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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8 → 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Financiën 

 

 datum 25 april 2008 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31270 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 

betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde 

jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van 

de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 

157) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op  24 april 2008 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Artikel I onderdeel A 

14 → 15 (Irrgang / Vos) 

Thans is het uitgangspunt voor de beoordeling of een accountant onafhankelijk is, het 

oordeel van een andere accountant, aldus de minister in de nota naar aanleiding van het 

verslag van onderhavig wetsvoorstel. Dit is niet in lijn met richtlijn nr. 2006/43/EG waarin 

is opgenomen dat voor de onafhankelijkheid van de accountant het oordeel van de 

«objectieve, redelijke en geïnformeerde derde partij» doorslaggevend moet zijn. Dit 

amendement zorgt ervoor dat dit laatste criterium het wettelijk uitgangspunt wordt. 



 

 datum 25 april 2008 

 blad 2 

 

 

Dit amendement maakt artikel 1, onderdeel c, van het Besluit toezicht 

accountantsorganisaties en artikel 27 van het Besluit toezicht accountantsorganisaties 

overbodig. 

Dit gewijzigde amendement behelst een technische wijziging van artikel 25a, eerste lid. 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, SGP en PVV. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I onderdeel R 

8 → 9 (Weekers / Blanksma-van den Heuvel)  

Het is volgens de indiener principieel onjuist wanneer de Autoriteit Financiële Markten de 

vertrouwelijke gegevens die zij verkrijgt van een accountantsorganisatie in het kader van 

haar toezichtstaak gebruikt voor financieel toezicht in de zin van WFT. Dat is een inbreuk 

op de zogenaamde «Chinese walls» die bij de AFM als toezichthouder bestaan. In het 

huidige wetsvoorstel wordt informatie-uitwisseling nadrukkelijk mogelijk gemaakt middels 

artikel 63a. 

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wta (29 658) is uitvoerig aandacht besteed 

aan het vermijden van onderlinge informatie-uitwisseling binnen de AFM. Er is zelfs gesteld 

dat binnen de AFM een organisatorische en procedurele scheiding wordt aangebracht, 

opdat niet alleen misbruik, maar ook de schijn daarvan wordt voorkomen. Met het in het 

wetsvoorstel opgenomen artikel 63a lijkt het erop dat juist die scheiding wordt doorbroken. 

Na wijziging van artikel 63a middels dit amendement wordt duidelijk dat het de bij de AFM 

op het Wta-gebied werkzame personen verboden is informatie te verstrekken aan anderen, 

tenzij dat in het kader van het Wta-toezicht noodzakelijk is. 

Ingetrokken. 


