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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. 7  NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 27 oktober 2020 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 1:51f als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt «financiële inlichtingeneenheden uit andere 
lidstaten» vervangen door «financiële inlichtingen eenheden van andere 
lidstaten» en wordt «inlichtingendiensten» vervangen door «inlichtingen 
eenheden». 

2. In het tweede lid wordt «financiële inlichtingeneenheden» vervangen 
door «financiële inlichtingen eenheden». 
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B 

In artikel I, onderdeel F, wordt in de aanhef van artikel 1:93g, tweede lid, 
«instanties» vervangen door «instantie». 

C 

In artikel I, onderdeel N, wordt in artikel 3:62ba, vijfde en zevende lid, 
«vierde lid» vervangen door «derde lid». 

D 

In artikel I, onderdeel T, wordt in het zevende lid van artikel 3:111a «en 
dat de bank» vervangen door «en de bank». 

E 

Artikel I, onderdeel V, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In artikel 3:111ad worden in het eerste lid komma’s geplaatst na 
«artikel 3:280b, eerste lid» en «artikel 21 bis, achtste lid» en wordt in het 
eerste en tweede lid «de toezichthoudende instantie in die lidstaat» 
vervangen door «de toezichthoudende instantie van die lidstaat». 

2. In artikel 3:111ae wordt «en houdt rekening met de effecten» 
vervangen door «en houdt daarbij rekening met de effecten». 

F 

In artikel I, onderdeel W, wordt «op op» vervangen door «op». 

G 

Artikel I, onderdeel X, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het opschrift van afdeling 3.6.1A wordt «financiële holdings» 
vervangen door «financiële moederholdings». 

2. In artikel 3:273d, eerste lid, wordt een spatie opgenomen na «moeder-
beleggingsonderneming» en wordt «financiële gemengde moeder-
holding» vervangen door «gemengde financiële moederholding». 

3. In artikel 3:273d, tweede lid, wordt «onderdeel b en c» vervangen 
door «onderdelen b en c». 

H 

In artikel I, onderdeel Z, onder 2, wordt in artikel 3:280b, tweede lid, «de 
beoordeling van het eerste lid» vervangen door «de beoordeling, bedoeld 
in het eerste lid». 

I 

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt «in als bedoeld in artikel 3:280b» vervangen 
door «als bedoeld in artikel 3:280b». 

2. In het derde lid wordt «de activa van de groep» vervangen door «de 
activa van de groep binnen de Europese Unie». 
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Toelichting  

Deze nota van wijziging bevat een aantal wets- of taaltechnische 
verbeteringen van het wetsvoorstel. Deze worden hieronder toegelicht. 

A 

Met deze wijziging wordt beter aangesloten bij het woordgebruik in de 
Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. 

B 

Het woord «instantie» dient in deze zin in enkelvoud te worden 
geschreven. 

C 

In artikel 3:62ba, vijfde en zevende lid, werd ten onrechte naar het 
vierde lid in plaats van naar het derde lid verwezen. 

D 

Het woord «dat» dient om grammaticale redenen te vervallen. 

E 

Elders in het wetsvoorstel wordt gesproken van «toezichthoudende 
instantie van [een lidstaat]». Dat wordt nu ook in artikel 3:111ad, eerste lid 
en tweede lid, doorgevoerd. Verder brengt in artikel 3:111ae de 
toevoeging van het woord «daarbij» beter tot uitdrukking dat DNB en de 
ECB bij het treffen van een maatregel als bedoeld in dat artikel rekening 
houden met de effecten op het financieel conglomeraat. 

F 

In artikel I, onderdeel W, staat ten onrechte tweemaal het woord «op». 

G 

In het opschrift van afdeling 3.6.1A ontbrak «moeder» tussen «finan-
ciële» en «holding»; verder waren in artikel 3:273d, eerste lid, in het begrip 
«gemengde financiële moederholding» de woorden «financiële» en 
«gemengde» omgedraaid. 

H 

In artikel 3:280b, tweede lid, wordt een verschrijving hersteld in de wijze 
waarop naar het eerste lid wordt verwezen. 

I 

In het eerste lid van artikel II wordt een grammaticale correctie 
aangebracht; in het derde lid wordt in navolging van het nieuwe artikel 
3:306, zesde lid, Wft verduidelijkt dat het bij de berekening van de totale 
waarde van de activa van de groep gaat om de activa van de groep 
binnen de Europese Unie. 

De Minister van Financiën, 
W.B. Hoekstra
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