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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33957 

Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de 

overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door 

de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en 

boetes 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 7 oktober 2014 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Aangenomenen amendement 

 

Artikel I, onderdeel B 

11 (Aukje de Vries) dat beoogt te waarborgen dat kosten voor financieel toezicht niet 

onevenredig hard stijgen 

 

De indiener beoogt met dit amendement te waarborgen dat kosten voor financieel toezicht 

niet onevenredig hard stijgen. Toezichtskosten worden via de sector uiteindelijk 

doorberekend aan de consument. Daarom stelt de indiener voor om de huidige totale 

toezichtkosten van DNB en AFM in principe alleen met inflatiecorrectie te laten stijgen. In 

bijzondere omstandigheden heeft de regering de benodigde vrijheid om het toezicht op een 

adequate wijze aan te passen aan die omstandigheden en een kostenstijging goed te 

keuren die hoger is dan de inflatiecorrectie. In dat geval wordt het besluit van de ministers 

nader gemotiveerd en toegestuurd aan de Tweede Kamer via het ‘pas toe of leg uit’ 

principe.   

 

Bij de vaststelling van kostenplafonds dienen de bijdragen aan het Europees toezicht 

buiten beschouwing te worden gelaten. Hiertoe worden in de berekening van de 

kostenplafonds de kosten van Europees toezicht eerst verwijderd uit de toezichtkosten van 
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het voorafgaande jaar en wordt die kostenpost er aan het einde van de berekening van de 

hoogte van de begroting weer aan toegevoegd. Het amendement heeft derhalve uitsluitend 

betrekking op de kosten van het nationale toezicht. 

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de 

ChristenUnie, de SGP, de VVD, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66 en 

de PvdA. 

 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel I, onderdelen C en G 

8 → 14 (Merkies) dat regelt dat alle door de toezichthouder verkregen opbrengsten uit 

dwangsommen en bestuurlijke boetes aan de staat toekomen 

 

Dit amendement regelt dat alle door de toezichthouder verkregen opbrengsten uit 

dwangsommen en bestuurlijke boetes aan de staat toekomen. De boeteopbrengsten zullen 

daarmee niet meer deels in mindering worden gebracht op de kosten die de toezichthouder 

doorberekent aan de sector.  

De artikelen 7 en 13 van het wetsvoorstel worden daartoe aangepast. Artikel 7 handelt 

over het exploitatiesaldo van de toezichthouder. Dit saldo wordt op grond van artikel 13 

verrekend met onder toezicht staande instellingen. Om te bewerkstelligen dat enkel het 

exploitatiesaldo na aftrek van de aan de Staat toekomende boeteopbrengsten wordt 

verrekend, worden zowel het eerste als het derde lid van artikel 7 aangepast.  

Het is van belang dat de scheiding tussen toezicht en de inning van dwangsommen en 

bestuurlijke boetes zuiver blijft.  

Daarnaast moet een ingewikkeld proces in gereedheid worden gebracht om een gedeelte 

van boetes te verrekenen en door te sluizen naar de staat. Het direct laten doorvloeien van 

de opbrengsten van dwangsommen en boetes naar de staat is eenvoudig en zorgvuldig.  

Daarom stelt dit amendement voor dat de volledige boeteopbrengst ten goede zal komen 

aan de staatskas, opdat de scheiding tussen handhaving en boete inning in tact blijft. 

Verworpen. Voor: Van Vliet, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

 

Artikel I, onderdeel C 

7 (Van Hijum) over het toekomen van de opbrengsten van boetes en dwangsommen aan 

de toezichthouder en de Staat 

 

De opbrengst van boetes en dwangsommen kunnen bij ernstige misstanden in de financiële 

sector fors oplopen, tot wel 10 tot 15% van de omzet. Het kabinet wil de jaarlijkse 

opbrengst van dwangsommen en boetes tot een bedrag van 2.5 miljoen euro laten 

toekomen aan de toezichthouders, terwijl de opbrengst boven dit bedrag toekomt aan de 

Staat. Het strookt echter meer met het rechtvaardigheidsgevoel om bedrijven die zich 

misdragen een forse rekening te presenteren voor het toezicht en bedrijven die zich aan de 

regels houden daarmee te ontlasten. Wanneer de toezichthouders een groter deel van hun 

opbrengst uit boetes en dwangsommen mogen behouden, betekent dit dat zij minder 
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toezichtkosten hoeven door te rekenen aan anderen. De indieners willen daarom de grens 

van het bedrag dat toekomt aan de toezichthouders verhogen tot 5 miljoen euro. 

Verworpen. Voor: het CDA, de ChristenUnie en 50PLUS/Baay-Timmerman. 

 

 

Artikel I, onderdeel G 

12 (Van Hijum) dat regelt dat de Staat jaarlijks bijdraagt in de kosten van het toezicht 

voor zover de toezichtskosten de bedragen van € 146.200.000, voor wat betreft de 

toezichtskosten van DNB, en € 76.000.000, voor wat betreft de toezichtskosten van AFM, 

te boven gaan 

 

Het wetsvoorstel schaft de gehele overheidsbijdrage voor de kosten van het toezicht door 

Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) op de financiële 

sector af. De kosten voor de sector zijn sinds de financiële crisis meer dan verdrievoudigd. 

Een steeds verdergaande cumulatie van regels en toezicht zal de gewenste verandering 

van cultuur en gedrag niet dichterbij brengen en kan zelfs contraproductief werken. 

Bovendien ontbreekt een prikkel tot doelmatigheid als kosten onbeperkt kunnen worden 

doorbelast. De introductie van een wettelijk plafond voor de kosten die mogen worden 

doorberekend is daarom gewenst. De overheid draagt de kosten die boven het plafond uit 

komen en houdt zodoende een direct belang bij een doelmatig toezicht. 

Verworpen. Voor: het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en 50PLUS/Baay-

Timmerman. 

 

 

 

Moties 

 

9 (Aukje de Vries c.s.) over ontzien van kleinere partijen 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

10 (Merkies) over contacten tussen toezichthouders en de sector 

Verworpen. Voor: PVV, 50PLUS/Baay-Timmerman, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 


