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HOOFDSTUK I. ALGEMENE TOELICHTING
AFDELING 1. INLEIDING
1.1. Algemeen

1
Richtlijn nr. 93/22/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 10 mei 1993
betreffende het verrichten van diensten op het
gebied van beleggingen in effecten (PbEG L
141). Determ «beleggingsondernemingen»
dient in deze memorie van toelichting te
worden gelezen als «effecteninstellingen».
2
Richtlijn nr. 93/6/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 15 maart
1993 inzake de kapitaaltoereikendheid van
beleggingsondernemingen en krediet–
instellingen (PbEG L 141).
3
Van marginale verschillen is slechts sprake
in de algemen maatregel van bestuur op
grond van de artikelen 7, vierde lid, en 11,
eerste lid, alsmede in de nadere regels van de
Stichting Toezicht Effectenverkeer op grond
van die algemene maatregel van bestuur.
* Met name wordt gewezen op de aan de Wet
toezicht kredietwezen 1992 ontleende en
krachtens de richtlijn beleggingsdiensten
voorgeschreven regeling inzake het verklaring
van geen bezwaar-regime voor houders van
gekwalificeerde deelnemingen en effecten–
instellingen (verwezen wordt naar paragraaf
2.6.3, onder d), op het kracntens de richtlijn
beleggingsdiensten voorgeschreven
vergunningstelsel voor effecteninstellingen,
dat zich uitstrekt tot effecteninstellingen die
zijn aangesloten bij erkende effectenbeurzen
(verwezen wordt naar paragraaf 1.5 en
paragraaf 2.6.2), en op de regels inzake
geconsolideerd toezicht (verwezen wordt naar
paragraaf 1.3 en naar afdeling 3).
5
Tweede richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 15 december
1989 tot coórdinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de
toegang tot en de uitoefening van de
werkzaamheden van kredietinstellingen,
alsmede tot wijziging van richtlijn 77/780/EEG
(richtlijn nr. 89/646/EEG; PbEG L386).

Het wetsvoorstel strekt primair tot uitvoering van de richtlijn
beleggingsdiensten1 en de richtlijn kapitaaltoereikendheid2 . De voor de
uitvoering van deze richtlijnen noodzakelijke wettelijke en bestuurs–
rechtelijke bepalingen dienen uiterlijk op 1 juli 1995 tot stand te zijn
gekomen. De uiterste datum van inwerkingtreding is in beide richtlijnen
vastgesteld op 31 december 1995. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in
enkele noodzakelijk gebleken aanpassingen. Deze zijn van technische aard
en komen aan de orde in het artikelsgewijze deel van de memorie van
toelichting. Tenslotte voorziet het wetsvoorstel in enkele redactionele
aanpassingen. De belangrijkste daarvan hebben betrekking op de
samenvoeging van de onderdelen van de Wet toezicht effectenverkeer
met betrekking tot effectenbemiddelaars enerzijds en vermogens–
beheerders anderzijds. Beide categorieën zijn begrepen in het thans in het
wetsvoorstel opgenomen begrip effecteninstelling. Terzake is –tegen de
achtergrond van de aanvullende en voor beide categorieën effecten–
instellingen identieke bepalingen in het wetsvoorstel als gevolg van de
tenuitvoerlegging van bovengenoemde richtlijnen –overwogen dat het
niet langer zinvol is om deze categorieën in de wet zelf te onderscheiden3.
Tegen de achtergrond van bovengenoemde wijzigingen is ervoor
gekozen de Wet toezicht effectenverkeer opnieuw vast te stellen.
Benadrukt wordt echter dat op die onderdelen waar sprake is van
inhoudelijke aanpassingen4, ernaar is gestreefd aan te sluiten bij de
systematiek van de Wet toezicht effectenverkeer.
De memorie van toelichting is onderverdeeld in twee hoofdstukken.
Hoofdstuk I betreft het algemene deel van de toelichting, hoofdstuk II het
artikelsgewijze deel. Hoofdstuk I is onderverdeeld in vier afdelingen. In de
eerste afdeling worden de betrokken richtlijnen kort ingeleid en wordt de
relatie van de richtlijn beleggingsdiensten tot de tweede coördinatie–
richtlijn banken5 toegelicht. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze van
uitvoering van beide in de aanhef genoemde richtlijnen. In de afdelingen 2
en 3 wordt de wijze van uitvoering van deze richtlijnen nader toegelicht.
Afdeling 4 heeft betrekking op de budgettaire consequenties van dit
wetsvoorstel.
Beide richtlijnen zijn, tezamen met een tweetal transponeringstabellen,
als bijlagen bij dit wetsvoorstel gevoegd. Ditzelfde geldt voor de door de
Stichting Toezicht Effectenverkeer en De Nederlandsche Bank N.V.
uitgebrachte adviezen en de reactie van ondergetekende daarop.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat ingevolge de Wet toezicht
effectenverkeer de meeste taken en bevoegdheden die de Minister van
Financiën op grond van die wet heeft, bij algemene maatregel van bestuur
zijn overgedragen aan de Stichting Toezicht Effectenverkeer. Ook bij de
inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel zullen taken en
bevoegdheden van de Minister van Financiën aan de Stichting Toezicht
Effectenverkeer worden overgedragen.
1.2. Richtlijn beleggingsdiensten
De richtlijn beleggingsdiensten beoogt primair de minimaal noodzake–
lijke harmonisatie van vergunning– en toezichtsstelsels tot stand te
brengen voor instellingen die beroeps– of bedrijfsmatig een of meer van
de in deel A van de bijlage bij de richtlijn genoemde effectendiensten
verrichten. Aldus kan een wederzijdse erkenning van vergunning– en
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6

In paragraaf 2.3.1 worden deze effecten–
diensten uitvoerig toegelicht tegen de
achtergrond van de in artikel 1, onder b en c,
van de wet opgenomen definities van de
begrippen effectenbemiddelaar en
vermogensbeheerder, die - een enkel detail
daargelaten - de werkzaamheden van deel A
van de bijlage omvatten. Daarbij wordt–
mede onder verwijzing naar paragraaf 1.4 aangetekend dat voor kredietinstellingen
reeds bij separate communautaire regelgvmg
is voorzien in een wederzijdse erkenning van
vergunning– en toezichtsstelsels Daarom zijn
kredietinstellingen in de richtlijn beleggings–
diensten uitgezonderd van de vergunning–
plicht. Omdat voorts een aanzienlijk deel van
de bepalingen in die richtlijn is afgestemd op
de reeds voor kredietinstellingen geldende
regels en derhalve het merendeel van de
bepalingen van de richtlijn niet op krediet–
instellingen van toepassing is, worden in deze
toelichting onder de term «effecten–
instellingen» geen kredietinstellingen
begrepen. Voor zover bepalingen tevens van
toepassing zijn op kredietinstellingen, wordt
dit expliciet aangegeven
7
In artikel 1, onder 13, van de richtlijn
beleggingsdiensten wordt het begrip
gereglementeerde markt gedefinieerd als een
markt van de in deel B bij de bijlage
genoemde financiële instrumenten,
- opgenomen in de in artikel 16 bedoelde lijst,
opgesteld door de lid-staat die de hd-staat van
herkomst is in de zin van artikel 1, onder 6,
onderdeel c (van de richtlijn);
- regelmatig werkend;
- gekenmerkt door het feit dat in door de
bevoegde autoriteiten opgestelde of goedge–
keurde bepalingen de voorwaarden voor de
werking van en de toegang tot de markt zijn
vastgelegd, alsmede, wanneer richtlijn
79/279/EEG (betreffende de toelatmgsver–
eisten voor fondsen tot de officiele notering
aan een effectenbeurs) van toepassing is, de
bij die richtlijn vastgestelde voorwaarden voor
de toelating tot de notering, en wanneer die
richtlijn niet van toepassing is, de
voorwaarden waaraan deze financiele
instrumenten dienen te voldoen om daadwer–
kelijk op de markt verhandeld te kunnen
worden;
- die alle verplichtingen oplegt inzake
melding en doorzichtigheid welke op grond
van de artikelen 20 en 21 (van de richtlijn) zijn
voorgeschreven.
Dit begrip, dat een ruimere strekking heeftdan
het begrip effectenbeurs in richtlijn
79/279/EEG, is in de richtlijn beleggings–
diensten opgenomen teneinde tegemoet te
komen aan de lid-staten die zich verzetten
tegen de in artikel 14, derde lid, van de
richtlijn neergelegde lid-staat-optie om van
effecteninstellingen, met inbegrip van
kredietinstellingen, te eisen dat transacties in
effecten worden afgewikkeld op een geregle
menteerde markt.

toezichtsstelsels binnen de Europese Unie worden gerealiseerd6. Door die
wederzijdse erkenning wordt bereikt dat een effecteninstelling, met
betrekking tot de in deel A van de bijlage bij de richtlijn genoemde
werkzaamheden ten aanzien van de in deel B van die bijlage genoemde
financiële instrumenten, in de gehele Unie op basis van één vergunning,
die is verleend door de bevoegde autoriteit van de lid-staat van herkomst,
haar werkzaamheden kan verrichten, zowel door middel van het vestigen
van een bijkantoor als door middel van het vrij verrichten van diensten.
Daarbij geidt als beginsel dat het toezicht berust bij de bevoegde autoriteit
die de vergunning heeft verleend, dat wil zeggen de bevoegde autoriteit in
de lid-staat waar de betrokken effecteninstelling is gevestigd (de lid-staat
van herkomst). De richtlijn bevat daartoe een kader van vergunning–
vereisten en toezichtsregels voor vergunninghouders. Voor een aantal
onderdelen is in de richtlijn bepaald dat niet de bevoegde autoriteit van de
lid-staat van herkomst, maar die van de lid-staat op het grondgebied
waarvan de betrokken effectendiensten worden verricht (de lid-staat van
ontvangst) de bevoegde autoriteit in de zin van de richtlijn is. Dit geldt
bijvoorbeeld op het gebied van de in de richtlijn neergelegde bepalingen
inzake gedragsregels voor effecteninstellingen en kredietinstellingen. Met
het oog op de communautaire draagwijdte van de vergunning– en
toezichtsstelsels en de in de richtlijn neergelegde taakverdeling tussen de
betrokken toezichthouders van de lid-staat van herkomst en de lid-staat
van ontvangst, zijn in de richtlijn tevens uitvoerige bepalingen
opgenomen inzake de onderlinge samenwerking tussen de betrokken
bevoegde autoriteiten.
Een tweede belangrijke doelstelling van de richtlijn beleggingsdiensten is
het liberaliseren van de toegang tot het lidmaatschap van effectenbeurzen
en andere - door de toezichthoudende autoriteiten als zodanig erkende gereglementeerde markten7. Aldus wordt bewerkstelligd dat op het
grondgebied van de lid-staten een niet-discriminerende behandeling
wordt gegeven aan alle effecteninstellingen en kredietinstellingen
waaraan in één van de lid-staten een vergunning is verleend voor het
verrichten van effectendiensten. Daartoe is in artikel 15 van de richtlijn
bepaald dat instellingen waaraan door de toezichthoudende autoriteit van
de lid-staat van herkomst een vergunning is verleend om effectendiensten
te verrichten, in een lid-staat van ontvangst op niet-discriminerende wijze
- dat wil zeggen onder dezelfde voorwaarden als degenen die in die
lid-staat zijn gevestigd - het recht hebben op toegang tot gereglemen–
teerde markten waar soortgelijke diensten worden verricht, met inbegrip
van toegang tot of lidmaatschap van de clearing– en afwikkelingsstelsels
die de leden van die gereglementeerde markten ter beschikking staan.
In de derde plaats bevat de richtlijn beleggingsdiensten regels voor
gereglementeerde markten met betrekking tot de melding en publikatie
van gegevens over transacties in effecten die op gereglementeerde
markten worden verhandeld. Hiermee wordt beoogd een goede controle
van het effectenverkeer en de doorzichtigheid van de prijsvorming bij
effectentransacties te waarborgen. Benadrukt wordt dat deze regels geen
vergunningstelsel jegens effectenbeurzen en andere gereglementeerde
markten beogen.
1.3. Richtlijn kapitaaltoereikendheid
De richtlijn kapitaaltoereikendheid beoogt primair de voor de weder–
zijdse erkenning van vergunning– en toezichtsstelsels noodzakelijke
minimum harmonisatie van de voorschriften met betrekking tot de
financiële soliditeit van effecteninstellingen tot stand te brengen. De
richtlijn geeft daartoe voorschriften voor het eigen vermogen en het
aanvangskapitaal van effecteninstellingen en een kader voor de bewaking
van de financiële risico's waaraan die instellingen in de uitoefening van
hun bedrijf zijn onderworpen.
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Voor kredietinstellingen, die reeds anderszins zijn onderworpen aan
communautaire voorschriften op het gebied van het aanvangskapitaal, het
eigen vermogen, het debiteurenrisico en grote risico's, geeft de richtlijn
kapitaaltoereikendheid slechts een aanvullend kader met betrekking tot de
bewaking van de marktrisico's8. In de overwegingen bij de solvabiliteits–
ratiorichtlijn voor kredietinstellingen, die hoofdzakelijk ziet op het
debiteurenrisico van kredietinstellingen9, is hierover opgemerkt dat de
Europese Commissie de bruikbare technieken met betrekking tot
marktrisico's verder zou bestuderen en passende voorstellen zou doen
voor de verdere harmonisatie van de regels inzake het toezicht met
betrekking tot deze risico's. Wat kredietinstellingen betreft, strekt de
richtlijn kapitaaltoereikendheid hiertoe.
Omdat effecteninstellingen en kredietinstellingen op het gebied van het
effectenverkeer op een gemeenschappelijke markt opereren, en zodoende
rechtstreeks met elkaar concurreren, is in de richtlijn kapitaal–
toereikendheid, met inachtneming van verschillen in karakter, gestreefd
naar een regeling die voor effecteninstellingen en voor kredietinstellingen
hetzelfde is. Daartoe is in de richtlijn op het gebied van het marktrisico
voorzien in uniforme regels voor effecteninstellingen en krediet–
instellingen. Op het gebied van de niet-marktrisico's is in artikel 4, eerste
lid, onder iii, bepaald dat de voor effecteninstellingen geldende kapitaal–
vereisten voor het afdekken van de niet-marktrisico's worden berekend
overeenkomstig de bepalingen van de solvabiliteitsratiorichtlijn voor
kredietinstellingen.
1.4. De verhouding van de richtlijn beleggingsdiensten tot de
tweede coördinatierichtlijn banken

8

Het marktrisico omvat het risico van verlies
in posten op en buiten de balanstelling als
gevolg van een verandering in marktprijzen,
met inbegripvan veranderingen in rente–
voeten en wisselkoersen. Het wisselkoers–
rïsico wordt berekend over alle posten, de
overige risico's slechts voor zover zij
betrekking hebben op posten die deel
uitmaken van de handelsportefeuille.
Laatstgenoemd begripomvat ingevolge artikel
2, onder 6, van de richtlijn kapitaal–
toereikendheid posities in financiële instru–
menten die worden aangehouden voor
handelsdoeleinden en die hoofdzakelijk aan
marktrisico zijn onderworpen, alsmede
risicoposities in verband met bepaalde voor
cliënten verrichte financiële diensten
(waaronder risicoposities in verband met
niet-afgewikkelde transacties in financiële
instrumenten en risicoposities in de vorm van
provisies, rente en dividenden, die recht–
streeks verband houden met de in de
handelsportefeuille opgenomen elementen.
9
Richtlijn nr. 89/647/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 18 december
1989 betreffende een solvabiliteitsratio voor
kredietinstellingen (PbEG L 386).
10
Eerste richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 12 december
1977 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de
toegang tot en de uitoefening van de
werkzaamheden van kredietinstellingen
(richtlijn nr. 77/780/EEG; PbEG L 322).

Voor kredietinstellingen voorzien de eerste10 en de tweede coördinatie–
richtlijn banken, tezamen met andere communautaire regelgeving
(betreftende aanvullende technische harmonisatie), reeds in een weder–
zijdse erkenning van bankvergunningen en van stelsels van bedrijfsecono–
misch toezicht. In artikel 18 van de tweede coördinatierichtlijn is in dat
kader voorgeschreven dat de lid-staten bepalen dat de in de lijst in de
bijlage bij die richtlijn genoemde werkzaamheden op hun grondgebied
kunnen worden uitgeoefend, zowel door middel van het vestigen van een
bijkantoor als door middel van het vrij verrichten van diensten, door
iedere kredietinstelling waaraan door de bevoegde autoriteiten van een
andere lid-staat een vergunning is verleend en waarop door hen toezicht
wordt gehouden, mits deze werkzaamheden onder de vergunning vallen.
Deze lijst van werkzaamheden omvat niet alleen de werkzaamheden die
de uitoefening van het bedrijf van kredietinstelling betreffen (het in
ontvangst nemen van deposito's en andere opvorderbare bedragen en het
verstrekken van leningen), maar ook bijkomende werkzaamheden,
waaronder de werkzaamheden op het gebied van het effectenverkeer
waarop de richtlijn beleggingsdiensten betrekking heeft. In de overwe–
gingen bij de tweede coördinatierichtlijn is met betrekking tot die
werkzaamheden opgemerkt dat de harmonisatie van bepaalde financiële
diensten en diensten op het gebied van beleggingen wordt voortgezet,
voor zover nodig via specifieke communautaire regelgeving. In dat laatste
voorziet de richtlijn beleggingsdiensten thans.
In verband met het voorgaande is in dit wetsvoorstel in artikel 7 voor
ondernemingen en instellingen die zijn ingeschreven in het register,
bedoeld in artikel 52 van de Wet toezicht kredietwezen 1992, voorzien in
een uitzondering op het verbod om zonder vergunning als effecten–
bemiddelaar of vermogensbeheerder effectendiensten aan te bieden of te
verrichten.
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1.5. De wijze van uitvoering van de richtlijnen
De richtlijn beleggingsdiensten en de richtlijn kapitaaltoereikendheid
worden op hoofdlijnen ten uitvoer gelegd in het onderhavige
wetsvoorstel. De nadere uitwerking geschiedt bij en krachtens algemene
maatregel van bestuur.
Voor kredietinstellingen en financiële instellingen die zijn ingeschreven
in het register, bedoeld in artikel 52 van de Wet toezicht kredietwezen
1992, wordt hierbij de kanttekening gemaakt dat de richtlijn kapitaal–
toereikendheid voor deze instellingen ten uitvoer wordt gelegd via door
De Nederlandsche Bank N.V. op grond van de Wet toezicht kredietwezen
1992 te stellen regels. De voor deze instellingen relevante bepalingen uit
de richtlijn beleggingsdiensten - bepalingen die gebieden van regelgeving
betreffen die niet reeds worden gedekt door de regels ingevolge de Wet
toezicht kredietwezen 1992 - zullen ten uitvoer worden gelegd via bij en
krachtens algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 11, eerste
lid, van dit wetsvoorstel te stellen regels (regels voor effecteninstellingen
die beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid,
voor het als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder aanbieden of
verrichten van diensten). Met name betreft het de gedragsregels (zie
hiervoor paragraaf 2.6.4, onder d).
Voorts voorziet het wetsvoorstel in een afwijkend vergunningregime
voor effecteninstellingen die zijn aangesloten bij een erkende effecten–
beurs en in een uitzondering op de vergunningplicht voor genoemde
krediet– en financiële instellingen en voor effecteninstellingen die zijn
gevestigd in een andere lid-staat. In paragraaf 2.5 wordt hierop nader
ingegaan. In dit kader wordt volstaan met het volgende op te merken.
Kredietinstellingen en financiële instellingen die ingevolge de Wet toezicht
kredietwezen 1992 zijn geregistreerd, worden in artikel 7, tweede lid,
uitgezonderd van de vergunningplicht, met dien verstande dat de
reikwijdte van die uitzondering beperkt is tot de werkzaamheden inzake
het effectenverkeer die ingevolge de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn
toegestaan.
Eveneens ingevolge artikel 7, tweede lid, is een analoge regeling van
toepassing op effecteninstellingen die zijn gevestigd in een andere
lid-staat, althans voor zover aan deze instellingen door de toezichthou–
dende autoriteit van de lid-staat waarin zij zijn gevestigd een vergunning
als bedoeld in de richtlijn beleggingsdiensten is verleend.
Voor leden van erkende effectenbeurzen is tenslotte in artikel 9 bepaald
dat aan deze effecteninstellingen, op verzoek, een vergunning wordt
verleend als bedoeld in artikel 7, eerste lid, indien de Minister van
Financiën een kennisgeving heeft ontvangen van de betrokken effecten–
beurs. Die kennisgeving is afgestemd op de kennisgeving die krachtens
artikel 7, tweede lid, onderdeel i, onder 2°, is voorgeschreven jegens
effecteninstellingen die zijn gevestigd in een andere lid-staat en die
voornemens zijn om door middel van het vestigen van een bijkantoor in
Nederland werkzaamheden te verrichten. De reikwijdte van laatstbedoelde
vergunning wordt dan ook beperkt door het door de beursregels
bestreken terrein. Voor zover de betrokken effecteninstellingen
voornemens zijn om werkzaamheden te verrichten die buiten de
reikwijdte van de zelfregulering van de betrokken effectenbeurzen vallen,
is terzake het in artikel 7 vervatte vergunningstelsel van toepassing.
Bovengenoemde afwijking van het vergunningstelsel voor leden van
erkende effectenbeurzen treedt in de plaats van het stelsel van de Wet
toezicht effectenverkeer. Ditzelfde geldt voor de genoemde uitzonderingen
op de vergunningplicht. Beide zijn ingegeven op grond van de overwe–
gingen dat de bijzondere positie van de kredietinstellingen en financiële
instellingen die zijn ingeschreven in het in artikel 52 van de Wet toezicht
kredietwezen 1992 bedoelde register en van effecteninstellingen die reeds
beschikken over een vergunning die is verleend door de toezichthoudende
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In die regels zal onderscheid worden
gemaakt tussen onder meer de in de artikel 7,
tweede lid, onder h, en artikel 7, tweede lid,
onder i en j, onderscheiden categorieen
effecteninstellingen. Kredietinstellingen
worden slechts onderworpen aan de
effectentypische regels die niet reeds worden
bestreken door de Wet toezicht kredietwezen
1992 en effecteninstellingen die zijn gevestigd
in een andere lid-staat aan de regels ter zake
waarvan de Stichting Toezicht Effectenverkeer
krachtens de richtlijn beleggingsdiensten de
bevoegde autoriteit is.

autoriteit van de lid-staat van herkomst, een regeling in de wet zelf
wenselijk maakt, en dat-ter zake van leden van erkende effectenbeurzen
- de richtlijn beleggingsdiensten - behoudens enkele specifieke gevallen niet voorziet in uitzonderingen op het vergunningvereiste.
Bedoelde wijzigingen van het huidige stelsel werken ook door in het in
artikel 11 vervatte toezichtsregime voor vergunninghouders, alsmede in
het in de artikelen 16 en 17 neergelegde regime voor houders van een
gekwalificeerde deelneming in effecteninstellingen die beschikken over
een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid.
Artikel 11, eerste lid, bepaalt ten principale dat vergunninghouders
dienen te voldoen aan bij en krachtens algemene maatregel van bestuur
te stellen regels". In afwijking daarvan is echter in het derde lid van
artikel 11 bepaald dat effecteninstellingen die zijn aangesloten bij een
erkende effectenbeurs zich dienen te houden aan de beursregels, althans
voor zover het de in artikel 9 bedoelde werkzaamheden betreft (de
werkzaamheden waarop de beursregels betrekking hebben). Ter zake van
de eventuele overige werkzaamheden \s derhalve artikel 11, eerste lid, van
toepassing. In artikel 11, zevende lid, zijn de regels waaraan vergunning–
houders zich moeten houden ook van toepassing verklaard op de krediet–
en financiële instellingen en op de in een andere lid-staat gevestigde
effecteninstellingen die zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.
Artikel 16, vierde lid, bepaalt dat de Minister van Financiën, op verzoek,
een verklaring van geen bezwaar verleent aan degene die een gekwalifi–
ceerde deelneming in een effecteninstelling houdt, tenzij hij van oordeel is
dat de handeling waarvoor de verklaring wordt gevraagd, zou leiden of
kunnen leiden tot een invloed op de betrokken effecteninstelling die in
strijd is met een gezonde en prudente bedrijfsvoering van die instelling. In
afwijking daarvan is in het vijfde lid van dit artikel - overeenkomstig de
regeling in artikel 9 - bepaald dat de Minister van Financiën aan degene
die een gekwalificeerde deelneming houdt in een van een erkende
effectenbeurs lid zijnde effecteninstelling een verklaring van geen bezwaar
verleent in het geval hij van de betrokken effectenbeurs een kennisgeving
heeft ontvangen, die onder meer een verklaring van die beurs bevat dat
de aanvrager van de verklaring van geen bezwaar de beursregels terzake
naleeft. Die beursregels treden derhalve in de plaats van de bepalingen
neergelegd in artikel 16. In artikel 17 zijn betrokkenen uitgezonderd van de
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels jegens
de houders van een verklaring van geen bezwaar. Ook hiertreden
derhalve de beursregels voor laatstgenoemde regels in de plaats.
Het belang dat krachtens dit wetsvoorstel wordt toegekend aan de
zelfregulering van de erkende effectenbeurzen brengt wel met zich dat de
effectenbeurzen uiterlijk op het tijdstip van inwerkingtreding van dit
wetsvoorstel de eigen regels, naar genoegen van de Minister van
Financiën, zodanig moeten hebben aangepast dat terzake is voldaan aan
de voor de effectenbeurzen, de voor de betrokken beursleden en de voor
de uitgevende instellingen waarvan effecten zijn toegelaten tot de
notering ter beurze relevante bepalingen ter uitvoering van dit
wetsvoorstel en de in dit verband van belang zijnde communautaire
regelgeving; dit met inbegrip van de regels die nodig zijn voor de
toepassing van die regels en voor de controle op de naleving daarvan,
alsmede voor een adequate uitvoering van een door de Minister van
Financiën ingevolge de wet gegeven aanwijzing. Over de aanpassing van
de beursregels wordt momenteel met de beurzen overieg gevoerd.
Voorkomen moet immers worden dat een effectenbeurs in gebreke blijft;
alsdan zou de inwerkingtreding van de artikelen in het onderhavige
wetsvoorstel die zien op de zelfregulering (met name de artikelen 9 en 11,
derde lid) zeer ongewenste gevolgen hebben.
Tenslotte wordt aangetekend dat de aard van het toezicht uit hoofde van
het wetsvoorstel niet wijzigt ten opzichte van de Wet toezicht effecten–
verkeer. Dit betekent dat, zoals ook is aangegeven in de memorie van
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toelichting bij de Wet toezicht effectenverkeer12, de Minister van Financiën
bij zijn toezicht op de beurzen een terughoudende benadering volgt. Met
name waar het gaat om de regels voor de beurshandel heeft de minister
aan de beurshouders altijd grote ruimte voor zelfregulering en controle
gelaten. Het toezicht op de beurzen heeft dan ook, in tegenstelling tot het
toezicht daarbuiten, het karakter van marginale toetsing van zowel de
regels als de handhaving daarvan.
Het voorgaande laat onverlet dat het noodzakelijk is geacht om de
Minister van Financiën de bevoegdheid te verlenen tot het geven van een
aanwijzing betreffende een te volgen gedragslijn in het geval dat wordt
vastgesteld dat sprake is van overtreding van de bij of krachtens de
onderhavige wet gestelde regels dan wel van de betrokken beursregels.
De communautaire regelgeving vereist immers dat de bevoegde
autoriteiten beschikken over de benodigde instrumenten om hun taak
goed te kunnen uitoefenen (verwezen wordt naar artikel 22, derde lid, van
de richtlijn beleggingsdiensten, naar artikel 9, derde lid, van de richtlijn
kapitaaltoereikendheid en met name naar artikel 18, derde lid, tweede
alinea, van richtlijn 80/390/EEG)13. Uiteraard zal door de Minister van
Financiën slechts in het uiterste geval van zijn aanwijzingsbevoegdheid
gebruik worden gemaakt. Verwezen wordt tevens naar de artikelsgewijze
toelichting.
AFDELING 2. UITVOERING VAN DE RICHTLIJN
BELEGGINGSDIENSTEN
2.1. Algemeen
In deze afdeling wordt nader ingegaan op de bepalingen van de richtlijn
beleggingsdiensten en hun uitvoering. Aan de orde komen de
voorschriften betreffende de harmonisatie van vergunning– en toezichts–
stelsels voor effecteninstellingen (paragraaf 2.6), de communautaire
regels voor effectenbeurzen en andere als zodanig door de bevoegde
autoriteiten erkende gereglementeerde markten (paragraaf 2.7) en de
bepalingen betreffende de taakverdeling en samenwerking tussen de
betrokken toezichthouders van de verschillende lid-staten (paragraaf 2.8).
Alvorens op die zaken in te gaan, worden in de paragrafen 2.2 tot en
met 2.5 die onderdelen van de richtlijn toegelicht die het toepassings–
gebied van de communautaire regeling inkaderen. Het betreft de
omschrijving in de richtlijn van het begrip effecteninstelling, de in deel A
van de bijlage bij de richtlijn genoemde effectendiensten waarvoor een
vergunning is vereist, de in deel C van de bijlage bij de richtlijn genoemde
nevenwerkzaamheden die een vergunninghouder zonder aparte
vergunning mag uitoefenen, de in deel B van de bijlage bij de richtlijn
genoemde beleggingsinstrumenten waarop de in deel A van de bijlage
genoemde werkzaamheden betrekking hebben en tenslotte de in de
richtlijn neergelegde uitzonderingen op de vergunningplicht.
2.2. Omschrijving van het begrip effecteninstelling

12

Kamerstukken II 1988/89, nr. 3.
Richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 17 maart 1980 tot
coördinatie van de eisen gesteld aan de
opstellmg van, het toezicht op en de
verspreiding van het prospectus dat gepubli–
ceerd moet worden voor de toelating van
effecten tot de officiële notering aan een
effectenbeurs (PbEG L 100).
13

In artikel 1, onder 2, van de richtlijn beleggingsdiensten wordt onder het
begrip effecteninstelling (in de richtlijn «beleggingsonderneming»
genoemd) iedere rechtspersoon begrepen, waarvan het gewone beroep of
bedrijf bestaat uit het beroepsmatig verrichten van een of meer van de in
deel A van de bijlage genoemde beleggingsdiensten met betrekking tot de
in deel B van de bijlage genoemde instrumenten. Onder bepaalde
voorwaarden, in dat onderdeel genoemd, is het de lid-staten ook
toegestaan effecteninstellingen toe te laten die geen rechtspersoon zijn,
zoals personenvennootschappen en natuurlijke personen. Die
voorwaarden hebben met name betrekking op de gelijkwaardigheid van

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 874, nr. 3

het bedrijfseconomisch toezicht, de waarborgen voor beleggers en de
continuïteit van de betrokken effecteninstelling. Op het gebied van het
bedrijfseconomisch toezicht is in dat verband bepaald dat effecten–
instellingen die geen rechtspersoon zijn, onderworpen dienen te zijn aan
een gelijkwaardig prudentieel toezicht.
In artikel 1, onder b en c, van het wetsvoorstel wordt gesproken over
degene die beroeps– of bedrijfsmatig effectenbemiddeling of vermogens–
beheer aanbiedt of verricht. Die omschrijving omvat derhalve zowel
rechtspersonen als niet-rechtspersonen. De voorwaarden die de richtlijn
beleggingsdiensten oplegt aan effecteninstellingen die geen rechts–
persoon zijn, zullen, in overeenstemming met de in de wet neergelegde
lijn, bij of krachtens algemene maatregel van bestuurter zake van de
vergunningvereisten worden vastgelegd. In dit kader wordt tevens
verwezen naar paragraaf 2.3.1.

2.3. Effectendiensten waarop de richtlijn betrekking heeft
2.3.7. Vergunningplichtige activiteiten

14

Deze werkzaamheden omvatten:
1. a. het ontvangen en doorgeven voor
rekening van beleggers van orders met
betrekking tot een of meer van de in deel B
genoemde instrumenten:
b. het uitvoeren van dergelijke orders voor
rekening van derden;
2. het handelen voor eigen rekening in de in
deel B genoemde instrumenten;
3. het per client op discretionaire basis
beheren van beleggingsportefeuilles op grond
van een door de beleggers gegeven opdracht,
voor zover die portefeuilles een of meer van
de in onderdeel B genoemde instrumenten
bevatten;
4. het overnemen van emissies van alle of
bepaalde van de in deel B genoemde
instrumenten en/of het plaatsen van die
emissies.
15
Instellingen die de mogelijkheid bieden om
door het openen van een rekening vorde–
ringen te verkrijgen luidende in effecten,
waarbij door middel van die rekening
transacties in effecten kunnen worden
bewerkstelligd.

De werkzaamheden waarvoor de richtlijn beleggingsdiensten een
vergunning voorschrijft, zijn opgenomen onder de punten 1 tot en met 4
van deel A van de bijlage bij de richtlijn14.
In het wetsvoorstel zijn de werkzaamheden onder de punten 1a en 1b
van deel A van de bijlage bij de richtlijn begrepen onder de definitie van
het begrip effectenbemiddelaar in artikel 1, onderdeel b, onder 1°, 2° en
5°. Hierbij worden de volgende kanttekeningen gemaakt.
Anders dan in de omschrijving onder punt 1a van deel A van de bijlage
bij de richtlijn zijn de zogeheten cliënten-remisiers (instellingen die
beleggers aanbrengen bij andere effecteninstellingen) begrepen in de
definitie van artikel 1, onderdeel b, onder 1° en 5°, van het wetsvoorstel.
Overigens zijn de regels waaraan die instellingen ingevolge de wet
worden onderworpen beperkt; zij hebben betrekking op bij en krachtens
algemene maatregel van bestuurte stellen gedragsregels.
Voorts wordt aangetekend dat de zogenaamde beleggersgiro's, bedoeld
in artikel 1, onderdeel b, onder 2°, van het wetsvoorstel15, als gevolg van
de aard van hun bedrijf, gelden of effecten van cliënten onder zich kunnen
houden. Hiermee onderscheiden die instellingen zich van andere
effecteninstellingen die binnen het toepassingsgebied van de wet vallen
en die onderworpen zijn aan krachtens de wet te stellen regels die zien op
een (fysieke) scheiding van gelden en effecten van cliënten van de activa
van de betrokken effecteninstelling (zie ook paragraaf 2.6.4, onder c). De in
dit verband bijzondere aard van de beleggersgiro's is destijds aanleiding
geweest om aan de definitie van het begrip effectenbemiddelaar in het
overeenkomstige artikel van de Wet toezicht effectenverkeer de bepaling
onder meergenoemd onderdeel b, onder 2°, toe te voegen. Ook de
richtlijn beleggingsdiensten bevat bepalingen die een scheiding eisen van
eigen effecten en effecten die toebehoren aan beleggers. De richtlijn gaat
echter niet zover dat die scheiding zodanig dient te zijn dat een effecten–
instelling geen gelden of effecten van beleggers onder zich kan houden
(een fysieke scheiding is dus niet vereist). Derhalve kan worden geconclu–
deerd dat beleggersgiro's begrepen zijn onder de werkzaamheden,
bedoeld onder de punten 1 en 2 van deel A van de bijlage bij de richtlijn.
Overigens wordt aangetekend dat de betrokken werkzaamheid in
Nederland ook door beleggingsinstellingen zelf wordt uitgevoerd. Terzake
is er reeds bij de Wet toezicht effectenverkeer van uitgegaan dat voor
zover die beleggingsinstellingen in dat kader in hun eigen effecten
handelen, zij niet worden aangemerkt als effectenbemiddelaars in de zin
van de wet. Dit omdat de betrokken werkzaamheid rechtstreeks voort–
vloeit uit de uitoefening van hun bedrijf van beleggingsinstelling (welk
bedrijf onderworpen is aan toezicht ingevolge de Wet toezicht beleggings–
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instellingen) en uit dien hoofde niet kan worden aangemerkt als het
beroeps– of bedrijfsmatig optreden als effectenbemiddelaar. Verwezen
wordttevens naar paragraaf 2.5.5 inzake aan een beroepswerkzaamheid
gelieerde diensten.
De onder punt 2 van deel A van de bijlage bij de richtlijn genoemde
werkzaamheid is voorts in de wet begrepen in de omschrijving van artikel
1, onderdeel b, onder 3° en 5°.
De onder punt 3 van deel A van de bijlage genoemde werkzaamheid is
in het wetsvoorstel begrepen onder de definitie van het begrip
vermogensbeheerder in artikel 1, onder c. Alhoewel de omschrijving
redactioneel afwijkt van de omschrijving onder punt 3 van deel A, is de
reikwijdte hetzelfde en behoeft het wetsvoorstel op dat punt derhalve
geen aanpassing ten opzichte van de overeenkomstige bepaling in de Wet
toezicht effectenverkeer.
De onder punt 4 van deel A van de bijlage bij de richtlijn genoemde
werkzaamheid is opgenomen in artikel 1, onderdeel b, onder 4°. Omdat in
de desbetreffende bepaling onderscheid wordt gemaakttussen
overneming en plaatsing, ziet de omschrijving tevens op effecten–
instellingen die in het kader van een plaatsing emissies overnemen, maar
die niet zelf de betrokken effecten plaatsen. Gedacht kan worden aan een
syndicaatsleider die zich uitsluitend toelegt op de organisatie van de
emissie en waarbij de plaatsing wordt gedaan door de overige syndicaats–
leden. Met het oog op de definitie van artikel 1, onderdeel b, onder 4°, zijn
de betrokken werkzaamheden expliciet uitgezonderd in onderdeel b,
onder3°.
2.3.2. Nevenactiviteiten

16

Deze nevendiensten omvatten:
1. bewaarneming en administratie van aen of
meer van de in deel B genoemde instru–
menten;
2. verhuurvan safes;
3. het verstrekken van kredieten of leningen
aan een belegger om hem in staat te stellen
een transactie te verrichten ter zake van een of
meer van de in deel B genoemde instru–
menten, bij welke transactie de onderneming
die het krediet of de lening verstrekt,
betrokken is;
4. advies aan ondernemingen inzake
kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee
samenhangende aangelegenheden, alsmede
advies en diensten op het gebied van fusies
en overname van ondernemingen;
5. diensten in verband met overneming van
emissies;
6. beleggingsadvies met betrekkmg tot een of
meer van de in deel B genoemde instru–
menten;
7. valutawisseldiensten die samenhangen met
het verrichten van beleggingsdiensten.
17
Ten aanzien van de nevenactiviteit
betreffende de bewaarneming van financiële
mstrumenten (deel C, onder 1, van de bijlage
bij de richtlijn), is evenwel sprake van een
beperking in die zin dat de uitoefening van die
activiteit niet tot gevolg mag hebben dat de
betrokken effecteninstelling daarmee in strijd
handelt met de krachtens de wet voorge–
schreven vermogensscheiding (verwezen
wordt naar de paragrafen 2.3.1 en 2.6.4, onder
c).

Artikel 3 van de richtlijn beleggingsdiensten vereist onder meer dat in
een vergunning de werkzaamheden worden genoemd waarop de
vergunning betrekking heeft. Voor elk van de in deel A van de bijlage bij
de richtlijn uitgeoefende werkzaamheden is derhalve een vergunning
vereist. Dit laat uiteraard onverlet dat een vergunning betrekking kan
hebben op alle werkzaamheden van deel A van de bijlage. In artikel 3 van
de richtlijn is voorts bepaald dat een vergunning tevens een of meer van
de in deel C van de bijlage bij de richtlijn genoemde nevendiensten kan
omvatten16.
In het wetsvoorstel zijn geen beperkingen gesteld ten aanzien van de
door effecteninstellingen te verrichten werkzaamheden die buiten de
reikwijdte van de in het wetsvoorstel neergelegde verbodsbepalingen
vallen. Derhalve mogen ook de in deel C van de bijlage genoemde
werkzaamheden, onverlet overige toepasselijke regelgeving, zonder
aanvullende voorwaarden worden verricht17.
Wel bepaalt artikel 3, eerste lid, van de richtlijn, dat in de vergunning
moet worden vermeld op welke van de in deel A van de bijlage genoemde
werkzaamheden de vergunning betrekking heeft en dat die vergunning
tevens de werkzaamheden genoemd in deel C van de bijlage kan
omvatten. Een effecteninstelling die ingevolge artikel 7 van het
wetsvoorstel een vergunning heeft gekregen is het echter toegestaan de
werkzaamheden te verrichten waarop de vergunning betrekking heeft, de
werkzaamheden genoemd in deel C van de bijlage bij de richtlijn en alle
andere werkzaamheden waarop de wet geen betrekking heeft, tenzij in de
vergunning uitdrukkelijk anders is bepaald en onverminderd de toepasse–
lijkheid van andere op deze werkzaamheden betrekking hebbende
wettelijke voorschriften.
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2.4. Instrumenten van deel B van de bijlage
De instrumenten waarop de richtlijn beleggingsdiensten betrekking
heeft, zijn opgenomen in de punten 1 tot en met 6 van deel B van de
bijlage bij de richtlijn18. De definitie van het begrip effecten in artikel 1,
onder a, van het wetsvoorstel komt hiermee overeen, met dien verstande
dat deel B, anders dan de wet, niet ziet op goederentermijncontracten.
De geldmarktinstrumenten, genoemd onder punt 2 van deel B van de
bijlage, geven geen aanleiding tot aanpassing van de definitie, omdat het
begrip effecten in het wetsvoorstel die instrumenten - bijvoorbeeld
commercial paper - reeds omvat. Dit geldt tevens voor financiële futures
en rente-termijncontracten (punt 3 onderscheidenlijk 4 van deel B van de
bijlage bij de richtlijn). Die instrumenten zijn, met inbegrip van termijn–
contracten die aanleiding geven tot de afwikkeling in contanten, reeds
begrepen in de term «rechten op overdracht op termijn van goederen» in
artikel 1, onderdeel a, onder 2°, van het wetsvoorstel. Wat betreft de onder
punt 5 van deel B van de bijlage bij de richtlijn genoemde instrumenten
(rente–, valuta– en aandelenswaps en soortgelijke overeenkomsten) wordt
verwezen naar de toelichting op artikel 1.
2.5. Uitzonderingen op de vergunningplicht
2.5.7. Algemeen

18

Deze instrumenten zijn:
1. a. effecten, waaronder krachtens artikel 1,
onder 4, van de richtlijn worden verstaan:
- op de kapitaalmarkt verhandelbare
aandelen, met aandelen gelijk te stellen
waardepapieren, obligaties en andere
schuldinstrumenten; en
- alle andere gewoonlijk verhandelde
waardepapieren waarmee die effecten via
inschrijving of omruiling kunnen worden
verworven of die in contanten worden
afgewikkeld;
- met uitsluiting van betaalmiddelen;
b. rechten van deelneming in instellingen
voor collectieve beleggmg;
2. geldmarktinstrumenten, waaronder
krachtens artikel 1, onder 5, van de richtlijn
worden verstaan: de categorieén instru–
menten die gewoonlijk op de geldmarkt
worden verhandeld;
3. financiële futures, met inbegrip van
gelijkwaardige instrumenten die aanleiding
geven tot afwikkeling in contanten;
4. rente-termijncontracten;
5. rente– en valutaswaps en swaps betref–
fende aan aandelen of een aandelenindex
gekoppelde casflows («equity-swaps»);
6. opties ter verwerving of vervreemding van
onder deel B van de bijlage vallende instru–
menten, met inbegripvan gelijkwaardige
instrumenten die aanleidmg geven tot
afwikkeling in contanten (deze categorie
omvat met name valuta– en rente-optiesl.

De richtlijn beleggingsdiensten voorziet in artikel 2 in een aantal
uitzonderingen op de in artikel 3 van de richtlijn neergelegde vergunning–
plicht. Deze uitzonderingen gaan op onderdelen verder dan de bestaande
vrijstellingen op grond van de Wet toezicht effectenverkeer. Op andere
onderdelen gaan zij echter minder ver. Wat de verdergaande uitzonde–
ringen betreft, wordt opgemerkt dat sommige van de betrokken
werkzaamheden bij de toepassing van de Wet toezicht effectenverkeer
werden aangemerkt hetzij als werkzaamheden binnen een besloten kring
(bijvoorbeeld de werkzaamheden van effecteninstellingen voor andere
onderdelen van het concern waarvan zij deel uit maken; artikel 2, tweede
lid, aanhef en onder b, van de richtlijn), hetzij als werkzaamheden die niet
konden worden aangemerkt als een beroeps– of bedrijfsmatige uitoe–
fening van het effectenbedrijf (bijvoorbeeld effecteninstellingen die
uitsluitend het beheer van een werknemersparticipatieplan als
werkzaamheid uitoefenen; artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d, van de
richtlijn). Aangezien het vergunningstelsel onder de Wet toezicht
effectenverkeer slechts ziet op beroeps– of bedrijfsmatige effectendiensten
buiten een besloten kring, vielen laatstgenoemde werkzaamheden dus
buiten het toepassingsgebied van dat vergunningstelsel. In het kader van
het onderhavige wetsvoorstel zou in beginsel dezelfde methode kunnen
worden toegepast. Als nadeel wordt echter onderkend dat het gedetail–
leerde karakter van de uitzonderingen in artikel 2 van de richtlijn een
sterke afhankelijkheid van de interpretatie van het vigerende vergunning–
stelsel in de Wet toezicht effectenverkeer met zich zou brengen, alsmede
een uitvoerige vrijstellingsregeling. Tevens wordt onderkend dat de
richtlijn geen onderscheid maakt tussen werkzaamheden binnen een
besloten kring en werkzaamheden daarbuiten. Tegen die achtergrond en
mede met het oog op een duidelijke afbakening van de reikwijdte van het
vergunningstelsel is het vigerende vergunningstelsel via twee aanpas–
singen vereenvoudigd.
In de eerste plaats is in de in artikel 7, eerste lid, vervatte verbodsbe–
paling de term «besloten kring» geschrapt. Hiermee wordt aansluiting
gevonden bij de richtlijn beleggingsdiensten. De ruimere strekking van de
verbodsbepaling is in de praktijk niet problematisch, omdat het beroeps–
of bedrijfsmatig verrichten van effectendiensten binnen een besioten
kring, behoudens in geval van enkele van de in het tweede lid van artikel 7
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opgenomen uitzonderingen van de verbodsbepaling (zie hieronder), niet
of nauwelijks voorkomt.
In de tweede plaats is op een enkele uitzondering na de in artikel 2 van
de richtlijn vervatte uitzonderingen in artikel 7, tweede lid, van het
wetsvoorstel bepaald dat de vergunningplicht niet van toepassing is.
Hieronder worden de in de richtlijn neergelegde uitzonderingen separaat
besproken.
2.5.2. Kredietinstellingen
In artikel 2, eerste lid, van de richtlijn beleggingsdiensten is bepaald dat
kredietinstellingen met een overeenkomstig de eerste en tweede
coördinatierichtlijn banken verleende vergunning zijn uitgezonderd van de
vergunningplicht van de eerstgenoemde richtlijn. Wel zijn enkele
onderdelen van die richtlijn ook op kredietinstellingen van toepassing.
Met name gaat het om een aantal effectentypische toezichtsregels die niet
reeds onderwerp van regeling zijn in de bestaande communautaire regels
voor kredietinstellingen19. In paragraaf 1.5 is reeds toegelicht datterzake
in artikel 7, tweede lid, is voorzien in een uitzondering op de vergunning–
plicht en dat bedoelde effectentypische regels bij en krachtens algemene
maatregel van bestuur op grond van artikel 11, eerste juncto zevende lid,
van de wet worden gesteld. Voor zover de hieronder aan de orde
komende richtlijnbepalingen tevens van toepassing zijn op krediet–
instellingen, wordt dit expliciet vermeld.
2.5.3. Verzekeringsondernemingen
Verzekeringsondernemingen waarop communautaire regels van
toepassing zijn en die uit dien hoofde werkzaamheden mogen verrichten
die raakvlakken bevatten met de in deel A van de bijlage bij de richtlijn
beleggingsdiensten genoemde werkzaamheden - het betreft met name
het beheer over collectieve pensioenfondsen - zijn vanwege de toepasse–
lijkheid van bedoelde regels krachtens artikel 2, tweede lid, aanhef en
onder a, van de richtlijn beleggingsdiensten uitgezonderd van die richtlijn.
Deze uitzondering is in het wetsvoorstel opgenomen in artikel 7, tweede
lid, aanhef en onder a.
2.5.4. Effectendiensten voor verbonden ondernemingen

19

Artikel 2, eerste lid, van de richtlijn
beleggingsdiensten bepaalt dat op krediet–
instellingen die overeenkomstig de richtlijnen
77/780/EEG en 89/646/EEG een vergunning is
verleend voor de uitoefening van een of meer
van de in deel A van de bijlage genoemde
beleggmgsdiensten alleen de artikelen 2,
vierde lid, 8, tweede lid, 10, 11,12, eerste
alinea, 14, derde en vierde lid, 15, 19 en 20 van
de richtlijn van toepassmg zijn. Daarvan zijn
van materieel belang de artikelen 10
(prudentiele toezichtsregels; zie ook paragraaf
2.6.4, onderc), 11 (gedragsregels; paragraaf
2.6.4, onder d), 14 (verplichting om transacties
op een gereglementeerde markt af te
wikkelen; paragraaf 2.7, onder al, 15 (vrijheid
van toegang tot gereglementeerde markten;
paragraaf 2.7, onder b) en 20 (melding van
transactiegegevens; paragraaf 2.7, onderc).

Effecteninstellingen die uitsluitend diensten verrichten voor verbonden
ondernemingen, in casu voor hun moeder–, dochter– of zuster–
onderneming, zijn krachtens artikel 2, tweede lid, aanhef en onder b,
uitgezonderd van de richtlijn.
In de toepassing van de Wet toezicht effectenverkeer worden dergelijke
werkzaamheden beschouwd als werkzaamheden binnen een besloten
kring; naast een financiële relatie is er immers ook sprake van een
vennootschapsrechtelijke relatie tussen de ondernemingen. Omdat in de
in artikel 7, eerste lid, van het wetsvoorstel vervatte verbodsbepaling de
term «besloten kring» is geschrapt, is de desbetreffende uitzondering
thans opgenomen in artikel 7, tweede lid, aanhef en onder b.
2.5.5. Aan een beroepswerkzaamheid gelieerde diensten
Instellingen die op incidentele basis effectendiensten verrichten in het
kader van een beroepswerkzaamheid, zijn krachtens artikel 2, tweede lid,
aanhef en onder c, van de richtlijn uitgezonderd, indien de betrokken
beroepswerkzaamheid aan wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften
of aan een beroepscode is onderworpen en het verrichten van de
betrokken effectendiensten op grond daarvan niet is uitgesloten. Met
laatstbedoelde werkzaamheden wordt gedoeld op werkzaamheden die

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 874, nr. 3

12

rechtstreeks voortvloeien uit de beroepswerkzaamheid, bijvoorbeeld een
notaris die een nalatenschap beheert en die in dat kader op incidentele
basis effectendiensten verricht. Bij de toepassing van de Wet toezicht
effectenverkeer is in dat geval het standpunt ingenomen dat de betrokken
effectendiensten niet beroeps– of bedrijfsmatig worden verricht20. Dit
standpunt is ook in de wetsgeschiedenis van de Wet toezicht effecten–
verkeer verwoord. Verwezen wordt naar de memorie van antwoord aan de
Eerste Kamer bij het voorstel van Wet toezicht effectenverkeer21, waarin is
aangegeven dat indien een notaris in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf als bijkomende activiteit beheerswerkzaamheden uitoefent met
betrekking tot een vermogen dat toebehoort aan een derde en deze
werkzaamheden rechtstreeks voortvloeien uit zijn hoofdwerkzaamheden de uitoefening van het notariaat - de betrokken notaris niet kan worden
beschouwd als vermogensbeheerder in de zin van de wet. Voor de
toepassing van de uitzondering van artikel 2, tweede lid, aanhef onder c,
van de richtlijn onder de onderhavige wet wordt overigens niet alleen
gedacht aan notarissen, maartevens aan advocaten en accountants.
Gelet op het feit dat uit het bovenstaande volgt dat op de betrokken
werkzaamheden de in artikel 7, eerste lid, vervatte verbodsbepaling niet
van toepassing is, zou het met het oog op de toegankelijkheid van het
verbodsstelsel de voorkeur verdienen om meergenoemde werkzaam–
heden op te nemen in de lijst van uitzonderingen in het tweede lid van
artikel 7. Daar is echter niet voor gekozen, overwegende dat de
omschrijving in de richtlijn onder meer spreekt van een beroepsgroep die
aan een beroepscode is onderworpen. Die omschrijving laat ruimte voor
interpretatie, zodat eventuele regeling via een vrijstelling op grond van
artikel 10 de voorkeur heeft.
De hierboven beschreven interpretatie van het beroeps– of bedrijfsmatig
werkzaam zijn als effecteninstelling wordt tevens van toepassing geacht
ter zake van de werkzaamheden van degenen die ingevolge artikel 2,
tweede lid, aanhef en onder h en i, van de richtlijn beleggingsdiensten zijn
uitgezonderd van de in de richtlijn neergelegde vergunningplicht, in casu
instellingen voor collectieve belegging alsmede personen waarvan het
hoofdbedrijf bestaat uit het verhandelen van grondstoffen met produ–
centen, met professionele gebruikers of met anderen met eenzelfde
hoofdbedrijf en die alleen beleggingsdiensten verrichten voor deze
tegenpartijen en in de mate dat hun hoofdbedrijf dit vereist. Deze
uitzonderingen zijn in het wetsvoorstel opgenomen in artikel 7, tweede lid,
aanhef en onder f en g.
2.5.6. Beheer van werknemersparticipatieplannen

20

Onder de zinsnede «incidentele activiteit»
in artikel 2, tweede lid, onder c, van de richtlijn
wordt in dit kader derhalve verstaan een
werkzaamheid die niet kan worden aange–
merkt als een werkzaamheid die wordt
uitgeoefend in het kadervan het «gewone
beroep of bedrijf» van de effecteninstelling,
zoals bedoeld in artikel 1, onder 2, eerste
alinea, van de richtlijn.
2
' Kamerstukken I, 1990/91, 21 038, nr. 61a,
blz. 3.
22
De uitzondering van artikel 2, tweede lid,
aanhef en onder e, is in het wetsvoorstel
opgenomen in artikel 7, tweede lid, aanhef en
onder d. Het betreft effecteninstellingen
waarvan de diensten uitsluitend bestaan uit
het beheer van een werknemers–
participatieplan of uit het verrichten van
diensten voor verbonden ondernemingen.

Effecteninstellingen waarvan de diensten uitsluitend bestaan uit het
beheer van een werknemersparticipatieplan zijn krachtens artikel 2,
tweede lid, aanhef en onder d, uitgezonderd van de richtlijn22. Ter zake
van het beheer van een werknemersparticipatieplan wordt bij de
uitvoering van de Wet toezicht effectenverkeer in voorkomende gevallen,
afhankelijk van de opzet van de constructie, hetzij vastgesteld dat sprake
is van het verrichten van werkzaamheden binnen een besloten kring,
hetzij vergunning verleend om reden dat de betrokken werkzaamheid
raakt aan het begrip besloten kring. In het wetsvoorstel is de onderhavige
uitzondering opgenomen in artikel 7, tweede lid, aanhef en onder c.
Vanwege de ruimte voor interpretatie die de betrokken bepaling in de
richtlijn beleggingsdiensten laat, is de uitzondering wel beperkttot
werknemersparticipatieplannen met betrekking tot effecten die ten laste
van de betrokken werkgever zijn uitgegeven. Daaronder dienen tevens te
worden begrepen door of met medewerking van de betrokken werkgever
uitgegeven opties, warrants en soortgelijke rechten op die effecten.
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2.5.7. Centrale banken
De centrale banken van de lid-staten, de nationale instellingen van de
lid-staten met een soortgelijke functie en de overheidsinstellingen die zijn
belast met het beheer van de overheidsschuld of bij dit beheer zijn
betrokken, zijn krachtens artikel 2, tweede lid, aanhef en onder f, van de
richtlijn uitgezonderd. Deze uitzondering is in het wetsvoorstel
opgenomen in artikel 7, tweede lid, aanhef en onder e. Voor de toepassing
van deze uitzondering wordt opgemerkt dat zij niet alleen De Neder–
landsche Bank N.V. omvat, maar tevens het Agentschap van het Ministerie
van Financiën, dat belast is met de plaatsing van staatsleningen.
2.5.8. Remisiers
Voor effecteninstellingen die uitsluitend effectenorders doorgeven
(remisiers), voorziet artikel 2, tweede lid, aanhef en onder g, van de
richtlijn in een uitzondering, met dien verstande dat de betrokken
effecteninstellingen daarvoor moeten voldoen aan een aantal
voorwaarden. Deze voorwaarden zijn drieledig. Ten eerste mogen de
betrokken effecteninstellingen geen geld of effecten van cliënten onder
zich houden. Ten tweede mogen zij in de uitoefening van hun bedrijf als
effecteninstelling uitsluitend effectenorders ontvangen en doorgeven. Ten
derde mogen zij bedoelde orders (ter uitvoering) alleen doorgeven aan
effecteninstellingen en kredietinstellingen die overeenkomstig de
geldende communautaire regels beschikken over een vergunning of aan
andere limitatief in het betrokken artikelonderdeel genoemde typen
instellingen (waaronder onder toezicht staande beleggingsinstellingen).
In de toepassing van de Wet toezicht effectenverkeer is voorzien in een
vrijstelling voor remisiers die werkzaam zijn voor effecteninstellingen die
zijn toegelaten tot een erkende effectenbeurs. Die vrijstelling is derhalve
van een minder ruime strekking dan de onderhavige uitzondering in de
richtlijn. Omdat echter bij de toepassing van de Wet toezicht effecten–
verkeer niet is gebleken dat verruiming van de vrijstelling gewenst is,
bestaat thans niet het voornemen om de ruimte die door meergenoemd
artikellid van de richtlijn wordt geboden, te benutten. Wel is het
opportuun geacht om de desbetreffende uitzondering niet op te nemen in
artikel 7, tweede lid, van het onderhavige wetsvoorstel, maar separaat te
regelen via een vrijstelling op grond van artikel 10 van het wetsvoorstel.
2.5.9. Interprofessionele effectendiensten
De richtlijn voorziet niet in een uitzondering voor effecteninstellingen
die slechts interprofessionele effectendiensten verrichten. Wel bepaalt het
eerste lid van artikel 11 van de richtlijn dat de gedragsregels ter uitvoering
van de in dat artikel neergelegde beginselen moeten worden toegepast
met inachtneming van de professionele aard van de persoon voor wie de
dienst wordt verricht. Dit laatste biedt de mogelijkheid om voor de
interprofessionele handel minder vergaande gedragsregels vast te stellen,
op grond van de overweging dat de professionele aard van de betrokken
beleggers dit rechtvaardigt.
Gelet op het voorgaande zal de bestaande vrijstelling voor het
verrichten van interprofessionele effectendiensten komen te vervallen. Bij
de regels inzake de toepasselijkheid van de gedragsregels zal de door de
richtlijn geboden mogelijkheid om de professionele aard van de persoon
voor wie de effectendienst wordt verricht als onderscheidend criterium op
te nemen, worden uitgevoerd.
2.5.70. Effecteninstellingen uit andere lid-staten
In paragraaf 1.5 is reeds opgemerkt dat voor effecteninstellingen die zijn
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De richtlijn beleggingsdiensten schrijft voor
dat een vergunning die is verleend door de
toezichthoudende autoriteit van de lid-staat
van herkomst, in de andere lid-staten moet
worden erkend.
24
In artikel 1, onder 6, van de richtlijn is het
begrip lid-slaat van herkomst als volgt
omschreven:
a. ingeval de beleggingsonderneming een
natuurhjke persoon is, de lid-staat waar deze
persoon zijn hoofdkantoor heeft;
b. ingeval de beleggingsonderneming een
rechtspersoon is, de lid-staat waar haar
statutaire zetel is gelegen, of indien zijn
overeenkomstig haar nationale wetgeving
geen statutaire zetel heeft, de lid-staat waar
haar hoofdkantoor is gelegen,
c. ingeval het een markt betreft, de lid-staat
waar de statutaire zetel is gelegen van het
orgaan dat instaat voor het verloop van de
handel of, indien het overeenkomstig zijn
nationale wetgeving geen statutaire zetel
heeft, de lid-staat waar zijn hoofdkantoor is
gelegen.
In onderdeel 7 is het begrip lid-staat van
ontvangst omschreven als de lid-staat waar de
beleggingsonderneming een bijkantoor heeft
of diensten verricht.
25
Hierbij wordt aangetekend dat het
«Europees paspoort» niet geldt voor een in
een lid-staat werkzaam bijkantoor van een
effecteninstelling die onder het recht van een
derde staat ressorteert. Dit neemt niet weg dat
de lid-staten op die bijkantoren geen
bepalingen mogen toepassen die leiden tot
een gunstiger behandeling dan die welke
geldt voor bijkantoren van effecteninstellingen
die in een lid-staat zijn gevestigd Een
bepaling van deze strekking is neergelegd in
artikel 5 van de richtlijn. Dit laat onverlet dat
het «Europees paspoort» wel geldt voor in een
lid-staat gevestigde effectenmstellmg die een
dochteronderneming isvan een onderhet
recht van een derde staat ressorterende
effecteninstelling. Voordie instellingen
voorziet de richtlijn overigens wel in een
procedure die erop is gericht te waarborgen
dat effecteninstellingen uit de Europese Unie
in de betrokken derde staten een op wederke–
righeid berustende behandeling verkrijgen.
26
Overigens wordt op onderdelen in de
richtlijn afgeweken van dit beginsel van
toezicht door de lid-staat van herkomst. Deze
onderdelen komen in paragraaf 2.8 aan de
orde.

gevestigd in een andere lid-staat en die voornemens zijn om door middel
van het vestigen van een bijkantoor of door middel van het vrij verrichten
van diensten effectenbemiddeling of vermogensbeheer in Nederland aan
te bieden of te verrichten, in artikel 7, tweede lid, is voorzien in een
uitzondering op de vergunningplicht23. Ten aanzien van de effecten–
instellingen die voornemens zijn om door middel van het vestigen van
een bijkantoor in Nederland hun werkzaamheden als effectenbemiddelaar
of vermogensbeheerder uit te oefenen, is in artikel 7, tweede lid, onder i,
bepaald dat zij daarmee kunnen aanvangen zodra overeenkomstig
genoemd artikellid een kennisgeving aan de Minister van Financiën is
verstrekt en hij de ontvangst van die kennisgeving en de inhoud daarvan
aan de effecteninstelling heeft bekendgemaakt dan wel ertwee maanden
zijn verstreken vanaf het tijdstip waarop de Minister van Financiën die
kennisgeving heeft ontvangen. In onderdeel j van genoemd artikellid is in
een procedure voorzien indien de betrokken effecteninstelling
voornemens is om door middel van het vrij verrichten van diensten - dus
zonder bijkantoor - in Nederland haar werkzaamheden te verrichten. Bij
de uitoefening van de onderhavige werkzaamheden dienen de hier
bedoelde effecteninstellingen zich overigens wel te houden aan de bij en
krachtens algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 11, eerste
juncto zevende lid, te stellen regels.
2.6. Stelsel van vergunningen en toezicht
2.6.7. Algemeen
Alvorens in paragraaf 2.6.3 in te gaan op de in de richtlijn beleggings–
diensten neergelegde specifieke vergunningvereisten en toezichtsregels
en de tenuitvoerlegging daarvan via bij en krachtens de wet te stellen
regels, wordt hieronder ingegaan op de communautaire draagwijdte - het
toepassingsgebied - van de overeenkomstig de bepalingen van deze
richtlijn verleende vergunningen en van het toezicht op vergunning–
houders.
2.6.2. Draagwijdte van het toezicht
In artikel 3 van de richtlijn is bepaald dat elke lid-staat de toegang tot de
werkzaamheden van effecteninstellingen waarvoor zij de lid-staat van
herkomst is, afhankelijk stelt van een vergunning24. In artikel 14 van de
richtlijn is voorts bepaald dat de lid-staten van ontvangst er zorg voor
dragen dat effecteninstellingen die overeenkomstig de bepalingen van de
richtlijn van de bevoegde autoriteit van de lid-staat van herkomst een
vergunning hebben gekregen, de effectendiensten waarop die vergunning
betrekking heeft op hun grondgebied (het grondgebied dus van de
lid-staat van ontvangst) kunnen uitoefenen, zowel door middel van het
vestigen van een bijkantoor als door middel van het vrij verrichten van
diensten25. Omdat in artikel 8 van de richtlijn is bepaald dat het toezicht
op vergunninghouders berust bij de lid-staat van herkomst, krijgt de in
artikel 3 bedoelde vergunning een communautaire draagwijdte. Dit
ongeacht of de effecteninstelling op het grondgebied van een lid-staat van
ontvangst een bijkantoor heeft of daar diensten verricht. Daardoor wordt
ook aan het toezicht op vergunninghoudende effecteninstellingen een
communautaire draagwijdte toegekend26. Van belang is tenslotte dat in
artikel 22, eerste lid, van de richtlijn is bepaald dat de lid-staten de
bevoegde autoriteiten dienen aan te wijzen die de in de richtlijn
omschreven taken moeten vervullen. Die autoriteiten dienen krachtens het
tweede lid van artikel 22 ofwel openbare autoriteiten te zijn, ofwel
lichamen die zijn erkend bij wet of door overheidsinstanties die in de
nationale wetgeving daartoe uitdrukkelijk zijn gemachtigd.
De tenuitvoerlegging van deze bepalingen geeft aanleiding tot enkele
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aanpassingen in het stelsel van vergunningen en vrijstellingen voor leden
van erkende effectenbeurzen, voor effecteninstellingen die zijn gevestigd
in een andere lid-staat en die door middel van een bijkantoor in of vanuit
Nederland effectendiensten verrichten, alsmede voor kredietinstellingen
die ingevolge de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn geregistreerd27.
Daarnaast dient het wetsvoorstel te voorzien in een regeling jegens alle
binnen de reikwijdte van het wettelijke vergunningstelsel vallende
effecteninstellingen, die bewerkstelligt dat het toezicht zich uitstrekt tot
bijkantoren van die instellingen in andere lid-staten. Hieronder wordt
nader op deze aanpassingen ingegaan.
Vergunning voor leden van erkende beurzen
Met betrekking tot de ingevolge de Wet toezicht effectenverkeer
bestaande uitzonderingen en vrijstellingen voor leden van erkende
effectenbeurzen moet worden vastgesteld dat artikel 22 van de richtlijn
(betreffende de aanwijzing van de bevoegde autoriteit) niettoestaat om
de toelating tot (het lidmaatschap van) een erkende beurs door de
bevoegde marktautoriteiten van de betrokken beurs (de beurshouder dan
wel de organisatie als bedoeld in artikel 9 van het wetsvoorstel) gelijk te
stellen met het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van
de richtlijn. Voor leden van erkende effectenbeurzen, die ingevolge de
artikelen 8 en 12 van de Wet toezicht effectenverkeer zijn uitgezonderd van
het in die wet vervatte vergunningvereiste, is daarom thans in artikel 9
van het wetsvoorstel een formele regeling betreffende het verlenen van
een vergunning neergelegd. Onder verwijzing naar paragraaf 1.5, waarin
dit regime reeds is toegelicht, wordt opgemerkt dat met deze voor
beursleden afwijkende regeling wordt bewerkstelligd dat de vigerende
toezichtsstructuur in Nederland, waarbij het toezicht op de beursleden
primair een zaak is van de beurzen zelf, in stand kan worden gehouden.
Materieel impliceert de procedure ingevolge artikel 9 van het wetsvoorstel
dat de feitelijke beoordeling van de vergunningaanvraag - in casu de
aanvraag om toegelaten te worden tot het lidmaatschap van de desbetref–
fende beurs - aan zelfregulering onderhevig blijft. Dit laat overigens
onverlet dat de toezichthouder op grond van het onderhavige
wetsvoorstel een verleende vergunning ook kan intrekken. De omstandig–
heden waaronder dat mogelijk is, zijn opgenomen in artikel 19 van het
wetsvoorstel. Deze bevoegdheid strekt zich derhalve, conform de richtlijn
beleggingsdiensten, uit tot de beursleden. In dit kader wordt tenslotte
opgemerkt dat in het nieuwe eerste lid van artikel 27 van het wetsvoorstel
is voorzien in een bepaling krachtens welke de erkende effectenbeurzen
gehouden zijn om de regels voor hun beurshandelaren en voor de ter
beurze genoteerde instellingen in overeenstemming te doen zijn met
richtlijnen inzake het effectenverkeer van de Raad van de Europese Unie
dan wel van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
gezamenlijk. Daarmee wordt bewerkstelligd dat de beurzen zelf uitvoering
geven aan de voor hen relevante communautaire regelgeving en dat de
beursleden zijn onderworpen aan een (eigen beurs)regime dat gelijk–
waardig is aan het regime voor effecteninstellingen, niet zijnde beurs–
leden, die ingevolge artikel 7 van het wetsvoorstel over een vergunning
dienen te beschikken. Het toezicht op een goede uitvoering berust bij de
Minister van Financiën. Wijzigingen in de beursreglementen (ter
uitvoering van EU-richtlijnen) dienen dan ookter beoordeling aan hem te
worden voorgelegd.

27

verwezen wordt naar de opmerkingen
terzake in paragraaf 1.5.

Draagwijdte van het toezicht jegens vergunninghouders
De artikelen 8 (toezicht door de lid-staat van herkomst) en 14 (weder–
zijdse erkenning van vergunning– en toezichtsstelsels) van de richtlijn
beleggingsdiensten hebben tot gevolg dat het in het wetsvoorstel
neergelegde kader van vergunningen (artikelen 7 tot en met 9) en van
toezicht op vergunninghouders (artikel 11) zich dient uitte strekken tot het
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verrichten van effectendiensten door effecteninstellingen (waarvan
Nederland de lid-staat van herkomst is) op het grondgebied van lid-staten
van ontvangst, al dan niet door middel van het vestigen van een
bijkantoor of door middel van het vrij verrichten van diensten. Aan de
communautaire draagwijdte van een verleende vergunning als bedoeld in
artikel 7, eerste lid, is, analoog aan de regeling in de Wet toezicht
kredietwezen 1992, invulling gegeven in de artikelen 13 tot en met 15 van
het wetsvoorstel. In de artikelen 13 en 14 is bepaald dat het een in
Nederland gevestigde effecteninstelling, die beschikt over een
vergunning, niet is toegestaan om het bedrijf van effecteninstelling in een
andere lid-staat uit te oefenen door middel van het vestigen van een
bijkantoor (artikel 13) of door middel van het vrij verrichten van diensten
zonder bijkantoor (artikel 14), dan nadat de Minister van Financiën (in casu
na overdracht de Stichting Toezicht Effectenverkeer) op verzoek van de
betrokken effecteninstelling terzake een mededeling heeft gedaan aan de
bevoegde autoriteit van de betrokken lid-staat. Daartoe dient de effecten–
instelling de Minister van Financiën schriftelijk in kennis te stellen van
haar voornemen om in een andere lid-staat werkzaamheden t-3 verrichten.
Dit dient te gebeuren onder opgave van de in het tweede lid van artikel 13
onderscheidenlijk 14 genoemde gegevens, waaronder (in geval van een
bijkantoor in een andere lid-staat) een programma van werkzaamheden
waarin de voorgenomen werkzaamheden en de organisatiestructuur van
het bijkantoor zijn vermeld. In het geval van een bijkantoor wordt
bovengenoemde mededeling niet gegeven indien de Minister van
Financiën van oordeel is dat de effecteninstelling, gelet op de werkzaam–
heden van het bijkantoor, redelijkerwijs niet zal kunnen voldoen aan de
voor de betrokken effecteninstelling geldende eisen, bedoeld in artikel 11
(eisen voor vergunninghouders). Tevens kan een gegeven mededeling
worden ingetrokken indien de Minister van Financiën van oordeel is dat
de betrokken effecteninstelling redelijkerwijs niet langer aan laatstge–
noemde eisen kan voldoen. In artikel 15 van het wetsvoorstel is tenslotte
neergelegd welke procedure de Minister van Financiën volgt indien hij
door de bevoegde autoriteit van een andere lid-staat in kennis wordt
gesteld van het feit dat een in Nederland gevestigde effecteninstelling de
op haar van toepassing zijnde regels in de lid-staat van ontvangst niet of
niet volledig naleeft. Verwezen wordt naar de toelichting op de desbetref–
fende artikelen.
2.6.3. Vergunningvereisten
De vergunningvereisten zijn opgenomen in de artikelen 3 en 4 van de
richtlijn. Het merendeel daarvan betreft voorschriften die reeds zijn
neergelegd in de bij en krachtens de Wet toezicht effectenverkeer gestelde
regels. Voor zover hieronder wordt gewezen op bepalingen die reeds van
toepassing zijn ingevolge het op de Wet toezicht effectenverkeer
gebaseerde Besluit toezicht effectenverkeer, wordt benadrukt dat die
regels zoveel mogelijk ongewijzigd zullen worden overgenomen in de bij
en krachtens algemene maatregel van bestuur op grond van de artikelen
7, vierde lid, en 11, eerste lid, van het wetsvoorstel te stellen regels.
Hieronder worden deze vereisten beknopt toegelicht en wordt ingegaan
op de benodigde maatregelen voor de tenuitvoerlegging daarvan.
Ten principale wordt echter aangetekend dat in artikel 11, derde lid, is
bepaald dat effecteninstellingen die lid zijn van een erkende effecten–
beurs, in afwijking van het eerste lid van dat artikel, gehouden zijn de voor
hen geldende beursregels na te leven. Daarmee wordt - analoog aan
artikel 9 - invulling gegeven aan de zelfregulerende status van de erkende
effectenbeurzen. Via het toezicht op de effectenbeurzen (verwezen wordt
naar het erkenningsregime dat is neergelegd in hoofdstuk VI van het
wetsvoorstel) en artikel 27 (betreffende het vereiste voor de beurzen om
hun regels in overeenstemming te doen zijn met de desbetreffende
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EU-richtlijnen) wordt de afstemming van de beursregels met die welke
ingevolge artikel 11, eerste lid, van toepassing zullen zijn op vergunning–
houders, niet zijnde beursleden, gewaarborgd.
a. De betrouwbaarheid en de deskundigheid van de personen die het
bedrijf van de effecteninstelling feitelijk leiden
Dit vereiste, dat is neergelegd in artikel 3, derde lid, van de richtlijn, is
reeds opgenomen in artikel 9 van het Besluittoezicht effectenverkeer. Via
artikel 7, vierde lid, aanhef en onder a, zal in een overeenkomstige
regeling worden voorzien.
b. Het aanvangskapitaal van effecteninstellingen
Ingevolge artikel 3, derde lid, van de richtlijn dient een effecteninstelling
ten aanzien van het aanvangskapitaal te voldoen aan de richtlijn kapitaal–
toereikendheid.
Eisen ter zake van het aanvangskapitaal van effecteninstellingen zijn
reeds neergelegd in de bij en krachtens artikel 11 van het Besluit toezicht
effectenverkeer gestelde regels. De nadere regels van de Stichting
Toezicht Effectenverkeer28 behoeven wel aanpassing met het oog op de in
de richtlijn kapitaaltoereikendheid opgenomen definitie van het begrip
aanvangskapitaal en de hoogte van de in die richtlijn neergelegde
bedragen. Via artikel 7, vierde lid, aanhef en onder b, zal in een regeling
terzake worden voorzien.
c. Programma van werkzaamheden
Ingevolge artikel 3, vierde lid, van de richtlijn dient bij de aanvraag van
een vergunning een programma van werkzaamheden te worden
overgelegd. Daarin moeten met name de aard van de beoogde verrich–
tingen aismede de organisatiestructuur van de effecteninstelling zijn
vermeld.
Artikel 16 van het Besluit toezicht effectenverkeer geeft reeds uitvoering
aan dit vereiste. Via artikel 7, vierde lid, aanhef en onder c, zal in een
overeenkomstige regeling terzake worden voorzien.

28

Nadere Regeling toezicht effectenverkeer
(Stcrt. 93).
In artikel 1, onder 10, van de richtlijn wordt
het begrip gekwalificeerde deelneming als
volgt gedefinieerd: het rechtstreeks of
middelhjk bezitten van een deelneming in een
effecteninstelling van tenminste 10% van het
kapitaal of van de stemrechten, dan wel van
een deelneming die de mogelijkheid inhoudt
een invloed van betekenis uit te oefenen op de
bedrijfsvoering van de effecteninstelling
waarin wordt deelgenomen.
29

d. De geschiktheid van houders van gekwalificeerde deelnemingen in
effecteninstellingen
Artikel 4 van de richtlijn vereist dat de bevoegde autoriteiten de
geschiktheid van houders van gekwalificeerde deelnemingen beoorde–
len29. De achtergrond hiervan is de noodzaak om een gezonde en
prudente bedrijfsvoering van de effecteninstelling te garanderen.
Artikel 10 van het Besluit toezicht effectenverkeer bevat reeds dergelijke
regels. In dat artikel is namelijk bepaald dat de houder van een gekwalifi–
ceerde deelneming naar het oordeel van de toezichthouder op grond van
die deelneming geen ongewenste invloed mag hebben of kunnen hebben
op de gezonde en prudente bedrijfsvoering van de betrokken effecten–
instelling. Overeenkomstig de bepalingen terzake in de richtlijn is de
beoordeling daarvan tweeledig. Ten eerste ziet deze op de eventuele
onderlinge financiële relaties tussen de houder van de gekwalificeerde
deelneming en de effecteninstelling, de kapitalisatie van de houder van de
gekwalificeerde deelneming ten opzichte van de kapitalisatie van zijn
deelnemingen en de bijzondere risico's waaraan de houder op grond van
zijn activiteiten is onderworpen. Criterium hierbij is de mogelijke invloed
van de houder van de gekwalificeerde deelneming op de financiële
soliditeit van de effecteninstelling. Ten tweede ziet de beoordeling op de
betrouwbaarheid en de deskundigheid van de houder van de gekwalifi–
ceerde deelneming, indien deze op grond van zijn deelneming daadwer–
kelijk invloed kan hebben op de bedrijfsvoering van de effecteninstelling.
Bezwaar van die regeling is echter dat zij exclusief geldt jegens de
betrokken effecteninstelling, terwijl in de richtlijn beleggingsdiensten
bepalingen zijn neergelegd die gelden jegens de houders van een
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gekwalificeerde deelneming zelf (zie hiervoor tevens paragraaf 2.6.4,
onder b). Voorts bevat de richtlijn kapitaaltoereikendheid op het gebied
van het toezicht op geconsolideerde basis bepalingen die mede
betrekking hebben op de houders van gekwaiificeerde deelnemingen die
op grond van die deelnemingen moederonderneming zijn van een
vergunningplichtige effecteninstelling (zie hiervoor tevens de toelichting
in afdeling 3). Geconcludeerd is dat die bepalingen een wettelijke
grondslag behoeven. Verwezen wordt tevens naar de toelichting op de
artikelen 16 en 17 ter zake van het in die artikelen neergelegde verklaring
van geen bezwaar-regime. Overigens wordt separaat daarvan de
geschiktheid van de houders van gekwalificeerde deelnemingen in een
effecteninstelling in de algemene maatregel van bestuur op grond van
artikel 7, vierde lid, aanhef en onder a, genoemd als vergunningvereiste
voor de betrokken effecteninstelling.
e. Plaats van vestiging van het hoofdkantoor
In artikel 3, tweede lid, van de richtlijn beleggingsdiensten is bepaald
dat het hoofdkantoor van een effecteninstelling zich dient te bevinden in
de lid-staat waar deze instelling is gevestigd. Reden van dit vereiste is te
bewerkstelligen dat de uitoefening van toezicht daadwerkelijk mogelijk is
en in dat kader te voorkomen dat effecteninstellingen zich uit toezichts–
overwegingen (in casu het ontwijken van toezichtsregels) vestigen in
andere staten dan die waarin zij feitelijk hun (hoofd)werkzaamheden
verrichten. Voor kredietinstellingen is een overeenkomstige bepaling
opgenomen in de overwegingen van de tweede coördinatierichtlijn
banken.
De bij en krachtens de Wet toezicht effectenverkeer gestelde regels voor
effecteninstellingen voorzien niet in een dergelijke bepaling. Invoering
daarvan zal plaatsvinden via de bij of krachtens algemene maatrege! van
bestuur op grond van de artikelen 7, vierde lid, aanhef en onder c, en 11,
eerste lid, aanhef en onder c, te stellen regels. Daartoe is in deze artikel–
onderdelen de zinsnede «vestiging van het hoofdkantoor» opgenomen.
f. Tweehoofdige leiding
In artikel 3, derde lid, van de richtlijn beleggingsdiensten is bepaald dat
het principe van de tweehoofdige leiding moet worden toegepast, zij het
dat in die bepaling de mogelijkheid van een uitzondering op dat vereiste is
voorzien voor rechtspersonen met één eigenaar en voor natuurlijke
personen, mits een passend mechanisme een gelijkwaardig resultaat
garandeert. Met name gaat het hier om maatregelen ter bescherming van
de beleggers in geval van beëindiging van de activiteiten van de onder–
neming ten gevolge van het overlijden van de eigenaar, van
onbekwaamheid of van andere, vergelijkbare omstandigheden.
In het Besluit toezicht effectenverkeer zijn reeds voor vergunning–
houders regels gesteld die, in het kader van een gezonde en prudente
bedrijfsvoering, betrekking hebben op de interne controle en de
continuïteit van de effecteninstelling en is ter zake van de behandeling van
vergunningaanvragen voorzien in de mogelijkheid dat de toezichthouder
gegevens en bescheiden vraagt teneinde te kunnen nagaan of de
vergunningaanvrager zal kunnen voldoen aan de vereisten voor de
vergunninghouders (met inbegrip van bovenbedoelde vereisten). In artikel
28 van de nadere regels van de Stichting Toezicht Effectenverkeer is
terzake ook in een voorschrift voorzien. Omdat de richtlijn de hier
bedoelde vereisten echter expliciet stelt in het kader van de vergunning–
aanvraag, zal de huidige regeling via de bij en krachtens algemene
maatregel van bestuur op basis van artikel 7, vierde lid, aanhef en onder c,
te stellen regels zodanig worden aangepast dat die vereisten onderdeel
zullen zijn van de beoordeling van de vergunningaanvraag.
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g. Overige vergunningvereisten
Naast de hierboven genoemde vereisten zijn in de huidige regelgeving
ook reeds enkele voorschriften opgenomen als bedoeld in artikel 10 van
de richtlijn beleggingsdiensten (betreffende de prudentiële regels die bij
voortduring door de effecteninstellingen waaraan een vergunning is
verleend, moeten worden nageleefd). Deze regels, die ook zullen worden
toegepast via de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur op
grond van artikel 11, eerste lid, te stellen regels, komen in paragraaf 2.6.4
aan de orde.
2.6.4. Toezichtsregels
De regels die effecteninstellingen waaraan een vergunning is verleend
moeten naleven, zijn neergelegd in de artikelen 8 tot en met 13 van de
richtlijn beleggingsdiensten. Hieronder wordt per artikel ingegaan op de
desbetreffende bepaling en op de invoering daarvan in de bij en krachtens
het wetsvoorstel te stellen regels. Voor zover wordt geconstateerd dat de
huidige regeling bij en krachtens het Besluit toezicht effectenverkeer reeds
voorziet in de toepassing van de door de richtlijn beleggingsdiensten
vereiste regels, zullen die regels - zoveel mogelijk op overeenkomstige
wijze– worden uitgevoerd bij en krachtens algemene maatregel van
bestuur op grond van artikel 11, eerste lid30.
a. Toepasselijkheid van vergunningvereisten
Artikel 8 van de richtlijn bepaalt dat effecteninstellingen waaraan
overeenkomstig de richtlijn een vergunning is verleend, zich dienen te
houden aan de vergunningvoorwaarden betreffende de betrouwbaarheid
en deskundigheid, het aanvangskapitaal en de tweehoofdige leiding (de
vereisten van artikel 3, derde lid, van de richtlijn) en dat zij dienen te
voldoen aan de kapitaalvereisten van de richtlijn kapitaaltoereikendheid.
In het Besluit toezicht effectenverkeer is hierover reeds bepaald dat
vergunninghouders moeten blijven voldoen aan de vergunningvereisten
(artikel 17) en dienen te voldoen aan de ingevolge de artikelen 11
(aanvangskapitaal) en 12 (kapitaal ter dekking van risico's) gestelde regels.
Voor zover nodig zullen deze regels worden aangepastter uitvoering van
de bepalingen van de richtlijn kapitaaltoereikendheid.

30
In artikel 11, zevende lid, zijn de regels
waaraan vergunninghouderszich moeten
houden ook van toepassing verklaard op de
krediet– en financiële instellingen en op de in
een andere lidstaat gevestigde effecten–
instellingen die zijn uitgezonderd van de
vergunningplicht.
31
De onderhavige bepalingen zijn krachtens
artikel 2, eerste lid, van de richtlijn ook van
toepassing op kredietinstellingen. Ingevolge
de Wet toezicht kredietwezen 1992 is echter
reeds voorzien in regels op de door artikel 10
van de richtlijn beleggingsdiensten bestreken
gebieden. Dit met uitzondering van de regels
met betrekking tot de structurering (zie ook de
opmerkingen hieronder). Van de ingevolge de
Wet toezicht effectenverkeer 1995 te stellen
regels ter uitvoering van artikel 10 van de
richtlijn zullen derhalve slechts de regels met
betrekking tot de structurering tevens op
kredietinstellingen van toepassmg zijn, althans
voor zover terzake geen regels zijn gesteld
door De Nederlandsche Bank N.V.

b. Regels voor houders van gekwalificeerde deelnemingen
Artikel 9 van de richtlijn bevat bepalingen die ertoe strekken dat iedere
persoon die het voornemen heeft om een gekwalificeerde deelneming in
een effecteninstelling te verwerven of die het voornemen heeft om de
omvang van zijn deelneming zodanig te vergroten dat het aantal door
hem gehouden stemrechten of aandelen de grens van 20, 33 of 50 procent
bereikt of overschrijdt of dat de effecteninstelling zijn dochteronder–
neming wordt, onderworpen wordt aan de in artikel 4 van de richtlijn
neergelegde beoordeling. Tevens bevat het eerstgenoemde artikel
voorschriften voor het geval bestaande deelnemingen worden
verminderd beneden de genoemde niveaus. In het wetsvoorstel zijn deze
bepalingen ten uitvoer gelegd overeenkomstig de regels terzake in de Wet
toezicht kredietwezen 1992. Verwezen wordt naar de toelichting op artikel
16.
c. Toezichtsregels inzake inrichting en bedrijfsvoering
In artikel 10 van de richtlijn worden eisen gesteld inzake de prudentiële
regels die de lid-staten van herkomst dienen te stellen en die krachtens
het eerste lid van dit artikel bij voortduring door de betrokken effecten–
instellingen moeten worden nageleefd31. De bepalingen hebben
betrekking op de volgende gebieden.
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Administratie en interne controle
Artikel 10, eerste gedachtenstreepje, van de richtlijn bevat regels met
betrekking tot de administratieve en boekhoudkundige organisatie en de
interne controleprocedures.
Het Besluit toezicht effectenverkeer bevat hiervoor reeds regels. In
artikel 15 van dit besluit is bepaald dat een effecteninstelling dient te
beschikken over een goede administratieve organisatie met het oog op
een goede uitoefening van de voorgenomen werkzaamheden en een
registratie van de verrichte diensten op een zodanige wijze dat de
toezichthouder in staat is om na te gaan of de regels inzake de bedrijfs–
voering en de financiële waarborgen worden nageleefd. Voorts zijn de
effecteninstellingen krachtens de regels, door de Stichting Toezicht
Effectenverkeer op grond van artikel 20, onder f, van het Besluit toezicht
effectenverkeer gesteld, onderworpen aan voorschriften met betrekking
tot de interne organisatie en controlemechanismen ten behoeve van de
naleving van de regels die op de betrokken effecteninstellingen van
toepassing zijn en ter bevordering van de continuïteit van de bedrijfs–
voering van die instellingen. Aanpassing van de regelgeving is op dit punt
derhalve niet nodig.
Vermogensscheiding
In artikel 10, tweede en derde gedachtenstreepje, van de richtlijn zijn
eisen gesteld met betrekking tot de scheiding van gelden en effecten van
beleggers van de rechten van de effecteninstellingen, met als doel de
eigendomsrechten en andere soortgelijke rechten van de beleggerste
beschermen.
Het Besluit toezicht effectenverkeer bevat hiervoor reeds regels. In
artikel 14, eerste lid, van dit besluit is namelijk bepaald dat een effecten–
instelling met betrekking tot de effecten en gelden van cliënten regelingen
getroffen dient te hebben om de rechten van die cliënten te beschermen.
In het tweede lid van dit artikel is bepaald dat de toezichthouder nadere
regels daaromtrent kan stellen. Hieraan is door de Stichting Toezicht
Effectenverkeer gevolg gegeven. Aanpassing van de regelgeving is op dit
punt derhalve niet nodig.
Registratie van transactiegegevens
Artikel 10, vierde gedachtenstreepje, van de richtlijn schrijft voor dat
sprake dient te zijn van een goede registratie van de uitgevoerde
transacties, zodat de bevoegde autoriteit in staat wordt gesteld om na te
gaan of de regels worden nageleefd.
De bij en krachtens artikel 15 van het Besluittoezicht effectenverkeer
gestelde regels geven reeds uitvoering aan deze richtlijnverplichting.
Aanpassing van de regelgeving is derhalve niet nodig.
Structurering van de effecteninstelling
Het vijfde en laatste gedachtenstreepje van artikel 10 schrijft tenslotte
voor dat sprake dient te zijn van een zodanige structurering en organisatie
van een effecteninstelling dat belangenconflicten tussen hetzij de
effecteninstelling en haar cliënten, hetzij tussen haar cliënten onderling,
zoveel mogelijk worden vermeden. In deze bepaling is voorts verwoord
dat de bij de oprichting van een bijkantoor in de lid-staat van ontvangst
gevolgde wijze van organisatie niet mag indruisen tegen de door de
lid-staat van ontvangst inzake belangenconflicten voorgeschreven
gedragsregels. Daarmee wordt onderkend dat de op grond van artikel 11
van de richtlijn te stellen gedragsregels tot op zekere hoogte comple–
mentair zijn ten opzichte van de regels inzake structurering van de
instelling ter voorkoming van belangenconflicten.
De bij en krachtens artikel 13 van het Besluit toezicht effectenverkeer
gestelde regels geven reeds uitvoering aan deze bepaling in de richtlijn.
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d. Gedragsregels
Artikel 11 van de richtlijn bepaalt dat de lid-staten gedragsregels dienen
te stellen die minimaal uitvoering geven aan de in dit artikel beschreven
beginselen. Het betreft een aantal normen die betrekking hebben op de
bedrijfsvoering en de gedragingen van effecteninstellingen jegens hun
cliënten.
De bij en krachtens artikel 20 van het Besluittoezicht effectenverkeer
gestelde regels geven reeds uitvoering aan artikel 11 van de richtlijn.
e. Garantiestelsels
Artikel 12 van de richtlijn bepaalt dat effecteninstellingen verplicht zijn
aan potentiële cliënten mee te delen welk garantiefonds of andere
gelijkwaardige bescherming met betrekking tot voorgenomen transacties
van toepassing is en welke dekking wordt geboden, dan wel dat van een
dergelijke bescherming geen sprake is. Deze bepaling loopt vooruit op
toekomstige communautaire regels met betrekking tot de harmonisatie
van garantiestelsels.
In Nederland is geen sprake van een wettelijke regeling ten aanzien van
dergelijke garantiestelsels. Wel is sprake van privaatrechtelijke regelingen.
Zo voorziet de reglementering van de Vereniging voor de Effectenhandel
in een garantieregeling via het zogeheten omslagfonds. Deze garantie–
regeling ziet echter op de afwikkeling van effectentransacties die via de
effectenclearing van de Amsterdamse Effectenbeurs worden afgewikkeld
en derhalve niet op vorderingen van beleggers op effecteninstellingen die
lid zijn van de Vereniging voor de Effectenhandel.
De in de richtlijn neergelegde kennisgevingsverplichting zal via de bij en
krachtens algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 11, eerste
lid, van het wetsvoorstel te stellen regels ten uitvoer worden gelegd.
f. Transacties op gereglementeerde markten
Naast bovengenoemde regels bevat de richtlijn beleggingsdiensten
bepalingen jegens effecteninstellingen die betrekking hebben op de
omstandigheden waarondertransacties op een gereglementeerde markt
moeten worden afgewikkeld, alsmede bepalingen die betrekking hebben
op het ter beschikking van de toezichthouder stellen en het openbaar
maken voor beleggers van gegevens inzake transacties in effecten die
worden verhandeld op een gereglementeerde markt. Deze bepalingen
worden toegelicht in de volgende paragraaf.
2.7. Regels voor gereglementeerde markten
De bepalingen in de richtlijn beleggingsdiensten die betrekking hebben
op gereglementeerde markten zien ten eerste op de omstandigheden
waaronder lid-staten kunnen bepalen dat transacties via een gereglemen–
teerde markt moeten worden afgewikkeld. In dat kader is in de richtlijn
tevens een definitie van het begrip gereglementeerde markt opgenomen.
Ten tweede hebben deze bepalingen betrekking op de voorwaarden
waaronder effecteninstellingen en kredietinstellingen toegang tot het
lidmaatschap van die markten moeten kunnen verkrijgen. Tenslotte zien
de bepalingen op de melding van transactiegegevens en de transparantie
van de prijsvorming op de gereglementeerde markten.
Benadrukt wordt dat bovengenoemde bepalingen niet een vergunning–
en toezichtsstelsel voor effectenbeurzen beogen, en evenmin beogen in te
grijpen in de aard van de marktorganisatie. De richtlijn laat het derhalve
aan de lid-staten over om te bepalen of een markt moet worden aange–
merkt als een effectenbeurs of een gereglementeerde markt in termen van
de richtlijn.
Mede tegen de achtergrond van de ruime omschrijving van het begrip
effectenbeurs in artikel 1, onder e, van het wetsvoorstel en de (aanvul–
lende) bepalingen in de richtlijn beleggingsdiensten ter zake van
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Richtlijn nr. 79/279/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 5 maart 1979
tot coördinatie van de voorwaarden voor de
toelating van effecten tot de officiéle notering
aan een effectenbeurs (PbEG L 66), richtlijn nr.
80/390/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 17 maart 1980 tot
coórdinatie van de eisen gesteld aan
deopstelling van, het toezicht op en de
verspreiding van het prospectus dat gepubli–
deerd moet worden voor de toelating van
effecten tot de officiële notering aan een
effectenbeurs (PbEG L 100) en richtlijn nr.
82/121/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 15 februari 1982
betreffende de periodieke informatiever–
strekking door vennootschappen waarvan de
aandelen tot de officiele notering aan een
effectenbeurs zijn toegelaten (PbEG L 48).

gereglementeerde markten, is echter wei vastgesteld dat het in artikel 22
opgenomen erkenningsregime voor effectenbeurzen aanvulling behoeft
met een mogelijkheid tot het verlenen van een ontheffing van de
erkenningsplicht (zie hiervoor artikel 25 van het wetsvoorstel). Het is
immers niet uitgesloten dat zich (nieuwe) vormen van marktordening
voordoen in Nederland, die binnen de ruime omschrijving van het begrip
effectenbeurs vallen, maar waarvan de marktordening tevens van een
zodanige aard is dat de bepalingen van de richtlijn beleggingsdiensten en
van de vigerende voor de effectenbeurzen geldende richtlijnen32 de
normale marktwerking - mede tegen de achtergrond van buitenlandse
regelgeving op het onderhavige gebied - onaanvaardbaar zouden
belemmeren. De behoefte aan een ontheffingsmogelijkheid is voorts
versterkt als gevolg van de voortschrijdende internationalisering van het
effectenverkeer, waarbij effectenbeurzen in toenemende mate buiten hun
oorspronkelijke thuismarkt (beurs)activiteiten ontwikkelen. Ook in
Nederland komen dergelijke activiteiten van buitenlandse beurzen thans
tot ontwikkeling. Door ondergetekende is terzake onderkend dat die
buitenlandse effectenbeurzen enerzijds op non-discriminatoire
voorwaarden onderworpen dienen te zijn aan het in de wet neergelegde
regime jegens effectenbeurzen, doch dat anderszins evenwel moet
worden vastgesteld dat het niet opportuun is dat zonder de mogelijkheid
van bijkomende voorwaarden aan deze beurzen de bijzondere status
wordt toegekend welke geldt voor de erkende Nederlandse beurzen als
zelfregulerende autoriteit. Het betreft hier de bijzondere status die in de
Wet toezicht effectenverkeer tot uitdrukking komt in de uitzondering voor
de leden van die beurzen van de in die wet neergelegde vergunningplicht,
en in het onderhavige wetsvoorstel in onder andere artikel 9 inzake het
vergunningstelsel voor beursleden en in het primaat van de beurzen ter
zake van de regels voor beursleden die beschikken over een vergunning
(artikel 11, derde lid) en voor de houders van gekwalificeerde deelne–
mingen in effecteninstellingen (onder meer artikel 16, vijfde lid). Het is om
deze redenen dat aan de erkenning, bedoeld in artikel 22, als preliminaire
eis wordt gesteld dat de houder van de beurs in Nederland moet zijn
gevestigd. Ten aanzien van een buitenlandse beurs mag er immers niet
van worden uitgegaan dat het toezichtsregime in de staat van herkomst
aan de betrokken beurs een vergelijkbare zelfregulerende status toekent.
Aan buitenlandse beurzen kan echter wel worden toegestaan in
Nederland activiteiten te ontplooien. Het middel daartoe is de ontheffing,
bedoeld in artikel 25. Daarmee is derhalve sprake van een additionele
grond voor een ontheffingsmogelijkheid van het in artikel 22 van het
wetsvoorstel opgenomen erkenningsregime. Benadrukt wordt hierbij dat
de ontheffing er niet toe mag leiden dat buitenlandse beurzen in verge–
lijking tot de Nederlandse beurzen aan een ontoereikende vorm van
regulering worden onderworpen. Voor vergelijkbare beurzen moeten
vergelijkbare regels gelden. De aan een ontheffing te stellen beperkingen
of te verbinden voorschriften dienen terzake te voorzien in de noodzake–
lijke waarborgen. Onder deze waarborgen vallen in ieder geval de eisen
dat de buitenlandse beurs in het land van herkomst aan effectief toezicht
is onderworpen en dat de beurs en de toezichthouder in voldoende mate
informatie kunnen uitwisselen met de Nederlandse toezichthouder.
Overigens worden onder de toepassing van de huidige Wet toezicht
effectenverkeer activiteiten van buitenlandse beurzen op de Nederlandse
markt totdat de onderhavige wet in werking treedt toegestaan indien de
betrokken beurzen de nodige waarborgen bieden met het oog op de
doelstellingen van de wet (een adequate functionering van de effecten–
markten en de positie van de beleggers op die markten), waaronder een
adequaat toezicht in de staten waarin zij zijn gevestigd, dan wel wanneer
deze doelstellingen niet in het geding zijn.
Het voorziene ontheffingbeleid laat overigens onverlet dat via de aan
een ontheffing te verbinden voorschriften in het specifieke geval kan
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worden bewerkstelligd dat de in de richtlijn beleggingsdiensten neerge–
legde bepalingen jegens gereglementeerde markten van toepassing
worden verklaard. De Minister van Financiën zal alsdan, overeenkomstig
artikel 16 van de richtlijn beleggingsdiensten, de andere lid-staten en de
Europese Commissie in kennis stellen van de markten die beschikken over
een ontheffing en die - naast de erkende effectenbeurzen - kunnen
worden aangemerkt als gereglementeerde markt in de zin van de richtlijn.
Hieronder worden meergenoemde richtlijnbepalingen inzake de geregle–
menteerde markten nadertoegelicht. De tenuitvoerlegging van die
bepalingen zal - met uitzondering van het concentratiebeginsel (zie
hieronder) - materieel geschieden door aanpassing door de erkende
effectenbeurzen van hun (beurs)regels. Een formele (bekrachtiging van
die) regeling kan worden bewerkstelligd via een ministeriële regeling op
grond van artikel 27, tweede lid, krachtens welke de Minister van
Financiën voorschriften kan geven aan de houder van een effectenbeurs
ter uitvoering van communautaire richtlijnen inzake het effectenverkeer.
Het streven is erop gericht om een dergelijke ministeriële regeling, die ziet
op de richtlijn beleggingsdiensten en de richtlijn kapitaaltoereikendheid
alsmede op de overige reeds eerder vastgestelde EU-richtlijnen inzake het
effectenverkeer, gelijktijdig met het onderhavige wetsvoorstel in werking
te doen treden. Dit betekent dat de thans erkende effectenbeurzen uiterüjk
op dat tijdstip hun eigen regels aan die richtlijnen moeten hebben
aangepast.

33

Artikel 16 van de richtlijn beleggings–
diensten schrijft voor dat elke lid-staat, met
het oog op de wederzijdse erkenning en de
toepassmg van deze richtlijn, een lijst opstelt
van de gereglementeerde markten waarvan hij
de lid-staat van herkomst is en die aan zijn
regelgeving voldoen.

a. Concentratiebeginsel/kenmerken van gereglementeerde markten
In artikel 14, derde lid, van de richtlijn beleggingsdiensten is bepaald dat
een lid-staat onder bepaalde omstandigheden mag voorschrijven (het
betreft hier dus een lid-staat-optie) dat effectentransacties moeten worden
afgewikkeld op een door de bevoegde autoriteiten als zodanig erkende
gereglementeerde markt33. Die omstandigheden houden in dat:
- de belegger voor wie de transactie wordt verricht zich bevindt in de
betrokken lid-staat;
- de betrokken effecteninstelling of kredietinstelling de effecten–
transactie hetzij via een vestiging in die lid-staat, hetzij in het kader van
het vrij verrichten van diensten in die lid-staat verricht;
- de transactie betrekking heeft op een instrument dat op een geregle–
menteerde markt in die lid-staat wordt verhandeld.
De overweging voor dit concentratiebeginsel is dat transacties die
buiten de gereglementeerde markten om geschieden, niet onderhevig
zouden zijn aan enige regelmatige controle. Voorts is terzake geen sprake
van transparantie in prijsvorming en (derhalve) geen garantie dat
beleggers gelijk worden behandeld noch dat effecteninstellingen niet de
markt manipuleren.
Nederland zal echter geen uitvoering geven aan deze lid-staatoptie. De
overweging die hieraan ten grondslag ligt is dat toepassing van het
concentratiebeginsel ertoe zou leiden dat de vrije concurrentie tussen de
erkende effectenbeurzen enerzijds en de markten daarbuiten anderzijds te
zeer zou kunnen worden belemmerd, hetgeen niet bevorderlijk is voor een
efficiënte marktwerking. Onderkend wordt dat in dit verband sprake is van
een afweging van het belang van de bescherming van de beleggers
tegenover het belang van een efficiënte marktwerking. Naar het oordeel
van ondergetekende is de efficiënte marktwerking gebaat bij vrijheid voor
de beleggers om zelf te bepalen of een transactie op een gereglemen–
teerde markt of daarbuiten tot stand komt en wordt afgewikkeld. In de
bestaande wetgeving is dezelfde afweging gemaakt. Dit laat uiteraard de
vrijheid van de erkende effectenbeurzen onverlet om in hun eigen
reglementering jegens hun leden beperkingen op te leggen met
betrekking tot transacties in ter beurze genoteerde effecten die buiten de
door de betrokken beurzen geordende markten tot stand kunnen worden
gebracht.
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b. Toegang tot gereglementeerde markten
In artikel 15 van de richtlijn beleggingsdiensten is bepaald dat de
lid-staten van ontvangst er zorg voor dienen te dragen dat effecten–
instellingen en kredietinstelüngen - die van de bevoegde autoriteit van
hun lid-staat van herkomst overeenkomstig de communautaire regels een
vergunning hebben gekregen-een niet-discriminerende behandeling
wordt gegeven bij de toegang tot gereglementeerde markten. Het belang
van deze bepaling is met name gelegen in het feit dat sommige lid-staten
het onder a genoemde concentratiebeginsel zullen toepassen. Dat
impliceert dat de vrijheid van dienstverlening in die lid-staten op ernstige
wijze zou worden belemmerd indien de toegang tot de gereglementeerde
markten in die lid-staten zou zijn bemoeilijkt voor effecteninstellingen en
kredietinstellingen uit andere lid-staten. Omdat sommige lid-staten niet
toestaan dat kredietinstellingen lid worden van of toegang hebben tot een
gereglementeerde markt, anders dan via een gespecialiseerde dochteron–
derneming, is in dit kader in artikel 15, derde lid, van de richtlijn bepaald
dat kredietinstellingen rechtstreeks een dergelijk lidmaatschap kunnen
verkrijgen of toegang tot die markt hebben. Terzake is in de richtlijn
voorzien in een overgangsperiode tot en met 31 december 199634.
De onderhavige bepalingen zijn dwingend en zullen derhalve via de in
de aanhef van deze paragraaf beschreven procedure ten uitvoer worden
gelegd. Hierbij wordt overigens aangetekend dat de huidige reglementen
van de op grond van de Wet toezicht effectenverkeer erkende effecten–
beurzen op dit punt geen belemmeringen bevatten die strijd opleveren
met de richtlijn.

34

Spanje, Griekeniand en Portugai mogen

c. Rapportage transactiegegevens
Artikel 20 van de richtlijn beleggingsdiensten ziet op het bewaren en
melden van transactiegegevens door effecteninstellingen en krediet–
instellingen. Deze bepaling beoogt een adequaat toezicht op de naleving
van de regels mogelijk te maken. Bedoeld artikel schrijft voor dat
effecteninstellingen en kredietinstellingen de transactiegegevens bewaren
overeenkomstig de in dat artikel neergelegde bepalingen en dat de in het
artikel gespecificeerde transactiegegevens (met betrekking tot instru–
menten die op een gereglementeerde markt worden verhandeld) worden
gerapporteerd aan de bevoegde autoriteit van de lid-staat van herkomst.
Niet relevant hierbij is of deze transacties al dan niet op een gereglemen–
teerde markt plaatsvinden. In het genoemde artikel is bepaald dat die
melding binnen de kortst mogelijke tijd in het bezit van de bevoegde
autoriteit moet zijn. De termijn wordt door die autoriteit vastgesteld en
mag tot het einde van de volgende werkdag lopen, indien dit om
operationele of praktische redenen nodig is. Van belang is voorts dat het
derde lid van artikel 20 bepaalt dat de meldingen dienen te worden
verricht door de effecteninstelling of kredietinstelling zelf, via het systeem
dat wordt gehanteerd voor de afwikkeling van transacties of via de
autoriteiten van de betrokken effectenbeurs. Dit laatste biedt de
mogelijkheid de gegevens te laten samenkomen bij de marktautoriteiten
van de betrokken beurs (de desbetreffende houder van de effectenbeurs),
waar die gegevens direct ter inzage liggen van de bevoegde autoriteiten
op grond van de wet.
De invoering van deze regels zal geschieden via de in de aanhef van
deze paragraaf beschreven procedure op basis van artikel 27 van het
wetsvoorstel. Voor effecteninstellingen en kredietinstellingen die geen lid
zijn van de betrokken beurs, maar die wel handelen in effecten die op die
beurs worden verhandeld, geschiedt de invoering van deze regels via de
bij en krachtens de wet te stellen regels voor vergunninghouders op
grond van de wet (artikel 11, eerste juncto zevende lid). Terzake zal
worden bepaald dat alsdan de melding dient te geschieden aan de
marktautoriteit van de betrokken beurs.

deze periode verlengen tot 31 december 1999.
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d. Transparantieverplichtingen voor gereglementeerde markten
In artikel 21 van de richtlijn beleggingsdiensten is tenslotte bepaald dat
de bevoegde autoriteiten ten aanzien van de erkende gereglementeerde
markten zodanige maatregelen dienen te nemen dat beleggers te allen
tijde beschikken over de informatie die nodig is om de modaliteiten van
een door hen voorgenomen transactie te kunnen beoordelen en achteraf
de omstandigheden waaronder de uitvoering heeft plaatsgehad te kunnen
nagaan.
Aan deze bepaling wordt uitvoering gegeven op overeenkomstige wijze
als aan de bepalingen genoemd onder b en c van deze paragraaf.
2.8. Taakverdeling en samenwerking tussen toezichthouders
2.8.7. Algemeen
Met het oog op de communautaire draagwijdte van vergunningen en de
wederzijdse erkenning van toezicht zijn in de richtlijn beleggingsdiensten
bepalingen opgenomen met betrekking tot de taakverdeling tussen de
toezichthouders. Daarnaast zijn in de richtlijn notificatieprocedures
opgenomen. Dit is gedaan met het oog op de grensoverschrijdende
dienstverlening binnen de Europese Unie. Tenslotte zijn in de richtlijn
uitvoerige bepalingen met betrekking tot de samenwerking tussen de
betrokken toezichthouders opgenomen.
De noodzaak om te voorzien in garanties voor een goede samenwerking
houdt rechtstreeks verband met de bepalingen in de richtlijn inzake de
taakverdeling tussen de toezichthouders. De notificatieprocedures geven
in feite invulling aan de samenwerking tussen de toezichthouders. In
paragraaf 2.5.10 is in het kader van de toelichting op het beginsel dat het
toezicht berust bij de lid-staat van herkomst, reeds ingegaan op de
taakverdeling tussen de betrokken toezichthouders. Op onderdelen wordt
in de richtlijn echter van dit beginsel afgeweken. Aangezien die afwij–
kingen grote invloed hebben op de aard van de samenwerking, zal
hieronder ten behoeve van de toelichting op de samenwerkings–
bepalingen in de richtlijn en de tenuitvoerlegging daarvan via het
wetsvoorstel, kort worden stilgestaan bij de taakverdeling tussen de
toezichthouders.
2.8.2. Taakverdeling tussen toezichthouders
In artikel 3 van de richtlijn beleggir.gsdiensten is bepaald dat elke
lid-staat de toegang tot de werkzaamheden van effecteninstellingen
waarvoor hij de lid-staat van herkomst is, afhankelijk stelt van een
vergunning. In artikel 8 van de richtlijn is bepaald dat het prudentieel
toezicht berust bij de lid-staat van herkomst. In afwijking daarvan is echter
in artikel 10, vijfde gedachtenstreepje, inzake de structurering en
organisatie van de effecteninstelling voorzien in een gedeelde
bevoegdheid (zie paragraaf 2.6.4, onder c). Bepaald is namelijk dat de bij
de oprichting van een bijkantoor in een lid-staat van ontvangst gevolgde
wijze van organisatie niet mag indruisen tegen de door de lid-staat van
ontvangst inzake belangenconflicten voorgeschreven gedragsregels.
Tevens is in het tweede lid van artikel 11 van de richtlijn (gedragsregels)
bepaald dat de tenuitvoerlegging en het toezicht op de naleving van
gedragsregels - ook in het geval van grensoverschrijdende dienstver–
lening zonder bijkantoor in het desbetreffende gastland - onder de
bevoegdheid vallen van de lid-staat waar de dienst wordt verricht.
2.8.3. Notificatieprocedures
De artikelen 17 en 18 van de richtlijn beleggingsdiensten schrijven voor
welke notificatieprocedures gelden. In artikel 17 is de procedure
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neergelegd voor effecteninstellingen die op het grondgebied van een
andere lid-staat een bijkantoor willen vestigen. Artikel 18 ziet op effecten–
instellingen die voor de eerste maal door middel van het vrij verrichten
van diensten werkzaamheden op het grondgebied van een andere
lid-staat willen uitoefenen. De betrokken richtlijnbepalingen, die bij en
krachtens de artikelen 7, 8, 13 en 14 van het wetsvoorstel ten uitvoer
worden gelegd, betreffen de volgende procedureregels.
a. Dienstverlening door middel van het vestigen van een bijkantoor
Artikel 17, eerste lid, van de richtlijn bepaalt dat een effecteninstelling
die op het grondgebied van een andere lid-staat een bijkantoor wenst te
vestigen, de bevoegde autoriteit van de lid-staat van herkomst daarom–
trent in kennis dient te stellen, onder overlegging van de in het tweede lid
van dat artikel genoemde gegevens35. Overeenkomstig de bepalingen in
het derde lid van artikel 17 dient de betrokken lid-staat van herkomst
mededeling van deze gegevens te doen aan de bevoegde autoriteiten van
de lid-staat van ontvangst en de betrokken effecteninstelling daarvan in
kennis te stellen. Genoemd artikellid voorziet overigens in de mogelijkheid
het doen van een dergelijke mededeling te weigeren (bijvoorbeeld in het
geval de instelling, gelet op het betrokken project, niet beschikt over een
deugdelijke administratie), in welk geval de vestiging van het bijkantoor
niet kan plaatsvinden. Krachtens het vierde lid van artikel 17 beschikken
de bevoegde autoriteiten van de lid-staat van ontvangst over een termijn
van twee maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de
mededeling, om het toezicht op de betrokken effecteninstelling voor te
bereiden. In het vijfde lid van meergenoemd artikel is bepaald vanaf welk
tijdstip de betrokken effecteninstellingen met hun werkzaamheden mogen
aanvangen. Wijzigingen van de bij de inkennissteliing overgelegde
gegevens dienen overeenkomstig de in artikel 17 neergelegde procedure
te worden gemeld aan zowel de lid-staat van herkomst als de lid-staat van
ontvangst.
Voor in Nederland gevestigde effecteninstellingen is deze regeling in
het wetsvoorstel neergelegd in artikel 13, voor in een andere lid-staat
gevestigde effecteninstellingen in artikel 7, tweede lid, onder i.
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De lid-staten dienen regels te stellen op
grond waarvan de effecteninstelling de
bedoelde kennisgeving vergezeld doetgaan
van de volgende gegevens en bescheiden:
a. de lid-staat op het grondgebied waarvan zij
voornemens is een bijkantoor te vestigen;
b. een programma van werkzaamheden
waarin met name de aard van de voorge–
nomen activiteiten en de organisatiestructuur
van het bijkantoor worden vermeld;
c. het adres in de lid-staat van ontvangst waar
documenten kunnen worden opgevraagd;
d de namen van de bestuurders van het
bijkantoor.

b. Dienstverlening door middel van het vrij verrichten van diensten
Artikel 18, eerste lid, van de richtlijn bepaalt dat een effecteninstelling
die voor de eerste maal door middel van het vrij verrichten van diensten
haar werkzaamheden wil uitoefenen op het grondgebied van een andere
lid-staat, de bevoegde autoriteit van de lid-staat van herkomst daarom–
trent in kennis dient te stellen, onder overlegging van gegevens betref–
fende de lid-staat waarin zij voornemens is de werkzaamheden uit te
oefenen en een programma van werkzaamheden, waarin met name wordt
aangegeven welke diensten zij voornemens is te verrichten. Ook hier is
voorzien in een regeling krachtens welke de lid-staat van herkomst
(overeenkomstig de bepalingen in het tweede lid van artikel 18) de
lid-staat van ontvangst van de voorgenomen dienstverlening in kennis
stelt. De regeling voorziet echter niet in de mogelijkheid dat de betrokken
autoriteit van de lid-staat van herkomst weigert een dergelijke mededeling
te doen. Tevens is niet voorzien in een termijn gedurende welke de
betrokken autoriteit van de lid-staat van ontvangst zich kan voorbereiden
op het toezicht.
Voor in Nederland gevestigde effecteninstellingen is deze regeling in
het wetsvoorstel neergelegd in artikel 14, voor in een andere lid-staat
gevestigde effecteninstellingen in artikel 7, tweede lid, onder j.
2.8.4. Samenwerking tussen toezichthouders
Voor zover de bovengenoemde bepalingen en procedures betrekking
hebben op de samenwerking en de taakverdeling tussen de betrokken
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toezichthouders, zijn daarvoor in de artikelen 33 en 35 tot en met 39 regels
opgenomen die overeenkomen met de regels terzake in de Wet toezicht
kredietwezen 199236.
Artikel 35 geeft uitvoering aan artikel 23, derde lid, van de richtlijn
beleggingsdiensten. Daarin is met het oog op de wederzijdse erkenning
van vergunningen en de in de richtlijn voorgeschreven taakverdeling
tussen de toezichthouders, in algemene bewoordingen bepaald dat de
bevoegde autoriteiten van de lid-staten nauw dienen samen te werken
teneinde hun respectieve verantwoordelijkheden op de onder de richtlijn
beleggingsdiensten vallende gebieden op een doeltreffende wijze te
kunnen uitoefenen. De bevoegdheid om ten behoeve van de samen–
werking tussen toezichthouders in afwijking van de in artikel 31 van het
wetsvoorstel neergelegde geheimhoudingsplicht gegevens of inlichtingen
aan een andere toezichthouder te verstrekken, alsmede de voorwaarden
waaronder zulks is toegestaan, zijn neergelegd in artikel 33 van het
wetsvoorstel. Dit artikel is overgenomen uit de Wet toezicht effecten–
verkeer, zoals gewijzigd door de zogenaamde Informatie–
uitwisselingswet.37

38

Daarnaast zijn de in de Wet toezicht
effectenverkeer ingevoegde en gewijzigde
artikelen inzake de informatie-uitwisseling
tussen toezichthouders in het wetsvoorstel
overgenomen. In dit kader wordt naar de
toelichting op die artikelen verwezen.
37
Wet van 17 maart 1994 houdende
opneming in de Wet toezicht kredietwezen
1992, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf, de
Wet toezicht beleggingsinstellingen en de Wet
toezicht effectenverkeer van bepalmgen
betreffende de informatie-uitwisseling tussen
Nederlandse en buitenlandse instantiesdie
belast zijn met het toezicht op fmanciele
markten of op natuurlijke personen en
rechtspersonen die op die markten werkzaam
zijn (Stb. 235).
38
In dat lid is, onder verwijzing naar artikel 19
van de richtlijn, bepaald dat de betrokken
toezichthouders elkaar, op verzoek, alle
gegevens verstrekken die de uitoefening van
het toezicht en de controle vergemakkelijken.
Met name dienen de betrokken toezicht–
houders samen te werken teneinde het
inwinnen door de bevoegde autonteiten van
de lid-staat van ontvangst van de in artikel 19,
tweede lid, bedoelde gegevens te
waarborgen.

Artikel 38 geeft uitvoering aan artikel 24 van de richtlijn beleggings–
diensten. Daarin is bepaald dat de lid-staten van ontvangst er zorg voor
dienen te dragen dat met betrekking tot op hun grondgebied gevestigde
bijkantoren van effecteninstellingen uit andere lid-staten, de bevoegde
autoriteiten uit die andere lid-staten, zelf of via een gevolmachtigde, de in
artikel 23, derde lid, van de richtlijn38 bedoelde gegevens ter plaatse
kunnen verifiëren. Dit gebeurt echter niet dan nadat de betrokken lid-staat
van ontvangst daarvan in kennis is gesteld. Tevens is in het tweede lid van
artikel 24 bepaald dat de bevoegde autoriteiten van de lid-staat van
herkomst de bevoegde autoriteiten van de lid-staat van ontvangst kunnen
verzoeken deze verificatie uitte voeren. Laatstgenoemde autoriteiten
dienen hieraan gevolg te geven.
Artikel 39 geeft uitvoering aan de bepalingen in de richtlijn kapitaal–
toereikendheid, die op het gebied van het toezicht op geconsolideerde
basis (zie hiervoor afdeling 3 van deze toelichting) voor de grens–
overschrijdende verificatie met betrekking tot groepsonderdelen van
effecteninstellingen die niet (rechtstreeks) onderworpen zijn aan het
toezichtskader van het onderhavige wetsvoorstel, aanvullende bepalingen
noodzakelijk maken, naast de algemene controle– en onderzoeks–
bevoegdheid in artikel 29.
Artikel 19 van de richtlijn beleggingsdiensten bevat tenslotte uitvoerige
bepalingen met betrekking tot de procedures die de betrokken autoriteiten
dienen te volgen voor de uitoefening van de krachtens die richtlijn op hen
rustende verantwoordelijkheden jegens effecteninstellingen die op hun
grondgebied werkzaam zijn door middel van een bijkantoor of door
middel van het verrichten van diensten. In het tweede lid van dat artikel is
bepaald dat de lid-staten van ontvangst van de op hun grondgebied
werkzame bijkantoren van effecteninstellingen dezelfde gegevens mogen
verlangen als zij van hun eigen nationale ondernemingen verlangen.
In het derde tot en met het vijfde lid is de procedure omschreven die de
bevoegde autoriteit van de lid-staat van ontvangst dient te volgen ingeval
deze constateert dat een effecteninstelling die op haar grondgebied een
bijkantoor heeft of diensten verricht, niet de wettelijke of bestuurs–
rechtelijke bepalingen naleeft welke in die lid-staat ter uitvoering van de
richtlijn zijn gesteld. Krachtens die procedure eisen de autoriteiten van de
lid-staat van ontvangst in dat geval dat de betrokken effecteninstelling een
eind maakt aan de geconstateerde overtreding. Indien de effecten–
instelling niet het nodige doet, stellen de bevoegde autoriteiten van de
lid-staat van ontvangst de bevoegde autoriteiten van de lid-staat van
herkomst hiervan in kennis. Deze treffen zo spoedig mogelijk maatregelen
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om te bewerkstelligen dat de betrokken effecteninstelling een eind maakt
aan deze situatie. In geval van een spoedeisende situatie voorziet het
zesde lid van artikel 19 echter in een procedure krachtens welke de
bevoegde autoriteiten van de lid-staat van ontvangst eigenmachtig
passende maatregelen jegens de betrokken effecteninstelling mogen
nemen. Voor in Nederland gevestigde effecteninstellingen zijn deze
richtlijnbepalingen ten uitvoer gelegd in artikel 15. Voor effecten–
instellingen die zijn gevestigd in een andere lid-staat en die - al dan niet
via een bijkantoor– in Nederland het effectenbedrijf uitoefenen, zijn de
betrokken richtlijnbepalingen ten uitvoer gelegd in artikel 12.
AFDELIIMG 3. UITVOERING VAIM DE RICHTLIJN
KAPITAALTOEREIKENDHEID
3.1. Inleiding
De bepalingen in de richtlijn kapitaaltoereikendheid hebben slechts tot
geringe wijzigingen ten opzichte van de Wet toezicht effectenverkeer
aanleiding gegeven. Vanwege de opzet van het wetsvoorstel zullen de
richtlijnbepalingen inzake het bedrijfseconomisch toezicht op effecten–
instellingen namelijk hoofdzakelijk bij en krachtens algemene maatregel
van bestuur worden ingevoerd. Ómdat die bepalingen echter een
ingrijpende aanpassing van het thans bestaande regime met zich
brengen, worden zij in dit hoofdstuk uitvoerig toegelicht.
Alvorens in de paragrafen 3.4 en 3.5 in te gaan op de in de richtlijn
onderscheiden risico's en op het kader voor de beheersing en de
bewaking van die risico's, wordt in de paragrafen 3.2 en 3.3 ingegaan op
de reikwijdte van de richtlijn.
3.2. Instellingen waarop de richtlijn betrekking heeft

39

Voor kredietinstellingen zijn slechts de
gemeenschappelijke voorschriften op het
gebied van het marktrisico, met inbegrip van
het positie–, tegenpartij/afwikkelings– en
valutarisico, van toepassing. In paragraaf 1.5
is reeds verwoord dat deze voorschriften ten
uitvoer worden gelegd door middel van door
De Nederlandsche Bank N.V. op grond van de
Wet toezicht kredietwezen 1992 te stellen
regels. Derhalve zal in de onderhavige
afdelmg de toepasselijkheid van de gemeen–
schappelijke voorschriften voor krediet–
instellingen niet separaat aan de orde gesteld
worden.
40
In artikel 2, onder 20, van de richtlijn wordt
een plaatselijke onderneming gedefinieerd als
een onderneming die op een beurs voor
financiële futures of voor opties alleen voor
eigen rekening of voor rekening van andere
leden van dezelfde beurs handelt of deze
laatsten een prijs geeft, en die door een
clearmg member van dezelfde beurs wordt
gegarandeerd. De verantwoordelijkheid voor
de uitvoering van door dergelijke onderne–
mingen gesloten contracten berust bij een
clearing member van dezelfde beurs, en met
deze contracten moet rekenmg gehouden
worden bij de berekening van de totale
kapitaalvereisten van de clearing member,
zolang de posities van de plaatselijke
ondernemmg volledig gescheiden zijn van die
van de clearing member.

Het hoofddoel van de richtlijn kapitaaltoereikendheid is hettot stand
brengen van de harmonisatie die noodzakelijk is voor het realiseren van
de wederzijdse erkenning van vergunningen en de stelsels van bedrijfs–
economisch toezicht op effecteninstellingen. Derhalve zijn de gemeen–
schappelijke voorschriften van de richtlijn op het gebied van het eigen
vermogen en het aanvangskapitaal alsmede het gemeenschappelijk kader
voor de bewaking van de door effecteninstellingen gelopen risico's,
waaronder de marktrisico's, met inbegrip van tegenpartij'/afwikkelings– en
valutarisico's, van toepassing op alle effecteninstellingen die voldoen aan
de definitie van dat begrip in artikel 1 van de richtlijn beleggingsdiensten
en waarop de vereisten van die richtlijn van toepassing zijn39.
Met betrekking tot de toepasselijkheid van de onderhavige richtlijn op
effecteninstellingen wordt overigens opgemerkt dat in artikel 2, onder 2, is
voorzien in een uitzondering voor de zogenaamde plaatselijke onderne–
mingen40. Tevens is voorzien in een uitzondering voor effecteninstellingen
die uitsluitend orders van beleggers in ontvangst nemen en doorgeven,
zonder dat zij aan cliënten toebehorend geld en/of effecten houden.
De uitzondering voor de plaatselijke ondernemingen is van belang voor
de EOE-groep. De zogeheten market makers en de floor brokers op de
Europese Optiebeurs zijn immers aan te merken als plaatselijke onderne–
mingen in bovenbedoelde zin. De tweede uitzondering is van belang voor
de zogenaamde remisiers, een categorie effecteninstellingen in Nederland
die in de uitoefening van hun bedrijf niet zelf de effectenorders van hun
cliënten uitvoeren, maar deze ter uitvoering doorgeven aan een andere
instelling. Op grond van de huidige wettelijke regeling is het deze
remisiers niet toegestaan gelden of effecten van cliënten onder zich te
houden. Derhalve voldoet de categorïe van remisiers aan de omschrijving
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in de richtlijn van de instellingen waarop de onderhavige uitzondering
betrekking heeft.
Opgemerkt wordt dat de uitzonderingen tot gevolg hebben dat de
betrokken ondernemingen niet kunnen beschikken over een «Europees
paspoort». Ingevolge de richtlijn beleggingsdiensten geldt de wederzijdse
erkenning van vergunningen immers slechts voor effecteninstellingen die
overeenkomstig de bepalingen van die richtlijn beschikken over een
vergunning. In artikel 3 van die richtlijn is als een van de vergunning–
vereisten bepaald dat de betrokken effecteninstelling over voldoende
aanvangskapitaal dientte beschikken overeenkomstig de richtlijn
kapitaaltoereikendheid. Met het oog daarop is evenwel in artikel 3, vierde
lid, van de richtlijn kapitaaltoereikendheid bepaald dat indien plaatselijke
ondernemingen of remisiers vrijheid van vestiging genieten of diensten
verrichten overeenkomstig artikel 14 of 15 van de richtlijn beleggings–
diensten, zij dienen te beschikken over een aanvangskapitaal van 50 000
ecu. In het geval van plaatselijke ondernemingen is in dit verband
overigens sprake van een loze bepaling omdat het een «lege» categorie
betreft. Deze ondernemingen zijn immers ingevolge artikel 2, tweede lid,
onder j, uitgezonderd van de richtlijn beleggingsdiensten en kunnen
derhalve geen Europees paspoort verwerven. Ook remisiers zijn van de
richtlijn beleggingsdiensten uitgezonderd, maar indien een remisier zijn
activiteiten uitsluitend uitoefent voor rekening en onder de volledige en
onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van een effecteninstelling die een
Europees paspoort bezit, kan ook de betrokken remisier op basis van dat
paspoort in de andere lid-staten effectendiensten verrichten. Dit is het
gevolg van het feit dat in laatstgenoemd geval de werkzaamheden van de
remisier ingevolge artikel 1, onder 2, laatste alinea, van de richtlijn
beleggingsdiensten als activiteit van de effecteninstelling zelf en niet van
de remisier worden aangemerkt. Op deze remisiers wordt gedoeld in
artikel 3, vierde lid, van de richtlijn kapitaaltoereikendheid.
3.3. Gebieden van harmonisatie

*' Beide kaders zijn in zoverre complementair
dat van het toepassingsgebied van het in de
solvabiliteitsratiorichtlijn neergelegde kader–
dat alle activaposten op de balanstelling
omvat, alsmede alle rente– en valutaposten
buiten de balanstelling - zijn uitgezonderd de
elementen die deel uitmaken van de handels–
portefeuille en die zijn onderworpen aan het
kader inzake de bewaking van marktrisico's.
Ingevolge artikel 4, eerste lid, onder iii, van de
richtlijn kapitaaltoereikendheid geldtdit
tevens voor kredietinstellingen.

Voor effecteninstellingen bevat de richtlijn kapitaaltoereikendheid de
voor wederzijdse erkenning van vergunningen en van toezichtsstelsels
noodzakelijke minimum harmonisatie van de voorschriften met betrekking
tot de financiële soliditeit van die instellingen. De voorschriften omvatten
de volgende gebieden van regelgeving.
Ten eerste regels inzake de hoogte van het aanvangskapitaal en
minimum vereisten ten aanzien van de omvang van het risicodragend
vermogen dat beschikbaar moet zijn.
Ten tweede regels inzake een gemeenschappelijk kader voor de
beheersing en de bewaking van de marktrisico's, hetgeen omvat positie–,
tegenpartij/afwikkelings– en valutarisico's. Het betreft regels inzake de
wijze waarop de omvang van de betrokken risico's moet worden berekend
en over de hoeveelheid eigen vermogen die voor het afdekken van die
risico's moet worden aangehouden.
Ten derde regels inzake een gemeenschappelijk kader voor de
niet-marktrisico's. Hierbij gaat het om de kapitaalvereisten als bedoeld in
de solvabiliteitsratiorichtlijn voor kredietinstellingen met betrekking tot
het gehele bedrijf van de effecteninstelling, met uitzondering van de
elementen die deel uitmaken van de handelsportefeuille en die uit dien
hoofde reeds zijn onderworpen aan de vereisten inzake het marktrisico41.
Tenslotte regels inzake hettoezicht op en de beheersing van grote
risico's. Dit omvat een stelsel van limieten en van aanvullende kapitaal–
vereisten met betrekking tot risico's over posities met betrekking tot
individuele cliënten of groepen van verbonden cliënten.
Wat betreft de tenuitvoerlegging van deze voorschriften wordt
opgemerkt dat de Wet toezicht effectenverkeer daarvoor reeds de
benodigde instrumenten bevat. In die wet is namelijk bepaald dat
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effecteninstellingen dienen te voldoen aan de bij en krachtens algemene
maatregel van bestuur te stellen eisen op het gebied van onder meer de
financiële waarborgen. Bovengenoemde voorschriften van de richtlijn
kapitaaltoereikendheid worden daaronder begrepen. Deze opzet is in het
onderhavige wetsvoorstel ongewijzigd gebleven.
3.4. Vereisten inzake financiële waarborgen
3.4.1. Aanvangskapitaal

42

Hieronder wordt eveneens begrepen het
overnemen van emissies van financièle
instrumenten met plaatsingsgarantie.
43
In artikel 4 van die richtlijn is bepaald dat
kredietinstellingen dienen te beschikken over
een aanvangskapitaal ten belope van 5
miljoen ecu, met dien verstande dat, krachtens
het tweede lid van dat artikel, het de lid-staten
vrij staat om de vergunning in uitzonderlijke
gevallen toch aan bijzondere categorieën
kredietinstellingen te verlenen indien over een
aanvangskapitaal van minimaal 1 miljoen ecu
wordt beschikt. In de krachtens de Wet
toezicht kredietwezen 1992 door De Neder–
landsche Bank N.V. gestelde voorschriften is
van die mogehjkheid gebruik gemaakt door te
bepalen dat effectenkredietinstellingen dienen
le beschikken over een aanvangskapitaal ten
belope van 2,5 miljoen ecu.

In artikel 3 van de richtlijn kapitaaltoereikendheid zijn voor het aanvangs–
kapitaal bedragen vastgesteld die verschillend zijn naar gelang de
werkzaamheden waarvoor de betrokken effecteninstellingen een
vergunning hebben gekregen. Onderscheidende criteria zijn in dit verband
het al dan niet verrichten van transacties voor eigen rekening42 en het
onder zich houden van geld of effecten van cliënten. In hoofdzaak komen
de voorschriften neer op het voigende:
- in het geval dat de verleende vergunning uitsluit dat de betrokken
effecteninstelling geld of effecten van cliënten onder zich houdt en tevens
uitsluit dat de effecteninstelling voor eigen rekening effectentransacties
verricht, kan worden volstaan met een aanvangskapitaal van 50 000 ecu;
- in het geval dat de verleende vergunning slechts uitsluit dat de
betrokken effecteninstelling voor eigen rekening effectentransacties
verricht, is een aanvangskapitaal van 125 000 ecu vereist;
- in alle andere gevallen is een aanvangskapitaal van 730 000 ecu
vereist.
Deze niveaus zijn aanzienlijk lager dan de op grond van de tweede
coördinatierichtlijn banken vereiste niveaus voor kredietinstellingen43. De
reden hiervan is gelegen in het feit dat effecteninstellingen, anders dan
kredietinstellingen, veelal gespecialiseerde en handelsgerichte instel–
lingen zijn, hetgeen een lager aanvangskapitaal rechtvaardigt. Van belang
is voorts dat in artikel 4, eerste lid, laatste alinea, van de richtlijn is
bepaald dat ongeacht het bedrag van de kapitaalvereisten als bedoeld in
de punten i tot en met iv van dat artikellid (het eigen vermogen dat
beschikbaar moet zijn als buffer voor het opvangen van verliezen
voortvloeiend uit het gelopen markt– en debiteurenrisico) het vereiste
vermogen van effecteninstellingen in geen geval lager mag zijn dan het in
bijlage IV bij de richtlijn vastgestelde bedrag. Die bijlage bevat als kern de
bepaling dat effecteninstellingen tenminste een eigen vermogen dienen
aan te houden ten belope van een kwart van hun vaste kosten in het
voorafgaande jaar. Indien deze bepaling wordt gelegd naast de
voorschriften in artikel 3 van de richtlijn betreffende het aanvangskapitaal,
dan geldt derhalve dat een effecteninstelling dient te beschikken over een
eigen vermogen dat te allen tijde tenminste gelijk is aan het hoogste van
de genoemde bedragen: het voor de betrokken instelling geldende
aanvangskapitaal (50 000, 125 000 of 730 000 ecu) dan wel het bedrag ten
belope van een kwart van haar vaste kosten.
In de richtlijn is in dit kader tenslotte bepaald dat het eigen vermogen
niet kleiner mag worden dan de hierboven genoemde niveaus, met dien
verstande dat voor effecteninstellingen waarvan het eigen vermogen op
de datum van kennisgeving van de richtlijn lager is dan die niveaus is
voorzien in een overgangsregime, krachtens welke het eigen vermogen
van die ondernemingen niet lager mag worden dan het hoogste
referentieniveau dat sinds de datum van kennisgeving van de richtlijn is
berekend. Dit referentieniveau is het daggemiddelde van het eigen
vermogen, berekend over de zes maanden voorafgaande aan de datum
van de berekening. Het dient om de zes maanden te worden berekend
over de overeenkomstige voorafgaande periode.
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3.4.2. Kapitaalvereisten inzake marktrisico's
Met het marktrisico wordt in de eerste plaats het risico van een
verandering in de marktwaarde van een beleggingsinstrument bedoeld.
Het marktrisico ziet derhalve op posities in financiële instrumenten
(positierisico) en andere elementen die hoofdzakelijk aan marktrisico zijn
onderworpen, waaronder het afwikkelingsleveringsrisico en het
tegenpartijrisico44. In de terminologie van de richtlijn wordt onder
marktrisico echtertevens begrepen het risico dat ziet op veranderingen in
wisselkoersen, het zogeheten valutarisico.

" Krachtens bijlage II bij de richtlijn ziet het
afwikkelings-levermgsrisico op gevallen
waarin transacties in financiële instrumenten
na de afgesproken leveringsdata nog nietzijn
afgewikkeld. Alsdan is sprake van een risico
dat gelijk is aan het verschil tussen de
transactieprijs en de vigerende marktprijs.
Krachtens dezelfde bijlage ziet het tegenpartij–
risico op het risico dat de effecteninstelling
loopt indien zij voor financiële instrumenten
heeft betaald alvorens ze te ontvangen of
indien zij de betrokken instrumenten heeft
geleverd alvorens daarvoor betaling te
hebben ontvangen.
K
Een lange positie in een rente-instrument is
in artikel 1, onder 22, van de richtlijn gedefi–
nieerd als een positie waarin de betrokken
instelling (die de positie houdt) de op een
bepaald tijdstip in de toekomst te ontvangen
rente heeft vastgelegd. Een korte positie is
gedefinieerd als een positie waarin de
instelling de op een bepaald tijdstip in de
toekomst te betalen rente heeft vastgelegd.

In dit kader is van belang dat het valutarisico wordt berekend over alle
posten op en buiten de balanstelling, terwijl het bovengenoemde
positierisico, het afwikkelingsleveringsrisico en hettegenpartijrisico
worden berekend over de elementen die deel uitmaken van de handels–
portefeuille (zie voor een nadere omschrijving van die elementen de
opmerkingen daarover in paragraaf 1.3). Het begrip handelsportefeuille
als onderscheidend criterium was noodzakelijk, omdat met name
handelsposities in financiële instrumenten aan marktrisico's zijn onder–
worpen. Bij een financieel instrument dat op grond van beleggings–
overwegingen wordt gehouden, kunnen tussentijdse (markt)waardeveranderingen buiten beschouwing worden gelaten.
De voorschriften met betrekking tot het meten van de risico's en de
hoogte van de kapitaalvereisten zijn neergelegd in de bijlagen I tot en met
III bij de richtlijn. Bijlage I ziet op het positierisico, bijlage II op het
afwikkelingsleveringsrisico en hettegenpartijrisico en bijlage III op het
valutarisico.
Bijlage I schrijft voor dat voor de berekening van de risicobedragen
dient te worden uitgegaan van de netto positie, dat wil zeggen het saldo
van de lange en korte posities in dezelfde instrumenten45. Voor afgeleide
instrumenten (opties, termijncontracten en dergelijke) worden
voorschriften gegeven hoe posities in die instrumenten kunnen worden
omgerekend naar hun onderliggende waarde (de waarde waarop zij
betrekking hebben). Ten behoeve van de berekening van de kapitaal–
vereisten wordt in bijlage I het positierisico vervolgens onderverdeeld in
een specifiek risico en een algemeen risico.
Het specifieke risico is het risico van een prijsverandering in de
betrokken effecten als gevolg van factoren die verband houden met de
positie van de uitgevende instelling van die effecten. Dit risico omvat
derhalve het zogenaamde krediet– of debiteurenrisico (dat in de
solvabiliteitsratiorichtlijn voor kredietinstellingen reeds onderwerp van
regeling is), alsmede het liquiditeitsrisico (dat per financieel instrument
verschillend is en in belangrijke mate wordt beïnvloed door factoren die
verband houden met de positie van de uitgevende instelling).
Het algemene risico is het risico van een prijsverandering in de
betrokken effecten als gevolg van een algemene marktontwikkeling (voor
een rente-instrument bijvoorbeeld een verandering van de rentestand).
De richtlijn voorziet in kapitaalvereisten die verschillend zijn voor het
specifieke risico en het algemene risico. Ter zake van de kapitaalvereisten
met betrekking tot het specifieke risico is, voor zover mogelijk, aansluiting
gezocht bij de kapitaalvereisten in de solvabiliteitsratiorichtlijn. Ter zake
van het algemene risico is het met name van belang dat de richtlijn
kapitaaltoereikendheid ter zake van de methodologie van bijlage I met
betrekking tot het meten van dat risico voorziet in de toepassing van de in
het effectenverkeer gebruikelijke (hedge)technieken voor het beperken
van het marktrisico.
Bijlage II bij de richtlijn geeft algemene voorschriften met betrekking tot
de wijze waarop de risicopositie ter zake van niet afgewikkelde transacties
(waaronder de zogeheten retrocessie– en omgekeerde retrocessieovereen–
komsten alsmede effectenleningen) moet worden berekend. Daarnaast
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bevat deze bijlage voorschriften omtrent de hoogte van de kapitaal–
vereisten.
Bijlage III geeft tenslotte algemene voorschriften over de wijze waarop
het valutarisico moet worden berekend en schrijft daarnaast een
kapitaalvereiste ten belope van 8% over de risicopositie voor.
Bij algemene maatregel van bestuur op grond van de artikelen 7, vierde
lid, en 11, eerste lid, van het wetsvoorstel zullen bovengenoemde
voorschriften van de richtlijn op hoofdpunten ten uitvoer worden gelegd.
Nadere uitwerking daarvan geschiedt via de door de Stichting Toezicht
Effectenverkeer te stellen regels.
3.4.3. Kapitaalvereisten 'mzake niet-marktrisico's
Krachtens artikel 4, eerste lid, onder iii, van de richtlijn kapitaal–
toereikendheid worden effecteninstellingen onderworpen aan de
kapitaalvereisten die zijn neergelegd in de solvabiliteitsratiorichtlijn voor
kredietinstellingen. Voor effecteninstellingen wordt hiermee met
betrekking tot hun niet-effectenbedrijf aansluiting gevonden bij de reeds
voor kredietinstellingen geldende gemeenschappelijke voorschriften.
Overigens zijn van de toepassing van laatstgenoemde richtlijn uitgesloten
de elementen die ingevolge bijlage V (betreffende de definitie van het
eigen vermogen) voor de berekening van het eigen vermoyen op de som
van de bestanddelen van dat eigen vermogen in mindering moeten
worden gebracht (anders gezegd: elementen die aan een kapitaalvereiste
van 100% worden onderworpen).
3.4.4. Beheersing en bewaking van grote risico's
Krachtens artikel 5, eerste lid, van de richtlijn kapitaaltoereikendheid
dienen effecteninstellingen hun grote risico's te bewaken en te beheersen
overeenkomstig richtlijn 92/121/EEG46. Die richtlijn schrijft voor dat de
risico's jegens een cliënt of een groep van verbonden cliënten zijn
gebonden aan een maximum dat - gerelateerd aan de omvang van het
eigen vermogen van de betrokken kredietinstelling - in de overgangsfase
is vastgesteld op 40% en daarna op 20%.
Voor de toepassing van dit stelsel van limieten is het echter - ook voor
kredietinstellingen - van belang dat het tweede lid van artikel 5 van de
richtlijn kapitaaltoereikendheid bepaalt dat onverminderd de toepasse–
lijkheid van richtlijn 92/121/EEG de instellingen die hun kapitaalvereisten
berekenen overeenkomstig de bijlagen I en II (instellingen dus die een
handelsportefeuille aanhouden) hun grote risico's dienen te bewaken en
te beheersen overeenkomstig de laatstgenoemde richtlijn, behoudens de
in bijlage VI van de richtlijn kapitaaltoereikendheid neergelegde wijzi–
gingen. Deze wijzigingen bieden de mogelijkheid om de in richtlijn
92/121/EEG neergelegde limieten te overschrijden (tot een omvang die
kan oplopen tot een veelvoud van genoemde limieten), voor zover die
overschrijding kan worden tcegeschreven aan een positie die deel
uitmaakt van de handelsportefeuille en waarbij ter zake van die
overschrijding aanvullende kapitaalvereisten moeten worden berekend,
welke oplopen naarmate sprake is van een grotere overschrijding.
Onderkend is in dit kader dat het in richtlijn 92/121/EEG neergelegde
stelsel van harde limieten (een vaste bovengrens) voor effecten–
instellingen die in de regel over in omvang zeer sterk wisselende
handelsportefeuilles kunnen beschikken, een adequate functionering van
de effectenmarkten zeer ernstig zou kunnen belemmeren.
46

Richtlijn nr. 92/121/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 21 december
1992 betreffende het toe^icht op en de
beheersing van grote risico's van krediet
instellingen (PbEG 1993, L 29).

3.4.5. Elementen van heteigen vermogen
Bijlage V bij de richtlijn kapitaaltoereikendheid geeft een omschrijving
van de elementen die deel uitmaken van het eigen vermogen dat ter
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47

Richtlijn nr. 89/299/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 17 april 1989
betreffende het eigen vermogen van
kredietinstellingen.
48
Deze voorwaarden betreffen onder meer
het vereiste dat de leningen een oorspronke–
lijke looptijd van tenminste twee jaar dienen te
hebben en dat de leningvoorwaarden geen
clausule mag bevatten die vervroegde
aflossing mogelijk maakt, tenzij de bevoegde
autoriteiten daarmee instemmen. Voorts
dienen de effecteninstellingen de bevoegde
autoriteiten in kennis te stellen van alle
aflossingen op die leningen zodra het eigen
vermogen van de instelling onder de 120%
van het totale vereiste eigen vermogen daalt
en mogen de achtergestelde leningen tot een
bedrag hoger dan 200% (en tot de grens–
waarde van 250%) slechts worden toegepast
indien de niet liquide activa (gespecificeerd in
punt 4 van de bijlage) bij de berekening van
het eigen vermogen in mindering worden
gebracht.

voldoening aan de kapitaalvereisten moet worden aangehouden. Onder
punt 1 is verwoord dat het eigen vermogen van effecteninstellingen
gedefinieerd wordt in overeenstemming met richtlijn 89/299/EEG47.
Krachtens het bepaalde onder punt 2 van bijlage V mogen de bevoegde
autoriteiten toestaan dat instellingen (met inbegrip van krediet–
instellingen) die moeten voldoen aan de in de bijlagen I, II, III, IV en VI
gestelde kapitaalvereisten, ter voldoening aan uitsluitend die verplich–
tingen een alternatieve definitie van het eigen vermogen hanteren. Die
alternatieve definitie is neergelegd in de punten 2 tot en met 9 van bijlage
V. Het alternatieve begrip omvat de som van de hierna volgende
elementen a tot en met c, minus d:
a. het eigen vermogen als gedefinieerd in richtlijn 89/299/EEG;
b. de tussentijdse netto winst uit de handelsportefeuille;
c. achtergestelde leningen, onder de in de punten 3 tot en met 7 van
bijlage V bij de richtlijn genoemde voorwaarden48;
d. de niet-liquide activa als omschreven in bijlage V bij de richtlijn,
onder de in die bijlage genoemde voorwaarden (de aftrek van de
niet-liquide activa van het eigen vermogen is vereist indien de effecten–
instelling in kwestie maximaal gebruik wil maken van de onder punt c
bedoelde achtergestelde leningen).
De grenswaarde van 250% van de onder punt c bedoelde achtergestelde
leningen wordt gerelateerd aan het zogenaamde oorspronkelijk eigen
vermogen dat resteert om te voldoen aan de vereisten inzake het
marktrisico (dus na aftrek van het gedeelte van het oorspronkelijk eigen
vermogen dat dient ter dekking van de niet-marktrisico's). Onder het
oorspronkelijk eigen vermogen wordt het kernkapitaal verstaan, in casu
het aandelenkapitaal plus de vrije reserves. In richtlijn 89/299/EEG is
bepaald dat het eigen vermogen voor tenminste 50% uit dat kernkapitaal
dient te bestaan. De overige 50% mag bestaan uit in die richtlijn
genoemde hybride elementen, waaronder achtergestelde leningen (dit
laatste element is echter gebonden aan een maximum van 50% van het
kernkapitaal).
Bovengenoemd onderdeel c impliceert derhalve dat, vergeleken met de
definitie in richtlijn 89/299/EEG, aanzienlijk meer ruimte wordt gegeven
voor het gebruik van achtergestelde leningen als element van het eigen
vermogen. De mate waarin is afhankelijk van het aandeel van de
marktrisico's in de totale risico's en varieert van maximaal 50% van het
kernkapitaal (in het geval dat geen sprake is van marktrisico's) tot 250%
van het kernkapitaal (in het geval dat uitsluitend sprake is van markt–
risico's). Voor kredietinstellingen die hoofdzakelijk niet-marktrisico's lopen,
zal het maximale aandeel derhalve slechts marginaal afwijken van de
ondergrens van 50%. Voor effecteninstellingen die hoofdzakelijk markt–
risico's lopen, zal het maximale aandeel echter kunnen oplopen tot de
bovengrens van 250%.
De hierboven beschreven benadering beoogt recht te doen aan de
principiële verschillen tussen de internationaal gangbare normen van de
banktoezichthouders enerzijds en van de effectentoezichthouders
anderzijds. Banktoezichthouders richten zich namelijk primair op het in
stand houden van de kapitaalgrondslag van de onder hun toezicht
vallende kredietinstellingen, hetgeen verband houdt met de looptijd–
transformatie door kredietinstellingen en het veelal langlopende en
illiquide karakter van hun activa. Uit dien hoofde is het doel van
banktoezichthouders in dat kader om ter zake van kredietinstellingen te
komen tot een eigen vermogen dat voldoende is als buffer voor het
opvangen van verliezen. Om die reden worden achtergestelde leningen
als element van het eigen vermogen slechts in beperkte mate toegestaan.
Effectentoezichthouders richten zich daarentegen in het algemeen primair
op het in stand houden van voldoende kapitaal voor de nakoming van de
verplichtingen door effecteninstellingen, hetgeen verband houdt met het
gespecialiseerde en handelsgerichte karakter van effecteninstellingen. Uit
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dien hoofde is het doel van effectentoezichthouders om ter zake van
effecteninstellingen te komen aan een totaal aan beschikbare liquide
middelen als maatstaf voor het kapitaal dat beschikbaar is om verliezen
op te vangen. Daarom accepteren zij in ruime mate achtergestelde
leningen (verminderd met het bedrag aan niet-liquide activa) als element
van het eigen vermogen. Niet de continuïteit van de effecteninstelling,
maar het vermogen om te allen tijde aan alle verplichtingen te kunnen
voldoen, is het doel van het toezicht, in welk geval achtergestelde
leningen dezelfde kwaliteit hebben als het zogenaamde kernkapitaal.
3.5. Geconsolideerd toezicht
3.5.7. Inleiding

49

Deze voorschriften zijn neergelegd in
richtlijn nr. 92/30/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 6 april 1992
inzake toezicht op kredietinstellingen op
geconsolideerde basis (PbEG L 110). Deze
richtlijn neemt overigens niet weg dat artikel 7
van de richtlijn kapitaaltoereikendheid tevens
voor kredietinstellingen geldende
voorschriften bevat. Het betreft met name
voorschriften met betrekking tot de wijze van
toezicht op geconsolideerde basis op het
gebied van het marktrisico. Eerstgenoemde
richtlijn bevat op dat gebied namelijk geen
specifieke voorschriften. Het belangrijkste
voorschrift heeft in dat verband betrekking op
de omstandigheden waaronder tegengestelde
(korte versus lange) posities bij verschillende
groepsonderdelen mogen worden gesaldeerd.
De prudentiële toezichtsoverwegingen die
terzake rijzen, zijn in zoverre specifiek
verbonden met het marktrisico dat– anders
dan in het kader van het door richtlijn
89/647/EEG geregelde debiteurenrisico - niet
alleen lange, maar tevens korte posities in
aanmerking worden genomen.
50
Het alternatieve regime, dat aansluit bij
internationaal gebruikelijke regels van
effectentoezichthouders, komt in paragraaf
3.5.3 tersprake.
51
Het begrip financiële instelling is in artikel 1
van richtlijn 92/30/EEG gedefinieerd als een
onderneming, met inbegripvan een effecten–
instelling, die geen kredietinstelling is en
waarvan de hoofdwerkzaamheid bestaat uit
het verwerven van deelnemingen of uit het
verrichten van een of meer van de in de
punten 2 tot en met 12 van de lijst in de
bijlage bij de tweede coördinatierichtlijn
banken genoemde werkzaamheden. Een
onderneming die nevendiensten van het bank–
of effectenbedrijf verricht, wordt in genoemd
artikel gedefinieerd als een onderneming
waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het bezit
en het beheer van onroerend goed, het beheer
van gegevensverwerkingsdiensten of een
andere soortgelijke activiteit welke ten
opzichte van de hoofdactiviteit van een of
meer kredietinstellingen of effecten–
instellingen het karakter heeft van een
ondersteunende activiteit. In de onderhavige
toelichting worden onder financiele instel–
lingen tevens kredietinstellingen begrepen.

Artikel 7 van de richtlijn schrijft voor dat effecteninstellingen dienen te
worden onderworpen aan toezicht op geconsolideerde basis. Dit toezicht
strekt zich uit tot alle door de richtlijn bestreken gebieden inzake de
kapitaaltoereikendheid. Het belang van deze voorschriften is enerzijds
gelegen in het feit dat daarmee op een technisch gecompliceerd terrein
afstemming wordt bereikt met de voor kredietinstellingen reeds geldende
gemeenschappelijke regels49. Anderzijds voorziet artikel 7 van de richtlijn
voor de bevoegde autoriteiten in de mogelijkheid om effecteninstellingen
aan een alternatief regime van toezicht te onderwerpen. Bij de toepassing
van dit alternatief wordt wel de financiële positie van de groepsomgeving
van de effecteninstelling bij de beoordeling van diens financiële positie in
beschouwing genomen, maar kan onder de werking van strikte
voorwaarden worden afgezien van toezicht op de effecteninstelling op
geconsolideerde basis. Dit alternatieve regime sluit aan bij de huidige
eigen regels van de Amsterdamse Effectenbeurs en van de Europese
Optiebeurs. Hieronder zullen beide regimes worden toegelicht en zal
worden ingegaan op de tenuitvoerlegging daarvan bij en krachtens het
wetsvoorstel. Op voorhand wordt overigens benadrukt dat het voornemen
bestaat om in de algemene maatregel van bestuur op grond van de
artikelen 7, vierde lid, en 11, eerste lid, ter zake van het toezicht op
geconsolideerde basis uitvoering te geven aan beide regimes, in die zin
dat effecteninstellingen zelf de keuze wordt gelaten. Gelet op de
bestaande usance in de zelfregulerende bedrijfstak is het echter aanne–
melijk dat in de praktijk het alternatieve regime zal worden gevolgd.
3.5.2. Harmonisatie van geconsolideerd toezicht
a. Uitgangspunten
In artikel 7 van de richtlijn kapitaaltoereikendheid is als grondregel
bepaald dat de voorschriften inzake de financiële waarborgen voor
effecteninstellingen overeenkomstig de methoden van die richtlijn en van
richtlijn 92/30/EEG worden toegepast op geconsolideerde basis50. Dit
houdt in dat het toezicht op geconsolideerde basis zich dient uit te
strekken tot alle effectengroepen, met inbegrip van die groepen waarvan
de moederonderneming geen effecteninstelling is. Het toezicht omvat alle
tot de groep behorende effecteninstellingen en andere financiële
instellingen, alsmede de ondernemingen die nevendiensten voor het
effectenbedrijf verrichten51. De reden om de groepsomgeving van een
onder toezicht staande effecteninstelling in hettoezicht op geconsoli–
deerde basis te betrekken, is tweeledig. Ten eerste verrichten de overige
tot de groep behorende effecteninstellingen en andere financiële
instellingen werkzaamheden die uit het oogpunt van financiële risico's
vergelijkbaar zijn met die van de betrokken onder toezicht staande
effecteninstelling. Ten tweede kunnen de risico's van de groepsomgeving
de financiële positie van de onder toezicht staande effecteninstelling
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beïnvloeden. Derhalve wordt het wenselijk geacht die risico's in het
toezicht op geconsolideerde basis te betrekken.
b. Aard van het geconsolideerd toezicht
In artikel 7, tweede lid, van de richtlijn is het beginsel van toezicht op
geconsolideerde basis voor effecteninstellingen neergelegd in het
voorschrift dat de in de richtlijn opgenomen vereisten inzake de kapitaal–
toereikendheid en de grote risico's voor effecteninstellingen - met een
effecteninstelling of een andere financiële instelling als dochteronder–
neming, met een deelneming in een dergelijk lichaam of waarvan de
moederonderneming een financiële holding is - worden toegepast
overeenkomstig de methoden van die richtlijn en van richtlijn 92/30/EEG52.
Met het oog op de toepasselijkheid van de laatstgenoemde richtlijn op
effecteninstellingen bevat het derde lid van artikel 7 van de richtlijn
kapitaaltoereikendheid in dit verband enkele aanpassingen, teneinde te
bewerkstelligen dat ook effectengroepen die geen kredietinstelling
omvatten binnen het toepassingsgebied van die richtlijn vallen. Zo is in dit
artikellid bepaald dat voor de toepasselijkheid van die richtlijn op
effecteninstellingen alle verwijzingen naar «kredietinstellingen» dienen te
worden vervangen door verwijzingen naar «effecteninstellingen».
c. Methode van consolidatie
Wat betreft de methode van consolidatie bepaalt artikel 3, eerste lid, van
richtlijn 92/30/EEG dat een effecteninstelling die als dochteronderneming
een effecteninstelling of een anderefinanciële instelling heeft, dan wel
een deelneming in dergelijke instellingen houdt, in de mate en op de wijze
als bepaald in artikel 5 van die richtlijn onderworpen is aan toezicht op
basis van haar geconsolideerde financiële positie. In het tweede lid van
artikel 3 van rïchtlijn 92/30/EEG is voorts - met inachtneming van artikel 7,
derde lid, van de richtlijn kapitaaltoereikendheid bepaald - dat een
effecteninstelling waarvan de moederonderneming een financiële holding
is63, eveneens in de mate en op de wijze als bepaald in artikel 5 van die
richtlijn, onderworpen is aan toezicht op basis van de geconsolideerde
financiële positie van de financiële holding. Het toezicht dient tenminste
de in het vijfde en zesde lid van meergenoemd artikel 5 genoemde
terreinen te bestrijken, te weten:
- de solvabiliteit (de voorschriften van richtlijn 89/647/EEG);
- de kapitaaltoereikendheid in het licht van de marktrisico's;
- de controle op de grote risico's;
- de toepassing van adequate interne controleprocedures om de
gegevens en inlichtingen te kunnen produceren die van nut zijn voor de
uitoefening van het toezicht op geconsolideerde basis.
Laatstgenoemd terrein geldt overigens voor alle ondernemingen die
betrokken worden in hettoezicht op geconsolideerde basis.
52

Een financiële holding is in artikel 2 , onder
8, van de nchthjn kapitaaltoereikendheid
gedefinieerd als een financiele instelling
waarvan de dochterondernemingen
uitsluit jnd of hoofdzakelijk kredietinstellingen,
effecteninstellingen of andere financiële
instellingen zijn, met dien verstande dat
tenminste één van die instellingen een
kredietinstelling of een effecteninstelling is.
53
Wanneer de betrokken groep van onderne–
mingen geen kredietinstelling omvat, dient
krachtens artikel 7, derde lid, van de richtlijn
kapitaaltoereikendheid onder de term
«financiële holding» te worden verstaan een
financiële instelling waarvan de dochteronder–
nemingen uitsluitend of hoofdzakelijk
effecteninstellingen of andere financiële
instellingen zijn, en waarvan tenminste één
dochteronderneming een effecteninstelling is.

d. Mate en wijze van consolidatie
Wat betreft de mate en wijze van consolidatie zijn in artikel 5 van
richtlijn 92/30/EEG alsmede (inzake het marktrisico) in het zevende tot en
met het veertiende lid van artikel 7 van de richtlijn kapitaaltoereikendheid
onder meer voorschriften opgenomen omtrent de omstandigheden
waaronder volledige dan wel proportionele (in het geval van deelne–
mingen) consolidatie is vereist. Het tiende tot en met het veertiende lid
van artikel 7 van de richtlijn kapitaaltoereikendheid bevatten bepalingen
inzake de wijze van consolidatie met het oog op het marktrisico. Het
zevende tot en met het negende lid van dat artikel alsmede het derde en
het zevende tot en met het negende lid van artikel 3 van richtlijn
92/30/EEG bepalen tenslotte onder welke omstandigheden een onder–
neming buiten de consolidatie kan worden gehouden (bijvoorbeeld in het
geval dat de in de consolidatie te betrekken onderneming is gevestigd in
een derde land waar wettelijke belemmeringen voor de mededeling van
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de nodige inlichtingen bestaan) respectievelijk het toezicht op een
effecteninstelling niet op basis van sub-consolidatie of op individuele
basis behoeft te geschieden (bijvoorbeeld in het geval dat de betrokken
effecteninstelling dochter is van een andere effecteninstelling die
onderworpen is aan toezicht op geconsolideerde basis).
e. Tenuitvoerlegging in de wet
Wat de methode, mate en wijze van consolidatie betreft, bevat de Wet
toezicht effectenverkeer reeds een aantal instrumenten.
Ten eerste is in de artikelen 6 en 10 van die wet bepaald dat effecten–
instellingen voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden
en verrichten van effectenbemiddeling respectievelijk vermogensbeheer,
onder meer dienen aan te tonen dat zij voldoen aan de bij en krachtens
algemene maatregel van bestuurte stellen regels op het gebied van de
financiële waarborgen. In de artikelen 7 en 11 is een overeenkomstige
bepaling opgenomen voor vergunninghouders; ook zij dienen zich onder
meer te houden aan bij en krachtens algemene maatregel van bestuur te
stellen regels inzake de financiële waarborgen. Deze regeling is in het
wetsvoorstel gehandhaafd (verwezen wordt naar de artikelen 7 en 11).
Met het oog op de onderhavige richtlijnbepalingen is echter wel in de
desbetreffende artikelen in het wetsvoorstel bepaald dat de regels inzake
financiële waarborgen al dan niet tevens op geconsolideerde basis
kunnen worden gesteld. Regels inzake de reikwijdte, mate en wijze van
consolidatie zullen in hoofdlijnen ten uitvoer worden gelegd via bij
algemene maatregel van bestuur op grond van de artikelen 7, vierde lid,
aanhef en onder b, en 11, eerste lid, aanhef en onder b, te stellen regels.
De verdere uitwerking daarvan zal krachtens deze algemene maatregel
van bestuur geschieden door de Stichting Toezicht Effectenverkeer. Aan
het uitgangspunt dat het toezicht op geconsolideerde basis met zich
brengt dat in voorkomend geval de financiële holding van de onder
toezicht staande effecteninstelling zelf behoort te voldoen aan de
toezichtsnormen inzake de financiële soliditeit, is in het wetsvoorstel
uitwerking gegeven door te voorzien in een wettelijke grondslag via het
verklaring van geen bezwaar-regime voor houders van gekwalificeerde
deelnemingen in effecteninstellingen. Jegensfinanciële holdings waaraan
een verklaring van geen bezwaar is verleend, is voorzien in de
mogelijkheid om via algemene voorschriften te bewerkstelligen dat die
financiële holdings voldoen aan de toezichtsnormen voor effecten–
instellingen op het gebied van de financiële waarborgen. Deze grondslag
is neergelegd in artikel 17 van het wetsvoorstel (vooreen nadere
toelichting terzake wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting). Dit
laatste betekent overigens niet dat daarmee de financiële holding als
zodanig onder toezicht komt te staan; het belang dat de financiële holding
van een effecteninstelling zelf voldoet aan de toezichtsnormen, is gelegen
in het feit dat daarmee op eenduidige en objectieve wijze wordt gewaar–
borgd dat de risico's van de groepsomgeving van de effecteninstelling
geen gevaar opleveren voor de financiële positie van die effecten–
instelling. In het geval dat de geconsolideerde financiële positie van de
financiële holding niet voldoet aan bedoelde toezichtsnormen, zal voor de
toezichthouder (niettegenstaande het feit dat in het uiterste geval een
verleende verklaring van geen bezwaar aan nadere voorschriften en
beperkingen kan worden onderworpen of zelfs kan worden ingetrokken)
de onder toezicht staande effecteninstelling primair aanspreekpunt zijn; in
het geval als hiervoor beschreven, kan de betrokken effecteninstelling aan
aanvullende kapitaalvereisten worden onderworpen of aan beperkingen
ten aanzien van uitzettingen op de financiële holding of andere groeps–
onderdelen.
Ten tweede is - analoog aan artikel 21 van de Wet toezicht effecten–
verkeer - in artikel 29 van het wetsvoorstel bepaald dat de toezichthouder
inlichtingen kan vragen of een onderzoek kan (doen) instellen teneinde na
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te gaan of aan de regels wordt voldaan en is in artikel 11, eerste lid, onder
meer verwoord dat de effecteninstelling dient te voldoen aan via bij of
krachtens algemene maatregel van bestuurte stellen regels met
betrekking tot de aan de Minister van Financiën te verstrekken informatie.
Op basis van deze laatste bepaling kan de toezichthouder de onder
toezicht staande effecteninstellingen onder andere verplichten tot het
indienen van periodieke staten (al dan niet tevens op geconsolideerde
basis). Tevens is artikel 29 zodanig opgesteld dat zij onder meer ziet op
alle ondernemingen die in hettoezicht op geconsolideerde basis
betrokken zijn. De huidige wet voorziet echter nog niet in een instrument
als bedoeld in artikel 3, zesde lid, van richtlijn 92/30/EEG betreffende de
boekhouding van de in de consolidatie betrokken ondernemingen. In
artikel 17 van het wetsvoorstel wordt daarom bepaald dat alle onderne–
mingen die in het toezicht op geconsolideerde basis worden betrokken,
dienen te voldoen aan de bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur te stellen regels inzake de toepassing van adequate interne
controleprocedures om de gegevens en inlichtingen te kunnen produ–
ceren die van nut zijn voor de uitoefening van het toezicht op geconsoli–
deerde basis.
3.5.3. Alternatief regime
In afwijking van het hierboven toegelichte regime inzake toezicht op
geconsolideerde basis, dat ziet op een stelsel van kwantitatieve normen
met betrekking tot de geconsolideerde financiële positie van de effecten–
instelling dan wel van diens financiële holding, voorziet artikel 7, vierde
lid, van de richtlijn kapitaaltoereikendheid in de mogelijkheid ontheffing
van de toepassing van dat regime te verlenen, mits elke effecteninstelling
in de betrokken groep van ondernemingen:
- de in punt 9 van bijlage V bij de richtlijn gegeven alternatieve definitie
van het begrip eigen vermogen toepast;
- op niet-geconsolideerde basis voldoet aan de in de richtlijn neerge–
legde kapitaalvereisten;
- systemen invoert voor de bewaking en beheersing van de bronnen
van eigen en vreemd vermogen binnen de groep van ondernemingen, en
voldaan is aan de door de toezichthouder gestelde regels volgens welke
de betrokken effecteninstellingen waarvoor de ontheffing geldt de
toezichthouder in kennis stellen van de risico's, met inbegrip van die
welke samenhangen met de samenstelling en de bronnen van eigen en
vreemd vermogen, die de financiële positie van die effecteninstellingen in
gevaar kunnen brengen.
Is dat laatste naar het oordeel van de toezichthouder daadwerkelijk het
geval, dan dienen deze effecteninstellingen zich te houden aan de door de
toezichthouder te stellen regels die ertoe strekken dat zij maatregelen
treffen, zonodig met inbegrip van beperkingen van de overdracht van
kapitaal van deze ondernemingen naar andere groepsonderdelen. Met
deze bepalingen voorziet het alternatieve regime, in tegenstelling tot het
kwantitatieve toezichtskader als bedoeld in de voorgaande paragraaf, in
een kwalitatieve beoordeling van de risico's van de groepsomgeving op
de financiële positie van de betrokken effecteninstelling.
Uitvoering van de onderhavige richtlijnbepalingen zal plaatsvinden via
bij en krachtens algemene maatregel van bestuur op grond van de
artikelen 7, vierde lid, en 11, eerste lid, van het wetsvoorstel te stellen
regels. In de algemene maatregel van bestuur zullen de hoofdlijnen
worden neergelegd. Nadere uitwerking daarvan zal plaatsvinden door de
Stichting Toezicht Effectenverkeer. In het wetsvoorstel is in dit kader in
artikel 17 tevens voorzien in een grondslag om de (financiële) holdings
van de betrokken effecteninstellingen via bij en krachtens algemene
maatregel van bestuur te stellen regels te verplichten tot de toepassing
van adequate interne controleprocedures om de gegevens en inlichtingen
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te kunnen produceren die van nut zijn voor de uitoefening van het toezicht
op geconsolideerde basis.
Voor die gevallen waarin de betrokken effecteninstellingen ten
principale niet aan het in paragraaf 3.5.2 beschreven regime zijn onder–
worpen - in het geval dus dat de betrokken effecteninstellingen hetzij
niet-financiële dochterinstellingen hebben, hetzij als dochterinstelling een
niet-financiële holding hebben –zal ingevolge het wetsvoorstel worden
bepaald dat het onderhavige alternatieve regime, met uitzondering van
bovengenoemd vereiste inzake de toepassing van de definitie van het
begrip eigen vermogen, van toepassing zal zijn. Hiermee wordt derhalve
onderkend dat groepen van ondernemingen die een of meer effecten–
instellingen omvatten en die niet hoofdzakelijk financiële werkzaamheden
verrichten of nevenwerkzaamheden van het effectenbedrijf, zeer wel een
negatieve invloed op de financiële positie van de betrokken effecten–
instelling(en) kunnen hebben. Aangezien de kwantitatieve normen inzake
het geconsolideerde toezicht niet van toepassing zijn op de niet-financiële
risico's van bedoelde groepsomgevingen, en derhalve de daarvan deel
uitmakende ondernemingen niet betrokken kunnen worden in hettoezicht
op geconsolideerde basis overeenkomstig de in paragraaf 3.5.2 bedoelde
methode, maar daarentegen het alternatieve regime, in casu de
toepassing van de groepsomvattende systemen voor de bewaking en de
beheersing van de risico's, van een zodanig algemene strekking is dat dit
regime ziet op alle, alsdan niet gekwantificeerde risico's, is in het kader
van het onderhavige wetsvoorstel geoordeeld dat het opportuun is de in
de aanhef genoemde effecteninstellingen te onderwerpen aan regels die
aansluiten bij de regels voor effecteninstellingen die in aanmerking
komen voor toepassing van het alternatieve regime, in afwijking van het
kader van geconsolideerd toezicht.
AFDELIMG 4. BUDGETTAIRE GEVOLGEN
De uitvoering van het toezicht wordt, evenals voorheen, overgedragen
aan de Stichting Toezicht Effectenverkeer. Deze stichting brengt haar
kosten in rekening bij de onder toezicht gestelde effecteninstellingen. Zij
komen derhalve niet ten laste van de Rijksbegroting. Voor zover de
uitvoering van de wet werkzaamheden van het Ministerie van Financiën
met zich brengt, kunnen deze binnen het bestaande apparaat worden
uitgevoerd.
HOOFDSTUK II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
1. Inleiding

54

Verwezen wordt onder andere naar
Kamerstukken II 1988/89, 21 038, nr. 3,
Kamerstukken II, 1989/90, 21 038, nrs. 8 en 13,
Kamerstukken II, 1991/92, 22 665, nr. 3, en
Kamerstukken II 1992/93, 23 170, nr. 3. Ten
departemente is een artikelregister Wet
toezicht effectenverkeer in voorbereiding,
waarin worden opgenomen de verwijzingen
naar de relevante passages in de op die wet
betrekking hebbende Kamerstukken en
Handelingen. Dit artikelregister zal zo spoedig
mogelijk separaat ter kennisneming aan de
Tweede Kamer worden toegezonden.

De wijzigingen in de Wet toezicht effectenverkeer hangen in hoofdzaak
samen met de tenuitvoerlegging van de richtlijn beleggingsdiensten en
van de richtlijn kapitaaltoereikendheid. Deze wijzigingen zijn in hun
onderlinge verband uitvoerig in hoofdstuk I van de toelichting aan de orde
gesteld. Het merendeel van de artikelen is in dat kader reeds besproken en
wordt derhalve in het onderhavige hoofdstuk niet of slechts summier
toegelicht.
Daarnaast zijn de in de Wet toezicht effectenverkeer gestelde regels,
voor zover die geen wijziging behoefden vanwege de tenuitvoerlegging
van bovengenoemde richtlijnen, zoveel mogelijk ongewijzigd overge–
nomen. Voor een toelichting op die artikelen wordt verwezen naar de
wetsgeschiedenis54.
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2. Toelichting op diverse artikelen
Artikel 1
In onderdeel a, onder 2°, wordt in verband met de invoering van het
Nieuw Burgerlijk Wetboek het woord «zaken» vervangen door het woord
«goederen». De reikwijdte van het begrip effecten in dit onderdeel wordt
door die aanpassing overigens niet gewijzigd.
In onderdeel b is de omschrijving van het begrip effectenbemiddelaar
aangevuld. In de eerste plaats is onder het nieuwe 4° de zinsnede
ingevoegd «degene die beroeps– of bedrijfsmatig effecten, bij uitgifte
ervan, overneemt of plaatst». Deze aanpassing is noodzakelijk omdat in
deel A van de bijlage bij de richtlijn beleggingsdiensten (waarin de
werkzaamheden zijn opgesomd waarop het vergunningstelsel van de
richtlijn betrekking heeft) onder punt 4 wordt gesproken over «het
overnemen van emissies van alle of bepaalde van de in deel B genoemde
instrumenten en/of het plaatsen van die emissies». Voor zover de
werkzaamheden betrekking hebben op het plaatsen van de effecten bij
uitgifte is de onderhavige aanpassing in feite van redactionele aard,
aangezien deze werkzaamheden onder de Wet toezicht effectenverkeer
reeds zijn begrepen onder de werkzaamheden, bedoeld in artikel 1,
onderdeel b, onder 3°, van die wet. Voor zover de werkzaamheden
betrekking hebben op de overneming van effecten, dus zonder de
bijkomende plaatsing daarvan, is de aanpassing echter inhoudelijk van
aard. Ter voorkoming van overlappingen tussen onderdeel b, onder 3° en
onder 4°, is onder 3° het verrichten van effectentransacties in het kader
van een uitgifte van effecten uitgezonderd. Verwezen wordt tevens naar
paragraaf 2.3.1 van de algemene toelichting.
In de tweede plaats is in onderdeel b van het onderhavige artikel een
nieuw 5° ingevoegd, dat uitvoering geeft aan punt 5 van deel B van de
bijlage bij de richtlijn beleggingsdiensten (de overige punten van deel B
betreffen instrumenten die reeds zijn begrepen in de omschrijving van het
begrip effecten in onderdeel a en geven derhalve geen aanleiding tot
aanpassingen). Het uitbreiden van de definitie van effectenbemiddelaar
tot degenen die, al dan niet als tussenpersoon, beroeps– of bedrijfsmatig
werkzaam zijn bij de totstandkoming van rente–, valuta– of aandelenswaps
of soortgelijke overeenkomsten heeft overigens tot gevolg dat, in
overeenstemming met de richtlijn beleggingsdiensten, voor het
aanbieden en verrichten van deze diensten een vergunning is vereist. Dit
brengt weer met zich dat Nederlandse effectenbemiddelaars in swaps
over een Europees paspoort beschikken en dat kredietinstellingen en
effectenbemiddelaars onder gelijkwaardige voorwaarden op de
swapmarkt kunnen opereren.
Aangezien het voorgaande eveneens op vermogensbeheerders van
toepassing is, is in onderdeel c een overeenkomstig nieuw 2° ingevoegd.
In onderdeel f is het begrip gekwalificeerde deelneming gedefinieerd.
Het invoegen van deze definitie houdt verband met de in het wetsvoorstel
opgenomen regels jegens de houders van gekwalificeerde deelnemingen.
Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de vereisten terzake in de
artikelen 4 en 9 van de richtlijn beleggingsdiensten. Voorts wordt voorzien
in een wettelijke grondslag voor het krachtens de richtlijn kapitaal–
toereikendheid vereiste toezicht op effecteninstellingen op geconsoli–
deerde basis, welk toezicht zich tevens uitstrekt tot bepaalde in deze
richtlijn omschreven houders van een gekwalificeerde deelneming, die op
grond van die deelneming moederonderneming van de betrokken onder
toezicht staande effecteninstelling zijn. Verwezen wordt in dit verband
naar afdeling 3 van de algemene toelichting en de toelichting op artikel
17.
Met betrekking tot de omschrijving van het begrip gekwalificeerde
deelneming in het wetsvoorstel wordt opgemerkt dat artikel 1, onder 10,
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van de richtlijn beleggingsdiensten dit begrip definieert als «het recht–
streeks of middellijk bezitten van een deelneming in een beleggings–
onderneming van ten minste 10% van het kapitaal of van de stemrechten,
dan wel van een deelneming die de mogelijkheid inhoudt een invloed van
betekenis uit te oefenen op de bedrijfsvoering van de beleggings–
onderneming waarin wordt deelgenomen». Hettweede deel van die
omschrijving, waarin wordt gesproken over het uitoefenen van een
invloed van betekenis, ziet op die gevallen waarin geen sprake is van een
deelneming ten belope van ten minste 10 procent van het kapitaal of van
de stemrechten van de desbetreffende effecteninstelling, maar waarin
anderszins toch een invloed van overeenkomstige betekenis kan worden
uitgeoefend op de bediïjfsvoering van die effecteninstelling. In dat kader
kan worden gedacht aan het werken met stemovereenkomsten of aan het
beschikken over het recht om bestuurders te benoemen of te ontslaan. In
de definitie van het begrip gekwalificeerde deelneming in het
wetsvoorstel is aan de term «invloed van betekenis» een zodanige
interpretatie gegeven dat daaronder wordt verstaan een invloed die
vergelijkbaar is met die welke verbonden is aan een deelneming van ten
minste 5 procent van het kapitaal of van de stemrechten van de effecten–
instelling. Met die interpretatie en met het gehanteerde lagere percentage
van 5 is tevens aangesloten bij de overeenkomstige omschrijving in artikel
1, eerste lid, onder m, van de Wet toezicht kredietwezen 1992.
In onderdeel j is voorzien in een omschrijving van het begrip lid-staat.
Naast de lid-staten van de Europese Unie worden daaronder tevens de
andere staten begrepen die deel uitmaken van de Europese Economische
Ruimte (EER), dat wil zeggen de niet tot de Europese Unie behorende
staten die deel uitmaken van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). De
EER is het resultaat van een algemene overeenkomst tussen de Gemeen–
schap en de EVA, op grond waarvan de beginselen en het beleid van de
interne markt binnen de gehele EER van toepassing zijn. Dit impliceert dat
ook de EVA-staten de richtlijn beleggingsdiensten en de richtlijn kapitaal–
toereikendheid ten uitvoer zullen leggen en dat de interne effectenmarkt,
in casu de wederzijdse erkenning van vergunning– en toezichtsstelsels,
binnen de gehele EER zal gelden.
Artikel 5
In het eerste lid is verduidelijkt dat de ingevolge dit artikel gestelde
vereisten alleen gelden voor instellingen die effecten hebben uitgegeven
zonder dat daartoe effecten behoren die ter beurze zijn genoteerd. Voorts
is in het tweede lid tot uitdrukking gebracht dat een ontheffing van de in
het eerste lid vervatte voorschriften slechts «op verzoek» kan worden
verleend. Tenslotte is in een nieuw vierde lid bepaald dat het eerste lid
niet van toepassing is op beleggingsinstellingen die zijn ingeschreven in
het register, bedoeld in artikel 18 van de Wettoezicht beleggingsinstel–
lingen. Onder de Wet toezicht effectenverkeer was terzake voorzien in een
vrijstelling ingevolge artikel 5 van die wet. De thans opgenomen uitzon–
dering in de wet zelf sluit aan bij de uitzondering voor beleggingsinstel–
lingen van het in artikel 3, eerste lid, vervatte verbod. Verwezen wordt
naar het overeenkomstige artikel 3, tweede lid, onder d, van het
wetsvoorstel.
Artikel 6
Effectenuitgevende instellingen, waarvan effecten zijn toegelaten tot de
notering ter beurze (de Amsterdamse Effectenbeurs), zijn uitgezonderd
van de in hoofdstuk II van het wetsvoorstel vervatte informatievereisten.
De reden hiervan is gelegen in het feit dat de voor beleggers relevante
informatie over deze instellingen in geval van genoteerde aandelen
beschikbaar komt via de op grond van de beursregels voorgeschreven
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(periodieke) informatieverschaffing van de uitgevende instellingen (de
betrokken beursregels geven onder meer uitvoering aan de richtlijnen van
de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake ter beurze genoteerde
instellingen) en in geval van aandelen èn obligaties via publikaties in de
financiële pers.
Het onderhavige artikel voorziet in de mogelijkheid voor de Minister van
Financiën tot het geven van een aanwijzing indien door hem wordt
vastgesteld dat een uitgevende instelling de op haar betrekking hebbende
beursregels niet naleeft. In het eerste lid is bepaald dat de Minister van
Financiën in dat geval bevoegd is om een aanwijzing te geven aan een
effectenbeurs betreffende een door die beurs jegens een uitgevende
instelling te volgen gedragslijn. Deze bevoegdheid komt overeen met de
in artikel 11, vierde lid, vervatte bevoegdheid om een aanwijzing te geven
in het geval dat een effecteninstelling die is aangesloten bij een erkende
effectenbeurs de voor die beurs geldende regels niet naleeft.
Voor de beslissing om van de onderhavige bevoegdheid gebruik te
maken, zal de vraag bepalend zijn of de betrokken uitgevende instelling
met het overtreden van de beursregels in strijd handelt met de doelstel–
lingen van de wet (een adequate functionering van de effectenmarkten en
de positie van de beleggers op die markten). Het is dus geenszins zo dat
iedere overtreding van de beursregels automatisch een aanwijzing tot
gevolg zal hebben. Het geven van een aanwijzing is een ultimum
remedium dat bovendien beperkt is tot de reikwijdte van dit wetsvoorstel
in het algemeen en de eigen regels van de betrokken effectenbeurzen in
het bijzonder. De zelfregulering van de erkende effectenbeurzen brengt
met zich dat bij de beurzen het primaat berust ter zake van het optreden
tegen effectenuitgevende instellingen die de voor hen geldende beurs–
regels overtreden. Het feit dat thans een aanwijzingsrecht voor de
Minister van Financiën wordt geïntroduceerd, doet daaraan niets af. Dit
geldt eveneens voor de in artikel 11, vierde lid, jegens beursleden
neergelegde aanwijzingsbevoegdheid. Verwezen wordttevens naar het
algemene deel van deze toelichting.
In het tweede lid is bepaald dat de houder van de betrokken effecten–
beurs, bedoeld in het eerste lid, gehouden is binnen een door de Minister
van Financiën te bepalen termijn de in het eerste lid bedoelde aanwijzing
op te volgen. Deze bepaling brengt met zich dat de beurzen in hun eigen
reglementering dienen te voorzien in de noodzakelijke regelingen die de
goede uitvoering van een ingevolge het eerste lid gegeven aanwijzing
waarborgen.
Overtreding van hettweede lid is een economisch delict. Daarnaast is in
artikel 26 een bestuursrechtelijke sanctie vervat op het niet of niet
genoegzaam opvolgen van een aanwijzing als hiervoor bedoeld.
Artikel 7
In dit artikel zijn ten opzichte van het overeenkomstige artikel 6 van de
Wet toezicht effectenverkeer de volgende wijzigingen aangebracht.
Ten eerste is in het eerste lid de zinsnede «buiten een besloten kring»
geschrapt en is in verband daarmee in het nieuwe tweede lid een aantal
werkzaamheden opgesomd waarop het in het eerste lid vervatte verbod
niet van toepassing is. Voor een nadere toelichting terzake wordt
verwezen naar hoofdstuk I, paragraaf 2.5, van deze toelichting.
Ten tweede is in het nieuwe tweede lid, onder h, i en j, en in het nieuwe
derde lid uitvoering gegeven aan het afwijkende regime voor onderne–
mingen en instellingen die zijn ingeschreven in het register, bedoeld in
artikel 52 van de Wet toezicht kredietwezen 1992, en voor effecten–
instellingen die zijn gevestigd in een andere lid-staat en die voornemens
zijn om in Nederland het effectenbedrijf uit te oefenen, hetzij door middel
van het vestigen van een bijkantoor, hetzij door middel van het vrij
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verrichten van diensten. Verwezen wordt naar de toelichting in hoofdstuk
I, paragrafen 1.5, 2.5.2, 2.5.10 en 2.8.3.
Ten derde is in het vierde lid, onder b, de zinsnede «al dan niet tevens
op geconsolideerde basis» toegevoegd teneinde te voorzien in een
wettelijke grondslag voor de bij en krachtens algemene maatregel van
bestuur te stellen regels ten aanzien van de financiële waarborgen op
geconsolideerde basis. In hoofdstuk I, paragraaf 3.5, van deze toelichting
is uitgebreid ingegaan op de in de richtlijn kapitaaltoereikendheid
neergelegde bepalingen ten aanzien van het toezicht op geconsoiideerde
basis. In dit kader wordt volstaan daarnaar te verwijzen.
Ten vierde is in het vierde lid, onder c, toegevoegd de zinsnede
«vestiging van het hoofdkantoor». Voor een nadere toelichting terzake
wordt verwezen naar hoofdstuk I, paragraaf 2.6.3, onder e, van deze
toelichting.
Ten vijfde is een nieuw vijfde lid ingevoegd, waarin is bepaald dat de
eisen voor onderscheiden groepen effecteninstellingen verschillend
kunnen zijn. Hiermee wordt geëxpliciteerd dat ten aanzien van de
vergunningvereisten onderscheid kan worden gemaakt naar de diverse
categorieën effecteninstellingen, niet alleen de categorieën, bedoeld in
artikel 7, tweede lid, onder h, i en j, maar tevens de categorieën die zich
onderscheiden door de verschillende werkzaamheden.
Artikel 8
In dit artikel is bepaald dat de Minister van Financiën bevoegd is om
effecteninstellingen uit te sluiten van de in artikel 7, tweede lid, aanhef en
onder i en j, neergelegde afwijking van het vergunningstelsel indien de
lid-staat waar de betrokken effecteninstellingen zijn gevestigd de richtlijn
beleggingsdiensten of de richtlijn kapitaaltoereikendheid niet of onvol–
ledig heeft uitgevoerd. Artikel 33 van de Wet toezicht kredietwezen 1992
bevat overeenkomstige bepalingen.
Artikel 9

55
Bedoeld worden de toelatingsregels voor
aspirant-beursleden. Deze toelatingsregels
maken deel uit van de voor de betrokken
effectenbeurs te hanteren regels. Dit laat
uiteraard onverlet dat laatstgenoemde regels
niet tot die toelatingsregels zijn beperkt; zij
omvatten alle voor de beurs te hanteren
regels, waaronder onder meer de regels voor
de toegelaten beursleden en de handelsregels.

In dit artikel is geregeld aan welke effecteninstellingen die zijn aange–
sloten bij een organisatie waarvan de leden toegang hebben tot een
effectenbeurs waarvan de houder een erkenning heeft als bedoeld in
artikel 22, op verzoek, een vergunning wordt verleend indien de Minister
van Financiën, overeenkomstig de bepalingen in het artikel, van de
betrokken effectenbeurs een kennisgeving heeft ontvangen. In hoofdstuk
I, paragraaf 1.5 en paragraaf 2.6.2, van deze toelichting is reeds ingegaan
op deze regeling. Voor een nadere toelichting wordt naar die passages
verwezen.
Benadrukt wordt dat artikel 9 slechts ziet op effecteninstellingen waarop
artikel 7, tweede lid, aanhef en onder h, i of j, van het wetsvoorstel niet
van toepassing is. Voorts wordt aangetekend dat artikel 9 slechts ziet op
de werkzaamheden waarop de zelfregulering van de betrokken effecten–
beurzen betrekking heeft. Het artikel spreekt dan ook over een vergunning
«voorzover het betreft het als effectenbemiddelaar of vermogens–
beheerder aanbieden of verrichten van diensten die onderworpen zijn aan
door die organisatie en door de houder van die effectenbeurs gestelde
regels»55. Indien derhalve de betrokken effecteninstelling voornemens is
om effectendiensten te verrichten waarop de zelfregulering van de
desbetreffende effectenbeurs niet van toepassing is, dient die effecten–
instelling daarvoor te beschikken over een vergunning als bedoeld in
artikel 7, eerste lid, van het wetsvoorstel.
Tenslotte wordt aangetekend dat de bevoegdheid van de Minister van
Financiën tot het weigeren van een vergunning indien hij vaststelt dat
sprake is van een omstandigheid die ingevolge artikel 19, eerste lid, een
intrekkingsgrond zou opleveren, onverlet laat dat de nodige waarborgen
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voor een prudente beoordeling van verzoeken van effecteninstellingen
voor toelating tot de beurzen worden gevonden in het toezicht uit hoofde
van de wet (de artikelen 22 tot en met 26) op het niveau van de zelfregu–
lering van de beurzen. De erkenning, bedoeld in artikel 22, eerste lid, ziet
immers niet alleen op de voor de betrokken effectenbeurs te hanteren
regels, maar tevens op hun toepassing en op de (eigen) controle op de
naleving daarvan.
Artikel 10
Dit artikel voorziet in de mogelijkheid tot het verlenen van vrijstellingen.
In de Wet toezicht effectenverkeer is voorzien in een overeenkomstige
regeling, met dien verstande dat de reikwijdte van de vrijstellingen
ingevolge het onderhavige artikel minder ruim is. Dit vanwege de
uitzonderingen die thans reeds zijn opgenomen in artikel 7, tweede lid,
van het wetsvoorstel en vanwege het feit dat de mogelijkheid tot het
geven van vrijstellingen ingevolge de richtlijn beleggingsdiensten is
beperkt. Verwezen wordt in dit verband naar paragraaf 2.5 van het
algemene deel van de memorie van toelichting.
Artikel 77
Dit artikel is ontleend aan artikel 7 van de Wet toezicht effectenverkeer,
met dien verstande dat daarin de volgende aanpassingen zijn aange–
bracht.
Ten eerste is in het eerste en tweede lid, om overeenkomstige redenen
als in artikel 7, vierde onderscheidenlijk vijfde lid, toegevoegd dat de
regels inzake financiële waarborgen al dan niet op geconsolideerde basis
kunnen worden gesteld, dat regels gesteld kunnen worden met betrekking
tot de plaats van vestiging van het hoofdkantoor van de effecteninstelling
en dat de eisen voor onderscheiden groepen effecteninstellingen
verschillend kunnen zijn.
Ten tweede is in het derde lid bepaald dat effecteninstellingen die zijn
aangesloten bij een op grond van artikel 22 erkende effectenbeurs
gehouden zijn de beursregels na te leven die zijn gesteld in het belang van
een adequate functionering van de effectenmarkten of de positie van de
beleggers op die markten. Onder verwijzing naar de opmerkingen terzake
in de toelichting op artikel 9 wordt opgemerkt dat, met inachtneming van
het eerste lid, de in het onderhavige lid bedoelde (beurs)regels in de
plaats treden van de regels bedoeld in het eerste lid, althans voor zover de
betrokken werkzaamheden van de effecteninstelling zijn onderworpen aan
de desbetreffende eigen beursreglementering. Voor zover de werkzaam–
heden echter daarbuiten vallen, zijn de regels bedoeld in het eerste lid van
toepassing, met dien verstande dat eventuele overlappingen - bijvoor–
beeld op het gebied van de kapitaalvereisten - bij de vaststelling van de in
het eerste lid bedoelde regels moeten worden uitgesloten.
Ten derde is, analoog aan het eerste lid van artikel 6, in het vierde lid
voorzien in een aanwijzingsbevoegdheid voor de Minister van Financiën
met betrekking tot een door de betrokken effectenbeurs jegens een
effecteninstelling als bedoeld in het derde lid te volgen gedragslijn. Deze
bevoegdheid is ontleend aan de overeenkomstige bevoegdheid
neergelegd in de artikelen 8, derde lid, en 12, derde lid, van de Wet
toezicht effectenverkeer.
Ten vierde is, overeenkomstig artikel 6, tweede lid, in het vijfde lid
bepaald dat de organisatie dan wel de houder van de betrokken effecten–
beurs, bedoeld in het derde lid, gehouden is binnen een door de Minister
van Financiën te bepalen termijn de in het vierde lid bedoelde aanwijzing
op te volgen. Overtreding van het vijfde lid is een economisch delict,
terwijl in artikel 26 een bestuursrechtelijke sanctie is vervat op het niet of
niet genoegzaam opvolgen van een aanwijzing als hiervoor bedoeld.
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Vanwege het feit dat de onderhavige aanwijzingsbevoegdheid jegens
beursleden zich richt op de betrokken effectenbeurzen en dus niet op de
beursleden zelf, is ervoor gekozen om deze bevoegdheid op te nemen in
het onderhavige artikel en dus niet in de algemene regeling terzake in
artikel 28 van het wetsvoorstel.
Tenslotte is in het zevende lid het eerste, derde en zesde lid van
overeenkomstige toepassing verklaard op instellingen als bedoeld in
artikel 7, tweede lid, onder h, i of j. Met deze bepaling wordt uitvoering
gegeven aan de voorschriften van de richtlijn beleggingsdiensten ter zake
van de taakverdeling en samenwerking tussen de toezichthouders van de
verschillende lid-staten. Voor een nadere toelichting hierop wordt
verwezen naar hoofdstuk I, paragraaf 2.8.4.
Artikel 12
In dit artikel worden voorschriften gegeven voor het geval dat een
kredietinstelling of een in een andere lid-staat gevestigde effecten–
instelling de in Nederland op die instelling van toepassing zijnde regels
betreffende het toezicht niet of niet voldoende naleeft. Ten aanzien van
een in een andere lid-staat gevestigde effecteninstelling vormt dit artikel
het pendant van artikel 15.
Artikelen 13, 14 en 15
In de paragrafen 2.6.2 en 2.8.3 van het algemene deel van de toelichting
is reeds ingegaan op de in de artikelen 13, 14 en 15 van het wetsvoorstel
neergelegde regeling. Onder verwijzing naar die toelichting wordt in dit
kader opgemerkt dat terzake afstemming is gezocht met de regeling in de
artikelen 16, 17 en 29 van de Wet toezicht kredietwezen 1992.
Voor de goede orde wordt benadrukt dat de regels in de artikelen 13 en
14 slechts betrekking hebben op de grensoverschrijdende dienstverlening
in de in deel B van de bijlage bij de richtlijn beleggingsdiensten
opgenomen instrumenten. Aangezien daarin de zogenaamde goederen–
termijncontracten niet zijn opgenomen, zien die artikelen derhalve niet op
goederentermijnhandelaren die beschikken over een vergunning als
bedoeld in artikel 7, eerste lid. Dit impliceert ook dat de bepalingen in de
richtlijn beleggingsdiensten en in de richtlijn kapitaaltoereikendheid niet
gelden voor bijvoorbeeld de leden van de Agrarische Termijnmarkt
Amsterdam (een ingevolge artikel 16 van de Wet toezicht effectenverkeer
erkende effectenbeurs), en dat die beurs derhalve tevens geen maatre–
gelen behoeft te nemen ter implementatie van beide richtlijnen, althans
voor zover in de reglementen van die beurs is bepaald dat het houden van
de beurs slechts ziet op de handel in goederentermijncontracten en voor
zover de Stichting Toezicht Effectenverkeer niet van oordeel is dat de
betrokken effectenbeurs met het oog op een adequate functionering van
de effectenmarkten of de positie van de beleggers op die markten (een
deel van) de richtlijnbepalingen wel dient uit te voeren.
Artikel 16
Artikel 16 bevat een verbod om zonder een verklaring van geen bezwaar
een gekwalificeerde deelneming in een effecteninstelling te houden, te
verwerven of te vergroten dan wel enige daaraan verbonden zeggenschap
uit te oefenen. Deze verbodsregeling geeft uitvoering aan de in de
artikelen 4 en 9 van de richtlijn beleggingsdiensten op dat gebied
neergelegde bepalingen en is afgestemd met het overeenkomstige
verbodsstelsel in de Wet toezicht kredietwezen 1992. Het verbod in het
eerste lid dient te worden gezien tegen de achtergrond van de bestaande
regeling in hoofdstuk IV van het Besluit toezicht effectenverkeer ten
aanzien van houders van gekwalificeerde deelnemingen. In dat hoofdstuk
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(betreffende de vergunningvereisten voor effecteninstellingen) is namelijk
in artikel 10 bepaald dat de houder van een gekwalificeerde deelneming
naar het oordeel van de toezichthouder op grond van die deelneming
geen ongewenste invloed mag hebben of kunnen hebben op een gezonde
en prudente bedrijfsvoering van de effecteninstelling. Artikel 16 voorziet
in de wettelijke grondslag om de betrokken houders zelf binnen het
toepassingsgebied van die verbodsregeling te brengen. De verbods–
regeling heeft overigens niet slechts betrekking op het verwerven en het
vergroten van een gekwalificeerde deelneming, maar tevens op het
houden daarvan. In die zin is de onderhavige regeling een verduidelijking
van de bestaande regeling krachtens het Besluit toezicht effectenverkeer.
Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op handelingen met
betrekking tot instellingen die ingevolge artikel 7, tweede lid, aanhef en
onder h, i of j, zijn uitgezonderd van de vergunningplicht. Dit omdat de
Wettoezicht kredietwezen 1992 onderscheidenlijk hettoezicht in de
lid-staat van herkomst van de betrokken effecteninstelling reeds voorziet
in een regime overeenkomstig de in dit artikel vervatte bepalingen.
In het tweede lid is voorts voorzien in een uitzondering van het in het
eerste lid vervatte verbod met betrekking tot de handelingen, bedoeld in
het eerste lid, waarvoor ingevolge de Wet toezicht kredietwezen 1992 een
verklaring van geen bezwaar is verleend. Aangezien de toetsingscriteria
van het onderhavige wetsvoorstel overeenkomen met die van de Wet
toezicht kredietwezen 1992 is het niet wenselijk geacht de betrokken
handelingen ingevolge het onderhavige wetsvoorstel aan een verge–
lijkbare toetsingsprocedure te onderwerpen. Wel is in het derde lid
bepaald dat de desbetreffende gekwalificeerde deelneming aan de
Stichting Toezicht Effectenverkeer moet worden gemeld.
In het vierde lid is bepaald dat op verzoek een verklaring van geen
bezwaar kan worden verleend door de Minister van Financiën indien hij
van oordeel is dat de houder geen ongewenste invloed heeft of kan
hebben op de gezonde of prudente bedrijfsvoering van de effecten–
instelling. De beoordeling ziet allereerst op de eventuele onderlinge
relaties tussen de houder van een gekwalificeerde deelneming en de
effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder, de kapitalisatie van de
houder in relatie tot de kapitalisatie van haar (financiële) activiteiten en
op zijn deelnemingen. Criterium bij die beoordeling is in dat kader de
mogelijke invloed op de financiële soliditeit van de effecteninstelling.
Daarnaast ziet de beoordeling op de betrouwbaarheid en de deskun–
digheid van de houder indien deze op grond van zijn gekwalificeerde
deelneming daadwerkelijk invloed kan hebben op de bedrijfsvoering van
de effecteninstelling. Bepalend voor de toezichthouder is de vraag of op
grond van die deelneming gevaar bestaat dat zal worden gehandeld in
strijd met de doelstellingen van de wet.
In het vijfde lid is, overeenkomstig de in artikel 9 van het wetsvoorstel
neergelegde regeling, voorzien in een van het vierde lid afwijkende
procedure ter zake van het verlenen van een verklaring van geen bezwaar
aan houders van een gekwalificeerde deelneming in een effecteninstelling
die onderworpen is aan het eigen toezicht van een erkende effectenbeurs
en waarbij de materiële beoordeling van die houders berust bij de
betrokken beurs zelf. Voorwaarde is wel dat de betrokken houders de voor
hen geldende beursregels naleven. Indien dit niet het geval is, is het
bepaalde in dit lid niet op hen van toepassing.
In het achtste lid is bepaald dat de Minister van Financiën aan een
verklaring van geen bezwaar die is verleend op grond van het vierde lid
beperkingen kan stellen en voorschriften kan verbinden, om te voorkomen
dat de handeling, bedoeld in het eerste lid, zou leiden of zou kunnen
leiden tot een invloed op de betrokken effecteninstelling die in strijd is
met een gezonde of prudente bedrijfsvoering van die instelling. De
beperkingen kunnen worden gesteld ten aanzien van de reikwijdte van de
verklaring van geen bezwaar, in casu de handeling(en) waarop de
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verklaring van geen bezwaar betrekking heeft, alsmede ten aanzien van de
tijdsduur van de verklaring van geen bezwaar. In het geval van een
handeling als bedoeld in het eerste lid die in strijd is met eventueel
gestelde beperkingen, wordt in feite die handeling verricht zonder dat
daarvoor een verklaring van geen bezwaar is verleend. Alsdan wordt
derhalve in strijd met de in het eerste lid neergelegde verbodsbepaling
gehandeld. Dit laatste is niet het geval indien wordt gehandeld in strijd
met aan een verklaring van geen bezwaar verbonden voorschriften.
In het negende lid is bepaald dat een handeling ongedaan moet worden
gemaakt dan wel dat terzake alsnog de eventuele beperkingen in acht
moeten worden genomen, indien voor die handeling geen verklaring van
geen bezwaar is verleend of indien die handeling in strijd is met de aan
een verklaring van geen bezwaar gestelde beperkingen.
In het tiende lid is bepaald dat een handeling als bedoeld in het eerste
lid vernietigbaar is op vordering van de Minister van Financiën.
De in het twaalfde lid neergelegde kennisgevingsplicht jegens de
houder van een gekwalificeerde deelneming in een effecteninstelling is
van toepassing indien die houder voornemens is om zijn deelneming
zodanig te wijzigen dat de omvang van die deelneming onder bepaalde, in
dit artikellid gespecificeerde, niveaus geraakt. Deze kennisgeving is echter
niet vereist indien de betrokken deelneming onder een van deze niveaus
daalt door het loutere feit dat het totale aantal uitstaande aandelen of het
totale aantal stemrechten toeneemt, bijvoorbeeld als gevolg van een
uitgifte van aandelen in het kapitaal van de betrokken effecteninstelling.
Voor de goede orde wordt hierbij opgemerkt dat met betrekking tot een
vergroting van een gekwalificeerde deelneming de richtlijn beleggings–
diensten in artikel 9, eerste lid, slechts een voorafgaande kennisgeving
voorschrijft indien het aantal gehouden stemrechten of aandelen de grens
van 20, 33 of 50 procent bereikt of overschrijdt. Het eerste lid van het
onderhavige artikel ziet daarentegen, overeenkomstig de regeling ter zake
in de Wet toezicht kredietwezen 1992, op iedere vergroting.
Artikel 17
In paragraaf 3.5 is reeds uitvoerig ingegaan op de toepassing van
toezicht op geconsolideerde basis. In dat kader is toegelicht onder welke
omstandigheden en in welke mate de (financiële) moederondernemingen
van effecteninstellingen worden betrokken in het toezicht op die instel–
lingen op geconsolideerde basis.
Naast de in artikel 16 neergelegde grondslag om in het individuele
geval houders van gekwalificeerde deelnemingen te onderwerpen aan
voorschriften - die mede betrekking kunnen hebben op de financiële
soliditeit van de betrokken houder in relatie tot de financiële positie van
de effectendochters - biedt artikel 17 de grondslag om houders van
verklaringen van geen bezwaar die moederonderneming zijn van
effecteninstellingen, in het kader van het toezicht op laatstgenoemde
instellingen op geconsolideerde basis, aan algemene voorschriften te
onderwerpen op het gebied van de financiële waarborgen en het
verstrekken van gegevens en inlichtingen die voor een goede toepassing
van het toezicht op geconsolideerde basis nuttig zijn. Met betrekking tot
de aard van de voorschriften wordt verwezen naar paragraaf 3.5 van de
algemene toelichting.
In het tweede lid, laatste volzin, is artikel 16, elfde lid, van overeenkom–
stige toepassing verklaard. Dit betekent dat de moederonderneming van
een effecteninstelling die de bij en krachtens algemene maatregel van
bestuur opgelegde voorschriften niet naleeft, op straffe van wijziging of
intrekking van de verklaring van geen bezwaar, aan een termijn kan
worden gebonden, waarbinnen de onderneming alsnog de desbetref–
fende voorschriften dient te vervullen.
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Artikel 18
Met de in dit artikel neergelegde bevoegdheid van de Minister van
Financiën om vrijstelling te verlenen van het in artikel 16, eerste lid,
vervatte verbod wordt aangesloten bij de mogelijkheid om jegens
effecteninstellingen vrijstellingen te verlenen. Verwezen wordt naar artikel
10 van het wetsvoorstel. Bij de uitvoering van de wet zal overigens de
mogelijkheid tot het verlenen van vrijstellingen, gelet op de voorschriften
terzake in de richtlijn beleggingsdiensten, zeer beperkt zijn.
Artikelen 19 en 20
In deze artikelen zijn de intrekkingsbepalingen neergelegd met
betrekking tot een op grond van de artikelen 4 en 5 verleende ontheffing
of een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderscheidenlijk
met betrekking tot een op grond van artikel 16 verleende verklaring van
geen bezwaar. Met inachtneming van de opzet van het verklaring van
geen bezwaar-regime - dat op onderdelen afwijkt van de opzet van het
vergunningstelsel - is artikel 20 zoveel mogelijk afgestemd op artikel 19.
Laatstgenoemd artikel is - enkele wijzigingen van technische en redac–
tionele aard daargelaten - opgesteld overeenkomstig artikel 14 van de
Wet toezicht effectenverkeer.
Artikel 22
Verwezen wordt naar paragraaf 2.7 van het algemene deel van deze
toelichting.
Artikel 24
In het eerste lid van dit artikel is bepaald dat een op grond van artikel 22
erkende effectenbeurs ervoor zorg dient te dragen dat de voor die
effectenbeurs geldende (eigen) regels voor de instellingen te wier laste
effecten zijn uitgegeven die zijn toegelaten tot de notering ter beurze en
voor de effecteninstellingen die bij die effectenbeurs zijn aangesloten,
worden toegepast. Indien derhalve de toepassing van die regels in een
specifieke situatie niet is gerealiseerd, bijvoorbeeld omdat separate
overeenkomsten tussen de betrokken effectenbeurs en een of meer van
bedoelde ondernemingen of instellingen die toepassing bemoeilijken of
uitsluiten, is de effectenbeurs gehouden om zodanige maatregelen te
treffen dat die belemmering of uitsluiting wordt opgeheven.
In hettweede en derde lid zijn, overeenkomstig de regeling in de
artikelen 6 en 11, bepalingen neergelegd met betrekking tot een
aanwijzingsrecht voor de Minister van Financiën. In dit kader wordt tevens
verwezen naar de opmerkingen terzake in paragraaf 1.5 van het algemene
deel van de toelichting.
Ten aanzien van deze bevoegdheid van de Minister van Financiën wordt
aangetekend dat hij deze zal uitoefenen binnen hettoepasselijke wettelijke
kader, waaronder het vennootschapsrecht. Daarnaast zal de Minister van
Financiën de desbetreffende bevoegdheid niet uitoefenen indien nog
andere belangen moeten worden meegewogen waarop deze wet niet ziet,
zoals bijvoorbeeld bij beschermingsconstructies. In dat geval zal regel–
geving op andere wijze tot stand moeten komen. Dit is ook verwoord in de
memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag
aan de Tweede Kamer bij de totstandkoming van de Wet toezicht
effectenverkeer (Kamerstukken II 1988/89, 21 038, nr. 6, blz. 4 en 5, en nr.
12, blz. 3en4).
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Artikel 25
Artikel 25 voorziet in de mogelijkheid ontheffing te verlenen van het in
artikel 22, eerste lid, neergelegde verbod. Voor een toelichting terzake
wordt volstaan met een verwijzing naar paragraaf 2.7 van het algemene
deel van de toelichting.
Artikel 26
In dit artikel is verduidelijkt dat een erkenning of een ontheffing (ook)
kan worden ingetrokken indien de betrokken effectenbeurs niet of niet
genoegzaam de bij of krachtens de wet gestelde regels of gegeven
voorschriften naleeft, gestelde beperkingen in acht neemt of gegeven
aanwijzingen opvolgt.
Artikel 27
Artikel 27 is ontleend aan de in artikel 20 van de Wet toezicht effecten–
verkeer neergelegde regeling, met dien verstande dat het eerste lid thans
zodanig is aangepast dat op grond van de in dat lid vervatte bepaling de
organisaties als bedoeld in artikel 9 en de betrokken effectenbeurzen
gehouden zijn om de voor die beurzen geldende regels in overeen–
stemming te doen zijn met communautaire richtlijnen inzake het
effectenverkeer, waaronder de voor de tot de effectenbeurzen toe te laten
of toegelaten effecteninstellingen geldende regels. De oorspronkelijke
tekst van artikel 20 voorzag slechts in de mogelijkheid om organisaties als
bedoeld in artikel 9 voorschriften te geven om hun regels jegens hun
leden in overeenstemming te brengen met EU-richtlijnen. De controle op
de naleving van het eerste lid geschiedt op basis van de in artikel 23
vervatte procedure, krachtens welke de beurzen iedere wijziging in de
voor de beurzen te hanteren regels en de controle daarop, vooraf aan de
Minister van Financiën moeten voorleggen.
Het tweede lid is overeenkomstig artikel 20, tweede lid, van de Wet
toezicht effectenverkeer opgenomen. Het stemt overeen met de analoge
bevoegdheden krachtens artikel 6, eerste lid, 11, vierde lid, en 24, tweede
lid, van dit wetsvoorstel. In het derde lid is een bepaling opgenomen
overeenkomstig artikel 6, tweede lid, 11, vijfde lid, en 24, derde lid.
Het vierde lid betreft een bepaling die is ontleend aan de Regeling
aanwijzing bevoegde autoriteiten. Die regeling ziet op de tenuitvoer–
legging van de richtlijnen 79/279/EEG, 80/390/EEG en 82/121/EEG via
verwerking daarvan in het Fondsenreglement van de Vereniging voor de
Effectenhandel. Het onderhavige artikellid biedt de grondslag voor een
toetsing van de wijzigingen in de eigen regels van de zelfregulerende
organisaties, die ziet op de verenigbaarheid van de wijzigingen in die
regels met de EU-richtlijnen.
Artikel 28
Met dit artikel wordt voorzien in een aanwijzingsbevoegdheid jegens
effectenuitgevende instellingen en effecteninstellingen die zijn onder–
worpen aan de bij en krachtens deze wet gestelde eisen. Het artikel
verleent de Minister van Financiën de bevoegdheid om een aanwijzing te
geven indien door hem wordt vastgesteld dat een effectenuitgevende
instelling of een effecteninstelling de bij of krachtens deze wet gestelde
regels niet naleeft. Voor effecteninstellingen betreft het de regels bij en
krachtens algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 11, eerste
lid, voor effectenuitgevende instellingen de regels op grond van de
artikelen 3 tot en met 5 van deze wet. De bevoegdheid ziet niet op de
gevallen waarin wordt vastgesteld dat de (beurs)regels worden
overtreden; voor die gevallen voorziet artikel 11, vierde lid, immers reeds
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in een aanwijzingsbevoegdheid voor de Minister van Financiën jegens de
houder van de desbetreffende effectenbeurs.
Artikel29
Artikel 29 is ontleend aan artikel 21 van de Wet toezicht effectenverkeer,
met dien verstande dat het onderhavige wetsvoorstel aanleiding heeft
gegeven tot enkele aanpassingen. Afgezien van de redactionele wijziging
van het eerste lid, die ziet op afstemming ten opzichte van de overeen–
komstige regeling in de artikelen 54 en 57 van de Wet toezicht krediet–
wezen 1992, strekt de in artikel 29 neergelegde controle– en onderzoeks–
bevoegdheden zich thans uit tot de houders van gekwalificeerde
deelnemingen die binnen de reikwijdte van artikel 16 of 17 vallen,
alsmede tot de (overige) ondernemingen en instellingen die betrokken zijn
in het toezicht op effecteninstellingen op geconsolideerde basis. In dit
verband wordt tevens verwezen naar de toelichting in hoofdstuk I,
afdeling 3. Daarnaast vallen thans alle instellingen te wier laste buiten
besloten kring effecten zijn uitgegeven onder deze bepaling. Wat dit
laatste betreft heeft artikel 21 van de Wet toezicht effectenverkeer alleen
betrekking op instellingen waarop artikel 3, tweede lid, van toepassing is in het onderhavige wetsvoorstel overeenkomend met artikel 3, tweede lid
- en op instellingen die ingevolge artikel 4, tweede lid - in het onder–
havige wetsvoorstel eveneens artikel 4, tweede lid –zijn vrijgesteld.
Voorts zijn het tweede tot en met het vijfde lid afgestemd op de
overeenkomstige bepalingen in het voorstel van Wet inzake de wisselkan–
toren (Kamerstukken II, 1993/94, 23 777). In het tweede lid zijn bepalingen
opgenomen over de wijze van legitimatie door de door de Minister van
Rnanciën met het toezicht belaste personen. In het derde en vierde lid is
voor die personen voorzien in de bevoegdheid om ter plaatse onderzoek
te verrichten, zich met behulp van de sterke arm toegang te verschaffen,
van gegevens en bescheiden kopieën te maken alsmede deze gegevens
en bescheiden voor korte tijd mee te nemen tegen een af te geven
schriftelijk bewijs. In het vijfde lid is tenslotte bepaald dat een ieder
verplicht is om aan de met het toezicht belaste personen alle
medewerking te geven die deze personen redelijkerwijs kunnen verlangen
ter uitoefening van hun bevoegdheden.
Artikel 30
Deze bepaling jegens effecteninstellingen die zijn aangesloten bij een
op grond van artikel 22 erkende effectenbeurs heeft tot doel te bewerkstel–
ligen dat indien de betrokken effecteninstelling krachtens voor de
effectenbeurs geldende regels verplicht is ter medewerking aan de
controle op de nakoming van die regels gegevens te verstrekken uit een
door haar gehouden persoonsregistratie als bedoeld in de Wet persoons–
registraties, die effecteninstelling daarvoor niet de - ingevolge de Wet
persoonsregistraties vereiste - toestemming van de geregistreerde
behoeft. Benadrukt wordt dat dit voorschrift slechts tot doel heeft te
waarborgen dat de vigerende, krachtens de eigen regels bestaande
controle– en onderzoeksbevoegdheden niet onaanvaardbaar door de Wet
persoonsregistraties worden beperkt. Het voorschrift laat derhalve
onverlet dat de betrokken effectenbeurs gehouden is om in haar eigen
regeling bovengenoemde bevoegdheid jegens de aangesloten effecten–
instellingen te verankeren.
Het feit dat dit artikel slechts op het punt van het toestemmingsvereiste
van een geregistreerde afwijkt van de Wet persoonsregistraties impliceert
dat die wet voor het overige onverkort van kracht is. Dit betekent onder
meer dat indien zij voorschrijft dat een geregistreerde over een gegevens–
verstrekking moet worden geïnformeerd, dit voorschrift ook moet worden
nageleefd.
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Artikel31
Artikel 31 is afgestemd op het overeenkomstige artikel 64 van de Wet
toezicht kredietwezen 1992. Terzake is ook sprake van op elkaar
afgestemde bepalingen in de betrokken EU-richtlijnen, in casu in artikel 25
van de richtlijn beleggingsdiensten en in artikel 16 van de tweede
coördinatierichtlijn banken. Op onderdelen wijken die richtlijnbepalingen
af. De Europese Commissie heeft echter op 28 juli 1993 een voorstel
ingediend voor een richtlijn tot wijziging van de vigerende richtlijnen voor
kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en effecteninstellingen
teneinde het bedrijfseconomisch toezicht te versterken56. Het voorstel
beoogt een versterking van de bevoegdheden van de toezichthouders op
de onderscheiden sectoren. Onderdeel van het voorstel is een aantal
bepalingen betreffende de coördinatie van de bepalingen betreffende het
uitwisselen van gegevens tussen de bevoegde autoriteiten voor de gehele
financiële sector. De beoogde datum van inwerkingtreding van de richtlijn
is vastgesteld op 31 december 1995 (dus gelijktijdig met de richtlijn
beleggingsdiensten). Bij implementatie van de richtlijn zal uitvoering
worden gegeven aan die onderdelen in artikel 25 van de richtlijn
beleggingsdiensten die niet zijn opgenomen in het huidige artikel 16 van
de tweede coördinatierichtlijn banken.
Artikel 32
Artikel 32 is ontleend aan artikel 23 van de Wet toezicht effectenverkeer.
Onderdeel d is aan de in dat artikel neergelegde regeling toegevoegd en
biedt de Minister van Financiën de mogelijkheid ter openbare kennis te
brengen het feit dat een ingevolge artikel 10 vrijgestelde effecteninstelling
niet aan de voorschriften voldoet die aan de vrijstelling zijn verbonden.
Zeker in het geval dat een of meer van die voorschriften betrekking heeft
op een of meer van de eisen waaraan de houders van een vergunning als
bedoeld in artikel 7, eerste lid, zijn onderworpen, is er bij nadere
overweging niet sprake van enige grond om die vrijgestelde effecten–
instellingen buiten het toepassingsgebied van het onderhavige sanctie–
middel te laten. Opgemerkt wordt dat in onderdeel c wordt gerefereerd
aan effecteninstellingen die in strijd met het in artikel 7, eerste lid, vervatte
verbod handelen. Daaronder zijn derhalve niet alleen begrepen effecten–
instellingen waarop artikel 7, vierde lid, van toepassing is, maar tevens
effecteninstellingen waarop artikel 7, tweede lid, aanhef en onder i of j, of
artikel 9 van toepassing is.
Artikel 33
Artikel 33 is overgenomen uit de ingevolge de Informatie-uitwisselings–
wet gewijzigde Wet toezicht effectenverkeer.
Artikel 34

56

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot
wijziging van de Richtlijnen 77/780/EEG en
89/646/EEG van de Raad op het gebied van
kredietinstellingen, Richtlijnen 73/239/EEG en
92/49/EEG van de Raad op het gebied van het
schadeverzekerïngsbedtïjf, Richtlijnen
79/267/EEG en 92/96/EEG van de Raad op het
gebied van het levensverzekeringsbedrijf, en
Richtlijn 93/22/EEG van de Raad op het gebied
van beleggingsondernemingen ten einde het
bedrijfseconomisch toezicht te versterken
(PbEG C 229).

Het eerste tot en met derde lid van dit artikel komen, behoudens een
enkele redactionele wijziging, overeen met artikel 100, onder C, van de
Wet toezicht kredietwezen 1992. Het vierde lid is overgenomen uit de
ingevolge de Informatie-uitwisselingswet gewijzigde Wet toezicht
effectenverkeer.
Artikel 35
In artikel 35 is bepaald dat de Minister van Financiën dan wel de
gedelegeerd toezichthouder bij de uitoefening van het toezicht op
effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders samenwerkt met de
betrokken toezichthoudende autoriteiten van de andere lid-staten. In
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paragraaf 2.8 van de algemene toelichting is uitvoerig ingegaan op de in
de richtlijn beleggingsdiensten neergelegde bepalingen inzake deze
samenwerking. In dit kader wordt volstaan met een verwijzing daarnaar.
Een overeenkomstige bepaling is opgenomen in artikel 2 van de Wet
toezicht kredietwezen 1992.
Artikelen 36 en 37
De artikelen 36 en 37 zijn overgenomen uit de ingevolge de Informatie–
uitwisselingswet gewijzigde Wet toezicht effectenverkeer.
Artikel 38
Artikel 38 voorziet in de tenuitvoerlegging van de bepalingen in de
richtlijn met betrekking tot de wijze van grensoverschrijdende verificatie in
het geval dat de (gedelegeerd) toezichthouder op grond van de wet in
andere lid-staten de aan hem verstrekte gegevens wil verifiëren. Deze
specifieke bepalingen dienen te worden bezien tegen de achtergrond van
de bepalingen in artikel 29 van het wetsvoorstel betreffende de personen
en instellingen jegens wie de (gedelegeerd) toezichthouder controle– en
onderzoeksbevoegdheden heeft. In de Wettoezicht kredietwezen 1992 is
in artikel 60 voorzien in overeenkomstige bepalingen. Voorts wordt
verwezen naar paragraaf 2.8 van de algemene toelichting.
Artikel 39
Artikel 39 voorziet omgekeerd in de tenuitvoerlegging van de
bepalingen in de richtlijn beleggingsdiensten met betrekking tot de wijze
van grensoverschrijdende verificatie in het geval dat de bevoegde
toezichthoudende autoriteiten van een andere lid-staat de aan haar
verstrekte gegevens in Nederland willen verifiëren. Het eerste lid refereert
aan de richtlijn kapitaaltoereikendheid vanwege het feit dat de verificatie
in Nederland betrekking kan hebben op een onderdeel van een effecten–
instelling die is gevestigd in een andere lid-staat en in die lid-staat is
onderworpen aan toezicht op geconsolideerde basis, waarbij tevens het in
Nederland gevestigde onderdeel betrokken is. In het geval dat dit
onderdeel geen effecteninstelling is, heeft de Stichting Toezicht Effecten–
verkeer geen controle– en onderzoeksbevoegdheid jegens dat onderdeel.
Op grond van het eerste lid van dit artikel wordt daarom in die
bevoegdheid voorzien. In artikel 61 van de Wet toezicht kredietwezen 1992
is voorzien in overeenkomstige bepalingen.
Artikel 40
Artikel 40 is ontleend aan de overeenkomstige bepaling in artikel 25 van
de Wet toezicht effectenverkeer, met dien verstande dat thans is bepaald
dat de in de artikelen 8 en 25 neergelegde bevoegdheden eveneens van
de mogelijkheid van overdracht worden uitgezonderd. Ten aanzien van
artikel 8 is overwogen dat de bevoegdheid van de Minister van Financiën
om ter zake van effecteninstellingen, die zijn gevestigd in een lid-staat die
de richtlijn beleggingsdiensten of de richtlijn kapitaaltoereikendheid niet
of onvolledig heeft uitgevoerd, te bepalen dat artikel 7, tweede lid, aanhef
en onder i en j, niet van toepassing is, raakt aan de reikwijdte van de wet
en uit dien hoofde niet voor overdracht in aanmerking komt. Ook de
bevoegdheid in artikel 25 raakt aan de reikwijdte van de wet en komt
derhalve niet voor overdracht in aanmerking. Dat de aanwijzings–
bevoegdheid, bedoeld in artikel 24, tweede lid, wel kan worden overge–
dragen, hangt samen met de reikwijdte van de betreffende bevoegdheid.
In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 24 is opgenomen dat de
Minister van Financiën deze bevoegdheid binnen hettoepasselijke
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wettelijke kader, waaronder het vennootschapsrecht, zal uitoefenen en dat
van de bevoegdheid geen gebruik zal worden gemaakt indien nog andere
belangen moeten worden meegewogen waarop deze wet niet ziet, zoals
bijvoorbeeld bij beschermingsconstructies. Deze beperkingen bij het
gebruik van het aanwijzingsrecht gelden vanzelfsprekend ook indien de
Minister van Financiën de bevoegdheid, bedoeld in artikel 24, tweede lid,
overdraagt.
In het op grond van artikel 25 van de Wet toezicht effectenverkeer
opgestelde Delegatiebesluit Wet toezicht effectenverkeer is onder meer
bepaald dat voorschriften inzake de opening en sluiting van effecten–
beurzen niet worden overgedragen. Tevens is in genoemd besluit bepaald
dat de Stichting Toezicht Effectenverkeer gehouden is om voorschriften
van algemene strekking aan de minister voor te leggen.
Voorgaande beperkingen zullen eveneens gelden ter zake van de
aanwijzingsbevoegdheid, bedoeld in artikel 6.
Artikel 42
Artikel 42 is ontleend aan het overeenkomstige artikel 28 van de Wet
toezicht effectenverkeer, met dien verstande dat thans is bepaald dat de
kosten die voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden ingevolge
de wet worden gemaakt tevens in rekening kunnen worden gebracht bij
degenen op wie een ontheffing als bedoeld in artikel 25 van toepassing is,
bij aanvragers van een erkenning als bedoeld in artikel 22, van een
ontheffing als bedoeld in artikei 25 en van een verklaring van geen
bezwaar als bedoeld in artikel 16, eerste lid, alsmede bij houders van een
verklaring van geen bezwaar die is verleend op grond van artikel 16,
vierde lid. Tevens is verduidelijkt dat kosten in rekening kunnen worden
gebracht bij aanvragers van een vergunning als bedoeld in artikel 7,
eerste lid.
Artikelen 43 en 44
Artikel 43 is ontleend aan het overeenkomstige artikel 29 van de Wet
toezicht effectenverkeer. De desbetreffende bepaling is naar inhoud
ongewijzigd overgenomen omdat de positie van de betrokken effecten–
beurzen ter zake van de toelating van effecten tot of het doen vervallen
van effecten uit de notering ter beurze onder het onderhavige
wetsvoorstel dezelfde zal zijn als onder de Wet toezicht effectenverkeer.
De redactie is evenwel in overeenstemming gebracht met de Algemene
wet bestuursrecht. Ditzelfde geldt voor de in artikel 44 neergelegde
bepaling inzake de mogelijkheid beroep in te stellen door de belangheb–
bende bij een op grond van het onderhavige wetsvoorstel genomen
besluit.
Artikel 45

57

Verwezen wordt naar de toeiichting op
artikei i.onderj.

Dit artikel vervangt artikel 31 van de Wet toezicht effectenverkeer. Met
de wijziging van laatstgenoemd artikel wordt voorzien in een wettelijke
grondslag voor de uitvoering van de in artikel 7 van de richtlijn
beleggingsdiensten neergelegde bepalingen inzake de betrekkingen met
derde landen. Het onderhavige artikel is opgesteld overeenkomstig artikel
81 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en artikel 179 van de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993.
Het eerste lid, onder c, geeft uitvoering aan de voorschriften die in de
zogenaamde EER-overeenkomst57 zijn opgenomen betreffende de
werking van de onderhavige reciprociteitsbepalingen. Relevant daarvan
zijn de bepalingen betreffende de situatie die ontstaat wanneer de
Europese Unie heeft besloten dat beslissingen inzake vergunningen voor
rechtstreekse of middellijke dochterondernemingen van een of meer
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effecteninstellingen die onder het recht van een bepaald derde land
vallen, worden beperkt of opgeschort. Alsdan, zo bepaalt de genoemde
overeenkomst, zijn vergunningen die na dat EU-besluit door de toezicht–
houdende autoriteit van een EVA-staat aan zodanige effecteninstellingen
uit dat derde land zijn verleend, slechts geldig in die EVA-staat, tenzij een
lid-staat van de Europese Unie anders heeft besloten.
Artikelen 60 tot en met 64
In deze artikelen zijn de voor dit wetsvoorstel relevante overgangsbepa–
lingen neergelegd. Zo is in artikel 59, eerste lid, bepaald dat effecten–
instellingen die op het moment van inwerkingtreding van artikel 7, eerste
lid, van deze wet zijn toegelaten tot een erkende effectenbeurs - en
waarop derhalve artikel 8 onderscheidenlijk artikel 12 van de Wet toezicht
effectenverkeer van toepassing is - worden geacht op dat tijdstip een
vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van deze wette hebben
verkregen. Ditzelfde geldt ingevolge artikel 59, tweede lid, voor effecten–
instellingen die op genoemd tijdstip in het bezit zijn van een vergunning
als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 10, eerste lid,
van de Wet toezicht effectenverkeer.
Ingevolge artikel 62 worden houders van een effectenbeurs die op het
tijdstip van inwerkingtreding van artikel 22, eerste lid, van de wet een
erkenning als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Wet toezicht
effectenverkeer bezitten, geacht op dattijdstip een erkenning als bedoeld
in artikel 22, eerste lid, te hebben verkregen.
De Minister van Financiën,
G. Zalm
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BIJLAGE C

Transponeringstabel richtlijn beleggingsdiensten - voorstel van Wet
toezicht effectenverkeer 1995
Artikel van de richtlijn
beleggingsdiensten (ISD)

Artikel van het voorstel
Wet toezicht effecten–
verkeer 1995

1(1)
1(2)

Bijzonderheden

De voorwasrden in 1(2) ISD voor
effecteninstellingen die geen
rechtspersoon zijn, worden, voor
zover nodig, ten uitvoer gelegd bij
of krachtens amvb op grond van
de artt. 7(4) en 11(1).

1(3)
1(4)

1(5)
1(6)
1(7)
1(8)
1(9)

1(10)
1(11)
1(12)

KD

Kg)

1(g) verwijst naar art. 24a van
Boek 2 BW.
Het begrip gereglementeerde
markt omvat de ingevolge art. 22
erkende beurzen en mogelijk
bepaalde markten waaraan inge–
volge arl. 25 een ontheffing is
verleend.

2(1)

7(11,7(2), 7(4), 8(1), 9,
11(1), 11(7)

De toepasselijkheid van de ISD–
bepalingen wordt bij of krachtens
amvb op grond van de artt. 7(4) en
11(1) nader bepaald

2(2a)
2(2b)
2(2c)
2(2d)
2(2e)
2(2f)
2(2g)

7(2a)
7(2b)
10
7(2c)
7(2d)
7(2e)
10

2(2h)

7(2f)
7(2g)
13(4), 14(3)

1(13)

1(14)

2(2i]
2(2j)
2(2k)
2(21)
2(3)
2(4)

3(1)
3(2)
3(3)
3(4)
3(5)
3(6)
3(7)

4
5
6
7(11,7(2)

7(3), 7(4), 7(5), eerste en
derde alinea

Er zal worden voorzien in een vrij–
stelling voor remisiers

7, 8, 9, 10
7(4c)
7(4a),7(4b), 7(4c)
7(4)

De Algemene wet bestuursrecht
bevat terzake reeds een regeling.

19
7(4)

35
Deze bepalingen richten zich recht–
streeks tot de Minister van Finan–
ciën en behoeven derhalve niet in
het wetsvoorstel ten uitvoer te
worden gelegd.
Deze bepalingen richten zich recht–
streeks tot de Europese Commis–
sie en behoeven derhalve niet in
het wetsvoorstel ten uitvoer te
worden gelegd
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Artikel van de richtlijn
beleggingsdiensten (ISD)

Artikel van het voorstel
Wet toezicht effecten–
verkeer 1995

7(5), tweede en vierde
alinea, 7(6)

45(11,45(2)

7(7)
8(1)
8(2)
8(3)

11(11,11(3)
11(1), 11(3)
11(1), 13, 14
16(1), 16(3), 16(6)

9(1), eerste alinea en
tweede almea, tweede
volzin.
9(1), tweede alinea, eerste
volzin

16(4)

10
11(1)
11(2)

35
16(12)
16(13)
16(8)-(11), 49
7(41,11(1)
11(1)
11(1)

11(3)

11(2)

12

11(1)

9(2)
9(3)
9(4)
9(5)

13
14(1)
14(2)
14(3)
14(4)
14(5)
15(11-15(4)
15(5)
15(6)
16

Bijzonderheden

Bij of krachtensamvb wordt het
toepassingsgebied van de
gedragsregels vastgelegd; deze
zullen ook gelden voor effecten–
instellingen die zijn gevestigd in
een andere lid-staat.
Bij of krachtens amvb zal een
eventueel onderscheid ter zake
van de toepasselijkheid van de
gedragsregels op de professionele
en de niet professionele handel
worden uitgewerkt.
Bij of krachtens amvb wordt
hieraan uitwerking gegeven.

i), 7(2j)
i), 7(2j)

24

17(1)

7(2i), 13(1)

17(2)
17(3), eerste en tweede
alinea
17(3), derde alinea
17(4), 17(5)
17(6), 17(7)
18(1)
18(2)
18(3)
19(1), eerste alinea
19(1), tweedealinea
19(2)
19I3H10)

7(2i), 13(2)
13(3)

Deze bepaling richt zich recht–
streeks tot de Minister van Finan–
ciën en behoeft derhalve niet in
het wetsvoorstel ten uitvoer te
worden gelegd.
Art. 7(2i) ziet op effecten–
instellmgen uit andere lid-staten
die in Nederland via een bijkan–
toor het effectenbedrijf wensen uit
te oefenen; art. 13(1) ziet op in
Nederland gevestigde effecten–
instellingen die in een andere lid–
staat via een bijkantoor het
effectenbedrijf wensen uitte
oefenen.

13(4)
7(2i), 13(1)
11(1), 13(5)
7(2j), 14(11,14(2)
7(2j), 14(3)
11(11,14(4)
11(11,29
11(11,29
11(1), 12,15
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Artikel van de richtlijn
beleggingsdiensten (ISD)

Artikel van het voorstel
Wet toezicht effecten–
verkeer 1995

Bijzonderheden

20

11(11,27

21

24

Voor niet-beursleden zal bij of
krachtens amvb op grond van art.
11(1) worden voorzien in regels
die de beschikbaarheid van de
betrokken transactiegegevens
voor de toezichthouder beogen te
bewerkstelügen; voor beursleden
zullen die regels worden neerge–
legd in de desbetreffende beurs–
reglementen, met art. 27 als
grondslag.
Voor beursleden zullen de bepalin–
gen inzake markttransparantie
worden neergelegd in de desbe–
treffende beursreglementen, met
art. 27 alsgrondslag.

22
23(11
23(2)
23(3)
24
25(1)
25(2!
25(3)
25(4)
25(5)
25(6)
25(7)
25(8)
25(9)
26
27

40

33,34
35
35,38
31
33,35
31(1)
33

33-35

33

N.B.

28
29
30(11,30(2)
30(3)
30(4)
31
32

Diverse artikelen in het wetsvoor–
stel bevatten bevoegdheden voor
de toezichthouder tot het stellen
van regels of beperkingen, het ver–
binden van voorschriften en het
geven van aanwijzingen. Overtre–
dingen zijn via art. 49 gesanctio–
neerd.
Het wetsvoorstel bevat geen bepa–
lingen die discriminatie opleveren.

60
60
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BIJLAGE D

Transponeringstabel Wet toezicht effectenverkeer ~ voorstel van Wet
toezicht effectenverkeer 1995
Artikel van de Wet toezicht effecterwerkeer

B

Artikel van het voorstel van Wet toezicht
effectenverkeer 1995

Kc), r

Kd)
Ke)
1a
2
3

1(e)
1(m)
Kjl
2
3

4
5
6(1)
6(2)
6(3)
6(4)
7(1)
7(2)
8

4

8a
9
10(1)
10(2)
10(3)
10(4)
11(1)
11(2)
12

12a
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24a
24b
24c
25
26
27
28
29(2)
30
31
31a
31b

31c
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

5(1)-(3)

7(1)
7(4)
7(6)
7(7)
11(1)
11(6)
_
10
7(1)
7(4)
7(6)
7(7)
11(1)
11(6)
10
19
21
22
23
24(2)
26
27(2)
29,31(1)
3K2H5)

32(a), (b), (c), (e)
33
34
36
37
40
41
42
43
44
46
47
48
59
66
67
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