
Annex II: Refit-initiatieven

Nr Titel Toelichting Commissie EK Fractie(s) Fractie-motivering

15 Herziening van de richtsnoeren inzake 
risicofinanciering

De huidige regels zijn van toepassing tot en met 31 december 2020 (en zullen 
worden verlengd tot en met 31 december 2021). Uit de geschiktheidscontrole 
die momenteel wordt verricht, is gebleken dat de huidige regels goed hebben 
gefunctioneerd maar moeten worden geactualiseerd om rekening te houden 
met de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, technologie en de 
markten en om de huidige prioriteiten van de Commissie en het economisch 
herstel goed te begeleiden. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; niet-wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikelen 107 en 108 VWEU. Er zal geen effectbeoordeling 
worden verricht.

EZK/LNV, FIN

22 Herziening — Geautomatiseerde boekingssystemen Bij de verordening inzake een gedragscode voor geautomatiseerde 
boekingssystemen is een regelgevingskader voor geautomatiseerde 
boekingssystemen (CRS) voor luchtvervoersproducten vastgesteld. Deze 
verordening strekte er in het algemeen toe misbruik van marktmacht te 
voorkomen, marktefficiëntie te waarborgen en de consumentenbelangen te 
beschermen. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; wetgevend; rechtsgrondslag: 
artikel 91 en artikel 100, lid 2, VWEU. Er zal een effectbeoordeling worden 
verricht.

EZK/LNV, FIN, IWO

25 Evaluatie van de staatssteunregels voor 
gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen 
economisch belang

Bij de evaluatie zal worden nagegaan in hoeverre de regels inzake 
gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen economisch belang 
(DAEB’s) hebben bijgedragen aan de beoogde doelstellingen van het DAEB-
pakket van 2012, dat wil zeggen in hoeverre zij de lidstaten hebben 
ondersteund bij de financiering van diensten van algemeen economisch 
belang die essentieel zijn voor de burgers en de samenleving als geheel, met 
inachtneming van de belangrijkste aspecten van het staatssteuntoezicht. 

VWS, FIN, EZK/LNV PvdA PvdA: Regeling gaat om economisch 
verkeer. Ook de zorg wordt gezien als een 
economische activiteit. De PvdA wil meer 
kunnen sturen op de zorg. Daarvoor is het 
monitoren en zo nodig aanpassen van 
Europese regelgeving noodzakelijk.

28 Herziening van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 
betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling 
in de Europese Unie, betreffende centrale 
effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van 
Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening 
(EU) nr. 236/2012

Dit initiatief is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan sinds de 
verordening zes jaar geleden in werking is getreden; op een beperkt aantal 
gebieden zijn er praktische problemen gerezen met de toepassing van het 
nieuwe kader. Het nieuwe voorstel zal daarom een aantal gerichte wijzigingen 
van de verordening bevatten, die tot doel hebben de regels te vereenvoudigen 
en ze evenrediger en minder omslachtig te maken. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om: 
a) grensoverschrijdende dienstverlening door CSD’s van de Unie en de 
afhandeling van desbetreffende aanvragen; 
b) de procedures en voorwaarden waaronder CSD’s een vergunning hebben 
verkregen om kredietinstellingen of zichzelf aan te wijzen om bancaire 
nevendiensten te verrichten; 
c) regels betreffende interne afwikkeling; 
d) fintech / gebruik van technologische innovatie. 

Geplande vaststellingstermijn: 2e kwartaal 2021; wetgevend; rechtsgrondslag: 
artikel 114 VWEU. Er zal een effectbeoordeling worden verricht.

FIN



30 Tussentijdse evaluatie van de tenuitvoerlegging van 
het douanewetboek van de Unie

Bij deze evaluatie zullen de tenuitvoerlegging en de gevolgen van het 
wetgevings- en IT-kader van het DWU, sinds de inwerkingtreding ervan in 
2016, uitvoerig worden beoordeeld, zowel op het niveau van de EU als dat 
van de lidstaten. Het DWU strekt er onder meer toe de douanevoorschriften, -
regelingen en -processen te stroomlijnen, een volledig papierloze omgeving 
tot stand te brengen en de rechtszekerheid en voorspelbaarheid van de 
douaneregels te verbeteren. Bij de evaluatie zal het evenwicht tussen 
douanecontroles en handelsfacilitatie worden beoordeeld, evenals de mate 
waarin de huidige regels legitieme economische activiteiten ondersteunen en 
oneerlijke of illegale handel voorkomen. Wat de IT-systemen betreft, moet de 
studie beoordelen of de geautomatiseerde processen waarin het DWU-pakket 
voorziet, de samenwerking tussen de douaneautoriteiten en de 
interoperabiliteit tussen de verschillende elektronische systemen hebben 
kunnen versterken. Er zal een analyse worden verricht van de kosten van de 
tenuitvoerlegging van het DWU met zijn elektronische systemen en van de 
baten van snellere procedures en veiligere handel waarbij de regels beter 
worden nageleefd. De twee criteria moeten vervolgens naast elkaar worden 
gelegd om het onderlinge evenwicht te toetsen en de prijs-kwaliteitverhouding 
te bepalen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de 
regelgevingskosten en -baten die samenhangen met de tenuitvoerlegging en 
de toepassing van het DWU voor alle betrokken partijen (nalevingskosten, 
administratieve kosten, administratieve lasten, voordelen, besparingen enz.), 
en ook met de mogelijkheden voor verdere vereenvoudiging en 
lastenverlichting, zonder dat de doelstellingen van het douanebeleid evenwel 
in het gedrang komen.

FIN

33 Herziening van Verordening (EU) nr. 258/2012 
betreffende uitvoervergunningen en invoer- en 
doorvoermaatregelen voor vuurwapens

Deze herziening strekt ertoe de traceerbaarheid van vuurwapens te 
verbeteren (geharmoniseerde invoermarkeringen), de uitwisseling van 
informatie tussen nationale autoriteiten te verbeteren, de procedures voor de 
controle op de in- en uitvoer van vuurwapens veiliger te maken, de invoer van 
gemakkelijk om te bouwen alarm- en seinwapens beter te regelen, en de 
klokkenluidersregeling van Richtlijn (EU) 2019/1937 toe te passen op 
personen die inbreuken op de gewijzigde verordening melden. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; wetgevend; rechtsgrondslag: 
artikel 207 VWEU. Er zal een effectbeoordeling worden verricht.

FIN, J&V, I&A


