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Korte draad over kosten toezicht... even de boel op een rij
zetten... 

Eerst een herkenbaar beeld: kosten toezicht zijn
zelfrijzend bakmeel en worden steeds hoger. 

Stijgende toezichtskosten DNB drijven financiële sector tot
wanhoop.

#FD #FinanciëleSector

Stijgende toezichtskosten DNB drijven financiële sector tot wanhoop
Financiële instellingen moeten hoge kosten maken voor hun eigen toezicht, terwijl
hun winstgevendheid onder druk staat. Nieuwkomers hebben spijt van hun keuze
voor Nederland.

https://fd.nl/ondernemen/1367686/stijgende-toezichtkosten-dnb-drijven-financiele-secto…

Dat is een trend die al een tijdje zichtbaar is en zelfs voor 2007 al aanleiding gaf tot

irritatie.  

Hier een tweet uit 2014  

RobDorscheidt
@RobDorscheidt

Kosten toezicht financiële sector #marktmeester (via @fd)
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10:31 PM · Jan 8, 2014
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Wie terugkijkt ziet in 2017 een aanpassing van de wet bekostiging toezicht met

consultatiereacties van allerlei partijen. Daarin is het commentaar o.a. dat de

systematiek als een eenzijdige doorbelastmachine werkt en te weinig checks en

balances bestaat. 

https://www.internetconsultatie.nl/toezichtkosten/reacties

Die grote toerekening betekent dat je niet alleen betaalt voor gebouwen van DNB (iets

waar NL partijen geen boodschap aan zouden horen te hebben) maar ook voor het

werk dat ze voor Ministeries doen. Als advies over hun eigen toekomstige rol. 

Thread by @finhstamsterdam: Voor de liefhebbers. Er is een perverse …
Thread by @finhstamsterdam: Voor de liefhebbers. Er is een perverse prikkel in de
wet bekostiging toezicht die eruit bestaat dat als DNB-ers elpen om wetten te
schrijven (wat ze natuurlijk doen) dat …

https://threadreaderapp.com/thread/1237695548905275393.html

De incentives in bekostiging zijn dus voor Financien om altijd DNB om advies te

vragen, want dat is gratis consultancy die je aan de latere sector doorberekent.  
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DNB kan zo op eerste rang meeschrijven aan de regels, ruime definities met strikte

werking. 

Thread by @finhstamsterdam on Thread Reader App
Thread by @finhstamsterdam: The Dutch regulator and DNB as financial
supervisor are a tough cookie to deal with. In essence they hyperregulate EU-rules
into goldplated Dutch rules which go beyond wha…

https://threadreaderapp.com/thread/1338445615580246021.html

Meest opmerkelijk is dat nu crypto-bedrijven, die een normale registratie aanvragen,

aangeslagen worden voor kosten toezicht. Dat is een werkwijze die voortvloeit uit

eerder plan om ze vergunning te geven, maar niet aangepast op realiteit registratie. 

Thread by @finhstamsterdam on Thread Reader App
Thread by @finhstamsterdam: Tijd om eens te kijken naar de kosten toezicht voor
crypto spelers. Dat is nogal een puzzel. Of niet? Vrijgestelde maar geregistreerde
betaaldienstverleners betalen geen t…

https://threadreaderapp.com/thread/1332375858070368260.html

Destijds 7 maart 2019 anticipeerde DNB op een vergunnigsregime en vroeg ze 5 extra

FTE voor de crypto sector, leidend tot een rekening van 7,1 FTE toezicht.  

Echter, dat vergunningsregime kwam er niet en dus zou de rekening, als hij al er is -

zie boven- maximaal 2,1 moeten zijn.
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Alle signalen vanuit de sector, let op, zometeen gaat DNB een financieel toezicht

regime uitrollen over crypto, werden netjes vastgelegd en onder de aandacht politiek

en publiek gebracht. 

https://bitcoin.nl/img/posts/408/Advies%20't%20Hart%20advocaten%20-

%2004112019-%20implementatiewet%20witwassen%20-

%20niet%20beleidsarm.pdf

Ook in de Eerste kamer werd dit punt gemaakt met deze tabel. Cryptobedrijven een

rekening die hoger is dan trustkantoren. Een rekensom die uitgaat van 50 partijen.

Hoesktra deed de brandbrief in het debat als grandioze overdrijving, een stijlfiguur

die branche-organisaties niet vreemd zou zijn.
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De feitelijkheid blijkt dat er nu 14 partijen geregistreerd zijn die straks 1,7 miljoen

mogen aftikken wegens overmatig toezicht DNB. 

Waarschijnlijk zou het anders lopen als Financien zélf flesh in the game zou hebben

en mee zou moeten betalen.  

Simon Lelieveldt
@finhstamsterdam

Replying to @finhstamsterdam

Als Financien wél mee zou moeten betalen aan 
toezichtkosten, dan zou die keuze voor extra toezicht niet zo 
snel worden gemaakt. Dan zouden ze benadrukken dat het 
risk-based ingevuld moet worden (precies zoals de Richtlijn 
voorschrijft) ter vermijding budgettaire impact.
9:25 AM · Jun 12, 2020
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We zien hier 2 hoofdproblemen in bekostiging toezicht.  

1. Dat alle toezichtkosten privaat vallen is een miskenning van het publieke karakter

van toezicht en breekt de feedbackloop Financien. 

2. Er is geen adequate controle doordat er ambtelijk verstoppertje wordt gespeeld.

Het ambtelijk verstoppertje is a la kindertoeslag getuigen, dat DNB en Financien naar

elkaar wijzen als het gaat over de vraag: wie bepaalt nu hoe hoog het is.  

Een flauwe zet, maar ze komen er al jaren mee weg. 

Simon Lelieveldt
@finhstamsterdam

Replying to @finhstamsterdam

Het is een briljante zet. Alle sectoren worden op 
uitvoeringsniveau geconfronteerd met onwrikbare 
doorberekening van niet transparante kosten toezicht en 
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toezichthouder. Op beleidsniveau worden alleen papieren 
stapen gezet om bij die feitelijke kostenexecssen vragen te 
stellen.
9:42 AM · Jun 12, 2020
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De realiteit is echter simpel. DNB vraagt aan Financien, die zegt OK en de sector heeft

er niets mee te maken, maar mag er wel pro forma in een 'begrotingspanel' ja tegen

zeggen.  

Die systematiek begint nu zichtbaar te worden en voor alle partijen pijn te doen ->

artikel FD.

En als u tot hier gekomen bent, feliciteer ik u van harte en is het tijd voor muziek,

passend bij het jaargetij. 

Gaat toevallig ook over de lenigheid en flexibiliteit die Hoekstra als politicus aan de

dag legt. 
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Stream LASTLASTXMAS2020.WAV by Jazz Junk from desktop or your mobile
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Aha, het FD maakt er een vervolg-verhaal van over kosten toezicht.  

Hoe de huisvesting DNB en de 100% doorberekening toezicht het vestigingsklimaat

in Nederland raakt.  
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Weer werd een advies Raad van State genegeerd overigens...  

Hoe de renovatie van het DNB-kantoor de financiële sector dwars zit
Van buitenlandse fintechs tot grote verzekeraars: allemaal zijn ze ontevreden over
de hoge rekening die de toezichthouder bij ze neerlegt. 'Dit botst met het
vestigingsbeleid.'

https://fd.nl/beurs/1366791/hoe-de-renovatie-van-het-dnb-kantoor-het-vestigingsklima…

Als kers op de taart trekt @FD_Nieuws met de onvermijdelijke conclusie: het is tijd

dat de overheid weer meebetaalt aan toezichtkosten in NL. . 

Zelf skin in the game in toezichtkosten en driver om kritisch te zijn op onnodig

expanderende kosten.  

Betaal DNB weer deels uit algemene middelen
Hoe goed DNB internationaal ook aangeschreven staat: een prijspeil voor toezicht
dat zo sterk afwijkt, schaadt het vestigingsklimaat.

https://fd.nl/opinie/1367996/betaal-dnb-weer-deels-uit-algemene-middelen?utm_term=…
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