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4 AMLD Aangenomen in de Wwft

Vierde richtlijn rondom anti-witwassen en terrorismefinanciering
5 AMLD Akkoord EC Uiterste implementatiedatum 10/1/20
Richtlijn (EU) 2018/843 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU AFM Autoriteit Financiële Markten 
Bank Verwijzings Portaal Internetconsultatie Amvb Algemene maatregel van bestuur
 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd verstrekken en ontsluiten van identificerende gegevens door banken en betaaldienstverleners ATAD I Anti-Tax Avoidance Directive

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 
AVG Van kracht 25/5/18 BEREC Body of European Regulators for Electronic  
De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens Communications
E-privacy verordening Onderhandelingen Europees Parlement  & De Raad Boa Bijzonder opsporingsambtenaar
Met dit voorstel introduceert de Europese Commissie strengere privacyregels voor elektronische communicatiediensten om het privéleven van mensen beter te beschermen CPC Consumer Protection Co-operation
Wet gebruik PNR- gegevens  bestrijding terrorisme  Tweede kamer behandeling EC Europese Commissie
Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven EU Europese Unie
Implementatie richtlijn dataprotectie Van kracht 1/1/19 MiFiR Markets in Financial Instruments Regulation
De implementatie van de richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging  (EU) 2016/680) noodzaakt tot aanpassing van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens MiFiD II Markets in Financial Instruments Directive 
Computer criminaliteit III In werkingtreding 1/3/19 PNR Passenger Name Record 
Doel van deze nieuwe wetgeving is het juridisch kader voor de opsporing en vervolging van cybercrime meer toe te snijden op de door de diensten, die zijn belast met de opsporing en vervolging van computercriminaliteit, gesignaleerde behoeften Wab Wet op het accountantsberoep
Amvb boa's, opsporing en vervolging Advies Raad van State Wft Wet financieel toezicht
De implementatie van de richtlijn gegevensbescherming noodzaakt tot een nieuwe algemene maatregel van bestuur, die voorziet in de overeenkomstige toepassing van de Wpg op de verwerking van persoonsgegevens door de boa's Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en 
Wet gegevensverweking door samenwerkingsverbanden Internetconsultatie financieren van terrorisme
Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden van publieke en private organisaties voor de vervulling van een taak van algemeen belang van een adequate juridische basis voorzien, rekening houdend met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer Wpg Wet politiegegevens 
Verruiming gebruik private camerabeelden Voorbereiding (nog geen handelingen verricht)

Het wetsvoorstel verruimt de mogelijkheid van gebruik van camerabeelden door bedrijven en particulieren ter ondersteuning van de opsporing van strafbare feiten (diefstal, inbraak en vernieling)
De betreffende wetgeving is per genoemde 
datum van kracht.

MiFID II Van kracht 3/1/18
 MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) is een herziening van de in 2007 ingevoerde Europese richtlijn MiFID en de introductie van de verordening MiFIR
CPC Van kracht 16/1/18 Van toepassing 17/1/20
De Consumer protection regulation maakt een raamwerk van nationale autoriteiten binnen de EU om consumenten te beschermen 

Solvency II Review
Het toezichtraamwerk Solvency II stelt eisen aan de (her)verzekeraars in Europa op het gebied van kapitaal, governance en informatievoorziening
Amvb betalingsdiensten Advies aanvraag Raad van State
Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten
Wetvoorstel bevordering aandeelhouders betrokkenheid Voorstel bij Tweede Kamer
Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van een aantal wijzigingen van de richtlijn aandeelhoudersrechten om de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders te bevorderen
PSD II Bekendmaking 27/12/18
Met de PSD beoogde de EU een uniforme betaalmarkt te creëren door één juridische kader voor het betalingsverkeer binnen de EU in te stellen
ATAD I (belastingontwijking) Akkoord Eerste Kamer Uiterste implementatie datum 31/12/19
Implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt

Wet implementatie prospectusverordening Uiterste implementatiedatum 21/7/19
Implementatie EU richtlijn betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten
Wijzigingswet financiële markten 2019 Advies Raad van State
Dit ontwerpwetsvoorstel bevat diverse wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het accountantsberoep (Wab)
Amvb implementatie geldmarktfondsen Internetconsultatie

De wijzigingen van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten hebben tot doel de AFM aan te wijzen als bevoegde autoriteit voor wat betreft de verordening geldmarktfondsen met uitzondering van artikel 28 (stresstesten)

Basel IV Van kracht 1/1/22
Wet met nieuwe eisen op het gebied van kapitaaleisen en risicomanagement 
Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I (pre-pack) (HFW) Eerste Kamer  (2017)
De rechtbank krijgt de mogelijkheid om al voor een faillietverklaring op verzoek van een schuldenaar (in ernstige financiële moeilijkheden) in stilte aan te wijzen wie de beoogd curator en de beoogd rechter-commissaris (RC) zijn, mocht het tot een faillissement komen

Richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen EU Besluit Uiterste implementatiedatum 13/12/20
(EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld
Richtlijn aanpassing merkenrecht (EU) 2015/2436 Uiterste implementatiedatum 14/1/19
 (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking)  
Richtlijn strafrechtelijke bestrijding van fraude Uiterste implementatiedatum 6/7/19
 (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad  van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt
Europees cloud initatief Start Quantum technologies flag ship Ramp-up fase  
Initiatief om op Europees niveau opererende supercomputer te realiseren
Verordening copyright Onderhandelingen Europees Parlement en De Raad
De Europese Commisie presenteert wetgeving voor modernisering van EU copyright regelgeving
Verordening establishing cyber security Wetvoorstel comité stemmen
Deze verordening is erop gericht om het cyber security ecosysteem te stimuleren 
BEREC Akkoord Europees Parlement en De Raad
Deze verordening helpt de lidstaten en nationale toezichthouders met implementatie van telecomregelgeving
Verordening vrij verkeer van niet- persoonlijke data Bekendmaking Van kracht 6 maanden na publicatie
Deze verordening zorgt voor vrij verkeer van niet-persoonlijke data binnen de lidstaten 
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