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Geachte heer Hoekstra, 
 
Op 20 december 2017 is het voorstel tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit 
uitvoering EU-verordeningen ter toetsing aan ATR voorgelegd. Dit wijzigingsbesluit actualiseert 
beide besluiten. Het voorstel wijst de gegevens aan die de Nederlandsche bank publiceert ten 
behoeve van transparant toezicht op financiële instellingen. Dat veroorzaakt een geringe toename 
van de regeldruk. Tevens wijst dit besluit een aantal bepalingen uit EU-verordeningen aan, zodat 
overtredingen van voorschriften daaruit ook openbaar gemaakt kunnen worden. 

Toetsingskader 
ATR beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsingskader: 

1. Nuloptie (nut en noodzaak): is er een taak voor de overheid en is wetgeving het meest 
aangewezen instrument? 

2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 
3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de wetgeving 

moeten naleven? 
4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? 

Nut en noodzaak 
De noodzaak van de uitbreiding van de transparantievereisten is reeds toegelicht in de Wet 
transparant toezicht financiële markten. De noodzaak van deze uitbreiding van de bevoegdheid van 
DNB om kerngegevens aan te wijzen, volgt uit de behoefte om de hefboomratio als kerngegeven 
aan te wijzen. 
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Minder belastende alternatieven 
Minder belastende alternatieven zijn niet aan de orde, gegeven het beleidsdoel om DNB ook de 
hefboomratio in zijn publicaties te laten gebruiken. 

Werkbaarheid 
Het voorstel sluit aan bij de bestaande praktijk. DNB maakt voor haar publicaties nu ook al gebruik 
van de staten die zij ontvangt van de banken. 

Gevolgen regeldruk 
Het voorstel heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten, omdat het geen wijziging aanbrengt 
in de gegevens die banken moeten aanleveren aan de Nederlandsche Bank. Het voorstel wijzigt 
slechts welke gegevens banken, die zij al aan de DNB moeten rapporteren, ook openbaar moeten 
maken. Dit heeft een kleine toename van inhoudelijke nalevingskosten tot gevolg. Die wordt geschat 
op een structurele toename van € 324,- per jaar en eenmalige (in het eerste jaar) van € 3.240,-. 
 
De beschrijving en berekening van de regeldrukgevolgen zijn naar het oordeel van het college 
volledig en geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Dictum 
Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van de consultatieversie van 
dit voorstel: 
 
Het besluit vaststellen. 
 
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
w.g. 
 
M.A. van Hees R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 
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