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Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 16 december 2014,
nr. 2014002401, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van
State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 2 maart 2015, nr. W06.14.0475/III, bied
ik U hierbij aan.
Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: de
Afdeling) aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.
Hieronder wordt nader ingegaan op het advies van de Afdeling, waarbij de
volgorde van opmerkingen zoals in dat advies wordt gehanteerd, zal worden
aangehouden.

1. Aanwijzing bij waarschijnlijke niet-geschiktheid of niet-betrouwbaarheid
De Afdeling plaatst in haar advies een aantal kritische kanttekeningen bij de
voorgestelde bevoegdheid voor de toezichthouders om ten aanzien van
beleidsbepalers en commissarissen die waarschijnlijk niet geschikt of betrouwbaar
zijn, een aanwijzing te geven. Met de Afdeling ben ik van oordeel dat het hier om
een ingrijpende bevoegdheid gaat, met ingrijpende consequenties voor de
betrokken persoon, waarvan slechts in zeer ernstige gevallen gebruik zou mogen
worden gemaakt. Dat is ook het uitgangspunt geweest bij het opstellen van de
voorgestelde artikelen. Een ander uitgangspunt is geweest dat de toezichthouder
in bepaalde gevallen niet kan wachten tot een onderneming zijn verantwoordelijk
wel of niet neemt. In die gevallen zou de toezichthouder onmiddellijk maatregelen
moeten kunnen nemen.
In het licht van de opmerkingen van de Afdeling zullen de wenselijkheid van de
voorgestelde aanwijzingsbevoegdheid en de eventuele wettelijke vormgeving van
een dergelijke bevoegdheid worden heroverwogen. Dit leidt ertoe dat dit onderdeel
niet in het onderhavige wetsvoorstel zal worden meegenomen.
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2. Bescherming cliëntposities bij derivaten
Het advies van de Afdeling aangaande de bescherming van cliëntposities bij
derivaten heeft aanleiding gegeven om in de memorie van toelichting nader te
motiveren waarom de regeling verder gaat dan het Europees recht strikt genomen
vereist. Kort samengevat is dat het geval omdat enerzijds het Europeesrechtelijk
regime tekort lijkt te schieten om een effectieve en volledige bescherming te
realiseren en anderzijds om tegemoet te komen aan de roep van de markt om een
dergelijke bescherming tot stand te brengen. Verder zijn nog enkele
wetstechnische verbeteringen aangebracht en is de memorie van toelichting op
een aantal punten verduidelijkt.
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3. Toepassing Douanewet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme
De Afdeling vraagt terecht aandacht voor de wijze waarop, in de voorgestelde
wijzigingen, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
en de Algemene douanewet op elkaar aansluiten. Ook hier nopen de opmerkingen
van de Afdeling tot heroverweging van de gekozen aanpak en om die reden wordt
dit onderdeel nu niet opgenomen in het onderhavige wetsvoorstel.
4. Maatregelen in verband met evaluatie Interventiewet
a. Anders dan de Afdeling stelt, voorziet de voorgestelde wijziging van artikel 6:2
van de Wet op het financieel toezicht niet zozeer in een uitbreiding van de
onteigeningsbevoegdheid van de Minister van Financiën, als wel in een wijziging
van de wijze waarop bepaalde vorderingen kunnen worden onteigend. De door de
Afdeling bij wijze van voorbeeld genoemde vorderingen kunnen ook nu al met
toepassing van artikel 6:2 van de Wet op het financieel toezicht worden
onteigend, alleen niet rechtstreeks. Voor vorderingen die niet als effecten
kwalificeren, geldt dat die vorderingen thans slechts als passieve
vermogensbestanddelen van de betrokken onderneming kunnen worden
onteigend. Uit de evaluaties van de Interventiewet is naar voren gekomen dat het
wenselijk is om dergelijke onteigeningen voortaan rechtstreeks te kunnen laten
plaatsvinden. In de evaluaties worden in dat verband specifiek de onderhandse
leningen aan SNS REAAL en SNS Bank genoemd. De constatering dat
rechtstreekse onteigening thans alleen mogelijk is ten aanzien van effecten, is
echter niet alleen voor onderhandse leningen relevant. Zij geldt voor alle
vorderingen die niet als effecten kwalificeren, De voorgestelde wijziging van artikel
6:2 van de Wet op het financieel toezicht voorziet daarom voor alle vorderingen in
de mogelijkheid van rechtstreekse onteigening. De toelichting is op dit punt
aangevuld.
b. Wat betreft de uitbreiding van de overdrachtsbevoegdheid van De
Nederlandsche Bank naar een moedermaatschappij van een verzekeraar, wijst de
Afdeling op een verschil met de voorschriften die gelden voor het toepassen van
het afwikkelingsinstrumentarium op holdings van banken en bepaalde
beleggingsondernemingen op basis van de Bank Recovery and Resolution Directive
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(BRRD1).2 Bedoeld is dat de systematiek van het voorstel in grote lijnen
overeenkomt met de systematiek uit de BRRD. Dit houdt in dat de
moedermaatschappij in dezelfde soort financiële problemen moet verkeren als de
verzekeringsdochter óf dat de situatie van de verzekeringsdochter een bedreiging
voor de groep vormt. Inhoudelijk is daarbij aangesloten bij de criteria die ook nu
al voor verzekeraars gelden. Niet is bedoeld het criterium voor toepassing van de
overdrachtsbevoegdheid op (een moedermaatschappij van) een verzekeraar en
het afwikkelingsinstrumentarium op (een holding van) een bank of
beleggingsonderneming gelijk te trekken. De toelichting is op dit punt aangevuld.

Directie Financiële Markten
Ons kenmerk
FM/2015/341 U

5. Verhandeling rechten van deelneming in belegginginstellingen buiten de
Europese Unie
Naar aanleiding van het advies van de Afdeling is in de toelichting verduidelijkt
waarom er voor gekozen is artikel 2:121ca van de Wet op het financieel toezicht
van toepassing te verklaren op zowel het aanbieden aan professionele beleggers
als op het aanbieden aan niet-professionele beleggers.
6. Redactionele kanttekeningen
De redactionele opmerkingen van de Afdeling zijn, met uitzondering van de
opmerking betreffende artikel 2:99, overgenomen.
7. Additionele kanttekeningen
Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om een tekstuele onjuistheid in artikel II,
onderdeel C, dat artikel 7 van de Wet giraal effectenverkeer wijzigt, aan te
passen. Ten onrechte was nagelaten te vermelden dat bij beëindiging van de
activiteiten van een intermediair, voor die intermediair de Wet giraal
effectenverkeer blijft gelden als ware die onderneming nog intermediair, om zo
bestaande verzameldepots af te kunnen wikkelen. Het gewijzigde artikel II,
onderdeel C, herstelt dit.
Ik moge U, mede namens mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie, verzoeken
het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van
toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem
1

Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de
totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en
2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement
en de Raad.
2
Vgl. artikel 33, tweede en vierde lid, van de BRRD.
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