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Betreffende wetsvoorstel:
34769
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties
in verband met het vergroten van de transparantie van het toezicht op financiële markten
(Wet transparant toezicht financiële markten)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 6 februari 2018 met algemene stemmen aangenomen door de
Tweede Kamer.

Verworpen amendement
Artikel I, onderdelen A en D
8 → 12 (Leijten) over een bevoegdheid voor de AFM en DNB om namen van individuele
instellingen te noemen in onderzoeksrapporten over de naleving van de Wft
Het vertrouwen in de financiële sector is nog altijd laag. Vertrouwen is niet gebaat bij
geheimhouding maar bij transparantie. Volgens de indiener hoort bij transparantie ook dat
het publiek in staat wordt gesteld kennis te nemen van de mate waarin banken voldoen
aan de voor hen geldende wetgeving. Ten aanzien van het toezicht op de accountancy
heeft de AFM reeds de bevoegdheid om namen in onderzoeksrapporten bekend te maken,
hetgeen zij ervaart als een nuttige uitbreiding van haar instrumentarium. Indiener ziet niet
in waarom de Wet toezicht accountantsorganisaties en de Wet op het financieel toezicht
hierin van elkaar afwijken. Daarom voorziet dit amendement in de bevoegdheid voor de
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AFM en DNB om namen van individuele instellingen te noemen in onderzoeksrapporten
over de naleving van de Wft.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, PVV en FvD.

Moties
9 → 13 (Leijten) over een strenger toezicht op financiële instellingen
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, PVV en FvD.
10 → 14 (Ronnes en Nijboer) over een verbod op afgeleide financiële producten
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, SGP, CDA,
ChristenUnie en PVV.
11 (Snels c.s.) over jaarlijkse publicatie van onderzoeksrapporten
Aangehouden.

