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Geachte voorzitter, 

Hierbij deel ik u mede dat ik de beantwoording van de vragen die uw Kamer mij 

heeft gesteld over mijn brief van inzake ontwikkelingen in de prudentiële- en 

beloningsregels voor beleggingsondernemingen in Nederland1 en over het Fiche bij 

het Europese voorstel voor een herzien prudentieel kader beleggings-

ondernemingen2 helaas niet op 3 april aan uw Kamer kan zenden. De vaste 

commissie voor Financiën van uw Kamer heeft mij verzocht die antwoorden 

uiterlijk 3 april te beantwoorden. De beantwoording vergt nader overleg en 

afstemming. Uiteraard streef ik ernaar u de reactie zo spoedig mogelijk toe te 

sturen. 

 

Wat betreft het parlementair behandelvoorbehoud dat uw Kamer heeft gemaakt bij 

het Europese voorstel voor een herzien prudentieel kader voor 

beleggingsondernemingen, kan ik u mededelen dat Nederland in een ambtelijke 

werkgroep over het voorstel inmiddels heeft aangegeven dat het Nederlands 

parlement een behandelvoorbehoud heeft gemaakt. De volgende ambtelijke 

werkgroep zal in mei plaatsvinden. Daar de onderhandelingen over het voorstel 

nog in de beginfase zitten, is mijn verwachting dat er onder het Bulgaarse 

voorzitterschap geen Raadsakkoord zal worden bereikt. Ik zal hoe dan ook geen 

onomkeerbare stappen nemen wat betreft het voorstel, voordat met uw Kamer een 

debat heeft plaatsgevonden over het voorstel.  

 

Hoogachtend, 

de minister van Financiën, 

 

 

 

 

W.B. Hoekstra 

                                                
1 Kamerstukken II 2017/18, 32 545, nr. 76. 
2 Kamerstukken II 20147/18, 22 112, nr. 2485. 


