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

op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële 

markten 2018) 

 

 

 

 

VOORSTEL VAN WET 

 

 

 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van 

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om eisen te 

stellen aan het afgeven van concerngaranties ten behoeve van onder toezicht 

staande financiële ondernemingen, civiele zaken op een bepaald deelgebied 

van het bank- en effectenrecht te concentreren, alsmede enige andere 

wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het terrein van de financiële 

markten aan te brengen; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en 

met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

 

 

ARTIKEL I 

 

De Wet op het financieel toezicht wordt gewijzigd als volgt: 

 

A 

 

Aan Hoofdstuk 1.1 wordt toegevoegd: 

 

AFDELING 1.1.5 CIVIELE PROCEDURES 

 

Artikel 1:23a 

1. In burgerlijke zaken betreffende het verlenen van beleggingsdiensten, het 

verrichten van beleggingsactiviteiten of het aanbieden van effecten aan het 

publiek in de zin van artikel 5:1, is de rechtbank Amsterdam in eerste aanleg 

bij uitsluiting bevoegd. 

2. Indien een zaak meer vorderingen betreft en ten minste één daarvan een 

vordering is als bedoeld in het eerste lid, worden deze vorderingen alle door de 

rechtbank Amsterdam behandeld en beslist, voor zover de samenhang tussen 

de vorderingen zich tegen afzonderlijke behandeling verzet. 

3. In het geval van zaken in conventie en in reconventie, waarvan er ten 

minste één een vordering betreft als bedoeld het eerste lid, is het tweede lid 

van overeenkomstige toepassing. 

4. In het geval van een hoofdzaak en een zaak in vrijwaring, waarvan er ten 

minste één een vordering betreft als bedoeld in het eerste lid, kunnen deze 

vorderingen alle door de rechtbank Amsterdam worden behandeld en beslist. 

5. Artikel 110, tweede en derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering is van overeenkomstige toepassing. 
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6. De voorgaande leden laten artikel 101 van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering onverlet. 

 

 

B 

 

In artikel 1:93, eerste lid, onderdeel f, wordt na “de Fiscale Inlichtingen- en 

Opsporingsdienst” ingevoegd:, de Justitiële uitvoeringsdienst toetsing, 

integriteit en screening. 

 

 

C 

 

In artikel 1:102 wordt, onder vernummering van het zesde lid tot zevende lid, 

een lid ingevoegd, luidende: 

6. In afwijking van het derde lid stelt de toezichthouder, indien de aanvraag 

betrekking heeft op een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, binnen 

zesentwintig weken een ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 2:12, eerste lid, 

op, dan wel beslist hij binnen die termijn met toepassing van artikel 2:12, 

derde lid.  

 

 

D 

 

Artikel 1:103 wordt gewijzigd als volgt:  

1. In het eerste lid wordt “artikel 1:102, derde lid” vervangen door: artikel 

1:102, derde of zesde lid. 

2. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, wordt een lid 

ingevoegd, luidende:  

3. In afwijking van het tweede lid stelt de toezichthouder, indien de aanvraag 

betrekking heeft op een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, in elk geval 

binnen achtenveertig weken een ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 2:12, 

eerste lid, op, dan wel beslist hij in elk geval binnen die termijn met toepassing 

van artikel 2:12, derde lid. 

 

 

E 

 

In artikel 1:104, eerste lid, vervalt “of” aan het slot van het voorlaatste 

onderdeel, wordt de punt aan het slot van het laatste onderdeel vervangen 

door “; of” en wordt een onderdeel, waarvan de letteraanduiding alfabetisch 

aansluit op het laatste onderdeel, toegevoegd, luidende: 

#. doorhaling of beëindiging heeft plaatsgevonden van de inschrijving van de 

vergunninghouder in het handelsregister als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 

onderdeel h van de Handelsregisterwet 2007. 

 

 

F 

 

Artikel 1:111 wordt gewijzigd als volgt: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
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2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen aanvullende regels 

worden gesteld met betrekking tot dat deel van de beloning dat als vaste 

beloning als bedoeld in het eerste lid kan worden aangemerkt. 

 

 

G 

 

Aan artikel 1:113 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

3. De toezichthouder kan nadere regels stellen met betrekking tot de 

onderneming die uitvoering geeft aan de in afdeling 1.7.3 geregelde 

openbaarmakings- en publicatieverplichtingen en de wijze waarop daaraan 

uitvoering wordt gegeven. 

 

 

H 

 

Aan artikel 1:114 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

4. De toezichthouder kan nadere regels stellen met betrekking tot de 

onderneming die uitvoering geeft aan de in afdeling 1.7.3 geregelde 

openbaarmakings- en publicatieverplichtingen en op wijze waarop daaraan 

uitvoering wordt gegeven. 

 

 

I 

 

Artikel 1:121 wordt gewijzigd als volgt: 

1. Het zevende lid komt te luiden: 

7. Voor zover zij zich niet bevinden in een groep waarop toezicht plaatsvindt 

als bedoeld in de afdelingen 3.6.2, 3.6.3 of 3.6.4, is het eerste lid niet van 

toepassing op: 

a. beheerders van beleggingsinstellingen; 

b. beheerders van icbe’s; en 

c. beleggingsondernemingen die uitsluitend voor eigen rekening handelen met 

eigen middelen en kapitaal, geen externe cliënten hebben en plaatselijke 

onderneming zijn. 

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende: 

8. In afwijking van het eerste lid bedraagt de variabele beloning van een 

natuurlijk persoon werkzaam onder verantwoordelijkheid van de financiële 

ondernemingen zoals genoemd in het zevende lid onderdelen a, b en c, welke 

zich in een groep bevindt waarop toezicht plaatsvindt als bedoeld in de 

afdelingen 3.6.2, 3.6.3 of 3.6.4, ten hoogste het percentage bedoeld in artikel 

94, eerste lid, onderdeel g, onder i, eerste volzin, van de richtlijn 

kapitaalvereisten. 

9. In afwijking van het achtste lid kunnen aandeelhouders, eigenaren of leden 

van de financiële ondernemingen als bedoeld in dat lid in overeenstemming 

met de procedure, als bedoeld in artikel 94, eerste lid, onderdeel g, onder ii, 

van de richtlijn kapitaalvereisten, goedkeuren dat de variabele beloning van 

een natuurlijk persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de 

onderneming ten hoogste het percentage als bedoeld in artikel 94, eerste lid, 

onderdeel g, onder ii, van de richtlijn kapitaalvereisten bedraagt, indien deze 

persoon zijn werkzaamheden in hoofdzaak uitoefent in een staat die geen 

lidstaat is. 
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J 

 

In artikel 1:122, tweede lid, wordt “zes” vervangen door: negen. 

 

 

K 

 

De artikelen 1:123 en 1:125, derde lid, vervallen. 

 

 

L 

 

Aan artikel 1:126 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

4. De toepassing van de bevoegdheid van artikel 135, zesde lid, van Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek mag er niet toe leiden dat de bonus opwaarts 

wordt aangepast. 

 

 

M 

 

Artikel 2:67, tweede lid, komt te luiden: 

2. Ingeval een gekwalificeerde deelneming wordt gehouden in een beheerder 

van een beleggingsinstelling verleent de Autoriteit Financiële Markten een 

vergunning, onverminderd het eerste lid, indien de betrouwbaarheid van de 

houder van de gekwalificeerde deelneming in de beheerder buiten twijfel staat 

als bedoeld in artikel 4:10, tweede lid. 

 

 

N 

 

Artikel 2:68, tweede lid, komt te luiden: 

2. Ingeval een gekwalificeerde deelneming wordt gehouden in een 

beleggingsmaatschappij verleent de Autoriteit Financiële Markten een 

vergunning, onverminderd het eerste lid, indien de betrouwbaarheid van de 

houder van de gekwalificeerde deelneming in de beleggingsmaatschappij 

buiten twijfel staat als bedoeld in artikel 4:10, tweede lid. 

 

 

O 

 

Artikel 3:6, vierde lid, vervalt. 

 

 

P 

 

Het opschrift van paragraaf 3.5.6.1c komt te luiden: 

 

§ 3.5.6.1c Uitvoering van het depositogarantiestelsel bij afwikkeling of ten 

behoeve van deposito-overdracht in de noodregeling of faillissement 

 

 

Q 
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Na artikel 3:265e worden de volgende artikelen ingevoegd: 

 

Artikel 3:265f 

1. Indien een rechterlijke instantie ten aanzien van een bank een uitspraak 

heeft gedaan als bedoeld in artikel 3:260, eerste lid, onder b, kan de 

Nederlandsche Bank ten laste van het depositogarantiefonds besluiten een 

bedrag beschikbaar te stellen ter financiering van een overdracht van deposito-

overeenkomsten die ertoe strekt dat depositohouders toegang houden tot hun 

deposito’s, voor zover die worden gegarandeerd uit hoofde van het 

depositogarantiestelsel. 

2. Het bedrag is ten hoogste het totaalbedrag van de bij de bank aangehouden 

deposito’s voor zover die worden gegarandeerd uit hoofde van het 

depositogarantiestelsel, bedoeld in artikel 3:259, tweede lid.  

3. De Nederlandsche Bank neemt het besluit uitsluitend indien dat in het 

belang is van de gezamenlijke depositohouders van deposito’s voor zover die 

worden gegarandeerd uit hoofde van het depositogarantiestelsel. 

Depositohouders worden door de deposito-overdracht niet in een slechtere 

positie gebracht dan indien enkel besloten zou zijn tot toepassing van het 

depositogarantiestelsel. 

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels 

worden gesteld met betrekking tot de toepassing van dit artikel. 

 

Artikel 3:265g 

1. Indien op grond van artikel 3:265f ten laste van het depositogarantiefonds 

een bedrag beschikbaar wordt gesteld voor de financiering van een overdracht 

van deposito-overeenkomsten, verkrijgt het depositogarantiefonds een 

vordering ter grootte van dat bedrag op de bank ten aanzien waarvan de 

uitspraak als bedoeld in artikel 3:260, eerste lid, onder b, is gedaan. 

2. Het depositogarantiefonds verhaalt de vordering op de bank. 

 

 

R 

 

Na afdeling 3.6.5 wordt een afdeling ingevoegd, luidende: 

 

Afdeling 3.6.6 Verklaringen van aansprakelijkstelling 

 

Artikel 3:306 

Deze afdeling is van toepassing op verklaringen waarbij een entiteit zich 

aansprakelijk stelt voor alle of nagenoeg alle uit handelingen van een andere 

persoon voortvloeiende schulden, welke verklaring geen deel uitmaakt van een 

overeenkomst als bedoeld in artikel 3:300. 

 

Artikel 3:307 

1. Entiteiten als bedoeld in artikel 3A:2, onderdelen a tot en met f, met zetel in 

Nederland behoeven goedkeuring van de Nederlandsche Bank voor het 

afleggen of wijzigen van een verklaring van aansprakelijkstelling. 

2. De volgende entiteiten met zetel in Nederland behoeven goedkeuring van de 

Nederlandsche Bank voor het afleggen of wijzigen van een verklaring van 

aansprakelijkstelling: 

a. verzekeraars die onder toezicht van de Nederlandsche Bank staan;  

b. verzekeringsholdings die deel uitmaken van een groep; 
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c. gemengde verzekeringsholdings die deel uitmaken van een groep; 

d. andere ondernemingen die deel uitmaken van een groep, voor zover zij 

diensten verrichten die van kritiek belang zijn voor de dagelijkse 

bedrijfsactiviteiten ervan. 

 

Artikel 3:308 

1. De Nederlandsche Bank verleent goedkeuring indien: 

a. redelijkerwijze valt te verwachten dat de aansprakelijkstelling in de nabije 

toekomst de liquiditeit of solvabiliteit van de entiteit die aansprakelijk kan 

worden gesteld, niet in gevaar brengt; 

b. redelijkerwijze valt te verwachten dat de aansprakelijkstelling in de nabije 

toekomst geen bedreiging inhoudt voor de financiële stabiliteit; en 

c. de aansprakelijkstelling de afwikkelbaarheid van de entiteit die aansprakelijk 

kan worden gesteld, niet ondermijnt. 

2. De Nederlandsche Bank kan aan haar goedkeuring beperkingen stellen dan 

wel voorschriften verbinden met het oog op de belangen die het eerste lid 

beoogt te beschermen. 

3. De Nederlandsche Bank publiceert de beschikking waarbij goedkeuring wordt 

verleend. 

4. Onverminderd artikel 3:309, tweede lid, is een verklaring van 

aansprakelijkstelling die is afgelegd zonder goedkeuring door de Nederlandsche 

Bank of zonder dat de aan de goedkeuring gestelde beperkingen of verbonden 

voorschriften in acht zijn genomen, nietig. 

 

Artikel 3:309 

1. De Nederlandsche Bank kan de goedkeuring van een verklaring van een 

aansprakelijkstelling wijzigen, beperken of geheel of gedeeltelijk intrekken, of 

daaraan nadere voorschriften verbinden indien:  

a. zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden die, indien zij zich 

ten tijde van de goedkeuring zouden hebben voorgedaan of bekend zouden zijn 

geweest, aanleiding zouden hebben gegeven tot de beperking, het verbinden 

van de nadere voorschriften of het niet verlenen van de goedkeuring; of 

b. ingeval de Nederlandsche Bank, op grond van artikel 1:75, of de Europese 

Centrale Bank een gedragslijn heeft voorgeschreven aan de entiteit waaraan de 

goedkeuring is verleend, en deze entiteit de gedragslijn niet volgt. 

2. Indien de Nederlandsche Bank op grond van het eerste lid een verleende 

goedkeuring wijzigt, beperkt of intrekt, dan wel daaraan nadere voorschriften 

verbindt, heeft dat slechts gevolgen voor de aansprakelijkheid voor schulden 

die voortvloeien uit rechtshandelingen die zijn verricht na de publicatie of de 

mededeling, bedoeld in het vierde lid, aan de entiteit voor wiens schulden de 

verklaring is afgelegd. 

3. Van de wijziging, beperking, intrekking of het stellen van nadere 

voorschriften wordt door de Nederlandsche Bank mededeling gedaan in de 

Staatscourant, tenzij de publicatie zou leiden of zou kunnen leiden tot 

onevenredige bevoordeling of benadeling van belanghebbenden. Wanneer geen 

publicatie plaatsvindt, deelt de entiteit die de verklaring heeft afgelegd aan de 

entiteit voor wiens schulden zij de verklaring heeft afgelegd zo spoedig 

mogelijk de wijziging, beperking, intrekking of het stellen van nadere 

voorschriften mee, en deelt deze laatste entiteit dat vervolgens zo spoedig 

mogelijk aan haar schuldeisers mee. 

4. Indien de Nederlandsche Bank de goedkeuring voor een verklaring van 

aansprakelijkstelling wijzigt, beperkt of intrekt, dan wel daaraan nadere 

voorschriften verbindt, past de betrokken entiteit haar verklaring van 
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aansprakelijkstelling dienovereenkomstig aan voor schulden die voortvloeien 

uit handelingen die na de publicatie worden verricht of, indien geen publicatie 

plaatsvindt, die worden verricht na ontvangst van de mededeling aan de 

schuldeisers. 

 

Artikel 3:310 

1. Een entiteit als bedoeld in artikel 3:307 die voornemens is op grond van een 

verklaring van aansprakelijkstelling een schuld te voldoen, brengt dit ter kennis 

van de Nederlandsche Bank, de toezichthouder van de entiteit waarvan de 

schuld wordt voldaan, en de Europese Bankautoriteit. 

2. De Nederlandsche Bank kan de uitvoering van het voornemen, bedoeld in 

het eerste lid, verbieden dan wel daaraan voorwaarden verbinden indien zij van 

oordeel is dat redelijkerwijze valt te verwachten dat de voldoening van de 

schuld in de nabije toekomst een bedreiging inhoudt voor de financiële 

stabiliteit. 

3. Een entiteit als bedoeld in artikel 3:307 kan overgaan tot het voldoen van 

een schuld op grond van een verklaring van aansprakelijkstelling indien de 

uitvoering van het voornemen niet binnen vijf dagen na ontvangst van de 

kennisgeving door de Nederlandsche Bank is verboden. 

4. Een entiteit die overgaat tot het voldoen van een schuld op grond van een 

verklaring van aansprakelijkstelling geeft daarvan kennis aan: 

a. de Nederlandsche Bank;  

b. in voorkomend geval, de consoliderende toezichthouder, indien deze niet 

een van de onder a en c bedoelde autoriteiten is;  

c. de toezichthouder van de groepsentiteit die de steun ontvangt, indien deze 

niet een van de onder a en b bedoelde autoriteiten is; en  

d) de Europese Bankautoriteit. 

 

 

S 

 

Aan het tweede lid van artikel 4:9a wordt een zin toegevoegd, luidende: Voorts 

heeft het informatiesysteem tot doel gegevens te verstrekken aan de Autoriteit 

Financiële Markten ten behoeve van het toezicht op de naleving van de bij of 

krachtens artikel 4:9, tweede lid en derde lid, eerste volzin, gestelde regels. 

 

 

T 

 

Artikel 4:10 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid, 

wordt een lid ingevoegd, luidende: 

2. De betrouwbaarheid van de houder van een gekwalificeerde deelneming in 

een beheerder van een beleggingsinstelling of een beleggingsmaatschappij die 

op grond van zijn gekwalificeerde deelneming het beleid van de beheerder of 

beleggingsmaatschappij zal bepalen of mede bepalen of zal kunnen bepalen of 

mede bepalen staat buiten twijfel. 

2. In het derde lid (nieuw) wordt “eerste lid” vervangen door: eerste en tweede 

lid. 

3. In het vierde lid (nieuw) wordt “eerste lid” vervangen door: eerste en 

tweede lid. 
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U 

 

Artikel 4:11 wordt gewijzigd als volgt: 

1. In het eerste lid wordt na “beleggingsonderneming,” ingevoegd: 

financiëledienstverlener,. 

2. In het tweede lid komen de eerste twee volzinnen te vervallen. 

 

 

V 

 

In artikel 4:26 wordt “4:10, derde lid” vervangen door: 4:10, vierde lid. 

 

 

W 

 

In de bijlage bij artikel 1:79 en in de bijlage bij artikel 1:80 wordt in de 

opsomming van artikelen in het Deel Prudentieel toezicht financiële 

ondernemingen “3:6, eerste en vierde lid” vervangen door: 3:6, eerste lid. 

 

 

ARTIKEL II 

 

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

BES wordt gewijzigd als volgt: 

 

A 

 

Artikel 2.2, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:  

a. In onderdeel b vervalt “indien van toepassing,”; 

b. In onderdeel d wordt “de instelling” vervangen door: de dienstverlener. 

 

 

B 

 

Artikel 2.3, tweede lid, komt te luiden: 

2. De dienstverlener draagt er zorg voor dat hij over identiteitsgegevens van 

de cliënt beschikt die juist en volledig zijn. 

 

 

C 

 

Artikel 3.5 wordt gewijzigd als volgt: 

1. Het tweede lid wordt gewijzigd als volgt: 

a. In onderdeel a, wordt na “de identiteit van de cliënt” ingevoegd: , de 

identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden. 

2. In onderdeel b, wordt na “cliënt” ingevoegd: en, voorzover mogelijk, van de 

overige in onderdeel a bedoelde personen; 

3. Het vierde lid komt te luiden: 

4. De meldingsplicht, bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige 

toepassing indien: 

a. een cliëntenonderzoek als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, niet leidt tot het 

in artikel 2.2, tweede lid, onderdelen a, b, c, e, en f, bedoelde resultaat, en er 
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tevens indicaties zijn dat de desbetreffende cliënt betrokken is bij witwassen of 

financieren van terrorisme; 

b. een zakelijke relatie wordt beëindigd ingevolge artikel 2.4, derde lid, en er 

tevens indicaties zijn dat de desbetreffende cliënt betrokken is bij witwassen of 

financieren van terrorisme. 

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:  

5. Bij een melding ingevolge het vierde lid verstrekt een dienstverlener naast 

de gegevens, bedoeld in het tweede lid, een beschrijving van de redenen 

waarom het vierde lid van toepassing is. 

 

 

D 

 

Artikel 4.2 wordt gewijzigd als volgt: 

1. In het tweede lid wordt “een volledig ingevulde en ondertekende aangifte” 

vervangen door: een volledig en juist ingevuld en ondertekend 

aangifteformulier. 

2. Het zesde lid komt te luiden:  

6. Indien in het desbetreffende openbaar lichaam geen douaneambtenaar 

aanwezig is bij wie de aanmelding kan worden gedaan, geschiedt de 

aanmelding bij de ambtenaren bevoegd inzake paspoortcontrole.  

 

 

E 

 

De aanhef van artikel 4.3 komt te luiden: 

Bij de aanmelding worden juiste en volledige gegevens verstrekt omtrent: 

 

 

ARTIKEL III 

 

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt gewijzigd als volgt: 

 

In de artikelen 436 en 703 wordt na ”bestemd voor de openbare dienst” 

telkens ingevoegd: of op tegoeden die bij De Nederlandsche Bank N.V. worden 

aangehouden ten behoeve van een systeem als bedoeld in artikel 212a, onder 

b, van de Faillissementswet. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan 

onder “tegoed”: op een rekening staande gelden die De Nederlandsche Bank 

N.V. onder de toepasselijke wettelijke en contractuele voorwaarden dient terug 

te betalen. 

 

 

ARTIKEL IV 

 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd als volgt: 

 

A 

 

Artikel 452 wordt gewijzigd als volgt: 

1. In het eerste lid wordt na “5:25d, tweede of vierde tot en met tiende lid,” 

ingevoegd: 5:25e. 

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt “onder 4° tot en met 7°” vervangen 

door: onder 4° tot en met 8°. 
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B 

 

Artikel 454 wordt gewijzigd als volgt: 

1. In het tweede lid wordt na ”5:25d, tweede of vierde tot en met tiende lid,” 

ingevoegd: 5:25e. 

2. In het vierde lid, onderdeel b, wordt “onder 4° tot en met 7°” vervangen 

door: onder 4° tot en met 8°. 

 

 

ARTIKEL V 

 

Artikel 2 van de Wet toezicht accountantsorganisaties wordt gewijzigd als 

volgt: 

 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 

2. Op de wettelijke controle van aangewezen categorieën van ondernemingen, 

instellingen of openbare lichamen als bedoeld in het eerste lid zijn de 

bepalingen betreffende wettelijke controles bij organisaties van openbaar 

belang uit de verordening van overeenkomstige toepassing voor zover daar bij 

of krachtens deze wet niet van wordt afgeweken. 

 

 

ARTIKEL VI 

 

De Wet tuchtrechtspraak accountants wordt gewijzigd als volgt: 

 

A 

 

In artikel 9, tweede lid, wordt na “de uitspraak” ingevoegd: , en het 

uitvaardigen van een last tot tenuitvoerlegging als bedoeld in artikel 47. 

 

 

B 

 

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het tweede lid wordt na “Van de leden is” ingevoegd: ten minste. 

2. Het derde lid komt te luiden: 

3. De plaatsvervangende leden zijn rechterlijk ambtenaar met rechtspraak 

belast, accountant of deskundig ter zake van werkzaamheden die accountants 

verrichten. 

3. In het vierde lid komt voor “personen” “zijn” te vervallen. 

 

 

C 

 

Aan artikel 14 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

3. De artikelen 13a, 13b, uitgezonderd het eerste lid, onderdelen b en c, en 

vierde lid, en 13c tot en met 13g van de Wet op de rechterlijke organisatie zijn 

van overeenkomstige toepassing ten aanzien van gedragingen van de 

voorzitter en de leden, met dien verstande dat: 
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a. voor de overeenkomstige toepassing van die artikelen onder ‘het betrokken 

gerechtsbestuur’ wordt verstaan: de voorzitter van de accountantskamer; en 

b. de procureur-generaal niet verplicht is aan het verzoek, bedoeld in artikel 

13a, te voldoen, indien de verzoeker redelijkerwijs onvoldoende belang heeft 

bij een onderzoek als bedoeld in datzelfde artikel. 

 

 

D 

 

Aan artikel 18 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

5. De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden blijven na het einde van 

hun lidmaatschap bevoegd om deel te nemen aan de verdere behandeling van 

en de beslissing over klachten, aan de behandeling waarvan zij voor het einde 

van hun lidmaatschap reeds hebben deelgenomen. 

 

 

E 

 

Artikel 20, eerste lid, komt te luiden: 

1. De artikelen 14, eerste en tweede lid, tot en met 18 zijn van 

overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangers van de voorzitter, de 

leden en de secretaris. Artikel 14, derde lid is van overeenkomstige toepassing 

op de plaatsvervangers van de voorzitter en de leden.  
 

 

F 

 

Aan het eerste lid van artikel 23 wordt toegevoegd: Het griffierecht komt ten 

bate van de Staat. 

 

 

ARTIKEL VII 

 

In artikel 212ra, eerste lid, onder a, van de Faillissementswet wordt “en” 

vervangen door een komma en wordt na “is getreden” ingevoegd: en 

vorderingen van het depositogarantiefonds verkregen op grond van artikel 

3:265g, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht. 

 

 

ARTIKEL VIII 

 

Ten aanzien van procedures bij de civiele rechter die aanhangig zijn gemaakt 

voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel A, blijft het recht van 

toepassing zoals dat voor die datum gold. 

 

 

ARTIKEL IX 

 

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 16 oktober 2014 ingediende 

voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en 

digitalisering van het procesrecht (Kamerstukken 34 059) tot wet is of wordt 

verheven en artikel I, onderdeel N, van die wet: 
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a. eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel A, van deze 

wet, wordt artikel I, onderdeel A, van deze wet als volgt gewijzigd: in artikel 

1:23a, derde lid, wordt “zaken in conventie en in reconventie” vervangen door: 

vorderingen en tegenvorderingen. 

b. later in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel A, van deze 

wet, wordt in artikel 1:23a, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht 

“zaken in conventie en in reconventie” vervangen door: vorderingen en 

tegenvorderingen. 

 

 

ARTIKEL X 

 

De artikelen 3:306 tot en met 3:310 van de Wet op het financieel toezicht zijn 

niet van toepassing op verklaringen van aansprakelijkstelling die zijn gedaan 

voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel R, van deze wet. 

 

 

ARTIKEL XI 

 

De artikelen I, onderdeel C, en XVII van de Wijzigingswet financiële markten 

2015 vervallen. 

 

 

ARTIKEL XII 

 

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat 

voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden 

vastgesteld. 

 

 

ARTIKEL XIII 

 

Deze wet wordt aangehaald als: Wijzigingswet financiële markten 2018. 

 

 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle 

ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de 

nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

 

 

Gegeven 

 

 

 

 

De Minister van Financiën, 


