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Betreft: Verzoekschrift 230/2010, ingediend door Vincent Derudder (Belgische
nationaliteit), namens de Féderation Européenne des Conseils et
Intermédiaires Financiers, over de billijke vertegenwoordiging van
financiële adviseurs en tussenpersonen in het bestuur van de nieuwe
toezichthoudende autoriteiten die worden voorgesteld in het verslag van
de Larosière

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit ervoor dat de financiële adviseurs en tussenpersonen naast de banken en 
verzekeraars op billijke wijze vertegenwoordigd zouden zijn in het bestuur van de drie nieuwe 
toezichthoudende autoriteiten die worden voorgesteld in het verslag van de Larosière.
Volgens indiener staan de financiële tussenpersonen het dichtst bij de consumenten en zijn zij 
het best gewapend om hen te vertegenwoordigen. Het zijn immers beroepsbeoefenaars die de 
realiteit van de markten kennen en veel praktijkervaring hebben.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

De Commissie heeft niet voorgesteld vertegenwoordigers van het bedrijfsleven toe te laten op 
bijeenkomsten van de raad van toezichthouders of de raad van bestuur van de nieuwe 
Europese toezichthoudende autoriteiten, gezien het vertrouwelijk karakter van de door deze 
organen uit te voeren taken en de te nemen beslissingen. Integendeel, in overeenstemming 
met de voorstellen van de werkgroep de Larosière heeft de Commissie gewaarborgd dat de 
nieuwe autoriteiten zo onafhankelijk mogelijk zijn van invloed van de politiek en het 
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bedrijfsleven, zowel op het niveau van de EU als in de lidstaten. 

Teneinde te overleggen met belanghebbenden zal voor iedere autoriteit wel een 
belangengroep worden opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 
werknemers uit de financiële sector en gebruikers van financiële diensten. Het relatieve 
aandeel van elke groep vertegenwoordigers moet evenwichtig zijn, en geen groep mag 
overheersen. Indien nodig kunnen ook financiële adviseurs of tussenpersonen in deze 
werkgroep worden vertegenwoordigd.

Conclusies

Gezien het karakter van de door de raad van toezichthouders en de raad van bestuur van de 
nieuwe autoriteiten uit te voeren taken en de te nemen beslissingen, lijkt het raadzaam 
deelname te beperken tot nationale toezichthoudende autoriteiten. Financiële adviseurs en 
tussenpersonen kunnen echter wel worden vertegenwoordigd in de verschillende 
belangengroepen. De Commissie streeft naar een billijke en evenwichtige samenstelling met 
vertegenwoordigers van verschillende groepen belanghebbenden in door de Commissie 
opgerichte adviesgroepen.  


