
De NVB dankt het ministerie voor de geboden gelegenheid om mee te denken over verbeteringen 
aan de begrotingssystematiek voor de toezichthouders. Wij brengen in dit verband graag de 
volgende punten naar voren.  
 
1. Meer transparantie in de toezichtkosten. 
Sinds de start van het Europees toezicht door de ECB is het voor Nederlandse banken niet meer 
duidelijk hoeveel zij betalen voor bankentoezicht. Door dit gebrek aan transparantie kunnen banken 
niet beoordelen of het toezicht efficiënt, doelmatig en proportioneel is. In dit kader wijzen we ook 
graag op het rapport van Europese Rekenkamer (ERK) over het toezicht van de ECB: 
http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1611_18/SR_SSM_NL.pdf. 
De ERK bevestigt in dit rapport dat er geen transparantie is over de totale kosten nu er sprake is van 
een ECB-begroting én begrotingen van nationale autoriteiten. Ook ziet de ERK geen duidelijke 
scheiding tussen de kosten die gemaakt worden ten behoeve van de taken van de ECB als Centrale 
Bank en de ECB als toezichthouder. Wij constateren voorts dat ook uit het jaarverslag van DNB niet 
valt op te maken welk deel van de toezichtkosten zien op Europees toezicht en welke op nationaal 
toezicht. Tot slot is niet duidelijk hoeveel er (door de toezichthouders) betaald wordt aan European 
Supervisory Authorities (ESAs), zoals EBA en ESMA en hoe de governance van deze instellingen 
precies geregeld is.  
 
De NVB pleit voor duidelijkheid over de (totale) kosten van het toezicht op de Nederlandse banken. 
Alleen op basis van deze informatie kan een zinvolle discussie worden gevoerd over de toekomstige 
effectiviteit van het toezicht en het prijskaartje dat daar bij hoort.  
 
2. Nadruk op efficiëntie bij de toezichthouder.  
In de kostenkaders DNB en de AFM 2017-2020 is een taakstelling opgenomen van 1,75% in 2017 die 
in totaal oploopt tot in totaal 7% in 2020. Maar door nieuwe taken en de introductie van een 
flexibele schil nemen de totale kosten veel minder af dan 7 %.Er blijft dan ook behoefte aan een 
verdere efficiëntieslag. Bijvoorbeeld doordat de toezichthouders (ECB, AFM en DNB) betere 
afspraken maken over het afbakenen van hun taken.  
Wij vinden het tegen die achtergrond verstandig als de nationale toezichthouders DNB en AFM in 
toenemende mate gaan samenwerken bij de bedrijfsvoering. Te denken valt hierbij aan een 
gezamenlijke ‘back office’ voor personeelszaken, financiën en control, inkoop, etc. 
 
3. Rol van de Rekenkamer 
Wij vinden dat de Rekenkamer toegevoegde waarde kan hebben bij de beoordeling van de 
effectiviteit en doelmatigheid van de bestede middelen. In 2016 is de Rekenkamer een onderzoek 
gestart bij de banken die niet direct onder het toezicht van de ECB vallen. Wij zijn benieuwd naar de 
uitkomsten van dit onderzoek. We zijn van mening dat in de toekomst vaker van dit instrument 
gebruik kan worden gemaakt. Hierbij kan ook naar aspecten als budgetdiscipline en 
voorspelbaarheid van de hoogte van de toezichtkosten worden gekeken. Een punt van aandacht 
blijft het ‘controlegat’ waar de Nederlandse Rekenkamer de Minister attent op heeft gemaakt en dat 
kort gezegd inhoudt, dat de Nederlandse Rekenkamer geen controle kan uitoefenen op de taken die 
DNB uitoefent in het kader van het Single Supervisory System. De Minister heeft toegezegd dat hij 
zich hard zou maken in Europa om te komen tot een sluitend controlesysteem waarbij ook de taken 
die DNB uitoefent voor de ECB gecontroleerd kunnen worden. Wat is de stand van zaken op dit 
punt? Welke waarborgen hebben de banken dat het toezicht van DNB aan eisen van doelmatigheid 
voldoet, zolang het controlegat bestaat?   
 
4. Diensten van de banken ten algemene nutte 
De banken verlenen ad hoc en regulier gratis diensten aan overheidsinstanties die in het algemeen 
belang zijn (de zgn. herendiensten). De kosten die hiermee gemoeid zijn nemen toe. Te wijzen valt 

http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1611_18/SR_SSM_NL.pdf


bijvoorbeeld op doorgifte van banksaldi ten behoeve van belastingheffing, het beantwoorden van ad 
hoc informatievragen ten behoeve van een keur aan overheidsinstanties met als doel bijv. 
consumentenbescherming (Whc), belastingheffing (Belastingdienst) en statistiek doeleinden (o.a. 
CBS). De banken zouden graag vernemen in hoeverre de Minister het redelijk vindt dat de banken cq 
hun klanten alle kosten gemoeid met behartiging van deze openbare belangen dragen.  
 
5. Belang van overheidsbijdrage 
Tot slot zouden we nog een punt van meer principiële aard naar voren willen brengen. Het 
uitgangspunt voor de verrekening van de toezichtkosten is vastgelegd in het rapport “Maat houden”. 
Hierin is nog eens bevestigd dat wetgeving wordt opgesteld vanuit het algemeen belang, waardoor 
het toezicht op de naleving daarvan het belang van de maatschappij als geheel dient. Hierdoor zijn 
de kosten niet volledig toerekenbaar aan een individu of groep. Dat betekent ook dat in elk geval 
een deel van de toezichtkosten uit de algemene middelen moet worden betaald (zie ook hierna 
onder 6). De Afdeling van de Raad van State heeft voor het maken van deze keuze recentelijk een 
aantal gezichtspunten aangereikt. In essentie gaat het hierbij om de vraag naar de aard en omvang 
van het toezicht dat de overheid wenst en de prijs die zij bereid is daarvoor te betalen. Daarbij is het 
niet de bedoeling dat louter begrotingsdoelen worden nagestreefd. Zie hiertoe 
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-
samenvatting.html?id=406&summary_only.  
Er is een interdepartementale werkgroep ingesteld die zal bezien welke betekenis de voorlichting 
heeft voor het kabinetsbeleid over de doorberekening van toezicht- en handhavingskosten zoals 
neergelegd in Maat Houden 2014. Wanneer worden de bevindingen van deze interdepartementale 
werkgroep gepubliceerd? 

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=406&summary_only
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=406&summary_only



