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Betreffende wetsvoorstel:

33025
Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie
van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het
accountantsberoep)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 14 februari 2012 met algemene stemmen aangenomen door de
Tweede Kamer.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel 60
11 Æ 12 (Braakhuis en Irrgang)
Opdrachtgevers (ondernemingen van openbaar belang, OOB’s in dit geval) moeten
verplicht worden de AFM te informeren over de accountantskeuze tegelijk met de
voordracht hiervan aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie, CDA en
de PVV
Invoeging nieuw onderdeel Ba
7 Æ 13 Æ 19 (Van Vliet)
Dit amendement regelt middels een toevoeging aan artikel 23 betreffende
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organisaties van openbaar belang (OOB’s), dat deze OOB’s verplicht worden iedere 8 jaar
te rouleren van accountant (niet een andere accountant bij hetzelfde kantoor, maar echt
een ander kantoor). Daarna moet er een afkoelingsperiode van 2 jaar zijn, voordat
hetzelfde kantoor weer de wettelijke jaarrekeningcontrole mag doen.
Deze bepaling wordt beoogd later in werking te treden dan de overige onderdelen van de
wet middels de reeds in het wetsvoorstel opgenomen inwerkingtredingsbepaling. De
inwerkingtreding van deze bepaling zal naar verwachting plaatshebben op 1 januari 2014.
Hierdoor wordt een periode van overgang gecreëerd.
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en de PVV
Invoeging nieuw onderdeel Ba
Artikel 68, onderdeel G
9 Æ 14 Æ 18 (Plasterk, Braakhuis en Irrgang)
Voor organisaties van openbaar belang (OOB’s) moet er een scheiding komen
van controlediensten en andere werkzaamheden. Dit betekent dat een
accountantskantoor niet tegelijkertijd controlediensten en andere werkzaamheden mag
verrichten voor een OOB. Tot de controlediensten worden uitsluitend gerekend: de
wettelijke controles, de controle van de jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening, de
controle van (tussentijdse) financiële overzichten, de waarmerking van staten ten behoeve
van de toezichthouder zoals bedoeld in de Pensioenwet (artikel 147, lid 5) en de Wet op
het financieel toezicht (artikel 3:72, lid 7), de verstrekking van assurance met betrekking
tot het directieverslag, het verslag corporate governance, het verslag risicomanagement en
het verslag maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor reeds opdracht is gegeven, voorafgaand
aan de inwerkingtreding en er een contractuele verplichting bestaat voor de
accountantsorganisatie wordt geregeld dat bestaande opdrachten kunnen worden
uitgevoerd tot 2 jaar na de inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep.
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en de PVV
Diverse artikelen
8 Æ 15 (Van Vliet, Plasterk, Braakhuis en Irrgang)
Algemene toelichting
Door de zogenaamde “Chinese Walls” in het toezicht van de AFM kan de informatie van
andere afdelingen niet gebruikt worden voor het toezicht op de financiële verslaglegging en
vice versa. Dit komt de kwaliteit, doortastendheid en snelheid van het toezicht niet ten
goede. Deze artificiële ‘waarborgen voor ineffectief toezicht’, i.c. de Chinese Walls, moeten
daarom worden afgeschaft. Daarnaast heeft de AFM slechts beperkte bevoegdheden in de
onderzoeksfase. Dit amendement ziet daarom tevens op aanvullende bevoegdheden voor
de AFM om haar toezicht ten behoeve van goed functionerende kapitaalmarkten,
consumentenbescherming en beleggersbescherming meer optimaal te kunnen uitvoeren.
Onderdeelsgewijze toelichting
I , onder A
Door het ingevoegde artikellid 2a, wordt de geheimhoudingsplicht met betrekking tot de
nadere toelichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, opgeheven ten aanzien van andere
afdelingen binnen de AFM.
I, onder B
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Door het ingevoegde artikellid 3a, wordt de geheimhoudingsplicht met betrekking tot de
schriftelijke mededeling, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, opgeheven ten aanzien van
andere afdelingen binnen de AFM.
I, onder C
Met de wijziging van artikel 4, vijfde lid, wordt de geheimhoudingsplicht bij gegevens en
inlichtingen die aan de AFM zijn verstrekt op grond van een bevel ingevolge artikel 452,
vierde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgeheven ten aanzien van andere
afdelingen binnen de AFM.
I, onder D
Met de wijziging in artikel 7 krijgt de AFM de bevoegdheid de ingewonnen informatie niet
alleen te gebruiken voor toezicht op de Wtfv, maar ook voor toezicht op de Wta.
III, onder G
Met het toegevoegde nieuwe lid krijgt de afdeling binnen de AFM, die toezicht houdt op de
Wta de bevoegdheid om informatie verkregen in dit kader te delen met de afdeling die
toezicht houdt op de Wtfv.
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en de PVV

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Diverse artikelen
16 (Blanksma-van den Heuvel)
Dit amendement stelt een opening in de zogenoemde ‘Chinese walls’ voor. De opening
betreft informatie die wordt verkregen op grond van de Wet toezicht financiële
verslaggeving, de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht
accountantsorganisaties. Het bevat dus van alle toezichtsgebieden van de AFM naar alle
toezichtsgebieden van de AFM. De Chinese walls zorgen dat informatie die door de AFM
voor een bepaalde toezichtstaak, zoals financiële verslaggeving, wordt verkregen niet kan
worden gebruikt voor een andere toezichtstaak. Het is van belang dat over de precieze
voorwaarden waaronder uitwisseling van gegevens wordt toegestaan, overleg mogelijk is
met zowel de onder toezichtstaande instellingen, de AFM als de betrokken accountants. Het
is aan het kabinet om op korte termijn de overige aangekondigde voorstellen voor
wetswijzigingen met betrekking tot financiële verslaggeving aan de Kamer te doen
toekomen en de AMvB’s met de voorwaarden voor gebruik van de openingen in de Chinese
walls voor te leggen aan de Kamer.
Verworpen. Voor: VVD, SGP en het CDA

Motie
17 (Braakhuis) over openbaarmaking van kantoorspecifieke rapportages
Aangehouden

