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Voorstel van wet van de leden Van Hijum en
Agnes Mulder tot wijziging van de Wet op het
financieel toezicht en enkele andere wetten met
het oog op een regelgevend kader voor
kredietunies (Wet toezicht kredietunies)

Nr. 6

NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 13 oktober 2014
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd.
A
Artikel I wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel B wordt als volgt gewijzigd:
a. In artikel 2:54p, eerste lid, vervalt:, eerste lid,.
b. In artikel 2:54p, wordt, onder verlettering van onderdelen g tot en met
i tot h tot en met j, na onderdeel f een nieuw onderdeel ingevoegd,
luidende:
g. artikel 3:38c met betrekking tot de maximale omvang van het totaal
aan beheerde activa en een maximaal aantal leden.
c. In het derde lid wordt «c, d, f, g, h, of i,» vervangen door: c, d, f, h, i of
j,.
d. In artikel 2:54q, vervalt na «artikel 254o»: , eerste lid.
2. In onderdeel I, wordt «maximale omvang van het totaal aan beheerde
activa» vervangen door: hoeveelheid aangetrokken opvorderbare gelden.
3. In onderdeel P vervalt na «2:54o»: , eerste lid.
4. In onderdeel Q vervalt na «2:54o»: , eerste lid.
B
In Artikel II, onderdeel A, vervalt in het schema onder 1 na «artikel
2:54o»: , eerste lid,.
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C
Artikel V vervalt, onder vernummering van de artikelen VI en VII tot V en
VI.
Toelichting
Deze nota van wijziging bevat enkele technische wijzigingen naar
aanleiding van de redactionele opmerkingen in het advies van de Afdeling
advisering van de Raad van State. Voorts vervalt artikel V, omdat het
wetsvoorstel waarop deze samenloopbepaling ziet inmiddels in werking is
getreden.
Van Hijum
Agnes Mulder
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