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Betreffende wetsvoorstel:
33712
Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van
misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep,
bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de
strafbaarstelling van acquisitiefraude

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 3 februari 2015 met algemene stemmen aangenomen door de
Tweede Kamer.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel IIa
10 (Oskam) waarmee voorlopige hechtenis kan worden toegepast bij verdenking van
aquisitiefraude
Met dit amendement wordt artikel 326d van het Wetboek van Strafrecht (waarin
acquisitiefraude strafbaar wordt gesteld) toegevoegd aan artikel 67, eerste lid, onderdeel
b, van het Wetboek van Strafvordering. Dientengevolge kan een bevel tot voorlopige
hechtenis ook worden gegeven in geval een persoon wordt verdacht van het plegen van
acquisitiefraude.
Aangenomen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de
ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de
PvdA, de PvdD en de SP.

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een
aangegeven: bijv. 7
8
20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.

datum
blad

3 februari 2015
2

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel II
9 (Oskam) waarmee het boeteplafond wordt verhoogd naar een geldboete van de zesde
categorie.
Indiener is het met initiatiefnemers eens dat acquisitiefraude een ernstige bedreiging
vormt voor het vertrouwen dat men mag stellen in het maatschappelijk betalingsverkeer.
Indiener is dan ook content met onderhavig wetsvoorstel. Op het punt van de
strafbedreiging vindt indiener het echter een gemiste kans dat initiatiefnemers niet
gekozen hebben voor een hoger boeteplafond, te weten maximaal € 810.000,– in plaats
van € 81.000,–. Dit boeteplafond doet meer recht aan de ernst van de betreffende
strafbare feiten en biedt het OM en de rechter de mogelijkheid beter aan te sluiten bij de
civielrechtelijke boetebevoegdheid van de ACM, uiteraard op proportionele wijze. De ACM
kan boetes tot maximaal € 450.000,– opleggen wanneer ondernemers overtredingen
begaan jegens consumenten, zoals het overtreden van een spamverbod.
Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en het CDA.

