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35 559 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht 
in verband met implementatie van Richtlijn 
2019/878/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 
2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde 
entiteiten, financiële holdings, gemengde 
financiële holdings, beloning, 
toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden en 
kapitaalconserveringsmaatregelen (PbEU 2019, 
L 150) en ter uitvoering van Verordening (EU) 
2019/876 van het Europees Parlement en de 
Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de 
hefboomratio, de 
nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake 
eigen vermogen en in aanmerking komende 
passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, 
blootstellingen aan centrale tegenpartijen, 
blootstellingen aan instellingen voor collectieve 
belegging, grote blootstellingen, rapportage- en 
openbaarmakingsvereisten, en van Verordening 
(EU) nr. 648/2012 (PbEU 2019, L 150) 
(Implementatiewet kapitaalvereisten 2020) 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot 
wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met implemen-
tatie van Richtlijn 2019/878/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot 
vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, 
beloning, toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserve-
ringsmaatregelen (PbEU 2019, L 150) en ter uitvoering van Verordening 
(EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, 
de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, 
blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen 
voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en 
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openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU) nr. 648/2012 
(PbEU 2019, L 150) (Implementatiewet kapitaalvereisten 2020). 

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de 
gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

’s-Gravenhage,  7 september 2020  Willem-Alexander
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