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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Financiën 

 

 datum 19 februari 2009 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31458 Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige 

andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening 

van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete 

(Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 17 februari 2009 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I tot en met X,  onderdeel B 

10 (Weekers en  Blanksma-van den Heuvel)  

Dit amendement voorziet in zwaardere straffen voor recidive. De tweede volzin maakt het 

mogelijk om de maximale boete ingeval van recidive te verdubbelen. 

Deze wijziging heeft tot gevolg dat ook de AMvB zal moeten worden aangepast. Recidive 

moet in de AMvB zelfstandig kunnen leiden tot een bestuurlijke boete van maximaal € 4 

000 000,– in plaats van maximaal € 2 000 000,– voor overtredingen in de derde categorie. 

In de tweede categorie is de maximum boete € 1 000 000,– of € 2 000 000,– bij recidive 

en in de eerste categorie is de boete € 10 000,– of € 20 000,– ingeval van recidive. 

Aangenomen met algemene stemmen  



 

 datum 19 februari 2009 

 blad 2 

 

 

 

 

Artikel I tot en met X, onderdeel B 

15 (Vos) 

Dit amendement beoogt de maximumboete te verhogen van 2 miljoen euro naar 4 miljoen 

euro. Op deze manier loopt Nederland beter in de pas met andere Europese landen, waar 

de maximale boetes hoger zijn dan in het wetsvoorstel of zelfs een maximum ontbreekt. 

Bovendien wordt de preventieve en afschrikwekkende werking verbeterd. Deze is immers 

afhankelijk van zowel de hoogte van de boete als van de pakkans. Het feit dat er nog 

onvoldoende zicht is op de hoogte van de pakkans, en daarmee op een afdoende 

afschrikwekkende werking, versterkt de noodzaak om toezichthouders en rechter meer 

ruimte te geven om hogere boetes op te leggen. Het amendement voorziet hierin. 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 

 

 
Artikel I - VI, VII - VIII, IX en X onderdeel B 

Artikel IV, onderdeel C 

Artikel V 

9 → 13 → 16 (Vos) 

Dit amendement beoogt de maximumboete te verhogen naar een bedrag van ten hoogste 

twee keer het bedrag van het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft 

verkregen. Dit bedrag kan daarmee dus hoger zijn dan 4 miljoen euro. Hiermee wordt 

aangesloten bij de nota van wijziging van 27 november 2008. 

Niet alleen bij voorkennis en marktmanipulatie is het denkbaar dat het voordeel uit een 

overtreding van de financiële wetten groter is dan de boete. Dit geldt ook voor andere 

overtredingen. Ook dan moet het voor de toezichthouder mogelijk zijn om het 

wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen. Door de mogelijkheid tot verhoging tot 

maximaal het dubbele kan de toezichthouder ervoor zorg dragen dat de overtreding niet 

slechts financiën-neutrale gevolgen heeft voor de overtreder. De berekeningsgrondslag 

voor de eventuele verhoging van de bestuurlijke boete is analoog van de 

berekeningsgrondslag zoals genoemd in de nota van wijziging van 27 november 2008. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, SGP en PVV 

 

 

 

 

 

 

 



 

 datum 19 februari 2009 

 blad 3 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

 
Artikel I tot en met X,   onderdeel B 

12 (Weekers) 

Dit amendement regelt dat naast de rechtspersoon ook tegen hen die tot het feit opdracht 

hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijk leiding hebben gegeven aan de verboden 

gedraging een boete kan worden opgelegd. In enkele van de ons omringende landen 

hebben financiële toezichthouders ook al de mogelijkheid om aan individuele personen een 

bestuurlijke boete op te leggen. Uit OESO onderzoek blijkt voorts dat sancties tegen 

individuen, naast sancties tegen organisaties, een belangrijke afschrikkende werking 

kunnen hebben. Bij de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Awb zullen de 

financiële toezichthouders de bevoegdheid krijgen om ook aan individuele personen een 

bestuurlijke boete op te leggen. Dit amendement sluit daarbij aan maar maakt dit 

rechtstreeks duidelijk in de Wet op het financieel toezicht waardoor de afschrikkende 

werking beter tot zijn recht komt. Voor een effectieve handhaving van met name de 

zwaardere overtredingen in de financiële wetgeving is het van belang dat ook individuele 

personen bestuurlijk kunnen worden beboet in plaats van dat alleen een aanwijzing 

wordt gegeven. Door dit expliciet in deze wet te regelen zal dit instrument effectiever 

blijken dan wanneer moet worden teruggevallen op de Awb. Middels dit amendement 

wordt de persoonlijke verantwoordelijkheid van bestuurders benadrukt en wordt 

voorkomen dat uit algemene jurisprudentie rond de Awb een te genuanceerde benadering 

volgt. 

Ingetrokken 

 

 

Artikel V, onderdeel B 

14 (Irrgang) 

Dit amendement beoogt de maximale boete voor overtreding van de verboden op handelen 

met voorkennis en marktmanipulatie op ten hoogste tien maal het bedrag van het voordeel 

dat de overtreder door de overtreding heeft verkregen te stellen. 

Een maximumboete van ten hoogste twee maal het voordeel, zoals thans opgenomen in de 

eerste nota van wijziging, impliceert een zogenaamde pakkans van 50%. Aangezien er 

momenteel geen inzicht is in de pakkans in de financiële sector en het onwaarschijnlijk is 

dat deze pakkans inderdaad minimaal 50% is, moet de maximumboete voorlopig verhoogd 

worden naar tien maal het verkregen voordeel. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en de PVV 

 

 

 

 


