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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34870 

Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht 

van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de 

toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 12 juni 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.   

 

Aangenomen amendementen 

 

Invoeging van een lid 2a in artikel 4 

8  11 (Van der Linde c.s.) over een informatieplicht met betrekking tot het kostenkader 

 

Met dit amendement wordt de Tweede Kamer nauwer betrokken bij de vaststelling van het 

kostenkader dan thans in het onderhavige voorstel is vastgelegd, zonder de flexibiliteit uit 

het wetsvoorstel teniet te doen. Zo wordt controle en verantwoording van de 

kostenverdeling en kostenstijging gewaarborgd. Dit amendement regelt dat de Ministers 

die op grond van artikel 4, eerste lid, een kostenkader opstellen voor de begroting van de 

toezichthouders, het conceptkostenkader tijdig ter informatie voorleggen aan de Kamers. 

Voorts dient in het geval een kostenkader wordt gewijzigd, de conceptwijziging ter 

informatie aan de Kamers worden voorgelegd. Daarnaast informeren de Ministers de 

Kamers tijdig over de overschrijding van een kostenkader door een toezichthouder. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 



 

 datum 28 maart 2018 

 blad 2 

 

 

 

Toevoeging van een lid 6 aan artikel 15 

7  10 (Van der Linde c.s.) over een voorhangbepaling met betrekking tot artikel 15, 

vierde lid 

 

Het onderhavige wetsvoorstel bouwt flexibiliteit in om sneller in te kunnen spelen op 

wijzigingen in de kosten. Dit amendement regelt dat een krachtens artikel 15, vierde lid, 

vast te stellen algemene maatregel van bestuur gedurende vier weken wordt 

voorgehangen bij beide Kamers. Zo wordt controle en verantwoording van de 

kostenverdeling en kostenstijging gewaarborgd. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

Invoeging van een artikel 16a 

9  12 (Van der Linde) over een evaluatiebepaling 

 

Dit amendement regelt dat de wet binnen vijf jaar geëvalueerd dient te worden. Zeker bij 

stelselwijzigingen zoals deze is het van belang te onderzoeken of de wet de door haar 

gestelde doelstellingen bereikt. Dit amendement voorziet erin dat een dergelijk onderzoek 

plaatsvindt. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

 

Moties 

 

13 (Alkaya en Snels) over de evaluatie van de financieringswijze 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, 

het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD. 

 

14 (Alkaya) over niet laten neerslaan van de kosten bij de consument 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en 

FvD. 

 

 


