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34 100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn 
solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn 
financiële conglomeraten I ter implementatie 
van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees 
parlement en de Raad van 16 april 2014 tot 
wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 
2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 
1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) 
nr.1095/2010 wat de bevoegdheden van de 
Europese toezichthoudende autoriteit (Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen) en de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit 
voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, 
L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn) 

Nr. 8  MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES 
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 maart 2015 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat: 
• wet- en regelgeving passend moet zijn en voldoende rekening moet 

houden met de (beperkte) complexiteit van bedrijven; 
• regels in verhouding tot de aard, omvang, complexiteit en af te dekken 

risico’s bij financiële instellingen moeten staan; 
• het doorschieten van eisen kan leiden tot belemmeringen voor kleinere 

bedrijven om actief te kunnen blijven; 

constaterende dat: 
• het oorspronkelijke voorstel was dat alle kleine verzekeraars een 

actuaris in dienst moesten nemen en niet meer extern mochten 
inhuren, en dat dit pas later deels wordt herzien; 

• er pas na kritiek aanleiding is om nader te bezien of de berekening van 
de risicomarge voor kleine natura-uitvaartverzekeraars voldoende is 
afgestemd op de specifieke kenmerken; 

verzoekt de regering om, bij wet- en regelgeving (ook in lagere regel-
geving) nadrukkelijker rekening te houden met het proportionaliteitsbe-
ginsel en dus met de aard, omvang, complexiteit en risico’s van kleine 
financiële instellingen, 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

Aukje de Vries
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