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Betreffende wetsvoorstel:

33058
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in
verband met het invoeren van een aansprakelijkheidsbeperking voor de toezichthouders op
de financiële markten en het opnemen van regels met betrekking tot de beloning van
bestuurders van financiële ondernemingen die staatssteun genieten (Wet
aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde
ondernemingen)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 14 februari 2012 met algemene stemmen aangenomen door de
Tweede Kamer.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Diverse artikelen
12 à 16 (Plasterk en Irrgang)
Dit amendement regelt dat de beperkingen die aan de beloning van bestuurders van
gesteunde financiële ondernemingen worden gesteld ook van toepassing zijn op alle
dagelijks beleidsbepalers. Dagelijks beleidsbepalers zijn personen die het dagelijks beleid
van de financiële onderneming bepalen. Dit zullen voornamelijk de leden van de raad van
bestuur van de onderneming zijn, maar ook personen die geen (formeel) lid zijn van de
raad van bestuur maar wel het dagelijks beleid in belangrijke mate bepalen. Wanneer een
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financiële onderneming vanwege de stabiliteit van het financiële stelsel staatssteun geniet,
valt niet te rechtvaardigen dat de degenen die het dagelijks beleid van de financiële
onderneming bepalen of hebben bepaald variabele beloningen blijven ontvangen alsof de
onderneming niet in de problemen verkeert. Indien dit amendement wordt aangenomen,
wordt in het opschrift van dit wetsvoorstel het woord «bestuurders» vervangen door:
dagelijks beleidsbepalers.
Met algemene stemmen aangenomen
Diverse artikelen
13 (Irrgang)
De aansprakelijkheidsbeperking voor De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële
Markten die met onderhavig wetsvoorstel wordt ingevoerd ziet alleen op het toezicht
uitgeoefend in het kader van de Wet op het financieel toezicht. Het zogenaamde
toezichthoudersdilemma, dat een belangrijk argument is om de
aansprakelijkheidsbeperking in te voeren, geldt echter ook voor andere financiële
toezichtswetgeving. Ook bij toezicht uitgeoefend in het kader van andere financiële
toezichtswet-geving geldt dat het kan gaan om zeer omvangrijke schades ten gevolge van
complexe gebeurtenissen. Verder is een dergelijke uitzondering internationaal niet
gangbaar. Dit amendement regelt daarom dat de aansprakelijkheidsbeperking ook geldt
voor andere wetten dan de Wet op het financieel toezicht.
Met algemene stemmen aangenomen
Artikel IV, nieuw artikel 1:112
14 à 15 (Van Vliet, Blanksma-van den Heuvel en Huizing)
Dit amendement regelt dat middels een gelijkstelling het bonusverbod wordt uitgebreid
naar deelnemingen van de Staat der Nederlanden in verband met de stabiliteit van het
financiële stelsel. De uitbreiding omvat zowel de situatie waarbij de Staat der Nederlanden
een deelneming heeft in een financiële onderneming zelf, als de situatie waarbij de Staat
niet in die onderneming de deelneming heeft zoals bij ASR Verzekeringen, maar deze heeft
in een groep waar de financiële onderneming onderdeel van uitmaakt. Zodra de Staat de
deelneming in deze andere onderneming vermindert, vervalt de gelijkstelling.
Met algemene stemmen aangenomen

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel V, derde lid
11 (Irrgang)
Wanneer een financiële onderneming steun geniet, worden de overige delen van de
beloning van bestuurders (of dagelijks beleidsbepalers indien het amendement
Plasterk/Irrgang op stuk nr. XX wordt aangenomen) op de waarde gesteld die deze delen
hadden op het moment, onmiddellijk voorafgaand aan de steunverlening. Voor
ondernemingen die bij inwerkingtreding van deze wet steun genieten, en deze steun reeds
voor 6 oktober 2011 is verleend, geldt dat de waarde van de overige delen van de beloning
worden gesteld op de waarde die deze delen hebben bij inwerkingtreding. De waarde mag
echter niet meer bedragen dan 120% van de waarde die deze delen op 26 oktober 2011
hadden. Door deze overgangsregeling wordt aan financiële ondernemingen die thans steun
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genieten de mogelijkheid geboden om het verlies van variabele delen van de beloning te
compenseren door voor inwerkingtreding van de wet de overige delen van de beloning met
maximaal 20% te laten stijgen. Niet valt in te zien waarom financiële ondernemingen die
thans steun genieten deze mogelijkheid moet worden geboden; (gedeeltelijke)
compensatie gaat tegen de doelstelling van de wet in, namelijk een zorgvuldige besteding
van staatsmiddelen en het voorkomen dat bestuurders dan wel dagelijks beleidsbepalers
beloningen blijven ontvangen alsof er niets aan de hand is met de onderneming. Dit
amendement regelt daarom dat de overige delen van de beloning van bestuurders dan wel
dagelijks beleidsbepalers van financiële ondernemingen die bij inwerkingtreding van deze
wet steun genieten die reeds voor 6 oktober 2011 is verleend na 26 oktober 2011 niet in
waarde kan toenemen zolang er sprake is van steun. Reguliere stijgingen die gelden voor
het gehele personeel blijven wel mogelijk (bijvoorbeeld op basis van de CAO).
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, D66 en de Christenunie

