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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34583 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie 

van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening nr. 

600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten 

voor financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (Wet 

implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 26 september 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV-

fractie stemde tegen.  

 

 

Verworpen amendement 

 

Artikel I, wijziging onderdelen Y, Z en AL, en vervallen van artikel VIII 

10 (Tony van Dijck) over het schrappen van de bijkantoorverplichting 

 

De indiener wil met dit amendement regelen dat de bijkantooreis wordt geschrapt en dat 

Nederland dus geen gebruik zal maken van de lidstaatoptie in artikel 39 van de richtlijn om 

voor beleggingsondernemingen uit derde landen die voornemens zijn om in Nederland 

beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten aan niet-

professionele beleggers (retailbeleggers) of personen die hebben verzocht om als 

professionele beleggers te worden aangemerkt (opt-up professionele beleggers), verplicht 

te stellen een bijkantoor te vestigen. In de plaats daarvan komt ten aanzien van dit soort 

beleggingsondernemingen de verplichting te gelden dat zij een vertegenwoordiger (of 

contactpersoon) met adres in Nederland aanstellen, zoals dat ook het geval is voor 

beleggingsondernemingen uit derde landen die voornemens zijn om in Nederland 
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beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten aan professionele 

beleggers (per sé professionele beleggers) of in aanmerking komende tegenpartijen.  

De indiener is van mening dat de overheid zeer terughoudend moet omgaan met het 

toevoegen van nationale koppen teneinde het gelijke speelveld en daarmee de 

concurrentiepositie zo veel mogelijk te waarborgen en onnodige regeldruk zoveel mogelijk 

te voorkomen. Mede ook omdat gebleken is dat enkele lidstaten, waaronder Frankrijk en 

het Verenigd Koninkrijk, voornemens zijn een minder stringent (nationaal) 

derdelandenbeleid te voeren dan Nederland. 

Verworpen. Voor: PvdA, PVV en FvD. 

 

 

 

Motie 

 

9 (Leijten) over het invoeren van een heffing voor de geautomatiseerde handel in 

financiële instrumenten 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en DENK.  


