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 E.P.M. Joosen en C.W.M. Lieverse 1    Artikelen  

 Financieel recht en internationale financiële groepen

 Ondernemingsrecht 2015/113     

   In dit artikel wordt ingegaan op grensoverschrijden-
de financiële groepen en de bijzondere aspecten van 
het toezicht daarop. Centraal staan drie categorieën: 
(i) groepen met hoofdzakelijk bancaire activiteiten; 
(ii) verzekeringsgroepen; en (iii) gemengde groepen, 
zogenoemde financiële conglomeraten. In het artikel 
wordt besproken hoe het Europese toezicht op deze 
groepen zich heeft ontwikkeld. Na deze inventarisatie 
wordt ingegaan op de impact die de financiële crisis 
heeft gehad op het toezicht op internationale groe-
pen. Gebleken is dat nationale belangen en belangen-
conflicten binnen Europa, alsmede gebrek aan coör-
dinatie met toezichthouders buiten Europa, in de weg 
hebben gestaan aan een effectieve aanpak van inter-
nationale groepen die in de problemen zijn gekomen. 
De perikelen rond Icesave, Fortis en Lehman Brothers 
zijn hier illustraties van. Deze vaststelling is de aanlei-
ding geweest voor nieuwe initiatieven om een effec-
tievere aanpak mogelijk te maken van internationale 
groepen. Het beheersen van systeemrisico is hierbij 
een belangrijke factor. Zowel voor de bancaire sector 
(via de Financial Stability Board en het Bazels Comité) 
als de verzekeringssector (via de International Associ-
ation of Insurers Supervisors) geldt dat er internatio-
nale initiatieven zijn om systeemrelevantie te kunnen 
identificeren en bewaken. In Europa zijn daarnaast 
met name voor de bancaire sector vergaande stappen 
gezet door middel van het Single Supervisory Mecha-
nism en het Single Resolution Mechanism om het sys-
teemrisico bij grensoverschrijdende bancaire groepen 
beter te kunnen beheersen. Ondanks deze inspannin-
gen is er nog geen sluitend systeem. De ontwikkelin-
gen in de verzekeringssector op dit punt gaan minder 
ver (hetgeen overigens gelet op de verschillen in risi-
co’s met het bankbedrijf goed verklaarbaar is). Ook de 
internationale samenwerking en afstemming, in het 
bijzonder gelet op de ontwikkeling van de financiële 
sector in Azië, blijven aandacht vragen.     

  1.  Inleiding     

 “In order to address the serious supervisory failures ex-
perienced in the past, strengthened international colla-
boration in the supervision of large complex cross-bor-
der financial groups is of crucial importance.” 2        

  1  Bart Joosen is als hoogleraar prudentieel toezichtrecht verbonden aan het 
Centrum voor Financieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij advocaat te Amsterdam, 
werkzaam in de financieel toezichtpraktijk. Kitty Lieverse is als hoogle-
raar financieel toezichtrecht verbonden aan de Radboud University Nijme-
gen en als advocaat werkzaam te Amsterdam . 

  2  The High Level Group of Experts on Financial Supervision in the EU chaired 
by Jacques de Larosière, februari 2009, ec.europa.eu/internal markets, 
Chapter III Enhancing Cooperation among Supervisors, p. 61. 

 In dit artikel bespreken de drie typen financiële groepen die 
kunnen worden onderscheiden en de bijzonderheden die 
gelden als dergelijke groepen internationaal opereren. Ver-
volgens komen de perikelen aan de orde die zich in het toe-
zicht op de internationale financiële groepen hebben voor-
gedaan tijdens de financiële crisis en de respons daarop van 
de internationale gemeenschap. Eén en ander heeft ertoe 
geleid dat reeds lang bestaande raamwerken voor het toe-
zicht op internationaal georganiseerde groepen van finan-
ciële ondernemingen zijn aangevuld met nieuwe regels ter 
bestrijding van systeemrisico. Aan het toezicht op internati-
onale financiële groepen is aldus een nieuwe dimensie toe-
gevoegd. De doelstellingen van het toezicht op de financiële 
sector zijn uitgebreid met de beheersingsmaatregelen voor 
organisaties die “Too-Big-To-Fail” of “Too-Interconnected-
To-Fail” zijn. Van een sluitend systeem is echter nog (lang) 
geen sprake.     

  2.  Europese regulering van financiële groepen    

  2.1  Indeling   
 In het Europese financieel toezicht op internationale groe-
pen kunnen drie typen groepen worden onderscheiden: 
(i) groepen waarin hoofdzakelijk banken en/of beleggings-
ondernemingen zijn opgenomen, deze groepen worden 
gereguleerd via het zogenoemde geconsolideerd toezicht 
dat is voorzien in Titel I, Hoofdstuk 2 Verordening kapi-
taalsvereisten 3    ( CRR ) en in Titel VII, Hoofdstuk 3 Richtlijn 
kapitaalsvereisten 4    ( CRD IV ); (ii) groepen die hoofdzakelijk 
verzekeringsactiviteiten verrichten, deze groepen vallen 
onder het aanvullend toezicht op verzekeringsgroepen dat 
is gebaseerd op Solvency II 5   , en tot slot: (iii) groepen met zo-
wel substantiële bancaire als verzekeringsactiviteiten, die 
daarmee kwalificeren als zogenoemd financieel conglome-
raat. Het toezicht op deze groepen is gebaseerd op de FICO-

  3   Verordening (EU) Nr. 575/2013  van het Europees Parlement en van de Raad 
van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellin-
gen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van  Verordening (EU) 
nr. 648/2012 , Pb.EU, L 176 van 27 juni 2014, zoals in een volledig gecor-
rigeerde tekst is opgenomen in Pb.EU L. 321 van 30 november 2013. 

  4   Richtlijn 2013/36/EU  van het Europees Parlement en van de Raad van 26 
juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en 
het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemin-
gen, tot wijziging van  Richtlijn 2002/87/EG  en tot intrekking van de Richt-
lijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG, Pb.EU L. 176, van 27 juni 2013 (CRD IV). 

  5  Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 
25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het ver-
zekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (herschikking), 
Pb. EU, L. 335 van 17 december 2009. 
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richtlijn. 6    De kenmerken van deze drie systemen worden 
hieronder kort toegelicht.     

  2.2  Geconsolideerd toezicht op banken/
beleggingsondernemingen   

 De basis voor dit toezicht in Europa is gelegd in 1992 7   , waar-
bij een stelsel voor zogenoemd “neerwaarts toezicht” (van-
uit de onder toezicht staande bank en diens dochteronder-
nemingen) is geïntroduceerd op groepen waarin meerdere 
banken zijn opgenomen. In het tegenwoordige stelsel van 
het geconsolideerd toezicht is er een nadrukkelijke uitbrei-
ding van de toezichtregels naar de houdstermaatschappijen 
die aan het hoofd staan van de groep, ook wel aangeduid als 
“holdingtoezicht”. 8      

 In dit stelsel van het geconsolideerde toezicht wordt steeds 
minder belang gehecht aan de naleving van de solvabili-
teitsnormen door de individuele bank. Het solvabiliteitstoe-
zicht verschuift naar een beoordeling op het niveau van de 
geconsolideerde positie, rekening houdend met de gehele 
groep van ondernemingen die betrokken is in de consolida-
tiekring. Vanwege die verschuiving van het focuspunt naar 
de groep als geheel, is bij gelegenheid van de invoering van 
de  CRR  op 1 januari 2014 een grote reeks ontheffingsbepa-
lingen geïntroduceerd voor het toezicht op individuele basis 
(“solo-waivers”). 9      

 Met de invoering van het internationaal geharmoniseerde 
stelsel van het liquiditeitstoezicht bij banken, zijn de rege-
lingen van het solvabiliteitstoezicht op geconsolideerde ba-
sis uitgebreid met de nieuwe toezichtkaders voor de liquidi-
teit van banken. Voorts is er in toenemende mate aandacht 
geweest voor het toezicht op de governance en de beheerste 
en integere bedrijfsvoering op het groepsniveau. Dit heeft 
er onder meer toe geleid dat bij de invoering in 2004 van 
het Bazel II stelsel van interne modellen voor de berekening 
van kredietrisico, marktrisico en operationeel risico, regels 
zijn geïntroduceerd voor een consistente toepassing van 
die interne modellen-methode door alle in dezelfde groep 
opgenomen banken. Deze banken mogen, tenzij daarvoor 
uitdrukkelijk toestemming is gekregen, niet afwijken van 
de gehanteerde modellensystematiek elders in de groep. 
Een ander uitvloeisel van het groepstoezicht betreft het on-

  6   Richtlijn 2002/87/EG  van het Europees Parlement en van de Raad van 16 
december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstel-
lingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een 
financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 
79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en 
van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en 
de Raad, Pb. EU, L 35 van 11 februari 2003. Deze richtlijn is aangepast door 
Richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 16 
november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/
EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op 
financiële entiteiten in een financieel conglomeraat, Pb.EU, L 326, van 8 
december 2011. 

  7  Richtlijn 92/30/EEG inzake het toezicht op kredietinstellingen op geconso-
lideerde basis, Pb. EEG, L. 110 van 28 april 1992 p. 52 e.v.. 

  8  Zie voor een verdere beschrijving van de geschiedenis van het systeem van 
geconsolideerd toezicht op banken, E.P.M. Joosen, ‘Prudentieel toezicht op 
internationale banken’, OR 2010-4, pp. 170-178. 

  9  Zie de regelingen van  artikelen 7 ,  8 ,  15  en  19  CRR. 

derwerpen van bestuurders en commissarissen van houd-
stermaatschappijen aan integriteitstoezicht en, in ons land, 
tevens aan het geschiktheidstoezicht. 10      

 Een belangrijk onderdeel van de regelingen voor het gecon-
solideerde toezicht betreft de samenwerkingsbepalingen 
voor de verschillende toezichthouders die verantwoordelijk 
zijn voor het toezicht op de afzonderlijke onderdelen. Deze 
samenwerkingsregelingen zijn een typisch Europees feno-
meen. De noodzaak hiervoor vloeit voort uit het gegeven 
dat grote Europese banken zich wat betreft de rechtsvorm 
in veel gevallen organiseren als concern van afzonderlijke 
rechtspersonen die in de verschillende Lidstaten een af-
zonderlijke bankvergunning houden. Dat betekent in de 
praktijk dat er binnen één en hetzelfde concern meerdere 
banktoezichthouders in de verschillende Lidstaten verant-
woordelijk zijn voor het toezicht. In geleidelijke stappen 
is in Europa in de afgelopen decennia een stelsel ontwik-
keld waarbij de verschillende toezichthouders deelnemen 
in een zogenaamd college van toezichthouders waarin het 
toezicht op het concern wordt gecoördineerd. Voor Neder-
land is dit geregeld in  afdeling 1.3.2  Wet op het financieel 
toezicht (“Wft”). De regelingen voor de samenwerking in 
colleges van toezichthouders voor groepen van banken en 
beleggingsondernemingen zijn opgenomen in  artikel 1:54a  
Wft. Ook voor de gevallen waarin de bank de internatio-
nale activiteiten binnen Europa organiseert door middel 
van grensoverschrijdende dienstverlening of door middel 
van het vestigen van bijkantoren, gelden samenwerkings-
regelingen. Zie hiervoor de regelingen in afdeling 1.3.2 Wft. 
Hierbij kan in het bijzonder worden gewezen kan worden 
op de aangescherpte regelingen van  artikel 1:51c  Wft in ver-
band met het toezicht op zogenaamde ‘significante bijkan-
toren’ dat bij gelegenheid van de implementatie van Richt-
lijn 2009/111/EG (‘CRD II’) is ingevoerd. 11      

 Ondanks het raamwerk voor samenwerking tussen de Eu-
ropese toezichthouders is er tijdens de financiële crisis ge-
bleken dat die samenwerking in crisissituaties spaak kan 
lopen. Gebleken is dat nationale toezichthouders in voorko-
mende gevallen de voorkeur hebben om specifieke en niet 
gecoördineerde aandacht te geven aan de problematiek in 
hun eigen jurisdictie. De coördinerend toezichthouder was 
in dergelijke situaties vaak niet bij machte om binnen het 
college van toezichthouders een gezamenlijk beleid en een 
gezamenlijke oplossing af te dwingen. Dat probleem is nog 
groter bij bankgroepen met activiteiten buiten Europa, bij-
voorbeeld bij bankgroepen die eveneens in Amerika of Azië 
actief zijn. Ook al waren in de praktijk samenwerkingsrela-
ties ontstaan die er zelfs toe leiden dat binnen de colleges 
van toezichthouders van bankgroepen met activiteiten in 
de verschillende continenten ook de toezichthouders van 

  10  Zie:  artikelen 3:271  en  3:272  Wft. 
  11  Richtlijn 2009/111/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 sep-

tember 2009 tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG, 2006/49/EG en 
2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellin-
gen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezicht-
kader en het crisisbeheer, Pb.EU, L. 302 van 17 november 2009. 
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andere werelddelen participeerden, in de crisistijd is geble-
ken dat deze samenwerking de fase van volwassenheid nog 
niet had bereikt.     

  2.3  Aanvullend toezicht op verzekeraars   
 Voor verzekeringsgroepen is er sprake van een vergelijk-
bare ontwikkeling, zij het dat het aanvullend toezicht op 
verzekeringsgroepen in latere instantie in ontwikkeling is 
gekomen. Het voorlopige sluitstuk van het toezicht op groe-
pen verzekeraars is opgenomen in de al genoemde Solvency 
II-richtlijn, waarin het oorspronkelijke stelsel van de Richt-
lijn aanvullend toezicht op verzekeringsgroepen van 1998 12    
grondig is aangepast. In Solvency II is een uitgebreide rege-
ling getroffen voor eisen aan een groep brede en uniforme 
risicobeheersing door alle afzonderlijke verzekeraars in de 
groep. Net als bij bancaire groepen, is er sprake van een stel-
sel waarbij gekozen methoden voor het kwantificeren van 
de vereiste solvabiliteit op uniforme wijze dienen te wor-
den toegepast door alle verzekeraars in de groep. Solvency 
II geeft ook uitdrukkelijk regels voor het holdingtoezicht. In 
ons land is, vooruitlopend op Solvency II, reeds sprake van 
een uitbreiding van de regels voor houdstermaatschappijen 
die aan het hoofd staan van groepen verzekeraars, equiva-
lent aan dat van bankengroepen. Ook voor de bestuurders 
en commissarissen van holdings van verzekeringsgroepen, 
is sprake van een betrouwbaarheids- en geschiktheidstoet-
sing. 13      

 Totdat per 1 januari 2016 Solvency II is ingevoerd, ontbrak 
er een deugdelijke grondslag voor de samenwerking tussen 
de verschillende toezichthouders op de onderdelen van het 
verzekeringsconcern in Europa. Binnen de verzekeringssec-
tor bestaat weliswaar sinds jaar en dag een systeem van sa-
menwerking tussen de toezichthouders van Europa in colle-
ges van toezichthouders, de regelingen voor samenwerking 
en coördinatie en de bevoegdheden van de toezichthouders 
kennen daarbij geen duidelijke formele grondslag. Een ver-
klaring voor deze vertraagde ontwikkeling in het Europese 
toezicht op internationaal georganiseerde verzekeraars is 
dat de verzekeringssector, meer dan andere sectoren, reeds 
in de beginjaren van de Europese Gemeenschappen gebruik 
maakte van de mogelijkheden die het vrije verkeer van dien-
sten en van vestiging op grond van het Europees Verdrag 
boden. 14    Verzekeraars waren, eerder dan de bancaire sector, 
door middel van grensoverschrijdende dienstverlening en 
door middel van vestigingen of agentschappen actief bin-
nen de Lidstaten. Daardoor bestaat het organisatiemodel 
van internationaal actieve verzekeraars in Europa, meer dan 
bij bancaire organisaties het geval is, dikwijls uit een enkele 
verzekeraar gevestigd in één van de lidstaten, die door mid-

  12   Richtlijn 98/78/EG  van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 
1998 betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen 
in een verzekeringsgroep, Pb.EG, L. 330 van 5 december 1998. 

  13  Zie:  artikelen 3:271  en  3:272  Wft. 
  14  Zie hierover uitgebreid: Helmut Müller, ‘Legal Basis of the Internal Insur-

ance Market in Europe’, Hamburger Gesellschaft zur förderung des Versi-
cherungswesens mbH, 2006. 

del van grensoverschrijdende ondernemingsactiviteiten de 
internationale bedrijvigheid uitoefent.     

  2.4  Toezicht op financiële conglomeraten   
 In 2002 kwam de eerste FICO-richtlijn tot stand. Deze FICO-
richtlijn vloeide voort uit de noodzaak een specifiek toe-
zichtstelsel te creëren voor heterogeen samengestelde 
conglomeraten, waarin tegelijkertijd banken/beleggingson-
dernemingen en verzekeraars waren opgenomen. Het FICO-
toezicht behelst regels van materieel toezicht en regels voor 
de samenwerking tussen de toezichthouders op de verschil-
lende sectoren van het financiële conglomeraat.   

 De materieelrechtelijke normen uit hoofde van de FICO-
richtlijn komen ten eerste neer op toezicht op concentra-
tierisico’s die de afzonderlijke sectoren op elkaar kunnen 
lopen, bijvoorbeeld door het creëren van financiële kruis-
verbanden. In dat kader dient het conglomeraat intra groep 
posities en transacties aan de toezichthouder te verant-
woorden in frequente rapportages. Ten tweede verplicht de 
FICO-Richtlijn de financiële conglomeraten tot een groeps-
brede aanpak van het risicomanagement waarin ook niet-
gereguleerde entiteiten dienen te worden betrokken. Vanuit 
het perspectief van besturing en governance van het finan-
ciële conglomeraat gelden verstrekkende regels die op het 
niveau van de houdstermaatschappij die aan het hoofd van 
het conglomeraat staan worden opgelegd. Het holdingtoe-
zicht bij financiële conglomeraten houdt in dat de bestuur-
ders en commissarissen aan integriteitstoezicht en (in ons 
land) geschiktheidstoezicht worden onderworpen. 15      

 De Europese regelingen voor de samenwerking tussen de 
nationale toezichthouders, zijn in het geval van financiële 
conglomeraten zo mogelijk nog ingrijpender dan binnen de 
aparte sectoren. Immers, er moest een regeling worden ge-
troffen voor de samenwerking tussen toezichthouders die 
bevoegd zijn toezicht te houden op afzonderlijke sectoren, 
maar die, in sommige lidstaten van de Europese Unie afzon-
derlijk waren georganiseerd en uitsluitend bevoegd waren 
voor één specifieke sector. Lidstaten waarbij het toezicht 
was georganiseerd langs de lijnen van de afzonderlijke sec-
toren, dienden als gevolg van de FICO-richtlijn te bevorde-
ren dat cross-sectorale samenwerkingsregelingen werden 
gecreëerd, niet alleen nationaal maar ook binnen een inter-
nationaal college van toezichthouders voor het financiële 
conglomeraat. Dat kon bijvoorbeeld behelzen dat er vanuit 
één Lidstaat twee autoriteiten participeerden in hetzelfde 
internationale college voor een financieel conglomeraat, 
terwijl in andere Lidstaten waarbij het toezicht volgens het 
concentratiemodel of het twin peaks model was georgani-
seerd, één toezichthouder aan het college deelnam.   

 Over het functioneren van die colleges van toezichthouders 
en de uitdagingen die op dat vlak bestaan, is in 2014 door het 

  15  Zie:  artikelen 3:271  en  3:272  Wft. 
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Joint Forum 16    een kritische evaluatie uitgebracht. 17    Daarin is 
aangegeven dat met name ten aanzien van de samenwer-
king van de colleges van toezichthouders nog belangrijke 
lacunes bestaan vanwege het ontbreken van raamwerken 
voor het toezicht op financiële conglomeraten buiten Eu-
ropa. Daardoor ontbreekt het voor colleges waaraan toe-
zichthouders participeren van verschillende continenten 
(bijvoorbeeld een college samengesteld uit Amerikaanse 
en Europese toezichthouders) aan mogelijkheden om be-
paalde eisen dwingend op te leggen aan het conglomeraat. 
Bovendien wordt genoteerd dat het ten aanzien van crisis-
management ten aanzien van het financiële conglomeraat 
ontbreekt aan duidelijke kaders.      

  3.  Belangenconflicten, nationale voorkeuren 
en onbehagen   

 De belangrijke les die werd getrokken naar aanleiding van 
de financiële crisis, was dat de bestaande raamwerken voor 
het grensoverschrijdend toezicht in ernstige mate tekort-
schoten.   

 Ten eerste bleek dat toezichtsystemen niet waren opgewas-
sen tegen de wijze waarop dergelijke groepen van finan-
ciële ondernemingen worden aangestuurd. Een belangrijk 
kenmerk van dergelijke groepen is dat deze in de regel een 
centrale leiding kennen. Beslissingen op het hoofdkantoor 
hebben gevolgen voor alle onderdelen van de groep, waar 
deze onderdelen ook zijn gevestigd. Binnen de groep kun-
nen belangenconflicten ontstaan tussen de verschillende 
groepsonderdelen. Een goed draaiend onderdeel kan dan 
opgeofferd worden om een slechter onderdeel te sauveren. 
Wanneer centrale sturing plaatsvindt om een dergelijke 
strategie te implementeren kan het, zeker in een tijd waarin 
financiële transacties binnen luttele uren kunnen worden 
afgerond, voorkomen dat externe toezichthouders door de 
ondernemingsleiding worden geconfronteerd met een fait 
accompli. Genomen beslissingen op ondernemingsniveau 
kunnen slechts ex post door de externe toezichthouders 
worden getoetst en in veel gevallen niet meer worden te-
ruggedraaid. De meest genoemde voorbeelden in de in-
ternationale studies zijn de repatriëring van nagenoeg alle 
liquide middelen van de vestiging in het Verenigd Konink-
rijk van Lehman Brothers naar het hoofdkantoor in de Ver-
enigde Staten en de beslissingen rondom de afwikkeling van 
de IJslandse probleembanken waarin gekozen werd voor 
effectuering van sterfhuisconstructies en het trekken van 
een waterdicht schot tussen de overlevende banken en de 
achtergelaten “bad banks”. 18      

  16  Het Joint Forum is een samenwerking tussen het Bazels Committee on Ban-
king Supervision, het International Organization of Securities Supervisors, 
de International Association of Insurance Supervisors en het secretariaat 
hiervan wordt aangehouden door de Bank for International Settlements te 
Bazel. Het Joint Forum is reeds enkele decennia belast met het coördineren 
van het beleid betreffende toezicht op financiële conglomeraten. 

  17  Joint Forum, ‘Report on supervisory colleges for financial conglomerates’, 
september 2014, te raadplegen via  www.bis.org . 

  18  Zie de beschouwingen de Commissie De Larosière, a.w. p. 34. 

 Ten tweede kon worden geconstateerd dat, ondanks de po-
gingen om te komen tot grensoverschrijdende samenwer-
king, niet zelden nationale toezichthouders (en overheden) 
ten tijde van de crisis voorrang gaven aan het veiligstellen 
van nationale onderdelen in plaats van het zoeken van een 
oplossing die de hele (internationale) groep zou betreffen. 
De gang van zaken rondom het Fortis concern klinkt in di-
verse studies door als een wrang voorbeeld waar, ondanks 
de bestaande raamwerken voor samenwerking in het col-
lege van toezichthouders voor dat concern op grond van de 
FICO-Richtlijn, in een crisissituatie nationale voorkeuren 
doorslaggevend bleken bij het vinden van een uitweg. 19    De 
problemen in de IJslandse bankensector kunnen worden ge-
noemd als een ander voorbeeld.   

 Ten derde waren bestaande toezichtstructuren nauwelijks 
opgewassen tegen de aanpak van financiële groepen met 
wereldwijde activiteiten. Ondanks het bestaan van samen-
werkingsovereenkomsten (zogenaamde “Memoranda of 
Understanding”) op Trans-Atlantisch niveau, was er van een 
gecoördineerde aanpak tussen de Europese en Amerikaan-
se toezichthouders tijdens de eerste crisisjaren vanaf 2007 
nauwelijks sprake. Toezichthouders in de verschillende con-
tinenten waren nauwelijks in staat om te identificeren wel-
ke instellingen een zodanig internationale verwevenheid 
kenden en een zodanige importantie voor de wereldwijde 
markten, dat een beslissing genomen binnen de nationale 
sfeer, grote gevolgen heeft voor andere markten buiten het 
blikveld van de nationale toezichthouder. Zouden de Ameri-
kaanse toezichthouders zich de omvangrijke verwevenheid 
van Lehman Brothers in de Aziatische en Europese markten 
hebben beseft, dan was de doelbewuste beslissing om deze 
instelling niet te hulp te schieten wellicht niet genomen.   

 Ten slotte liet de financiële crisis zien, dat ondanks alle 
goede voornemens om te komen tot een interne Euro-
pese markt, het diezelfde interne markt en de vrijheid van 
dienstverlening en vestiging was die bij nationale overhe-
den onbehagen opleverde over de consequenties ervan als 
er sprake is van een crisis. Politici stonden voor de taak om 
hun kiezers uit te leggen dat met belastinggeld gefinancier-
de reddingsoperaties van “nationale kampioenen” tevens 
leidden tot het redden van de groepsonderdelen die buiten 
de landsgrenzen werkzaam waren. Dit heeft geleid tot de 
reflex om te kijken naar de mogelijkheden voor “nationale” 
compartimentering en het isoleren van groepsonderdelen 
van de rest van de groep. Binnen deze context moest Europa 
voorzichtig manoeuvreren op weg naar de totstandkoming 
van een beter raamwerk voor crisismanagement bij grens-
overschrijdende financiële groepen.     

  19  Zie de rapportage van de Joint Forum van september 2014, a.w., pp. 1 en 
7 waar, ondanks dat het onderzoek op geanonimiseerde basis is verricht, 
duidelijke sporen terug zijn te vinden van deze kwestie. 
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  4.  Respons van de internationale 
gemeenschap op de lessen van de financiële 
crisis    

  4.1  Inleiding   
 Het voorkomen van een vergelijkbare crisis in de financi-
ele sector als zich voltrok in de jaren 2007-2009 is een be-
langrijke drijfveer gebleken om te komen tot oplossingen. 
Hierna volgt bespreking van een paar van de hierop geïn-
spireerde ontwikkelingen in het toezicht op (internationale) 
financiële groepen.     

  4.2  Identificatie en maatregelen voor wereldwijd 
systeemrelevante banken   

 In mondiaal verband is de Financial Stability Board (“FSB”) 
in 2010 en 2011, aangespoord door de in het verband van de 
G-20 uitgesproken politieke wil 20   , gekomen tot een eerste 
reeks aanbevelingen voor het ontwerpen van een mondiaal 
kader voor de identificatie en de registratie van wereldwijd 
systeemrelevante instellingen. 21    Deze aanbevelingen ko-
men erop neer dat op grond van een systematiek die door 
het Bazels Committee on Banking Supervision (“BCBS”) is 
ontwikkeld 22   , een lijst wordt aangelegd van banken en bank-
groepen die op wereldwijde schaal actief zijn en die geacht 
kunnen worden systeemrelevant te zijn. Deze lijst wordt 
eens per jaar geactualiseerd. Voor de jaarperiode 2013/2014 
zijn er aldus 29 wereldwijd systeemrelevante bank (groe-
pen) geïdentificeerd, waarvan 15 in Europa (waarvan één 
Nederlandse, ING Bank NV), 8 in de Verenigde Staten en 6 
in Azië. 23      

 Vanwege die systeemrelevante status dient dan vervol-
gens een reeks aanvullende eisen te worden opgelegd. De 
als systeemrelevante bank of als houdster van een groep 
van banken aangewezen instelling dient te voldoen aan 
verschillende eisen. Deze betreffen onder meer: (i) hogere 
kapitaaleisen; (ii) verplichtingen tot het ontwerpen van een 
‘resolution planning’ betreffende de ordentelijke afwikke-
ling van de groep in tijden van crisis en (iii) geïntegreerd 
risicomanagement voor de volledige groep, ongeacht waar 
de banken zijn gevestigd.   

 Noch de aanbevelingen van de FSB noch het door het BCBS 
ontwikkelde raamwerk voor identificatie van mondiaal sys-
teemrelevante banken kennen een volkenrechtelijke of ver-

  20  Zie Karel Lannoo, ‘The G-20, five years on’, CEPS Essay, nr. 9, 3 maart 2014. 
  21  FSB, “Reducing the moral hazard posed by systemically important finan-

cial institutions”, 20 oktober 2010 en “Intensity and Effectiveness of SIFI 
Supervision Progress report on implementing the recommendations on 
enhanced supervision”, 27 oktober 2011 en “Policy framework on syste-
mically important financial institutions (G-SIFIs)”, 4 November 2011 te 
raadplegen via  www.financialstabilityboard.org . 

  22  Wat een “systeemrelevante instelling” is wordt bepaald aan de hand van 
criteria zoals ontwikkeld door de BCBS voor (wereldwijd opererende) 
banken. Zie voor het meest recente document: BCBS “Global systemically 
important banks: updated assessment methodology and the higher loss 
absorbency requirement”, juli 2013 te raadplegen via  www.bis.org . 

  23  Gegevens ontleend aan de door de FSB op 11 november 2013 gepubliceerde 
lijst voor 2013/2014, “2013 update of group of global systemically impor-
tant banks”, zie  www.financialstabilityboard.org . 

dragsrechtelijke basis. Er is geen internationaalrechtelijke 
grondslag voor het afdwingen van de in die aanbevelingen 
en raamwerken overeengekomen regels op de desbetreffen-
de individuele instellingen. Desondanks moet de betekenis 
hiervan niet worden onderschat. Doordat het werk van de 
FSB en het BCBS werd bevestigd door de G-20, is er sprake 
van een ferme politieke steun van de politieke wereldlei-
ders. Het werk van de FSB en van het BCBS heeft inmiddels 
geleid tot wetgeving in Azië, de Verenigde Staten en Europa. 
In Europa heeft dit geleid tot de regelingen opgenomen in 
 Titel VII ,  Hoofdstuk 4  CRD IV.   

 Doordat de aanpak van wereldwijd systeemrelevante ban-
ken zo’n brede politieke steun heeft gekregen en vervolgens 
heeft geleid tot equivalente regels op alle continenten, heeft 
een en ander in feite het effect dat “regulatory arbitrage” 
voor wereldwijd systeemrelevante instellingen geen zin 
heeft. Waar zij hun hoofdkantoor ook vestigen, de regels 
zullen overal ter wereld min of meer gelijkluidend zijn.   

 Het ontwerpen van dit internationale raamwerk is gebeurd 
op de voedingsbodem van reeds bestaande internationale 
raamwerken voor het kapitaaltoereikendheidstoezicht op 
banken. Dit betreft de Bazelse kapitaalakkoorden van 1988, 
2004 en 2010 die in ongeveer 160 landen ter wereld gelden 
als de basis voor nationale wetgeving op dit vlak. Doordat 
reeds een brede en wereldwijde acceptatie bestaat van het 
“gezag” van de BCBS wat betreft het stellen van internatio-
nale standaarden voor banken, kon een aanvullend raam-
werk voor systeemrelevante banken aldus eenvoudiger 
worden geïmplementeerd. Een dergelijke verregaande in-
ternationale samenwerking bestaat niet voor andere typen 
financiële ondernemingen, zoals verzekeraars, zodat het 
creëren van een equivalente regeling voor dergelijke instel-
lingen weerbarstiger is.     

  4.3  Identificatie en maatregelen voor gewone 
systeemrelevante banken   

 In het verlengde van het raamwerk voor wereldwijd sys-
teemrelevante bank (groepen), is door de FSB en het BCBS 
voortgegaan met het doen van voorstellen voor een raam-
werk voor overige systeemrelevante banken. Dit betreft 
banken die geacht kunnen worden in hun nationale (of 
regionale) omgeving systeemrelevant te zijn, zonder dat 
deze banken een internationaal bedrijf kennen. Daartoe is 
in 2012 door de FSB een nadere aanbeveling ontworpen. 24    
Deze aanbeveling heeft geleid tot een door het BCBS in 2012 
ontworpen raamwerk van beginselen voor de classificatie 
van gewone (domestic) systeemrelevante instellingen. 25    
Verschil met het raamwerk voor wereldwijd systeemrele-
vante banken is dat bij de “gewone” systeemrelevante ban-
ken een grensoverschrijdend bedrijf in de regel ontbreekt 
en/of dat die activiteiten in mindere mate bijdragen tot een 
systeemrisico. Niettemin kan ook bij het falen van een natio-

  24  FSB: “Extending the G-SIFI Framework to domestic systemically important 
banks”, 16 april 2012, te raadplegen via  www.financialstabilityboard.org . 

  25  BCBS, “A framework for dealing with domestic systemically important 
banks”, oktober 2012, te raadplegen via  www.bis.org . 
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naal systeemrelevante instelling sprake zijn van grensover-
schrijdende effecten en een potentieel systeemrisico. 26   Bij 
deze banken ligt echter de nadruk op de analyse in welke 
mate problemen bij de bank gevolgen zou kunnen hebben 
voor de desbetreffende nationale economie en de effecten 
op de eigen (lokale) financiële markten. In Europa is niet ge-
wacht op deze aanbevelingen van de FSB en de BCBS. Voor-
uitlopend op de uitkomsten van de studies in internationaal 
verband is in het najaar van 2011 een overbruggingsrege-
ling voor de 72 aldus als systeemrelevant aangemerkte Eu-
ropese banken geïntroduceerd. Die overbruggingsregeling 
is door middel van een persbericht van de EBA ingevoerd 27   . 
Deze tijdelijke regeling beoogde vooral voor de 72 Europese 
systeemrelevante banken een hogere kapitaalseis in te voe-
ren. De maatregelen waren derhalve preventief van aard 
en zijn ingevoerd in afwachting van het bredere raamwerk 
dat bij gelegenheid van  CRR  en  CRD IV  zou worden vastge-
steld. Voor ons land heeft een en ander betekend dat ABN 
AMRO Bank, SNS Bank en Rabobank als “domestic systemi-
cally important banks” werden aangemerkt. Voor ING Bank 
gold dat deze reeds op de lijst prijkte van wereldwijd sys-
teemrelevante bank. De maatregel leidde tot de fors hogere 
kapitaals eis van 9% Tier 1 kernkapitaal voor deze banken die 
eind juni 2012 moest worden bereikt.   

 Bij de invoering van de  CRR  en  CRD IV  is de tijdelijke maat-
regel voor Europese systeemrelevante banken ingewisseld 
voor een permanente regeling voor aanvullende kapitaal-
buffers. Deze regeling is ingekaderd in het regime voor de 
vier aanvullende kapitaalbuffers voor banken zoals gere-
geld in  Titel VII ,  Hoofdstuk 4  CRD IV en heeft in ons land 
zijn beslag gekregen in het bepaalde in  artikel 3:62a  Wft en 
de uitwerking hiervan in Hoofdstuk 10A (Kapitaalbuffer) 
van het Besluit prudentiële regels Wft. De regeling voor sys-
teemrelevante banken is opgenomen in artikelen 105c en 
105d Besluit prudentiële regels Wft. In deze bepalingen is 
ook terug te lezen dat Europa het regime voor aanvullende 
kapitaalbuffers voor systeemrelevante instellingen heeft 
ingericht rekening houdend met de juridische organisatie 
van groepen waarin één of meer banken zijn opgenomen. 
De aanvullende kapitaalseisen kunnen hetzij worden op-
gelegd aan de systeemrelevante bank zelf, hetzij aan de 
houdstermaatschappij die aan het hoofd van de (sub-) groep 
staat. Zo is ten aanzien van deze regeling een nieuw element 
toegevoegd aan het raamwerk voor kapitaaltoereikendheid 
van banken dat zich, althans in Europa, steeds vaker richt 
op het stellen van eisen aan de gehele groep waarin één of 
meerdere banken zijn opgenomen, in plaats van alleen op de 
bank (en) zelf. Het banktoezicht evolueert daardoor steeds 
meer naar toezicht op het niveau van de bankgroep.     

  26  BCBS, oktober 2012 t.a.p., p. 1. 
  27  EBA, “Capital buffers for addressing market concerns over sovereign expo-

sures; Methodological Note”, 26 oktober 2011, te raadplegen via  www.eba.
europa.eu . Zie de onderbouwing van EBA voor het treffen van deze uitzon-
derlijke maatregel: “The objective of the capital exercise is to create an ex-
ceptional and temporary capital buffer to address current market concerns 
over sovereign risk. This buffer would explicitly not be designed to cover 
losses in sovereigns but to provide a reassurance to markets about banks’ 
ability to withstand a range of shocks and still maintain adequate capital.” 

  4.4  Identificatie en maatregelen voor 
systeemrelevante verzekeraars   

 Voor andere sectoren van de financiële industrie is aanmer-
kelijk minder vooruitgang geboekt. Vooral in de verzeke-
ringssector was de aanvankelijke reactie dat de financiële 
crisis van 2007-2008 niet aan deze sector was te wijten en 
dat systeemrelevantie van verzekeraars moest worden ge-
plaatst in het licht van het van banken afwijkende onder-
nemingsmodel. Het karakter van het verzekeringsbedrijf 
waaraan lange termijn verplichtingen aan ten grondslag 
liggen, zou in de weg staan aan de heftige en plotselinge 
kettingreacties die karakteristiek zijn voor het ontwikkelen 
van systeemrisico’s in de banksector. 28      

 In die discussie werd door critici vaak verwezen naar de 
enorme problemen die het Amerikaanse AIG-verzekerings-
concern had veroorzaakt. De belangrijkste respons hierop is 
geweest, dat de problematiek van deze verzekeraar vooral 
was te wijten aan de strategie op te gaan treden als eindrisi-
codrager bij credit default swaps. Dit, terwijl dit in feite een 
van de kern van het verzekeringsbedrijf afwijkende, quasi-
bancaire activiteit is.   

 De oorspronkelijke respons van toezichthouders op de 
verzekeringssector is geweest om onder toezicht staande 
instellingen te dwingen zich strikter te houden aan de re-
gels voor het verboden nevenbedrijf, zoals dat in ons land 
is geregeld in  artikel 3:36  Wft. 29    Verzekeraars moesten zich 
blijven richten op het kernbedrijf van verzekeren en neven-
activiteiten achterwege laten. Als additioneel uitvloeisel 
van deze maatregelen kan voor ons land worden gewezen 
op de strengere regels ten aanzien van het toezicht op intra-
groepovereenkomsten en – posities langs de lijnen van het 
Normenkader intragroepovereenkomsten en – posities van 
verzekeraars van DNB. 30      

 Voorts is er ten aanzien van verzekeraars, door de Inter-
national Association of Insurance Supervisors (“IAIS”), een 
organisatie die kan worden vergeleken met het Bazels Co-
mité voor Bankentoezicht, een reeks aanbevelingen gedaan 
op het vlak van het identificeren van systeemrelevantie van 
verzekeraars en systeemrelevante problematiek bij verze-
keraars. Door IAIS een aantal rapporten gepubliceerd die 
een bevestiging opleveren van de oorspronkelijke hypothe-
se over de invloed van verzekeraars op systeemrisico’s. De 
belangrijke observaties in deze rapportages komen er in fei-
te op neer dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen (waar 
ook nog sprake is van productaanbieding die in feite niet be-

  28  Zie: International Association of Insurance Supervisors, position paper 
‘Systemic Risk and the Insurance Sector’, 25 oktober 2008, te raadplegen 
via  www.iaisweb.org . 

  29  Naar onze mening staat het bepaalde in  artikel 3:36  Wft reeds in de weg 
aan het voor eigen rekening aangaan van credit default swaps (“CDS”) door 
een verzekeraar als protection seller, behalve in het toch wat uitzonder-
lijke geval dat een CDS (tevens) kwalificeert als een verzekeringsovereen-
komst. 

  30  Factsheet Normenkader intragroepovereenkomsten en –posities van 
verzekeraars van 23 september 2013, referentie 01489, te raadplegen via 
 http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-228837.jsp . 
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hoort tot de kern van het verzekeringsbedrijf) verzekeraars 
geacht kunnen worden een bijdrage te kunnen leveren aan 
het ontstaan of het versterken van systeemrisico. 31    IAIS con-
cludeert dat verzekeraars en herverzekeraars in beginsel 
niet geacht kunnen worden bij te dragen aan het ontwikke-
len van systeemrisico, tenzij (her-)verzekeraars zich inlaten 
met sector-vervagende activiteiten. Een typerend element 
in dit rapport is de vingerwijzing naar de bancaire sector 
die zich, aldus IAIS, in toenemende mate bezig houdt met 
ontwikkeling van verzekerings- en pensioenspaarproduc-
ten, terwijl dat voor die sector wezensvreemde activiteiten 
zijn. Hierin ziet IAIS een gevaar voor de ontwikkeling van 
systeemrisico’s, en IAIS bepleit een nauwgezette micropru-
dentiële en macroprudentiële monitoring van dit risico.   

 Ondanks deze analyses over de relevantie van het creëren 
van een regime voor systeemrelevante verzekeraars, wordt 
er door de FSB en binnen het regelmatige overleg in de G-20 
aangedrongen op het ontwikkelen van standaarden voor 
dergelijke verzekeringsgroepen. In juli 2013 publiceert 
het IAIS de methodologie voor het identificeren van we-
reldwijd systeemrelevante verzekeraars. 32    De ontwikkelde 
methodologie lijkt sterk op die voor wereldwijd systeem-
relevante banken. De methodologie is aangevuld met een 
aanvullende weging, namelijk de mate van betrokkenheid 
van de desbetreffende verzekeraar of verzekeraarsgroep bij 
niet-traditionele verzekeringsactiviteiten en niet-verzeke-
ringsactiviteiten. Een van de activiteiten die daarin wordt 
geëxpliciteerd betreft de (commerciële) verhandeling van 
derivaten, met name het aanbieden van bescherming (het 
acteren als zogenaamde ‘protection seller’) bij credit default 
swaps. Het expliciteren van deze activiteit refereert aan de 
AIG-casus die we hiervoor aanhaalden.   

 Hoe het ook zij, de stap naar het identificeren van wereld-
wijd systeemrelevante verzekeraars is gezet en een en ander 
heeft geleid tot publicatie in juli 2013, (tegelijkertijd met de 
publicatie van bovengenoemd rapport van het IAIS) van ne-
gen wereldwijd systeemrelevante verzekeraars (-groepen). 
Hiervan zijn er twee Amerikaanse groepen, één Chinese 
groep en zes Europese verzekeraars. Aan deze verzekeraars 
zullen, net zoals geldt voor de banken die als wereldwijd 
systeemrelevant zijn aangewezen, aanvullende eisen wor-
den opgelegd. Deze eisen komen neer op: (i) verhoogde ka-
pitaalbuffers; (ii) aangescherpt holdingtoezicht en (iii) de 
verplichting een resolution planning te maken voor het or-
dentelijk afwikkelen van de groepen. Deze verplichtingen, 
die op internationaal niveau door FSB en IAIS nader worden 

  31  Zie het volgende rapport over de invloed van herverzekeraars op systeem-
risico van 19 juli 2012IAIS, “Reinsurance and Financial Stability”, 19 juli 
2012, te raadplegen via  www.iaisweb.org . 

  32  IAIS, ‘Global Systemically Important Insurers: Initial Assessment Metho-
dology, 18 juli 2013, te raadplegen via  www.iaisweb.org . Op p. 9 wordt 
herhaald het standpunt dat het potentiële systeemrisico dat verzekeraars 
kunnen veroorzaken beperkt is, in ieder geval zolang zij zich niet met an-
dere activiteiten dan het klassieke verzekeringsbedrijf inlaten. Niettemin 
wordt aanleiding gezien om met het oog op de toekomst en mogelijke po-
tentiële risico’s die zich zouden kunnen voordoen toch een methodologie 
voor systeemrelevantie van verzekeraars te ontwikkelen. 

uitgewerkt, zullen in de verschillende jurisdicties die het 
betreft moeten worden omgezet in concrete wet- en regel-
geving. Voor zover bekend is er op dit vlak in Europa echter 
nog geen concrete stap gezet.     

  4.5  Verbetering samenwerking toezichthouders   
 De oorspronkelijke regelingen van het toezicht op groe-
pen financiële ondernemingen kenden nog weifelachtig 
bevoegdheden toe aan “coördinerende toezichthouders”. 
Met de introductie van het Europees Systeem van Financi-
eel Toezicht (“ESFS”) in 2011 is een regime gecreëerd waar 
verplichte samenwerking in colleges van Europese toezicht-
houders het uitgangspunt is en de coördinerende toezicht-
houder in dit regime verregaande bevoegdheden heeft om 
daadwerkelijke coördinatie van beleid en van toezicht op 
de internationale bankengroep te kunnen verwezenlijken. 
Is er onenigheid binnen het college van toezichthouders, 
dan heeft de EBA op grond van de EBA-Verordening 33    ver-
regaande bevoegdheden om de geschillen te beslechten en 
knopen door te hakken.   

 Het ESFS strekt zich uit over alle onderdelen van de financi-
ele sector. Ook voor verzekeraars gelden de verscherpte re-
gels in het kader van samenwerking tussen de verschillende 
Europese toezichthouders die belast zijn met het toezicht 
op individuele verzekeraars van een groep. Hoewel de Euro-
pean Insurance and Occupational Pensions Authority (“EIO-
PA”) op grond van de bepalingen in de EIOPA-Verordening 34   , 
identieke bevoegdheden heeft als EBA, is er op dit moment 
nog sprake van een imperfect geregelde situatie wat betreft 
de samenwerking tussen Europese toezichthouders voor de 
verzekeringssector. Met de invoering van Solvency II per 1 
januari 2016 zal er echter een verbetering optreden van de 
wettelijke basis voor de internationale samenwerking tus-
sen toezichthouders op één grensoverschrijdende verzeke-
ringsgroep.   

 Door de Europese politiek is voor de banksector een nog 
ingrijpender stap gezet ten aanzien van de organisatie van 

  33  Verordening (EU) Nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en van de 
Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthou-
dende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 
716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie, 
Pb.EU, nr. L 331, van 15 december 2010, zoals laatstelijk gewijzigd bij  Ver-
ordening (EU) Nr. 806/2014  van het Europees Parlement en van de Raad 
van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige 
procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde be-
leggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwik-
kelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010, Pb.EU, L. 225, van 30 juli 
2014. 

  34   Verordening (EU) Nr. 1094/2010  van het Europees Parlement en de Raad 
van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende 
autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), 
tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van  Besluit 
2009/79/EG  van de Commissie, Pb. EU, L. 331 van 15 december 2010, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) Nr. 258/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 april 2014 tot vaststelling van een Uniepro-
gramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van 
financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 
2014-2020 en houdende intrekking van Besluit nr. 716/2009/EG, Pb. EU, L. 
105 van 8 april 2014. 
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het toezicht, door de invoering van het Single Supervisory 
Mechanism (“SSM”) van de Bankenunie. In dit stelsel treedt 
voortaan de Europees Centrale Bank (“ECB”) op als de exclu-
sieve toezichthouder op de in de Eurozone gevestigde ban-
ken. Hierbij is er voor groepen banken daadwerkelijk sprake 
van een regime van één bevoegde toezichthouder voor alle 
in de groep opgenomen banken. De nationale bevoegde au-
toriteiten spelen in dat nieuwe regime een ondersteunende 
rol, en zullen minder dan voorheen het geval was een eigen 
“nationale” stem kunnen laten doorklinken ten aanzien van 
het toezicht op individuele banken in de groep.     

  4.6  Resolution van grensoverschrijdend opererende 
instellingen   

 Als sluitstuk van alle maatregelen die zijn getroffen als res-
pons op de problemen in het toezicht op financiële groepen, 
is in Europa in navolging van de aanbevelingen van de FSB 35    
een systeem voor herstel en afwikkelingsprocedures voor 
banken in moeilijkheden ingevoerd. Met de vaststelling van 
Verordening 806/2014 en Richtlijn 2014/59/EU 36    (“BRRD”) is 
een belangrijk onderdeel van de Europese Bankenunie, na-
melijk het ‘Single Resolution Mechanism’ ingevuld. Hierin 
is afzonderlijk aandacht gegeven aan de problematiek van 
(internationale) bankengroepen en het besmettingsgevaar 
dat zich binnen een groep kan voordoen. 37      

 Een niet onbelangrijk onderdeel van het nieuwe stelsel voor 
herstel en afwikkeling van banken en beleggingsonderne-
mingen op grond van het Single Resolution Mechanism, 
betreft de overheveling van bevoegdheden van de reguliere 
toezichthouders op deze instellingen naar onafhankelijk 
optredende afwikkelingsautoriteiten. De motivatie hier-
voor is geweest, dat in geval er sprake is van een crisis bij 
een (financiële groep van) instelling (en), beslissingen over 
de afwikkeling beter overgelaten kunnen worden aan be-
voegde autoriteiten die: (i) snel kunnen optreden; (ii) be-
slissingen kunnen nemen die onafhankelijk zijn van de af-
wegingen die kunnen gelden voor de lokale economie van 
de Lidstaten waar één of meer instellingen zijn gevestigd 
of actief zijn; en (iii) belangenconflicten uit de weg te kun-
nen gaan. 38    Binnen het Single Resolution Mechanism geldt 
dat als zich een crisis bij een instelling of groep instellingen 
aandient, het treffen van maatregelen niet wordt overge-
laten aan de ‘reguliere toezichthouder(s)’. Aan de reguliere 

  35  FSB, ‘Key attributes for effective resolution regimes for financial instituti-
ons’, oktober 2011, te raadplegen via  www.financialstabilityboard.org . 

  36   Verordening (EU) nr. 806/2014  van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige 
procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde be-
leggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwik-
kelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010, en Richtlijn 2014/59/EU 
van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 
totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van 
Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/
EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 
2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, 
van het Europees Parlement en de Raad, Pb.EU, L. 173 van 12 juni 2014. 

  37  Overweging 11, derde zin Richtlijn 2014/59/EU. 
  38  Overweging 15, eerste zin Richtlijn 2014/59/EU. 

toezichthouder(s) wordt het initiatiefrecht overgelaten om 
herstelmaatregelen te initiëren. 39    De uiteindelijke beslis-
singen omtrent afwikkeling zullen echter in handen liggen 
van de nationale afwikkelingsautoriteiten 40   , aangevoerd 
door de Europese afwikkelingsautoriteit. 41    Voor significante 
banken ligt het initiatief zelfs geheel bij de Europese afwik-
kelingsautoriteit.   

 Een van de meest ingewikkelde regelingen van Single Re-
solution Mechanism betreft de afwikkeling van groepen 
van instellingen op grond van een stelsel waarbij de lei-
ding van de afwikkeling ligt bij de afwikkelingsautoriteit 
op groepsniveau. Europa heeft gekozen voor een “ja tenzij” 
benadering, waarbij in beginsel afwikkeling plaatsvindt 
op de grondslag van een voor de gehele groep geldend af-
wikkelingsregime waartoe besloten wordt door de afwik-
kelingsautoriteit op groepsniveau. De “tenzij” betreft het 
geval dat de afwikkelingsautoriteit van individuele Lidstaat 
besluit tot een afzonderlijke afwikkeling die is gericht tot 
de individuele instelling die in de Lidstaat is gevestigd of 
waar een instelling uit een andere Lidstaat actief is (door 
grensoverschrijdende dienstverlening of een bijkantoor). 
Europa heeft dus in beginsel de “Single-Point-Of-Entry” 
afwikkeling omarmd die steeds haar ingang vindt op het 
hoogste niveau in de groep. Hiermee zouden de beste re-
sultaten kunnen worden bereikt. 42    De Single-Point-of-Entry 
afwikkeling wordt echter omgeruild voor een “Multi-Point-
of-Entry”, indien daartoe, gemotiveerd, wordt besloten door 
individuele afwikkelingsautoriteiten die daarover rekening 
en verantwoording dienen af te leggen in het specifiek in 
het leven geroepen ‘college van afwikkelingsautoriteiten’. 43      

 Een wereldwijd akkoord over Single-Point-of-Entry afwik-
keling van instellingen die op meerdere continenten actief 
zijn ligt nog lang niet in het verschiet. Politici en toezicht-
houders in de verschillende landen hebben de neiging om 
te kiezen voor een “Multiple-Point-Of-Entry”, waarbij de 
onderdelen van de groep die actief zijn in het ene conti-
nent separaat en onder leiding van de nationale autoriteiten 
worden afgewikkeld of gereorganiseerd. 44    Op wereldwijde 

  39  Zie de regelingen van artikel 27 en volgende BRRD. 
  40  Zie hieromtrent de procedures van artikelen 31 en volgende BRRD. 
  41  De Europese afwikkelingsautoriteit is een afzonderlijk Europees agent-

schap dat is ingesteld bij  Verordening (EU) Nr. 806/2014  van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige 
regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietin-
stellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een 
gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010, 
Pb.EU, L. 222, van 30 juli 2014. 

  42  Zie: FSB, ‘Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Insti-
tutions’, oktober 2011 en 'Recovery and Resolution Planning: Making the 
Key Attributes Requirements Operational', november 2012 en ‘Recovery 
and Resolution Planning for Systemically Important Financial Instituti-
ons: Guidance on Developing Effective Resolution Strategies’, juli 2013 te 
raadplegen via  www.financialstabilityboard.org  en het joint paper van de 
Federal Deposit Insurance Corporation en de Bank of England, ‘Resolving 
Globally Active, Systemically Important, Financial Institutions’, 10 decem-
ber 2012 te raadplegen via  www.fdic.com . 

  43  Zie hierover, onder meer, de regelingen van artikel 12 BRRD. 
  44  Zie: Philip Alexander, ‘Regulator discord over resolution proposals’, Global 

Risk Regulator, september 2014, Volume 12, Issue 8. 
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schaal doet zich aldus hetzelfde probleem voor als zich heeft 
voorgedaan in Europa tijdens de financiële crisis. Het schep-
pen van een effectief kader voor de samenwerking tussen 
nationaal bevoegde autoriteiten is één van de grootste knel-
punten geweest in het kader van het toezicht op groepen.   

 In 2014 heeft de FSB een eerste stap gezet naar een wereld-
wijde oplossing voor het effectief kunnen implementeren 
van afwikkeling van groepen instellingen die wereldwijd 
omspannende activiteiten ontplooien. Op 29 september 
2014 lanceerde de FSB de consultatie “Cross-border recog-
nition of resolution action”. 45    Hierin wordt voorgesteld om 
een rudimentair regelgevend kader te ontwerpen dat zou 
moeten gelden in alle jurisdicties ter wereld en dat bepaalde 
elementen bevat die de erkenning van de juridische conse-
quenties van een in een bepaalde jurisdictie genomen af-
wikkelingsmaatregel, in andere jurisdicties dient te facili-
teren. Met deze door FSB voorgestelde regeling, zal wellicht 
een eerste stap worden gezet naar het ontwikkelen van een 
breder en effectiever raamwerk waarin de problematiek 
van afwikkeling van groepen financiële instellingen met 
activiteiten die plaatsvinden op meerdere continenten zal 
kunnen worden aangepakt. Waar ten aanzien van de identi-
ficatie van dergelijke instellingen en de preventieve maatre-
gelen (hogere kapitaalseisen, gecoördineerd risicobeheer en 
verplichtingen tot het ontwerpen van eigen wereldwijd om-
spannende afwikkelingsplannen) reeds grote stappen zijn 
gezet, zal het nog vele jaren duren voordat ook ten aanzien 
van de afwikkeling van dergelijke wereldwijd opererende 
instellingen een robuust raamwerk is gecreëerd. 46         

  5.  Slotbeschouwingen   

 Binnen Europa zijn de bestaande structuren voor het toe-
zicht op financiële groepen in antwoord op de financiële 
crisis aangescherpt. Het meest in het oog springen de ver-
gaande stappen die zijn gezet in het Europese bankentoe-
zicht, door de introductie van een Single Supervisory Me-
chanism en een Single Resolution Mechanism. Het toezicht 
op internationale verzekeringsgroepen blijft hierbij nog 
achter. Dit is overigens verklaarbaar vanuit het afwijkende 
risicoprofiel van het verzekeringsbedrijf ten opzichte van 
het bankbedrijf.   

 Wij constateren voorts dat sprake is van tegengestelde 
trends in de verschillende continenten. Waar in de finan-
ciële sector in de Verenigde Staten het juridische raamwerk 
voor het toezicht op grote systeemrelevante instellingen 
aanmerkelijk is uitgebreid maar het bestaansrecht van die 
grote instellingen niet ter discussie staat, zien we op het 
Europese continent een trend om de vorming van financi-
ele conglomeraten te ontmoedigen, met als resultaat dat 

  45  Consultatiedocument te raadplegen via  www.financialstabilityboard.org . 
  46  Zie hierover ook: Clifford Chance, ‘Bank Resolution and Bail-ins in the con-

text of Bank Groups’, client briefing december 2011 en Jeffrey N. Gordon 
& Wolf-Georg Ringe, ‘Bank Resolution in the European Banking Union: A 
Translantic Perspective on What It Would Take’, University of Oxford, Legal 
research Paper Series, Paper No 18/2014, augustus 2014. 

veel van die conglomeraten zijn opgesplitst. In Nederland 
is deze beweging zichtbaar onder andere uit de (gedeelte-
lijke) beursgang van Nationale-Nederlanden met ING groep 
als verkopende aandeelhouder en de verkoop door SNS van 
Vivat (voorheen Reaal) aan een Chinese verzekeringsgroep 
(Anbang).   

 Deze ontwikkelingen betekenen overigens geenszins dat 
er sluitend toezichtsysteem is op internationale financiële 
groepen. De coördinatie-inspanningen betreffen, zoals in 
deze bijdrage toegelicht, in het bijzonder de bancaire en 
verzekeringsactiviteiten. Potentieel kunnen ook andere fi-
nanciële activiteiten, zoals die van grote beleggers, waaron-
der beheerders van beleggingsfondsen en de groepen waar 
zij deel van uitmaken, een impact hebben op financiële sta-
biliteit. 47    Verder kan worden geconstateerd dat de focus van 
het toezicht op financiële groepen is op preventie door het 
stellen van strengere regels aan de kapitaalbuffers en deze 
toe te passen op groepsniveau. In de Europese bankensec-
tor is er een verdergaande ontwikkeling met het tot stand 
brengen van een Europees raamwerk voor het ontmantelen 
van bancaire groepen in het geval deze ten onder dreigen 
te gaan. Het sluitstuk van die ontwikkeling zou een we-
reldwijd akkoord moeten zijn om een efficiënt verlopend 
proces van ontmanteling te kunnen organiseren voor fi-
nanciële ondernemingen die op verschillende continenten 
werkzaam zijn. Het zou veronderstellen dat een groep die 
haar hoofdkantoor heeft in Europa maar ook actief is in de 
Verenigde Staten, onder de leiding van een Europese auto-
riteit zou worden afgewikkeld, ook wat betreft de Ameri-
kaanse activiteiten. Op dit terrein, met name ten aanzien 
van de identificatie van wereldwijd systeemrelevante in-
stellingen, zijn er wel ontwikkelingen maar is er nog geen 
sluitend kader. Dit terwijl bijvoorbeeld de M&A activiteiten 
van Chinese banken en verzekeraars een aanwijzing zijn dat 
intercontinentale verbanden eerder zullen toenemen dan 
afnemen. 48             

  47  Vooralsnog zijn de aanwijzingen op dit punt overigens dat de Financial 
Stability Board niet streeft naar het opleggen van strenge kapitaaleisen 
aan individuele partijen als Blackrock, Fidelity en Pimco wegens potenti-
ele systeemrelevantie, maar risico’s verbonden aan beleggingsactiviteiten 
van dergelijke fondsbeheerders zou willen controleren door het bewaken 
van marktliquiditeit (Financial Times, 14 juli 2015). 

  48  Tegenwoordig behoren vier Chinese banken tot de grootste tien bancaire 
organisaties ter wereld. 
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