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De vaste commissie voor Financiën1 heeft in haar vergadering van 7 juli jl. 
gesproken over de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 
2 juli 20152 met de daarbij gevoegde lijst met spoedeisende wetsvoor-
stellen op het terrein van Financiën. 
Naar aanleiding daarvan heeft zij de Minister op 17 juli 2015 een brief 
gestuurd. 
De Minister heeft op 18 september 2015 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Van Dooren 

1 Samenstelling:
Elzinga (SP), Ten Hoeve (OSF), Knip (VVD), Backer (D66), Ester (CU), De Grave (VVD) 
(voorzitter), Hoekstra (CDA) (vice-voorzitter), Postema (PvdA), Sent (PvdA), Van Strien (PVV), 
Vos (GL), Kok (PVV), Bruijn (VVD), Van Apeldoorn (SP), Dercksen (PVV), Van Kesteren (CDA), 
Knapen (CDA), Köhler (SP), Prast (D66), Van Rij (CDA), Rinnooy Kan (D66), Van Rooijen 
(50PLUS), Schalk (SGP), Teunissen (PvdD), Van de Ven (VVD), Vreeman (PvdA).

2 Kamerstukken I 2014–2015, 34 000, O.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
FINANCIËN  

Aan de Minister van Financiën 

Den Haag, 17 juli 2015 

De vaste commissie voor Financiën heeft in haar vergadering van 7 juli jl. 
gesproken over de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 
2 juli 20153 met de daarbij gevoegde lijst met spoedeisende wetsvoor-
stellen op het terrein van Financiën. 

De commissie is van oordeel dat deze lijst weinig selectief is en merken 
op dat het daardoor niet duidelijk is welke voorstellen nu echt om een 
voortvarende behandeling vragen. Zij plaatsen ook een kanttekening bij 
de gehanteerde termijnen en wijzen in dit verband op de brief van de 
Voorzitter van de Eerste Kamer aan de Minister-President van 3 maart jl.4, 
waarin reeds werd gemeld dat wetsvoorstellen ten aanzien waarvan de 
Kamer wil bezien of behandeling vóór 1 januari 2016 haalbaar is, de 
Kamer in ieder geval uiterlijk 16 oktober 2015 dienen te bereiken. 

De commissie benadrukt dat de Kamer over haar eigen agenda gaat. Zij is 
evenwel bereid om de ambities van het kabinet in het oog te houden bij 
het vaststellen van de eigen prioriteiten. Een heldere motivering van het 
spoedeisende karakter per wetsvoorstel, waarbij verduidelijkt wordt wat 
er concreet misgaat wanneer de beoogde datum van inwerkingtreding 
niet gehaald zou worden, kan behulpzaam zijn bij een dergelijke afweging. 
De huidige argumentatie is in een aantal gevallen niet toereikend om de 
commissie tot spoedige behandeling te overtuigen. 

De leden van de commissie stellen het dan ook op prijs over deze nadere 
motivering te kunnen beschikken en zien uw reactie bij voorkeur begin 
september tegemoet, zodat dit thema tijdens 
het op 22 september 2015 geplande kennismakingsgesprek met u en de 
Staatssecretaris aan de orde kan worden gesteld. 

Een gelijkluidende brief is verzonden naar de Staatssecretaris van 
Financiën. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
F.H.G. de Grave 

3 Kamerstukken I 2014–2015, 34 000, O.
4 Kamerstukken I 2014–2015, 34 000, M (verslag schriftelijk overleg 13 maart 2015, p. 2).
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 18 september 2015 

Geachte voorzitter, 

In reactie op de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor 
Financiën van 17 juli 2015, ontvangt u hierbij een nadere motivering van 
het spoedeisende karakter van de wetsvoorstellen op het terrein van de 
financiële markten conform opgave bij brief van de Minister van 
Veiligheid en Justitie van 2 juli 2015 (Kamerstukken I 2014/15, 34 000, O en 
bijlage). 

In het hierbij als bijlage gevoegde overzicht staan de wetsvoorstellen op 
het terrein van de financiële markten, waarvan het kabinet afhandeling 
door uw Kamer voor 1 januari 2016 wenselijk acht. Per wetsvoorstel is een 
motivering van de spoedeisendheid gegeven, waarbij waar nodig is 
verduidelijkt wat er concreet misgaat als de beoogde datum van inwer-
kingtreding niet zou worden gehaald. Ten opzichte van de als spoedei-
sende aangemerkte wetsvoorstellen die waren opgenomen in de junibrief 
is een aantal wetsvoorstellen niet langer in de bijlage opgenomen omdat 
uw Kamer deze wetsvoorstellen inmiddels heeft aanvaard. Dit betreft: 
− het wetsvoorstel tot goedkeuring van de op 21 mei 2014 te Brussel tot 

stand gekomen Overeenkomst betreffende de overdracht en mutuali-
satie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds 
(Trb. 2014, 146), en 

− het wetsvoorstel tot implementatie van de Omnibus II-richtlijn. 
Indien gewenst kan dit besproken worden met de vaste commissie voor 
Financiën tijdens ons kennismakingsgesprek op 22 september 2015. 

De Minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem 
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Overzicht spoedeisende wetsvoorstellen Financiën (Financiële 
Markten) 

1. 34 232  

Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie 
Ingediend 

Nadere motivering 
Het wetsvoorstel implementeert de richtlijn transparantie (uiterste 
implementatiedatum 26 november 2015) die de verplichting tot het 
algemeen verkrijgbaar stellen van kwartaalrapportages door uitgevende 
instellingen laat vervallen en andere verplichtingen per aanvang van 
boekjaren die beginnen op 1 januari 2016 introduceert. Omdat het gaat 
om verplichtingen die vanaf het boekjaar 2016 dienen te gelden, wordt het 
van belang geacht dat dit zo snel mogelijk in de wet geregeld is zodat 
uitgevende instellingen hier tijdig rekening mee kunnen houden. Het 
wetsvoorstel is niet referendabel. Het wetsvoorstel valt onder art 5, 
onderdeel e, Wrr. 

Stand van zaken 
Tweede Kamer: ingediend op 18 juni 2015 

2. 34 198  

Wijzigingswet financiële markten 2016 
Ingediend 

Nadere motivering 
Dit wetsvoorstel bevat een breed scala aan onderwerpen op het terrein 
van de financiële markten waarbij veel verschillende partijen door de 
wijzigingen geraakt worden. Wijzigingswetten FM treden in de regel per 
1 januari in werking; de sector en de toezichthouders op de financiële 
markten, DNB en de AFM, rekenen daar op. Echter, door de Wrr heeft W6 
1 april 2016 als beoogde inwerkingstredingsdatum. Uitzondering hierop 
vormt het onderdeel dat de Wet bekostiging financieel toezicht wijzigt. Dit 
onderdeel zal wel (onder toepassing van art. 12 Wrr) in verband met de 
daaraan ten grondslag liggende doorberekeningssystematiek per 1 januari 
2016 in werking dienen te treden. 

Stand van zaken 
Tweede Kamer: stemming op 22 september 2015 

3. 34 204  

Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen 
Ingediend 

Nadere motivering 
Dit wetsvoorstel bevat hoofdzakelijk een aantal wijzigingen van de Wet op 
het financieel toezicht (Wft) ter uitvoering van de verordening centrale 
effectenbewaarinstellingen (verordening (EU) nr. 909/2014 van het 
Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbe-
tering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende 
centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 
98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012, PbEU 2014, 
L 257). Deze verordening is reeds in werking getreden. Om die reden 
dienen de noodzakelijke aanpassingen van nationale wetgeving zo snel 
mogelijk effect te krijgen. Het wetsvoorstel is niet referendabel. Het valt 

Bijlage
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onder art 5, onderdeel e, Wrr. Deze wet kan tegelijk met de Wijzigingswet 
financiële markten 2016 worden behandeld. 

Stand van zaken 
Tweede Kamer: stemming op 22 september 2015 

4. 34 208  

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken 
en beleggingsondernemingen 
Ingediend 

Nadere motivering 
De reden voor dit verzoek is gelegen in het feit dat de uiterlijke datum 
voor omzetting van de richtlijn per 1 januari 2015 is verstreken en de 
termijn van een half jaar – de richtlijn is op 12 juni 2014 gepubliceerd – 
niet toereikend is gebleken voor een implementatie van deze complexiteit 
en omvang. Een spoedige implementatie is daarom aangewezen, mede 
gezien het inhoudelijke belang van het voorstel. Het wetsvoorstel is niet 
referendabel. Het wetsvoorstel valt onder art 5, onderdeel e, Wrr. 

Stand van zaken 
Tweede Kamer: wetsvoorstel is op 8 september aangenomen
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