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Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op
het financieel toezicht in verband met het
versterken van de governance bij de
toezichthouders op de financiële markten (Wet
versterking governance van de Nederlandsche
Bank en de Autoriteit Financiële Markten)
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VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIEN1
Vastgesteld 15 december 2011
De memorie van antwoord geeft de commissie aanleiding tot het maken
van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.
De leden van de VVD-fractie zijn de regering erkentelijk voor de uitvoerige
beantwoording van de door hen gestelde vragen. Zij stelen vast dat de
eisen die worden en zullen worden gesteld aan de aard en aan het aantal
nevenfuncties van bestuur en toezichthouders naar de inhoud voldoende
lijken te zijn, nu de Wet bestuur en toezicht van toepassing zal zijn op DNB
en op de AFM.
De leden van de VVD-fractie hebben echter ook gevraagd of het treffen
van dezelfde, dan wel analoge regeling die geldt voor leden van de Raad
van State en van de Algemene Rekenkamer een positieve bijdrage aan de
beeldvorming over deze instellingen zou kunnen zijn. Wat vindt de
regering van de gedachte dat dit een onderstreping zou zijn van de
uitstraling van onkreukbaarheid van onze hoogste financiële toezichthouders?
De leden van de commissie zien de beantwoording van voorgaande
vragen met belangstelling tegemoet. Zij verzoeken de regering de Nota
naar aanleiding van het Verslag zo mogelijk uiterlijk vrijdag 16 december
2011, 16:00, aan de Eerste Kamer toe te zenden.
De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
Essers
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De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Van Dooren
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