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WETSONTWERPEN 

 
1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van 

de Belgische Staat in de naamloze vennootschap “European Financiel Stability Facility” en 
het verlenen van de Staatswaaborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiële 
instrumenten, nrs. 1715/1 tot 4. 

 
Dit ontwerp van wet dat de regering de eer heeft u ter goedkeuring voor te leggen, 
beoogt de wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming 
van de Belgische Staat in de naamloze vennootschap European Financial Stability 
Facility en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap 
uitgegeven financiële instrumenten, teneinde de effectieve financiële 
steuncapaciteit van deze laatste aan de lidstaten van de eurozone in moeilijkheden 
op 440 miljard euro te brengen. 

 
Het wetsontwerp (nr. 1715) wordt aangenomen met 114 stemmen tegen 13 en 1 onthouding 

 
 
2. Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve 
karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en 
afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiële-
zekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft,  
nrs. 1714/1 tot 4. 

 
Het wetsontwerp heeft tot doel, Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het 
definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in 
betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiële-
zekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen 
betreft (hierna: de Richtlijn) om te zetten in Belgisch recht. 
De Richtlijn beoogt de verbetering van de richtlijn betreffende het definitieve 
karakter van de afwikkeling (hierna: finaliteits-richtlijn) alsook van de richtlijn 
betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten (hierna: Richtlijn financiële 
zekerheid), teneinde de veranderingen te integreren die zich sedert de 
inwerkingtreding van deze richtlijnen op de markt hebben voorgedaan. 
De finaliteitsrichtlijn en de Richtlijn financiële zekerheid werden in Belgisch recht 
omgezet door respectievelijk de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van 
Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de 
afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en 
afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële 
zekerheden. 
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De Richtlijn heeft tot doel de instrumenten ter beheersing van de instabiliteit en de 
turbulenties op de financiële markten te versterken (Voorstel van Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende 
het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in 
betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende 
financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en 
kredietvorderingen betreft, p. 2. Beschikbaar op http://eur-lex.europa.eu). 
. 
In wezen komen de in de finaliteitsrichtlijn aangebrachte wijzigingen erop neer dat 
de bescherming die deze laatste biedt wordt uitgebreid tot nachtelijke afwikkeling 
en tot gekoppelde systemen, terwijl de wijzigingen in de Richtlijn financiële 
zekerheid beogen kredietvorderingen op te nemen in de groep van activa waarvoor 
financiëlezekerheids-overeenkomsten kunnen worden gesloten. 

 
Het wetsontwerp (nr. 1714) wordt aangenomen met 96 stemmen tegen 12 en 25 onthoudingen 


