
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

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 22 april 2014 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33849 

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

van richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op 

kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en 

tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176) en ter 

implementatie van verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en 

beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2013, 

L 176) (Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 22 april 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, Van Vliet, 

SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor. 

De VVD werd daarbij aantekening verleend tegen het in artikel I, onderdeel OO, onder 2 

opgenomen onderdeel b te hebben gestemd. 

 

 

Verworpen amendement 

 

Artikel I, onderdeel OO, artikel 3:62a, tweede lid 

9 → 10 (Aukje de Vries) dat het voorstel schrapt om gebruik te maken van de mogelijkheid 

om een systeemrisicobuffer te introduceren 

 

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld dat Nederland gebruikt maakt van de lidstaatoptie 

om een systeemrisicobuffer te introduceren die niet door de verordening wordt bestreken. 

Dit amendement schrapt het voorstel om gebruik te maken van de mogelijkheid om een 



 

 blad 2 

 

 

systeemrisico-buffer te introduceren. Dit omdat de VVD-fractie eerst het onderzoek naar de 

stapeling van extra Nederlandse regelgeving bovenop EU-wetgeving en de gevolgen voor 

de kredietverlening en economische groei wil afwachten alvorens weer een nieuwe buffer 

toe te voegen. 

Verworpen. Voor: PVV, Van Vliet en VVD. 

 

 

Motie 

 

8 (Nijboer c.s.) over een systeem waarbij de risico's op staatsobligaties in de 

kapitaalseisen worden meegewogen 

Aangenomen. Tegen: Groep Bontes/Van Klaveren. 


