Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht
accountantsorganisatie, de Pensioenwet en de Wet verplichte
beroepspensioenregeling in verband met het vergroten van de
transparantie van het toezicht op financiële markten (Wet transparant
toezicht financiële markten)

CONCEPT VOORSTEL VAN WET

20 juni 2016

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 de transparantie
van het toezicht op de financiële markten te vergroten door uitbreiding van de
bevoegdheden tot openbaarmaking van informatie;
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 als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1:94 komt te luiden:
Artikel 1:94
De toezichthouder kan een waarschuwing of verklaring publiceren, indien nodig
onder vermelding van de overwegingen die tot die waarschuwing of verklaring
hebben geleid, bij een overtreding waarvoor krachtens artikel 1:81 een
bestuurlijke boete kan worden opgelegd van de tweede of derde categorie of
een overtreding van een voorschrift, gesteld bij of krachtens de verordening
centrale effectenbewaarinstellingen, door een centrale effectenbewaarinstelling
of een aangewezen kredietinstelling als bedoeld in die verordening.
B
Artikel 1:96 komt te luiden:
Artikel 1:96
De toezichthouder kan vergelijkbare informatie publiceren over de beoordeling
van de prestaties van financiële ondernemingen voor zover deze relevant zijn
voor risico’s voor of de mate van naleving van deze wet of een verordening als
bedoeld in artikel 1:24 of artikel 1:25, en de informatie niet herleidbaar is tot
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andere personen dan de betrokken ondernemingen.
C
Na artikel 1:96 wordt een nieuw artikel ingevoegd dat luidt:
Artikel 1:96a
Indien een persoon zijn betrokkenheid bij een aangelegenheid van het toezicht
kenbaar maakt kan de toezichthouder aanvullende of corrigerende
mededelingen doen over die aangelegenheid voor zover deze niet herleidbaar
zijn tot anderen.
D
Artikel 1:99 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt “op grond van artikel 1:94 of 1:97, derde of vierde
lid” vervangen door: op grond van artikel 1:94, 1:96 of 1:97, derde of vierde
lid.
2. In het tweede lid wordt “op grond van artikel 1:94 of 1:97” vervangen door:
op grond van artikel 1:94, 1:96 of 1:97.
3. Aan het derde lid wordt voor de punt de volgende zinsnede ingevoegd: of als
een persoon zijn betrokkenheid bij de waarschuwing, de verklaring of het
besluit kenbaar heeft gemaakt.
E
In artikel 1:101, eerste, tweede en derde lid, wordt de zinsnede “de artikelen
1:94 en 1:97” telkens vervangen door: de artikelen 1:94, 1:96 en 1:97.
F
Artikel 3:72, negende lid, komt te luiden:
9. De Nederlandsche Bank publiceert periodiek de voornaamste geaggregeerde
gegevens op basis van de staten die ingevolge het eerste lid door banken met
zetel in Nederland aan haar zijn verstrekt alsmede de niet-geaggregeerde
statistische gegevens van deze banken die daartoe bij of krachtens de
algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het vijfde lid, zijn aangewezen.
ARTIKEL II
De Wet toezicht accountantsorganisatie wordt gewijzigd als volgt:
PM: wijziging naar analogie van artikel I onderdeel C van dit wetsvoorstel
ARTIKEL III
De Pensioenwet wordt gewijzigd als volgt:
PM: wijziging naar analogie van artikel I onderdeel B en C van dit wetsvoorstel
ARTIKEL IV
De Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt gewijzigd als volgt:
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PM: wijziging naar analogie van artikel I onderdeel B en C van dit wetsvoorstel
ARTIKEL V
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 VII
Deze wet wordt aangehaald als: Wet transparant toezicht financiële markten.

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,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
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