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Van betalen naar bepalen

Over budgettaire onafhankelijkheid  
in het bankentoezicht

Adrienne de Moor-van Vugt1

Hoofdstuk I
AANLEIDING EN ACHTERGROND

Deze bijdrage gaat over de budgettaire onafhankelijkheid van De Nederlandsche 
Bank (DNB) als bankentoezichthouder. Als lid van de kernredactie van SEW en 
opvolgend hoofdredacteur was het oor mij niet moeilijk om een onderwerp te vin-
den voor een bijdrage. De ‘kern’, zoals Jacques de dagelijkse redactie huiselijk 
noemt, vergadert maandelijks telefonisch over aangeleverde artikelen en onder-
werpen die uitstaan. Tijdens die besprekingen valt op dat Jacques een zeer brede 
belangstelling heeft. Zijn eigen gebied, het mededingingsrecht, kan natuurlijk zeer 
op zijn aandacht rekenen, maar artikelen die gaan over toezicht in het algemeen 
en vraagstukken rond onafhankelijkheid vindt hij over het algemeen ook erg inte-
ressant en nuttig. Mijn aanvankelijk plan was om iets te schrijven over de institu-
tionele opzet van de ACM en de onafhankelijkheidsdiscussie die in Nederland 
woedt. Bij de research daarvoor bleek dat de onafhankelijkheidsdiscussie ook werd 
en moet worden gevoerd in de wereld van het 7nanciële toezicht. De aanleiding 
om daar beter naar te kijken vond ik in een brief van de Nederlandse Vereniging 
van Banken (NVB), die zij stuurde naar aanleiding van de internetconsultatie over 
de wijziging van de Wet bekostiging 7nancieel toezicht. De voorgestelde wijziging 
houdt in dat het toezicht vanaf 2015 volledig door de markt moet worden betaald. 
Deze maatregel gaf de NVB de reactie in, dat dan de markt ook veel meer zeggen-
schap zou moeten krijgen over de besteding van die gelden, bij voorbeeld door 
invoering van het recht om de begroting goed te keuren. Het zal u meteen duidelijk 
zijn, dat hieraan risico’s voor het toezicht zijn verbonden. Jacques’ belangstelling 
voor begrotingen indachtig ben ik in de materie gedoken. Deze bijdrage is een 
korte, explorerende studie naar de positie van DNB als het gaat om budgettaire 
onafhankelijkheid.

1 Adrienne de Moor-van Vugt is hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam en tevens verbonden 
aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij is daarnaast hoofdredacteur van SEW, Tijdschrift voor Europees en 
Economisch recht. Deze bijdrage werd op 15 juni 2014 afgesloten.
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Hoofdstuk II
HET BELANG VAN BUDGETTAIRE ONAFHANKELIJKHEID

In de nasleep van de 7nanciële crisis is er meermalen op gewezen dat het toezicht 
in veel gevallen was te kort geschoten. Dit is voor een deel wel geweten aan regu-
latory capture. Hoewel er verschillende de7nities worden gegeven van dit fenomeen, 
komt het erop neer dat de toezichthouder langzamerhand ingekapseld raakt in het 
denken van de markt waarop hij toezicht houdt2. Om dit te voorkomen worden 
verschillende maatregelen genomen, die alle erop gericht zijn een zodanige ‘gover-
nance’ structuur te bereiken, dat de toezichthouder onafhankelijk kan werken ten 
opzichte van de markt en van de politiek.
Een belangrijk onderdeel van die governance structuur is ook budgettaire onaf-
hankelijkheid. Daarmee wordt bedoeld dat de toezichthouder voor de 7nanciering 
van zijn werkzaamheden niet afhankelijk is van de luimen van markt of politiek. 
Of dat voldoende gewaarborgd is, wordt veelal bekeken aan de hand van een aan-
tal aandachtspunten3. Deze punten hebben betrekking op de bron van inkomsten 
(markt, overheid of mix), de wijze van bepalen van hef7ngen en tarieven voor de 
markt, de omvang van het budget (voldoende voor effectief toezicht), de wijze van 
vaststelling van de begroting, de invloed op de besteding van de gelden en de ver-
antwoording daarvan. Ik licht dit als volgt toe.
Op de eerste plaats is dat de bron van de fondsen die de toezichthouder nodig heeft. 
Het geld kan uit de markt komen, of uit de overheidsbegroting, of het kan een mix 
van bronnen zijn. Het budget moet zeker zijn in die zin dat vooraf duidelijkheid 
bestaat over de componenten die zorgen voor de 7nanciering. Als de 7nanciering 
uit de markt komt, moeten de hef7ngen of tarieven worden bepaald door de toe-
zichthouder zelf in samenspraak met de regering. Als de 7nanciering uit het over-
heidsbudget komt, moeten de voorstellen voor de begroting van de toezichthouder 
zelf komen, en gebaseerd zijn op objectieve criteria, die gerelateerd zijn aan de 
ontwikkelingen in de markt waarop toezicht wordt gehouden. De FSB raadt aan 
de 7nanciering via de markt te laten lopen, om onverwachte schommelingen als 
gevolg van kortingen op de overheidsuitgaven te voor komen4. Van belang is ver-

2 Zie bv. Effectief Toezicht, Toespraak gehouden door Theodor Kockelkoren, bestuurslid AFM, op het Banking & 
Finance Risk congres d.d. 6 november 2012 op de universiteit Nijenrode, die spreekt over ‘verkleving’: “Verkleving 
is het fenomeen dat een toezichthouder langzamerhand de wereld door de ogen gaat zien van de populatie waar 
hij toezicht op houdt.” te vinden op www.afm.nl/~/media/Files/lezingen/2012/tk-effectief-toezicht.ashx. Anderen 
zien het meer als een bewuste actie van de markt: “Regulatory Capture is the result or process by which regulation, 
in law or application, is consistently or repeatedly directed away from the public interest and toward the interests 
of the regulated industry, by the intent and action of the industry itself.” Zie de “Introduction” van 
D. Carpenter/D. Moss (eds.), Preventing Regulatory Capture: Special Interest In!uence and How to Limit It, 
p.  6. Te vinden op www.tobinproject.org/research-inquiry/government-markets/featured-inquiry-preventing-
capture (beide url’s laatst geraadpleegd op 1 mei 2014).

3 Zie bv. M. Quintyn and M.W. Taylor, “Should 7nancial sector regulators be independent?”, Economic Issues, 
Vol. 32. International Monetary Fund, 2004.

4 Zie de aanbevelingen van de Financial Stability Board (FSB), Intensity and Effectiveness of SIFI Supervision 
Recommendations for enhanced supervision, 2  November 2010, www.financialstabilityboard.org/
publications/r_101101.pdf (laatst geraadpleegd 3 mei 2014).
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der dat markt noch overheid het budget kan beïnvloeden als de wijze waarop het 
toezicht wordt uitgevoerd niet bevalt5.
Een volgende punt is dat het budget voldoende groot moet zijn om de aan de toe-
zichthouder opgedragen taken te vervullen6. Budgettaire taakstellingen of af-
drachtplichten aan de overheidsbegroting passen niet bij onafhankelijkheid, omdat 
daarmee niet alleen de bestedingsvrijheid, maar ook de intensiteit van het toezicht 
kan worden beïnvloed7. Het is juist noodzakelijk dat reserves kunnen worden 
opgebouwd voor tijden waarin het toezicht intensiever moet worden8.
Dat brengt ons op het volgende punt: markt noch overheid zou bemoeienis moeten 
hebben met de besteding van de gelden. Dit betekent dat goedkeuring van de be-
groting vooraf moet worden vermeden, en dat eventuele inspraak van de markt in 
de besteding van de gelden niet mag ontaarden in directe invloed daarop. De toe-
zichthouder moet zelf kunnen beslissen hoeveel personeel waarvoor wordt inge-
zet9.
Om na te gaan in hoeverre de voorstellen voor bekostiging van het 7nanciële toe-
zicht door de markt in overeenstemming te brengen zijn met de eis van budget-
taire onafhankelijkheid, wordt eerst bezien wat het Europese kader is. Daarbij 
wordt – gelet op het doel van de bijdrage – de focus gelegd bij het bankentoezicht. 
Vervolgens wordt ingegaan op de Wet bekostiging 7nancieel toezicht, de voorstel-
len tot aanpassing en de gevolgen ervan voor de positie van DNB. Tot slot volgt 
een korte evaluatie.

Hoofdstuk III
HET EUROPESE KADER VOOR BEKOSTIGING VAN HET 

BANKENTOEZICHT

In dit hoofdstuk bespreek ik drie regelingen die van belang zijn voor de wijze van 
bekostiging van het bankentoezicht: de Core Principles van het Basel Comité, de 
regeling voor de Europese Centrale Bank (ECB) en voor de Europese Bankautori-
teit (EBA).

Afdeling 1
De Core Principles

Het Basel Comité heeft in 2012 de (revised) Core Principles for Effective Banking 
Supervision gepubliceerd10. Dit zijn minimumeisen voor goed toezicht op banken 
en ze worden gebruikt als benchmark voor de beoordeling van de kwaliteit van 
het bankentoezicht in de verschillende landen. Ook het Internationaal Monetair 

5 Zie de aanbevelingen van de FSB.
6 L.G. Baxter, Understanding Regulatory Capture: An Academic Perspective from the United States, 2012 en de 

aanbeveling van de FSB.
7 Zo ook de aanbevelingen van de FSB.
8 Zie ook de aanbeveling van de FSB.
9 Zo ook de aanbeveling van de FSB, zie hiervoor.
10 Te vinden op www.bis.org/publ/bcbs230.pdf, laatst geraadpleegd 30 april 2014.
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Fonds (IMF) en de Wereldbank hanteren deze minimumcriteria11. De eerste dertien 
criteria zijn gewijd aan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
bankentoezichthouders. Ieder van die criteria omvat in feite een set aan minimum-
eisen. De tweede set wordt gevormd door negen subeisen, verdeeld over vier hoofd-
punten. Het gaat in de eerste plaats om onafhankelijkheid van de toezichthouder 
en om accountability, d.w.z. verantwoordelijkheid en het aEeggen van verantwoor-
ding. Verder moet worden gezorgd voor adequate rechtsbescherming van de toe-
zichthouder tegen claims wegens falend toezicht. Het voor ons belangrijkste hoofd-
punt is dat van voldoende 7nanciering van de activiteiten van de toezichthouder:

“The supervisor has adequate resources for the conduct of effective 
supervision and oversight. It is "nanced in a manner that does not undermine 
its autonomy or operational independence.”#$

Dit onderdeel wordt vrij gedetailleerd uitgewerkt, althans wat de componenten 
van het budget betreft. Het gaat om een zodanig budget dat competent personeel 
in voldoende omvang kan worden aangetrokken en dat er een voldoende groot 
budget is voor het inhuren van experts, voor technologie en voor een reisbudget 
(m.n. van belang voor de supervisory colleges). De Core Principles vermelden niet 
waar dat budget vandaan moet komen (overheid of markt). De besteding van een 
eenmaal toegekend budget moet wel vrij zijn van bemoeienis van overheid en markt:

“There is no government or industry interference that compromises the 
operational independence of the supervisor.”#%

Dit criterium valt ook af te leiden uit de eis dat de toezichthouder bij het alloceren 
van gelden rekening houdt met risicopro7elen en systeemrelevantie van de banken 
die zij onder toezicht hebben.

Afdeling 2
De ECB

Het VWEU kent enkele bepalingen over de onafhankelijkheid van de ECB en de 
nationale centrale banken. Artikel 130 bepaalt dat de ECB, noch de nationale cen-
trale banken instructies mogen vragen aan dan wel mogen aanvaarden van instel-
lingen, organen of instanties van de Unie, van regeringen van lidstaten of van enig 
ander orgaan. Artikel 282, lid 3 VWEU bepaalt vervolgens dat de ECB rechtsper-
soonlijkheid heeft en dat zij onafhankelijk is, zowel bij de uitoefening van haar 
bevoegdheden als met betrekking tot het beheer van haar 7nanciële middelen. Over 
het 7nanciële statuut van de nationale centrale banken is in het Verdrag niets ge-
regeld. Uit dit samenstel van bepalingen valt af te leiden dat de taken als centrale 
bank in volledige zelfstandigheid en onafhankelijkheid moeten worden uitgeoefend. 
En daar hoort ook budgettaire onafhankelijkheid bij.

11 Core Principles for Effective Banking Supervision, p. 1.
12 Core Principles for Effective Banking Supervision, p. 23.
13 Core Principles for Effective Banking Supervision, p. 22.
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In het nieuwe Single Supervisory Mechanism (SSM), dat eind 2014 in werking 
treedt, krijgt de ECB een belangrijke rol als bankentoezichthouder14. Hierna zal de 
Nederlandse aanduiding Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) worden 
gebruikt. Aan de ECB worden speci7eke toezichttaken opgedragen die de EU van 
cruciaal belang acht voor een coherente en doeltreffende tenuitvoerlegging van het 
Uniebeleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, terwijl 
de nationale autoriteiten met de overige taken belast blijven15. Het gaat daarbij 
vooralsnog om het toezicht op de SIFI’s, de grote systeemrelevante banken en de 
banken die steun nodig hadden. In een later stadium zal de ECB het ex ante toe-
zicht op alle banken overnemen. De GTM-Verordening voorziet in een strikte 
scheiding tussen de monetaire en de toezichtstaak16. Het is daarom interessant te 
bekijken hoe de taken van de ECB op dit terrein zullen worden ge7nancierd.
De toezichttaken omvatten ex ante toezicht (zoals vergunningverlening, art. 14 
GTM-Verordening) en ex post toezicht (zoals het opleggen van boetes, art. 18 
GTM-Verordening). De verordening eist dat de ECB haar toezichttaken volledig 
onafhankelijk uitoefent, en wijst “ongepaste politieke beïnvloeding en […] bemoei-
enis vanuit het bedrijfsleven, waardoor haar operationele onafhankelijkheid zou 
worden aangetast” af17.
In dat kader moet de ECB over voldoende middelen kunnen beschikken.

“Bij de verwerving van deze middelen moet ervoor worden gezorgd dat de 
ECB onafhankelijk blijft, dat wil zeggen niet op ongepaste wijze door 
nationale bevoegde autoriteiten en marktdeelnemers wordt beïnvloed”#&.

Daarom worden de kosten van het toezicht ge7nancierd uit jaarlijkse vergoedingen 
die aan de in deelnemende lidstaten gevestigde kredietinstellingen worden gevraagd. 
Die vergoeding dekt de uitgaven voor alle toezichtstaken op basis van het GTM, 
ook die met betrekking tot het opleggen van sancties (art. 30 io art. 4 GTM-Ver-
ordening). De ECB stelt de tarieven vast na publieksraadplegingen, en na een ana-
lyse van de potentiële gerelateerde kosten en baten19. Ze pleegt overleg met de 
nationale bevoegde autoriteit alvorens een besluit te nemen over het de7nitieve 
niveau van de vergoeding, aldus artikel 30. Dit heeft ten doel ervoor te zorgen dat 
het toezicht voor alle betrokken kredietinstellingen en bijkantoren kostenef7ciënt 
en redelijk blijft. Artikel 137 van de GTM-Kaderverordening van de ECB bepaalt 
verder dat de opbrengsten uit sancties (boetes en dwangsommen) die door de ECB 

14 Op basis van art. 127, lid 6 VWEU heeft de raad ter zake een verordening aangenomen: Verordening (EU) 
nr. 1024/2013 van de raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank speci7eke taken worden 
opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (hierna: GTM-
Verordening). Zie hierover B.  van Riel en M.G.  Bos, “Versterking van de EMU: in hoeverre ook 
soevereiniteitsoverdracht?”, SEW 2014, aE. 4, p. 179-190 (SEW 2014, 62). Zie ook W.H. Bovenschen LL.M, 
mr. K. Holtring, dr. G.J.S. ter Kuile LL.M en mr. L. Wissink, “Europees bankentoezicht (SSM). Juridische en 
praktische perspectieven”, NTER 2013, aE. 10, p. 364-373.

15 Punt 15 van de considerans van de GTM-Verordening.
16 Punt 65 considerans en art. 25 Vo.
17 Punt 75 considerans en art. 19 GTM-Verordening.
18 Punt 77 considerans.
19 De ECB is in mei 2014 de eerste raadpleging gestart met betrekking tot de ontwerp-verordening van de Europese 

Centrale Bank betreffende een vergoeding voor toezicht. Zie https://www.ecb.europa.eu/ssm/consultations/html/
fees.nl.html (laatst geraadpleegd 15 juni 2014).
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zijn opgelegd op basis van artikel 18, lid 1 en lid 7 van de GTM-Verordening, ei-
gendom zijn van de ECB20.
Op grond van artikel 20 van de GTM-Verordening is de ECB verantwoordings-
plichtig tegenover het Europees parlement en de raad. De verantwoordingsplicht 
houdt verder in dat jaarlijks een verslag wordt ingediend bij het Europees Parle-
ment (EP), bij de raad, bij de Commissie en bij de Eurogroep over de uitvoering 
van de haar bij deze verordening opgedragen taken, met informatie over de voor-
genomen ontwikkeling van de structuur en het bedrag van de vastgestelde vergoe-
ding voor toezicht. De ECB dient de vragen van het EP te beantwoorden en kan 
ook worden uitgenodigd in een vertrouwelijk overleg het toezicht te bespreken. 
Het verslag wordt ook toegezonden aan de nationale parlementen die op hun beurt 
gemotiveerde opmerkingen over dat verslag tot de ECB kunnen richten (art. 21). 
Uit de opzet van deze verantwoordingsplicht blijkt dat de ECB rechtstreeks ver-
antwoording aEegt aan het EP, zonder tussenkomst van de raad, de Commissie of 
de Eurogroep. Laatstgenoemden worden weliswaar geïnformeerd, maar kunnen 
geen invloed uitoefenen op de besteding van de gelden. Het EP kan dat ten dele 
wel, maar heeft geen budgetrecht in dit verband.
Dit arrangement biedt de ECB een behoorlijke mate van onafhankelijkheid bij het 
bepalen van het budget en de besteding ervan. De verwerving van de fondsen, via 
de markt, is een kwetsbaar punt, aangezien de onder toezicht staande 7nanciële 
instellingen ongetwijfeld zeggenschap zullen opeisen over de intensiteit van het 
toezicht. Met de publieksraadplegingen probeert de verordening de markt enige 
inspraak in de prijsbepaling te geven, maar daarmee wordt geen invloed verworven 
ten aanzien van de inrichting en intensiteit van het toezicht. Ook de politieke in-
vloed is niet overwegend, omdat het EP, noch één van de andere instellingen de 
bevoegdheid heeft gelden te onttrekken aan de begroting van de ECB.

Afdeling 3
De EBA

In het verlengde hiervan is het van belang te kijken naar het budgettaire arrange-
ment van de European Banking Authority (EBA). Ook de EBA wordt geacht on-
afhankelijk op te treden21. De bestuurders van de EBA handelen onafhankelijk en 
objectief en vragen noch aanvaarden instructies van instellingen of organen van 
de Unie, van de regering van een lidstaat of van een ander publiek of privaat or-
gaan, aldus artikel 42 van de EBA-Verordening. Andersom doen de lidstaten, de 
instellingen en organen van de Unie en andere publieke of private organen geen 
pogingen invloed uit te oefenen op de bestuurders bij het vervullen van hun taken.

20 Verordening ECB/2014/17, Verordening van de Europese Centrale Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van 
een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale 
Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening).

21 Art. 1 en 42 verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees parlement en de raad van 24 november 2010 tot 
oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) (EBA-Verordening).
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Om zijn autonomie en onafhankelijkheid volledig te waarborgen, heeft de EBA 
een eigen budget met inkomsten uit verplichte bijdragen van de nationale toezicht-
houdende autoriteiten en uit de algemene begroting van de Europese Unie (art. 62 
EBA-Verordening). De EBA mag ook de inkomsten uit tarieven en hef7ngen in de 
begroting opnemen22. Opmerkelijk is dat EBA giften en schenkingen mag accepte-
ren23. Waar het geld aan uitgegeven wordt is eveneens in grote lijnen bepaald: de 
uitgaven bestaan ten minste uit personele, administratieve, loon- en infrastructuur-
kosten, kosten van beroepsopleiding en werkingskosten.
De vaststelling van de begroting gebeurt door de EBA zelf, maar is deels afhanke-
lijk van de begrotingsvaststelling door het EP, omdat een deel van de fondsen een 
subsidie is uit de algemene begroting van de EU (art. 63 EBA-Verordening). De 
raming voor de personeelsformatie voor de EBA wordt vastgesteld door het EP en 
de raad. De controle van de rekeningen wordt uitgevoerd door de Europese Re-
kenkamer (art. 64 EBA-Verordening).
De 7nanciering van de EBA is in beginsel gebaseerd op fondsen afkomstig van de 
lidstaten en de EU zelf. Daarnaast kunnen inkomsten worden gegenereerd uit de 
markt, via tarieven en hef7ngen. De EBA is dus deels afhankelijk van de EU-be-
groting. Daarnaast is de EBA ook in de besteding niet geheel zelfstandig, aangezien 
de raming voor de personeelsformatie door het EP wordt bepaald.

Afdeling 4
Andere Europese regelingen

Naast de regelingen met betrekking tot de bankentoezichthouders op EU-niveau, 
zijn er ook regelingen die betrekking hebben op de nationale toezichthouders. Deze 
zijn echter niet zo gedetailleerd en zeggen weinig over de wijze van bekostiging van 
het toezicht. Die regelingen zijn vervat in de verschillende richtlijnen over het toe-
zicht op banken of op de 7nanciële markten. Het bespreken van alle regelingen 
gaat het bestek van dit stuk te buiten24. Daarom bespreek ik als voorbeeld eerst 
de MiFid-Richtlijn25. Deze richtlijn vermeldt in de considerans het volgende:

“('&) De lidstaten moeten verschillende bevoegde autoriteiten kunnen 
aanwijzen om de brede verplichtingen die in deze richtlijn zijn neergelegd, 
te doen nakomen. Deze autoriteiten moeten een publiek karakter hebben, 
zodat zij onafhankelijk zijn van economische actoren en belangencon!icten 
worden vermeden. In overeenstemming met de nationale wetgeving dienen 
de lidstaten te zorgen voor een adequate "nanciering van de bevoegde 
autoriteit.”

22 Art. 6 Financial Regulation of the European Banking Authority (EBA) 23 December 2013, te vinden op https://
www.eba.europa.eu/ (laatst geraadpleegd 1 mei 2014).

23 Art.  24 Financial Regulation: “Donations  1. The Executive Director may accept any donation made to the 
Authority, such as foundations, subsidies, gifts and bequests.”

24 Zie hiervoor het in 2014 aan de Universiteit Utrecht te verdedigen proefschrift van M. Aelen, Beginselen van 
goed markttoezicht.

25 Richtlijn 2004/39/EG van het Europees parlement en de raad van 21  april 2004 betreffende markten voor 
7nanciële instrumenten.
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Degene die vervolgens na probeert te zoeken hoe die adequate 7nanciering er dan 
uit moet zien, komt bedrogen uit. Artikel 48 van de MiFid-Richtlijn bepaalt wel 
dat de aangewezen bevoegde autoriteiten openbare autoriteiten zijn, maar hoe de 
bekostigingssystematiek moet worden vormgegeven om de zo gewenste onafhan-
kelijkheid te waarborgen, wordt niet onthuld. Aangenomen moet worden dat dit 
aan de lidstaten zelf wordt overgelaten.
Bij de Betalingsdienstenrichtlijn zien we hetzelfde26. Artikel 20 bepaalt hier dat als 
bevoegde autoriteiten ook instanties buiten de centrale overheid kunnen worden 
aangewezen, zoals centrale banken. De bevoegde autoriteiten zijn zodanig dat on-
afhankelijkheid van economische organisaties wordt gegarandeerd en dat belan-
genconEicten worden vermeden, aldus genoemd artikel. Over de wijze van 7nan-
ciering bepaalt deze richtlijn echter niets.

Hoofdstuk IV
HET NEDERLANDSE KADER:  

DE WET BEKOSTIGING FINANCIEEL TOEZICHT

Tot 2013 werd de bekostiging van het 7nancieel toezicht door de Stichting Auto-
riteit Financiële Markten (AFM) en DNB geregeld in de afzonderlijke 7nanciële 
toezichtwetten, in het bijzonder de Pensioenwet en de Wet op het 7nancieel toe-
zicht27. Daarbij bestond er een mix tussen een bijdrage van de overheid en inkom-
sten uit hef7ngen bij de ondertoezichtgestelden. Dit had tot gevolg dat de toezicht-
houders op grond van verschillende wetten hef7ngen oplegden, zodat 7nanciële 
ondernemingen ook geconfronteerd werden met meer facturen. De toezichtskosten 
waren in dit stelsel in belangrijke mate afhankelijk van de tijd die de toezichthou-
der aan een categorie besteedde. Een vergroting of verlaging van de toezichtsin-
spanningen in een bepaalde categorie deden de kosten navenant Euctueren. De 
opbrengsten van boetes en dwangsommen werden in dit model door middel van 
verrekening teruggegeven aan de sector28. De te berekenen kosten en hef7ngen 
moesten in een nauwe relatie staan tot de toezichtinspanningen voor de concrete 
onder toezicht staande onderneming29.
De Wet bekostiging 7nancieel toezicht (Wbft) heeft de grondslag voor die hef7ngen 
geüniformeerd, zodat er een dempend effect op die Euctuaties optreedt. Per toe-
zichtsector is nu wettelijk bepaald wat de grondslag en wijze van berekening van 
de hef7ng is (bijlage II Wbft). Daarnaast gelden er wettelijke tarieven voor het be-
oordelen van aanvragen en meldingen (bijlage I Wbft). Verder is wettelijk bepaald 
wat de overheidsbijdrage zal zijn (art. 10 Wbft). Was deze eerst gebaseerd op toe-

26 Richtlijn 2007/64/EG van het Europees parlement en de raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten 
in de interne markt.

27 Zie over de ontwikkeling van de bekostigingssystematiek: K.  Raaijmakers, “Betalen versus bepalen, De 
hernieuwde verhouding tussen de minister en de AFM en DNB vanuit het perspectief van de 7nanciering van 
toezicht en de politieke onafhankelijkheid”, Tijdschrift voor Toezicht 2013 (4) 2, p. 7-26.

28 Kamerstukken II, 33 057, nr. 3, p. 5.
29 Dit werd in de rechtspraak nog eens onderstreept: College van Beroep voor het bedrijfsleven 18  juni 2008, 

ECLI:NL:CBB:2008:BD4852 en ECLI:NL:CBB:2008:BD4847.
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zichtsinspanningen, vanaf 2013 wordt een vast bedrag gedoteerd30. De opbrengs-
ten van boetes en dwangsommen worden toegevoegd aan de begroting en verrekend 
met de sectorbijdragen (art. 7 Wbft)31.
DNB en AFM zijn sinds kort onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen 
(Kaderwet Zbo) gebracht, wat gevolgen heeft voor de totstandkoming van de be-
groting. Beide toezichthouders stellen zelf een begroting op die zij ter goedkeuring 
aan de minister voorleggen (art. 26 Kaderwet Zbo). De goedkeuring kan worden 
onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang (art. 29 Kaderwet 
Zbo). De toezichthouder krijgt eerst wel de gelegenheid de begroting aan te passen 
(art. 3 Wbft).
In de visie “Toezicht op Afstand” is opgenomen dat het onthouden van goedkeu-
ring enkel een ultimum remedium is, en dat de minister ook een lichter middel 
nodig heeft om invloed uit te oefenen. Artikel 4 Wbft geeft de bevoegdheid om bij 
ministeriële regeling nadere regels te stellen aan de inrichting van de begroting. 
Deze geven de randvoorwaarden voor het opstellen van de totale begroting. Een 
randvoorwaarde kan ook zijn het doorvertalen van een ‘rijksbrede taakstelling’ in 
de begroting en de verschillende onderdelen ervan. Met andere woorden: de mi-
nister kan een verplichting tot bezuinigen opleggen of tot het doen van extra af-
drachten. Volgens de visie Toezicht op afstand, waarin deze mogelijkheid is ont-
vouwd, gaat het echter “uitdrukkelijk niet om de gedetailleerde invulling en vorm-
geving van de begroting met het oogmerk om invloed uit te oefenen op de inzet 
van werknemers en middelen van de toezichthouders.”32

De procedure voor de vaststelling van de jaarrekening volgt eenzelfde traject als 
dat van de begroting (art. 34 Kaderwet Zbo en art. 5 en 6 Wbft). Verder voorziet 
de Kaderwet Zbo in de verplichting een egalisatiereserve aan te leggen (art. 33).
Voor 2013 ontving DNB een overheidsbijdrage van in totaal bijna 19 miljoen EUR 
(AFM iets meer) op een bedrag van 149 miljoen EUR aan geraamde toezichtskos-
ten33. De toezichthouders bepalen zelf welke onderdelen van het toezicht voor 
welke bedragen worden ge7nancierd vanuit die bijdrage. In de regel wordt ze ge-
bruikt voor de repressieve handhavingsactiviteiten, activiteiten die niet duidelijk 
terug te voeren zijn op een toezichtscategorie, kosten voor bij voorbeeld de voor-
bereiding van nieuwe regelgeving en kosten voor het toezicht op Europees pas-
poorthouders34.
De markt heeft ook inspraak: op grond van artikel 9 Wbft organiseert de toezicht-
houder tweemaal per jaar overleg met brancheorganisaties. Het moet gaan om een 

30 Kamerstukken II, 33 057, nr. 3, p. 4.
31 Kamerstukken II, 33 057, nr. 3, p. 5.
32 Toezicht op afstand – de relatie tussen de minister van Financiën en de 7nanciële toezichthouders, De Nederlandsche 

Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), bijlage bij Kamerstukken II, 32 648, nr. 1, p. 15.
33 Zie ZBO-begroting 2013 te vinden op www.dnb.nl/binaries/ZBO-begroting%202013_tcm46-283504.pdf (laatst 

geraadpleegd 4 mei 2014).
34 Bron: toelichting bij de consultatieversie van het Wijzigingsvoorstel Wbft, te vinden op www.internetconsultatie.

nl/wbft (laatst geraadpleegd 2 mei 2014). In 2013 besteedde DNB 140 miljoen EUR aan haar toezichtstaak. Zie 
Jaarverslag 2013, p. 114, te vinden op www.dnb.nl/binaries/DNBJaarverslag2013_tcm46-305078.pdf ( laatst 
geraadpleegd op 2 mei 2014).
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representatieve vertegenwoordiging van de onder toezicht staande personen en 
ondernemingen. Ook consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond of de 
NVB kunnen worden toegelaten tot het overleg. Ambtenaren kunnen namens de 
minister het overleg bijwonen.
In dit adviserend panel kan – aldus de memorie van toelichting – van gedachten 
worden gewisseld over de visie van de toezichthouder op het toezicht, de met de 
wettelijke taak na te streven doelen, de instrumenten die worden ingezet en de mid-
delen die daarvoor nodig zijn35. Ook de toezichtskosten kunnen ‘onderwerp van 
overleg’ zijn. Het overleg geeft de mogelijkheid om met de toezichthouder in dis-
cussie te treden over het gevoerde dan wel te voeren beleid. Het overleg is voor de 
toezichthouder niet vrijblijvend, zo stelt de memorie van toelichting. Er moet na-
melijk een verslag van worden gemaakt, dat moet worden gepubliceerd. De ge-
dachte is dat van de plicht tot openbaarmaking een ‘disciplinerende werking’ uit-
gaat. “De toezichthouder zal namelijk bevindingen die openbaar zijn niet zomaar 
terzijde kunnen schuiven”, aldus de memorie van toelichting36.
Dit blijkt ook zo te werken. Het Huishoudelijke Reglement van DNB stelt:

“Het panel biedt de onder toezicht staande instellingen de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen op de financiële huishouding en, daarmee 
samenhangend, het beleid van DNB als toezichthouder.”%(

De deelnemers aan het overleg zien zichzelf als een ‘counterveiling power’, zo blijkt 
uit één van de verslagen die door DNB is gepubliceerd38. In dat verslag wordt ook 
vermeld dat een van de brancheorganisaties DNB in overweging geeft om het ef-
fect van het wegvallen van de overheidsbijdrage in 2015 (waarover hierna meer) 
niet volledig af te wentelen op de sector, maar deels op te vangen door bezuinigin-
gen bij DNB zelf39. Uit een ander verslag blijkt dat vertegenwoordigers van de 
trustkantoren bezwaar uiten ten aanzien van de exorbitante kostenstijging die de 
trustsector treft als gevolg van de wijziging in bekostigingssystematiek40.
De mogelijkheid van beïnvloeding en daarmee van capture is in dit systeem bewust 
ingebouwd41. Hier is een afweging gemaakt tussen de eisen van legitimiteit van 
het toezicht, accountability en het gevaar van inkapseling. De publicatie van de 
verslagen heeft daarbij een dubbele werking. Enerzijds is sprake van het inbouwen 
van een morele verplichting om rekening te houden met de geuite wensen en ad-

35 Wet bekostiging 7nancieel toezicht, MvT, Kamerstukken - II, 33 057, nr. 3, p. 14-15.
36 Wet bekostiging 7nancieel toezicht, MvT, Kamerstukken II, 33 057, nr. 3, p. 14-15.
37 Huishoudelijk Reglement Adviserend Panel DNB, d.d. 24 april 2008, www.dnb.nl/binaries/Huishoudelijk%20

reglement_tcm46-175193.pdf (laatst geraadpleegd 2 mei 2014).
38 Verslag panelbijeenkomst DNB ZBO-begroting 2014 d.d. 17 oktober 2013, www.dnb.nl/binaries/verslag_tcm46-

302358.pdf (laatst geraadpleegd 2 mei 2014).
39 Verslag p. 4-5.
40 Verslag panelbijeenkomst ZBO begroting 2013 Overige instellingen d.d. 23 oktober 2012, p. 3. www.dnb.nl/

binaries/Verslag%20(anoniem)%20panelbijeenkomst%20ZBO%20begroting%202013%20Overige%20
instellingen_tcm46-284289.pdf (laatst geraadpleegd 2 mei 2014).

41 Dit blijkt ook uit de toelichting bij het wetsvoorstel wijziging van de Wet bekostiging 7nancieel toezicht in verband 
met de afschaf7ng van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van 
door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes, te vinden 
via www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=11240 (laatst geraadpleegd 15 juni 
2014).
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viezen (hetzij door erin mee te gaan, hetzij door uit te leggen waarom de adviezen 
niet gevolgd worden). Anderzijds biedt het ook een zekere mate van bescherming: 
de beïnvloeding gebeurt nu immers openlijk en de buitenwereld kan volgen in hoe-
verre de toezichthouder weerstand kan bieden aan al dan niet bewuste pogingen 
tot inkapseling.
Dit stelsel zal worden gewijzigd. De regering heeft een voorstel van wet tot wijzi-
ging van de Wbft het licht doen zien. De bespreking hierna is in hoofdzaak geba-
seerd op de consultatieversie van het wijzigingsvoorstel42. Bij het afronden van 
deze bijdrage kwamen het advies van de Raad van State en het bij de raad inge-
diende wetsvoorstel beschikbaar. Die zijn zoveel mogelijk verwerkt. Zover nodig 
wordt onderscheid gemaakt tussen de consultatieversie en het wetsvoorstel.
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wbft doet als gezegd de overheidsbijdrage 
geheel vervallen (schrapping art. 10)43. Die stap is een breuk met de uitgangspun-
ten voor de doorberekening van kosten van toezicht uit het rapport Maat houden, 
waarop het huidige stelsel is gebaseerd. Die uitgangspunten zijn: de kosten van 
handhaving (preventief en repressief) komen ten laste van de algemene middelen. 
De kosten van toelating en de controle op toelatingseisen worden op basis van het 
pro7jtbeginsel doorberekend aan de individuele begunstigde. Daarbij wordt in 
aanmerking genomen dat handhavingsactiviteiten gelijkelijk ten aanzien van een 
ieder moeten kunnen worden uitgeoefend en dat dit niet afhankelijk mag zijn van 
particuliere bijdragen in de kosten. “De kosten van preventieve en repressieve hand-
having moeten in beginsel dan ook niet worden doorberekend.”44

Raaijmakers wijst erop dat het loslaten van deze uitgangspunten gebeurt op prag-
matische gronden: het gaat om het beperken van de eigen budgettaire onzekerheid. 
De overheid heeft al genoeg in de 7nanciële markten gestopt tijdens de crisis, zo is 
de teneur45. In de toelichting op het wetsvoorstel stelt de regering – onder verwij-
zing naar de voorbereiding van aanpassingen van het kader uit het rapport Maat 
houden – dat het ‘groepspro7jt’ een rechtvaardiging geeft voor het volledig door-
berekenen van de kosten van het toezicht aan de sector. Het gaat immers om een 
afgebakende groep ondernemingen, waarbij de hele groep last heeft van een partij 
die zich niet aan regels houdt of zonder vergunning opereert, omdat het de repu-
tatie van de gehele sector schaadt46.
De Raad van State heeft de afschaf7ng van de rijksbijdrage sterk bekritiseerd. Hoe-
wel hij erkent dat de sector pro7jt heeft van streng toezicht, merkt de raad op:

42 Te vinden op www.internetconsultatie.nl/wbft (laatst geraadpleegd 2 mei 2014).
43 Wijziging van de Wet bekostiging 7nancieel toezicht in verband met de afschaf7ng van de overheidsbijdrage, de 

invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de 
Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes, te vinden via www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-
in-adviezen/tekst-advies.html?id=11240 (laatst geraadpleegd 15 juni 2014).

44 “Maat houden. Bekendmaking van het kader voor de doorberekening van toelatings- en handhavingskosten”, 
Stcrt. 2000, nr. 90, p. 9-10.

45 Raaijmakers, o.c., p. 15.
46 Toelichting bij het voorstel tot wijziging van de Wet bekostiging 7nancieel toezicht in verband met de afschaf7ng 

van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit 
Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes, te vinden via www.
raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=11240 (laatst geraadpleegd 15 juni 2014).
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“Het toezicht wordt evenwel primair in het publiek belang uitgeoefend. Het 
toezicht, eventueel door straffen te handhaven, strekt er toe in het algemeen 
belang de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. Het toezicht is 
gericht op bescherming van klanten van "nanciële ondernemingen tegen een 
onzorgvuldige behandeling en ter bescherming van de maatschappij tegen 
niet solide "nanciële ondernemingen en op instabiele "nanciële sector. Het 
pro"jt van het toezicht is in die zin het pro"jt van de maatschappij als geheel. 
Het uitgangspunt dat het toezicht in de eerste plaats wordt uitgeoefend in 
het algemeen belang, brengt naar het oordeel van de Afdeling met zich dat 
het toezicht ook, ten minste ten dele, uit de algemene middelen moet worden 
ge"nancierd. Hiermee wordt tevens uitdrukking gegeven aan het feit dat niet 
enkel de groep ondernemingen pro"jt heeft van het toezicht maar de 
maatschappij als geheel. Het ‘groepspro"jt’ kan derhalve geen rechtvaardiging 
vormen voor het volledig afschaffen van de overheidsbijdrage.”)(.

In het wetsvoorstel worden verder de geïncasseerde boetes en dwangsommen niet 
meer volledig toegevoegd aan de baten. De Staat roomt bedragen boven de 2,5 mil-
joen af (aangepast art. 7). De afromingsregeling wordt in de consultatieversie mede 
onderbouwd met een verwijzing naar de noodzaak tot bezuinigingen48. Die ver-
klaring is in de toelichting op het wetsvoorstel verdwenen.
Onlangs zijn de maximum boetebedragen in de Wft fors naar boven aangepast, 
zodat voor bepaalde overtredingen boetes van 4 miljoen EUR kunnen worden op-
gelegd. Er wordt in de toelichting op het wetsvoorstel verwezen naar de te ver-
wachten hogere boete-inkomsten op basis van EU-richtlijnen, zoals CRD IV, op 
grond waarvan de boete wordt berekend op basis van de jaaromzet49. Vervolgens 
wordt in de toelichting opgemerkt: “Het gaat tegen het rechtvaardigheidsgevoel in 
om al die gelden ten goede te laten komen aan de 7nanciële sector.”50 Zo lijkt geen 
verband te bestaan met de noodzaak ’s Rijks kas te spekken, maar dat is schijn, 
zoals uit de ervaringen met de Autoriteit Consument en Markt blijkt. De boete-
maxima die de ACM kon hanteren zijn onlangs verhoogd, mede om de budget-
taire taakstelling van ACM te vergemakkelijken. Deze taakstelling hield in: zorgen 
voor de inning van boetes van 31 miljoen in 2013 tot 125 miljoen in 2017. Daar-
bij komen de boete-inkomsten niet ten bate van het budget van ACM, aldus de 
regering, om te zorgen dat ACM niet afhankelijk wordt van de opbrengsten, wat 
de vaststelling van de boetes zou kunnen beïnvloeden51.

47 Advies W06.14.0056/III, te vinden via www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.
html?id=11240 (laatst geraadpleegd 15 juni 2014).

48 MvT bij de consultatieversie van het Wijzigingsvoorstel Wbft, te vinden op www.internetconsultatie.nl/wbft 
(laatst geraadpleegd 2 mei 2014).

49 Toelichting bij het voorstel tot wijziging van de Wet bekostiging 7nancieel toezicht in verband met de afschaf7ng 
van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit 
Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes, te vinden via www.
raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=11240 (laatst geraadpleegd 15 juni 2014).

50 Wetsvoorstel, toelichting op artikel C.
51 Kamerstukken II, 33.622, nr. 9, brief minister van Economische Zaken over het boetebeleid van de ACM.
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In 2013 inde DNB overigens slechts 190.000 EUR aan boetes en dwangsommen, 
ondanks de toen al fors gestegen boetebedragen in de Wft.52 Op grond van de 
nieuwe toezichtsvisie van DNB (zie hierna), die wat repressiever lijkt te zijn, kan 
echter worden verwacht dat in de toekomst hogere bedragen binnenkomen.
Het vervallen van de overheidsbijdrage en het afromen van de inkomsten uit boe-
tes en dwangsommen maken het risico op capture groter. Via de panels en anders-
zins zal de markt zich gaan roeren in het kader van het bepalen van de toezichtspri-
oriteiten en de toezichtsintensiteit. Wie betaalt, wil immers altijd mede bepalen. 
Een teken aan de wand is de al eerder gememoreerde reactie van de Nederlandse 
Vereniging van Banken op het conceptwetsvoorstel:

“Het ontbreekt in dit voorstel in de ogen van de NVB aan voldoende ‘checks 
and balances’. Ondanks het feit dat de kosten voor het toezicht volledig bij 
de sector worden gelegd, is er geen sprake van extra zeggenschap voor de 
sector over de toezichtkosten. Er wordt geen prikkel in de wet opgenomen 
voor DNB en het ministerie van Financiën om doelmatig en ef"ciënt te 
functioneren of op de kosten te letten.
(…)
De NVB zou graag een grotere (wettelijke) invulling zien van de rol van de 
"nanciële sector bij de vaststelling van de toezichtbegrotingen, bijvoorbeeld 
door een instemmingsvereiste (goedkeuring) voor de sector of door op een 
andere manier meer zeggenschap te geven aan de sector.”'%

Daarnaast stelt de NVB voor om een grens te stellen aan de groei van de toezichts-
kosten. Ook de rol van de minister bij het toezicht wordt ter discussie gesteld.
Dit alles staat in sterk contrast met de toezichtsvisie die DNB heeft gepubliceerd54. 
Het prudentiële toezicht is intensiever, indringender en vasthoudender geworden, 
aldus DNB. En dus kostbaarder. Ook gaan de kosten omhoog in verband met de 
invoering van het GTM (zie hierna).
In de toelichting op het wetsvoorstel wordt over de zorgen van de markt m.b.t. de 
toezichtskosten opgemerkt:

“Het concept van de begroting bespreekt de toezichthouder op hoofdlijnen 
met het adviserend panel. In het panel hebben onder meer vertegenwoordigers 
van onder toezicht staande personen zitting. Panelleden zijn derhalve in de 
gelegenheid om de invulling van het kostenkader ter discussie te stellen. 
Tevens kunnen zij de toezichthouder bevragen over de plannen die hij voor 
het komende (begrotings)jaar heeft. Panelleden kunnen namelijk als beste 
inschatten hoe de plannen van de toezichthouder zullen uitpakken voor hun 
achterban terwijl het ministerie er onder andere op toeziet dat de 

52 ZBO-Verantwoording 2013, p. 32, www.dnb.nl/binaries/ZBO-verantwoording%202013_WEB_tcm46-305343.
pdf (laatst geraadpleegd op 2 mei 2014).

53 Brief van 2 januari 2014 in reactie op de consultatieversie van het Wijzigingsvoorstel Wbft, te vinden op www.
internetconsultatie.nl/wbft (laatst geraadpleegd 2 mei 2014).

54 Visie op Toezicht $*#)-$*#&, te vinden op www.dnb.nl/binaries/VoT_tcm46-304577.pdf (laatst geraadpleegd 
3 mei 2014).
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toezichthouder zich aan de wettelijk opgedragen taken houdt. Kortom, de 
bij panelleden en het ministerie aanwezig expertise is complementair aan 
elkaar en kan, mits goed onderbouwd, de basis vormen voor de ‘countervailing 
power’ waarom meerdere partijen hebben gevraagd.
(…)
Uit de verkregen reacties is op te maken dat de rol en de mogelijkheden van 
het adviserend panel over het algemeen worden onderschat. Zo houden goed 
onderbouwde adviezen de toezichthouder en beide ministeries scherp terwijl 
ze ook kunnen leiden tot inhoudelijke discussies waarbij over en weer 
argumenten worden uitgewisseld. Een advies dat betrekking heeft op de 
toezichtbegroting wordt betrokken bij de ministeriële beslissing om al dan 
niet goedkeuring te verlenen aan deze begroting. Het spreekt voor zich dat 
een breed gedragen advies welwillend wordt overwogen tenzij opvolging 
ervan leidt tot een situatie die niet door de wetgever is beoogd.”''

Goedkeuring van de begroting door de sector gaat de regering echter te ver. Dat 
zou immers tot een verstrengeling van belangen kunnen leiden, waarbij afgewacht 
moet worden welk belang, dat van de toezichthouder of van de onder toezicht 
staande personen, prevaleert. De regering wijst erop dat de geldende begrotings-
procedure voldoende mogelijkheden biedt om eventuele bezwaren tegen een voor-
gestelde begroting kenbaar te maken, zodat de overheid als vertegenwoordiger van 
het publieke belang deze kan betrekken bij de beoordeling daarvan56.
Hier ontstaat een spanningsveld tussen de wensen van de markt en de ambities 
voor een beter bankentoezicht. Door het huidige 7nanciële arrangement in com-
binatie met de wijze waarop de markt is betrokken bij de discussie over het budget 
en het toezichtsbeleid wordt het risico dat de markt zijn invloed zal proberen te 
doen gelden èn daarin zal slagen groter.
De toezichthouders kunnen niet meer terugvallen op een ‘neutraal’ budget dat niet 
door de markt wordt opgebracht en dientengevolge zullen zij mogelijk eerder ge-
neigd zijn mee te buigen met de wensen van de markt. Dit kan gevolgen hebben 
voor de inrichting van het toezicht en voor de mate van repressieve handhaving, 
ondanks de toezichtsvisie van DNB. Daarbij komt dat toezichthouder noch markt 
een 7nancieel belang heeft bij het opleggen van 7nanciële sancties: de baten komen 
aan geen van beide in overwegende mate ten goede. De toezichthouder kan maar 
een klein deel toevoegen aan het eigen budget en de markt krijgt een eventueel 
surplus niet terug in de vorm van lagere tarieven57. Het arrangement van DNB 
wijkt hier af van dat van de ECB op de enige grond dat de rijksbegroting in tijden 
van crisis iedere aanvulling kan gebruiken.

55 Zie par. 5 van de toelichting bij het voorstel tot wijziging van de Wet bekostiging 7nancieel toezicht in verband 
met de afschaf7ng van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van 
door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes, te vinden 
via www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=11240 (laatst geraadpleegd 15 juni 
2014).

56 Toelichting bij het wetsvoorstel, par. 5.
57 In die zin ook de reactie van de NVB.
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Het is aan de andere kant onwenselijk als een toezichthouder om het budget op 
orde te houden, verplicht zou zijn om vele boetes op te leggen. Het is bekend dat 
de Nederlandse politie aan het einde van het jaar ‘bonnendagen’ houdt om haar 
targets te halen. Dat leidt niet tot betere handhaving, maar tot het plukken van 
‘laaghangend fruit’. Om die reden is het dus volstrekt ongewenst dat een toezicht-
houder afhankelijk wordt van de inkomsten uit 7nanciële sancties58. Zolang er 
echter een voldoende basisbudget voorhanden is, los van boete-inkomsten, vormt 
het toevoegen van die inkomsten aan het budget geen bezwaar. Het afromen is 
verder een oneigenlijke maatregel omdat deze gelden die door de markt zijn opge-
bracht in het kader van toezicht voor andere doelen dan bankentoezicht zullen 
worden aangewend.
Een complicerende factor in dit geheel is dat in het kader van de Bankenunie DNB 
nauw samenwerkt met de ECB in het bankentoezicht (GTM). Een beperkt deel van 
de banken blijft onder ‘nationaal’ toezicht, dat zijn de ‘minder belangrijke’ ofwel 
niet signi7cante kredietinstellingen. De ‘niet minder belangrijke’ of signi7cante 
banken staan onder rechtstreeks toezicht van de ECB (art. 6 lid 4 GTM-Verorde-
ning). Of een bank(groep) wel of niet als signi7cant wordt aangemerkt, hangt on-
der andere af van de totale waarde van haar activa, en het belang voor de lokale 
economie, met als minimum in ieder geval de grootste drie banken in iedere deel-
nemende lidstaat59.
De vergunningverlening aan alle banken loopt via de ECB, met hulp van de nati-
onale toezichthouders. Ook bij het rechtstreeks toezicht zal de ECB gebruik maken 
van de diensten van de nationale toezichthouders. Hoe de taakverdeling uitwerkt 
in de bekostiging is nog niet helemaal duidelijk. De ECB gaat – zoals hiervoor be-
sproken – de kosten van de toezichttaak direct doorberekenen aan de banken. DNB 
houdt haar eigen bekostigingssysteem. Dit betekent dat banken in het GTM twee 
toezichtrekeningen krijgen: een centrale en een lokale. Hoe de precieze kostenver-
deling zal uitvallen is nog niet bekend60. DNB heeft in het kader van de voorbe-
reidingen al laten weten dat het doorlichten van de signi7cante banken volgens de 
aanwijzingen van de ECB behoorlijk kostbaar is. Die kosten worden doorberekend 
aan de banken zelf, vooruitlopend op de hiervoor besproken wijziging van de 
Wbft61. Een eventueel tekort zou volgens de toelichting op het wetsvoorstel kun-
nen worden opgevangen door de toezichthouder te verplichten een eventuele over-

58 Zo ook “Maat houden. Bekendmaking van het kader voor de doorberekening van toelatings- en 
handhavingskosten”, Stcrt. 2000, nr. 90, p. 9-10.

59 Voor de totale waarde activa wordt als grenswaarde 30 miljard EUR gehanteerd. Daarnaast gaat de ECB direct 
toezicht houden op de banken die rechtstreeks steun (hebben) ontvangen van de Europese Financiële 
Stabiliteitsfaciliteit (EFSF) of het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Op de voorlopige lijst van signi7cante 
banken staan zeven Nederlandse instellingen: ING Bank, Rabobank, ABN AMRO Bank, SNS Bank, Nederlandse 
Waterschapsbank, Bank Nederlandse Gemeenten en Royal Bank of Scotland NV. Samen vertegenwoordigen deze 
banken bijna 90% van de activa van het Nederlandse bankwezen. Zie Jaarverslag $*#% DNB, p. 57.

60 Jaarverslag $*#% DNB, p.  58. Intussen heeft de ECB vlak voor deze bijdrage werd afgerond een ontwerp-
verordening van de Europese Centrale Bank betreffende een vergoeding voor toezicht gepubliceerd. Zie https://
www.ecb.europa.eu/ssm/consultations/html/fees.nl.html (laatst geraadpleegd 15 juni 2014).

61 Kamerstukken II, 32 013, nr. 54 met in de bijlage de brief van DNB terzake.
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schrijding in het daaropvolgende jaar te compenseren in de vorm van lagere toe-
zichtkosten. Een automatische verplichting acht de regering echter niet wenselijk62.
Hoe het moet met de inkomsten uit boetes en dwangsommen is ook nog niet he-
lemaal duidelijk. De regering rekende zich al rijk door de verhoogde boetes op 
basis van CRD IV in de calculaties te betrekken, maar hier wordt uiteraard de 
rechtsbasis voor de bevoegdheid tot oplegging cruciaal. Als DNB oplegt als man-
dataris van ECB, komen de opbrengsten in de kas van ECB en anders uiteindelijk 
mogelijk in de kas van de minister van Financiën.

Hoofdstuk V
EVALUATIE

Budgettaire onafhankelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor goed en effectief 
bankentoezicht zonder inkapseling door de markt. Bemoeienis van de overheid is 
niet per se verkeerd, maar wel als het budget in negatieve zin wordt beïnvloed. Aan 
het begin van deze bijdrage werd een aantal aandachtspunten opgesomd aan de 
hand waarvan zou kunnen worden bezien of van budgettaire onafhankelijkheid 
voor DNB sprake is. Deze punten hebben – zoals hiervoor uiteen gezet – betrek-
king op de bron van inkomsten (markt, overheid of mix), de wijze van bepalen van 
hef7ngen en tarieven voor de markt, de omvang van het budget (voldoende voor 
effectief toezicht), de wijze van vaststelling van de begroting, de invloed op de be-
steding van de gelden en de verantwoording daarvan. De Core Principles reEecte-
ren deze uitgangspunten.
Vervolgens is nagegaan hoe op Europees niveau invulling wordt gegeven aan deze 
uitgangspunten. Daarbij valt op dat de ECB een helder arrangement heeft, waarin 
maximale onafhankelijkheid is gewaarborgd. De ECB heeft een zelfstandige in-
komstenbron uit de markt, bepaalt zelf de omvang van het budget en de wijze van 
besteding, heeft geen budgettaire bemoeienis vanuit de executieve van de EU en 
een verantwoordingplicht tegenover het EP. Het risico op inkapseling lijkt zo klein, 
hoewel de markt kan meepraten over de prijsbepaling voorafgaand aan het vast-
stellen van tarieven. Nog moet worden afgewacht hoe die publieksraadplegingen 
vorm krijgen, zij hebben – voor zover nu valt te overzien – niet het beleidsbeïn-
vloedende karakter van de inspraak door de panels bij DNB.
De EBA verkrijgt zijn inkomsten voornamelijk uit het EU-budget en uit bijdragen 
van de nationale overheden. De wijze van besteding is bij verordening geregeld. 
EBA doet mee in de begroting- en verantwoordingscyclus van de EU. Er is geen 
invloed van marktdeelnemers op prijsbepaling of besteding van gelden. Het risico 
van inkapseling is hier zo goed als afwezig. De invloed van de executieve en het EP 
is groot.

62 Par. 5 van de toelichting bij het voorstel tot wijziging van de Wet bekostiging 7nancieel toezicht in verband met 
de afschaf7ng van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door 
de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes, te vinden via 
www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=11240 (laatst geraadpleegd 15 juni 2014).
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DNB verkrijgt haar inkomsten nu nog uit een mix van bronnen, markt en over-
heid. De omvang van het budget wordt bij wet en nadere regels van de minister 
bepaald. Er is geen onafhankelijkheid met betrekking tot de besteding: de minister 
moet de begroting goedkeuren en kan ‘rijksbrede taakstellingen’, dus bezuinigingen 
opleggen. De voorgestelde Wijzigingswet Wbft doet de rijksbijdrage vervallen en 
opent de mogelijkheid tot afroming van de inkomsten uit 7nanciële sancties. Er is 
een belangrijke rol gegeven aan de markt via de panels van representatieve orga-
nisaties. Die panels hebben formele invloed op het beleid en op de tarieven en hef-
7ngen die de omvang van het budget meer en meer bepalen. De panels moeten een 
disciplinerende werking hebben. De representatieve organisaties doen ook daad-
werkelijk pogingen om meer greep te krijgen op het budget van DNB, zoals de 
hiervoor geciteerde brief van de NVB aantoont.
Al met al neemt voor DNB het risico op inkapseling door de markt met de wijzi-
ging van de Wbft alleen maar toe. Daarnaast blijft de minister via het goedkeu-
ringsrecht, de ‘rijksbrede taakstellingen’ en de afroming van het budget een poten-
tieel zeer grote invloed houden op het budget. Deze ontwikkeling levert een gevaar 
op voor de budgettaire onafhankelijkheid van DNB. Bij de nadere besluitvorming 
over de Wijzigingswet zou daarom goed moeten worden gekeken naar de aan-
dachtspunten voor budgettaire onafhankelijkheid om te bezien of de huidige ar-
rangementen rond het budget nog wel voldoen. Daarbij is aan te bevelen aan te 
sluiten bij het arrangement van de ECB. Enerzijds omdat dit een optimale onaf-
hankelijkheid oplevert, anderzijds omdat in een systeem van Europees bankentoe-
zicht eenduidigheid op dit vlak aan te bevelen is.
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