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1 Samenstelling: Coenemans (CDA), Van
Leeuwen (CDA), Van Velzen (CDA), Klein
Bennink (PvdA), Pit (PvdA), Schinck (PvdA),
voorzitter, Verbeek (VVD), Braakman (VVD),
Hoefnagels (066), De Gaay Fortman (Groen
Links), Barendregt (SGP), Schuurman (RPF)
en Van der Jagt (GPV)

VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE
ZAKEN1

Vastgesteld 19 juni 1990

Na ontvangst van de Memorie van Antwoord restte de leden van de
commissie slechts een enkele kwestie die zij in dit verslag aan de orde
wilden stellen. Op bladzijde 2 van het Voorlopig Verslag hadden de leden
van de fracties van P.v.d.A., C.D.A., V.V.D. en D66 gevraagd met welk
doel in artikel 70 aanhef en onder B verwezen wordt naar artikel 25
tweede lid. Uit de Memorie van Antwoord blijkt dat er sprake is van een
technische fout die optrad doordat bij de wijziging van artikel 25 bij de
Tweede Nota van Wijziging (Kamerstukken II 1988/89, 19 785 nr. 13) is
verzuimd om in het huidig artikel 70 te verwijzen naar artikel 25, tweede
lid, later vervallen. «Deze fout zal hersteld worden wanneer de WCK
gewijzigd wordt met het oog op het inwerkingtreden van de tweede
bankenrichtlijn». Dit antwoord achtten deze leden teleurstellend. Uit een
andere passage in het verslag blijkt immers dat deze wijziging zeker niet
te verwachten is voor 1992 en waarschijnlijk zelfs later komt. De leden
hier aan het woord achtten het onjuist dat een dergelijke fout zo'n lange
tijd in een wet zou worden gehandhaafd. Zij vroegen de bewindslieden
nadrukkelijk te willen toezeggen zo spoedig mogelijk een wijziging op dit
punt bij de Staten-Generaal aanhangig te maken.

Vertrouwend, dat de bewindslieden tijdig op de hier gestelde vraag
zullen hebben geantwoord acht de commissie het voorstel gereed voor
openbare behandeling.

De voorzitter van de commissie,
Schinck

De griffier van de commissie,
Van der Putten
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