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Betreffende wetsvoorstel:
33918
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van
de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 18 september 2014 met algemene stemmen aangenomen door de
Tweede Kamer.

Aangenomen amendement
Artikel I, onderdeel V
13 (Nijboer) dat regelt dat in de Wet op het financieel toezicht wordt opgenomen dat bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur normen worden gesteld ter waarborging van
de goede werking van het betalingsverkeer
Dit amendement regelt dat in de Wet op het financieel toezicht wordt opgenomen dat bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur normen worden gesteld ter waarborging van
de goede werking van het betalingsverkeer. Deze normen zien ten minste op de veilige
afwikkeling van betalingstransacties en het functioneren van de daarvoor benodigde
infrastructuur bij deze ondernemingen.
Ingevolge artikel I, onderdeel V, van de Wijzigingswet Financiële Markten 2015 worden bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld met betrekking tot het
waarborgen van de goede werking van het betalingsverkeer voor afwikkelondernemingen,
banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. In de memorie van toelichting
(Kamerstukken II 2013/14, 33 918, nr. 3) staat dat dit bijvoorbeeld normen kunnen zijn
over de mate waarin betaalsystemen beschikbaar moeten zijn. De Tweede Kamer heeft
eerder in de met algemene stemmen aangenomen motie Nijboer c.s. (Kamerstukken II
2012/13, 27 863, nr. 48) gesteld dat deze normen moeten worden gesteld.
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Een goed werkend online betalingsverkeer is van essentieel belang voor het functioneren
van onze economie. Op deze vitale infrastructuur dient adequaat toezicht te worden
gehouden. In deze wet wordt dit toezicht geregeld.
Onderdeel van dit toezicht dient het stellen en handhaven van normen voor de
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer te zijn. Ook voor andere
vitale onderdelen van de economie zoals dijken en elektriciteit is het gangbaar dergelijke
normen te stellen.
Om dit te bereiken dient expliciet in de Wet op het financieel toezicht geregeld te worden
dat naast regels ook normen worden gesteld ter waarborging van de goede werking van
het betalingsverkeer.
Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de
ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66,
GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP.

Verworpen amendementen
Vervallen van artikel I, onderdeel C, en artikel XVII
12 (Van Hijum) dat regelt de rechtbank Amsterdam niet langer bij uitsluiting bevoegd is in
burgerlijke zaken in eerste aanleg betreffende het verlenen van beleggingsdiensten, het
verrichten van beleggingsactiviteiten of het aanbieden van effecten aan het publiek in de
zin van artikel 5:1 van de Wet op het financieel toezicht

Dit amendement regelt dat de rechtbank Amsterdam niet langer bij uitsluiting bevoegd is
in burgerlijke zaken in eerste aanleg betreffende het verlenen van beleggingsdiensten, het
verrichten van beleggingsactiviteiten of het aanbieden van effecten aan het publiek in de
zin van artikel 5:1 van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft).
De bevoegdheidsbepaling met een zo brede scope hoort in het wetboek voor het burgerlijk
procesrecht – het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) – te worden opgenomen
en niet in een specialistische wet, in dit geval de Wft.
Er is geen bewijs voor het gesuggereerde dat in Amsterdam een meer ter zake kundige
beoordeling van rechtszaken plaats vindt dan elders. Daarbij moet worden bedacht dat het
vaak gaat het om betrekkelijk overzichtelijke onrechtmatige daadzaken, meer speciaal om
schendingen van de zorg-/ informatieplicht en om een waardering van de eigen
schuldvraag, soms ook om zwendelarij. Daarvoor lijkt niet een zodanig specialistische
expertise vereist vanuit de rechtspraak dat deze zaken mede gelet op de geringe
frequentie waarmee zij voorkomen niet volgens de normale regels van de relatieve
competentie kunnen worden behandeld.
Het artikel is niet in het belang van de positie van de consument, voor relatief eenvoudige
rechtszaken moet de consument potentieel ver reizen, wat de bereidheid tot het behalen
van recht door de consument niet ten goede komt.
Verworpen. Voor: PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie,
Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman en 50PLUS/Klein.
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Diverse artikelen
15 (Aukje de Vries) dat regelt dat de wijzigingen die met de derde nota van wijziging zijn
aangebracht om de reikwijdte van de eed of belofte voor bankmedewerkers uit te breiden
naar alle bankmedewerkers, worden teruggedraaid
Dit amendement regelt dat de wijzigingen die met de derde nota van wijziging
(Kamerstukken II 2013/14, 33 918, nr. 10) zijn aangebracht om de reikwijdte van de eed
of belofte voor bankmedewerkers uit te breiden naar alle bankmedewerkers worden
teruggedraaid. Het wettelijk verankeren dat alle bankmedewerkers zijn onderworpen aan
de bankierseed gaat veel verder dan het oorspronkelijke wetsvoorstel waarbij alleen
medewerkers met een hoog risicoprofiel of klantcontact wettelijk verplicht onder de
bankierseed vallen. Als de banken zelf een bankierseed bij alle medewerkers willen
afnemen is dat een vrije keuze, maar het wettelijk veranderen daarvan is een stap te ver.
Daarnaast kan het leiden tot uitholling van de bankierseed als elke medewerker hier
verplicht aan moet voldoen. Het oorspronkelijke voorstel om de bankierseed in te voeren
voor medewerkers die het risicoprofiel van de financiële onderneming wezenlijk kunnen
beïnvloeden of die financiële diensten verlenen blijft met dit amendement intact.
Verworpen. Voor: de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de VVD en
50PLUS/Baay-Timmerman.

