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Geachte heer Smits,
Naar aanleiding van het verzoek in uw brief van 19 maart jl. heeft De
Nederlandsche Bank N.V. (DNB) een uitvoeringstoets uitgevoerd met betrekking tot
het conceptwetsvoorstel ‘Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties’ (het
Wetsvoorstel) dat strekt ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2126 (de
Richtlijn). De bevindingen van deze toets zijn als volgt.
Om te beginnen wijs ik op het feit dat deze uitvoeringstoets enkel betrekking heeft
op de wijzigingen op het niveau van de Wet op het financieel toezicht en de
Faillissementswet. Naar verwachting zal een belangrijk deel van de Richtlijn worden
geïmplementeerd in lagere regelgeving, op het niveau van het Besluit prudentiële
regels Wft. De impact hiervan op het DNB toezicht op gedekte obligaties vergt te
zijner tijd een aparte uitvoeringstoets.
De Richtlijn creëert een Europees wettelijk kader voor de uitgifte van gedekte
obligaties en harmoniseert daarmee de verschillende bestaande nationale
raamwerken. De eisen uit de Richtlijn komen in grote mate overeen met het huidige
wettelijke kader. DNB verwacht daarom geen significante gevolgen voor de
uitvoering van het DNB toezicht op gedekte obligaties. Dit betekent dat de
doorberekening van de toezichtkosten aan de sector op dit punt ook niet zal
wijzigen ten opzichte van de huidige situatie.
Als gevolg van het Wetsvoorstel is het banken met zetel in Nederland niet langer
toegestaan om schuldinstrumenten onder de naam ‘gedekte obligaties’ uit te geven
zonder voorafgaande toestemming van DNB voor een programma voor de uitgifte
van gedekte obligaties. Onder het huidige wettelijke kader kunnen banken naast
gedekte obligatie met registratie en toezicht door DNB ook gedekte obligaties
zonder registratie en toezicht door DNB uitgeven. Aangezien Nederlandse banken in
de praktijk echter enkel gedekte obligaties met registratie uitgeven, verwacht DNB
niet dat de wijziging op grond van het Wetsvoorstel significante gevolgen heeft voor
het DNB toezicht op gedekte obligaties.
Voorts introduceert het Wetsvoorstel aanvullende publicatieverplichtingen voor DNB
ten aanzien van goedgekeurde programma’s van gedekte obligaties. Zo dient DNB
op haar website te vermelden welk kwaliteitslabel (standaard of premium) de
uitgevende bank mag gebruiken. Ook dient DNB jaarlijks een notificatie aan de
Europese Bankenautoriteit te sturen. Voornoemde wijzigingen hebben eveneens
geen significante gevolgen hebben voor het DNB toezicht op gedekte obligaties.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,
E.F. Bos
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