Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU)
2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot wijziging van
Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten,
en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/78 wat betreft de toepassing daarvan op
beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de covid-19 crisis (PbEU
2021, L 68)

Beantwoording IAK-vragen
1. Wat is de aanleiding?
Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de richtlijn herstelpakket
beleggingsondernemingen.
2. Wie zijn er betrokken?
Beleggingsondernemingen, professionele beleggers, niet-financiële entiteiten die in het kader
van een nevenactiviteit van hun hoofdbedrijf handelen in grondstoffenderivaten, personen
die posities aanhouden in grondstoffenderivaten.
3. Wat is het probleem?
De COVID-19 pandemie heeft negatieve gevolgen voor de Europese kapitaalmarkten. Het
wetsvoorstel implementeert EU-recht dat de nalevingskosten voor beleggingsondernemingen
reduceert en dat op die wijze bijdraagt aan het herstel van die kapitaalmarkten.
4. Wat is het doel?
Het wetsvoorstel heeft tot doel om enkele onnodig belastende verplichtingen voor
beleggingsondernemingen weg te nemen teneinde nalevingskosten te reduceren. Voorts
wordt het toepassingsbereik van het geldende positielimieten regime voor
grondstoffenderivaten gewijzigd teneinde de ontwikkeling van nieuwe of minder liquide
grondstoffenderivaten en in het bijzonder energie(derivaten)contracten te bevorderen
waardoor marktpartijen beter in staat zijn om risico’s, zoals rente- of valutarisco’s, af te
dekken.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De voor beleggingsondernemingen geldende onnodig belastende verplichtingen die het
wetsvoorstel beoogd weg te nemen, zijn door middel van wetgeving geïntroduceerd. Dit
houdt in dat die verplichtingen enkel via wetgeving kunnen worden weggenomen het
overheidsinterventie vergt.
6. Wat is het beste instrument?
Op grond van EU-recht geldt dat implementatiemaatregelen moeten voldoen aan eisen van
dwingende kracht, wat inhoudt dat de implementatie door middel van wetgeving moet
worden gerealiseerd.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Het wetsvoorstel reduceert de nalevingskosten voor het bedrijfsleven en in het bijzonder
voor beleggingsondernemingen met € 2,4 miljoen per jaar. Het wetsvoorstel heeft geen
gevolgen voor burgers, overheid of het milieu.
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