
Ministeriële regeling houdende de aan-
wijzing van representatieve organisa-
ties ter uitvoering van artikel 1, eerste
lid, onderdeel d, van de Wet toezicht
kredietwezen 1992 (Regeling aanwij-
zing representatieve organisaties Wtk
1992)

19 juni 2003/Nr. FM 2003-0840 U
Directie Financiële Markten

De Minister van Financiën, 
Gelet op artikel 1, eerste lid, onder-
deel d, van de Wet toezicht krediet-
wezen1992;
De Nederlandsche Bank N.V.
gehoord;

Besluit:

Artikel 1
Als representatieve organisatie als
bedoeld in de artikelen 20, tweede lid,
21, tweede lid, 22, tweede lid, 28,
derde lid, onder c, 83, tweede lid,
onder b en 84, eerste, tweede en vier-
de lid van de Wet toezicht kredietwe-
zen 1992 worden aangewezen:
a. de Nederlandse Vereniging van
Banken voor de ondernemingen of
instellingen, bedoeld in artikel 1, eer-
ste lid, onderdeel a, onder 1o, van de
Wet toezicht kredietwezen 1992 die
een vergunning als bedoeld in artikel
6, eerste lid, van die wet hebben ver-
kregen;
b. de Coöperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. voor
de bij haar aangesloten groep krediet-
instellingen die zijn vrijgesteld van het
toezicht door de Nederlandsche Bank
N.V. op de naleving van de regels die
zijn gesteld in het belang van de sol-
vabiliteit, liquiditeit en administratie-
ve organisatie van die kredietinstellin-
gen. 

Artikel 2
Als representatieve organisatie als
bedoeld in de artikelen 30b, tweede
lid, en 30c, tweede lid, van de Wet
toezicht kredietwezen 1992 worden
aangewezen:
a. 1.1a2, Vereniging voor
Elektronisch Geld Instellingen in
Nederland voor de ondernemingen of

instellingen, bedoeld in artikel 1, eer-
ste lid, onderdeel a, onder 2o, van de
Wet toezicht kredietwezen 1992 die
een vergunning als bedoeld in artikel
6, eerste lid, van die wet hebben ver-
kregen;
b. de Nederlandse Vereniging van
Instellingen voor Elektronisch Geld
voor de ondernemingen of instellin-
gen, bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onderdeel a, onder 2o, van de Wet
toezicht kredietwezen 1992 die een
vergunning als bedoeld in artikel 6,
eerste lid, van die wet hebben verkre-
gen. 

Artikel 3
De beschikking van de Minister van
Financiën van 18 augustus 1997 ter
uitvoering van artikel 1, eerste lid,
onder d, van de Wet toezicht krediet-
wezen 1992 (Stcrt. 161) wordt inge-
trokken.

Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst. 

Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als:
Regeling aanwijzing representatieve
organisaties Wtk 1992. 

Deze regeling zal met de toelichting
in de Staatscourant worden geplaatst. 

De Minister van Financiën,
G. Zalm.

Toelichting

Algemeen
De onderhavige regeling actualiseert
de aanwijzing van representatieve
organisaties voor de kredietinstellin-
gen, bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onderdeel a, onder 1o, van de Wet
toezicht kredietwezen 1992 (hierna:
banken). Tevens worden in deze rege-
ling de representatieve organisaties
voor de kredietinstellingen, bedoeld
in artikel 1, eerste lid, onderdeel a,
onder 2o, van de Wet toezicht kre-

dietwezen 1992 (hierna: instellingen
voor elektronisch geld), aangewezen.

Artikelsgewijs

Artikel 1
Dit artikel wijst de Nederlandse
Vereniging van Banken en de
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. als representa-
tieve organisatie voor banken aan.
De in de beschikking van de Minister
van Financiën van 18 augustus 1997
ter uitvoering van artikel 1, eerste lid,
onder d, van de Wet toezicht krediet-
wezen 1992 (Stcrt. 161) nog aangewe-
zen Nederlandse Spaarbankbond is
inmiddels geliquideerd en treedt niet
meer als representatieve organisatie
op. 
In eerdergenoemde beschikking wer-
den organisaties aangewezen als
representatieve organisatie voor
bepaalde categorieën banken. Voor
de onderscheiding van die categorieën
werd verwezen naar het door de
Nederlandsche Bank N.V (hierna: de
Bank) aangehouden register van kre-
dietinstellingen. De in het register van
de Bank genoemde categorieën ban-
ken kwamen voor in de Wet toezicht
kredietwezen 1978, maar komen niet
meer - met uitzondering van de cate-
gorie centrale kredietinstellingen - in
de Wet toezicht kredietwezen 1992
voor. Omdat de koppeling met de
indeling van het register geen wettelij-
ke grondslag heeft, is de verwijzing
vervallen. 

Artikel 2
Per 1 juli 2002 is de Wet tot wijziging
van de Wet toezicht kredietwezen
1992 in verband met de invoering van
bedrijfseconomisch toezicht op instel-
lingen voor elektronisch geld (Stb.
330) in werking getreden. Deze wet
heeft tot gevolg dat op grond van de
Wet toezicht kredietwezen 1992 ook
niet-bancaire ondernemingen of
instellingen elektronisch geld mogen
uitgeven. Analoog aan de artikelen
20, tweede lid, 21, tweede lid, en 22,
tweede lid, die gelden voor banken,
heeft de Bank op grond van de arti-
kelen 30b, tweede lid, en 30c, tweede
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lid, van de Wet toezicht kredietwezen
1992 een wettelijke overlegverplich-
ting met de aangewezen representatie-
ve organisatie(s) van instellingen voor
elektronisch geld. De Vereniging
1.1a2, Vereniging voor Elektronisch
Geld Instellingen in Nederland heeft
verzocht om aanwijzing als represen-
tatieve organisatie voor instellingen
voor elektronisch geld. De
Nederlandse Vereniging van
Instellingen voor Elektronisch Geld
heeft eveneens hierom verzocht. 
Aangezien de markt voor elektronisch
geld op dit moment niet of nauwelijks
is ontwikkeld, kan de mate van repre-
sentativiteit van organisaties van
instellingen voor elektronisch geld
niet voor langere tijd worden beoor-
deeld. Toch is gekozen voor de aan-
wijzing van representatieve organisa-
ties. Het is immers van belang dat de
Bank representatieve organisaties als

gesprekspartner heeft bij de vaststel-
ling van richtlijnen ten behoeve van
instellingen voor elektronisch geld.
Bij de aanwijzing van de representa-
tieve organisaties hebben de volgende
overwegingen een rol gespeeld. In de
eerste plaats de statutaire doelstellin-
gen van de organisaties, namelijk het
behartigen van de belangen van
instellingen voor elektronisch geld. In
de tweede plaats is bij beide organisa-
ties een aanmerkelijk deel van de
niet-bancaire ondernemingen of
instellingen die elektronisch geld uit-
geven of voornemens zijn uit te
geven, aangesloten. 
De aanwijzing van deze organisaties
is slechts een momentopname van de
huidige situatie die snel zou kunnen
veranderen door ontwikkelingen in de
toekomst. Zo is bijvoorbeeld van
belang wat de ontwikkeling zal zijn
van ondernemingen of instellingen die

nu nog voornemens zijn elektronisch
geld uit te geven. Indien later blijkt
dat zij uiteindelijk hiertoe niet zijn
overgegaan, zal dit de representativi-
teit van de organisatie waarbij zij zijn
of waren aangesloten, kunnen beïn-
vloeden. Voorts is van belang bij
welke organisaties nieuwe instellingen
voor elektronisch geld zich eventueel
aansluiten en wat de ontwikkeling is
van het aantal leden van de huidige
representatieve organisaties. Zodra de
markt voor elektronisch geld meer is
ontwikkeld, zal de representativiteit
van de nu aangewezen organisaties
opnieuw worden beoordeeld en wor-
den zo nodig andere organisaties aan-
gewezen.

De Minister van Financiën, 
G. Zalm.
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