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Aan de leden en de plv. leden van de  

Vaste Commissie voor Financiën 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29507  Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening)  

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 5 oktober 2004 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 1 nieuw onderdeel u 

21 (Heemskerk) 

Onderlinge banden tussen adviseurs of bemiddelaars enerzijds en bijvoorbeeld de aanbieders 

van financiële diensten anderzijds zijn belangrijk en kunnen van invloed zijn op advies of 

bemiddeling. Voordat een overeenkomst gesloten wordt, dient de consument geïnformeerd te 

worden over mogelijk onderlinge eigendomsverhoudingen. Hierbij sluit de Wfd aan bij 

Europese Richtlijn over Verzekeringsbemiddeling artikel 12 lid 1 sub c en sub d. 

Aangenomen. Tegen stemde LPF. 

 

Artikel 6 tweede lid 

15 (Blok) 

Uitgangspunt van deze wet is consumentenbescherming. 

Uitsluitend bij verzekeringsproducten is de wet tevens van toepassing op natuurlijke personen 

handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep of rechtspersonen. 

Lid 2 schept de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur ook voor andere aan te 

wijzen financiële diensten of financiële producten, de werkingssfeer van de Wfd uit te breiden 

tot zakelijke afnemers. 

Gezien het uitgangspunt van de wet en de consequenties voor financiële dienstverleners 

(administratieve lasten, aanpassingen van systemen/documentatie) die een dergelijke 
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algemene maatregel van bestuur met zich mee zou brengen, is het voorstel een zodanig 

ingrijpend besluit alleen bij wet mogelijk te maken. Het antwoord van de Minister in de Nota 

naar aanleiding van het verslag dat voor een flexibel instrument is gekozen vanwege de 

snelheid waarmee gewenste en ongewenste ontwikkelingen in de financiële sector vorm 

kunnen krijgen, is niet overtuigend en kan en mag geen rechtvaardiging zijn voor het 

opnemen van lid 2. 

Aangenomen na hoofdelijke stemming met 71 tegen 67 stemmen. 

 

Voor stemmen de leden Atsma, Van Baalen, Balemans, Van Beek, Blok,  Van Bochove, 

Brinkel, Buijs, Van de Camp, Cornielje, Çörüz, Dezentjé Hamming, Van Dijk, Van 

Egerschot, Eski, Ferrier, Van Fessem, Geluk, De Haan, Van Haersma Buma, Haverkamp, 

Hessels, Hirsi Ali, Hofstra, Ten Hoopen, Huizinga-Heringa, Jager, Joldersma, Jonker, 

Koomen, Koopmans, Kortenhorst, De Krom, Van Lith, Luchtenveld, Mastwijk, Van 

Miltenburg, Mosterd, De Nerée tot Babberich, Van Oerle-van der Horst, Omtzigt, Oplaat, 

Örgü, Ormel, De Pater-van der Meer, Rambocus, Rijpstra, Rouvoet, Schreijer-Pierik, Slob, 

Smilde,  Snijder-Hazelhoff, Spies, Sterk, Szabó,   Veenendaal, Verburg, Verhagen, Vietsch, 

Visser, Bibi de Vries, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Weekers, Weisglas, Wilders, Van 

Winsen, Van Aartsen, Aasted-Madsen-van Stiphout, Algra en Aptroot. 

 

Tegen stemmen de leden Van As, Azough, Bakker, Blom, Boelhouwer, Van Bommel, 

Bussemaker, Crone, Van Dam, Depla, Dijksma, Dijsselbloem, Dittrich, Douma, Dubbelboer, 

Duivesteijn, Duyvendak, Eerdmans, Eijsink, Eski, Fierens, Van Gent, Halsema, Van der Ham, 

Hamer,  Heemskerk, Herben, Hermans, Van Heteren, Kalsbeek, Kant, Karimi, Koenders, 

Koser-Kaya, Kraneveldt, Kruijsen, Van der Laan, Lambrechts, Lazrak, Leerdam, Marijnissen, 

Nawijn, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Samsom, Smeets, Smits, Van der Staaij, 

Straub, Stuurman, Tichelaar, Timmer, Timmermans, Tjon-A-Ten, Tonkens, Varela, Vendrik, 

Verbeet, Vergeer, Van der Vlies, Vos, Waalkens, De Wit, Wolfsen, Adelmund, Albayrak en 

Arib. 

 

Artikel 33 toevoeging derde lid 

17 → 18  (Koomen) 

Dit amendement beoogt een grondslag te leggen voor regels ten aanzien van de transparantie 

van beloningen van aanbieders aan adviseurs en bemiddelaars en wil de mogelijkheid bieden 

om in de WFD regels te stellen ten aanzien van de provisiebetalingen. 

Transparantie bevordert de marktwerking doordat consumenten een beter overzicht biedt over 

de opbouw van de prijs van een product. Ook kan een beperking op afsluitprovisie voor 

bepaalde financiële producten provisie-jagen tegengaan. 

Aangenomen. Voor stemden SP, D66, VVD, Groep Wilders, CDA, ChristenUnie en 

SGP. 

 

Artikel 38 

16 → 27 (Blok) 

De kern van de Wfd is de zorgplicht die financiële dienstverleners in acht dienen te nemen bij 

de verstrekking van financiële diensten en producten aan consumenten. 

Alle onderwerpen die te maken hebben met deze zorgplicht zijn in de Wfd geregeld. 

De Minister heeft in de Nota naar aanleiding van het verslag ook aangegeven dat er 

momenteel geen nadere onderwerpen te identificeren zijn op het gebied van zorgvuldigheid 

die een nadere uitwerking in regelgeving behoeven. 
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Mocht een dergelijk onderwerp in de toekomst aan de orde komen, dan zou dit kunnen leiden 

tot een aanpassing van de tekst van de Wfd of amvb. Bij uitbreiding van regels met 

betrekking tot zorgvuldigheid is, gezien het belang van dit onderwerp (uitbreiding van 

zorgplichtregels heeft grote consequenties voor financiële dienstverleners) parlementaire 

controle bij aanpassing van de regelgeving gewenst. 

Aangenomen. Voor stemden PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, D66, VVD, 

ChristenUnie, SGP en CDA. 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 1 ond d 

14 (Blok) 

Het is de bedoeling om beleggingen in zogenaamde teakfondsen, struisvogeleieren, 

wijnranken e.d. onder de werking van de Wfd te brengen. Door als voorwaarde te stellen dat 

het rendement «in geld» moet zijn, wordt het gemakkelijk om de Wfd te omzeilen door bijv. 

rendement in natura in het vooruitzicht te stellen. 

Ingetrokken. 

 

Artikel 33 ond b en c 

20 → 25 (Kant / Vendrik) 

In het wetsvoorstel is vastgelegd dat een consument desgevraagd dient te worden 

geïnformeerd over de namen van aanbieders waarmee de bemiddelaar of adviseur 

contractuele verplichtingen is aangegaan. De consument dient hier echter altijd over te 

worden geïnformeerd. Dit amendement strekt daartoe. 

Verworpen.  Voor stemden SP en GroenLinks. 

 

Artikel 33 ond d 

11 → 22 (Kant / Vendrik) 

In het wetsvoorstel is vastgelegd dat een consument geïnformeerd moet worden op welke 

wijze de bemiddelaar of adviseur wordt beloond.  

Dit amendement voegt daaraan toe dat de consument ook moet worden geïnformeerd over de 

hoogte van de beloning voor de bemiddelaar of adviseur. 

Verworpen. Voor stemden SP en GroenLinks. 

 

Artikel 33 toevoeging derde lid 

13 → 23 (Vendrik / Kant) 

Op basis van de wet op het Wet Consumenten Krediet (Wck) is in het Besluit Krediet 

Bemiddeling voor kredietbemiddeling een verbod opgenomen op de afsluitprovisie. De 

memorie van toelichting bij de Wck stelt dat hierdoor «de kredietbemiddelaars niet door 

onevenredig hoge provisie tot productiejacht worden aangezet en voorts dat zij mede 

geldelijk belang hebben bij de kredietwaardigheid van de door hen aangebrachte 

kredietnemers, tot uiting komend in een regelmatige betaling.» Nu de Wck opgaat in de Wfd 

is de vraag waarom dit verbod niet overgenomen is voor alle financiele producten. Beloning 

van bemiddelaars voor financiele producten op basis van een doorlopende provisie of 

urentarief voorkomt «provisiejacht», waarborgt een betere service gedurende de gehele 
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looptijd van het financiele product en geeft een belang aan de bemiddelaar bij de financiele 

draagkrachtigheid van de klant. 

Verworpen. Voor stemden SP en GroenLinks. 

 

Artikel 74 

19 → 24 (Kant / Vendrik) 

Dit amendement beoogt de maximale boete te verhogen van € 900 000 naar, indien dat meer 

is, 10% van de omzet. Voor relatief kleine overtredingen waarvoor relatief kleine 

boetebedragen worden opgelegd is net als in het huidige artikel 76 voorzien dat hiervoor een 

vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd. Dit amendement wijzigt het systeem van 

vaste boetebedragen in een systeem van maximale boetebedragen. 

De voorgestelde maximale boete is gelijk aan hoogte van de maximale boete die de NMA 

momenteel kan opleggen voor overtreding van de mededingingswet. De boetes die de AFM in 

het wetsvoorstel kan opleggen hebben een voornamelijk symbolisch karakter. Hogere boetes 

komen de naleving ten goede. 

Verworpen. Voor stemden SP en GroenLinks. 


