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 datum 19 september 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33632 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet 

financiële markten 2014) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 19 september 2013 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel QQQ, onder 2, vierde lid  

13 (Van Hijum) over het doorbelasten van de uitvoeringskosten aan exameninstituten 

 

Door de voorgestelde uitbreiding van art. 4:9 is de kans reëel dat kosten minder 

beheersbaar worden. Er is geen andere beroepsgroep aan wie op basis van regelgeving dit 

soort kosten kunnen worden opgelegd. Dit amendement beoogd dat alleen aan 

exameninstituten een deel van de uitvoeringskosten wordt doorbelast. Via het afleggen van 

examens draagt de bedrijfstak vervolgens bij in de kosten. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

Artikel I, onderdeel SSS, artikel 4:24a 

9  14 (Aukje de Vries en Koolmees) over inkadering van de mogelijkheden tot 

handhaving van de AFM in het kader van de generieke zorgplicht 

 



 

 blad 2 

 

 

Het voorgestelde artikel 4:24a van de Wft voorziet in een generieke zorgplicht voor 

financiële dienstverleners zodat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan ingrijpen indien 

sprake is van een zorgplichtschending die buiten de reikwijdte van de Wft valt. Immers, 

indien artikel 4:24a van de Wft niet wordt nagekomen, kan de AFM een boete of last onder 

dwangsom opleggen (wanneer een eerder gegeven aanwijzing niet is opgevolgd). 

 

Door dit artikel wordt er potentieel veel ruimte gelaten aan de AFM. De AFM kan door 

handhaving van deze generieke zorgplicht naar eigen inzicht deze zorgplicht invullen. Op 

deze invulling is geen parlementaire controle van toepassing.  

 

Doel van dit amendement is om te verankeren dat ingrijpen door de AFM op basis van 

schending van de generieke zorgplicht uitsluitend kan plaatsvinden in het geval van 

evidente misstanden. Uitgangspunt dient te zijn dat invulling van de zorgvuldigheidsnorm 

bij voorkeur plaatsvindt via algemeen verbindende voorschriften. Alleen als de 

totstandkoming of aanpassing van algemeen verbindende voorschriften niet kan worden 

afgewacht wegens het ernstige karakter van de schending en de spoedeisendheid van de 

handhaving, kan de AFM handhaven op basis van de generieke zorgplicht. 

Daarnaast voorziet dit amendement in een evaluatie van de werking van de algemene 

zorgplicht. Uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding wordt de algemene zorgplicht 

geëvalueerd. 

Aangenomen. Voor: PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks 

en PvdA. 

 

 

Moties 

10 (Aukje de Vries) over een Europese vergelijking met het oog op de concurrentiepositie 

van Nederlandse instellingen 

Aangenomen. Voor: PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA. 

 

11 (Nijboer) over het uitbreiden van de inhoudelijke eisen aan de accountantsverklaring 

Aangehouden. 

 

 

Daarnaast is ook gestemd over de volgende moties: 

 

29507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) 

118 (Aukje de Vries en Koolmees) over het versoepelen van het 

vakbekwaamheidsbouwwerk voor financieel adviseurs 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

29507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) 

119 (Tony van Dijck) over het heroverwegen van het verplichte PE-examen 

Verworpen. Voor: PVV, SGP, CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

 


