IAD aan de managementgroep en de raad van toezicht
161

. 

3. Samenwerkingsinstanties 

71. In 1999 heeft de Nederlandse wetgever gereageerd op de toenmalige ontwikkelingen 

binnen de financiële sector door de Raad van Financiële Toezichthouders op te richten. Deze 

Raad dient om de samenwerking te bewerkstelligen tussen DNB, de PVK en de STE op het 

vlak van sectoroverstijgende kwesties. 

 

72. Door de hervorming van de financiële toezichtstructuur tot een functioneel toezichtmodel 

en door de fusie van DNB met de PVK, wordt op 15 november 2004 besloten om de RFT op 

te heven
162

. De samenwerking uitgevoerd binnen de RFT wordt vanaf die datum voortgezet in 

het kader van het Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De 

Nederlandsche Bank N.V. inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van toezicht, 

regelgeving, beleid, (inter)nationaal overleg en andere taken met een gemeenschappelijk 

belang
163

. 

Onder meer door de inwerkingtreding van de Wet financieel toezicht op 1 januari 2007, wordt 

het convenant van 2004 vervangen door het Convenant tussen de Stichting Autoriteit 

Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. inzake samenwerking en coördinatie op 

het gebied van toezicht, regelgeving, beleid, (inter)nationaal overleg en andere taken met een 

gemeenschappelijk belang met betrekking tot de uitvoering van de Wta, Wft, Pw en Wvb
164

. 

 

73. In dit convenant maken de financiële toezichthouders afspraken om overlap te vermijden 

en de goede uitvoering van hun toezicht te bevorderen. Zo maken de toezichthouders bij het 

opvragen van gegevens over de onder toezicht staande financiële ondernemingen, 

                                                
161 www.afm.nl (consultatie 20 maart 2010). 
162 Besluit betreffende opheffing van de Raad van Financiële Toezichthouders, RFT Jaarverslag 2003 en 2004, 

www.dnb.nl/binaries/RFT%20Jaarverslag%202003-2004_tcm46-146964.pdf,  21-22. 
163 Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. inzake de 
samenwerking en coördinatie op het gebied van toezicht, regelgeving, beleid, (inter)nationaal overleg en andere 

taken met een gemeenschappelijk belang, Amsterdam, 15 november 2004, 

www.dnb.nl/binaries/Convenant%20AFM%20en%20DNB,%2015%20november%202004_tcm46-146622.pdf.  
164 Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. inzake 

samenwerking en coördinatie op het gebied van toezicht, regelgeving, beleid, (inter)nationaal overleg en andere 

taken met een gemeenschappelijk belang met betrekking tot de uitvoering van de Wta, Wft, Pw en Wvb, 

Amsterdam, 2 juli 2007, 

www.dnb.nl/binaries/Convenant%20AFM%20en%20DNB%20%20Wta%20Wft%20Pw%20en%20Wvb_tcm46

-156471.pdf, 6.  

http://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/binaries/RFT%20Jaarverslag%202003-2004_tcm46-146964.pdf
http://www.dnb.nl/binaries/Convenant%20AFM%20en%20DNB,%2015%20november%202004_tcm46-146622.pdf
http://www.dnb.nl/binaries/Convenant%20AFM%20en%20DNB%20%20Wta%20Wft%20Pw%20en%20Wvb_tcm46-156471.pdf
http://www.dnb.nl/binaries/Convenant%20AFM%20en%20DNB%20%20Wta%20Wft%20Pw%20en%20Wvb_tcm46-156471.pdf
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pensioenfondsen en accountantsorganisaties, in de gevallen waar dit mogelijk is, gebruik van 

de informatie, de expertise en de infrastructuur waarover zij beschikken. Daarnaast maken zij 

ook afspraken omtrent het onderling afstemmen van hun beleid en regelgeving
165

.  

 

74. Daar waar in België twee afzonderlijke instellingen worden opgericht om de 

samenwerking tussen de NBB en de CBFA te bewerkstelligen, wordt in Nederland geen 

afzonderlijke samenwerkingsinstantie opgericht, maar werken de financiële toezichthouders 

samen op basis van een onderling afgesloten convenant. 

Afdeling 3. Vergelijking van het financieel toezicht in België en 

Nederland 

§ 1. Algemeen 

1. Dekking van de werkingskosten 

75. De kosten die de toezichthouder maakt voor het uitoefenen van het toezicht moeten 

worden gefinancierd. Zowel in België als in Nederland zijn het de ondernemingen waarop 

toezicht wordt uitgeoefend die hiertoe bijdragen
166

.  

In België gaat het om de kosten die de CBFA maakt met betrekking tot het verstrekken van 

adviezen, het uitvoeren van expertises en het vervullen van opdrachten
167

. Met het begrip 

kosten worden in Nederland de kosten bedoeld die integraal verband houden met de 

uitvoering van de werkzaamheden. De overheadkosten en kosten van uitvoeringstoetsen 

worden daar ook onder begrepen. Verder betreft het ook de kosten die de toezichthouder 

maakt om zich voor te bereiden op het uitoefenen van de wettelijke taak
168

. 

De wijze waarop de werkingskosten worden doorgerekend aan de ondernemingen wordt in 

beide landen uitgewerkt in een besluit
169

. 

                                                
165 Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. inzake 

samenwerking en coördinatie op het gebied van toezicht, regelgeving, beleid, (inter)nationaal overleg en andere 

taken met een gemeenschappelijk belang met betrekking tot de uitvoering van de Wta, Wft, Pw en Wvb, 

Amsterdam, 2 juli 2007, 
www.dnb.nl/binaries/Convenant%20AFM%20en%20DNB%20%20Wta%20Wft%20Pw%20en%20Wvb_tcm46

-156471.pdf, 2.  
166 Artikel 56, eerste lid van de Wet van 2 augustus 2002; Artikel 1:40, eerste lid van de Wet op het financieel 

toezicht. 
167 Artikel 56, eerste lid van de Wet van 2 augustus 2002. 
168 Artikel 1:40, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht; Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, 

2003-2004, 29708, nr. 3, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 37. 
169 Wat België betreft: K.B. van 22 mei 2005 betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter 

uitvoering van artikel 56 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 

http://www.dnb.nl/binaries/Convenant%20AFM%20en%20DNB%20%20Wta%20Wft%20Pw%20en%20Wvb_tcm46-156471.pdf
http://www.dnb.nl/binaries/Convenant%20AFM%20en%20DNB%20%20Wta%20Wft%20Pw%20en%20Wvb_tcm46-156471.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
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2. Aansprakelijkheid 

76. De wet van 2 augustus 2002 bepaalt dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de CBFA en 

de leden van haar organen en van haar personeel met betrekking tot hun beslissingen, 

handelingen of gedragingen bij het vervullen van haar wettelijke opdrachten beperkt is tot de 

gevallen van bedrog of zware fout
170

. Als reden voor de invoering van deze regel wordt 

verwezen naar de regelgevingen in de omliggende landen. Ook wordt er verwezen naar 

Aanbeveling nr. 1 uit de „Core Principles for Effective Banking Supervision‟ van het Bazel 

Comité voor het banktoezicht. Daarin wordt gesteld dat het noodzakelijk is om de financiële 

toezichthouder te vrijwaren van aansprakelijkheid voor alle handelingen die het te goeder 

trouw stelt tijdens het uitoefenen van haar toezichttaken
171

. 

 

77. Hoewel de voorbereidende werken in België als reden voor de invoering van de regel 

verwijzen naar gelijkaardige regels in de omringende landen, kan er in de Wet op financieel 

toezicht geen regel worden gevonden die de burgerlijke aansprakelijkheid van de Nederlandse 

financiële toezichthouders beperkt. Er wordt namelijk toepassing gemaakt van de algemene 

regel dat wanneer de toezichthouder tekortschiet in de uitvoering van zijn taken, de 

benadeelde daarvoor een schadevergoeding kan eisen. Het hanteren van deze regel zorgt 

ervoor dat de toezichthouders worden aangezet om hun taken goed uit te voeren
172

. 

In de nasleep van de financiële crisis worden er toch vragen gesteld in de Tweede Kamer over 

de afwezigheid van een aansprakelijkheidsbeperking voor de financiële toezichthouders. De 

motivering om een dergelijke beperking wel te regelen, is het willen vermijden dat de 

belastingbetaler zou moeten opdraaien voor eventuele vorderingen gericht aan de financiële 

toezichthouders
173

. 

                                                                                                                                                   
financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke bepalingen betreffende opdrachten van de CBFA, BS 

27 mei 2005, www.staatsblad.be, 24967-24987; Wat Nederland betreft: Besluit van 12 oktober 2006, houdende 

regels inzake bekostiging van het toezicht ingevolge de Wet op het financieel toezicht, Stb. 2006, nr. 504, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl. 
170 Artikel 68 van de Wet van 2 augustus 2002. 
171 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2001-2002, nr. 50K1842/001, www.dekamer.be, 94-96; Verslag 
van de commissie, Parl.St. Kamer 2001-2002, nr. 50K1842/004, www.dekamer.be, 129-130; H. COUSY, “Een 

algemeen overzicht van de Wet van 2 augustus 2002 en de hervorming van het toezicht op de financiële sector”, 

in H. COUSY, K. GEENS en D. NAPOLITANO, (eds.), Financiële wetgeving: de tussenstand 2004: Wet 2 augustus 

2002 – Wet 22 april 2003 – Wet 12 januari 2004, Kalmthout, Biblo, 2004, 30-31. 
172 Brief van de minister van Justitie, Kamerstukken II, 2006-2007, 31123, nr. 1, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 9. 
173 X., “Blanksma: aansprakelijkheid financieel toezichthouders wettelijk regelen”, 28 februari 2010, 

http://cdavandaag.nl/2010/02/blanksma-aansprakelijkheid-financieel-toezichthouders-wettelijk-regelen/ 

(consultatie 25 maart 2010). 

http://www.staatsblad.be/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
http://www.dekamer.be/
http://www.dekamer.be/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
http://cdavandaag.nl/2010/02/blanksma-aansprakelijkheid-financieel-toezichthouders-wettelijk-regelen/
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3. Geheimhouding 

78. Zowel in België als in Nederland zijn er in de toepasselijke wet bepalingen opgenomen 

die de verplichting tot geheimhouding regelen. In beide regelingen wordt een aanvang 

genomen met een bepaling die voorschrijft dat de toezichthouder en iedereen die er werkzaam 

is geen vertrouwelijke informatie mogen bekendmaken over de financiële ondernemingen 

waarop zij toezicht uitoefenen
174

. Op deze algemene regel worden een aantal uitzonderingen 

voorzien waarbij de vertrouwelijke informatie toch mag worden verstrekt
175

.  

 

79. Eén van de uitzonderingen in België is dat vertrouwelijke informatie kan worden 

meegedeeld aan financiële toezichthouders van andere landen, die één of meer bevoegdheden 

uitoefenen die vergelijkbaar zijn met deze die de CBFA uitoefent. Het betreft zowel 

toezichthouders van landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) als 

autoriteiten van derde landen. Voor de toezichtautoriteiten van buiten de EER wordt er vereist 

dat zij een samenwerkingsovereenkomst voor de uitwisseling van informatie hebben 

afgesloten met de CBFA
176

. Het meedelen van de vertrouwelijke informatie wordt enkel 

toegestaan op voorwaarde dat de autoriteiten die deze informatie ontvangen deze enkel 

gebruiken voor de uitvoering van hun opdrachten. Ook wordt vereist dat de autoriteiten met 

betrekking tot de verkregen informatie onderworpen zijn aan een beroepsgeheim die 

gelijkwaardig is aan dat van de CBFA
177

. 

 

80. Met artikel 1:90 van de Wet op het financieel toezicht wordt er in een gelijkaardige 

uitzondering voorzien in Nederland. Deze bepaling laat toe om vertrouwelijke informatie te 

verstrekken aan een toezichthouder in een andere lidstaat. Doordat er in Nederland twee 

autoriteiten toezicht houden, voorziet deze bepaling ook in de mogelijkheid om dergelijke 

informatie te verstrekken aan de andere toezichthouder. Toch mag er van de uitzondering 

voorzien in dit artikel geen gebruik worden gemaakt wanneer één van de volgende zes 

gevallen zich voordoet:  

-  wanneer het doel waarvoor die gegevens zullen worden gebruikt onvoldoende 

omschreven is;  

                                                
174 Artikel 74, eerste lid van de Wet van 2 augustus 2002 en artikel 1:89, eerste lid van de Wet op het financieel 

toezicht. 
175 Zie voor België: artikel 74, tweede lid en artikel 75, §1 van de Wet van 2 augustus 2002; zie voor Nederland: 

artikel 1:89, tweede lid en artikelen 1:90 tot en met 1:93 van de Wet op het financieel toezicht.  
176 Artikel 75, §1, 3°, 4° en 5° van de Wet van 2 augustus 2002. 
177 Artikel 75, §2 van de Wet van 2 augustus 2002. 
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- wanneer het vooropgestelde gebruik ervan niet past in het kader van het toezicht op de 

financiële markten of op de personen die op die markten werkzaam zijn; 

- wanneer het verstrekken van die gegevens in strijd zou zijn met de Nederlandse wet of 

met de openbare orde; 

- wanneer door het verstrekken van de gegevens de geheimhouding ervan niet meer 

voldoende gewaarborgd zou zijn; 

- wanneer het verstrekken van de vertrouwelijke informatie in strijd is of in strijd zou 

kunnen komen met de belangen die door de Wet op het financieel toezicht worden 

beschermd; 

- wanneer het onzeker is of de verstrekte informatie enkel zal worden gebruikt voor het 

toegestane doel
178

. 

 

Het verstrekken van informatie aan een toezichthouder van een land die geen lidstaat is, wordt 

geregeld in een afzonderlijke bepaling, buiten het stuk in verband met de 

geheimhoudingsplicht. Artikel 1:65 van de Wet op het financieel toezicht stelt dat er 

informatie kan worden verstrekt aan een dergelijke toezichthouder wanneer er met betrekking 

tot die informatie in die derde staat gelijkwaardige waarborgen gelden als voorzien in 

Nederland. Ook mag de vertrouwelijke informatie enkel verleend worden om de buitenlandse 

toezichthouder toe te laten ervan gebruik te maken in het kader van de toezichtuitoefening
179

. 

 

81. In vergelijking met België, is de uitzondering in artikel 1:90 van de Wet op het financieel 

toezicht uitgebreid met de uitwisseling van informatie aan de andere toezichthouder. 

Financiële ondernemingen staan namelijk onder toezicht van zowel DNB als de AFM. Om het 

toezicht op deze ondernemingen goed te laten verlopen, moet het aldus mogelijk zijn om 

informatie, waarover de ene autoriteit beschikt, mee te delen aan de andere
180

.  

In het samenwerkingsconvenant zijn DNB en de AFM overeengekomen dat zij de informatie 

met betrekking tot de onder toezicht staande ondernemingen zullen uitwisselen wanneer die 

informatie relevant is voor de andere toezichthouder. De uitwisseling van informatie wordt 

niet beperkt tot bepaalde onderwerpen en er is ook geen bepaling die uitdrukkelijk de 

onderwerpen beschrijft waarover relevante informatie kan worden uitgewisseld. Toch moet er 

                                                
178 Artikel 1:90, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht. 
179 Artikel 1:65, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht; Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, 

2003-2004, 29708, nr. 3, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 48-49; Vierde nota van wijziging, 

Kamerstukken II, 2005-2006, 29708, nr. 19, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 406. 
180 K. FRIELINK, E. P. M. JOOSEN, G. T. M. J. RAAIJMAKERS, R. P. RAAS en H. M. VLETTER-VAN DORT, (red.), 

“Deel I Wet op het financieel toezicht”, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2007, 243. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
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rekening worden gehouden met de zes situaties die beschreven zijn in artikel 1:90, eerste lid 

van de Wet op het financieel toezicht waarin er geen vertrouwelijke informatie kan worden 

verstrekt. 

Deze beperking kan de vraag doen rijzen in hoeverre dit strookt met de doelstellingen van de 

Wet op het financieel toezicht. Wanneer een toezichthouder, geconfronteerd met een vraag 

naar informatie van de andere toezichthouder, steeds moet gaan beoordelen of het verstrekken 

van die informatie niet onder één van die zes situaties valt en zijn beslissing ook nog 

voldoende moet gaan motiveren, kan dit vlug leiden tot onwerkbare situaties. Eén van de 

doelstellingen van de Wft is namelijk dat de toezichthouders hun werkzaamheden op elkaar 

moeten afstemmen en ervoor zorgen dat de onder toezicht staande ondernemingen zo weinig 

mogelijk hinder ondervinden van het toezicht door twee autoriteiten
181

. 

§ 2. Het toezicht op de kredietinstellingen 

82. Het begrip „kredietinstellingen‟ omvat zowel in België als in Nederland twee soorten van 

financiële ondernemingen. Dit zijn enerzijds de banken en anderzijds de instellingen voor 

elektronisch geld
182

. In deze paragraaf wordt enkel ingegaan op het toezicht dat wordt 

uitgeoefend op banken. 

 

83. Het toezicht op kredietinstellingen wordt in België uitgeoefend door de CBFA
183

. In 

Nederland staan de kredietinstellingen enerzijds onder het toezicht van DNB voor wat het 

prudentieel toezicht betreft en anderzijds onder het toezicht van de AFM voor wat het 

gedragstoezicht betreft
184

. 

1. Het verkrijgen van een vergunning 

84. Het uitoefenen van financieel toezicht op de kredietinstellingen begint reeds bij de 

markttoetreding. Om hun activiteiten op de markt te kunnen uitoefenen dienen zij in het bezit 

                                                
181 Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. inzake 

samenwerking en coördinatie op het gebied van toezicht, regelgeving, beleid, (inter)nationaal overleg en andere 

taken met een gemeenschappelijk belang met betrekking tot de uitvoering van de Wta, Wft, Pw en Wvb, 
Amsterdam, 2 juli 2007, 

www.dnb.nl/binaries/Convenant%20AFM%20en%20DNB%20%20Wta%20Wft%20Pw%20en%20Wvb_tcm46

-156471.pdf, 3; K. FRIELINK et al, (red.), “Deel I Wet op het financieel toezicht”, Den Haag, Sdu Uitgevers, 

2007, 243-244. 
182 Artikel 1, tweede lid van de Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 

kredietinstellingen, BS 19 april 1993, 8650-8739; Artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. 
183 Zie nr. 36, eerste streepje en artikel 45, §1, 1° van de Wet van 2 augustus 2002; Artikel 46 van de Wet van 22 

maart 1993. 
184 Artikel 1:24, tweede lid en artikel 1:25, tweede lid van de Wet op het financieel toezicht. 

http://www.dnb.nl/binaries/Convenant%20AFM%20en%20DNB%20%20Wta%20Wft%20Pw%20en%20Wvb_tcm46-156471.pdf
http://www.dnb.nl/binaries/Convenant%20AFM%20en%20DNB%20%20Wta%20Wft%20Pw%20en%20Wvb_tcm46-156471.pdf
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te zijn van een vergunning. Deze vergunning moet vooraf worden verkregen van de bevoegde 

toezichthouder door aan een reeks voorwaarden te voldoen.  

 

85. In België is het de CBFA die beslist over het al dan niet verlenen van een vergunning aan 

een kredietinstelling
185

. In Nederland, waar het toezicht wordt uitgeoefend door twee 

toezichthouders, wordt de vergunning verleend door één van beide toezichthouders. Of dit 

DNB of de AFM is, wordt bepaald door de wet. Het komt erop neer dat er dient geoordeeld te 

worden of de betrokken instelling hoofdzakelijk onder het prudentieel dan wel onder het 

gedragstoezicht valt. Doordat kredietinstellingen hoofdzakelijk onder het prudentieel toezicht 

vallen, dienen deze instellingen hun vergunning aan te vragen bij DNB
186

. 

 

86. Om deze vergunning te bekomen moeten de kredietinstellingen voldoen aan een reeks 

voorwaarden. 

Een kredietinstelling die een vergunning wil verkrijgen in België dient te voldoen aan de 

vergunningsvoorwaarden voorzien in artikel 15 tot en met artikel 22 van de wet van 22 maart 

1993. De vereisten om een vergunning te verkrijgen als kredietinstelling in Nederland zijn 

vastgelegd in artikel 2:12 van de Wet op het financieel toezicht. 

 

87. Eén van de voorwaarden vereist dat een kredietinstelling moet beschikken over een 

minimum bedrag aan eigen vermogen. In België dient dit ten minste 6.200.000 euro te 

bedragen, terwijl het minimum eigen vermogen in Nederland wordt vastgelegd op vijf miljoen 

euro
187

.  

Vijf miljoen euro is ook het minimumbedrag dat wordt voorgeschreven in de Tweede 

Richtlijn van de Raad van 15 december 1989 (Tweede Bankenrichtlijn)
188

. Bij de 

implementatie in nationaal recht heeft Nederland de betrokken bepaling van de Tweede 

                                                
185 Artikel 7 van de Wet van 22 maart 1993. 
186 Artikel 2:11, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht; DE NEDERLANDSCHE BANK, “In het spoor van 

de crisis. Achtergronden bij de financiële crisis.”, Amsterdam, 2010, 

www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-

230653.pdf, 44. 
187 Artikel 16, eerste lid juncto artikel 23, §1, eerste lid van de Wet van 22 maart 1993; Artikel 3:53, eerste en 

derde lid van Wet op het financieel toezicht juncto artikel 48, eerste lid, a. van het Besluit van 12 oktober 2006 

houdende prudentiële regels voor financiële ondernemingen die werkzaam zijn op de financiële markten (Besluit 

prudentiële regels Wft), Stb. 31 oktober 2006, nr. 519, https://zoek.officielebekendmakingen.nl. 
188 Zie artikel 4, 1. Van de Tweede Richtlijn 89/646/EEG van de Raad 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, Pb.L. 30 december 

1989, afl. 386, www.eur-lex.europa.eu, 1-13. In dit artikel wordt evenwel vijf miljoen ecu voorgeschreven, maar 

vanaf de invoering van de euro moet „ecu‟ gelezen worden als „euro‟. 

http://www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf
http://www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
http://www.eur-lex.europa.eu/
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Bankenrichtlijn aldus zonder aanpassingen overgenomen. In België daarentegen wordt dit 

minimumbedrag bij de omzetting naar nationaal recht naar boven toe afgerond op 250 miljoen 

Belgische frank
189

. 

 

88. Een andere voorwaarde houdt verband met de beoordeling van de 

aandeelhoudersstructuur. In België dient de identiteit van de personen, die een 

gekwalificeerde deelneming
190

 bezitten in het kapitaal van de kredietinstelling, meegedeeld te 

worden aan de CBFA. In deze mededeling dient er ook vermeld te worden welke 

kapitaalfracties en hoeveel stemrechten deze personen bezitten
191

. Na de kennisname van deze 

informatie beoordeelt de CBFA de geschiktheid van deze personen. Deze beoordeling 

geschiedt op basis van de reputatie en de financiële gezondheid van de personen in kwestie
192

. 

Er dient opgemerkt te worden dat het pas sinds de wet van 31 juli 2009
193

 is dat deze 

mededeling slechts dient te worden gedaan voor personen met een gekwalificeerde 

deelneming. Bij de omzetting in nationaal recht van de Tweede Bankenrichtlijn is er immers 

voor geopteerd om deze kennisgeving reeds te vereisen voor personen die een deelneming van 

ten minste vijf percent bezitten in het kapitaal van de kredietinstelling. De reden die hiervoor 

wordt gegeven bij de opmaak van de wet van 22 maart 1993 is dat de drempel van tien 

percent zoals in de richtlijn is voorzien “weinig dienstig zou zijn wegens de mogelijk sterke 

versnippering van de aandeelhouderskring van de kredietinstelling”
194

.  

Om in Nederland als kredietinstelling een vergunning te verkrijgen, dienen de personen die 

een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van die instelling bezitten vooraf over een 

verklaring van geen bezwaar te beschikken
195

. Een dergelijke verklaring dient aangevraagd te 

worden bij DNB en wordt eveneens verleend door DNB. Wanneer het evenwel een 

gekwalificeerde deelneming betreft in een bank met zetel in Nederland die qua balanstotaal 

tot de vijf grootste banken met zetel in Nederland behoort, dan is het de minister van 

                                                
189 Memorie van Toelichting, Parl.St. Senaat 1992-1993, nr. 616-1, www.senate.be, 26. 250 miljoen Belgische 

frank is ongeveer gelijk aan 6.200.000 euro.   
190 Artikel 1, 10. van de Tweede Bankenrichtlijn definieert een gekwalificeerde deelneming als “het in een 

onderneming, rechtstreeks of middellijk, bezitten van ten minste 10% van het kapitaal of van de stemrechten, dan 

wel een deelneming die de mogelijkheid inhoudt een invloed van betekenis uit te oefenen op de bedrijfsvoering 

van de onderneming waarin wordt deelgenomen”. In België en in Nederland wordt dezelfde definitie gehanteerd: 
artikel 3, §1, 3° van de Wet van 22 maart 1993 respectievelijk artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. 
191 Artikel 17, eerste lid van de Wet van 22 maart 1993. 
192 Circulaire PPB-2007-6-CPB-CPA over de prudentiële verwachtingen van de CBFA inzake het deugdelijk 

bestuur van financiële instellingen, Brussel, 30 maart 2007, www.cbfa.be, 8. 
193 Zie artikel 4 van de wet van 31 juli 2009 tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels 

en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de 

financiële sector, BS 8 september 2009, www.staatsblad.be, 61322-61343. 
194 Memorie van Toelichting, Parl.St. Senaat 1992-1993, nr. 616-1, www.senate.be, 27. 
195 Artikel 2:12, tweede en derde lid van de Wet op het financieel toezicht. 

http://www.senate.be/
http://www.cbfa.be/
http://www.staatsblad.be/
http://www.senate.be/
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Financiën die hierover beslist
196

. Om deze verklaring van geen bezwaar te verkrijgen, toetst 

de bevoegde instantie de betrouwbaarheid van de aanvrager op basis van de voornemens, de 

handelingen en het verleden van die persoon
197

. Ook gaat de bevoegde instantie na of het 

verlenen van deze verklaring er niet toe leidt dat ten eerste de gezonde bedrijfsuitoefening van 

de betrokken financiële onderneming in gevaar komt, ten tweede de zeggenschapstructuur van 

die onderneming zodanig onzichtbaar wordt dat zij een normaal toezicht op die onderneming 

in de weg staat en ten derde de financiële sector er negatief wordt door beïnvloed
198

. 

 

89. Verdere voorwaarden stellen eisen in verband met de betrouwbaarheid en deskundigheid 

van personen die instaan voor het beleid van de instelling, alsook in verband met de 

organisatie van het algemeen beleid en de interne controle
199

. 

 

90. Over het al dan niet verlenen van een vergunning aan een kredietinstelling, dient de CBFA 

een beslissing te nemen binnen de drie maanden nadat het volledige dossier is voorgelegd en 

uiterlijk binnen de negen maanden nadat de aanvraag is ontvangen
200

. In Nederland dient 

DNB een beslissing te nemen binnen de dertien weken na het ontvangen van de aanvraag. Er 

dient evenwel opgemerkt te worden dat wanneer de vergunningsaanvraag niet volledig is, de 

beslissingstermijn van dertien weken wordt geschorst en dit zolang de aanvrager de nodige 

aanvullingen niet heeft aangebracht
201

. 

2. Het toezicht gedurende het bestaan van de kredietinstelling 

91. Nadat de kredietinstelling haar vergunning heeft verkregen, kan het haar activiteiten op 

een legale wijze gaan uitoefenen. Gedurende de uitoefening van haar activiteiten staat de 

kredietinstelling onder toezicht van de bevoegde toezichthouder. Deze toezichthouder 

                                                
196 Artikel 3:95, eerste lid, a. en tweede lid en artikel 3:97, eerste lid, a., 1° van de Wet op het financieel toezicht. 
197 Artikel 3:99 van de Wet op het financieel toezicht juncto artikel 5 van het Besluit prudentiële regels Wft. 
198 Artikel 3:100 van de Wet op het financieel toezicht. 
199 Voor België: artikel 18 en 20, §1 tot en met §3 van de Wet van 22 maart 1993; voor Nederland: artikel 2:12 

van de Wet op het financieel toezicht juncto artikel 3:8, artikel 3:9, artikel 3:10, eerste en tweede lid en artikel 

3:17, eerste en tweede lid van de Wet op het financieel toezicht. 
200 Artikel 10 van de Wet van 22 maart 1993. 
201 Artikel 1:102, derde lid van de Wet op het financieel toezicht; Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, 

2003-2004, 29708, nr. 3, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 57; K. FRIELINK et al, (red.), “Deel I Wet op 

het financieel toezicht”, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2007, 266. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
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controleert of de bepalingen van de toepasselijke wet
202

 en de ter uitvoering ervan genomen 

besluiten worden gerespecteerd
203

. 

 

92. In België is de bevoegde toezichthouder de CBFA. De CBFA staat in voor het volledige 

financiële toezicht op kredietinstellingen en oefent aldus zowel toezicht uit op de naleving van 

de prudentiële regels als op de naleving van de gedragsregels
204

. In Nederland wordt het 

toezicht op kredietinstellingen uitgeoefend door zowel DNB als de AFM. DNB gaat na of de 

kredietinstelling de prudentiële regels naleeft en oefent eveneens toezicht uit op de regels die 

noch tot het prudentieel noch tot het gedragsdomein behoren. Het betreft de bepalingen in 

verband met de betrouwbaarheid en deskundigheid van de personen die instaan voor het 

beleid en de bepalingen met betrekking tot de bedrijfsvoering en de integriteit van de 

betrokken kredietinstelling. Met betrekking tot kredietinstellingen ziet de AFM enkel toe op 

de naleving van de gedragsregels
205

. 

 

93. Het uitoefenen van toezicht na het verlenen van de vergunning komt er voor de 

toezichthouder voornamelijk op neer informatie in te zamelen en die  te beoordelen. Zowel in 

België als in Nederland heeft de betrokken toezichthouder de bevoegdheid om bij de 

kredietinstelling alle informatie op te vragen die noodzakelijk is om toezicht uit te oefenen
206

. 

Daarnaast bezit de bevoegde toezichthouder in beide landen ook de mogelijkheid om bij de 

kredietinstellingen zelf een onderzoek te verrichten met het oog op het inwinnen van de 

nodige informatie
207

.  

 

94. Op basis van de wet van 22 maart 1993 dient de CBFA periodiek en minimaal één keer 

per jaar over te gaan tot een beoordeling van het passende karakter van de beleidsstructuur, 

van de interne controle, van de administratieve en boekhoudkundige organisatie en van het 

                                                
202 De term „de toepasselijke wet‟ verwijst naar de Wet van 22 maart 1993 voor wat België betreft en naar de 

Wet op het financieel toezicht wat Nederland betreft. 
203 Artikel 46, tweede lid van de Wet van 22 maart 1993 en artikel 1:72, eerste lid van de Wet op het financiële 

toezicht. 
204 DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, “Een korte voorstelling”, 
www.cbfa.be/nl/aboutcbfa/pres/pdf/presentation.pdf, 3-8. 
205 Nota van wijziging, Kamerstukken II, 2004-2005, 29708, nr. 10, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 

131. 
206 Artikel 46, vierde lid van de Wet van 22 maart 1993 en artikel 1:74, eerste lid van de Wet op het financieel 

toezicht. 
207 Artikel 46, vijfde lid van de Wet van 22 maart 1993 en artikel 5:15, eerste lid; Artikel 5:18, eerste lid van de 

Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht), Stb. 1992, nr. 

315; Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, 2003-2004, 29708, nr. 3, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 17. 

http://www.cbfa.be/nl/aboutcbfa/pres/pdf/presentation.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
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kapitaalbeleid van de kredietinstelling
208

. Voor deze beoordeling maakt de CBFA 

voornamelijk gebruik van de informatie die de effectieve leiding of het directiecomité van de 

kredietinstelling ten minste één keer per jaar dient te verstrekken in verband met de naleving 

van de vergunningsvoorwaarden die gesteld worden op het vlak van de organisatie van 

kredietinstelling
209

.  Ook in Nederland bepaalt de Wet op het financieel toezicht dat DNB 

periodiek en minstens één keer per jaar de beheerste en integere bedrijfsvoering dient te 

beoordelen
210

.  

In beide landen heeft de toezichthouder zelf de bevoegdheid om te bepalen hoeveel keer zij 

tot een dergelijke beoordeling overgaat en wat de omvang ervan is. Bij het bepalen ervan 

houdt de toezichthouder rekening met de aard, de omvang en de complexiteit van de 

werkzaamheden van de kredietinstelling alsook met het belang van die werkzaamheden voor 

het financiële stelsel in zijn geheel
211

. 

3. De handhaving 

95. In beide landen hebben de toezichthouders verschillende instrumenten ter beschikking om 

de toepasselijke wet- en regelgeving te handhaven. 

 

96. Wanneer een kredietinstelling de bepalingen van de toepasselijke wet of van de ter 

uitvoering ervan genomen besluiten niet naleeft of een beleid voert die haar solvabiliteit, 

liquiditeit of rendabiliteit in het gedrang brengt, stelt de CBFA een termijn vast waarbinnen 

de kredietinstelling een einde dient te maken aan deze toestand. In dezelfde gevallen in 

Nederland kan de AFM of DNB, naargelang het geval
212

, via het geven van een aanwijzing 

een redelijke termijn vaststellen waarbinnen de kredietinstelling met betrekking tot de in die 

aanwijzing aangegeven punten een bepaalde gedragslijn dient te volgen om de vastgestelde 

toestand te beëindigen
213

. 

                                                
208 Artikel 46, derde lid van de Wet van 22 maart 1993; Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2006-2007, nr. 

51K3047/001, www.dekamer.be, 15. 
209 Zie artikel 20, §1-3 en §5, derde lid van de Wet van 22 maart 1993; Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 

2006-2007, nr. 51K3047/001, www.dekamer.be, 15. 
210 Artikel 3:18a, eerste en vierde lid van de Wet op het financieel toezicht. 
211 Artikel 46, derde lid van de Wet van 22 maart 1993 en artikel 3:18a, derde lid van de Wet op het financieel 

toezicht. 
212 In geval van overtreding van de toepasselijke wet- en regelgeving is DNB bevoegd wanneer het een 

overtreding van de prudentiële regels betreft en is de AFM bevoegd wanneer de overtreding zich situeert in het 

gedragsdomein. Wanneer de kredietinstelling een beleid voert die haar  solvabiliteit, liquiditeit of rendabiliteit in 

het gedrang brengt, is het enkel DNB die bevoegd is om op te treden. 
213 Artikel 57, §1, eerste lid van de Wet van 22 maart 1993; Artikel 1:75, eerste en tweede lid van de Wet op het 

financieel toezicht. 

http://www.dekamer.be/
http://www.dekamer.be/
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Er dient te worden opgemerkt dat in Nederland deze aanwijzing meestal zal worden 

voorafgegaan door een normoverdragend gesprek of een waarschuwingsbrief. Het is pas 

wanneer dit gesprek of deze brief niet leidt tot normconform gedrag dat de toezichthouder een 

aanwijzing geeft of een ander instrument tot handhaving inzet
214

. 

 

97. Wanneer de kredietinstelling in België binnen de door de CBFA vastgestelde termijn geen 

einde heeft gemaakt aan de toestand, heeft de CBFA keuze uit verschillende maatregelen.  

Zo heeft de CBFA de mogelijkheid om een speciaal commissaris aan te stellen. Deze 

commissaris dient voor alle door de CBFA aangegeven verrichtingen, die de organen van de 

kredietinstelling wensen te stellen, zijn toestemming te verlenen. Daarnaast kan de CBFA de 

rechtstreekse of onrechtstreekse uitoefening
215

 van de werkzaamheden van de 

kredietinstelling volledig of gedeeltelijk schorsen dan wel verbieden. Een andere maatregel 

laat de CBFA toe om de kredietinstelling te verplichten één of meerdere bestuurders of 

zaakvoerders te vervangen binnen een door haar bepaalde termijn. Wanneer er geen 

vervanging heeft plaatsgevonden binnen de aangegeven termijn, kan de CBFA zelf één of 

meer voorlopige bestuurders of zaakvoerders aanstellen die de bevoegdheden van de 

vervangen personen overnemen. De laatste en meest ingrijpende maatregel is de mogelijkheid 

voor de CBFA om de vergunning in te trekken
216

. 

 

Ook in Nederland heeft de bevoegde toezichthouder een aantal instrumenten ter beschikking 

wanneer de kredietinstelling de aanwijzing niet binnen de opgelegde termijn heeft opgevolgd. 

Zo heeft de toezichthouder de bevoegdheid om één of meerdere personen te benoemen als 

curator. De curator geeft instructies over hoe de betrokken organen dienen te werken en de 

besluiten van deze organen worden pas rechtsgeldig na goedkeuring van deze curator
217

. 

                                                
214 AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN en DE NEDERLANDSCHE BANK, “Handhavingsbeleid van de Autoriteit 

Financiële markten en De Nederlandsche Bank”, Amsterdam, 10 juli 2008, 

www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/wetten-regels/beleid/handhavingsbeleid-afm-dnb-
100708.ashx, 3; DE NEDERLANDSCHE BANK, “In het spoor van de crisis. Achtergronden bij de financiële crisis.”, 

Amsterdam, 2010, www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-

%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf, 48-49. 
215 Met „onrechtstreekse uitoefening‟ wordt de uitoefening via dochters of kleindochters of via tussenpersonen 

bedoeld  (Memorie van Toelichting, Parl.St. Senaat 1992-1993, nr. 616-1, www.senate.be, 56). 
216 Artikel 57, §1, tweede lid, van de Wet van 22 maart 1993; Memorie van Toelichting, Parl.St. Senaat 1992-

1993, nr. 616-1, www.senate.be, 54-57. 
217 Artikel 1:76, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht; Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, 

2003-2004, 29708, nr. 3, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 44. 

http://www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/wetten-regels/beleid/handhavingsbeleid-afm-dnb-100708.ashx
http://www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/wetten-regels/beleid/handhavingsbeleid-afm-dnb-100708.ashx
http://www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf
http://www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf
http://www.senate.be/
http://www.senate.be/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
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Daarnaast heeft de toezichthouder ook de mogelijkheid om de vergunning van de 

kredietinstelling te wijzigen, geheel of gedeeltelijk in te trekken of te beperken
218

. 

 

In beide landen is de bevoegde toezichthouder ook bevoegd om overtredingen van 

kredietinstellingen openbaar te maken. Ook hebben zij de mogelijkheid een dwangsom of een 

administratieve boete op te leggen
219

.  

Afdeling 4. Conclusie 

 

98. Vooraleer België en Nederland naar hun huidige toezichtmodel zijn overgeschakeld, 

hebben zij beiden gebruik gemaakt van een sectoraal toezichtmodel. Zowel de bancaire 

sector, de verzekeringssector als de sector van de effectenmarkten vallen aldus elk onder de 

verantwoordelijkheid van een afzonderlijke toezichthouder. 

 

De ontwikkelingen in de financiële sector hebben beide landen ongeveer in dezelfde periode 

genoodzaakt om hun financiële toezichtarchitectuur te hervormen. Hoewel België en 

Nederland bij deze hervorming allebei hebben gekozen voor meer integratie, hebben zij voor 

een verschillend toezichtmodel geopteerd. 

België heeft daarbij de Europese trend gevolgd en ervoor gekozen om over te schakelen op 

een geïntegreerde toezichtstructuur. Nederland daarentegen heeft ervoor geopteerd om over te 

schakelen op een functioneel toezichtmodel, meer bepaald een twin peaks-model. 

In België is deze hervorming veel sneller doorgevoerd dan in Nederland. Er dient evenwel te 

worden opgemerkt dat, in tegenstelling tot de hervorming in België, de hervorming in 

Nederland ook de financiële wetgeving heeft afgestemd op het nieuwe toezichtmodel door de 

bestaande financiële wetten te integreren in één nieuwe wet: de Wet op het financieel toezicht. 

 

In België wordt het financieel toezicht uitgeoefend door één onafhankelijke autoriteit, 

namelijk de CBFA. Deze autoriteit staat in voor het micro-prudentieel toezicht en het 

gedragstoezicht. Het macro-prudentieel toezicht of systeemtoezicht wordt uitgeoefend door de 

NBB. In Nederland wordt het financieel toezicht uitgeoefend door twee autoriteiten, met 

name DNB en de AFM. DNB staat in voor het volledige prudentiële toezicht en de AFM voor 

het gedragstoezicht. 

                                                
218 Artikel 1:104, eerste en tweede lid van de Wet op het financieel toezicht. 
219 Artikel 102 en 103, §1, derde lid en §2 van de Wet van 22 maart 1993; Artikel 1:79, eerste lid en artikel 1:80, 

eerste lid van de Wet op het financieel toezicht. 
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Om de samenwerking tussen de CBFA en de NBB te bewerkstelligen, worden er in België 

twee afzonderlijke instanties opgericht, terwijl in Nederland de samenwerking tussen DNB en 

de AFM geschiedt op basis van een onderling afgesloten convenant. 

 

99. Wat de uitoefening van het financieel toezicht op kredietinstellingen betreft, komt het 

toezicht in België in grote mate overeen met het toezicht in Nederland. Om haar activiteiten te 

kunnen uitoefenen dient de kredietinstelling in beide landen in het bezit te zijn van een 

vergunning. Nadat de instelling haar vergunning heeft verkregen, oefent de toezichtautoriteit 

controle uit door informatie in te zamelen en die te beoordelen. In beide landen beschikt de 

betrokken toezichthouder over een aantal instrumenten wanneer de kredietinstellingen zich 

niet houden aan de toepasselijke regels. 

 

100. Het verschil tussen België en Nederland in het uitoefenen van toezicht situeert zich 

bijgevolg hoofdzakelijk op het vlak van het gehanteerde toezichtsysteem. Naast het feit dat er 

in Nederland twee autoriteiten zijn en in ons land maar één, is het belangrijkste verschil 

tussen beide toezichtsystemen dat in Nederland het volledige prudentiële toezicht tot de 

bevoegdheid van de centrale bank behoort, terwijl dit in België is opgesplitst tussen de CBFA 

en de centrale bank. 
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Hoofdstuk 3. Veranderingen in de nasleep van de financiële 

crisis 

Afdeling 1. De financiële crisis 

101. De financiële crisis die in 2007 is ontstaan in de Verenigde Staten en vanaf de tweede 

helft van 2008 de hele wereld heeft beheerst, kan aanzien worden als de zwaarste 

internationale financiële crisis sinds de grote depressie van de jaren dertig van de vorige 

eeuw
220

. Ook de Belgische en Nederlandse financiële sector zijn niet ontsnapt aan deze crisis. 

 

102. Deze crisis vindt zijn oorsprong in een klein aspect van de Amerikaanse 

hypotheekmarkt, namelijk in de markt van de subprime hypotheken, ook rommelkredieten of 

kredieten van lage kwaliteit genoemd. Dit zijn leningen die worden verkocht worden aan 

mensen van wie duidelijk is dat zij het moeilijk zullen hebben om de financiële lasten ervan te 

dragen. Het kenmerkende is dat deze leningen vaak worden verkocht tegen een laag 

instaptarief dat na een bepaalde periode gaat stijgen
221

.  

 

In de periode na de recessie van 2001 heeft de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale 

bank, de rentevoet lang laag gehouden. In die periode ligt ook de inflatie in de Verenigde 

Staten laag. Daarnaast is er het gegeven dat de vastgoedprijzen al jaren onafgebroken stijgen. 

Veel mensen van de lagere klasse laten zich in die periode verleiden tot het aangaan van een 

subprime krediet om op die manier een eigen huis te kunnen kopen. Het risico op wanbetaling 

wordt door de hypotheekverstrekker gespreid door de verstrekte leningen (dus ook de 

subprime leningen) te bundelen en daarvan afgeleide, verhandelbare producten te maken. 

Deze gestructureerde producten worden dan via speciale juridische entiteiten doorverkocht 

aan andere banken, verzekeraars en marktpartijen
222

. 

 

                                                
220 NBB Jaarverslag 2008, www.nbb.be, 5. 
221 DE NEDERLANDSCHE BANK, “In het spoor van de crisis. Achtergronden bij de financiële crisis.”, Amsterdam, 

2010, www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-

%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf, 18. 
222 Verslag van de bijzondere commissie, Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52K1643/002, www.dekamer.be, 41, 47 

en 52-53; DNB Jaarverslag 2007, www.dnb.be, 119; DE NEDERLANDSCHE BANK, “In het spoor van de crisis. 

Achtergronden bij de financiële crisis.”, Amsterdam, 2010, 

www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-

230653.pdf, 13 en 16. 

http://www.nbb.be/
http://www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf
http://www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf
http://www.dekamer.be/
http://www.dnb.be/
http://www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf
http://www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf
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De problemen beginnen wanneer de Federal Reserve vanaf 2004 de rentevoet gaat optrekken 

om op te treden tegen de dreigende inflatie. In diezelfde periode vertraagt de stijging van 

prijzen op de vastgoedmarkt en vanaf 2006 beginnen deze prijzen zelfs te dalen. Deze twee 

feiten leiden tot de ineenstorting van de Amerikaanse markt van de subprime hypotheken. 

Door de stijging van de rentevoet kunnen meer en meer mensen de financiële lasten van hun 

lening niet meer dragen en leidt bijgevolg tot een sterke toename van het aantal 

wanbetalingen in de sector van de Amerikaanse subprime hypotheken
223

. 

Wanneer de hypotheeknemers hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen, kunnen de 

hypotheekverstrekkers overgaan tot de verkoop van het goed waarop de hypotheek rust. Maar 

door de dalende vastgoedprijzen brengt dit goed minder op wanneer het verkocht moet 

worden. De gedwongen verkopen zorgen er immers voor dat het aanbod op de vastgoedmarkt 

stijgt en de prijzen aldus nog verder dalen. De Amerikaanse vastgoedmarkt stort in en 

hypotheekverstrekkers krijgen te kampen met liquiditeitstekorten. De problemen op de 

hypotheekmarkt hebben ook een waardedaling van de aan de hypothecaire kredieten 

gekoppelde gestructureerde producten tot gevolg. Dit zorgt er vervolgens voor dat de 

kredietbeoordelaars hun „rating‟ van deze producten naar beneden toe moeten bijstellen
224

. 

 

Doordat de hypotheekverstrekkers deze gestructureerde producten hebben doorverkocht aan 

verschillende financiële actoren en deze actoren op hun beurt die producten onderling zijn 

gaan kopen en verkopen, is het voor de financiële actoren niet meer duidelijk wie welk risico 

loopt. Het gevolg is dat het onderlinge vertrouwen gaat dalen, waardoor zij minder vlug 

liquiditeiten aan elkaar verstrekken. De interbancaire geldmarkt valt stil en verschillende 

Amerikaanse banken moeten gered worden, alsook de hypothecaire 

financieringsmaatschappijen Fannie Mae en Freddie Mac
225

.  

 

103. Het doorverkopen van de gestructureerde producten is echter niet beperkt gebleven tot de 

VS, maar zijn verhandeld over de hele wereld. Met als gevolg dat de problemen geenszins 

beperkt zijn gebleven tot de VS. Het faillissement van de Amerikaanse investeringsbank 

                                                
223 Verslag van de bijzondere commissie, Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52K1643/002, www.dekamer.be, 58-59. 
224 Verslag van de bijzondere commissie, Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52K1643/002, www.dekamer.be, 60; 

DE NEDERLANDSCHE BANK, “In het spoor van de crisis. Achtergronden bij de financiële crisis.”, Amsterdam, 

2010, www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-

%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf, 18. 
225 CBFA Jaarverslag 2007, www.cbfa.be, 48; NBB Jaarverslag 2008, www.nbb.be, 6 en 8; DE NEDERLANDSCHE 

BANK, “In het spoor van de crisis. Achtergronden bij de financiële crisis.”, Amsterdam, 2010, 

www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-

230653.pdf, 18 en 20. 

http://www.dekamer.be/
http://www.dekamer.be/
http://www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf
http://www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf
http://www.cbfa.be/
http://www.nbb.be/
http://www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf
http://www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf
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Lehman Brothers in september 2008 heeft voor een wereldwijde vertrouwenscrisis gezorgd. 

Overal valt de interbancaire markt stil en komen grote instellingen in de problemen. Ook in 

België en Nederland zijn verschillende interventies nodig om het vertrouwen te herstellen. In 

België is Fortis het eerste slachtoffer, waarna Dexia, KBC en Ethias volgen. In Nederland 

gaat het om Fortis en ABN Amro, ING, Aegon en SNS Reaal
226

. 

 

104. Om een dergelijke financiële crisis in de toekomst te vermijden hebben beide landen 

maatregelen genomen en zijn er reeds wijzigingen doorgevoerd of zitten die in de pijplijn. 

Gezien het feit dat beide landen lid zijn van de Europese Unie is het ook noodzakelijk om de 

op til zijnde veranderingen op Europees niveau te bekijken. 

Afdeling 2. Het Europese niveau 

105. De financiële crisis heeft aangetoond dat het financieel toezicht in Europa tekortschiet. 

De Europese Commissie heeft hierop gereageerd door in oktober 2008 een werkgroep op te 

richten die voorstellen naar voor moet brengen met betrekking tot de versterking van het 

financieel toezicht in Europa. Deze werkgroep, de „High-Level Group on financial 

supervision in the EU‟, wordt voorgezeten door de voormalige topman van het Internationaal 

Monetair Fonds (IMF) Jacques de Larosière. 

§ 1. Het rapport van ‘The High-Level Group on financial supervision in 

the EU’ 

106. Op 25 februari 2009 heeft de werkgroep zijn rapport bekend gemaakt. In dit rapport 

wordt aan de hand van 31 aanbevelingen gepleit voor een grondige herziening van de 

wetgeving en wordt een plan voorzien om het Europees toezicht te versterken. Om dit te 

realiseren kiest de werkgroep niet voor de creatie van een supranationale toezichthouder. In 

plaats daarvan stelt de werkgroep voor om de rol van de nationale toezichthouders te 

behouden en de bestaande samenwerkingsstructuren op Europees niveau te versterken. 

Daarnaast wordt er ook voorzien in de oprichting van een nieuw orgaan dat de risico‟s dient 

                                                
226 Verslag van de bijzondere commissie, Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52K1643/002, www.dekamer.be, 69-71; 

NBB Jaarverslag 2008, www.nbb.be, 9; DE NEDERLANDSCHE BANK, “In het spoor van de crisis. Achtergronden 

bij de financiële crisis.”, Amsterdam, 2010, 

www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-

230653.pdf, 23-24. 
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op te sporen die de financiële stabiliteit van de Europese markten in het gedrang kunnen 

brengen en die risico‟s aan de hand van waarschuwingen dient bekend te maken
227

. 

 

107. In deze paragraaf wordt enkel ingegaan op de veranderingen die de werkgroep voorstelt 

in verband met de inrichting van het Europees toezicht. Uit deze aanbevelingen blijkt dat de 

werkgroep zowel het micro-prudentieel toezicht als het macro-prudentieel toezicht wenst te 

versterken. Op die manier is het de bedoeling om tegemoet te komen aan het gebrek aan 

aandacht voor het macro-prudentieel toezicht en het gebrek aan samenwerking tussen de 

nationale toezichthouders
228

. Meer concreet wordt er met betrekking tot het macro-prudentieel 

toezicht voorgesteld om een „European Systemic Risk Council‟ (ESRC) of „Europees Comité 

voor Systeemrisico‟s‟ (ECSR) op te richten. Wat het micro-prudentieel toezicht betreft, wenst 

de werkgroep over te gaan tot de creatie van een „European System of Financial Supervision‟ 

(ESFS) of „Europees Systeem van Financieel Toezicht‟ (ESFT). 

1. Het Europees Comité voor Systeemrisico’s 

108. Om het macro-prudentieel toezicht te versterken is de werkgroep van oordeel dat er een 

nieuw orgaan moet worden opgericht die in de plaats komt van het Comité voor 

Bankentoezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). Dit orgaan, het Europees Comité voor 

Systeemrisico‟s, zou opgericht worden onder de auspiciën en met de logistieke steun van de 

ECB
229

. 

 

109. Het ECSR heeft als taak de macro-prudentiële risico‟s die de financiële stabiliteit 

bedreigen op te sporen en te analyseren. Wanneer dergelijke risico‟s worden ontdekt, moet dit 

orgaan waarschuwingen verstrekken en waar nodig aanbevelingen geven om deze risico‟s aan 

te pakken. Om dit goed te laten verlopen pleit de werkgroep voor de ontwikkeling van een 

effectief waarschuwingsmechanisme. Daarnaast is dit Comité verantwoordelijk voor de 

controle op de naleving van de verstrekte waarschuwingen en van de gegeven aanbevelingen. 

                                                
227 “Europese wijzen pleiten voor sterker toezicht op financiële sector”, De Standaard, 25 februari 2009, 

www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=B29483686090225.  
228 “Report of the High-Level Group on financial supervision in the EU”, Brussel, 25 februari 2009, 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf, 39-42. 
229 “Report of the High-Level Group on financial supervision in the EU”, Brussel, 25 februari 2009, 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf, 44. 
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Het ECSR kan maatregelen nemen wanneer het van oordeel is dat een nationale 

toezichthouder onvoldoende gevolg heeft gegeven aan een bepaalde risicowaarschuwing
230

.  

De heer de Larosière verwoordt de taak van het ECSR als volgt: “het gaat om een instelling 

die de horizon afspeurt naar mogelijke gevaren, zoals de matrozen die destijds in de nok van 

het schip kropen, en alarm slaat”
231

. 

 

110. Het voorzitterschap van dit orgaan wordt waargenomen door de president van de ECB. 

Verder maken de vice-president van de ECB en de 27 gouverneurs van de nationale centrale 

banken deel uit van dit orgaan. Ook de voorzitters van „the Committee of European Banking 

Supervisors‟ (CEBS), „the Committee of European Insurance and Occupational Pensions 

Supervisors‟ (CEIOPS) en „the Committee of European Securities Regulators‟ (CESR)
232

 en 

een vertegenwoordiger van de Europese Commissie hebben zitting in dit nieuw op te richten 

orgaan
233

.  

Wanneer het onderwerp dat wordt behandeld dit toelaat, kan een gouverneur ervoor opteren 

om zich te laten vertegenwoordigen door het hoofd van de betrokken nationale 

toezichthouder. Houdt het te behandelen onderwerp bijvoorbeeld verband met verzekeringen 

dan kan de gouverneur zich laten vertegenwoordigen door het hoofd van de autoriteit die 

instaat voor het toezicht op de verzekeringssector
234

.  

2. Het Europees Systeem van Financieel Toezicht 

111. Met betrekking tot de versterking van het micro-prudentieel toezicht stelt de werkgroep 

voor om een Europees Systeem van Financieel Toezicht op te richten. Dit ESFT zou een 

geïntegreerd netwerk moeten vormen van de nationale financiële toezichthouders van de 

                                                
230 Verslag van de bijzondere commissie, Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52K1643/002, www.dekamer.be, 180-

181; DNB Jaarverslag 2009, www.dnb.be, 51; “Report of the High-Level Group on financial supervision in the 

EU”, Brussel, 25 februari 2009, http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf, 

44-46. 
231 “De Europese plannen van Jacques de Larosière”, De Tijd, 2 april 2009, 2 en 

www.tijd.be/nieuws/archief/De_Europese_plannen_van_jacques_De_Larosiere.8165145-1615.art?highlight=de 

larosière. 
232 Deze drie comités zijn de „3 Level 3 Comités‟ van het Lamfalussy-proces die functioneren als 

samenwerkingsorganen voor de nationale toezichthouders in de Europese Unie. 
233 “Report of the High-Level Group on financial supervision in the EU”, Brussel, 25 februari 2009, 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf, 44. 
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Europese Unie die functioneert via de drie versterkte „Lamfalussy-comités van niveau 

drie‟
235

.  

 

112. Met de oprichting van een ESFT kiest de werkgroep ervoor om enerzijds de rol van de 

nationale toezichthouders te behouden en anderzijds de bestaande Europese overlegorganen te 

versterken. Dit betekent dus dat de nationale toezichthouders verantwoordelijk blijven voor 

het dagelijkse toezicht op de individuele financiële instellingen. Wanneer het echter grote 

grensoverschrijdende financiële instellingen betreft, moeten deze toezichthouders gaan 

samenwerken in zogenaamde „colleges of supervisors‟
236

. 

De drie bestaande overlegorganen zullen worden omgevormd tot drie nieuwe Europese 

Autoriteiten. Het gaat om „the European Banking Authority‟ (EBA) voor de banksector, „the 

European Securities Authority‟ (ESA) voor de sector van de financiële markten en voor wat 

de verzekeringssector betreft, gaat het om „the European Insurance Authority‟ (EIA). De 

taken van deze drie Autoriteiten blijven echter niet beperkt tot de taken waarmee de drie 

overlegorganen zijn belast
237

, maar zullen aanzienlijk worden uitgebreid. Het betreft 

voornamelijk taken die beter uitgeoefend kunnen worden op het Europese niveau. Zo krijgen 

zij onder andere de bevoegdheid om te bemiddelen en zo geschillen tussen nationale 

toezichthouders op te lossen. Ook de vergunningverlening aan en het toezicht op een aantal 

specifieke pan-Europese instellingen, zoals agentschappen voor kredietbeoordeling, behoren 

tot het takenpakket
238

.  

 

113. Om dit Europees Systeem van Financieel Toezicht in te voeren, stelt de werkgroep een 

proces voor in twee stappen. In een eerste fase, gedurende 2009 en 2010, moeten de 

voorbereidingen worden getroffen die het mogelijk moeten maken om in een tweede fase over 

te gaan tot de werkelijke oprichting van het ESFT. Deze tweede fase zou plaats moeten 

vinden gedurende 2011 en 2012.  

 

                                                
235 “Report of the High-Level Group on financial supervision in the EU”, Brussel, 25 februari 2009, 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf, 47. 
236 “Report of the High-Level Group on financial supervision in the EU”, Brussel, 25 februari 2009, 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf, 47-48. 
237 Deze taken betreffen hoofdzakelijk het verlenen van advies aan de Europese Commissie, het verzekeren van 

conforme tenuitvoerlegging van Europese richtlijnen in de lidstaten en het verbeteren van de samenwerking 

tussen de nationale toezichthouders, “Report of the High-Level Group on financial supervision in the EU”, 

Brussel, 25 februari 2009, http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf, 52. 
238 Voor alle bevoegdheden: “Report of the High-Level Group on financial supervision in the EU”, Brussel, 25 

februari 2009, http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf, 49, 52-54 en 56. 
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In de eerste fase moet de Europese Commissie onmiddellijk starten met het voorbereiden van 

de wetgevende voorstellen om de drie bestaande overlegorganen van niveau drie om te 

vormen tot drie volwaardige Europese Autoriteiten. De drie overlegorganen moeten ook zo 

vlug mogelijk worden versterkt door het personeelsbestand uit te breiden, het budget te 

vergroten, hen de mogelijkheid te geven juridisch bindende adviezen te verlenen en de 

onderlinge samenwerking tussen deze drie organen te versterken. Daarnaast moeten de 

nationale toezichthoudende autoriteiten worden versterkt met als doel de kwaliteit van het 

toezicht in de Europese Unie te verhogen. Ook moeten de bestaande financiële regelgeving, 

de toezichthoudende bevoegdheden en sanctieregelingen in de EU meer geharmoniseerd 

worden
239

. 

Tijdens de tweede fase dient de omvorming van de drie overlegorganen tot Europese 

Autoriteiten wettelijk te worden vastgelegd. Deze Autoriteiten moeten beschikken over een 

eigen budget die overeenstemt met hun verantwoordelijkheden. Zij zullen onafhankelijk 

werken ten opzichte van de Europese instellingen, maar zullen wel verantwoording 

verschuldigd zijn aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van de 

Europese Unie
240

. 

 

114. Met betrekking tot de oprichting van dit Europees Systeem van Financieel Toezicht stelt 

de werkgroep voor om binnen de drie jaar na de inwerkingtreding van de tweede fase dit 

ESFT volledig te evalueren. Wanneer uit deze evaluatie blijkt dat de tweede fase ontoereikend 

is, suggereert de werkgroep de mogelijkheid om te evolueren naar een systeem gebaseerd op 

twee Autoriteiten. De ene Autoriteit wordt dan verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht 

en de andere voor het gedragstoezicht. Wanneer bovendien zou blijken dat de Autoriteiten 

nood hebben aan ruimere regelgevende bevoegdheden, dan moet dit in overweging worden 

genomen
241

. 

§ 2. De stappen gezet door de Europese Commissie 

115. In haar Mededeling van 4 maart 2009 heeft de Europese Commissie haar steun 

uitgesproken over de aanbevelingen in het rapport van de werkgroep onder leiding van de 

                                                
239 “Report of the High-Level Group on financial supervision in the EU”, Brussel, 25 februari 2009, 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf, 49-52. 
240 “Report of the High-Level Group on financial supervision in the EU”, Brussel, 25 februari 2009, 
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heer de Larosière
242

. Daarna is er op de Europese Top van 19 en 20 maart 2009 in Brussel 

overeengekomen dat het rapport van de werkgroep als basis zal dienen voor de hervorming 

van de regulering van en het toezicht op de financiële instellingen in de Europese Unie
243

. 

 

116. In haar Mededeling van 27 mei 2009 stelt de Europese Commissie een geheel van 

hervormingen voor om het bestaande financiële toezicht in Europa te versterken. In dit 

voorstel heeft de Commissie de aanbevelingen van het rapport de Larosière uitgewerkt. Net 

zoals in het rapport de Larosière wordt een versterkt kader op basis van twee nieuwe pijlers 

voorgesteld. Deze twee pijlers zijn eveneens een Europees Comité voor Systeemrisico‟s voor 

het macro-prudentieel toezicht en een Europees Systeem van Financieel Toezicht voor het 

micro-prudentieel toezicht
244

.  

Toch kunnen er een aantal verschillen worden opgemerkt met de aanbevelingen gedaan door 

de werkgroep de Larosière. Het belangrijkste verschil is dat de Europese Commissie veel 

sneller wil gaan omdat er dringend nood is aan een verbeterd toezicht in Europa. Zo stelt het 

voor om het ESFT in één stap in te voeren in plaats van in twee. Op die manier wil de 

Commissie bekomen dat het hernieuwde kader reeds in de loop van 2010 operationeel zou 

zijn
245

. 

Daarnaast opteert de Commissie eveneens voor drie Autoriteiten, evenwel met de 

mogelijkheid om in de toekomst, wanneer dit nodig zou zijn, deze structuur aan te passen. Zij 

voorziet evenwel om de Autoriteit voor de verzekeringen ook te laten instaan voor de 

bedrijfspensioenen, waardoor de naam  „European Insurance Authority‟ wordt gewijzigd in 

„European Insurance and Occupational Pensions Authority‟ (EIOPA)
246

. 

Verder is er ook een wijziging met betrekking tot de samenstelling van het ECSR. Er wordt 

namelijk voorgesteld om elke gouverneur van een nationale centrale bank te laten vergezellen 

door een „hoge vertegenwoordiger‟ van de nationale toezichthouders. Deze 

vertegenwoordigers zouden dan als waarnemer deelnemen aan de werkzaamheden. Ook wordt 

                                                
242 Communication for the Spring European Council, “Driving European Recovery”, COM/2009/114, Brussel, 4 

maart 2009, http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/2009-markt-docs/47096_communication.pdf, 5. 
243 “Europese Raad van Brussel 19/20 maart 2009 – Conclusies van het voorzitterschap”, Brussel, 29 april 2009, 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/106819.pdf, 3. 
244 Mededeling van de Commissie, “Europees Financieel Toezicht”, COM/2009/252, Brussel, 27 mei 2009, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0252:FIN:NL:PDF, 3-4; D. MARTIN, O. 

SABA en F. G. ALOGNA, “European Responses to the Financial Crisis”, Bank- en Financieel Recht 2009/IV, 204; 

H. VAN RUMPUY, “Challenges in the Financial Markets and Sector”, Bank- en Financiewezen 2009/6-7, 433. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0252:FIN:NL:PDF, 14 en 19. 
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er een verandering aangebracht aan het verstrekken van waarschuwingen door het ECSR. De 

waarschuwingen zouden niet meer rechtstreeks tot de nationale centrale banken en 

toezichthouders worden gericht, maar wel via de Ecofin-Raad of het ESFT worden 

doorgegeven
247

. 

 

117. Zowel de Ecofin-Raad van 9 juni 2009 als de Europese Raad van 18 en 19 juni 2009 

hebben zich akkoord verklaard met de voorstellen van de Commissie. Wel wordt de naam van 

het „European Systemic Risk Counsel‟ gewijzigd in „European Systemic Risk Board‟ (ESRB) 

en dit waarschijnlijk met de bedoeling om de terminologie af te stemmen op de in april van 

datzelfde jaar op mondiaal niveau opgerichte Financial Stability Board
248

. De Europese Raad 

heeft de Europese Commissie ook verzocht om tegen het najaar van 2009 voor deze 

hervormingen alle noodzakelijke wetsvoorstellen op te maken
249

. 

 

Deze wetgevende voorstellen zijn er gekomen op 23 september 2009. In totaal gaat het om 

vijf voorstellen: twee met betrekking tot de oprichting van de ESRB en drie voor de 

oprichting van de drie nieuwe Autoriteiten
250

. 

Deze voorstellen met betrekking tot een nieuwe financiële toezichtarchitectuur zijn eind 2009 

ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement. Het is de bedoeling om nog vóór het 

zomerreces, op een plenaire vergadering in juni of juli, daarover te stemmen
251

. 

Afdeling 3. Het nationale niveau 

118. Niet enkel op het Europese niveau zijn er hervormingen doorgevoerd, ook op nationaal 

vlak wordt er gesleuteld aan het financieel toezicht. Hierna wordt dieper ingegaan op de 

situatie in België en Nederland. In beide landen is de werking van de toezichthouders 

geëvalueerd en zijn er wijzigingen aan de wetgeving op komst of reeds in voege. 

                                                
247 Mededeling van de Commissie, “Europees Financieel Toezicht”, COM/2009/252, Brussel, 27 mei 2009, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0252:FIN:NL:PDF, 6-7. 
248 F. RECINE en P. G. TEIXEIRA, “The new financial stability architecture in the EU”, 2009, www.ssrn.com, ssrn-

id1509304, 16. 
249 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Community macro prudential 

oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board, COM/2009/499, Brussel, 23 

september 2009, 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/committees/supervision/20090923/com2009_499_en.pdf, 2. 
250 http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm (consultatie 9april 2010). 
251 EUROPEES PARLEMENT, “Sterker toezicht op financiële markten”, 10 mei 2010, 
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§ 1. België 

119. Zowel de federale regering als het Parlement hebben initiatieven genomen om het 

financieel toezicht te versterken. Zo hebben de Kamer en de Senaat een bijzondere commissie 

opgericht om een onderzoek te voeren naar de financiële crisis. Op zijn beurt heeft de 

regering een comité opgericht die hervormingen moet voorstellen om het financieel systeem 

te versterken. Aan de hand van beide rapporten die uit deze initiatieven zijn voortgevloeid, 

heeft de federale regering drie wetsontwerpen opgesteld en voorgelegd aan de Kamer. 

1. Verslag van de bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de 

financiële en bankcrisis 

120. Deze bijzondere commissie is opgericht op 4 december 2008 door het aannemen van het 

desbetreffende oprichtingsvoorstel door de plenaire vergadering van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers
252

. Doordat het voorstel voorziet in de oprichting van een 

commissie die is samengesteld uit zowel Kamerleden als Senatoren, heeft de plenaire 

vergadering van de Senaat eveneens zijn goedkeuring gegeven en dit op 11 december 2008
253

. 

De commissie is samengesteld uit elf Kamerleden en tien Senatoren. Daarnaast worden er ook 

evenveel plaatsvervangers voorzien
254

. 

 

121. Een eerste opdracht van deze commissie bestaat erin, op advies van het Rekenhof, vier 

deskundigen aan te stellen en hun taken te omschrijven. Op grond van het door deze 

deskundigen opgestelde verslag moet de commissie overgaan tot een evaluatie van het 

verloop en het beheer van de crisis. Daarnaast moet het ook de Belgische regelgeving in 

verband met de toezichtmechanismen toetsen op hun deugdelijkheid, eventuele gebreken 

opsporen en concrete aanpassingen voorstellen. Tenslotte dient de commissie enkele 

denkpistes op Belgisch en Europees niveau voor te stellen
255

. 

 

122. Op haar vergadering van 22 januari 2009 heeft de commissie de heren Georges Hübner, 

Michel Massart, Ludo Swolfs en Walter Van Gerven aangesteld als deskundigen. Bovendien 

heeft de commissie de taken omschreven waarmee dit college van deskundigen wordt belast. 

                                                
252 Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52K1643/001, www.dekamer.be, 3. 
253 Hand. Senaat 11 december 2008, nr. 4-52, www.senate.be, 45-46. 
254 Verslag van de bijzondere commissie, Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52K1643/002, www.dekamer.be, 4. 
255 Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52K1643/001, www.dekamer.be, 3. 
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Deze taakomschrijving komt neer op een verfijndere weergave van de opdracht waarmee de 

commissie is belast
256

.  

Gezien de commissie is opgedragen om tegen midden april 2009 het definitief verslag, 

inclusief het rapport van de deskundigen, in te dienen, hebben de deskundigen slechts drie 

maanden de tijd gehad om hun rapport op te stellen. Toch zijn zij erin geslaagd om hun 

rapport op 10 april 2009 aan de voorzitter van de bijzondere commissie te overhandigen
257

. 

 

123. Op 20 april 2009 zijn de vaststellingen van de deskundigen besproken in de 

commissie
258

. Ter beëindiging van haar opdracht heeft de commissie een aantal 

aanbevelingen ter verbetering van het financieel toezicht geformuleerd.  

 

124. Met betrekking tot de financiële toezichtarchitectuur worden er weinig specifieke 

aanbevelingen gegeven. Wat de Europese architectuur betreft, steunt de commissie de 

voorstellen van de werkgroep de Larosière en merkt het op dat er bij de keuzes op nationaal 

vlak rekening moet worden gehouden met de beslissingen die daaromtrent worden genomen 

op Europees en internationaal niveau
259

. Met betrekking tot de toezichtarchitectuur op 

nationaal niveau komt de commissie tot besluit dat de betrekkingen tussen de NBB en de 

CBFA moeten worden herzien omdat het Comité voor Financiële Stabiliteit momenteel enkel 

functioneert als „een forum voor informatie-uitwisseling‟ zonder formeel gezag. Om deze 

herziening van de betrekkingen te realiseren, heeft de commissie drie keuzemogelijkheden 

voorzien : 

1) ofwel wordt het CFS behouden als overlegorgaan zonder formeel gezag, maar met 

een uitbreiding van de bevoegdheden; 

2) ofwel wordt het CFS versterkt met een specifieke operationele cel. Deze cel zou als 

taak hebben informatie, analyses en aanbevelingen te verstrekken aan de 

prudentiële overheden. Op die manier wordt enerzijds beoogd de financiële 

markten en de nationale en internationale banksectoren voor de NBB begrijpelijker 

te maken en anderzijds voor de CBFA de relevante elementen met betrekking tot 
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het prudentieel toezicht op de systeembanken sneller en doeltreffender te 

integreren; 

3) ofwel worden alle bevoegdheden, die niet behoren tot haar taak van toezichthouder 

op de financiële instellingen, van de CBFA ontnomen en  wordt het dagelijks 

beheer ervan toegekend aan de NBB. Op die manier wordt beoogd synergieën 

tussen micro-prudentiële en macro-prudentiële aspecten tot stand te brengen of te 

versterken
260

. 

 

Wat de eerste mogelijkheid betreft, wijst de commissie erop dat deze optie niet echt bijdraagt 

tot het versterken van de band tussen het micro- en het macro-prudentieel toezicht. Bij de 

tweede mogelijkheid daarentegen zou het CFS een doeltreffend en specifiek operationeel 

instrument moeten worden. Het volgen van deze tweede optie zou leiden tot een „meso-

prudentieel‟ toezicht, waarbij het micro-prudentieel toezicht gesteund is op de relevante 

sectorale en macro-economische informatie. In verband met de derde mogelijkheid wordt er 

door de bijzondere commissie geen beoordeling gegeven
261

. 

 

125. Met betrekking tot de verbetering van de consumentenbescherming doet de bijzondere 

commissie wel een aantal specifieke aanbevelingen. Zo is zij van oordeel dat er op Europees 

niveau een resolutie dient ingediend te worden om de vereisten met betrekking tot het 

verstrekken van informatie aan de consumenten van financiële producten te verstrengen. Ook 

stelt zij voor om de toepassingssfeer van de Europese Richtlijn betreffende Markten voor 

Financiële Instrumenten (MiFID) te veralgemenen, zodat ook andere activiteiten worden 

onderworpen aan de daarin uiteengezette gedragsregels. Een andere aanbeveling betreft de 

gelijkschakeling van de reclame van banken en verzekeraars om op die manier de 

transparantie en de mogelijkheid om te vergelijken voor de consument te verbeteren. Verder 

is de commissie van oordeel dat er concrete stappen moeten worden gezet om de financiële 

kennis van de bevolking te bevorderen
262

. 

 

126. Op 29 april 2009 is het verslag van deze bijzondere commissie besproken in de plenaire 

vergaderingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. Tijdens de 
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bespreking in de Kamer van Volksvertegenwoordigers licht de voorzitter van de bijzondere 

commissie, de heer George, toe waarom de commissie geen keuze heeft gemaakt tussen de 

drie mogelijkheden om de betrekkingen tussen de NBB en de CBFA te herzien. Hij stelt dat 

de commissie van oordeel is dat zij “intellectueel niet bij machte is om op dat vlak een 

beslissing te nemen”. Ook verwijst hij naar het feit dat er reeds een comité is opgericht door 

de regering die met deze taak is belast, namelijk het Hoog Comité voor een nieuwe Financiële 

Architectuur
263

. 

2. Rapport van het ‘Hoog Comité voor een nieuwe Financiële Architectuur’ 

127. Op 10 december 2008 heeft de Belgische federale regering een „High Level Committee 

on a new Financial Architecture‟ of een „Hoog Comité voor een nieuwe Financiële 

Architectuur‟ geïnstalleerd. Dit comité wordt ermee belast hervormingen voor te stellen 

waardoor het financieel systeem wordt versterkt en de kans dat België in de toekomst 

nogmaals door een dergelijke financiële crisis zou worden getroffen doet afnemen. Het comité 

wordt voorgezeten door de heer Alexandre Lamfalussy en bestaat verder nog uit zes leden. 

Het secretariaat wordt verstrekt door het Ministerie van Financiën
264

. 

 

128. Het „Hoog Comité voor een nieuwe Financiële Architectuur‟, kortweg het comité 

Lamfalussy heeft op 16 juni 2009 zijn eindrapport voorgesteld. Met betrekking tot het huidig 

Belgisch financieel toezichtsysteem merkt het comité op dat een echt macro-prudentieel 

toezicht afwezig is en dat de werking van de toezichthouder die belast is met het micro-

prudentieel toezicht, de CBFA, grondig moet worden hervormd
265

. 

 

Net zoals in het verslag van de bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de 

financiële en bankcrisis krijgt het Comité voor Financiële Stabiliteit in het eindrapport van het 

comité Lamfalussy een onvoldoende. Als reden geeft het comité aan dat het CFS zich 

onvoldoende concentreert op systeemrisico‟s, de financiële stabiliteit op een te algemene 

wijze evalueert en daarbij geen of te weinig rekening houdt met het gedrag en de risico‟s van 
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de individuele financiële instellingen. Ook bestaat het CFS uit teveel leden waardoor het 

moeilijk is om diepgaande debatten te voeren over belangrijke onderwerpen
266

. 

In tegenstelling tot het verslag van de bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de 

financiële en bankcrisis heeft het rapport van het comité Lamfalussy ook heel wat kritiek op 

de CBFA. Zo stelt het rapport dat de controles en verificaties door de zware werkdruk vaak 

beperkt zijn gebleven tot het afvinken van een gestandaardiseerde controlelijst. Ook is er 

zowel in het directiecomité als in de raad van toezicht van de CBFA te weinig technische 

deskundigheid aanwezig en zijn er teveel politieke benoemingen
267

. 

 

129. Om het Belgisch financieel toezichtsysteem te versterken en de kans op een nieuwe 

financiële crisis in de toekomst zo klein mogelijk te maken, stelt het comité Lamfalussy een 

aantal aanpassingen aan het toezichtsysteem voor. 

 

1° De oprichting van een Comité voor Systeemrisico‟s (CSR) 

 

130. Met betrekking tot het macro-prudentieel toezicht stelt het comité voor om het CFS om 

te vormen tot een Comité voor Systeemrisico‟s.  

 

131. De samenstelling van het CSR zou worden beperkt tot zes leden. Eén van die zes leden is 

de gouverneur van de NBB die de voorzitter zal zijn van dit comité. Verder zou ook de 

voorzitter en een ander lid van het directiecomité van de CBFA en ook twee leden van het 

directiecomité van de NBB behoren tot de leden van het CSR. Een laatste lid zou een 

onafhankelijk persoon moeten zijn die geen banden heeft met de NBB noch met de CBFA en 

zou zelfs een buitenlander kunnen zijn. Het rapport beschouwt dit laatste lid als een 

belangrijke pion. Zijn rol wordt als volgt omschreven: “deze persoon zou voor de “frisse 

blik” in het comité moeten zorgen en tegelijkertijd de “gesel” ervan moeten zijn door ervoor 

te zorgen dat de leden die uit de CBFA en de Nationale Bank komen niet in een toestand van 

een knusse verstandhouding afglijden en door het Comité voor te houden dat het zijn eigen 
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beslissingen moet opvolgen”
268

. Daarnaast zou een vertegenwoordiger van het Ministerie van 

Financiën de zittingen van het CSR moeten bijwonen als waarnemer
269

. 

 

132. De bezigheid van het CSR zou beperkt moeten blijven tot het louter uitoefenen van het 

macro-prudentieel toezicht op het financieel systeem en op die manier ervoor zorgen dat een 

nieuwe financiële crisis in de toekomst wordt vermeden. Het is de bedoeling dat het CSR zich 

gaat concentreren op de systeemrelevante instellingen. Dit zijn instellingen die door hun 

omvang of door hun activiteit een belangrijke impact hebben op het financieel systeem. 

Volgens het rapport gaat het momenteel om vijf banken (Euroclear Bank, Fortis Bank, Dexia, 

KBC en ING), één verzekeringsmaatschappij en één financiële dienstverlener
270

. 

Om het CSR toe te laten zijn taak op een behoorlijke manier te vervullen, dient het in staat te 

worden gesteld om informatie in te zamelen en te analyseren, om beslissingen te nemen aan 

de hand van die informatie alsook te beschikken over de bevoegdheid om de NBB en de 

CBFA aan te zetten om tot actie over te gaan
271

.  

Daarenboven stelt het comité Lamfalussy dat het CSR “geen papieren tijger zou mogen zijn, 

maar wel een tijger moet zijn die kan bijten”. Om die reden voorziet het rapport dat het CSR 

beslissingen zou kunnen nemen die dwingend zijn van aard. Voor deze beslissingen gebruikt 

het rapport de term „richtlijnen‟ omdat ze niet rechtstreeks door het CSR worden opgelegd 

aan de financiële instellingen. De richtlijnen worden namelijk gericht aan de NBB en/of de 

CBFA, die ze dan op hun beurt opleggen aan de desbetreffende instellingen. Maar wanneer de 

CBFA en/of de NBB geen gevolg zouden geven aan de ontvangen richtlijnen, zou het CSR 

toch bevoegd zijn om rechtstreeks op te treden tegen de financiële instelling in kwestie
272

. 

 

133. Het CSR zou zijn taken op een onafhankelijke wijze moeten uitoefenen, maar zou toch 

nauwe banden moeten hebben met de NBB. Met die vereiste van onafhankelijkheid in het 
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achterhoofd, pleit het comité Lamfalussy ervoor om het CSR te voorzien van een eigen 

secretariaat. Dit secretariaat zou moeten worden samengesteld uit hoogopgeleide personen die 

reeds over voldoende ervaring beschikken in de financiële sector. Het secretariaat van het 

CSR zou bevoegd zijn om systeemrelevante informatie rechtstreeks bij de individuele 

financiële instellingen op te vragen en deze informatie na analyse door te geven aan het CSR. 

Ook zou het bevoegd zijn om bij de systeemrelevante instellingen zelf langs te gaan en 

gesprekken te hebben met de vertegenwoordigers van die instellingen
273

. 

 

134. Het CSR is op Belgisch niveau wat de ESRB is op Europees niveau. Beide werken onder 

auspiciën van de centrale bank en zijn belast met het opsporen van systeemrisico‟s
274

. 

 

2° Het verbeteren van de dagelijkse werking van de CBFA 

 

135. Om de dagelijkse werking van de CBFA te verbeteren, is het comité Lamfalussy van 

oordeel dat er zowel bij het directiecomité als bij de raad van toezicht meer technische 

deskundigheid moet aanwezig zijn. 

Om dit te bereiken wordt in het rapport voorgesteld om het systeem van benoemingen in het 

directiecomité te hervormen zodat het een transparanter en competitiever systeem wordt. Ook 

zou een lid van het directiecomité maar mogen benoemd worden voor een niet-hernieuwbare 

periode van acht jaar. Verder zouden ook de bevoegdheden van de raad van toezicht moeten 

worden versterkt en zou het de mogelijkheid moeten hebben om dossiers van minder belang  

te delegeren aan zogenaamde kamers binnen de CBFA. Tenslotte zou ook het wettelijk statuut 

van het personeel moeten worden aangepast zodat de mobiliteit van het personeel binnen de 

CBFA, tussen de CBFA en de NBB en tussen deze instellingen en de privé-sector wordt 

verhoogd
275

. 
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3° Het versterken van de rol van de CBFA op het vlak van consumentenbescherming 

 

136. Het comité Lamfalussy wil deze rol van de CBFA versterken door op twee punten in te 

grijpen.  

Ten eerste is het noodzakelijk om voor de rol van de CBFA op het vlak van 

consumentenbescherming „een stevig onderbouwde wettelijke basis‟ uit te tekenen. Ten 

tweede zou de CBFA op een zodanige manier moeten worden hervormd dat er aan kwesties in 

verband met consumentenbescherming evenveel belang wordt gehecht als aan kwesties die 

betrekking hebben op het micro-prudentieel toezicht
276

. 

 

 

137. Met dit rapport verkiest het comité Lamfalussy het huidig zogenaamde coöperatieve 

model te versterken en dus niet over te schakelen naar een twin peaks model. Bij de keuze 

voor dit laatste model zou de nationale bank, naast het monetair beleid, ook instaan voor het 

micro- en macro-prudentieel toezicht en zou een afzonderlijke instelling verantwoordelijk 

worden voor het toezicht op de marktintegriteit en de beleggersbescherming
277

. 

Hoewel het comité toegeeft dat het twin peaks-model theoretisch aantrekkelijk is, brengt het 

omvormen tot een dergelijk model ook een aantal kanttekeningen met zich mee. Zo heeft de 

financiële crisis aangetoond dat landen met een dergelijk model ten opzichte van landen met 

een ander toezichtmodel niet beter waren in het voorkomen en beheren van deze crisis. In een 

twin peaks-model neemt ook het risico toe op belangenconflicten binnen de nationale bank 

omdat het zowel verantwoordelijk is voor het monetair beleid als voor het prudentieel 

toezicht. Niet onbelangrijk in het geval van België is dat het overschakelen op een twin peaks-

model langgerekte en lastige debatten met zich zou meebrengen, waardoor kostbare tijd zou 

verloren gaan in het zoeken naar een oplossing voor de huidige financiële crisis
278

. 

 

138. Met deze kanttekeningen in het achterhoofd alsook het feit dat beide modellen een 

oplossing kunnen bieden voor het gebrek aan macro-prudentieel toezicht en het feit dat één 
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van deze modellen reeds wordt gehanteerd in België, namelijk het coöperatief model, is het 

comité Lamfalussy van oordeel dat het momenteel niet aangeraden is om over te schakelen op 

een twin peaks-model en heeft er aldus voor geopteerd om het huidige model te versterken
279

.  

Om toe te zien op de behoorlijke werking van het voorgestelde systeem stelt het comité 

Lamfalussy voor om een „groep van onafhankelijke experten‟ op te richten. Deze groep zou 

dan op regelmatige basis, aan de hand van een rapport, een oordeel moeten vellen over de 

werking van het voorgestelde toezichtsysteem. Wanneer die groep tot de conclusie komt dat 

de werking van het voorgestelde systeem onvoldoende is, kan het aanraden om toch over te 

schakelen op het twin peaks-model
280

. 

 

139. Zowel de CBFA als de NBB zijn niet tevreden met het rapport van het comité 

Lamfalussy. Bij de CBFA is dat voornamelijk omdat het wordt bestempeld als een 

gepolitiseerd orgaan. De NBB van zijn kant is niet tevreden omdat het rapport het prudentieel 

toezicht niet expliciet heeft toegewezen aan de NBB
281

.  

3. Drie wetsontwerpen 

 

140. De minister van Financiën heeft in de plenaire vergadering van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers aangehaald dat de regering bij het hervormen van het financieel 

toezicht zich zowel zal baseren op het rapport van de bijzondere commissie belast met het 

onderzoek naar de financiële en bankcrisis als op het rapport van het comité Lamfalussy
282

. 

 

Met kennis van deze beide rapporten heeft de regering op 5 februari 2010  drie wetsontwerpen 

ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De eerste twee wetsontwerpen worden 

hierna kort besproken, op het derde ontwerp wordt dieper ingegaan.  
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3.1. Wetsontwerp nr. 2406 en nr. 2407 

141. Beide wetsontwerpen hebben tot doel de regering in staat te stellen op een vlugge wijze 

in te grijpen wanneer er zich in de toekomst een nieuwe financiële crisis zou voordoen
283

. 

 

142. Het eerste wetsontwerp is „het wetsontwerp tot uitbreiding van de herstelmaatregelen 

voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector‟. Dit wetsontwerp voorziet tal van 

wijzigingen aan verschillende wetten. De bedoeling is de overheid in staat te stellen om de 

nodige herstelmaatregelen op te leggen wanneer de nationale of internationale financiële 

stabiliteit in het gedrang komt doordat de financiële situatie van één of meer instellingen uit 

de financiële sector ernstig is bedreigd. Meer concreet zou de overheid de bevoegdheid 

verkrijgen om met het oog op de redding van een dergelijke instelling een procedure op te 

starten. Die procedure zou er dan toe moeten leiden dat vermogensbestanddelen of aandelen 

van deze instelling worden overgedragen. Het opstarten van deze procedure vereist evenwel 

een bij Ministerraad vastgesteld besluit
284

.  

Op 25 maart 2010 heeft de plenaire vergadering van de Kamer dit geamendeerde ontwerp 

goedgekeurd en naar de Senaat doorgestuurd. De Senaat heeft gebruik gemaakt van zijn 

evocatierecht en op 6 mei 2010 het wetsontwerp ongewijzigd aangenomen en overgezonden 

naar de Kamer met het oog op bekrachtiging door de Koning
285

. 

 

143. Op het vlak van de verhaalmiddelen wordt dit ontwerp aangevuld met een tweede 

wetsontwerp, namelijk „het wetsontwerp tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van 

de wet van ... tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- 

en financiële sector‟. De bedoeling is om de patrimoniale belangen van de eigenaars van 

activa of aandelen volledig te beschermen wanneer de overheid tot overdracht van die activa 

of aandelen wil overgaan. Om deze bescherming te realiseren wordt er voorzien dat de 

overdracht pas kan plaatsvinden wanneer de rechtbank van eerste aanleg in zijn vonnis 

oordeelt dat de overdracht wettelijk is en de vooropgestelde vergoeding ervoor billijk is. Na 
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dergelijk vonnis zullen de eigenaars zich niet meer kunnen verzetten tegen de overdracht, wel 

behouden zij de mogelijkheid om een herziening van de vergoeding te vragen
286

. 

Op 25 maart 2010 heeft de plenaire vergadering van de Kamer dit ontwerp goedgekeurd en 

naar de Senaat doorgestuurd. De Senaat heeft gebruik gemaakt van zijn evocatierecht en op 6 

mei 2010 het wetsontwerp ongewijzigd aangenomen en overgezonden naar de Kamer met het 

oog op bekrachtiging door de Koning
287

. 

3.2.  Wetsontwerp nr. 2408 

144. Met „het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het 

toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 

tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende 

diverse bepalingen‟ kiest de regering ervoor om de huidige financiële toezichtarchitectuur om 

te vormen tot een twin peaks-model. Al moet er worden opgemerkt dat dit ontwerp niet 

voorziet in een onmiddellijke overschakeling op het twin peaks-model. Er wordt namelijk een 

overgangsfase ingelast waarbij een Comité voor Systeemrisico‟s en Systeemrelevante 

Financiële Instellingen (CSRSFI) wordt opgericht. Deze overgangsfase zou evenwel geen 

lang leven beschoren zijn. Het zou namelijk, van zodra dit mogelijk is en ten laatste op 31 

december 2010, worden gevolgd door een overstap naar het twin peaks-model
288

. 

 

145. Met betrekking tot deze overgangsfase valt op te merken dat, ondanks het feit dat een 

meerderheid in zowel de Kamercommissie voor Financiën als in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers voorstander is om deze fase over te slaan, het gedeelte van het 

wetsontwerp dat voorziet in de oprichting van het CSRSFI toch wordt aangenomen. Er wordt 

aldus iets goedgekeurd waar de meerderheid eigenlijk geen voorstander van is, zelfs de 

minister van Financiën Didier Reynders prefereert de overgangsfase over te slaan
289

. Ook het 

Comité voor Financiële Stabiliteit laat bij brief aan de minister van Financiën weten dat zij “in 

het licht van de recente internationale en nationale ontwikkelingen en de reeds gevoerde 

discussies over de tenuitvoerlegging van de nieuwe toezichtstructuur het niet langer 
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opportuun achten als tussenstap te voorzien in de tijdelijke oprichting van het Comité voor 

Systeemrisico’s en Systeemrelevante Financiële Instellingen (CSRSFI)”
290

. 

 

Dat de overgangsfase toch wordt behouden, lijkt eerder een noodoplossing te zijn omdat er 

geen eensgezindheid bestaat over hoe de nieuwe toezichtarchitectuur moet worden ingevoerd.  

Bij de bespreking van het wetsontwerp in de Kamercommissie voor Financiën rijzen onder 

andere vragen over het gebrek aan een arbitragemechanisme om de tegenstrijdige standpunten 

van de twee pijlers van het nieuwe toezichtmodel, de NBB en de CBFA, in overeenstemming 

te brengen
291

. Ook worden vragen gesteld over het statuut van de NBB. De combinatie van de 

notering op de beurs en het verkrijgen van nieuwe bevoegdheden zou ertoe leiden dat de NBB 

ook toezicht moet uitoefenen op ondernemingen die eveneens op de beurs zijn genoteerd en in 

sommige gevallen zelfs aandeelhouder zijn van de NBB. Ook leiden de veranderingen bij de 

NBB ertoe dat de belangen die de privé-aandeelhouders nastreven niet meer verenigbaar zijn 

met het algemeen belang dat de toezichthouder nastreeft
292

. 

Toch zijn er ook voordelen verbonden aan het inlassen van deze overgangsfase. Met het 

aannemen van deze overgangsfase wordt immers vermeden dat de nodige maatregelen, die het 

invoeren van een nieuw toezichtmodel vereisen, op een overhaaste wijze zouden worden 

genomen. Ook is dit de snelste manier om effectief toezicht uit te oefenen op de 

systeemrisico‟s, want het comité bestaat al (het is immers het CFS dat wordt omgevormd tot 

het CSRSFI)
293

. 

 

146. Toch lijkt ook de factor van de partijpolitiek duidelijk aanwezig. Eerst dient opgemerkt 

te worden dat de voorzitter van de CBFA, Jean-Paul Servais, de voormalige kabinetchef is 

van de huidige minister van Financiën Didier Reynders en beiden van MR-signatuur zijn. De 

voorzitter van de NBB, Guy Quaden, is daarentegen van PS-signatuur
294

.  

Blijkbaar speelt de machtstrijd die al jaren heerst tussen de MR en de PS in Wallonië ook op 

het niveau van de hervorming van het financieel toezicht. Met de opname van de 

overgangsfase in het wetsontwerp haalt de MR en meer bepaald minister Reynders zijn slag 

thuis. Hoewel de minister zich bereid heeft getoond om deze overgangsfase over te slaan, 

heeft hij deze fase toch in het wetsontwerp opgenomen. De voornaamste reden hiervoor is dat 
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de minister iets achter de hand wil houden voor het geval dat de federale regering zou vallen 

over het dossier met betrekking tot de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De 

PS is het daar helemaal niet mee eens omdat het vreest dat op die manier het twin peaks-

model er nooit zal komen
295

. Maar zoals reeds vermeld maakt de overgangsfase toch deel uit 

van het wetsontwerp, die door alle regeringspartijen en dus ook de PS is goedgekeurd
296

. 

 

147. Hieronder zal de toezichtarchitectuur uiteen worden gezet aan de hand van het 

wetsontwerp dat is goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Er moet evenwel 

worden gewezen op het feit dat dit ontwerp nog niet volledig het wetgevend proces heeft 

doorlopen. De Senaat heeft namelijk gebruik gemaakt van zijn evocatierecht en op 6 mei 2010 

het wetsontwerp ongewijzigd aangenomen en overgezonden naar de Kamer, waar het nu nog 

wacht op de bekrachtiging door de Koning
297

.  

 

148. Het wetsontwerp voorziet vooreerst in een overgangsfase door het snel oprichten van het 

CSRSFI. Van zodra dit mogelijk is dient deze overgangsfase te worden opgevolgd door de 

integratie binnen de NBB van de bevoegdheden inzake het prudentieel toezicht.  

 

1° De overgangsfase: het CSRSFI 

 

149. Met betrekking tot het CSRSFI wordt er in het wetsontwerp voorzien dat er in de wet 

van 2 augustus 2002 na artikel 87 een nieuw hoofdstuk vier met als titel “Comité voor 

systeemrisico‟s en systeemrelevante financiële instellingen” wordt ingevoegd
298

. 

 

150. In artikel 88 van dit nieuwe hoofdstuk vier van de wet van 2 augustus 2002 wordt 

bepaald dat het CSRSFI „een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid is‟
299

. 

 

151. Het CSRSFI zal bestaan uit leden van het directiecomité van de CBFA en de NBB. Ook 

zal een lid van de Federale Overheidsdienst Financiën zetelen als waarnemer. Dit lid zal 

worden aangeduid door de minister van Financiën. Het wetsontwerp voorziet niet uit hoeveel 
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leden het CSRSFI exact zal zijn samengesteld. Doordat dit wetsontwerp onder andere is 

gesteund op het rapport van het comité Lamfalussy kan er aangenomen worden dat dit orgaan 

normaal uit zes leden zal bestaan
300

. De gouverneur van de NBB zal de voorzitter zijn van het 

CSRSFI. Hij is belast met het dagelijks bestuur van het secretariaat en vertegenwoordigt het 

CSRSFI ten aanzien van derden en in rechte
301

. 

 

152. De algemene opdracht van het CSRSFI bestaat erin bij te dragen tot het behoud van de 

stabiliteit van het financiële stelsel. Meer concreet bepaalt het desbetreffende artikel (nieuw 

artikel 89 §1) dat dit orgaan de volgende taken heeft: 

- het controleren van het financieel systeem om op die manier te kunnen tussenkomen 

wanneer er mogelijke bedreigingen voor de stabiliteit van het systeem worden 

vastgesteld; 

- het leveren van advies aan de federale regering en het federale Parlement over 

maatregelen die noodzakelijk zijn voor of bijdragen tot de stabiliteit, de deugdelijke 

werking en doelmatigheid van het financieel stelsel in België; 

- het coördineren van het crisisbeheer; 

- het uitoefenen van toezicht op de systeemrelevante financiële instellingen en daarbij 

meer bepaald in te staan voor de opvolging en de beoordeling van de strategische 

evoluties en risicoprofielen van deze instellingen; 

- het garanderen van de uitwisseling van informatie en van de coördinatie van het beleid 

tussen de NBB en de CBFA; 

- het bijdragen tot de voormelde opdrachten op internationaal niveau alsook op 

Europees niveau voor wat de samenwerking betreft met de Europese Raad voor 

Systeemrisico‟s
302

. 

 

Daarnaast beschikt het CSRSFI over de exclusieve bevoegdheid om administratieve 

beslissingen te nemen met betrekking tot het prudentieel toezicht op de systeemrelevante 

financiële instellingen. Deze bevoegdheid omvat ook het opleggen van dwangsommen en het 

nemen van herstelmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de maatregelen voorzien in artikel 57 van 

de wet van 22 maart van 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (het 
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aanstellen van een speciaal commissaris, het herroepen van de vergunning, …)
303

. De huidige 

bevoegdheden van de NBB en de CBFA op dit gebied zullen dus worden overgedragen aan 

het CSRSFI, maar zij zullen wel instaan voor de controle op de juiste uitvoering van deze 

beslissingen
304

. 

Verder heeft het CSRSFI ook de bevoegdheid om zich te verzetten tegen de strategische 

beslissingen
305

 van de systeemrelevante financiële instellingen. Het kan van deze bevoegdheid 

gebruik maken wanneer deze beslissingen in strijd zouden zijn met het gezond en voorzichtig 

beleid van een dergelijke instelling of wanneer deze beslissingen de stabiliteit van het 

financieel systeem negatief zouden kunnen beïnvloeden. Om deze bevoegdheid te kunnen 

uitoefenen moet het CSRSFI in kennis worden gesteld van de strategische beslissingen die 

dergelijke financiële instellingen nemen. Hiervoor wordt er in het wetsontwerp voorzien dat 

deze instellingen hun strategische beslissingen dienen mee te delen aan de CBFA en/of de 

NBB, die deze op hun beurt overleggen aan het CSRSFI
306

. 

Ook wordt het CSRSFI in staat gesteld om bijzondere vereisten op te leggen aan 

systeemrelevante financiële instellingen. Deze bijzondere vereisten kunnen betrekking hebben 

op de solvabiliteit, de liquiditeit, de risicoconcentratie en de risicopositie. Het CSRSFI kan in 

twee gevallen gebruik maken van deze bevoegdheid, namelijk ten eerste wanneer een 

dergelijke instelling een onaangepast risicoprofiel heeft en ten tweede wanneer een dergelijke 

instelling een beleid voert die een negatieve impact kan hebben op de stabiliteit van het 

financieel systeem
307

. 

 

Om het CSRSFI in staat te stellen om op te treden en een precies beeld te hebben van de 

positie van de systeemrelevante financiële instellingen, moeten deze instellingen een 

overzicht geven van de ontwikkelingen die verband houden met hun bedrijfsactiviteiten, hun 

risicopositie en hun financiële positie
308

. 

 

                                                
303 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/001, www.dekamer.be, 19; Parl.St. 

Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/010, www.dekamer.be, 13; Zie ook nr. 96 en 97. 
304 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/001, www.dekamer.be, 19; Parl.St. 

Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/010, www.dekamer.be, 13-14. 
305 Het nieuwe artikel 90, §2, derde lid van de Wet van 2 augustus 2002 (zoals voorgesteld in het wetsontwerp 

nr. 2408 die is goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers) geeft een omschrijving van wat onder 

„strategische beslissingen‟ moet worden begrepen. 
306 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/001, www.dekamer.be, 20; Parl.St. 

Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/010, www.dekamer.be, 14. 
307 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/001, www.dekamer.be, 20; Parl.St. 

Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/010, www.dekamer.be, 15. 
308 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/001, www.dekamer.be, 20; Parl.St. 

Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/010, www.dekamer.be, 15. 
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153. Wanneer de voorzitter of twee van zijn leden dit nodig achten, komt het CSRSFI samen. 

Om geldig te kunnen beslissen dienen er vijf leden aanwezig te zijn en de beslissing wordt 

genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen. Wanneer de ja-stemmen gelijk zijn aan 

de nee-stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend
309

. 

 

2° De overstap naar het twin peaks-model 

 

154. Gedurende de overgangsfase en meer concreet vóór 30 september 2010 moet de Koning 

de nodige maatregelen nemen om te kunnen overstappen naar het twin peaks-model. Het 

wetsontwerp voorziet dat deze toegekende bevoegdheden vervallen op 30 september 2010
310

. 

 

155. De te nemen maatregelen moeten er in de eerste plaats toe leiden dat de taken die worden 

uitgeoefend door het CSRSFI
311

 en de taken van de CBFA op het vlak van prudentieel 

toezicht
312

 worden overgeheveld naar de NBB. Verder moet de NBB ook in staat worden 

gesteld om één of meerdere juridische entiteiten op te richten. Deze entiteiten zouden kunnen 

worden opgericht om een deel van de taken uit te voeren waarmee de NBB na de uitbreiding 

van zijn taken zou zijn belast. Ook dienen er maatregelen te worden genomen die het 

mogelijk maken om naar aanleiding van deze bevoegdheidsoverdracht de naam van de CBFA 

te wijzigen en de structuur en de samenstelling van de organen van de CBFA en de NBB 

daaraan aan te passen
313

. 

 

156. Deze overdracht van bevoegdheden moet ervoor zorgen dat er in België vanaf 2011 

financieel toezicht wordt uitgeoefend op basis van het twin peaks-model. In dit toezichtmodel 

zal de NBB verantwoordelijk worden voor het volledige prudentiële toezicht en zal de CBFA 

instaan voor het toezicht op de financiële markten alsook voor het toezicht op de naleving van 

de gedragsregels. Daarbovenop zal de CBFA ook ruimere bevoegdheden verkrijgen met 

betrekking tot het verstrekken van informatie aan en de bescherming van de consumenten
314

. 

                                                
309 Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/010, www.dekamer.be, 16. 
310 Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/010, www.dekamer.be, 20 en 22. 
311 Het gaat om alle taken en bevoegdheden vermeld in nr. 152. 
312 Het gaat om de taken bedoeld in nr. 36, eerste, zesde, tiende en dertiende liggend streepje en eventueel ook 

deze van het elfde en twaalfde liggend streepje. 
313 Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/010, www.dekamer.be, 20-22. 
314 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/001, www.dekamer.be, 27;Verslag van de 

commissie, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/004, www.dekamer.be, 3-4; Perscommuniqué van de CBFA 

en de NBB, “Nieuwe organisatie van het toezicht op de kredietinstellingen en de financiële markten en 

diensten”, 13 oktober 2009, www.cbfa.be/nl/press/html/2009-10-13_cbfa_bnb.asp.  
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De verdeling van bevoegdheden tussen de NBB en de CBFA sluit niet uit dat er raakvlakken 

zullen bestaan tussen bepaalde toezichtbevoegdheden van beide instanties. Om inefficiënties 

op deze vlakken te vermijden voorziet het wetsontwerp dat de Koning maatregelen kan nemen 

die voorzien in modaliteiten van samenwerking tussen beide toezichthouders
315

. 

 

157. Zoals ook in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is 

aangehaald, is dit wetsontwerp eerder een kaderwet die veel macht verleent aan de 

uitvoerende macht. In de memorie van toelichting wordt benadrukt dat dergelijke delegatie 

aan de regering noodzakelijk is om op een snelle manier de toezichtarchitectuur te kunnen 

hervormen. In de Kamer heeft de minister van Financiën wel aangegeven dat hij na de tweede 

lezing van de Koninklijke Besluiten het Parlement hierover volledig zal informeren
316

. 

 

158. Zoals reeds gesteld moeten deze drie wetsontwerpen op het ogenblik van dit schrijven 

nog worden bekrachtigd door de Koning. De vraag is in hoeverre de „deadline‟ van 30 

september 2010 haalbaar is om al deze maatregelen te nemen. 

4. De consumentenbescherming 

159. Zowel in het verslag van de bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de 

financiële en bankcrisis als in het rapport van het comité Lamfalussy zijn aanbevelingen geuit 

om de consumentenbescherming te verbeteren
317

. 

In het wetsontwerp 2408 zijn reeds een aantal bepalingen opgenomen met als doel de 

bescherming van consumenten van financiële diensten te verbeteren. Hieronder worden de 

desbetreffende bepalingen kort overlopen. 

 

160. Artikel 3 van het wetsontwerp voorziet in de invoeging van een nieuw artikel 28ter in de 

wet van 2 augustus 2002. In dit nieuwe artikel wordt bepaald dat de Koning de mogelijkheid 

heeft om de toepassing van de gedragsregels uit te breiden tot andere gereglementeerde 

                                                
315 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/001, www.dekamer.be, 27;Verslag van de 

commissie, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/004, www.dekamer.be, 4; Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 

52K2408/010, www.dekamer.be, 22. 
316 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/001, www.dekamer.be, 25-26; Hand. 

Kamer 24 maart 2010, CRIV 52 PLEN 147, www.dekamer.be, 20, 32, 41, 44, 47 en 48. 
317 Zie met betrekking tot het verslag van de bijzondere commissie nr. 125 en met betrekking tot het rapport van 

het comité Lamfalussy nr. 136. 
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instellingen dan de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen alsook tot de 

tussenpersonen in bank-, verzekerings- en beleggingsdiensten
318

. 

In artikel 9 van het wetsontwerp wordt het directiecomité van de CBFA in de mogelijkheid 

gesteld om reglementen vast te stellen in verband met consumentenbescherming. Van deze 

bevoegdheid zal in twee specifieke gevallen gebruik kunnen worden gemaakt. Ten eerste zal 

zij reglementen kunnen vaststellen waarin zij de verhandeling van producten aan kleine 

beleggers verbiedt of onderwerpt aan beperkende voorwaarden. Ten tweede zal zij 

reglementen kunnen opstellen met als doel de tarifering en de kostenstructuur van dergelijke 

producten meer transparant te maken. Om deze vastgestelde reglementen te kunnen 

uitvaardigen, zullen zij eerst voor advies moeten worden voorgelegd aan de raad van toezicht 

en aan de Raad voor het Verbruik en daarna worden goedgekeurd door de Koning
319

. 

Artikel 27 en 28 van het wetsontwerp bieden de Koning de mogelijkheid om met betrekking 

tot reclame en andere documenten, die een rekening bij een financiële instelling of een aanbod 

van bepaalde beleggingsinstrumenten die momenteel niet onder de toepassing van de 

wetgeving vallen tot voorwerp hebben, specifieke regels vast te leggen in verband met de 

inhoud en de presentatiewijze ervan
320

. 

 

161. In zijn uiteenzetting tijdens de vergadering van de Kamercommissie voor Financiën op 

10 maart 2010 heeft de minister van Financiën aangekondigd dat de regering binnenkort nog 

een wetsontwerp zal indienen met extra maatregelen inzake consumentenbescherming
321

. In 

de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 29 april 2010 heeft 

mevrouw Partyka, Kamerlid voor CD&V, aangehaald dat de regering goed is opgeschoten 

met de opmaak van dit ontwerp in verband met de bescherming van consumenten in de 

financiële sector
322

. 

5. Val van de regering Leterme II 

162. De vrees is werkelijkheid geworden. Op 22 april 2010 heeft coalitiepartij Open VLD 

haar vertrouwen opgezegd in de regering Leterme II. De aanleiding hiervoor is het niet 

                                                
318 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/001, www.dekamer.be, 9-10; Parl.St. 

Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/010, www.dekamer.be, 4. 
319 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/001, www.dekamer.be, 13; Parl.St. 

Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/010, www.dekamer.be, 7. 
320 Verslag van de commissie, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/004, www.dekamer.be, 6; Parl.St. Kamer 

2009-2010, nr. 52K2408/010, www.dekamer.be, 23. 
321 Verslag van de commissie, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52K2408/004, www.dekamer.be, 6. 
322 Hand. Kamer 29 april 2010, CRIV 52 PLEN 151, www.dekamer.be, 35. 
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bereiken van een onderhandeld akkoord met betrekking tot de splitsing van de federale 

kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde vóór de Kamerzitting van 22 april 2010
323

.  

Bij de start van de regering Leterme II is de meerderheid overeengekomen om vóór Pasen 

2010 tot een oplossing te komen in verband met het BHV-dossier. Er is nog uitstel verleend 

tot 22 april 2010, maar ook die deadline wordt niet gehaald en is voor Open VLD het signaal 

om uit de regering te stappen
324

. Diezelfde dag heeft eerste minister Yves Leterme het ontslag 

van zijn regering aangeboden aan de Koning
325

. Op 26 april 2010 heeft de Koning het ontslag 

van de regering aanvaard
326

.  

Op 6 mei heeft de Kamer de lijst met de voor herziening vatbare grondwetsartikelen 

goedgekeurd en dit heeft automatisch de ontbinding van het Parlement tot gevolg. Binnen de 

veertig dagen na deze ontbinding dienen er verkiezingen te worden georganiseerd. Deze 

federale verkiezingen zullen doorgaan op zondag 13 juni 2010
327

. Dit betekent dat er geen 

belangrijke beslissingen zullen worden genomen voordat er een nieuwe beleidsploeg is 

geïnstalleerd. Wellicht heeft dit ook vertragingen tot gevolg met betrekking tot de 

behandeling van de dossiers inzake de hervorming van de financiële sector en meer in het 

bijzonder met betrekking tot de overstap naar het twin peaks-model. 

§ 2. Nederland 

163. In Nederland heeft de financiële crisis eveneens aanleiding gegeven tot het doorvoeren 

van een aantal hervormingen. Het onderscheid met België is dat er in Nederland niet wordt 

overgestapt naar een andere architectuur om toezicht uit te oefenen op de financiële sector. 

In de „kabinetsvisie toekomst financiële sector‟ heeft de minister van Financiën Wouter Bos 

het beleid van het kabinet uiteengezet met betrekking tot de hervormingen in de financiële 

sector. Daaruit blijkt dat er veranderingen moeten plaatsgrijpen op drie gebieden. Zo is het 

belangrijk dat er veranderingen worden doorgevoerd bij de financiële instellingen zelf. Ook 

                                                
323 X, “Val Leterme II dicht bij”, De Standaard, 22 april 2010, 

http://wijkiezenpartijvooru.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100422_001&kanaalid=467.  
324 X, “Aangekondigd vertrek van Open VLD”, De Standaard, 22 april 2010, 

http://wijkiezenpartijvooru.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100422_116&kanaalid=467.  
325 X, “Premier Leterme biedt ontslag van regering aan”, 22 april 2010, http://premier.fgov.be/nieuws/premier-

leterme-biedt-ontslag-van-regering-aan; X, “Vorst aanvaardt ontslag Leterme II nog niet”, De Tijd, 23 april 

2010, www.tijd.be/nieuws/binnenland/Vorst_aanvaardt_ontslag_Leterme_II_nog_niet.8907138-438.art.  
326 X, “Ontslag van de regering: persbericht van Eerste Minister Yves Leterme”, 26 april 2010, 

http://premier.fgov.be/nieuws/ontslag-van-de-regering-persbericht-van-eerste-minister-yves-leterme; X, “Koning 

aanvaardt ontslag regering”, De Tijd, 26 april 2010, 

www.tijd.be/nieuws/binnenland/Koning_aanvaardt_ontslag_regering.8908102-438.art.  
327 X, “Verkiezingen nu zeker op 13 juni”, De Standaard, 5 mei 2010, 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100505_112. 
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dient het toezicht, zowel op nationaal als op internationaal vlak, te worden versterkt en moet 

er een andere invulling worden gegeven aan de rol van de overheid
328

. 

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een commissie opgericht belast met het onderzoek naar de 

oorzaken van de financiële crisis. 

1. Het rapport van de Adviescommissie Toekomst Banken en de daaruit 

volgende Code Banken 

164. Met betrekking tot het eerste punt in de „kabinetsvisie toekomst financiële sector‟, 

namelijk dat er veranderingen dienen plaats te grijpen bij de instellingen zelf, is er in de 

bancaire sector reeds een belangrijke stap gezet. 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft reeds in november 2008 

de Adviescommissie Toekomst Banken opgericht. Deze commissie is samengesteld uit vier 

leden, waarvan één lid is aangesteld als voorzitter, met name de heer Maas. De commissie 

heeft de opdracht gekregen lessen te trekken uit de financiële crisis en aanbevelingen te doen 

om de werking van de bancaire sector te verbeteren en op die manier een stap te zetten 

richting het herstel van het vertrouwen in de sector
329

. 

 

165. Op 7 april 2009 heeft de commissie Maas haar rapport, met als titel “Naar herstel van 

vertrouwen”, bekendgemaakt. In dit rapport heeft de commissie zich beperkt tot de eigen 

verantwoordelijkheden van de banken. Op verschillende gebieden worden aanbevelingen 

gericht aan de banken met als doel het vertrouwen in de sector te herstellen. Doorheen het 

rapport pleit de commissie Maas ervoor dat de banken bij het afwegen van de belangen van de 

verschillende stakeholders het belang van de klant opnieuw centraal moeten stellen
330

.  

 

In een eerste deel betreft het aanbevelingen in verband met de rol en positie van de Raad van 

Commissarissen, van de Raad van Bestuur en van de externe accountant. Zo wordt onder 

andere aanbevolen om de bestuurders van een bank een moreel-ethische verklaring te laten 

ondertekenen, ook wel de bankiersverklaring genoemd. Daarnaast worden nog aanbevelingen 

gegeven om het niveau van risicobeheersing te verbeteren. De adviezen in het tweede deel 

                                                
328 Brief van de minister van Financiën, Kamerstukken II, 2008-2009, 32013, nr. 1, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 4. 
329 Brief van de minister van Financiën, “Kabinetsreactie code banken”, 24 november 2009, 

www.minfin.nl/dsresource?objectid=76662&type=org, 2; Rapport van de Adviescommissie Toekomst Banken, 

“Naar herstel van vertrouwen”, 7 april 2009, www.nvb.nl/scrivo/asset.php?id=290352, 7. 
330 Rapport van de Adviescommissie Toekomst Banken, “Naar herstel van vertrouwen”, 7 april 2009, 

www.nvb.nl/scrivo/asset.php?id=290352, 7. 
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hebben tot doel te komen tot een beloningsbeleid waarbij opnieuw meer aandacht wordt 

besteed aan de niet-financiële en lange termijn doelstellingen. Voor de aanbevelingen gedaan 

in deze eerste twee delen geldt het „pas toe of leg uit‟ principe. Dit betekent dat de banken 

deze aanbevelingen moeten volgen en wanneer zij deze niet volgen moeten zij uitleggen 

waarom ze dit niet doen.  

In het derde deel worden aanbevelingen gedaan om het toezicht op de banken te versterken. 

Zo wordt onder andere aanbevolen om het volledige toezichtinstrumentarium in verband met 

het marktrisico, het kredietrisico en het liquiditeitsrisico te herzien alsook de toezichthouders 

verregaande bevoegdheden toe te kennen in geval van dreigende crisissituaties. Ook worden 

aanbevelingen gedaan over welk standpunt Nederland moet innemen in de Europese debatten 

met betrekking tot de Europese toezichtstructuur en het depositogarantiestelsel. In een 

afsluitend deel worden een aantal aanbevelingen gedaan over hoe de structuur van het 

bankwezen er in de toekomst zou moeten uitzien
331

. 

 

166. Op basis van het rapport van de commissie Maas heeft de NVB de Code Banken 

opgesteld en bekendgemaakt op 9 september 2009. Deze code is de omzetting van de 

aanbevelingen van de eerste twee delen van het rapport van de commissie Maas. Alle banken 

die in het bezit zijn van een vergunning verleend op grond van de Wft moeten de bepalingen 

van deze code respecteren. De Code Banken is op 1 januari 2010 in werking getreden
332

. 

Ook is er een onafhankelijke monitoringscommissie ingericht die toezicht moet houden op de 

naleving van de Code Banken aan de hand van het „pas toe of leg uit‟ principe en jaarlijks zal 

rapporteren aan de minister van Financiën en de NVB
333

. 

 

167. In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft de nieuwe minister van 

Financiën Jan Kees de Jager aangegeven dat de Code Banken wettelijk zal worden verankerd 

via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
334

. 

                                                
331 Rapport van de Adviescommissie Toekomst Banken, “Naar herstel van vertrouwen”, 7 april 2009, 

www.nvb.nl/scrivo/asset.php?id=290352, 8-9 en 11-41. 
332

 NEDERLANDSE VERENIGING VAN BANKEN, “Code Banken”, 9 september 2009, 

www.nvb.nl/scrivo/asset.php?id=291556, 2-3. 
333 Brief van de minister van Financiën, Kamerstukken II, 2009-2010, 32013, nr. 11, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 1-2; NEDERLANDSE VERENIGING VAN BANKEN, “Code Banken”, 9 

september 2009, www.nvb.nl/scrivo/asset.php?id=291556, 3. 
334 Brief van de minister van Financiën, “Internationale stand van zaken financiële hervormingen”, 15 maart 

2010, www.minfin.nl/dsresource?objectid=79624&type=org, 2. 
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2. Wijzigingen aan het toezicht 

168. Het tweede punt in de „kabinetsvisie toekomst financiële sector‟ stelt dat het toezicht 

dient te worden versterkt. De financiële crisis heeft aangetoond dat het toezicht voornamelijk 

dient te worden versterkt op macro-prudentieel vlak. 

169. Uit het antwoord van de minister van Financiën op een aantal Kamervragen is evenwel 

gebleken dat de regering niet van plan is om met betrekking tot het macro-prudentieel toezicht 

een wetswijziging door te voeren. De minister heeft aangegeven dat DNB op basis van de 

huidige wetgeving nog voldoende ruimte heeft om het macro-prudentieel toezicht uit te 

oefenen en indien nodig verder te versterken
335

. 

 

170. Op basis van de huidige wetgeving heeft DNB een aantal stappen gezet om haar macro-

prudentiële toezichtfunctie te versterken. 

Zo heeft DNB binnen de divisie Financiële stabiliteit een nieuwe afdeling „Macro-prudentiële 

analyse‟ opgericht. Deze afdeling is belast met het vertalen van de geïdentificeerde 

systeemrisico‟s naar concrete beleidsmaatregelen om de gevolgen van deze risico‟s te 

beperken
336

. 

Daarnaast heeft DNB ook  twee wijzigingen aangebracht in de manier waarop zij toezicht 

houdt. In de eerste plaats gaat DNB meer toezicht uitoefenen vanuit een  

instellingsoverstijgend perspectief en dit omdat risico‟s meer en meer instellingsoverstijgend 

zijn. Ten tweede gaat DNB meer aandacht besteden aan de strategische en kwalitatieve 

elementen in het toezicht. Dit betekent dat er meer aandacht zal worden besteed aan het 

bedrijfsmodel en de strategie en aan de cultuur en het gedrag van de onder toezicht staande 

instellingen. Door meer aandacht te geven aan deze elementen, wil DNB mogelijke 

problemen opsporen en aanpakken vooraleer ze zichtbaar worden in de solvabiliteits- en 

liquiditeitsratio‟s
337

. 

                                                
335 Lijst van vragen en antwoorden, Kamerstukken II, 2009-2010, 32255, nr. 3, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 2. 
336 Brief van de minister van Financiën, Kamerstukken II, 2009-2010, 32013, nr. 6, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 6; DE NEDERLANDSCHE BANK, “Financiële stabiliteit: het belang van 

macro-prudentieel toezicht”, Kwartaalbericht december 2009, 

www.dnb.nl/binaries/Financiele%20stabiliteit_tcm46-227323.pdf, 24. 
337 DE NEDERLANDSCHE BANK, “Visie DNB Toezicht 2010-2014”, Amsterdam,  2010, 

www.dnb.nl/binaries/Visie%20DNB%20Toezicht%202010-2014_tcm46-230507.pdf, 20-22. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
http://www.dnb.nl/binaries/Financiele%20stabiliteit_tcm46-227323.pdf
http://www.dnb.nl/binaries/Visie%20DNB%20Toezicht%202010-2014_tcm46-230507.pdf
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3. Het crisismanagement 

171. Overeenkomstig het derde punt van de „kabinetsvisie toekomst financiële sector‟ dient er 

een andere invulling te worden gegeven aan de rol van de overheid. Dit punt heeft betrekking 

op de versterking van het crisismanagement. 

 

172. In de voortgangsbrief van 15 december 2009 geeft de minister van Financiën aan dat 

“het raamwerk van crisismanagement moet worden versterkt met betrekking tot de tijdigheid, 

de transparantie en de voorspelbaarheid van maatregelen”
 338

.  

Om dit te realiseren wordt er in de voortgangsbrief gedacht om te werken met een 

interventieladder die een onderscheid maakt tussen vijf fases. Een eerste fase betreft het 

reguliere toezicht. Dit is de fase waarin de instellingen zich bevinden als alles goed gaat. 

Wanneer er met betrekking tot één of meerdere indicatoren twijfels ontstaan, dan zal de 

toezichthouder een verscherpt toezicht uitoefenen op de desbetreffende instelling (tweede 

fase). In deze fase zal de toezichthouder de instelling verzoeken om de problemen op te 

lossen. Indien een instelling zich in de derde fase bevindt, zal de toezichthouder die instelling 

verplichten om in te grijpen. Een instelling bevindt zich in deze derde fase wanneer zij kampt 

met problemen die van die aard zijn dat wanneer de instelling niet onmiddellijk ingrijpt dit 

een negatieve invloed kan hebben op de liquiditeits- en solvabiliteitsratio‟s. In de vierde fase 

gaat het om de situatie waar de problemen een direct gevaar betekenen voor de liquiditeit en 

solvabiliteit van de instelling. Dit betekent dat de belangen van derden en/of de financiële 

stabiliteit in zijn geheel in gevaar komen. Dit is het signaal voor de toezichthouder om in te 

grijpen bij de instelling. Wanneer de ingrepen van de toezichthouder geen nut meer hebben 

voor de instelling, zal die toezichthouder de noodregeling of het faillissement aanvragen 

(vijfde fase)
339

. 

 

173. Om het crisismanagement te versterken moeten ook de bevoegdheden van de 

toezichthouder en de overheid worden uitgebreid. Op die manier zouden zij beslissingen 

moeten kunnen nemen met betrekking tot financiële instellingen die in nood verkeren zonder 

                                                
338 Brief van de minister van Financiën, Kamerstukken II, 2009-2010, 32013, nr. 6, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 12.  
339 Brief van de minister van Financiën, Kamerstukken II, 2009-2010, 32013, nr. 6, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 13. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
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daarbij de tussenkomst te moeten dulden van de aandeelhouders. De tussenkomst van de 

aandeelhouders kan namelijk beslissingen vertragen of blokkeren
340

.  

De toezichthouder en de overheid zouden onder andere de bevoegdheid moeten verkrijgen om 

een financiële instelling in nood te dwingen activa of passiva over te dragen. Verder zouden 

zij de mogelijkheid moeten hebben om een bestuurder te vervangen die een oplossing voor de 

problemen in de weg staat. Ook wordt gedacht aan het ontwikkelen van een nieuw instrument, 

met name de verplicht converteerbare lening. Deze lening zou automatisch worden omgezet 

in aandelen wanneer één van de op voorhand gedefinieerde situaties zich voordoet, 

bijvoorbeeld wanneer het kapitaal van een instelling, die dient als buffer, onder een bepaalde 

grens komt te liggen. Deze omzetting heeft aldus tot gevolg dat enerzijds het vreemd 

vermogen zal afnemen en anderzijds het eigen vermogen zal toenemen. Deze omzetting zal er 

dus voor zorgen dat de kans dat de overheid moet bijspringen aanzienlijk afneemt
341

. 

 

174. In zijn brief van 15 maart 2010 geeft de minister van Financiën aan dat er wordt gewerkt 

aan de versterking van het crisismanagement aan de hand van de gedachten die worden 

geformuleerd in de voortgangsbrief van 15 december 2009. Het is de bedoeling dat een groot 

deel van de hervormingen worden opgenomen in het tweede wijzigingsvoorstel van de Wft, 

die normaal in het begin van 2011 naar de Kamer zou worden gestuurd. Het eerste 

wijzigingsvoorstel, de „Wijzigingswet financiële markten 2010‟, is immers reeds aanhangig 

bij de Kamer. Dit wetsvoorstel brengt voornamelijk wijzigingen van technische aard aan in 

een aantal wetten die betrekking hebben op de financiële markten
342

. 

4. De Tijdelijke Commissie Onderzoek Financieel Stelsel 

175. Op 23 juni 2009 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een Parlementair onderzoek 

naar de ontwikkelingen en incidenten in het financieel stelsel. Om dit onderzoek te voeren, 

wordt er beslist om een onderzoekscommissie op te richten, meer bepaald de „Tijdelijke 

Commissie Onderzoek Financieel Stelsel‟. 

                                                
340 DNB Jaarverslag 2009, www.dnb.nl, 32-33; Brief van de minister van Financiën, Kamerstukken II, 2009-

2010, 32013, nr. 6, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 12. 
341 DNB Jaarverslag 2009, www.dnb.be, 33; Brief van de minister van Financiën, Kamerstukken II, 2008-2009, 

32013, nr. 1, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 36-37; Brief van de minister van Financiën, 

Kamerstukken II, 2009-2010, 32013, nr. 6, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 14-15. 
342 Brief van de minister van Financiën, “Internationale stand van zaken financiële hervormingen”, 15 maart 

2010, www.minfin.nl/dsresource?objectid=79624&type=org, 1 en 3-4; Memorie van Toelichting, Kamerstukken 

II, 2008-2009, 32036, nr. 3, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 1-2. 
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De dag erna heeft reeds de eerste vergadering van deze commissie plaatsgevonden. Op deze 

vergadering zijn onder de acht leden van deze commissie de heer de Wit aangeduid als 

voorzitter en de heer Schinkelshoek als ondervoorzitter
343

. 

 

176. Het onderzoek waarmee de commissie de Wit wordt belast heeft als doel “een bijdrage 

te leveren aan het adequaat laten functioneren van het financieel stelsel in het algemeen en in 

Nederland in het bijzonder”
344

.  

Om dit doel te bereiken wordt het onderzoek opgedeeld in twee delen. In een eerste deel zal 

eerst worden onderzocht welke de oorzaken zijn van de financiële crisis. Daarna staan er 

zowel besloten gesprekken als openbare hoorzittingen op het programma met verschillende 

betrokkenen zoals bankiers en toezichthouders. Op basis van de uit dit onderzoek 

voortvloeiende bevindingen kunnen dan aanbevelingen worden gegeven over hoe het 

financieel stelsel kan worden verbeterd. In een tweede deel zal de commissie een oordeel 

vellen over de maatregelen die de regering heeft genomen om een antwoord te bieden op de 

problemen in de financiële sector in de periode na 22 september 2008
345

. 

 

Met betrekking tot het eerste deel van het onderzoek zijn op 4 februari 2010 de openbare 

hoorzittingen afgerond. Tijdens deze hoorzittingen, die drie weken hebben geduurd, zijn 39 

mensen ondervraagd. Doorheen deze hoorzittingen is voornamelijk gebleken dat het 

eigenbelang van de ondervraagde personen de bovenhand heeft gehaald. Zij hebben van de 

hoorzittingen gebruik gemaakt om een ander als schuldige aan te wijzen en zichzelf op die 

manier uit de wind te zetten. In welke mate het onderzoek hierdoor is beïnvloed, valt af te 

wachten. Het rapport in verband met dit eerste deel zal door de commissie de Wit worden 

bekendgemaakt op 10 mei 2010. De planning van het tweede deel zal door de nieuwe Tweede 

Kamer worden vastgesteld na de verkiezingen van 9 juni 2010
346

. 

                                                
343 Persbericht van de Tweede Kamer, “Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek Financieel Stelsel”, 

www.tweedeKamer.nl/nieuws/persberichten/Tijdelijke_Commissie_Parlementair_Onderzoek_Financieel_Stelsel

.jsp (consultatie 22 april 2010); Persbericht van de Tweede Kamer, “Tijdelijke Commissie Parlementair 

Onderzoek Financieel Stelsel kiest voorzitter en ondervoorzitter”, 
www.tweedeKamer.nl/nieuws/persberichten/tijdelijke_commissie_Parlementair_onderzoek_financieel_stelsel_k

iest_voorzitter_en_ondervoorzitter.jsp (consultatie 22 april 2010). 
344 Brief van het presidium, Kamerstukken II, 2008-2009, 31980, nr. 1, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 

5. 
345 Brief van het presidium, Kamerstukken II, 2008-2009, 31980, nr. 1, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 

4-5 en 8. 
346 Zie www.tweedekamer.nl/Kamerleden/commissies/tcofs/index.jsp (consultatie 22 april 2010); X, “Zes vragen 

over de commissie-De Wit”, NRC Handelsblad, 4 februari 2010, 

www.nrc.nl/economie/crisiscommissie/article2475570.ece/Zes_vragen_over_de_commissie-De_Wit.  
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5. Val van de regering Balkenende IV 

177. In de nacht van 19 op 20 februari heeft de PvdA beslist om uit de regering Balkenende 

IV te stappen. De PvdA heeft het vertrouwen in de regering opgezegd omdat zij zich wil 

houden aan hetgeen overeengekomen is bij aanvang van de regering, namelijk het verblijf van 

Nederlandse troepen in Afghanistan niet te verlengen. Nu blijkt echter dat de twee andere 

regeringspartijen CDA en ChristenUnie het verblijf van de Nederlandse militairen in Uruzgan 

toch wil verlengen. De PvdA ziet dit niet zitten en trekt de stekker uit het kabinet Balkenende 

IV
347

. 

 

Bijgevolg heeft premier Jan Peter Balkenende op 20 februari 2010 het ontslag van de 

ministers en staatssecretarissen van de PvdA aangeboden aan Koningin Beatrix. Op 23 

februari 2010 heeft de Koningin dit ontslag aanvaard. Deze ontslagen leden zijn vervangen 

door ministers van de CDA en de ChristenUnie. De Koningin heeft de premier ook gevraagd 

ervoor te zorgen dat er nieuwe verkiezingen kunnen plaatsvinden op 9 juni 2010
348

. 

 

Op 11 maart 2010 heeft de Tweede Kamer de lijst met controversiële onderwerpen 

vastgesteld. Dit betekent dat er over deze onderwerpen niet meer zal worden beslist vóór er 

een nieuw kabinet is gevormd. Op deze lijst staat ook de Wijzigingswet financiële markten 

2010 waardoor het onzeker is wanneer dit wijzigingsvoorstel in werking zal treden
349

. 

 

Door de val van de regering heeft de PvdA haar slag wel thuis gehaald want een 

ontslagnemend kabinet kan niet beslissen over de verlenging van de missie waardoor de 

Nederlandse militairen eind 2010 naar Nederland terugkeren
350

. 

Afdeling 4. Conclusie 

178. Zowel op het Europese als op het nationale niveau zijn er in de nasleep van de financiële 

crisis veranderingen aangebracht aan het financieel toezicht. Ook zijn er zowel op Europees 

                                                
347 X, “Kabinet struikelt over Uruzgan”, NRC Handelsblad, 20 februari 2010, 
www.nrc.nl/nieuwsthema/val_kabinet/article2487949.ece/Kabinet_struikelt_over_Uruzgan.  
348 X, “Verkiezingen Tweede Kamer op 9 juni”, NRC Handelsblad, 23 februari 2010, 

www.nrc.nl/binnenland/article2490471.ece/Verkiezingen_Tweede_Kamer_op_9_juni.  
349 Lijst van controversiële onderwerpen, Kamerstukken II, 2009-2010, 32333, nr. 20, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 16; Persbericht van de Tweede Kamer, “Aanpassingslijst controversiële 

onderwerpen”, www.tweedeKamer.nl/nieuws/persberichten/Aanpassing_lijst_controversiele_onderwerpen.jsp#0 

(consultatie 27 april 2010). 
350 X, “Geen nieuwe Nederlandse missie in Afghanistan”, De Standaard, 21 februari 2010, 

www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100221_004.  
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niveau als in België en Nederland werkgroepen geïnstalleerd om de oorzaken van de 

financiële crisis te onderzoeken en aanbevelingen te doen over de wijze waarop het financieel 

systeem zou moeten worden versterkt. Opvallend daarbij is dat de rapporten van deze 

werkgroepen op Europees niveau en in België reeds beschikbaar zijn gesteld voor halfweg 

2009, terwijl op dat moment in Nederland de desbetreffende werkgroep nog maar pas is 

geïnstalleerd.  

 

179. De aanbevelingen van deze werkgroepen zijn voornamelijk gericht op de versterking van 

het macro-prudentieel toezicht. 

Om dit te realiseren heeft de Europese Commissie, in navolging van de aanbevelingen van de 

werkgroep de Larosière, in zijn wetsvoorstel voorzien in de oprichting van een specifiek 

orgaan voor het macro-prudentieel toezicht, met name de ESRB. Ook in België wordt ervoor 

geopteerd om daarvoor een afzonderlijk orgaan op te richten, met name het CSRSFI. Er dient 

wel opgemerkt te worden dat dit orgaan slechts wordt opgericht als overgangsfase. Van zodra 

dit mogelijk is en ten laatste op 31 december 2010 zal in België worden overgestapt naar het 

twin peaks-model. In Nederland daarentegen wordt niet voorzien in de oprichting van een 

afzonderlijk orgaan voor macro-prudentieel toezicht. De regering vindt het zelfs niet nodig 

om op wetgevend vlak daaromtrent in te grijpen, want zij is van mening dat DNB op basis 

van de bestaande wetgeving nog voldoende mogelijkheden heeft om het macro-prudentieel 

toezicht uit te oefenen en indien nodig verder te versterken. DNB heeft dan ook zelf een 

aantal wijzigingen doorgevoerd aan de wijze waarop zij toezicht uitoefent om zo tot een beter 

macro-prudentieel toezicht te komen. 

 

180. Met betrekking tot de financiële toezichtarchitectuur wordt er op Europees niveau voor 

gekozen de rol van de nationale toezichthouders te behouden en de bestaande Europese 

samenwerkingsorganen te versterken. Het rapport van de werkgroep de Larosière heeft echter 

ook de mogelijkheid opengelaten om, wanneer de voorgestelde hervorming niet de gewenste 

resultaten oplevert, over te schakelen naar een systeem met twee Autoriteiten. 

In België wordt er aldus voor geopteerd het bestaande financieel toezichtmodel om te vormen 

tot een twin peaks-model. Daarmee volgt België de internationale trend, want ook in 

Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Duitsland, Ierland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk ligt 

de mogelijkheid om over te stappen op een twin peaks-model op tafel
351

. In Nederland 

                                                
351DE NEDERLANDSCHE BANK, “In het spoor van de crisis. Achtergronden bij de financiële crisis.”, Amsterdam, 

2010, www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-

http://www.dnb.nl/binaries/In%20het%20spoor%20van%20de%20crisis%20-%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf
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daarentegen is er in de nasleep van de financiële crisis geen sprake om over te schakelen naar 

een ander financieel toezichtmodel. Zij hanteren dan ook reeds het model waarvoor er in 

steeds meer landen interesse bestaat, met name het twin peaks-model waarbij het micro- en 

macro-prudentieel toezicht onder de verantwoordelijkheid valt van de centrale bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
%20DNB%20maart%202010_tcm46-230653.pdf, 60; DE NEDERLANDSCHE BANK, “Visie DNB Toezicht 2010-

2014”, Amsterdam,  2010, www.dnb.nl/binaries/Visie%20DNB%20Toezicht%202010-2014_tcm46-230507.pdf, 

18; Rapport van de Algemene Rekenkamer, “Het systeem van toezicht op de stabiliteit van de financiële 

markten; Verkenning”, Kamerstukken II, 2009-2010, 32255, nr. 2, https://zoek.officielebekendmakingen.nl, 20. 
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Algemeen besluit 

181. De verantwoordelijkheid voor het financieel toezicht in Europa bevindt zich op nationaal 

niveau, waarbij ieder land een eigen toezichtsysteem heeft ingericht. In hoofdzaak kunnen er 

drie structuren worden onderscheiden: de sectorale, de functionele en de geïntegreerde 

structuur. In het eerste hoofdstuk zijn de voor- en nadelen van elk van deze toezichtmodellen 

beschreven. Gezien het feit dat elk toezichtmodel zowel voor- als nadelen heeft, kan er geen 

van deze modellen worden bestempeld als het beste model om financieel toezicht uit te 

oefenen. 

 

Toch kan er opgemerkt worden dat in de periode dat België en Nederland hun financieel 

toezichtmodel hebben hervormd er een trend was in Europa om de sectorale structuur om te 

vormen tot een geïntegreerde structuur om tegemoet te komen aan de ontwikkelingen in de 

financiële sector. 

België heeft deze trend gevolgd door de CBFA als geïntegreerde toezichthouder op 1 januari 

2004 in werking te laten treden. De NBB blijft belast met het systeemtoezicht. Nederland 

heeft er ook voor geopteerd om het bestaande financiële toezichtsysteem meer te integreren, 

maar heeft daarbij gekozen voor een ander financieel toezichtmodel dat nog niet werd 

gebruikt in Europa. Zij heeft met name gekozen voor een twin peaks-model waarbij DNB 

instaat voor het systeemtoezicht en het prudentieel toezicht en de AFM instaat voor het 

gedragstoezicht. 

 

182. Hoewel België en Nederland een verschillend toezichtsysteem hanteren, is er weinig 

verschil in de manier waarop toezicht wordt uitgeoefend op de kredietinstellingen. Dit is 

voornamelijk het gevolg van het feit dat de wetgeving in beide landen de implementatie is van 

Europese richtlijnen. 

Het belangrijkste verschil tussen België en Nederland in het uitoefenen van toezicht situeert 

zich bijgevolg hoofdzakelijk op het vlak van het gehanteerde toezichtmodel. Naast het feit dat 

er in Nederland twee autoriteiten zijn en in ons land maar één, is het belangrijkste verschil 

tussen beide toezichtsystemen dat in Nederland het volledige prudentiële toezicht tot de 

bevoegdheid van de centrale bank behoort, terwijl dit in België is opgesplitst tussen de CBFA 

en de centrale bank. 
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183. In de nasleep van de financiële crisis zijn er in vele landen vragen gesteld bij het 

uitgeoefende toezicht op de financiële sector en het daarbij gehanteerde financiële 

toezichtmodel.  

Op het Europese niveau zijn er veranderingen op til. De wetgevende voorstellen, gebaseerd op 

de aanbevelingen van de werkgroep de Larosière, zijn reeds ter goedkeuring voorgelegd aan 

het Europees Parlement. Deze voorstellen voorzien in de oprichting van een specifiek orgaan 

voor het macro-prudentieel toezicht, met name de ESRB en voorzien in de oprichting van een 

ESFT op het micro-prudentieel niveau. Ook in België voorzien de veranderingen die voor de 

deur staan in de oprichting van een specifiek orgaan voor het macro-prudentieel toezicht, met 

name het CSRSFI. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat dit orgaan slechts wordt 

opgericht als overgangsfase. Het is de bedoeling om ten laatste tegen 1 januari 2011 over te 

schakelen op het twin peaks-model. In Nederland daarentegen wordt niet voorzien in de 

oprichting van een afzonderlijk orgaan voor macro-prudentieel toezicht. Daar heeft DNB zelf 

een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de wijze waarop zij toezicht uitoefent om zo tot een 

beter macro-prudentieel toezicht te komen. 

 

België heeft met haar keuze voor het twin peaks-model opnieuw de trend gevolgd die in 

Europa aan de gang is, want ook verschillende andere landen hebben de intentie om hun 

financieel toezichtmodel om te vormen tot een twin peaks-model. Nederland heeft hanteert dit 

model reeds sinds eind 2004. Maar waar Nederland met haar keuze voor het twin peaks-

model eind 2004 nog alleen stond in Europa, zijn de geïnteresseerde landen na de financiële 

crisis niet meer op één hand te tellen. 
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