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Lieve volgers,
Het is helaas weer tijd voor een openbare verhandeling
#toezichtiseenvak
De eerste draad breng ik nog even in herinnering hier.
Simon Lelieveldt
@finhstamsterdam

Lieve volgers,
Het is tijd voor een draad over het toezicht in
financieel Nederland. Over governance, over mediadynamiek, over kosten/incentive structuren, over
effectgericht toezicht met minder oog voor de
juridische basis en over de geschiedenis.
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De tweede volgt hieronder.

De tweede draad, dat is deze, gaat over proportionaliteit in het toezicht. DNB heeft
daar in 2018 zeer lovenswaardige woorden over geschreven.
https://www.dnb.nl/media/yojpc5a5/dnb-studie-proportioneel-en-effectieftoezicht.pdf

Het uitgangspunt van toezicht in Nederland hoort te zijn, zo concludeert ook DNB
zelf, proportioneel tenzij.
En op dat punt erkende zij in 2018 dat het beter kon. Proportioneel, tenzij er
aanleiding is om dat niet te doen.

Al sinds jaar een dag is er toenemende toezicht-intensiteit en juist daarom vragen
allerlei branche's om tijdig de toezichtkalender te krijgen, ook als er allerlei extra's
aankomen zoals bijvoorbeeld thema-onderzoeken.
DNB erkende dat dat beter kon en noteerde.

Nu zijn die thematische onderzoeken een raar ding. Ze staan niet als zodanig in de
Wft maar door DNB en AFM geleidelijk aan ingevoerd in het verlengde van het
gedachtengoed van Malcolm Sparrow.
Een publicatie uit 2016 laat wat meer zien over hoe het over sectoren heen gaat.

De precieze definitie van thema-onderzoek is niet terug te vinden in het
handhavingsbeleid, maar duidelijk lijkt wel te zijn dat het iets anders is dan een
instellingsspecifiek onderzoek.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-56540.html

Als voorbeeld kun je bij DNB kijken op de pagina met integriteitsonderzoeken. Die
voor betaalinstellingen vind je hier en klik vooral de excel-slide open.
https://www.dnb.nl/login/digitaal-loketrapportages/toezichtrapportages/betaalinstellingen-en-elektronischgeldinstellingen/

Dit op de Wft gebaseerde thema-onderzoek is identiek uitgerold over de cryptoinstellingen. Het is een vrij omvangrijke set data die gevraagd wordt.
https://www.dnb.nl/media/rzfhyu3f/2021-0331_irap2021_bimtwi_nl_vragenlijst_peildatum_31-12-2020.xlsx

Echter, de crypto-instellingen vallen niet onder de Wft maar onder de Wwft, de
antiwitwaswet, welke een een proportionele en risk-based benadering voorschrijft
onder de AMLD5.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32015L0849

En in haar visie Toezicht 2021 meldt DNB over de cryptobedrijven: nu we de
registratie gedaan hebben, gaan we risico-gebaseerd onderzoek doen.
https://www.dnb.nl/media/43cnkobx/visie_op_toezicht_2021_2024.pdf

De fundamentele vraag die zich aandient hoe gepast het is om, in het voorjaar 2021,
als er net een hele dikke, turbulente 'registratie' heeft plaatsgevonden, daaroverheen
te gaan met een hernieuwde dikke uitgebreide Wft-vragenlijst integriteit. Is dat nog
wel proportioneel?

Dit geldt eens te meer nu DNB gelijktijdig een zogeheten FIU-thema-onderzoek,
alleen voor crypto, heeft gestart. Met deels dezelfde vragen en een zeer grote
diepgang die niet past bij 'risk-based' toezicht.
DNB zelf schrijft hierover in 2018 al:

Te zien is hoe sinds 2015 het niet juridische instrument 'thema-onderzoek' veranderd
is van een beleidsmatige inventarisatie-tool, naar een collectieve extensieve
handhavings-uitvraag.
Dat doet afbreuk aan de visie dat toezicht risico-gebaseerd is, dus op maat per
instelling.

Geconstateerd kan dus worden dat advocaat 't Hart een vooruitziende blik had rond
de impact van de Wwft op cryptobedrijven. Er is in de feitelijkheid door de bellegging
en uitvoering van DNB van dit toezicht, sprake van een verkapt vergunningsregime.
https://bitcoin.nl/img/posts/408/Advies%20't%20Hart%20advocaten%20%2004112019-%20implementatiewet%20witwassen%20%20niet%20beleidsarm.pdf

DNB beoordeelt en bekijkt de cryptobedrijven dus als reguliere Wft-instellingen,
precies zoals 't Hart en Deerenberg al beschreven.
Is dat proportioneel?

Over de uitvoering van het Wft-toezicht schreef DNB dus eerder dat goede stuk met
de toelichting en aanbevelingen die helaas voor crypto niet hun doorwerking hebben
gevonden.
Het motto: wij werken proportioneel, tenzij het niet hoeft, wordt voor crypto terzijde
geschoven.

De Raad van State antwoordde luid en duidelijk: nee, dat is niet proportioneel, hoe
groot de risico's ook zijn. Er dient geen vergunningsregime of het equivalent te
worden uitgerold over cryptobedrijven.

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtl…
https://www.raadvanstate.nl/@114801/w06-19-0080-iii/

Kortom: ik blijf me verbazen over de spanning die bestaat tussen de wettelijke kaders,
voorschriften en eigen proportionaliteitsvisie van DNB ten opzichte van wat zich nu
in de realiteit afspeelt voor cryptobedrijven.
Vandaar deze 2e draad over proportionaliteit in #toezicht.
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