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34 208 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht 
en enige andere wetten ter implementatie van 
richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees 
parlement en de Raad van 15 mei 2014 
betreffende de totstandbrenging van een kader 
voor het herstel en de afwikkeling van 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 
en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de 
Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 
2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en 
Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 
648/2012, van het Europees parlement en de 
Raad (PbEU 2014, L 173), alsmede ter 
implementatie van verordening (EU) nr. 
806/2014 van het Europees parlement en de 
Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van 
eenvormige regels en een eenvormige procedure 
voor de afwikkeling van kredietinstellingen en 
bepaalde beleggingsondernemingen in het kader 
van een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme en een 
gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 
van het Europees parlement en de Raad (PbEU 
2014, L 225) (Implementatiewet Europees kader 
voor herstel en afwikkeling van banken en 
beleggingsondernemingen) 

Nr. 9  MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN MERKIES 
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 september 2015 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er binnen de bankenunie nog altijd geen nadere 
stappen zijn gezet die bankenfusies voorkomen; 
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overwegende dat dit betekent dat overheden nog altijd impliciet garant 
staan voor omvallende banken met alle maatschappelijke kosten tot 
gevolg; 

overwegende dat ook DNB-president Knot voorstander is van een 
bovengrens aan banken en dat er op korte termijn actie zou moeten 
worden ondernomen; 

verzoekt de regering, zo snel mogelijk Europees stappen te zetten die 
leiden tot: 
• de mogelijkheid voor de toezichthouders om een maximum te stellen 

aan de balansgrootte van banken binnen de bankenunie, zodat er geen 
enkele too-big-to-failbank meer overblijft; 

• een fusiestop van banken binnen de bankenunie totdat de toezichthou-
ders de mogelijkheid hebben om een fusie te blokkeren op deze 
gronden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Omtzigt 
Merkies
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