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Met deze brief wil ik uw Kamer – conform de informatieafspraken1 –
informeren over het feit dat er een akkoord is bereikt in de triloogfase van
de onderhandelingen over een herzien prudentieel kader voor beleggingsondernemingen, bestaande uit de nieuwe verordening prudentiële
vereisten voor beleggingsondernemingen (de Investment Firm
Regulation, «IFR») en de richtlijn prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (de Investment Firm Directive, «IFD»).
De technische details van dit akkoord zijn op 12 maart jl. aan de lidstaten
verstrekt. Deze zijn nog niet definitief, maar zullen naar verwachting
materieel niet meer wijzigen. Het Roemeense voorzitterschap streeft
ernaar om het akkoord op woensdag 20 maart a.s. in Coreper ter
besluitvorming voor te leggen. Het akkoord wordt vervolgens doorgeleid
naar de Raad. Indien zowel een gekwalificeerde meerderheid van de
lidstaten als een meerderheid van het Europees parlement zich achter het
akkoord schaart, zijn de verordening en richtlijn aangenomen.
Op de voor Nederland belangrijkste elementen sluit de uitkomst van de
triloogonderhandelingen, op enkele beperkte wijzigingen na, aan bij het
Raadsakkoord van 7 januari jl., waarover ik uw Kamer op 17 december jl.2
en 31 januari jl.3 heb geïnformeerd. Ten aanzien van het MiFIR 3e landen
beleid zijn nog enkele aanvullende waarborgen geïntroduceerd.
Nederland heeft in deze discussie ingezet op een proportionele
versterking van dit equivalentieregime. Het voorliggende compromisvoorstel voldoet hier wat Nederland betreft aan.
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Zie mijn brief van 17 juli 2018 (Kamerstuk 32 545, nr. 83).
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Het akkoord bevindt zich daarmee binnen de Nederlandse inzet, zoals
verwoord in het BNC-fiche van 16 februari 20184 en antwoorden op de
schriftelijke vragen van 17 juli jl.5 Om die reden ben ik voornemens om in
Coreper in te stemmen met het akkoord. Mijn verwachting is dat een
ruime meerderheid van de lidstaten het akkoord zal ondersteunen.
De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra
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